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توجيه بتعيين العميد خالد بن طالب الكثيري 
قائدًا لقوات حماية الشركات في قطاع المسيلة

تحويل معسكر الحامية بديس المكال إلى 
مصلحة عامة وبناء مستشفى عليه
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السيطرة على الثروات

محافظ حضرموت:

أبناء حضرموت محبون للسالم والوئام وليس من سلوكهم العدوانية والتخريب 
وقال المحافظ أن من بين الخطوات اإلجرائية 
التي وجه بها فخامة رئيس الجمهورية تعيين 
العميد خالد محمد مبارك بن طالب الكثيري 
قائدًا لقوات حماية الشركات بقطاع المسيلة 
باإلضافة إلى تحويل معسكر الحامية بديس 
المكال إل��ى مصلحة عامة لبناء مستشفى عام 

عليها لخدمة أبناء المحافظة.
مشيرًا إلى أن من بين التوجيهات الرئاسية 
إنشاء معهد تدريب للشرطة في المكال ليتولى 
عملية تأهيل الكادر الشرطوي األمني على 
مستوى محافظات حضرموت وشبوة والمهرة، 
ومن المتوقع أن يبدأ العمل فيه خالل الفترة 

القريبة القادمة.
ولفت األخ محافظ حضرموت إلذاعتي المكال 
وسيئون إل��ى أن فخامة األخ عبدربه منصور 
ه��ادي رئيس الجمهورية وج��ه وزارة النفط 
والمعادن بالعمل على تنفيذ آلية لتوظيف 
العمالة في الشركات النفطية المعدة من قبل 
السلطة المحلية على الواقع لضمان حصول أبناء 
المحافظة على حصتهم من التوظيف سواًء في 
العمالة العضلية أو الفنية، مؤكدًا بأن قيادة 
السلطة المحلية بالمحافظة لن تألوا جهدًا في 
المتابعة الجادة والمستمرة لتحقيق ما تبقى من 
المطالب المشروعة التي نعتبرها حقًا من حقوق 

أبناء المحافظة.

وأش��اد المحافظ الديني بموقف حلف قبائل 
حضرموت اإليجابي والصريح مما سمي بالهبة 
وع��دم رض��اه عما ي��دع��وه إليه البعض ممن 

استغلوا المناخ السلمي وحق التعبير لتمرير 
بعض األنشطة التي ال يرتضيها حلف قبائل 
حضرموت وال أبناء المحافظة عمومًا خاصة 

في دعوتهم لتعطيل الحياة العامة واإلضرار 
بمصالح المواطنين.. منوهًا إلى أن ما شهدته 
مدينة المكال وعدد من مدن المحافظة خالل 

األسبوع األخير من العام الماضي من أعمال 
ات على مصالح  شغب وفوضى وتخريب واعتداء
المواطنين والممتلكات العامة وبالذات مقرات 
وم��راك��ز األم��ن وتعطيل ال��دراس��ة في جميع 
المستويات األساسية والثانوية والجامعية قد 
ة بالغة للمطالب الحقوقية التي  حرف وأساء إساء

دعا لها حلف قبائل حضرموت.
ل المحافظ الديني لمصلحة من تعطل  وتساء
ال��دراس��ة وم��راف��ق ال��خ��دم��ات ال��ع��ام��ة، ويمنع 
الموظفون م��ن ال��وص��ول إل��ى م��ق��ار أعمالهم 
ومرافقهم، وتغلق الطرقات أمام مرتاديها، 
واشعال الحرائق والتسبب في إيذاء ومضايقة 
األطفال وكبار السن وعامة الناس وتعكير 
الحياة المستقرة.. داعيًا من يمارس ويحرض 
على هذه السلوكيات واألعمال الضارة بأمن 
واستقرار المجتمع أن يحتكموا للعقل والمنطق 
وأن يغلبوا مصلحة أبناء المحافظة والصالح 

العام.
داعيًا أبناء المحافظة كافة إلى التحلي بروح 
المسؤولية أثناء التعبير عن اآلراء والمواقف 
وال��م��ط��ال��ب وأن يتحلى الجميع ب���روح البناء 
واالصالح ال بروح العدوانية والتدمير والتخريب 
التي لم يألفها أبناء حضرموت ول��م يسلكها 
آباؤهم وأجدادهم المحبون دومًا للسلم واألمان 

والوئام والمجادلة بالكلمة الحسنة.

ج��دد محافظ محافظ��ة حضرموت خالد س��عيد الديني  
حرص السلطة المحلية على  تنفيذ وتحقيق مطالب أبناء 
محافظ��ة حضرموت والتي وج��ه بتنفيذها فخام��ة األخ عبدربه 

منصور هادي رئيس الجمهورية.

الحراك يتوغل في سفك الدماء

نزوح وطن
وقد شهدت األي��ام الماضية نزوح العشرات من المواطنين من 
محافظتي الضالع وح��ض��رم��وت، وي��اف��ع وغيرها بفعل األعمال 
العدوانية والجرائم الالنسانية التي نفذتها عناصر الحراك المسلح 
على مواطنين من ابناء المحافظات األخرى.. كما عملت تلك العناصر 
على تصفية الشماليين واط��الق حملة مجنونة من التهديدات 
بتصفية الوحدويين من أبناء تلك المحافظات في موجة انتقامية 
عدائية تنذر بتفجر صراع دامي كل تلك الجرائم واألعمال القذرة 
 باستهجان وادان��ة مؤتمر 

َ
التي ال يبيحها دين وال عرف لم تحظ

الحوار أو السلطات المحلية في عدن وشبوة والضالع وغيرها بل 
نجدها عاجزة عن وقف مع سفك الدماء اليومي من قبل عناصر 

الحراك االنفصالي.
ويصعد الحراك االنفصالي المسلح ممارساته ضد ابناء الوطن في 
اطار ما يسمى مشروع »صراع الهوية« باحثًا عن ما يسمى بدولة 
»الجنوب العربي« وكانت الهبة الشعبية في حضرموت بداية محاولة 
لعزل حضرموت في اطار مخطط يفرض ذاته على المشهد السياسي 
فيما تقف الدولة عاجزة عن فض المواجهات وفك الحصار الذي 
تفرضه مجاميع الحراك المسلح على معسكر اللواء 33 مدرع في 
الضالع واللواء »135«« مشاة.. أو ايقاف مخطط ضرب منتسبي 
مؤسستي الجيش واألمن سيما وعناصر الحراك االنفصالي تفرض 
حصارًا خانقًا على اللواء 33 مدرع منذ ما قبل اسبوعين وافتعلت 

حادث قذيفة العزاء كمبرر لتغطية مخططهم التآمري.
وقالت مصادر عسكرية : إن معسكري اللواء »33« م��درع في 
الجرباء وعبود في مدينة الضالع يعيشان أزمة تموينية من قبل 
مسلحي الحراك الذين يتمركزون على مداخل المدينة من الجهتين 
الشمالية والجنوبية في انتظار فك الحصار من وزارة الدفاع.. غير 
أن أفراد اللواء أكدوا عدم سكوتهم على ذلك وقالوا اذا لزم األمر 

سيفكون الحصار عن أنفسهم بالقوة..
في غضون ذلك أكد قائد اللواء »33« مدرع العميد الركن عبدالله 
ضبعان أن أفراد حماية المجمع الحكومي للمحافظة كانوا يدافعون 
عن أنفسهم على إثر هجمات كانوا يتعرضون لها من قبل عناصر 

الحراك.
وحسب مصادر خاصة فإن مجاميع الحراك في الضالع- ويقدرون 
بالعشرات وعلى رأسهم شالل علي شايع- كانوا يعدون لمخطط 
االعتداء على مجمع محافظة الضالع واالستيالء عليه ومن ثم اعالن 

اسقاط المحافظة.
وقال المصدر: إن المخطط كان يشمل االعتداء على مراكز الشرطة 
وقيادة اللواء »33« وقد تمكنوا مؤخرًا من االستيالء على ادارة 
األمن واقسام الشرطة ومراكزها بالمحافظة لكنهم فشلوا في تنفيذ 
هم على معسكر »33«، هذا في الوقت الذي تعاني لجان  اعتداء
التحقيق المشكلة في عدة حوادث من ضبابية لمنع الحقيقة من أن 

تخرج وتسمع للتكهنات والتوغل في أذهان الناس.

وكانت عناصر الحراك المسلح أعلنت عن بعض تفاصيل المخطط 
في البيان الذي أعلنه الجمعة والذي طالب باستقالة محافظ الضالع 
وقائد اللواء »33« وإلغاء المجلس المحلي وتسليم وتسيير شئون 

المحافظة لمجلس وطني من أبنائها.
وأصيب الحراك االنفصالي بخيبة أمل كبيرة لعدم استجابة الدولة 
وق��ادة المعسكرات وقيادة المحافظة بعد مرور المهلة إلخراج 
المعسكرات ووحدات الجيش من محافظاتهم وتسليم قيادتها 

لعناصر الحراك االنفصالي.
وي��رى مراقبون أن انتقال الحراك الى العمل المسلح ومواجهة 
مؤسسات الدولة والمواطنين بانتهاج العمل االرهابي الذي تميز 
به تنظيم القاعدة يعد خيارًا خطرًا جدًا على الحراك والمطالب 
التي يرفعها.. وستؤثر عليه جماهيريًا في القريب العاجل خاصة 
اذا ما تقرر مستقبل الدولة االتحادية المقبلة ونظامها المرتكز على 

الحقوق والعدالة المتساوية الملبي لرغبات جميع المواطنين.
التقاء اإلرهاب

يتضح من خالل العمليات اإلرهابية واألعمال التخريبية االستهداف 
الواضح للمؤسسة األمنية والعسكرية.. حيث حملت بيانات الحراك 

المسلح روح العداء واستخدام اساليب القوة ضد منتسبي الوحدات 
األمنية والعسكرية، في مخطط يلتقي فيه االنفصاليون مع تنظيم 
القاعدة ال��ذي ال يتوانى عن تنفيذ أهدافه ومخططاته في ظل 
الظروف الحالية بكل سهولة، وهو مخطط تحالفي لتفكيك األلوية 
والوحدات العسكرية بما يسهل تنفيذ عملياتهم الى جانب تواطؤ 
أط��راف في الحكومة من خالل عدم تعزيز عدد من المحافظات 
كمحافظة لحج التي تعاني من خواء أمني- بالقوة الالزمة األمر الذي دعا 
محافظ لحج احمد عبدالله المجيدي الى التهديد بتقديم استقالته 

نتيجة للفراغ األمني وعدم استجابة الدولة لمطالب المحافظة.
وعلى ذات المنحى يرى مراقبون أن عدم تلبية الحكومة الحتياجات 
المحافظات م��ن ال��ق��وات األم��ن��ي��ة ف��ض��اًل ع��ن التسليم بمطالب 
االنفصاليين بنقل ألوية الجيش وإخراجها في الوقت الحالي من المدن 
التي تعاني من فلتان أمني غير مسبوق سيمنح القاعدة فرصة 

التوغل إلسقاط بعض المحافظات.
وعلى ذات الصعيد حذر سياسيون من اقحام الجيش في الصراع 
السياسي كما يخشون من استمرار تأزم األوضاع في المحافظات 
الجنوبية وعدم تدخل الرئيس لوضع حد لمزيد من االستقطابات 

التي تخلق مزيدًا من العراقيل أمام التسوية السياسية.
الجدير بالذكر أن الكثير من المراقبين يذهبون ال��ى الحديث 
عن مخطط يستهدف اسقاط الرئيس عبدربه منصور هادي 
من  المحافظات الجنوبية من خالل التحالف مع القاعدة لتنفيذ 
استراتيجية واحدة تسحب ادارة المحافظات الجنوبية من يد الدولة 
كما حدث في حضرموت والضالع وفي لحج، تبدأ من موقع القوة 
لقيادة المحافظات وهي معسكرات الجيش وإدارات األمن عبر 

تنفيذ هجمات واختطافات ألفرادها واستهداف قياداتها.
ولهذا كان التجاوب السريع للرئيس هادي وسرعة احتواء المشكلة 
بتلبية مطالب أبناء حضرموت وبذلك يكون الرئيس هادي نجح في 
سحب البساط وفوت الفرصة أمام تيار االنفصال.. غير أن الخطر 
مازال قائمًا سيما وأن العديد من المناطق تغرق في الفوضى والدم 
بسبب عنف الحراك االنفصالي ومساعيه التدميرية وعليه القيام 
بواجبه الدستوري في حماية ابناء الشعب اليمني ومنح القوات 
المسلحة واألمنية الغطاء الكافي لقيامها بواجبها في حماية األمن 

واالستقرار.

القاعدة والحراك المسلح 
تحالف إلنهاك الجيش 

وإسقاط محافظات جنوبية

مؤتمر الحوار مطالب بإدانة 
قتل المواطنين في بعض 

المحافظات الجنوبية

عادت لجنة التحقيق الخاصة بس��قوط قذيفة على مخيم عزاء في الضالع األس��بوع الماضي بخفي حنين دونما نتيجة  
على صعيد االلتقاء بقيادة الحراك الجنوبي المس��لح ليتس��نى لها بعد ذلك رفع تقريرها الى رئيس الجمهورية بعد 
لقائها والطرف اآلخر وقيادة المحافظة، بينما يتعنت الحراك ويرفض اس��تقبال اللجنة خش��ية كشف عورته وحقيقة خفايا 
»مخي��م العزاء« وتصاعدت أعمال العنف والفوضى في عدن ولحج والضال��ع وحضرموت في ظل غياب تام للدولة  ما يس��مى ب�

سقطت على إثره أقسام شرطة واستولى المسلحون على المعدات واآلليات واألسلحة فيها.
وخلفت تلك الفوضى والمواجهات مع الخارجين عن القانون عددًا من القتلى من المواطنين والعسكريين وعشرات الجرحى.. 
حيث نفذت عناصر الحراك المسلح تهديدها للدولة بمحاصرة المعسكرات واختطاف جنود وتنفيذ االعتداءات على منازل 
ومتاجر مواطنين من محافظات أخرى بالرحيل.. في موجة تعكس ارتفاع مس��توى الكراهية فيما بين المواطنين، ما يعطي 

صورة قاتمة لمستقبل الوطن.
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