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بعض تصرفات التنظيم في أيامه األولى ،بدت غامضة ،ويصعب تفسيرها (أ ف ب)

عـلــى تـلــك «امل ـق ــاوم ــات» ف ــي أنشطتهم
اإلعالمية ،لينفوا وجود ّ
أي من عناصر
«القاعدة» و«الدواعش» بني مقاتليهم،
حيث أتضح انها مجرد كذبة واضحة،
تفضحها تصريحات الرجل األول في
(إمارة املكال اإلسالمية).
مــن الــافــت للنظر ،أن بعض تصرفات
التنظيم في أيامه األولى ،بدت غامضة،
ويصعب تفسيرها ،وتعطي انطباعا
أول ـيــا وك ــأن التنظيم يـقــوم ب ـغــزوة من
غــزواتــه الـعــابــرة ،حيث يفجر ويهاجم
أه ــداف ــه املـ ـح ــددة ،ويـنـهــب ال ـب ـنــوك ،ثم
يختفي مع ظهور ضوء النهار التالي،
كما فعل بالضبط قبل حوالي سنتني،
ف ــي ث ــان ــي أك ـب ــر م ــدن ح ـضــرمــوت بعد
املكال ،مدينة سيؤن ،حيث استمرت تلك
ال ـغــزوة ليلة ساخنة مــن االشتباكات،
وتفجير خزائن البنوك ،ثم أخذ غنائمه
ف ــي ال ـي ــوم ال ـتــالــي ورح ـ ــل ،وإال فـلـمــاذا
يـهــاجــم ويـفـجــر خــزيـنــة الـبـنــك املــركــزي
ً
مـثــا ،إن كــان جــاء ليبقى ويقيم إمــارة
ويحكم؟
بقي فقط أن نلفت االنتباه ،إلــى أنــه لم
يسجل في املكال بل وفي أغلب مناطق
ال ـ ـسـ ــاحـ ــل ال ـ ـح ـ ـضـ ــرمـ ــي ،أي ح ـض ــور
الف ــت ل ــ«ال ـق ــاع ــدة» م ــن ق ـبــل ،وإن وجــد
فـهــو ح ـضــور طـ ــارئ وم ــؤق ــت ،كبعض
ال ـع ـم ـل ـي ــات اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة الـ ـت ــي ن ـفــذهــا
التنظيم فــي املــديـنــة ،وال ـتــي كــانــت في
معظمها ،ع ـبــارة عــن ضــربــات سريعة
وم ـ ـحـ ــددة ،ث ــم اإلن ـس ـح ــاب ،أضـ ــف إلــى
ذل ـ ــك أن امل ـج ـت ـم ــع امل ـح ـل ــي فـ ــي امل ـك ــا،
بعيد كل البعد في مزاجه االجتماعي
والـسـلــوكــي ،وقطعًا الــديـنــي ،كــل البعد
عــن فكر الـقــاعــدة ،فهو مجتمع منفتح
نسبيًا ،كما أن وجود عناصر «القاعدة»
فيه مكشوف ،أي يسهل جـدًا ،مالحظة
وج ــود تـلــك الـعـنــاصــر الـغــريـبــة أي من
خارج نطاق املدينة وربما املحافظة ،أو
ً
الغريبة أي من خارج نطاق اليمن كامال،
حيث يضم التنظيم عددا غير قليل من
تلك العناصر األجنبية .وعلى العكس
مــن ذل ــك ،نـجــد أن التنظيم وعـنــاصــره
قــد يـتـمــاهــون إل ــى حــد مــا مــع املجتمع
الـحـضــرمــي فــي املـنــاطــق الــداخـلـيــة من
حضرموت ،وخصوصًا الريفية منها
والبدوية ،هناك في مجاهل حضرموت،
حيث األودية البعيدة الخالية.
لكل تلك االعتبارات ،كان الجميع يعتقد
أن ــه إذا مــا فـكــر التنظيم فــي استغالل
ظـ ــروف وت ــداع ـي ــات «عــاص ـفــة ال ـح ــزم»،

فإنه سيتحرك وينشئ له كيانا ضمن
ه ــذا امل ـج ــال ال ـج ـغــرافــي ،وال أح ــد كــان
ح ـت ــى ي ـت ـخ ـي ــل ،أن يـ ـض ــرب الـتـنـظـيــم
ض ــرب ـت ــه ف ــي املـ ـك ــا ،وع ـل ــى ال ــرغ ــم من
االعتقاد أن التنظيم بالفعل كان يفضل
ْ
الخيار األول ،لكن هناك سبب مهم جدًا،
وهو باملناسبة يصب أيضًا في ترجيح
فرضية تسليم املـكــا ،ال سقوطها ،أال
وهو أن في سيئون تقع قيادة املنطقة
العسكرية األولى ،التي على رأسها قائد
يدعى اللواء الحليلي ،املصنف من قبل
عناصر «الـقــاعــدة» وح ــزب «اإلص ــاح»
ـوال للحوثيني ،حيث
اإلخ ــوان ــي ،أنــه م ـ ٍ
يــؤخــذ عليه منهم ،أن ــه قــد حضر لقاء
اإلع ــان الــدسـتــوري ،ال ــذي تــا سيطرة
«أنـصــار الـلــه» على العاصمة صنعاء،
رغم أن الرجل قد أصدر بيان أعلن فيه
مــواالتــه ل ـهــادي ،لكن فــي املجمل يدين
املـجـتـمــع امل ـح ـلــي لـحـكـمــة ه ــذا الــرجــل،
ال ــذي حـ ّـيــد ه ــذه املـنـطـقــة عــن ال ـصــراع،
ب ـي ـن ـمــا ي ـت ـع ــرض ل ـض ـغ ــوط مـسـتـمــرة
كبيرة ،إلرسال قوات من منطقته للقتال
في جبهات أخــرى ،في صف مليشيات
هـ ــادي و«الـ ـق ــاع ــدة» .ف ــي ال ـن ـهــايــة رأت
«الـقــاعــدة» أن هــذه املنطقة العسكرية،
التي على رأسها هذا الرجل لن تسقط
إال ب ــال ـق ـت ــال ،وب ــال ـق ـت ــال ل ــن يستطيع
«ال ـت ـن ـظ ـيــم» ال ـس ـي ـطــرة عـلـيـهــا ،فــآثــرت
السالمة بالذهاب جنوبًا صوب املكال،
طاملا أن قيادتها العسكرية مستعدة ،أو
ربما بــادرت وعرضت عليها التسليم،
فذهب التنظيم واستلم ،هذا كل ما في
األمر.

قيام اإلمارة
بعد أن استتب األمر لـ«القاعدة» ،أعلنت
أن ـه ــا ب ـص ــدد تـسـلـيــم امل ـكــا لـهـيـئــة من
أبـنــائـهــا لـتــديــر أم ــوره ــا ،فــانـبــرى لذلك
تجمع قبلي محلي ،يدعى «حلف قبائل
حضرموت» ،وأبدى استعداده إلرسال
أعداد من أبناء القبائل ،لحفظ األمن في
املدينة ،ومن ثم تشكيل أي اطار مناسب
يـ ــراه ،لـتــولــي ش ــؤون ه ــذه املــدي ـنــة ،في
هــذه الفترة اإلنتقالية الـحــرجــة ،إال أن
«ال ـق ــاع ــدة» ســرع ــان م ــا نـكــث ب ــوع ــوده،
متذرعًا بأن «الحلف» ال يمثل كل شرائح
املـجـتـمــع امل ـح ـلــي ال ـح ـضــرمــي ،وي ـبــدو
أن «ال ـق ــاع ــدة» رأت أن «ال ـح ـلــف» لــديــه
ال ـقــدرة والــوســائــل للقيام بــذلــك ال ــدور،
وبالتالي لن يستطع أن يختبئ وراءه،
أو اسـتـخــدامــه صــوريــا ،كما أن موقفه

السياسي لم يجده «القاعدة» مطمئنًا،
ف ـق ــد ظـ ــل «الـ ـحـ ـل ــف» يـ ــراقـ ــب األح ـ ـ ــداث
بصمت ،والتزم الحياد النسبيُ ،
ويتهم
كـثـيــر م ــن رمـ ـ ــوزه وم ـشــاي ـخــه ب ـم ــواالة
الرئيس السابق علي عبدالله صالح،
وقـ ــد اس ـت ـم ــر ذلـ ــك ح ـت ــى قـ ــرب مــؤتـمــر
الرياض ،حيث تعرض لحملة ضغوط
قوية من السعودية ،مترافقة مع بعض
اإلغـ ــراءات ،مما دفــع «الحلف» إلصــدار
بـيــان أعـلــن فـيــه تــأيـيــده للرئيس الـفــار
هادي.
وذه ـ ــب رئ ـي ــس «ال ـح ـل ــف» وم ـنــدوبــون
مـ ـخـ ـت ــارون ل ـل ـم ـشــاركــة ض ـمــن مــؤتـمــر
ال ــري ــاض ال ـف ــاش ــل ،وظـ ـل ــوا ه ـن ــاك ولــم
يـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــودوا ،وإلع ـ ـ ـطـ ـ ــاء أنـ ـفـ ـسـ ـه ــم (أي
الـ ـق ــاع ــدة) ش ــرع ـي ــة أكـ ـب ــر م ــن شــرعـيــة
«الـ ـحـ ـل ــف» ،ولـ ـلـ ـه ــروب م ــن حـســاسـيــة

ال ـ ــداخ ـ ــل وال ـ ـ ـخـ ـ ــارج ع ـل ــى حـ ــد سـ ـ ــواء،
تـجــاه إس ــم «ال ـقــاعــدة» ،سـمــوا أنفسهم
(أب ـن ــاء ح ـضــرمــوت) ،وه ــو مسمى أعــم
وتـنـضــوي تحته كــل شــرائــح املجتمع
الحضرمي ،مع حقيقة أن التنظيم يضم
الكثير من العناصر اليمنية األخرى من
خــارج حضرموت ،ناهيك عــن عناصر
كثيرة أخــرى مــن خــارج اليمن كله ،بل
ب ـعــض م ـن ـهــا ل ـي ـســت ع ــرب ـي ــة .ال ـغــريــب
أن ه ــذه التسمية الـسـيــاسـيــة املبتذلة
للتنظيم ،لــم تلق رواج ــا حتى مــن قبل
األقالم املحلية املحسوبة على التنظيم
نفسه ،واملستفيدة منه ،ولم تحظ بأي
ت ــداول فــي اإلع ــام الخارجي األجنبي،
أو الـعــربــي حتى ذلــك امل ـشــارك منه في
العدوان ،ما عدا بعض محطات التلفزة
والصحف السعودية التي تداولت هذه
ً
الـتـسـمـيــة ،وإن كــانــت أحـيــانــا نـقــا عن
أع ـضــاء حـكــومــة هـ ــادي ،وه ـنــا ينبغي
أيضًا عــدم إغفال هــذه اإلش ــارة ّ
البينة،
الـ ـت ــي ت ـ ــدل ع ـل ــى ت ـب ـنــي امل ـم ـل ـك ــة ل ـهــذا
التنظيم ومحاولة تلميعه.
أصبحت حضرموت مقسمة إلى ثالث
مناطق سيطرة :السهل الساحلي ويقع
ت ـح ــت س ـي ـط ــرة «ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة» ،الـهـضـبــة
الجبلية الجنوبية ،حيث أوكلت مهمة
حماية الشركات النفطية ،لتجمع «حلف
قـبــائــل ح ـض ــرم ــوت» ،حـســب ات ـف ــاق تم
بني «الحلف» وقائد املنطقة العسكرية
األولـ ــى فــي سـيـئــون ،ثــم ال ـجــزء الثالث
واألخير والذي يضم املناطق الداخلية
من حضرموت ،حيث وادي حضرموت
الكبير ،وتجمعاته الحضرية والقروية،
ب ــاإلض ــاف ــة ل ـص ـح ــارى ال ـع ـبــر وث ـم ــود،
ويخضع لسيطرة املنطقة العسكرية
األولى في سيؤن.
وأنـ ـش ــأ ال ـت ـن ـظ ـيــم إلدارة ن ـشــاطــاتــه،
عــددا مــن اإلدارات الخاصة بــه ،منها
«دار اإلم ـ ـ ـ ــارة» ،وت ـت ـخــذ م ــن الـقـصــر
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري مـ ـقـ ـرًا لـ ـه ــا ،ح ـي ــث مـقــر

لم يستهدف التحالف
القصر الجمهوري
في المكال ،حيث يسكن
أمير «القاعدة»

القادم المجهول
يسود األوســاط الشعبية في حضرموت قلق عام ،مما ينتظرهم من أحــداث محتملة في ظل سيطرة «القاعدة».
معروف أن حضرموت ،وحتى وقت قريب كانت كلها في الغالب تتبع املدرسة الصوفية ،إال أن هذه املدرسة الدينية
ترهلت وضعفت في العقود األخيرة ،ولم تستطع أن تقاوم ّ
املد الوهابي اإلقصائي القادم من الجوار ،وما صاحب
ُ
ذلك من ضخ مالي كبير .إذ ّأسست املــدارس الدينية الوهابية ،وبنيت املساجد الجديدة في أغلبها بأموال قادمة
من السعودية ،كذلك أرسلت البعثات التعليمية الدينية الحديثة في مجملها إلى جامعات اململكة .ونشأت أجيال
كاملة تربت وتعلمت في مدارس اململكة وجامعاتها .كل ذلك أسهم في انتشار الفكر الوهابي على حساب املدرسة
الصوفية املتراجعة .وتعتبر مدن وبلدات الداخل الحضرمي ،كسيؤن ،وتريم ،وحريضة وكثير غيرها ،من أهم
مراكز املدرسة الصوفية في حضرموت ،وجنوب الجزيرة عمومًا ،حيث تنتشر فيها مراكز الصوفية ومزاراتها
وأضرحتها ومساجدها.
وشهدت املحافظة ثالثة أنواع من التجنيد :تجنيد يقوم به تنظيم «القاعدة» عبر استقطاب عناصر شابة ،تعاني
من البطالة ،ويقوم بتدريبهم وتسليحهم وإرسالهم إلى مختلف جبهات القتال املستعرة في الوقت الحالي ،ويدخر
بعضهم اسـتـعــدادًا لـصــراع ق ــادم ،بــاإلضــافــة إلــى عمل التنظيم
على استمالة بعض القبائل املحلية ،وتــزويــدهــم باألسلحة أو
بيع بعضها لهم .الـنــوع الثاني تقوم بــه «هيئة الــدفــاع الوطني»،
حـيــث ي ـشــرف ع ــدد مــن الـض ـبــاط ال ـح ـضــارم املـتـقــاعــديــن ،على
تدريب املجندين الشباب وتهيئهم لصراع قادم ،تحت مسميات
مختلفة ،ثم النوع الثالث وهو األخطر ،الذي تقوم به دولة اإلمارات
العربية املتحدة ،بالتنسيق مع «حلف قبائل حضرموت» ،عبر
فتح ثالثة معسكرات تجنيد وتدريب في املحافظة ،نظير مبالغ
مالية شهرية كبيرة ،استنادًا إلى سعر صرف الدرهم اإلماراتي
املرتفع مقابل الريـال اليمني .أحد تلك املعسكرات في صحراء
العبر ،قصفه من طريق الخطأ طيران التحالف ،وأدى إلى مصرع
العشرات ،وهو متاح ملنتسبني من عموم اليمن ،وثمة معسكران
آخ ــران مخصصان فقط ألبـنــاء حـضــرمــوت ،أكبرهما يقع في
عمق صحراء ثمود في منطقة رماة.
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الحكم ،ومسكن أمير التنظيم ،ولعله
مناسب هنا ،أن نسجل إشــارة مهمة
أخ ـ ــرى ،ف ـقــد ت ــم اس ـت ـه ــداف أغ ـل ــب إن
لــم يكن جميع القصور الجمهورية،
ف ـ ــي ك ـ ــل امل ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــات ،ع ـ ـ ــدا ال ـق ـص ــر
ال ـج ـم ـهــوري ف ــي امل ـك ــا ،حـيــث يسكن
أمير «القاعدة» ،ثم إدارة األمــن ،التي
ت ـع ـن ــى ب ــالـ ـش ــؤون األمـ ـنـ ـي ــة ،وه ـي ـئــة
الحسبة ،التي تهتم بمراقبة السلوك
اإلســامــي للمجتمع ،وإدارات أخــرى
كهيئة الفتوى ،التي أنشئت تحت لواء
«هيئة كبار علماء السنة» ،واتخذته
كغطاء ديني لها ،وأغلب أعضاء هذا
املـجـلــس ه ــم مـمــن ق ــام ــوا بــاسـتــدعــاء
«القاعدة» الحتالل املدينة في البدء،
وإدارة بـيــت م ــال املـسـلـمــن ،وإدارات
أخ ـ ـ ـ ــرى .وتـ ــولـ ــى عـ ـن ــاص ــر ال ـت ـن ـظ ـيــم
ع ـم ـل ـيــة اإلرشـ ـ ـ ــاد ال ــديـ ـن ــي ،وال ــدع ــوة
عـبــر مـكـبــرات ال ـصــوت عـلــى سـيــارات
تجوب الشوارع ،في مواعيد الصالة،
أو بــال ـت ـض ـي ـيــق ع ـل ــى ح ــرك ــة حــريــة
امل ــرأة فــي األسـ ــواق وسـلــوكـهــا الـعــام،
وتطبيق بعض «ال ـحــدود الشرعية»
كـجـلــد شــاربــي الـخـمــر فــي الـســاحــات
العامة ،وكذلك الزناة ،ومطاردة ذوي
قصات الشعر «الغريبة» من الشباب.
وأع ــدم ــت ف ــي س ــاح ــات ع ــام ــة بعض
أعضائها ،ممن اتهمتهم بالخيانة،
واعـتـقـلــت بـعــض أب ـنــاء املــديـنــة بتهم
مـخـتـلـفــة ،كـمــا أس ــس بـعــض املـحــاكــم
امليدانية للفصل في بعض القضايا
ال ـب ـس ـي ـط ــة (وفـ ـ ـ ــق ال ـ ـشـ ــري ـ ـعـ ــة) ،لـكــن
ف ــي امل ـج ـم ــل رك ـ ــز «ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة» ب ـشــدة
ع ـلــى م ــا يـمـكــن تـسـمـيـتـهــا ال ـجــوانــب
الـطـقـسـيــة ال ـت ـع ـبــديــة ،مـهـمـلــة بقصد
باقي جــوانــب الــديــن والحياة املهمة.
كـ ـم ــا حـ ــاولـ ــت م ـض ــاع ـف ــة الـ ـض ــرائ ــب
املفروضة على نبتة القات اآلتية من
املحافظات الشمالية ،انتهاء بمنعه
نهائيًا ،وف ــرض غــرامــات كبيرة على
متعاطيها ،وغير ذلــك من الشكليات
الـيــومـيــة ،وط ـقــوس ال ـع ـبــادة .ناهيك
عن تدشني التنظيم لحمالت تكسير
وهــدم األضــرحــة والقباب التي يمثل
بعضًا منها قيمة دينية وتاريخية
أو أثــريــة هــامــة ،وم ــا يـمـثـلــه ذل ــك من
قمع للتنوع ،واحـتــرام حرية املذهب
وال ـع ـبــادة ،والـتـهــديــد بنسف متحف
املكال ،الحتوائه على «اصنام» .وأوكل
مـ ـه ــام اإلدارة ل ــ«امل ـج ـل ــس األهـ ـل ــي»
الصوري الذي إنحصر جل نشاطه في
منح تــراخـيــص اسـتـيــراد املـحــروقــات
لـبـعــض ال ـت ـج ــار ،بـيـنـمــا فـ ــرض على
ت ـل ــك ال ـس ـل ــع ضـ ــرائـ ــب م ـت ـف ّــاوت ــة مــن
شحنة ألخ ــرى ،وه ــو مــا مــثــل م ــوردا
ماليا إضافيا للتنظيم ،والبحث عن
ش ـح ـنــات املـ ـ ـ ــازوت ك ــوق ــود لـتـشـغـيــل
محطة كـهــربــاء املــديـنــة ،بتمويل من
هنا أو من هناك .ومــا تلبث أن تأتي
شحنة حتى تنفد أخرى ،حيث يصل
مـ ـع ــدل سـ ــاعـ ــات انـ ـقـ ـط ــاع ال ـك ـه ــرب ــاء
أح ـيــانــا إل ــى  24س ــاع ــة ،أي إل ــى يــوم
ك ــام ــل م ــن غ ـي ــر كـ ـه ــرب ــاء ،ف ــي صـيــف
وص ـل ــت درجـ ـ ــات ح ــرارت ــه إل ــى أرق ــام
غـيــر مـسـبــوقــة ،وم ـعــدل الــرطــوبــة فيه
كان خانقًا .كل ذلك جعل املواطن في
املدينة يعاني معاناة قاتلة ،وتسبب
ذلك في حاالت نزوح كبيرة من سكان
امل ــدي ـن ــة ،ب ــات ـج ــاه امل ـ ــدن الـحـضــرمـيــة
األخـ ـ ـ ــرى ال ــداخـ ـلـ ـي ــة نـ ـظـ ـرًا ل ـل ـظ ــروف
املعيشية الصعبة في املدينة ،ناهيك
عــن إي ـمــان ال ـنــاس ب ــأن ه ـنــاك وضعا
سيئا ،وأن هناك صراعا مؤجال آتيا
ال مـحــالــة ،ينتظر املــديـنــة وسكانها
وحكامها الجدد .وقد حاول «املجلس
األهـ ـل ــي» اس ـت ـمــالــة ال ـن ــاس وكسبهم
ف ــي ص ـف ــه ،إال أن أحـ ـ ـدًا ل ــم ي ـت ـجــاوب
معه ،فاألهالي ال ينظرون للمجلس،
إال ك ـم ـجــرد غ ـطــاء س ـيــاســي لتنظيم
«القاعدة» .وقد حــاول املجلس إعادة
ّ
األمور إلى طبيعتها قبل الغزو ،لكن
أحدًا لم يستجب ،وتوقفت كل إدارات
ال ــدول ــة ،ع ــدا بـعــض املــرافــق الخدمية
والصحية والتعليم ،وقــد قــام رئيس
املـجـلــس ب ــزي ــارة لـلـسـعــوديــة مــؤخـرًا،
حيث استقبل هناك ،وحظي ببعض
الدعم املالي ثم عاد.

