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العالم

اليمن
يجد التحالف السعودي أن آخر فرص الحفاظ على الحد األدنى من سلطة هادي بدأت تفلت من يده (أ ف ب)

إمارة إسالمية مكتملة األركان تتكثف مالمحها شيئًا فشيئًا في محافظة حضرموت جنوب اليمن ،وتحديدًا
في مدينة المكال .تنظيم «القاعدة» في جزيرة العرب يوسع سيطرته على المدينة ويحكم قبضته على مزيد
من مرافقها الحيوية ويتشدد في إخضاع حيوات سكانها ألنظمته الصارمة .يوجه ضربات إضافية لقواها
المحلية التي تشكلت على عجل من قبل السعودية وحلفائها .بعض المطلعين على ما تشهده عاصمة
حضرموت االقتصادية ال يترددون على سبيل التصوير بالدعابة في القول :إنه ال ينقص المكال إال أن يأتي
التنظيم باإلبل والخيم حتى تكتمل الفسيفساء القاعدية بجميع عناصرها

«إمارة» المكال :هنا «القاعدة»
دعاء سويدان
ك ـ ــان ي ـف ـت ــرض ب ـت ـن ـظ ـيــم «الـ ـق ــاع ــدة»،
ب ـ ـنـ ـ ً
ـاء عـ ـل ــى م ـ ـفـ ــاوضـ ــات تـ ـم ــت بـيـنــه
وبــن املجلس األهـلــي الحضرمي في
ّ
حزيران الفائت ،أن يسلم جميع املقار
األمـنـيــة والـحـكــومـيــة فــي املــديـنــة إلــى
املـجـلــس .فــي ذل ــك ال ـحــن ،رف ــع وجــوه
«األهـ ـ ـل ـ ــي» ،وفـ ــي م ـقــدم ـهــم امل ـت ـحــدث
الــرس ـمــي بــاس ـمــه رب ـي ــع ال ـعــوب ـثــانــي،
سـ ـق ــف ت ــوقـ ـع ــاتـ ـه ــم ،مـ ـتـ ـح ــدث ــن عــن
جـ ـه ــاز ش ــرط ــة ج ــدي ــد ي ـش ـم ــل األمـ ــن
العام وشرطة النجدة وشرطة السير
ويتألف «من ضباط قدامى معروفني
بنزاهتهم» .عزز هذه التوقعات نجاح
«تجربة تسليم وتسلم» شهدها شهر
أي ـ ــار امل ــاض ــي ،ح ـيــث أخ ـل ــت «أن ـص ــار
الشريعة» ميناء املكال ومبنى ديوان
امل ـحــاف ـظــة ومـ ـن ــزل امل ـح ــاف ــظ امل ـم ـلــوك
لـلــدولــة لـيـقــوم مقامها فيها املجلس
الحضرمي.
مرت حوالى ثالثة أشهر وبدأ االتفاق
ب ـ ــن الـ ـج ــانـ ـب ــن ي ـس ـل ــك س ـب ـي ـل ــه إل ــى
ال ـت ـن ـف ـيــذ ب ـع ــدم ــا اع ـت ــرض ـت ــه سـلـسـلــة
عقبات اضطر «األهلي» على أثرها إلى
إصــدار بيان شديد اللهجة طالب فيه
«أنصار الشريعة» بالوفاء بوعودها.
هكذا سلم التنظيم في شهر أيلول من
العام  2015إدارة أمــن املكال للمجلس
ال ـح ـضــرمــي ال ـ ــذي كـ ــان ال ي ـ ــزال يــديــر
الـشــؤون الخدمية فــي املــديـنــة ،وأعلن
«القاعدة» في بيان صــادر عنه إغالق
فرع املؤسسة االقتصادية الذي اتخذه
مـقـرًا إلدارة أم ــن املـكــا مـنــذ سيطرته
ع ـل ــى امل ــديـ ـن ــة ،داعـ ـي ــا امل ــواطـ ـن ــن إل ــى
التوجه إلى مديرية أمن املكال ومراكز
فــروع الشرطة «التي سيفعل املجلس
عملها».
الـيــوم ،يتبني أن الـخـطــوات الـتــي أقــدم
عليها «أنصار الشريعة» في ما مضى
ل ــم ت ـكــن أك ـثــر م ــن إج ـ ـ ــراءات ترقيعية
استهدفت تهدئة األوضاع وامتصاص
الغضب ريثما تتهيأ األرضية املالئمة

إلطباق فكي الكماشة على املكال .طيلة
األش ـهــر الـســالـفــة ،اجـتـهــدت الجماعة
التكفيرية في تمديد أذرعها وإضعاف
شرايني املجلس األهلي حتى ال تقوم
له قائمة .هدف يبدو واضحًا أنه بات
قاب قوسني أو أدنى في ظل ما تؤكده
امل ـع ـل ــوم ــات ال ـ ـ ـ ــواردة م ــن ح ـضــرمــوت
مــن تضخم جـســم «ال ـقــاعــدة» وتكاثر
وظائفه على املستويات كافة.
ي ـ ـن ـ ـقـ ــل م ـ ـ ـصـ ـ ــدر جـ ـ ـن ـ ــوب ـ ــي ع ـ ـ ــن أح ـ ــد
«ال ـج ـه ــادي ــن» ال ـعــام ـلــن ت ـحــت إم ــرة
خ ــال ــد ب ــاط ــرف ــي زعـ ـي ــم ال ـت ـن ـظ ـيــم فــي
املكال قوله إن «الـقــاعــدة» لــن ينسحب
من املدينة على اإلطــاق وإن املجلس
األهلي مفكك وال يحظى بقبول أهالي
امل ــدي ـن ــة .وي ــؤك ــد امل ـص ــدر أن ــه أضـحــى
ألن ـ ـص ـ ــار الـ ـش ــريـ ـع ــة ف ـ ــي الـ ـح ــاض ــرة
الواقعة على بحر العرب أجهزة أمنية
واسـ ـتـ ـخـ ـب ــاري ــة وإع ــامـ ـي ــة ت ــام ــة مــن
الـنــواحــي جميعها ،م ــوردًا فــي سياق
حديثه عــددًا من املمارسات القاعدية
التي تسارعت على نحو غير مسبوق
في اآلونة األخيرة.
عناصر الجماعة التكفيرية أصبحوا
مـنـتـشــريــن ف ــي جـمـيــع ش ـ ــوارع املـكــا
وعند كل مداخلها معززين باملدرعات
واآلل ـ ـيـ ــات ال ـع ـس ـكــريــة ال ـت ــي نـهـبــوهــا
سابقًا من معسكرات الجيش اليمني.
هذا االنتشار يترافق مع عودة مسلسل
االس ـت ـح ــواذ ع ـلــى م ـن ــازل امل ـســؤولــن
املحليني .مسلحو «القاعدة» استولوا
خـ ــال األي ـ ــام ال ـق ـل ـي ـلــة امل ــاض ـي ــة عـلــى
منزل املحافظ املستقيل عادل باحميد
وط ـ ـ ـ ــردوا أسـ ــرتـ ــه م ـن ــه ت ـح ــت ذري ـع ــة
«عدم إعالن توبته عن الديموقراطية
وال ـع ـل ـمــان ـيــة ومـ ـ ـ ــواالة ال ـط ــواغ ـي ــت».
وبــالــذري ـعــة نـفـسـهــا ،اقـتـحــم مسلحو
التنظيم منزلي املحافظ السابق خالد
الديني ووكـيــل وزارة اإلدارة املحلية
عـمــر الـعـكـبــري ،إال أن ـهــم لــم يتمكنوا
من مصادرة محتويات املنزلني بفعل
تصدي عناصر قبليني لهم وإجبارهم
إياهم على تقديم العدائل واالحتكام

لألعراف القبلية.
بــال ـتــوازي ،سيطر مقاتلو «الـقــاعــدة»
ع ـلــى ش ــرك ــة ال ـج ـبــل وش ــرك ــة الـنـخـيــل
وشركة املفضل لألدوية واملستلزمات
الطبية في املدينة وصادروا البضائع

لن ينسحب «القاعدة»
من مدينة المكال على
اإلطالق
من مخازنها واستولوا على السيارات
التابعة لها وجيروا ملصلحة خزانتهم
كل أصولها املالية ،بحجة «أن مالكها
خـلـيــل غــالــب الـجـبــل يــدعــم الحوثيني

ويتعاون معهم» .إلى جانب ما تقدم،
عـ ــززت «أنـ ـص ــار ال ـشــري ـعــة» شبكتها
املــافـيــويــة الـتــي تتولى تهريب النفط
وال ـس ــاح واملـ ـخ ــدرات إل ــى الـصــومــال،
ومنها إلى أماكن أخرى.
املـ ــاف ـ ـيـ ــا املـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ــورة تـ ـتـ ـخ ــذ م ـس ــرح ــا
لـعـمـلـيــاتـهــا م ـي ـن ــاء امل ـك ــا ال ـ ــذي ع ــاد
ال ـت ـن ـظ ـي ــم إل ـ ــى ال ـت ـح ـك ــم ب ـج ـم ــارك ــه،
م ـخ ـض ـعــا الـ ـتـ ـج ــار ل ـع ـم ـل ـيــات ابـ ـت ــزاز
مهولة .مـصــادر مــن داخــل حضرموت
تشير إل ــى أن «ال ـقــاعــدة» ال ــذي يحرم
دفـ ــع ال ـض ــرائ ــب ل ـل ــدول ــة ي ـف ــرض على
السفن املحملة بالبضائع واملشتقات
النفطية خ ــوات بــاملــايــن ،كـمــا تشير
املـصــادر إلــى أن التنظيم ،على الرغم

ّ
ّ
«قاعدية»
محرمات
وزع مسلحو أنصار الشريعة أشرطة «دي في دي» تتضمن مقاطع من عمليات
التنظيم وأناشيده على أصحاب الكابالت في املكال ،مرغمني إياهم على بثها ضمن
قنوات «االشـتــراك» .جــاء ذلــك في وقــت َع َّرضت فيه هيئة الحسبة التابعة للقاعدة
سبل تضييقها على املواطنني ،إذ إنها باتت تجبر كل رجل يخرج مع شقيقته إلى
السوق على إبراز هويته وهوية قريبته ،وفي حال كان الثنائي زوجيًا فاملفروض
عليهما إبراز ورقة العقد إلى جانب الهويتني .أما املرأة بمفردها
فحرام عليها البروز من مواضعها من دون محرم.
املحرمات «القاعدية» تشمل أيضًا منع تخفيف اللحى وإطالق
ً
مكبرات الصوت في حفالت الزفاف ،فضال عن التحدث بأمور
الــديــن بـمــا يـنــافــي اع ـت ـقــادات «أن ـص ــار ال ـشــري ـعــة» .قـبــل حــوالــى
أسبوعني ،ضبطت هيئة الحسبة الطالب في جامعة حضرموت
فــوزي بــن حويل وع ــددًا مــن رفــاقــه عندما كــانــوا يتحدثون عن
فوائد تطبيق العلمانية في اليمن ،وعلى األثــر اقتيد بن حويل
ً
وزمالؤه إلى أحد مقار القاعدة ،حيث ال يزال مصيرهم مجهوال.
سبق تلك الخطوة إقدام التنظيم على جلد فتى قاصر في ساحة
ً
مسجد الشهداء باملدينة «بجرم الزنا» ،فضال عن جلد شابني
آخرين «بتهمة سب الدين” .حكم كان قد نزل أيضًا ليلة رأس
السنة بحق عشرة مواطنني بعدما أدينوا بشرب الخمر .إثرها بأيام فقط ،نفذت
هيئة الحسبة حكم الرجم حتى املوت على امــرأة في ساحة املؤسسة االقتصادية
بتهمتي تناول املسكر والزنا.

من منعه تعاطي «القات» في مديريات
ساحل حضرموت عقب أيــام فقط من
سيطرته على املكال ،إال أنه بات يسمح
للتجار بــإدخــال الـقــات إلــى املحافظة
م ـق ــاب ــل س ـت ــة م ــاي ــن ري ـ ـ ــال يــدف ـع ـهــا
ك ــل مـنـهــم إل ــى ال ـق ــاع ــدة يــوم ـيــا .نهج
اسـتـغــالــي ل ــم ي ـت ــورع «ال ـق ــاع ــدة» عن
إش ـه ــار أسـلـحـتــه ف ــي مــواج ـهــة شــركــة
االت ـصــاالت الرئيسية باليمن «إم تي
أن» ،م ـج ـبــرة إي ــاه ــا ع ـلــى دف ــع مـبــالــغ
مالية مقابل وجود أبراجها على قمم
الجبال.
ه ــي إم ـ ــارة ق ــاع ــدي ــة ت ـق ـت ــرب م ــن آخــر
مـ ـ ــراحـ ـ ــل قـ ـي ــامـ ـه ــا بـ ــامل ـ ـكـ ــا .اقـ ـ ـت ـ ــراب
يـتــرافــق مــع ت ــوارد أنـبــاء مـتــواتــرة عن
أن امل ـحــاف ـظــات الـجـنــوبـيــة ح ـتــى تلك
املتجذرة في العداء للسلفية الجهادية،
انطالقًا من إرثها االشتراكي العريق
تشهد إقبال أعــداد مفزعة من أبنائها
على االلتحاق بالجماعات التكفيرية.
هـ ــذه الـ ـظ ــاه ــرة ت ــأت ــي م ـحــاف ـظــة ع ــدن
فــي مـقــدمــة املـنــاطــق املـبـتــاة بـهــا .هي
املحافظة نفسها التي ما فتئت تشهد
اض ـطــرابــات أمـنـيــة وعـمـلـيــات اغـتـيــال
ع ـلــى ن ـحــو ت ـصــاعــدي خ ـط ـيــر ،جــديــد
فصولها تمثل في اغتيال العقيد طه
الصبيحي املسؤول في إدارة أمن عدن
على أيدي مسلحني صباح يوم أمس.
اغتيال سبقه بحوالى أسبوع هجوم
م ـس ـل ــح عـ ـل ــى مـ ـط ــار عـ ـ ــدن وت ـص ـف ـيــة
العقيد محمد حسني رئيس تحريات
ش ــرط ــة املـ ـنـ ـص ــورة ،إض ــاف ــة إلـ ــى قتل
العميد الـســابــق فــي الـجـيــش الخضر
صالح درامة أثناء وجوده أمام بوابة
قاعدة التاج باملنطقة عينها.
وسـ ــط ك ــل م ــا س ـل ــف ،ي ـجــد الـتـحــالــف
الـسـعــودي نفسه وقــد بــدأت تفلت من
يـ ــده آخـ ــر فـ ــرص ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى الـحــد
األدنى من سلطة الرئيس الفار عبد ربه
منصور هادي ونائبه خالد بحاح .من
هنا ،تأتي محاوالت تحالف العدوان
اسـتـعــادة زم ــام امل ـبــادرة ومـنــع السيل
الـقــاعــدي الــداعـشــي مــن أن يبلغ زبــاه.
إال أن تلك امل ـحــاوالت تبقى محكومة
بــال ـك ـث ـيــر م ــن أسـ ـب ــاب ال ـف ـش ــل وال ـت ــي
يـتـقــدمـهــا ع ــام ــان :تـضـعـضــع الــرؤيــة
السعودية حيال األوضاع في الجنوب
واك ـت ـفــاء أصـحــابـهــا ب ـنــوع م ــن الــرتــق
ال ــذي تجلى حــديـثــا فــي تعيني الـلــواء
أحمد بن بريك محافظًا لحضرموت،
وثــان ـي ـه ـمــا اس ـت ـع ـج ــال اإلم ـ ـ ـ ــارات فــي
حسم أمني تجسدت آخــر حلقاته في
االتفاق مع محافظ عدن جعفر محمد
س ـع ــد وعـ ـ ــدد م ــن ق ـ ـيـ ــادات «امل ـق ــاوم ــة
الـشـعـبـيــة» عـلــى خـطــة لـتــأمــن مدينة
عدن ،إال أن هذا االستعجال ال يبدو أنه
سيبلغ غاياته ،أقله على املدى املنظور
كون الطرف الرئيسي في العدوان غير
مستعد ألكثر من تمنية «الجنوبيني»
بالحلم االنفصالي.

