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العالم

اليمن
ونهب أموال المؤسسات
يعتاش تنظيم «القاعدة» ّفي حضرموت على مصادر رزق عدة ،أهمها تجارة النفط ّ
الحكومية والمصارف ،باإلضافة إلى ضخ الرياض الحياة في شرايينه بواسطة شحنات ّالمساعدات التي يتسلمها بنفسه عبر ميناء
المكال« .األخبار» تثير في الحلقة الثانية من السلسلة الخاصة بواقع حضرموت ،في ظل تمدد «القاعدة» وممارساته بحق أهلها،
تساؤالت عن التواطؤ السعودي والدولي مع التنظيم وعن تسهيل عمله في هذه المحافظة
ٍ
أن سيطرة التنظيم على املحافظة بعد
خمسة أي ــام مــن بــدء ال ـع ــدوان ،جــاءت
نتيجة خطة سعودية أميركية تهدف
إل ــى إب ـعــاد مـنــابــع الـنـفــط عــن متناول
ال ـج ـي ــش وح ــرك ــة «أن ـ ـصـ ــار الـ ـل ــه» فــي
صنعاء .وفيما كانت الثروة النفطية
في عهد النظام السابق مقسمة على
حصص بــن الـقــوى الـنــافــذة الحاكمة
ل ـل ـب ـلــد ع ـل ــى ه ـي ـئــة شـ ــركـ ــات ،يـحـصــد
التنظيم اآلن عوائد كبيرة من إيرادات
الضرائب التي تصل في اليوم الواحد
الى  2مليون ريــال .ويستغل التنظيم
سيطرته على املدينة ومرافقها ،ليقوم
ب ــإرس ــال شـحـنــات أسـلـحــة عـبــر سـفـ ٍـن
يـمـتـلـكـهــا م ــواطـ ـن ــون ،ي ـلــزم ـهــم كــرهــا
بــإي ـصــال ـهــا إلـ ــى م ـنــاطــق الـ ـح ــرب بني
الـجـيــش و»ال ـل ـج ــان الـشـعـبـيــة» ،وبــن
عناصر التنظيم فــي محافظات عدن
وأبـ ـ َـن وش ـب ــوة .ويـضـغــط «ال ـقــاعــدة»
عـ ـل ــى م ـ ـسـ ــؤولـ ــي ف ـ ـ ـ ــروع امل ــؤسـ ـس ــات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة فـ ــي املـ ـح ــافـ ـظ ــة ل ـتــوق ـيــع
صفقات ومناقصات تجارية بالقوة،
ً
م ـس ـت ـغ ــا اس ـ ــم ال ـس ـل ـط ــات الــرس ـم ـيــة
ل ـت ــأت ــي ع ــوائ ــده ــا ل ـح ـس ــاب ـه ــا ،فـيـمــا
تتواصل الحركة التجارية عبر امليناء
والسواحل الواقعة تحت سيطرته.

مصير أي
شخص
يتبع «أنصار
الله» في
حضرموت أو
يناصرهم هو
اإلعدام ذبحًا
(أ ف ب)

ّ
حضرموت تحت سكين «القاعدة» []3/2
إعدامات وتجارة نفط ...وخدمات سعودية
صنعاء ـ علي جاحز
ط ـ ـ ــوال ث ــاث ــة أش ـ ـهـ ــر ،م ـ ـ ـ ّـدة ال ـ ـعـ ــدوان
ّ
الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودي ع ـ ـل ـ ــى ال ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــن ،ظـ ــلـ ــت
مـ ـح ــافـ ـظ ــة ح ـ ـضـ ــرمـ ــوت بـ ـعـ ـي ــدة عــن
مــرمــى الـ ـغ ــارات ال ـس ـعــوديــة وبـمـنــأى
عـ ـ ــن ال ـ ـح ـ ـصـ ــار ال ـ ـخـ ــانـ ــق املـ ـ ـف ـ ــروض
عـلــى بقية املـحــافـظــات الـيـمـنـيــة ،رغــم
خ ـض ــوع ـه ــا ل ـت ـن ـظ ـيــم «ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة فــي
ج ــزي ــرة ال ـع ــرب» املـ ــدرج عـلــى «قــائـمــة
اإلرهاب» السعودية ،والذي خصصت
واشنطن ،الداعمة للحرب السعودية
الـحــالـيــة ،استراتيجية ملكافحته في
اليمن منذ أكثر من عقد.

ٌ
ذبح وتجارة ومصادرة
أموال الحكومة

أعلن «القاعدة» ،مدينة املكال عاصمة
ً
ّ
حضرموت« ،إمارة» له ،مركزًا نشاطه
ّ
ّ
ع ـلــى ال ـخ ــط ال ـســاح ـلــي (املـ ـط ــل على
ب ـحــر الـ ـع ــرب) م ــن ح ـ ــدود املـحــافـظــة
مع شبوة ،حتى حدودها مع املهرة،
ومـسـيـطـرًا بــذلــك عـلــى واح ــد مــن أهــم
املــوانــئ فــي املـنـطـقــة .ومـنــذئـ ٍـذ ،تصل
ش ـح ـن ــات املـ ـس ــاع ــدات والـ ــوقـ ــود مــن
السعودية إلى ميناء املكال ،كما تصل
شحنات تـجــاريــة ونفطية ب ـ ّـرًا إليها
ليتولى «القاعدة» إدارتها وتوزيعها.
وبعدما سيطر التنظيم على املدينة
ال ـت ــي ي ـب ـلــغ عـ ــدد س ـكــان ـهــا أك ـث ــر من
ن ـصــف م ـل ـيــون نـسـمــة (إح ـصــائ ـيــات
 ،)2005نـ ـف ــذ هـ ـج ــوم ــا كـ ـبـ ـيـ ـرًا عـلــى
سجنها املركزي مطلقًا ســراح أخطر
عـ ـن ــاص ــره وق ـ ــادت ـ ــه ،وب ـي ـن ـه ــم خــالــد
بــاطــرفــي ،ال ــذي أصـبــح ف ــور خــروجــه
أم ـي ـرًا عـلــى امل ـكــا .وع ـلــى ال ـف ــور ،بــدأ
بتنفيذ األحكام واإلجراءات الخاصة
بالتنظيم مــن محاكمات واعتقاالت
ب ـح ــق امل ــواطـ ـن ــن ،وي ـن ـف ــذ الـتـنـظـيــم
جرائم اإلع ــدام في كثير من األحيان
إلخــافــة الـنــاس مــن مجرد االعـتــراض
على ممارساته.
كما باتت مــزاولــة النشاط السياسي
ً
ف ـ ـ ــي امل ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــة أمـ ـ ـ ـ ـ ـرًا مـ ـسـ ـتـ ـحـ ـي ــا،

وخـصــوصــا بعدما اعتقل «الـقــاعــدة»
ع ـ ــددًا م ــن ال ـ ـقـ ــادة ال ـت ــاب ـع ــن ألحـ ــزاب
يـ ـمـ ـنـ ـي ــة ،غـ ـي ــر أن ك ـ ــل م ـ ــن اع ـت ـق ـل ـهــم
الـتـنـظـيــم يـتـبـعــون فـقــط ال ـق ــوى الـتــي
ترفض الـعــدوان السعودي ،وتحديدًا
م ــن ح ــزب «امل ــؤت ـم ــر الـشـعـبــي ال ـعــام»
أو أخــرى تابعة لـ«الحراك الجنوبي»
أو من أتباع الطريقة الصوفية ،فيما
يكون مصير أي شخص يتبع «أنصار
الله» أو يناصرهم هو اإلعدام ذبحًا.
ويــؤكــد الـقـيــادي فــي حــزب «التجمع
ال ـ ـ ــوح ـ ـ ــدوي» ،ن ــاص ــر ب ــاق ــزق ــوز أن ــه
ال وج ـ ـ ــود ل ـس ـل ـط ــات ال ـح ـك ــوم ــة فــي
ساحل حضرموت ،بما فيها املكال،
باستثناء مكتب البريد فــي املدينة
ال ــذي ال ي ــزال يـصــرف ال ــروات ــب التي
تأتي من صنعاء للمتقاعدين فقط،
أمــا رواتــب باقي املوظفني فقد عجز
عــن صرفها طــوال الشهور املاضية.
ـث
وي ـ ـض ـ ـيـ ــف بـ ـ ــاقـ ـ ــزقـ ـ ــوز ف ـ ـ ــي حـ ــديـ ـ ٍ
إل ــى «األخ ـ ـبـ ــار» ،إن ــه « ي ـتــم تـحــويــل
روات ــب املوظفني الـتــي تصل أحيانًا
مـ ــن ص ـن ـع ــاء ع ـب ــر أح ـ ــد الـ ـص ـ ّـراف ــن
املحليني املوالني لـ«القاعدة» والــذي
يعمل تحت حـمــايـتــه» ،الفـتــا إلــى أن
«القاعدة» يعمل على محو أي وجود
ل ـل ــدول ــة ف ــي امل ـن ــاط ــق ال ـت ــي يسيطر
عليها.
وتـ ـفـ ـي ــد املـ ـعـ ـل ــوم ــات بـ ـ ــأن ال ـت ـن ـظ ـيــم
ه ـ ــو م ـ ــن ي ـت ـس ـل ــم امل ـ ـ ـ ـ ــواد اإلغ ــاثـ ـي ــة
امل ــرس ـل ــة م ــن ال ـس ـعــوديــة ومـ ــن بقية
ال ــدول ،ويبيعها عبر تـجــار تابعني
ً
لـ ــه ول ـ ـحـ ــزب «اإلصـ ـ ـ ـ ـ ــاح» ،ب ـ ـ ــدال مــن
توزيعها على املواطنني .وفي الوقت
ن ـف ـســه ،ف ــرض الـتـنـظـيــم ح ـظ ـرًا على
ك ــل قـ ــادة ال ــدول ــة وال ـق ـض ــاء وص ــادر
ص ـ ــاحـ ـ ـي ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــم ،م ـ ـس ـ ـتـ ــول ـ ـيـ ــا ع ـل ــى
ّ
مقارهم وأخذ سياراتهم الحكومية.
وبـحـســب املـعـلــومــات ،فـقــد ف ــاق عــدد
ال ـس ـي ــارات ال ـتــي اس ـتــولــى عـلـيـهــا ال ـ
ً
 50سيارة ،عــاوة على نهب البنوك
واملـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــارف واح ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــال امل ـ ـن ـ ـشـ ــآت
وثائقها
الحكومية واالستيالء على ّ
والعبث بمعامالت الناس وملفاتهم،

باإلضافة إلى إحراقه أرشيف بعض
امل ــؤس ـس ــات ،ل ـي ـحـ ّـول امل ـك ــا وبـعــض
املــدن إلــى واليــات تابعة له ولعزلها

تصل شحنات المساعدات
والوقود من السعودية إلى
«القاعدة» في ميناء المكال
تمامًا عن سلطة الدولة في صنعاء.

التنظيم يبيع النفط
وسط صمت دولي

ت ـ ـضـ ـ ّـم مـ ـح ــافـ ـظ ــة ح ـ ـضـ ــرمـ ــوت أك ـب ــر

الحقول النفطية في اليمن ،التي تتبع
عددًا من الشركات النفطية األميركية
والـفــرنـسـيــة وغ ـيــرهــا .مـنــذ سيطرته
ع ـل ــى امل ـح ــاف ـظ ــة ،اس ـت ــول ــى الـتـنـظـيــم
ع ـل ــى امل ـ ـخـ ــزون ال ـن ـف ـط ــي ه ـ ـنـ ــاك ،ب ــدأ
ً
ببيعه بزيادة  20رياال لليتر الواحد،
وبمحاصصته مــع أعـضــاء «املجلس
األهـ ـل ــي ال ـح ـض ــرم ــي» (ال ـه ـي ـئ ــة ال ـتــي
أنـشــأتـهــا ال ــري ــاض أخ ـي ـرًا بالتنسيق
م ــع ق ــادة «اإلص ـ ــاح» ،وقـ ــادة مــوالــن
ل ـل ــرئ ـي ــس ال ـ ـفـ ــار عـ ـب ــد ربـ ـ ــه م ـن ـصــور
هادي).
ويـثـيــر الـصـمــت ال ــدول ــي إزاء سيطرة
«القاعدة» على مناطق نفطية ّ
حساسة
في حضرموت ،تـســاؤالت تحيل على
فرضيات تم تداولها بهذا الشأن ،عن

مقتل  5جنود سعوديين وضابط إماراتي على الحدود
ُ
قـتــل ثــاثــة ج ـنــود س ـعــوديــن ،اث ـنــان مــن ال ـقــوات
السعودية وجندي من قوات حرس الحدود،
البرية ٌ
وض ــاب ــط إم ــارات ــي عـلــى ال ـح ــدود م ــع ال ـي ـمــن ،في
العمليات التي يقودها الجيش و«اللجان الشعبية»،
بحسب وسائل إعالم سعودية .وأعلنت الرياض
يوم أمس مقتل جنديني سعوديني «إثر تعرضهما
إلطــاق نار في محافظة جيزان» ،بحسب وكالة
األنباء السعودية.
واستمرت التفجيرات التي تستهدف العاصمة
صنعاء يوم أمس ،حني وقع انفجار أمام مبنى وكالة األنباء اليمنية الرسمية (سبأ) ،أسفر
عن مقتل حارس الوكالة ،فيما أصيب اثنان آخران بجروح.
كذلك يواصل الـعــدوان عملياته الجوية ضد األراضــي اليمنية .وشــن الطيران السعودي
يوم أمس عــددًا من الغارات على منطقة عطاني في صنعاء ،وأخــرى في مدينة عتق في
محافظة شبوة ،كما نفذ غارات على مناطق في محافظة الضالع التي تشهد معارك بني
الجيش و«اللجان الشعبية» من جهة ،واملجموعات املسلحة من جهة أخرى ،وكذلك األمر
مأرب التي استأنفت طائرات العدوان قصف بعض مناطقها أمس.
في محافظة ُ
من جه ٍة أخرى ،قتل أربعة عناصر ُيعتقد أنهم تابعون لتنظيم «القاعدة» مساء أول من
أمس ،في محيط معسكر الريان في مدينة املكال التابعة ملحافظة حضرموت ،إثر غارة
نفذتها طائرة من دون طيار أميركية.
(أ ف ب ،رويترز)

ّ
ويسهل
بحاح يتواطأ

يتخذ فــرع «الـقــاعــدة» فــي حضرموت
من «أبناء حضرموت» اسمًا له .ويرى
باقزقوز أن رئيس الحكومة املستقيلة
خ ــال ــد بـ ـح ــاح وم ـح ــاف ــظ ح ـضــرمــوت
عادل باحميد متواطئان مع التنظيم.
«الــافــت هــو إصــرارهـمــا على تسمية
التنظيم بــاســم أب ـنــاء حـضــرمــوت في
تجاهل للجرائم اليومية التي يقوم
ٍ
بـهــا الـتـنـظـيــم ض ــد أب ـن ــاء حـضــرمــوت
الـ ـفـ ـعـ ـلـ ـي ــن» ،ي ـ ـقـ ــول بـ ــاقـ ــزقـ ــوز الـ ــذي
يشير أيضًا إلــى أن سقوط املحافظة
ّ
جــرى مــن دون مـقــاومــة وعـبــر «تسلم
وتـسـلـيــم» .وت ـســاءل الـقـيــادي اليمني
ّ
تصدق أن بحاح حتى
مستغربًا« :هل
اآلن لم يتكلم عن أن «القاعدة» يحتل
ح ـض ــرم ــوت؟» ،مـضـيـفــا« :ه ــذا نفهمه
ً
تواطؤًا وتسهيال».
ف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،عـلـمــت «األخـ ـب ــار»
أن وفـ ـ ـ ـ ـدًا يـ ـتـ ـب ــع «امل ـ ـج ـ ـلـ ــس األهـ ـل ــي
الحضرمي» توجه األسـبــوع املاضي
إل ــى ال ـس ـعــوديــة ،ح ـيــث ال ـت ـقــى بـحــاح
ط ــال ـب ــا م ـن ــه الـ ــدعـ ــم ،وهـ ــو م ــا ي ــؤك ــده
باقزقوز الذي قال إن «املجلس األهلي»
هو مجموعة من األشخاص اختارهم
«الـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــدة» ل ـف ــرض ـه ــم عـ ـل ــى الـ ـن ــاس
ك ــون ـه ــم ي ـم ـث ـلــون أبـ ـن ــاء ح ـض ــرم ــوت،
معتبرًا أن تلك الزيارة تؤكد التنسيق
بــن الــريــاض وفــريــق هــادي مــن جهة،
وبني «القاعدة» من جهة أخرى.
ً
وي ـضـ ّـم «امل ـج ـلــس األه ـل ــي» مجموعة
من املتنفذين والفاسدين ومــن أتباع
السلفية امل ـت ـشــددة ،وق ــد أس ــس فرعًا
لــه فــي مدينة شبام التاريخية ،األمــر
الذي رفضه علماء الطريقة الصوفية
التي يمثل أتباعها غالبية القاطنني
ف ــي امل ــديـ ـن ــة ،وهـ ــو م ــا ُيـ ـ ّ
ـرجـ ــح رب ـطــه
بــاغـتـيــال «ال ـق ــاع ــدة» ال ـعــامــة السيد
حسني عبد الـبــاري الـعـيــدروس ،أحد
أكبر علماء الصوفية في شبام.
وأثار اغتيال العيدروس إمام وخطيب
جامع الحزم في شبام سخطًا شعبيًا
في الشمال والجنوب .ومــن املعروف
بشكل علني
أن العيدروس كان مؤيدًا
ٍ
لـ ـث ــورة «س ـب ـت ـم ـبــر  ،»2014ول ـحــركــة
«أن ـ ـصـ ــار ال ـ ـلـ ــه» ،وراف ـ ـضـ ــا ل ـل ـع ــدوان
ولــوجــود «ال ـقــاعــدة» فــي حـضــرمــوت.
املعلومات إلى أن العيدروس
وأشارت ّ
ك ــان ق ــد تـلــقــى ت ـهــديــدات ســاب ـقــة ،في
حــن كــان يلقي فــي املسجد خطابات
مؤيدة لــ«ثــورة سبتمبر» ولـ«أنصار
ال ـ ـلـ ــه» .وك ـش ـف ــت م ـع ـل ــوم ــات أن أح ــد
مـنـفــذي االغ ـت ـيــال هــو املــدعــو يوسف
بــن طــالــب الـكـثـيــري ،وهــو أحــد أخطر
عناصر «القاعدة» في مناطق الوادي
والصحراء في املحافظة.

