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تقرير

»األمناء« تقرير/ حامد فتحي:

تشــهد القضية الجنوبية تقدمًا ملحوظًا منذ 
الرئايس بعد تفويضه من  القيادة  تنصيب مجلس 
الرئيس عبد ربه منصور هادي بكامل صالحياته، 
الجنويب،  االنتقــايل  املجلــس  رئيــس  وإرشاك 
الرئاسة،  أعضاء مجلس  الزبيدي، ضمن  عيدروس 
بجانب شــخصيات جنوبية أخــرى ال تنتمي إىل 

االنتقايل.
واستفاد الجنوب من ذلك عرب تنحية خصومه 
يف حــزب التجمــع الوطنــي لإلصــالح، الذراع 
مراكز  باليمن، من  املســلمني  لإلخوان  السياسية 
الرئاسة،  الســلطة، خاصًة يف مؤسسة  عليا يف 
وهو ما أفســح املجال إىل إجــراء تعديالت إدارية 
املحافظات  املحافظني يف  واسعة عىل مســتوى 
الجنوبية، وكان مــن أبرزهم تعيني محافظ جديد 
لشبوة، بداًل من املحافظ السابق املنتمي لإلصالح، 

محمد صالح بن عديو.
وعقب اســتقرار األوضاع لالنتقايل الجنويب 

يف شــبوة وأبــني بعــد رصاع مســلح مع 
اإلخوان  عىل  املحسوبة  العسكرية  املجموعات 
املســلمني، والبؤر اإلرهابية التي تنشط لدعم 
اإلخــوان، توجهــت األنظــار إىل محافظتي 
واملهرة، وخصوصــًا حرضموت  حرضمــوت 
الجنويب،  لالنتقايل  قويًا  التي تشــهد وجودًا 
يف مواجهــة كيانات حرضمية تعمل يف إطار 
حرضمــوت، وبعضها محســوب عىل حزب 

الذي يحظى بوجود كبري  اإلخواين،  اإلصالح 
يف املحافظة.

حراك حرضموت
وحــّل مبخوت بــن مــايض محافظًا 
لحرضموت خلفًا للواء فرج البحســني، الذي 
أصبح عضوًا يف مجلس الرئاســة القيادي، 
31 متوز )يوليو( املايض. كام ترك  وذلك يف 

البحســني منصبه كقائد للمنطقة العسكرية 
الثانية يف ساحل حرضموت.

املؤمتر  إىل حزب  الجديد  املحافظ  وينتمي 
الشــعبي، وهو نائب يف مجلــس النواب عن 

الحزب يف حرضموت.
وشهدت حرضموت احتفاالت واسعة دعا إليها 
املجلــس االنتقايل الجنــويب يف 14 ترشين األول 
)أكتوبر( املايض، تزامنًا مع ذكرى ثورة 14 أكتوبر، 
واعترب متابعون أّن املشاركة الحرضمية الكبرية هي 
رد عىل محاوالت اإلصالح اإلخواين فصل حرضموت 

عن القضية الجنوبية.
بالهيئــة  التنظيميــة  اإلدارة  مديــر  ورصح 
التنفيذية املساعدة لشؤون مديريات وادي وصحراء 
»اإلخوان  أّن  الكثريي،  حرضموت، محمد محســن 
يسعون إىل متزيق النسيج الحرضمي من خالل بث 
اإلشاعات بأّن حرضموت ال تتبع الجنوب، وأنها دولة 
لها كيان قديم، ويجب اســتعادتها، ويستغلون ذلك 
يف التغرير بالبعض ودفعهم للخروج إىل الشــارع 

باسم دولة حرضموت«.
اإلخوان  “قيادات  بــأّن:  لـ«حفريات«  وأضاف 
واملوالــني لهم كانــوا يف أعىل هرم الســلطة يف 
حرضموت، ومل يحققوا أي من املطالب التي ينادون 

بها اآلن”.
من جانبــه، قال رئيس مؤسســة دار املعارف 
بكران:  للبحوث واإلحصاء يف حرضموت، ســعيد 
“املكــون الحرضمي الفاعل هــو املجلس االنتقايل 
الجنويب. ويحاول اإلخوان مع قوة نافذة من الشامل 
خلق أكرب عدد ممكن من املسميات الحرضمية مثل 
)حلف القبائــل والعصبة الحرضمية وحلف القبائل 
وحلــف الجامع( تعمل لخدمــة اإلخوان إىل جانب 

اإلصالحيني الحضارمة”.
وذكر لـ«حفريــات« أّن املحافظ الجديد تعامل 
مع هذه املسميات بنوع من املرونة عىل اعتبار أنها 

للتخويف  القبيلة  تستخدم مشاعر 
من مرشوع املجلس االنتقايل.

وعــىل خلفيــة التعيينــات 
الجديدة التــي أجراها املحافظ بن 
مايض ظهرت احتجاجات بني قوى 
العلن حديث حول  قبلية، وبرز إىل 
حرضموت  بني  املناصب  تقاســم 

الساحل وحرضموت الوادي.
اإلدارة  مديــر  وبحســب 
التنظيميــة بالهيئــة املســاعدة 
باالنتقــايل يف حرضموت، محمد 

محسن الكثريي، فإّن الحديث عن الساحل والوادي 
قديم، ويعود إىل نهاية تســعينيات القرن املايض، 
بعد الوحــدة التي فرضتها صنعــاء عىل الجنوب. 
وكانت الخطة تقســيم حرضموت إىل محافظتني؛ 

ساحل ووادي، لكن هذا املخطط أخفق”.
واّتهم الكثــريي جهات متولها جامعة اإلخوان 
ذلك »ليك يسهل عليهم  بإثارة  املسلمني واملتنفذين 
طمس هوية حرضمــوت ونهب ثرواتها، وأما قصة 

املناصب فهي وسيلة للوصول للهدف«.

اإلخوان يف حرضموت
ويرى رئيس مؤسســة دار املعــارف للبحوث 
واإلحصاء، ســعيد بكــران، أّن اإلخوان اســتغلوا 
صعودهم إىل الســلطة يف اليمن بعد أحداث الربيع 
العــريب يف 2011، وعملوا عىل تعميق االنقســام 
يف محافظــة حرضموت، عىل أســاس منطقتني؛ 
الســاحل والوادي، بينام يرفض مجتمع حرضموت 

هذا التقسيم عىل أساس طبقي.

عىل  لـ«حفريــات«  وأكــد 
أّنه ال توجد بــني الحضارمة أي 
نوع من النزاعــات إال ما »يدبره 
املشاكل  إثارة  خالل  من  اإلخوان 
املجتمع  بني  ما  والعداوة  القبلية 
باعتبار  والجنوب  يف حرضموت 
أنه يرفع شعار دولة حرضموت، 
ومــا ذلك إال لعزلهــا عن العمق 
الجنويب وبالتايل االستئثار بها، 
مبــا متلكه من ثــروات وموقع 
مهم ومكانة تاريخية، فهي مركز 

الجنوب الثقايف والديني واملذهبي والفني«.
الجنــويب، محمد  من جانبه، قــال الصحفي 
الرشيف: »يتمتــع حزب اإلصالح بقاعدة شــعبية 
قوية، عمل عىل بنائها منذ العام 2014، عرب ترتيب 
الكشــوفات  وتســجيل  الهيكلة  وإعادة  الصفوف 
وكسب مؤيدين جدد من خالل األنشطة االجتامعية 

واملساعدات االقتصادية«.
أّن حزب اإلصالح اإلخواين يســتأثر  ونوه إىل 
بحوايل %90 من املســاعدات التي تأيت عرب مركز 
امللك ســلامن لإلغاثة، ويقوم بتوظيفها لكســب 
الشــعبية، ولهم قاعدة دعم نسائية كبرية، وتواجد 

كبري.
وكشف الصحفي الجنويب لـ«حفريات« أّن دور 
حزب اإلصالح يف حرضموت يقترص عىل “عرقلة أي 

تقدم للقضية الجنوبية”.
وأضاف الرشيف: »اإلصالحيون الحضارمة أشد 
والًء لإلخوان من اإلصالحيني الشامليني، ولهذا فإّن 
حرضموت هي أهم قاعدة لإلخوان يف اليمن اليوم، 

وحدث هذا نتيجة انشغال االنتقايل والجنوبيني 
بحروب ومكايدات سياسية وسعي للمشاركة يف 

السلطة«.
وشــهد الشــهر املايض فعاليات يف مدينة 
ســيئون عاصمة املحافظة رفعت شعارات باسم 
الذي يعارض  الشــعار  »دولة حرضموت« وهي 
فكرة حرضموت ضمن دولة الجنوب الذي يتبناه 

املجلس االنتقايل الجنويب.
وعلق بكران: “يطــرح اإلخوان فكرة اليمن 
االتحادي الفيدرايل، القائم حكم اإلخوان والوالء 

لصنعاء«.
وأشــار إىل أّن اإلخوان الحضارم ليس لهم 
موقف مبديئ مــن الفيدرالية أو الوحدة، وكذلك 
الشامل والجنوب، فهم يتحدثون بلسان حال »إذا 
مل تكن حرضموت موحدة مع صنعاء ســنكون 
انفصاليني مع عدن« بداًل من دعم وحدة الجنوب 

إذا تعذرت وحدة اليمن.
وشــدد عىل أّن الحوار الجنــويب الداخيل 
برعايــة املجلس االنتقايل يجب أّن يســعى إىل 
تحييــد العديد من األطــراف الحرضمية التي 
يوظفها اإلخــوان وهي ليســت تابعة لهم، 

ويجمع بينهم مصالح مشرتكة«.
»سينتهي  اإلخوان  مع  فالحوار  وبحسبه 
إىل طريق مسدود، سواء عىل مستوى قضايا 
والجنوب،  الشــامل  أو  حرضموت،  مستقبل 
ومأرب، وغري ذلــك ألنهم يرفضون الرشاكة يف 
الســلطة، وحني يقبلون يعملون عىل إضعاف 

الرشكاء، وهذا طبعهم يف اليمن والجنوب«.

الجنوب الفيدرايل
الجنويب  االنتقــايل  رؤيــة  وحول 
الجنويب، محمد  القيادي  قال  لحرضموت 
محســن الكثريي: »مجال الحوار مفتوح 
بني املجلس واملكونات الحرضمية لتوضيح 
دولة  للحكم؛  االنتقايل  رؤية  بأّن  الصورة 

جنوبية اتحادية، تتبنى الفيدرالية«.
وشدد الكثريي عىل قدرة االنتقايل عىل مل 
شمل املكونات الحرضمية يف موقف واحد يصب 
يف اســتعادة دولة الجنوب وفق نظام اتحادي 

فيدرايل.
يف الســياق ذاتــه، قال بكــران: “حرضموت 
رشيكة وليســت تابعة يف تشكيل الدولة الجنوبية، 
ولها حصة مــن القرار اإلداري واملحيل واالقتصادي 
والثقايف، وحصة ُمرضية مــن ثرواتها، والحفاظ 

عىل هويتها املحلية، وهذه رؤية االنتقايل”.
وأشــار إىل أّن “القضيــة الجنوبية هي قضية 
حرضمية يف األســاس؛ ألّن القــادة الذين رفضوا 
هزميــة 94، وصيغة النظام القبــيل والديني الذي 
القضية  ونشــأت  هــم حضارمة،  صنعاء  فرضته 
الجنوبية من املعاناة التــي تعرضت لها حرضموت 

بعد الوحدة الجربية«.
ويختلف الصحفي محمد الرشيف مع ما سبق، 
ويــرى أّن االنتقايل الجنويب ال توجــد لديه رؤية 
ومتيل  حرضمــوت،  ســاحل  منطقة  يف  واضحة 
أنشطتهم إىل االستقرار، ويعترب بعضهم حرضموت 
الســاحل جزء من املجلس االنتقايل، بينام يركزون 
عىل منطقة الوادي، حيث توجد املنطقة العسكرية 
األوىل املوالية لإلخوان والتي دعمت تنظيم القاعدة 

ضد الجنوب.
وتقــع محافظة حرضمــوت يف رشق البالد، 
ومتّثل %36 من مســاحته، وتشــرتك يف حدودها 
الشــاملية مع اململكة العربية الســعودية، ويوجد 
بها العديد من اآلبار النفطية، وبلغ حجم اإلنتاج ما 
يقرب مــن 260 ألف برميل يوميًا يف بعض األعوام، 
وتتميز برثواتها الســمكية يف مناطق الســاحل، 

والتي تعترب من أهم مصادر الدخل.

*صحايف مرصي.

• هكذا رد الحضارم على محاوالت اإلخوان فصل حضرموت عن قضية الجنوب

• األنظار تتجه نحو حضرموت والمهرة
• كيف يسعى اإلخوان لتمزيق النسيج الحضرمي؟ وما عالقة اإلشاعات بذلك؟

• كيف يستحوذ حزب اإلصالح على %90 من مساعدات مركز الملك سلمان؟ وبماذا يوظفها؟

كيف �سهدت الق�سية اجلنوبية تقدًما ملحوًظا منذ تن�سيب جمل�س القيادة الرئا�سي؟
ملاذا رفع اإلخوان شعار دولة حضرموت يف مواجهة الوحدة اجلنوبية؟


