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“األمناء” عن )سوث24( بتصرف:

آمنًا  مــاذًا  حرضمــوت  أضحــى وادي 
لعصابــات الجرميــة املنظمة، رغــم أنَّ هذه 
املنطقة التي مل تطلها الحرب ُيفرتض أن تكون 
أكرث هدوًء وأماًنا، إال أّن الوادي طوال السنوات 
املاضية أصبح ساحة مفتوحة لاغتياالت، التي 

ُقّيدت معظمها ضد مجهولني.
ويســاعد وادي حرضموت ذو املســاحة 
الجغرافية الواســعة والوديــان املتفرعة عىل 
فــرار مرتكبي جرائــم االغتيال مــن العدالة، 
املقيم  الرئيس هادي  لحكومة  الوادي  ويخضع 
يف الريــاض، وهي آخر املناطــق التي تحكم 
الحكومة اليمنيــة قبضتها عليه بالجنوب، إىل 
جانب أجزاء من محافظة شــبوة، عرب وكيلها 

حزب اإلصاح.
ويتخــذ وزير الداخلية املــوايل لإلصاح، 
إبراهيم حيدان، من مدينة سيئون مركز الوادي 
وعاصمته، مقًرا له يف الوقت الحايل، دون أن 
يضع معالجات حقيقية وملموســة، لتحسني 
منظومة األمن بالــوادي، رغم لقاءات عقدها 

لهذا الصدد.

متالزمة اإلصالح

أكرب  واملؤمتر،  اإلصــاح  تنافــس  لطاملا 
حزبني يف شــال، عــىل “وادي حرضموت” 
لتقوية نفوذها وشعبيتها يف الجنوب طوال 

31 سنة.
بتحالفه مع  األخري  اهتزاز شــعبية  وبعد 
الحــرب، وجد اإلصاح  اندالع  الحوثيني مــع 
الســاحة فارغة له يف الجنــوب ككل، ووادي 

حرضموت عىل وجه الخصوص.
التوغل  من منطلق خربة “اإلصــاح” يف 
تنظيمًيــا وحزبًيــا يف وادي حرضموت منذ 
سنوات، أصبح من الصعب استئصال “متازمة 
اإلصاح”، لكنــه ليس من املســتحيل أن يتم 
مجاراته والتنافس معه إذا ما وجد كيان جنويب 
الجنوب” ويحمل  يحمل قضية “استعادة دولة 
هم مصالح املواطنني املحليني، وهو ما يسعى 
له املجلــس االنتقايل الجنويب الذي يســعى 
لتقويض دور اإلصاح بعــد أن القى االعرتاف 
الدويل يف اتفاق الرياض وأصبح املُمثل األقوى 

واألكرث موثوقية بالنسبة للجنوبيني.
بالعودة للوراء نجد أنَّ اإلصاح عىل ما يبدو 
قد تنبأ منذ ســنوات بأهمية وادي حرضموت 
االســرتاتيجية، من عّدة نواحي، ولعل ذلك ما 
دفعه لرتشــيح فيصل بن شمان، الذي ينحدر 
مــن “الســويري” مبدينة تريــم، النتخابات 
الرئاســة اليمنية عام 2006، كمرشح ألحزاب 

اللقاء املشرتك.
واســتطاع حزب اإلصاح أن يحظى بثقة 
األهايل يف الوادي، وقد اتضحت دوافعه الحًقا، 
استطاع  املوايل لإلصاح  األحمر  فعيل محسن 
أن يصل ملنصب نائب الرئيس لهادي يف 3 أبريل 
2016، بعد إزاحة نائب الرئيس الســابق خالد 
الديس الرشقية  الذي تعود أصولــه إىل  بحاح 

مبحافظة حرضموت.
وقبل حصوله عىل منصــب نائب الرئيس 
َ عيل محســن نائًبا للقائد  بـ”41 يوًما”، ُعنيِّ
األعىل للقوات املسلحة، األمر الذي ساعده يف 
إحكام قبضته لحاية رشكاته النفطية وحقول 
النفط يف حرضموت من خال مســلحيه يف 
املنطقة العسكرية األوىل التي تدين بالوالء له، 

وفًقا لعسكريني.
بالنســبة لإلصاح هذه االمتيــازات الذي 
غايتهم  ُتحّقــق  محســن”  “عيل  بها  يحظى 
االســرتاتيجية ليــس فقط من خــال تأمني 
الســيطرة عىل حقول النفط فحسب؛ بل أيًضا 
متنحهــم التحكم يف مطار ســيئون، الذي مل 

املنفذ  الحرب، ومُيثل هذا  بتداعيات  يتأثر عمله 
نافذتهــم للعامل، أواًل من خــال متكينهم من 
تهريب قياداتهــم يف حالة حدوث أية مخاطر 
ليســت يف تقديرهم، وثانًيا من خال امتاك 
حصيلة معلومات اســتخباراتية عن الوافدين 

واملغادرين.
من ناحية أخرى يشــكل وادي حرضموت 
ورقة ضغط للســعودية كونه يشــرتك معها 
حدودًيا، وبه يتواجد منفــذ الوديعة الذي يعد 
املنفذ الربي الوحيد مع الســعودية الذي ما زال 
يعمل منذ بدء الحرب عام 2015، هذا ما يساعد 
الحكومــة اليمنية املواليــة لإلصاح للحصول 
عىل دعم مايل وعســكري بحجــة “مكافحة 
اإلرهاب”، يف ظــل تواجد عنارص القاعدة يف 
جزيرة العرب، التي تنشط فيه وتعتربه مرسًحا 

لتنفيذ عملياتها.
ورقة الضغط هذه يبدو أّن املجلس االنتقايل 
الجنــويب جاٌد يف قلــب املوازين لصالحه يف 
وادي حرضموت ضد اإلصاح من خالها، ولعلَّ 
ذلك هو ما ملّح له املمثل الخاص لرئيس املجلس 
االنتقايل للشــؤون الخارجيــة عمرو البيض، 
حني أشــار منذ أيام إىل أّن “استقرار الجنوب 
خطوة مفصلية الســتقرار املنطقة”، وهو ما 
بالجنوب” حدَّ وصفه،  الدويل  “االهتام  يؤّكد 
بعد الدعوات املتتالية التي صدرت من السفارات 
للعودة  والربيطانية  والفرنســية  األمريكيــة 

التفاق الرياض.
السياسة  كانت  مها  مراقبني  وبحســب 
ها يف  الســعودية داعمه للرشعية اليوم، إال أنَّ
النهاية ســتبحث عن حليف قــادر عىل تأمني 
حدودها معه، وهو ما يسعى االنتقايل للنجاح 
فيه. فالســعودية كانت قد تكبدت خســائًرا 
املاضية يف  برشية وماليــة طيلة الســنوات 

“مكافحة اإلرهاب” بوادي حرضموت.
التحالف  يف  الســعودي  العسكري  القائد 
العريب بنــدر العتيبي، كان قــد لقي مرصعه 
جراء انفجار عبوة ناســفة يف مديرية شبام 
بــوادي حرضموت يف ســبتمرب 2019، أثناء 
عملية شــنتها قــوات التحالف ضــد مواقع 
لتنظيم القاعــدة يف “وادي بــن عيل”، وقد 
حققت العمليــة تقدًما بعد مواجهات محدودة 
السعودية  أّن  الذي كشــف  األمر  القاعدة،  مع 
تقاتــل عنارص تنظيم القاعــدة باملنطقة رغم 
املوالية  األوىل  العسكرية  املنطقة  قوات  تواجد 

لإلصاح.
إال أنَّ االتهامات دامًئا تطول الحزب اليمني 
بتواطئه مع تنظيم القاعدة الذي يتخذ من وادي 
حرضموت معقــًا إلدارة “عملياته اإلرهابية”، 
خاصــة بعد أن كشــف محافــظ حرضموت 
البحســني عن تحقيقات “الخليــة اإلرهابية 
التي تســتهدف أمن مدن ســاحل حرضموت” 
التي تــم ضبطها يف ســبتمرب 2019، والتي 
وّثقت باألدلة أنَّ “مســّلم” نجــل القيادي يف 
حزب اإلصاح وعضو مجلس الشــورى اليمني 
صاح باتيس، يقود “هــذه الخلية اإلرهابية”، 
األمر الذي رسعــان ما دفع مصادر مقربة من 
أرسته إىل االعرتاف أنَّ “مســّلم ذهب من عند 
أرسته بإرادتــه ليلتحق بتنظيم القاعدة”، ويف 
نفس الوقت كان “خالد باتيس” شقيق القيادي 
يف اإلصاح صاح باتيس هو اآلخر قيادي يف 
تنظيــم القاعدة، قبل أن يلقــى مرصعه بغارة 
جوية ملقاتلــة أمريكية بدون طيــار يف بلدة 

حبان بشبوة يف يونيو 2016م.
وبخصــوص االغتيــاالت التــي تطــال 
حٍد  عىل  الــوادي  يف  واملدنيني  العســكريني 
سواء، يقول الشــيخ القبيل، أنور خالد النهدي 
لـ”ســوث24”: “باإلضافــة لانفات األمني، 
هناك تّهــور وبلطجة من بعض الشــباب، ال 
التعليم،  قلة  بســبب  املســئولية  من  يعفيهم 
والجهل، والنعرة القبلية”، يف إشــارة للثارات 

بني قبائل الــوادي، والتي وجدت البيئة خصبة 
ومشجعة لتصفية الخافات فيا بينها يف ظل 

غياب الدولة.

مواجهة
يبــدو أنَّ ســيطرة اإلصاح عــىل وادي 
حرضمــوت، تثري حفيظة املجلــس االنتقايل 
إىل “تحرير” محافظات  الذي يسعى  الجنويب 
النخبــة الحرضمية يف  الجنــوب، وإحــال 
التابعة  الشــالية  القوات  الوادي” بداًل عــن 
لعيل  واملوالية  األوىل  العســكرية  للمنطقــة 
محســن واإلصاح، وفًقا لترصيحات قيادته، 
غري أنه يفضل حالًيا عدم االحتكاك املبارش مع 
حزب اإلصاح، األمر الــذي دعاه إىل مواجهة 
اإلصاح من خال إنشاء هيئة تنفيذية مساعدة 

للمجلس االنتقايل يف الوادي.
لعلَّ ذلك ما دفع املجلس االنتقايل لحشــد 
أنصــاره للتظاهــر يف ذكرى “يــوم األرض 
الجنويب” األسبوع املايض يف مدينة سيئون، 
املليونية يف  دون املكا عىل غــرار فعاليتــه 
يوليو العــام املايض التي أقامهــا يف مدينة 
املــكا للمطالبة “بــاإلدارة الذاتية ملحافظات 
بالوادي  األمنية  اللجنة  وعود  ورغم  الجنوب”. 
ه تم احتجاز مواكب  أنَّ إال  املتظاهرين،  بحاية 
مديريات ســاحل حرضموت ومديريتي دوعن 
والضليعة أثناء طريقهم إىل ســيئون من قبل 
الطريق،  املنترشة عىل طول  العسكرية  النقاط 
املوالية  األوىل  العســكرية  للمنطقة  والتابعة 
لعيل محسن، قبل أن تنجح املساعي بالساح 
لهم بالدخول إىل مدينة ســيئون، وهو ما يدل 
عىل وجود احتقان بني املتظاهرين الســلميني 
والقوات الشالية قد ينفجر يوًما ما، حيث قام 
دولة  “أعام  بتمزيق  الشــالية  القوات  جنود 

الجنوب”، وفًقا ملصادر ميدانية.

وقال رئيــس الهيئة التنفيذية املســاعدة 
للمجلس االنتقايل الجنويب لشــؤون مديريات 
وادي وصحــراء حرضمــوت الشــيخ صالح 
املساعدة  “الهيئة  أنَّ  لـ”ســوث24”  العمودي 
بالــوادي مهمتهــا مثــل مهمــة املحافظة 
بحرضموت غري أنه ُيطلق عليها هيئة مساعدة، 
وهي تقوم بعملها كهيئة مســتقلة من ناحية 
مالية، أما عملهــا فهي إرشافية يف ظل اتفاق 

الرياض”.
وبخصوص عمليــات االغتيال يف الوادي، 
أضــاف العمودي أّن “انعــدام األمن يف وادي 
حرضموت، ســببه انعدام الســلطة املخلصة 
ه ال توجد سلطة  اآلمنة عىل نفســها، حيث أنَّ
متكاملة بل توجد عصابات همها الكســب وال 
يهمهــا حاية املواطن، لذلــك من يريد يشء 

يفعله لعدم وجود رادع”.
وقد رفض مســؤولون يف حزب اإلصاح 
التعليق لـ ســوث24 حول  بوادي حرضموت، 

الوضع األمني والسيايس يف الوادي.
التي  املساعدة  التنفيذية  للهيئة  وباإلشارة 
صــدر قرار إنشــائها يف 28 أبريل املايض من 
الرئيس  الجنويب،  االنتقايل  املجلس  قبل رئيس 
القائد عيدروس الزبيــدي، يتضح جلًيا احتدام 
الرصاع بني طريف اتفاق الرياض، واســتمراًرا 
لحالة الحــرب الباردة غري املعلنة بني االنتقايل 
االنتقايل  املجلس  وحزب االصاح، وانتزاع ثقة 
بالســلطات يف الوادي، لذلك بــات االنتقايل 
يبحث عن أداة جديدة متّكنــه من املناورة من 
أداء  تراقب  التــي  املســاعدة”،  “الهيئة  خال 
ســلطات الوادي، وترشف عــىل تنفيذ اتفاق 

الرياض.
من جهة أخرى أراد املجلس االنتقايل أيًضا 
أن يضمن وصول صوت أنصاره للتأثري يف أية 
قرارات لها عاقــة “مبصري حرضموت”، ما 
حرضموت”  وجامع  حلف  “كتلة  إلشهار  دعاه 

الســبت املايض، برئاسة مستشار محافظ 
حرضمــوت لشــؤون القبائل ســامل بن 
من  بالقرار  االستفراد  “ملنع  وذلك  سميدع، 
قبل القامئني عىل حلف حرضموت ومؤمتر 

حرضموت الجامع”.
د “مؤمتــر حرضموت  باملقابــل نــدَّ
ه “ســيتخذ  د أنَّ الجامع” بهذه الخطوة، وأكَّ
اإلجــراءات واملواقف املناســبة” تجاه من 
اتهمهــم “بتدمري حرضمــوت”، يف حني 
كانت “كتلــة حلف وجامع حرضموت” قد 
ها “ال تعد انشقاقًا  أوضحت يف بيان لها أنَّ
عن الحلف والجامع، وإمنا هي تنظيم يعمل 
داخل هيئاتهــا، للقيــام بالواجب حتى 
دت  تنــال حرضموت كل مصالحهــا”، وأكَّ
الكتلة حرصهــا عىل “تعزيز حلف ومؤمتر 
حرضموت الجامــع من الذين اختطفوها 
وحولوها إىل أداة لتحقيق مصالح خاصة، 
بعيًدا عن مصالح حرضموت، وواجب الدفاع 

عن حياة وحقوق أبنائها”.

دميوغرافية
من جانب آخر يعمل حزب اإلصاح، ذراع 
اإلخوان املســلمني باليمن، طيلة السنوات 
املاضيــة عىل اســتقطاب أهــايل الوادي 
ولتنظيمه  لــه،  شــعبية  حاضنة  لتكوين 
العابــر للحدود، من خال نشــاطه املؤطر 
التنموية  الدينية ومؤسساته  عرب جمعياته 

واإلغاثية.
ويساعد البناء الفكري عىل غرس بذور 
الوالء يف أبنــاء الوادي، ابتداًء من “حلقات 
وصواًل  املســاجد”،  يف  املنترشة  التحفيظ 
إىل تأهيل املنتمني لهم للوصول إىل مواقع 
ومناصب قيادية مبفاصل الســلطة تحقق 
التنظيم، وتضمن تنفيذ سياســته  أجندات 

املتفقة مع حلفائه بالخارج.
تحواًل  شــهدت  األخرية  السنوات  لكن 
خطريًا يف تركيبة الســكان، فحقيقة “التغيري 
الدميوغــرايف” يف وادي حرضمــوت ال يبدو 
ه نتيجة حالة طبيعية من النزوح اإلنســاين  أنَّ
ملواطنني شــاليني يبحثون عــن األمان، بل 
هناك اعتبارات سياسية ُممنهجة، لهذا النزوح 
املثري لانتبــاه، والذي يصفه البعض “بالنزوح 

السيايس”.
وبالنظر ملدن الوادي الرئيســية ســيئون، 
وتريم، والقطن، وشــبام، ظهرت يف السنوات 
األخرية أزمة سكن نتيجة ارتفاع إيجار البيوت 
النازحني عىل دفع  الكثري من  بســبب مقدرة 
الخاصة  للمخيــات  الذهاب  دون  األمــوال، 
باســتقبالهم يف الوديعــة، والعرب، ومرمية، 

ومدودة، والسوم.
النازحني  معظــم  أنَّ  مصــادر  وتشــري 
تكوين جيش  مالًيا”، ويستطيعون  “مقتدرون 
متكامل القوى، خاصة أّن لديهم أسلحة وأرقام 
عســكرية”، هذا ما يثري استغراب السكان، إذ 
كيف لجنود أن ينزحوا من أرضهم التي ُيفرتض 

أْن يقاتلوا ويدافعوا عنها.
الهيئة  الســياق يقــول رئيــس  يف هذا 
التنفيذية املساعدة لانتقايل يف الوادي الشيخ 
“الذين  إّن  لـ”ســوث24”:  العمــودي  صالح 
يدَّعون أنهم نازحون، هم يف الحقيقة ميلكون 
أكرث من أهــل األرض، وأصبحــوا عبًئا ثقيًا 
عىل املواطن املســكني، فلهم املساعدات، ولهم 

التوظيف، ولهم الكلمة العليا”.
فتزايد أعداد النازحني من الشــال يجعل 
مــن حرضموت “نقطة يف بحر اســتيطان”، 
وهو ما قد يتسبب يف دمج ثقافات، وهويات، 
املواطنني األصليني  وألوان جديدة مع ثقافــة 
لوادي حرضموت، ما يؤدي بعد ســنوات إىل 
اعتبار املواطنني بسيئون واملدن املجاورة أقلّية 

مقابل آالف الوافدين من الشال.

¿ مــا الذي دفع اإلخوان للهرولة نحو 
وادي حرضموت االسرتاتيجية؟

¿ كيف يستخدم اإلخوان وادي حرضموت 
كورقة ضغط ضد السعودية؟

¿ ما خطر النزوح السيايس عىل ثقافة 
املواطنني األصليني لوادي حرضموت؟

تقرير

هل أصبح استئصال اإلخوان من وادي حضرموت مستحيًل؟

هكذا �ضيواجه النتقايل اجلنوبي هكذا �ضيواجه النتقايل اجلنوبي “متالزمة الإ�ضالحمتالزمة الإ�ضالح” بوادي ح�ضرموت بوادي ح�ضرموت


