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العالم

على الغالف
حضرموت المكان األمثل ،لتكون مقرًا مالئمًا وقاعدة نموذجية لتنظيم إرهابي كتنظيم «القاعدة» ،لبعدها عن
تمثل ً
المركز أوال ،حيث تبعد عن صنعاء حوالى  700كيلو متر ،والتصالها من جميع الجهات مع مناطق تعتبر «مريحة» للتنظيم،
على األقل من حيث تالشي قوة الدولة المركزية .كذلك تلعب اعتبارات أخرى دورًا ومنها العامل الجغرافي للمحافظة،
حيث تحدها من الشمال حدود صحراوية طويلة مع السعودية ،ومن الجنوب البحر العربي ،ومن الشرق محافظة المهرة،
المحافظة الكبيرة وذات الكثافة السكانية القليلة جدًا ،ومن الغرب محافظة شبوة الكبيرة أيضًا جغرافيًا ،والموجودة فيها
بعض معاقل التنظيم القديمة ،وأخيرًا من الشمال الغربي محافظتا مأرب والجوف الصحراويتان ،وبالتالي تصبح البقعة
مهيأة جغرافيًا وعسكريًا واقتصاديًا وتنظيمًا مستقبليًا لتوسع التنظيم نحو آفاق أبعد داخلية وخارجية

«القاعدة» في حضرموت:

أطماع السعودية وأدوات نفوذها
كيف سيطر التنظيم على المكال وكيف يدير أمور الناس في إمارته؟

«حضرموت
العسكرية»

تـعـمــل ف ــي ح ـض ــرم ــوت ق ـيــادة
إحـ ـ ـ ــدى امل ـ ـنـ ــاطـ ــق ال ـع ـس ـك ــري ــة
الست في الـبــاد ،وهــي املنطقة
العسكرية الـثــانـيــة ،الـتــي تضم
عددا من التشكيالت العسكرية
املـ ـ ـهـ ـ ـم ـ ــة ،وع ـ ـ ــدده ـ ـ ــا  6ألـ ــويـ ــة
عـسـكــريــة ،تـقــع  4منها ضمن
م ـن ــاط ــق س ــاح ــل ح ـض ــرم ــوت
التي أسقطتها «القاعدة» ،وهي
األلــويــة  27مـيـكــا 123 ،مـشــاة،
 190دفــاع جــوي ،ولــواء حماية
الـشــركــات النفطية ،بــاإلضــافــة
إلــى عــدد مــن الكتائب القتالية
العالية الـكـفــاءة (كتيبة حرس
جمهوري ،كتيبة قوات خاصة،
كـتـيـبــة ص ــواري ــخ ،كـتـيـبــة دف ــاع
ساحلي ،كتيبة نجدة مدرعة)،
وتـمـتـلــك ت ـلــك ال ــوح ــدات ع ـتــادا
ح ــرب ـي ــا ك ـب ـي ــرا مـ ــن األس ـل ـح ــة
ال ـث ـق ـي ـل ــة واآللـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات امل ـ ــدرع ـ ــة،
ون ـ ــاق ـ ــات الـ ـجـ ـن ــد امل ـص ـف ـح ــة،
بـ ـ ــاإلضـ ـ ــافـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ــدب ـ ــاب ـ ــات
واملـجـنــزرات واملــدافــع وال ــزوارق
ال ـ ـحـ ــرب ـ ـيـ ــة ،وأن ـ ـظ ـ ـمـ ــة ال ـ ــدف ـ ــاع
ال ـج ــوي املـخـتـلـفــة ،وامل ـض ــادات
الجوية .ويبلغ تعداد قــوام هذه
الـتـشـكـيــات الـعـسـكــريــة آالف
ال ـ ـج ـ ـنـ ــود والـ ـ ـضـ ـ ـب ـ ــاط ،ف ـك ـيــف
استطاعت مجموعة مكونة من
 200ف ــرد ،أو  300عـلــى أكثر
تقدير ،بأسلحة متوسطة ،من
رشـ ــاشـ ــات وقـ ــاذفـ ــات «آر بــي
جـ ــي» ،وب ـع ــض الـ ـه ــاون ــات ،من
التغلب على تلك القوة الضاربة،
ف ــي غ ـض ــون ي ــوم ــن ف ـقــط من
ال ـ ـق ـ ـتـ ــال اإلف ـ ـ ـتـ ـ ــراضـ ـ ــي ،ف ـه ــذه
قصة أخ ــرى ،وفـصــل آخــر من
مسرحية هزلية ال تنطلي على
أســذج البشر ،ضمن سيناريو
مـ ـط ــاب ــق لـ ـسـ ـيـ ـن ــاري ــو س ـق ــوط
املـ ـ ــوصـ ـ ــل فـ ـ ــي يـ ـ ــد «داع ـ ـ ـ ـ ــش»،
سقطت املكال بيد «القاعدة».

عدنان باوزير
ح ـ ـضـ ــرمـ ــوت هـ ـ ــي املـ ـح ــافـ ـظ ــة األكـ ـب ــر
جغرافيًا في اليمن حيث تبلغ مساحتها
حوالى  190ألف كيلومتر مربع ،لتشكل
وح ــده ــا م ــا نـسـبـتــه  %36م ــن مساحة
اليمن ،فــي حــن ال يصل إجمالي عدد
س ـكــان ـهــا امل ـل ـي ــون ن ـس ـمــة ح ـس ــب آخ ــر
اإلحـصــاءات ،وتتنوع تضاريسها بني
الجبال والهضاب والسهول الساحلية
واألودي ـ ــة الــداخ ـل ـيــة ،وال ـص ـح ــارى .كل
ذل ــك ،إذا مــا أخــذنــا فــي الـحـسـبــان عــدد
ال ـ ـس ـ ـكـ ــان ،ي ــوف ــر مـ ـس ــاح ــات شــاس ـعــة
خالية من البشر ،وبقاع جغرافية غير
مــأهــولــة وأودي ـ ــة داخ ـل ـيــة نــائ ـيــة ،مما
يــوفــر بيئة مثالية لـتـحــركــات عناصر
تنظيم «القاعدة» ،بعيدًا عن أي مراقبة
مـحـتـمـلــة ،وح ـت ــى إلنـ ـش ــاء مـعـسـكــرات
التدريب وغير ذلك من األنشطة ،ناهيك
عن امتالكها شريطا ساحليا على بحر
الـعــرب املفتوح بطول  450كيلو مترا،
أغلبه خــال مــن البشر ،مما يوفر ميزة
إضــافـيــة السـتـجــاب عناصر خارجية
للتنظيم ،أو أي ام ــدادات لوجستية أو
أسلحة ،عوضًا عن امتالك املحافظة 3
موانئ رسمية ومطارين دولـيــن ،يقع
أحدهما حاليًا تحت سيطرة التنظيم.
كذلك تعد حضرموت املحافظة األغنى
حيث تتركز أغلب اإلستثمارات النفطية
في البلد في هضبتها الجنوبية ،التي
ي ـع ـمــل ف ـي ـهــا عـ ــدد م ــن ش ــرك ــات ان ـتــاج
النفط األجنبية ،كــ«تــوتــال» و«دوف»،
و«ك ــال ـف ــال ــي» وغ ـي ــره ــا ،وأخـ ـيـ ـرًا تــوفــر
عددا من املصادر واملــوارد اإلقتصادية
املـتـنــوعــة األخ ـ ــرى ،ه ــذا ف ــي م ــا يتعلق
بـ«القاعدة».
ثــم هـنــاك أهـمـيــة خــاصــة لـهــذه املنطقة
بــالـنـسـبــة ل ـل ـس ـعــوديــة ،ق ــائ ــدة تـحــالــف
الـعــدوان العربي على اليمن ،واملحركة
األولـ ـ ــى لـلـتـنـظـيــم ،وامل ـم ــول ــة الــرئـيـســة
لنشاطاته .وهــي تمثل أهمية خاصة
للمملكة ،ألسباب جغرافية حيث تمثل
ح ــدوده ــا مـعـهــا أطـ ــول شــريــط ح ــدود،
مقارنة بباقي املناطق اليمنية األخرى،
وألس ـبــاب ديـمــوغــرافـيــة حيث يتداخل
السكان وتتشابه أنـمــاط سلوكياتهم،
وتـ ـك ــون أج ـ ـ ــزاء م ــن ال ـق ـب ـي ـلــة ال ــواح ــدة
أحـيــانــا عـلــى جــانـبــي ال ـح ــدود ،ناهيك
عن وجــود جالية حضرمية كبيرة في
اململكة ،تضم في قوامها عددا من كبار
التجار ورجال املال ،أغلبهم قد أصبحوا
مواطنني سعوديني بالتجنس ،الذين
ل ـع ـب ــوا وم ـ ــا زال ـ ـ ـ ــوا أدوارًا م ـه ـم ــة فــي
االقتصاد السعودي.
األط ـ ـمـ ــاع ال ـس ـع ــودي ــة املـ ـع ــروف ــة ،ب ــدءًا
بضمها ملنطقتي ال ـش ــرورة والــوديـعــة
أواخر ستينيات القرن املاضي ،ومرورًا
بتوسعها املستمر الذي لم يتوقف يومًا
باقتطاع أجزاء تلو أخرى من صحرائها

ب ـش ـكــل م ـت ــواص ــل ودون أي ضـجـيــج،
وإع ـطــاء سكانها جنسيات سعودية،
آخ ــذي ــن بــاالع ـت ـبــار حـلـمـهــا األك ـب ــر في
الحصول على إطــالــة بشكل أو بآخر
ع ـلــى ال ـب ـحــر ال ـع ــرب ــي وم ـن ــه للمحيط
الهندي لتصدير نفطها ،حيث سيمثل
ذلك متنفسا كبيرا لها ،مقارنة بموانئ
تصديرها الحالية على الخليج العربي
والبحر األحمر.
وف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،ت ــأت ــي ال ـت ـق ــاري ــر ال ـتــي
تـفـيــد ع ــن ت ــواف ــر م ـخ ــزون نـفـطــي كبير
ف ـ ــي هـ ـضـ ـب ــة ح ـ ـضـ ــرمـ ــوت ال ـش ـم ــال ـي ــة
املتصلة بالربع الخالي ومنه بالحدود
الـسـعــوديــة ،ولـعــل ه ــذا مــا يفسر تركز
كــل ال ـشــركــات النفطية الـحــالـيــة كلها،
ف ــي الـهـضـبــة ال ـج ـنــوب ـيــة ،فـيـمــا تخلو
نظيرتها الشمالية من أي نشاط نفطي،
ط ــوال الـفـتــرة الـســابـقــة ،حيث لــم تمنح
الحكومة املركزية في صنعاء ،امتيازات
تـنـقـيــب نـفـطــي ف ــي ه ــذه امل ـن ـط ـقــة ،وإن
مـنـحــت كـمــا حـصــل ف ــي ت ـج ــارب قليلة
ج ـدًا ســابـقــة ،ســرعــان مــا تنسحب تلك
الشركات في ظروف غامضة ،وألسباب
غـيــر م ـب ــررة ،حـيــث يـبــدو بــل بالتأكيد
أن هـنــاك ثمة تنسيقا بــن الحكومات
املركزية السابقة واململكة.

سيطرة «القاعدة»
تعددت التفسيرات حول توقيت دخول
«الـقــاعــدة» للمكال فــي الثاني مــن شهر
نيسان املاضي ،بعد إنقضاء األسبوع
األول لـ«عاصفة الحزم» ،فذهب بعضهم
لـلـقــول إن الـسـعــوديــة أرادت أن تنشئ
بــذلــك حــاج ـزًا يـعـيــق الــزحــف الـحــوثــي،
ولـكــن حــركــة «أن ـصــار ال ـلــه» لــم تـكــن قد
اق ـت ــرب ــت م ــن ذلـ ــك املـ ـج ــال ال ـج ـغ ــراف ــي،
ب ــل كــانــت حـيـنـهــا ال تـ ــزال عـلــى أب ــواب
عـ ــدن .وح ـلــل الـبـعــض اآلخـ ــر ذل ــك بأنه
م ـحــاولــة السـ ـت ــدراج ال ـحــركــة إل ــى تلك
البقعة البعيدة لتخفيف الضغط على
الجبهات األخرى.
م ــع ال ـع ـل ــم أن الـ ــواضـ ــح م ـب ــاش ــرة هــو
سـعــي الـسـعــوديــة لـحـجــز تـلــك املنطقة
آت ،إذا جــاز
اإلس ـتــرات ـي ـج ـيــة لـ ـص ــراع ٍ
التعبير ،صــراع هي من يحدد توقيته
بناء على معطيات القتال في الجبهات
األخ ـ ــرى ،واأله ـ ــم الع ـت ـب ــارات األط ـمــاع
السعودية بحضرموت.
أما كيف جرت سيطرة «القاعدة» على
أجزاء واسعة من هذه املنطقة الحيوية،
وال ـس ـي ـطــرة عـلــى عــاصـمــة حـضــرمــوت
املكال ،التي تعد ثالث املدن اليمنية من
حيث األهمية ،بعد صنعاء وعدن ،فتبدأ
الحكاية عند قــائــد املنطقة العسكرية
الثانية ،الـلــواء محسن ناصر وهــو من
املوالني للرئيس الفار عبدربه منصور
ه ــادي .الــرجــل قــام قبل حــوالــى أسبوع
م ــن س ـق ــوط امل ــدي ـن ــة ،بـتـغـيـيــر عـنــاصــر
ك ــل ال ـن ـق ــاط ال ـع ـس ـكــريــة ال ـت ــي تتحكم

ف ــي م ــداخ ــل امل ــدي ـن ــة ،ب ـع ـنــاصــر أخ ــرى
مــن قبله ،بعد تــردد شائعات أن هناك
ت ـســرب لـعـنــاصــر حــوث ـيــة ت ـمــت بشكل
فـ ــردي إل ــى املــدي ـنــة ،رب ـمــا ب ـتــواطــؤ من
عناصر تلك النقاط السابقني .وأطلق
الــرجــل حينها تصريحات نــاريــة حول
استعداد قواته ملواجهة أي طارئ ،وأن
هــذه املنطقة ستظل وموالية للرئيس
«الـشــرعــي» ،م ــرورًا بالقتال املفتعل مع
عناصر «ال ـقــاعــدة» ،ال ــذي اقتصر على
اشتباكات مـحــدودة ،ثم قيام مروحية
تــابـعــة لـقــواتــه صبيحة ليلة الـهـجــوم،
بقصف بعض املقار الحكومية الفارغة،
كإذاعة «املـكــا» ،الــذي أدى إلــى احتراق
مـبـنــى اإلذاع ـ ـ ــة بــال ـكــامــل ،بـيـنـمــا نجد
أن مبنى البنك املــركــزي املــاصــق لها،

المجتمع المحلي في
المكال ،بعيد كل البعد في مزاجه
عن فكر «القاعدة» ،فهو
مجتمع منفتح نسبيًا
الــذي كــان الكثير مــن عناصر التنظيم
ي ـت ـج ـم ـه ــرون ع ـن ــد ب ــوابـ ـت ــه وداخ ـ ـلـ ــه،
محاولني فتح خزنته ،لم يتعرض ألي
اس ـت ـه ــداف ،وم ــواق ــف تـمـثـيـلـيــة أخ ــرى
كثيرة مشابهة .ثم حصل ذلك اإلنهيار
الــدرامــاتـيـكــي غير امل ـبــرر ،عسكريًا وال
ّ
نتخيل كيف
حتى منطقيًا ،ويمكن أن
كان عناصر التنظيم بأعدادهم القليلة
يقاتلون في توقيت واحــد في جبهات
م ـت ـع ــددة داخ ـ ــل امل ــدي ـن ــة ،وي ـهــاج ـمــون
مراكز بالغة األهمية وأهدافا عسكرية
وأمـنـيــة حـســاســة ،وعــالـيــة التحصني،
تـ ـح ــرسـ ـه ــا قـ ـ ـ ـ ــوات تـ ـف ــوقـ ـه ــم ب ـ ــأع ـ ــداد
مضاعفة ،جـيــدة الـتــدريــب والتسليح،
ث ــم ت ـس ـي ـطــر ع ـل ـي ـهــا ج ـم ـي ـعــا ف ــي لـيـلــة

(أ ف ب)

أو ليلتني مــن االش ـت ـبــاكــات املتقطعة،
كالقصر الجمهوري ،والسجن املركزي،
وقـ ـي ــادة امل ـن ـط ـقــة ال ـع ـس ـكــريــة ال ـثــان ـيــة،
والبنك املركزي ،وغيرها من املعسكرات
واملقار األمنية واإلستخبارية .وإطالق
 300من سجناء التنظيم قبل أن يصار
إل ــى مـبــايـعــة ال ـق ـيــادي خــالــد بــاطــرفــي،
الحضرمي األص ــل ،والـسـعــودي املولد
والجنسية ،كأمير للمكال.

ما بعد سقوط المكال
أضحت سيطرة «الـقــاعــدة» على املكال
أمرًا واقعًا ،وعمت حالة من الفوضى وال
تزال تلك املدينة الوديعة ،حيث سادت
ّ
التسيب املخيف ،إثــر اختفاء
حالة من
كــل مـظــاهــر ال ــدول ــة اإلداري ـ ــة واألمـنـيــة،
وانـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــرت ح ـ ـ ـ ــاالت الـ ـسـ ـل ــب ل ـب ـعــض
املمتلكات الـخــاصــة ،وأغـلــب املمتلكات
العامة ،وحرق بعض املقرات الحكومية،
وتفرغ عناصر التنظيم لنهب البنوك
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ،وأمـ ـ ـض ـ ــوا حـ ــوالـ ــى  3أيـ ــام
ي ـحــاولــون فـتــح خــزنــة الـبـنــك امل ــرك ــزي،
حيث تمكنوا في األخير من تفجيرها.
واخـتـفــت بـعــد ذل ــك كــل املـبــالــغ النقدية
الـ ـت ــي ي ـح ــوي ـه ــا ال ـب ـن ــك وال ـ ـتـ ــي ت ـفــوق
الـعـشــريــن مـلـيــار ري ــال يـمـنــي ،وبعض
املبالغ من النقد األجنبي ،التي هي في
معظمها ع ـبــارة عــن مــرتـبــات موظفي
الدولة في هذه املحافظة.
ثــم ات ـجــه الـتـنـظـيــم بـعــد ذل ــك إل ــى نهب
الـبـنــوك الـخــاصــة األخـ ــرى فــي املــديـنــة،
بنكًا تلو آخر ،مما وفر للتنظيم سيولة
ن ـق ــدي ــة ط ــائـ ـل ــة ،ل ـت ـغ ـط ـيــة ن ـش ــاط ــات ــه،
وتنظيم شؤونه األخــرى ،وعلى رأسها
اسـتـقـطــاب عـنــاصــر جــديــدة وتدريبها
م ــن ش ـبــاب املـنـطـقــة ،ث ــم إرســال ـهــم إلــى
جبهات القتال األخرى .وهذا أمر معلن
وال يحتاج إلــى أي إثبات ،حيث صرح
أمـ ـي ــر ال ـت ـن ـظ ـيــم ف ــي إحـ ـ ــدى امل ـق ــاب ــات
الـصـحـفـيــة ،إن ـهــم يـقــاتـلــون ف ــي جميع
جبهات القتال من عدن وحتى صنعاء،
م ــرورًا بلحج وتـعــز والبيضاء ومــأرب
وغـيــرهــا ،س ــواء ك ــان ذل ــك عبر عناصر
التنظيم في تلك الجبهات ،املنضوين
تـحــت مـسـمـيــات «امل ـق ــاوم ــة الشعبية»
ف ــي مـحــافـظــات ال ـش ـمــال ،أو «امل ـقــاومــة
الجنوبية» في محافظات الجنوب ،أو
ك ــان ذل ــك عــن طــريــق عمليات التفجير
اإلنـ ـتـ ـح ــاري ــة ،ب ــالـ ـسـ ـي ــارات واألح ــزم ــة
الـ ـن ــاسـ ـف ــة ،وخـ ـص ــوص ــا فـ ــي ص ـن ـع ــاء،
وق ــد رأي ـن ــا ك ـيــف يـسـتـمـيــت الـقــائـمــون

