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آراء

د. عيدروس النقيب

الخرايف  الكائن  هــذا  حرضموت، 
من الصرب والسكينة العاقلة واالبتهاج 
والعطاء  املــروع  والغضب  النبيــل 
موطــن  حرضمــوت  املتواصــل... 
ومعمل  األنبيــاء  وأرض  األســاطري 
إنتاج الفكر ومشــتل زراعة التسامح 
الحضارة  ونارشة  والتعايش  واالنفتاح 
أرجاء  يف  والدينــي  املــدين  والوعي 
واسعة من املعمورة، مل تكن غافلًة عام 

يعتمل معها أو بها أو ضدها.
ســمعت النكتة التالية من الرئيس 
اللقاءات  أحد  عيل صالح شخصيًا يف 
غري الرســمية، عن حديثــه مع العم 
سأله  عندما  حرضموت(،  )يف  ساملني 
)الرئيس( عن رأيه يف الوحدة اليمنية، 
فكان رده مغموسا ببساطة الحرضمي 
وذكائــه وفطنته وروحــه املرحة، إذ 
قال العم ســاملني: "الوحدة زينة، بس 

لت!" )بتشديد وفتح الواو(. َطوَّ
ما اســتمع إليه الناس اليوم عىل 
لســان محافظ حرضموت اللواء فرج 
اللقاء  يف  املتحدثني  وبقية  البحسني، 
املوســع املنعقد يف مدينة املكال، ليس 
جديدًا، والجديد فيه أنه أظهر إىل العلن 
ويف فعالية حكومية ورســمية، بعد 
مجرد  لعقود  ورمبا  لســنوات  ظل  أن 
أحاديث تقــال يف الفعاليات املعارضة 
واللقاءات الشــعبية، وهو يف العموم 
خاٍل من أي مظهر من مظاهر التشدد 

أو التعنت أو حتى التهديد.
يف  املشــهد  تلخيــص  ميكــن 
حرضموت )ومعهــا محافظتي املهرة 

وشبوة( يف النقاط التالية:
١. محافظــة منتجــة للبــرول 
ومشــتقاته، فضال عــن إنتاجها من 
والزراعية  السمكية  األخرى،  الخريات 
)املعلنــة والرسية(، ويقول  واملعدنية 
بعض االقتصاديني: إن الــ ٧٥ ٪ التي 
من  )اليمنية(  الدولة  ميزانية  بها  ُترَفد 
الجنــوب، ٧٥٪ منهــا من حرضموت 
أي أن حرضمــوت ترفد ميزانية الدولة 

بأكرث من ٥٦٪ من اإليرادات.
٢ ومبقابل ذلــك فأهل حرضموت 
ال يحصلون مــن هذه الخريات إال عىل 
تحدثت  وقد  للبيئــة،  امللوثة  النفايات 
مصادر عن انتشار العديد من األمراض 
باإلنسان  املرضة  واألوبئة  املستعصية 
البيئة  والحيوان والنبات وكل مكونات 

يف مناطق إنتاج النفط ومشتقاته.
٣. إىل جانب ما تفتقر إليه معظم 
مدن وأرياف حرضمــوت من خدمات 
أساســية فإنها تفتقــر إىل الكهرباء 
تنتجه( وتعيش معظم  )الذي  والوقود 

مناطقهــا يف ظالم دامــس وتعاين 
الكهرباء  من كل ما يرتب عىل نقص 
وتعطيل  وخــراب  آالم  مــن  والوقود 

للخدمات.
والصحراء  الوادي  مديريات  يف   .٤
تنتــر عــرات املعســكرات فيها 
التــي ال يصل  العرات مــن األلوية 
عــدد الحضارم فيها إىل ما يســاوي 
عدد أصابــع اليدين، وإذا ما زاد فقد ال 
يتجاوز عــدد أصابع اليدين والرجلني، 
العاملني والحراس  وباملثل ليس بــني 
عىل مواقــع إنتاج النفط إال ما يقرب 
من نفس عدد العساكر الحضارمة يف 

تلك املعسكرات.
٥.قال يل أحد الزمــالء الربملانيني 
اليتيم  االجتــامع  الذين شــاركوا يف 
)املؤيــد للرعية( يف  النواب  ملجلس 
مدينة ســيئون: "إن أكــرث من عر 
أطلقها  )درون(  طيــار  دون  طائرات 
سيئون،  اجتامع  الستهداف  الحوثيون 
الذي شارك فيه الرئيس ونائبه ووزراء 
وســفراء، ومل يتصدَّ لهــا إال القوات 
الســعودية التي قدمت خصيصا لهذا 
الغرض، أما عرات األلوية )الرعية( 

فقد كانت منشغلة مبا ال يعلمه إال الله، 
وقادتها".

وباختصار: حرضموت بســاحلها 
وواديها ليســت ســوى بقرة حلوب 
تسكب ذهبا يف خزائن ناهبي الرثوات 
ومعســكرًا كبــريا لعــرات اآلالف 
صبيحة  قدمــوا  الذين  األشــقاء  من 
ينتقلــوا من هناك  ١99٤/٧/٧م ومل 
حتى اليوم، لكنهم مل يطلقوا رصاصة 
واحــدة ال عــىل الحوثيــني وال عىل 
القاعدة وداعش، مع اإلقرار مبهارتهم 
يف تصيــد املواطنــني والناشــطني 
السياسيني من أبناء حرضموت مبا يف 

ذلك رجال األمن.
بعــد كل هذا أليس مــن حق أبناء 
وسائل  ســقف  يرفعوا  أن  حرضموت 
األيرس  القســط  نيل  أجل  النضال من 
أو عىل  من حقوقهم كمنتجني للرثوة 
األقل كمواطنني يقعون تحت االحتالل 
ينبغي عىل دولة االحتالل أن توفر لهم 
التي يوفرها  الحياة الكرميــة  ظروف 

املستعمرون ملواطني مستعمراتهم؟
جديدة  ليست  الحرضمية  الرصخة 
العام  وقد بدأت بذورها مبــارشة بعد 

الشهيدين  مقتل  يوم  وتنامت  ١99٤م 
بــن هــامم وبارجاش بعيــد حادثة 
املناضل  إخفاء  ثــم  املكال"  "اغتصاب 
املناضل  الفقيد  واعتقال  باعوم  حسن 
فؤاد بامطرف، وانصهرت هذه الرصخة 
السلمية  الثورة  بوتقة  يف  الحرضمية 

الجنوبية منذ العام ٢00٧م.
وأخــريا، "إغالق البزبــوز" ليس 
تَؤكد  أخرى  سوى وســيلة ســلمية 
ما كان قــد قاله ذات يــوم محافظ 
الجمعية  رئيس  الســابق،  حرضموت 
الوطنية الجنوبية اللواء أحمد ســعيد 
بن بريــك، ويبدو أنه قــد يغدو خيارا 
وحيدا أمام أبنــاء حرضموت وقواهم 
السياســية ومكوناتهــم االجتامعية 
عىل طريق حقهــم الحر يف الترصف 
بالرثوة والسلطة شأنهم يف ذلك شأن 

كل الجنوب والجنوبيني.
فللصرب حدود وحرضموت مثل كل 

محافظة جنوبية، لن تصرب إىل األبد.

 صالح السقلدي :

الجامثة  املحافظة  حرضمــوت، 
النفط والغاز، تنتفض  عىل بحٍر من 
غضبًا احتجاجا عىل انعدام الخدمات 
وتــردي األوضــاع، واملحافظ يهدد 
ليســت  النفط، وهذه  بتوقيف ضخ 

مثل هذا التهديد دون أن يفعل.املرة األوىل التي يطلق فيها املحافظ 

إعالن حتذيري
نحن ورثة املرحوم/ سعيد كليب مخرز، وورثة املرحومة/ بركة بنت كليب مخرز،  املالكون 
لألراضي املســماة الشــرم واجلعفري الواقعة شــرقي محطة اإلرســال اإلذاعي بجهة البحر، 
وباجلهــة القبلية حملطة اإلرســال اإلذاعي، وأراضي ملواية وأملواية وأمجعيشــن واملشــياف 
الواقعة مبنطقة بئــر النعامة غرب مصنع احلديد لبازرعة، وجنوب وغرب املقلب للنفايات 
مبديريــة البريقــة م/عــدن، وحفاظــًا علــى حقوق جميــع الورثة مــن الضياع واملشــمولن 
وفقــًا للوثائق وإثبات امليــراث الصادرة من احملكمة املختصة إننا نحــذر كل اجلهات املختصة 
الرســمية وغير الرســمية مبا فيها املنطقة احلرة عدن واألراضي واحملاكم مبختلف درجاتها 
وتخصصاتها والتجار واملستثمرين من التعامل مع األخ/ فتحي محمد هيطل سعيد كليب يف 
البيع أو الشــراء أو االستثمار أو الشراكة لكون املذكور ليس موكاًل وال مفوضًا من قبل الورثة 
نهائيًا، ونحن غير مســؤولن عن أي اتفاقات أو التزامات ســابقة أو الحقة قام أو ســيقوم بها 
املدعو وبشكل فردي، وما ترتب عن ذلك دون علم الورثة نهائيًا، واهلل ولي التوفيق والهداية.

ورثة سعيد كليب مخرز
ورثة بركة بنت كليب مخرز

ماذا يجري يف ح�ضرموت؟

ح�ضرموت تف�ضح من ينهبها
    ما يجري يف حرضموت من تغييب 
متعمد للخدمات  - الذي تنتهجه السلطة 
املســامة بالرعية وبرىض سعودي- ال 
ينفصل عام يجري يف سائر املحافظات، 
مع فارق أن الحال يف حرضموت يسقط 
الســلطة  تتخفى خلفهم  التــي  الذرائع 
املسامة بالرعية، من قبيل ذريعة املجلس 
االنتقــايل، وحكايــة نهــب الحاويات، 
لالنتقايل وسواها  الذاتية  اإلدارة  وذريعة 
مــن الذرائع. كام أنــه أي الحال املردي 
الكبرية   الكذبة  يكشــف  حرضموت  يف 
املوارد والــرثوات  قد صارت  القائلة بأن 
باملحافظات  الشأن  أصحاب  ترصف  تحت 
الُطــرفة  ويفضح  كام  خاصة،  النفطية 
الســمجة التي نســمعها كلــام أحرزت 
انتصارا سياسيًا محليًا  الجنوبية  القضية 
أبناء  الحرضمية وحق   )القضية  وإقلياًم: 
حرضموت يف التمثيل الحكومي، وينسف 
الذريعــة القائلة بأن املليشــيات هي من 
تعيق توفري الخدمات ومتنع الحكومة من 

القيام بواجباتها الخدمية(.
أيضًا  وشبوة  حرضموت  يف   فالنهب 
ما يزال  يجري عىل قدٍم وســاق كام كان 

منذ ربع قرن, بل وقــد زادت وتريته منذ 
بداية هــذه الحرب عىل يــد ذات القوى 
وعســكرها  الوهمية  ورشكاتها  املتنفذة 
يستأثرون  الذين  النهبوية  ومشــائخها 
بقطاعات وحقــول نفطية غازية كاملة 
منذ  عاملية  نفطية  رشكات   مع  بالتواطؤ 
عــام 9٤م ،ومل تبِق هذه القوى ألصحاب 
األرض ســوى التلوث ورائحة الدخان، أو 
يف أحســن حال أبقت لهم وظيفة خدمة 
حراســة األنابيب، وحامية ُطرق ســري 
قاطــرات النهب، فهــذه املحافظات كام 
هي يف نظر قوى الفيد، بقرة حلوب يتم 
حلبها حتى الجفــاف, ورمي الفتات مام 

تبقى ألصحابها من هذه الرثوات.
• يقول الشاعر أحمد مطر:

حلب البّقال ِضَع البقرة
مأل السطل.. وأعطاها الثمن
قّبــلت ما يف يديها شاكرة

مل تكن قد أكلت منذ زمن


