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The Politics Of Stratification in Hadramout 

Translated by, Sultan Nagi,  Aden, 1975, unpublished. 

 A brief translation of Dr. A bdullah S.  Bugra`s book entitled: " The politics of Stratification - 

A study of political change in a South Arabian Town", Oxford  University Publications, 1971.( 

Originally, the book is thesis subject presented by the author to Obtain doctorate from 

London University 1965. It is a field study conducted by the author in “Huraidah” town in 

Hadramout to know the political change of this town and it’s effect on stratification.).   

  

 وهو عبارة عن رسالة دكتوراه سبق أن قدمها املؤلف. ١٩٧١كسفورد عام أهذا الكتاب من منشورات جامعة    
دراسة وقد أعتمدت الرسالة على . ١٩٦٥ية يف جامعة لندن عام جتماعألنثروبولوجيه واإلإىل قسم الدراسات ا

يري السياسي يف هذه املدينة اليمنية يف حضرموت، وذلك ملعرفة التغريضة ميدانية أجراها املؤلف، يف مدينة ح
مستقلة، مث تأثري هذا التغيري نتهائها كحوطة إحتت سيطرة الدولة القعيطية وم ١٩٤٥، منذ دخوهلا عام النموذجية

بناء املهاجرين احلضارم يف ، واليت قام ا باحث من أإن هذه الدراسة املمتازة. السياسي على نظام الطبقات فيها
ة، اليت يرى فتراضات العامة املبدئية اهلاملتقدم لنا بعضاً من اإل  -  بناء شعبه يف جنوب اليمنأوأهداها إىل  - املهجر

ر السياسي يف اتمعات الطبقية، املبنية على األدوار احملددة، كاتمع احلضرمي هذا يف حتكم التطو ا عادةأ
تنبأ  لقد. ، للنظام اجلديد، من قبل بعض اجلماعات"حتواء السياسياإل"ليالً لكيفية اجلنوب اليمين، مبا يف ذلك حت

ن إ : "ستقالل بعامني، لقد تنبأ قائالًاملقدم قبل اإل ستخلصة من حبثه هذافتراضاته املُ، يف آخر إىالدكتور جبر
تمعإفضى إىل فوز اجلماعات املضطهدة يف ديالكتيك الصراع من أجل السلطة لرمبا يوقد . "حراز السلطة داخل ا

  . حدث هذا بالفعل، وتغريت مواقع  الطبقات يف اليمن
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  املقدمة
  

   تمع موضوع الدراسة، هو جمتمع . ضرموتحيري السياسي، يف جمتمع طبقي يف الكتاب، مشكلة التغ عاجل هذايوا
ريضة، مدينة حضرمية وتعترب ح. جتماعية واضحةات إاا حوايل ألفي نسمة، مقسمني إىل طبقمدينةحريضة، اليت يبلغ سكّ

ىل إحدى الطبقات إ فكل حضرمي، يرجع. وت أصدق متثيلمنوذجية، من حيث كوا متثل نظام الطبقات يف حضرم
ويعتمد هذا النظام على . العليا للسادة، والوسطى للمشائخ ورجال القبائل، والدنيا للمساكني: جتماعية الثالث الرئيسيةاإل

وألفراد كل طبقة . والدخول إىل أي منها يتم فقط بواسطة امليالد. والطبقات مغلقة متاماً بعضها عن بعض. النسب
وسكان حضرموت مكونون من مجاعات، تنتسب إىل كل هذه . حمددة، متيزها عن اآلخرين خاصيات معلومة، وأدوار

ريضة، فإنين أقوم يف الواقع، بتحليل ويف دراسيت حلُ. هلذا السبب، فحريضة تعترب مدينة حضرمية منوذجية. الطبقات الثالث
  . كل النظام الطبقي احلضرمي عرب هذا النموذج الصغري

مث . نهجتماعي، وخمتلف اجلماعات اليت تكوطار التركيب اإلإ، أشرح أوالً ففي القسم األول: قسمني ينقسم الكتاب إىل   
. قتصادي، وبالذات توزيع الثروة، ونظام القرابة، خاصة ما يتعلق منه بالزواجتضمن نظام الطبقات يف التنظيم اإلأحلل ما ي

ساسي هو من قد كان هديف األفويف حتليلي هذا . ياسي داخل اتمعمن الكتاب، أناقش عملية التغيري الس ويف القسم الثاين
  . ريضة خالل خمتلف مراحل العمليةهتداء إىل اإلطار الذي سيوضح األعمال السياسية ملختلف اجلماعات يف حأجل اإل

حضرموت ذاا، ومن جتماعي داخل ويف هذا التحليل كان علي أن أنظر إىل القوى اخلارجية للتغيري من امليدان اإل   
كانت حريضه حكومة مدنية م ١٩٤٠ -م١٩٣٨فقبل . ختالف درجيت تأثرييهماعريب على إامليدان األرحب يف العامل ال

ا كا. دجمت داخل السلطة القعيطية اجلديدةأما اآلن فقد أُ. حكم من قبل مجاعة السادةمستقلة، تنت وحدة ومن كو
وهكذا كان على سكان حريضة أن يعملوا . دارية صغرية، ضمن نظام سياسي أوسعن وحدة إسياسية مستقلة، أصبحت اآل
وقد أصبحت إقامة عالقات . ن هم أرادوا أن حيصلوا أو حيتفظوا بالسلطة داخل حريضة ذااإمن داخل هذا النظام األوسع 

  . خارج حضرموتمتدت تلك العالقات إىل اإلجنليز أ بل وقد. مع علية القوم يف املكال أمراً ضرورياً
وبدأت تلك التغيريات تؤثر على . منذ منتصف اخلمسينات كانت التغيريات على مستوى أوسع من حضرموت   

بدأت تؤسس لنفسها وجوداً مثالً يف كل  فحركة القومية العربية. حضرموت، وعلى حريضة يف النواحي السياسية بالذات
ن خطراً عل كلٍ من احلكومة القعيطية الة أصبحت تكوجماميع فعستطاعت أن توجد ، وبالتايل أمن عدن وحضرموت

واإلجنليز وأزداد الصراع حدرتباطاً مع بقية منطقة اجلنوب سياسياً إريضة يف األخري أكثر ة بني اجلانبني حبيث أصبحت ح
   .يستر كثرياً يف نشر الوعي السياسيالترانزوقد ساعد راديو . قتصادياًإو
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جتماعي األوسع يف حضرموت من جهة، وبينها وبني اال الثقايف األوسع يف ريضة وبني اال اإلمعرفة العالقة بني حن إ   
رتباط إإن  .كل من اجلنوب والعامل العريب من جهة ثانية، هلو يف غاية األمهية ملعرفة التغيريات السياسية اليت حدثت فيها

عتراف بأن تلك إمع القوى السياسية العاملة خارجها على مستوى أوسع هلو م ١٩٦٢ريضة عام الكتل السياسية يف ح
  . ريضة ذااعلى النظام السياسي يف حضرموت ويف النهاية ستثب على تركيب السلطة يف حستؤثر  القوى

  

  انألرض والسكّا) ١(    
  

  : األرض

اته، متتد سلسلة جبلية فاصلة يف إجتاه الشمال الساحل ومبوازفمباشرة بعد . وهلا وواديهاضرموت ميزتان طبيعيتان مها جحل   
هذه السلسلة  تقطع وعندما. قدم) ٥٠٠٠(قدم مث يرتفع حىت يصل إىل  )٢٥٠٠(رتفاعه تعرف باجلُول، معدل بداية إ

. السلسلة ميالً حنو الداخل يبدأ نظام وادي حضرموت الكبري بفروعه املتداخلة يف كسر وحتطيم هذه) ١٥٠(مسافة حوايل 
الشمايل  ولنيوكال اجلُ. ىت تالمس الربع اخلايلجديدمن مشال الوادي ومتتد ح ولكن هضبة اجلول سرعان ما تبدأ من

نسمة، أي ) ١٥٠.٠٠٠(على هذه اهلضبة حوايل  ويعيش. حضرموتمن مساحة  )%٩٠( واجلنويب يغطيان تقريباً حوايل
  . حوايل نصف السكان تقريباً

وعندما يصل  .ىل ميلني فقطالشرق تصل إ ضيق نقطة فيه حنوأو. ميالً عند بدايته يف الغرب )٤٠( عرضهالوادي ف أما   
ومن أهم مميزات الوادي األراضي الصخرية . مي يتجه بعدها جنوباً عرب أرض املهرة حىت يصب يف البحرالوادي إىل مدينة تر

من  )%١٠( والوادي نفسه يكون حوايل. ة عند منبعهوأرض الوادي ترابية وتصبح حصوي. على جانبيه رشديدة التحد
متداد الوادي تقوم إوعلى . نسمة، أي حوايل ثلث السكان) ١٠٠.٠٠٠(فيه حوايل  مساحة حضرموت ومع ذلك يعيش

هلذا فإن نظاماً دقيقاً للري يوجد ويغطي كل . وبسبب شحة املاء وقلة السيول فإن توزيع املاء أمر ذو أمهية. القرى واملدن
. وعلى الرغم منم ذلك فكثرياً ما حيدث القحط وتنتشر اجلماعات. ستحق منهملُاالوادي حبيث حيصل كل فالح على قسمه 

فإن  ختصارإوب. من الفدان )١,٨(سرة ال يزيد عن ل ما متلكه اُألومعد. انفد) ١٢٠.٠٠٠(وتبلغ املساحة املزروعة حوايل 
  . قتصاد العام حلضرموت ة الزراعة ميزة دائمة يف اإلرض الصاحلة للزراعة جتعل شحة األحاالت املناخ العامة وقلّ

  
  
  
  

٣  
  
  



 

 
 

  
  
  
  

  : انالسكّ
   م أكثر مدنية ومغامرة يف اجلنوب خارج مدينة عدن، وذلك ألسباب ثالثةصلقد وألن ثقافتهم  أوالً،: ف احلضارم بأ

بسبب تارخيهم الطويل يف ميدان اهلجرة أخرياًو، لكون بالدهم مركزاً قدمياً وهاماً للعلم، ثانياًراً مث املادية تعترب أكثر تطو .
ففي بداية العشرينات جند مثالً أن املهاجرين احلضارم يف الشرق األقصى حاولوا بالفعل أن يعملوا ميثاقاً وطنياً يرمى إىل 

يضاً أمث حاولوا . قتصاد بوضعه حتت مؤسسة عامة واحدةالبالد حتت حكومة مركزية واحدة، وإىل تطوير اإل توحيد
وهذا . واحلق أن حضرموت تعتمد من قدمي على حتويالت املهاجرين. جتماعيلغاء نظام الطبقات اإلإاإلصالح عن طريق 

تمع احلضرمي ة يف تغيريالتاريخ الطويل من اهلجرة هلو من العوامل اهلاما .  
دن واملهاجرين فقط من املُان ساسية على سكّأر تنطبق بدرجة غامر واملتمدن واملتطون الصورة املرسومة أعاله للشعب املُإ   

ختالفات يف التنظيمات ثنني يظهر من اإلوالفرق بني اإل. من البدو واحلضر ناًفاحلضارم يرون جمتمعهم مكو. احلضارم
قتصاد معقد، يرتكز على إل مجاعات كبرية، ختضع بدرجة كبرية للتركيب الطبقي، ولديها مثّفاملدن ت. بينهماواملهارات 

وعلى عكس املدن، . للنشاطات التربوية والدينية يضاً مراكزأكذلك فهي . الزراعة والتجارة ودرجة كبرية من تقسيم العمل
تمعات الريفية الصغرية تتكورى من رجال القبائل املتجانسني ذوي النسب الواحد، القاطنني يف قُن من مجاعات فإن ا

ومن املدن حيصلون على حمتاجام من ، وهم يعتمدون يف معيشتهم على الزراعة واملاشية وتسيري القوافل. يامخصغرية أو 
  . األدوات والبضائع املستوردة أو الطعام

   فاملدن الكبرية، . دو واحلضر هو التنظيمات السياسية عند كل منهماق بني البومنذ زمن بعيد، فقد كان أهم ما يفر
أما  . وكانت لديهم دائماً أنظمة سياسية مركزية وإدارة واضحة. كانت دائماً حتت أحد السلطانني، الكثريي والقعيطي

ا مل تكن تلة وحوطات دينية حكم من قبل السالطني، فقد كانت حكومات مدن مستقاملدن الصغرية فعلى الرغم من أ
وكل املناطق من خارج املدن، هي . ريضة من هذا النوعوكانت مدينة ح. حتكمها أنساب وعشائر ذات مرتبة دينية معروفة

ويف داخل القبيلة فإن التنظيم السياسي يتبع اخلط املعروف . د لكل قبيلة منطقتها احملددةوجمناطق قبلية، ويف هذه املناطق ت
ستمرة واليت كانت منشئوها ويف داخل القبائل، أو بني بعضها بعضاً، كانت هناك احلروب القبلية املُ. املتفرع يف النظام

وعلى عكس سكان املدن فقد كان رجال القبائل . الشرف املنافسة من أجل احلصول على املوارد الشحيحة، أو من أجل
  . هم املسلحني الوحيدين الذين يستطيعون شن احلروب فيما بينهم أو يقومون بالغزو وقطع الطرق على اآلخرين
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ىل محاية ان املدن كانوا يف حاجة دائمة إسكّف. حلضرميالقد كانت لك احلروب القبلية املستمرة ظاهرة بارزة يف اتمع    
قد كانوا مضطرين إىل وسلطة السالطني كانت عادة، ال تتعدى أسوار املدن، بل و. القبائل هلم خارج املدن أو ملزارعهم

  . وكانوا يدفعون اهلبات للقوية منها. تفاقيات مع القبائلعقد اإل
نظر إليه من كان ي ،املساملني وغري املسلحنيان املدن وبني سكّ تحاربني واملسلحنيإن هذا التقسيم بني رجال القبائل املُ   

وكيفما كان األمر، فإن بعضاً من النظام . يف املدن" النظام"يف املناطق القبلية، و" الفوضى"اب أنه تقسيم بني تقبل بعض الكُ
ف فكي. قتضت ذلك، حىت تتيسر احلركة للناس وللبضائعأ قتصاديةإعوامل وذلك ألن  "الفوضى"قد وجد وسط هذه 

ا احلروب القبلية؟ اليت ولّ" الفوضوية"أمامنا األحوال و رى مت هذا ياتد  
فبالنسبة . لنظام السياسي القبلي حيتوي على قواعد تفصيلية تنظم  سري احلركة للناس وللبضائعافبادئ ذي بدء، فإن    
. إالَّ رجال الدين، أو رجال القبائل) السيري(اليستطيع أن يقوم بدور و ). رييالس(ة األشخاص فإن األمر يتم عن طريق كحلر

وكلها تعترب أماكن حمايدة يستطيع أن يأيت إليها خمتلف رجال القبائل ) حوطات(وثانياً، ألن معظم املدن يف الوادي، كانت 
وهؤالء هم . وروثةوثالثاً، ألن اتمع احلضرمي فيه صنف كبري من الناس، لديهم مرتبة دينية م. وخيتلط فيها القبيلي باملدين

يضاً بدور أفبجانب قيامهم بدور توفري األمان للمسافرين فهم يقومون ). أحفاد األولياء وعلماء حضارم(ادة واملشائخ الس
متد دورهم ليشمل فض أوقد . وكذلك يلعبون دوراً هاماً داخل النظام السياسي القبلي. بني القبائل )صاحلالوسيط املُ(

  . دن وبني رجال القبائلان املُني أنفسهم، أو بني السالطني وبني قبائلهم، أو بني احلرفيني سكّاخلصومات بني السالط
   إن الذي خفف من حديعين املؤلف بالفترة القدمية (تمع احلضرمي خالل الفترة القدمية، ة الصراع بني البدو واحلضر يف ا

ختالط بعضهم ببعض أو من أجل التعايش قتصادية إلاحلاجة اإلهي ، )م١٩٤٠عام بيف هذا الكتاب الفترة اليت تنتهي 
  . السلمي فيما بينهم يف بعض األحيان

 فبتوجيه من. ر الوضع متاماً وذلك بسبب التدخل الربيطاين املتزايد يف املنطقةتغي هوما بعد م١٩٤٠ -م١٩٣٧ فمن   
ن ا على املدا نفوذمهكذلك فقد مد. بني املدن اليت حيكموا تشمل املناطق القبلية الواقعةلحدودمها إجنرامز مد السلطانان 

ريضة واليت كانت مستقلة يف املاضيالصغرية كمدينة ح .اية احلرب العاملية الثانية توح دت البالد سياسياً وإقتصادياًومنذ .
ية وبدأت صورتا البدوي واحلضري، المقتصادي العاملي الواسع عن طريق ميناء عدن واهلجرة العيف النظام اإلأُدجمت  مث

فرادها، بينما  املدن بلية ال تزال تتميز باملساواة اإلجتماعية بني أالقرى ومع ذلك فإن الق. يتان املتمايزتان، تنمحيانالتقليد
  السياسي كذلك فإن العمل . كذلك فإن اجتماعية بني افرادها، بينما املدن متتاز بالتركيب الطبقي. متتاز بالتركيب الطبقي
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واملهم يف األمر . طار التركيب الطبقيإالتنظيم املتفرع، أما يف املدن فإن الذي حيكمه ال يزال هو ضمن بني القبائل ال يزال 
أن هذا التنظيم الطبقي يف املدن ينطبق تقريباً على كل أجزاء البالد، على عكس التنظيم القبلي الذي يبقى حمصوراً بني 

مع س كنموذج عام لكل اتدروعلى هذا األساس فإن سياسة التركيب الطبقي يف مدينة حريضة ميكن أن ت. وحدهاالقبائل 
  ريضة؟ هي ح فأي نوع من املدن إذاً. احلضرمي

  

    رى قبلية، وتوجد أربعة قُ. سياً إىل اهلضبةأر، ترتفع وهي مبنية على أرض مرتفعة. ريضة يف وادي عمدتقع مدينة ح
  . حسب العمر واجلنس واجلدول أدناه يبني توزيعهم. مةنس) ٢٠٤٦(ويبلغ سكان املدينة . يط ا من اخلارجحت
  
  

 )١٩٦٢أكتوبر (توزيع سكان حريضة حسب العمر واجلنس 

  
  النسبة املئوية من السكان  العدد  نوع اجلنس/العمر
  %٢٥.٨  ٥٢٩  ذكوركبار 
  %٣٦.٣  ٧٤٤  إناثكبار 
  %٣٧.٩  ٧٧٣  أطفال

  %١٠٠  ٢٠٤٦  اموع
  

الكبرية من النخيل، حزاماً أخضر  دن األعداوتكو. قيها نظام ري دقيقسريضة على الزراعة، اليت يان حويعتمد سكّ     
  . حول املدينة

   املدينةاملنارات العالية، مث قبتا القربين على مدخل ات ريضة، هي السبعة املساجد البيضاء، ذووأهم األشياء البارزة يف ح .
وتريضة، مدينة من الدرجة الثانية، بعد اخلمس الرئيسية يف حضرموتعترب ح .  
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  القسم األول

  نظـــام الطبقات) ٢(

  اإلطار الشكلي: النظام الطبقي يف حريضة 
  

ويف . ريضة من النوعوح. ثنتان منها مقسمتان داخلياًإ ثالث طبقات عامة، للمجتمع احلضرمي نظام، يقسم الناس إىل   
وستحلل الفصول الالحقة مضامني . طي حتليالً وصفياً لإلطار الشكلي للتركب الطبقي كما يوجد بالفعلهذا الفصل سأع

خاص للعوامل  هتمامإيعطى وس. جتماعي كالزواج وتوزيع الثروة والسلطةات يف ااالت األخرى للنشاط اإلنظام الطبق
  . ريضة املنعزل جغرافياً ومد ى تأثرياا، على نظام الطبقات فيهاجتمع حبواب مأاخلارجية اليت تدق 

  : ث، اليت تقسم سكان حضرموت، هيأن الطبقات الثال   
١-  ادةالس :تمعوهم يكونون الطبقة العليا يف ا .ويتمتعون بأعلى مراتب الدين . عون النسب إىل النيب حممدوهم يد

 . والنسب

. يةمتعون مبرتبة دينتيضاً يأوذا، فهم . لماء واألولياء احلضارمم ينتبسون إىل العإيدعون  خواملشائ :القبائل/ املشائخ -٢
وكذا القبائل،فهم يدعون النسب إىل قبائل منقرضة ولكنها توصلهم . نتساب إىل قحطانومن حيث النسب، فهم يدعون اإل

 . متعون مبرتبة دينية وينقصهم عن املشايخ أم ال يت. يف النهاية إىل قحطان

 . ويتمتعون بأدىن مراتب النسب، وليس لديهم أي مركز ديين معروف: املساكني أو الضعفاء -٣
  

  : أشكال التقسيمات

عية وسلوكية تبين عن يوهناك عدة أشكال خمتلفة، طب. ريضةجتماعي حلُلطبقات مبدأ أساسي يف التنظيم اإلإن نظام ا   
من الوهلة األوىل تعرف ف. فاملالبس مثالً هي أوضح األشكال للتفريق بني افراد هذه الطبقة من تلك. التقسيمات بني الناس
  . هوية كل واحد منهم

فمثالً، خماطبة األشخاص بأمسائهم . لذي يستخدمهاهو أسلوب التخاطب ، ف بطبقة الشخصعرة الثانية، اليت تموالعال   
  . أن يكونوا  من نفس الطبقة أو عند خماطبة شخص آخر من طبقة أدىن  األوىل ال تتم إالَّ من قبل أشخاص جيب

   فإن كان من نفس الطبقة، خياطب . عتاد للمخاطبة يتخذ أشكاالً خمتلفة حسب نوعية طبقة املخاطبوهناك شكل أخر م
قدم يف السن من طبقة أدىن، فال خاطب املتأماَّ إذا كان املُ. اطب متقدماً يف السنإن كان املخ) ياعم(أو ) يا والد( ةبلفظ

  ). خاليا(خياطب إالَّ 
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   ريضةكذلك فإن نظام الطبقات يف ح يوبالطبع، فهناك عوامل . حارات خمتلفة ،ر عن نفسه، يف سكن  خمتلف الطبقاتعب
يضاً تتحكم يف السكن يف حارات خمتلفة؛ من ذلك العملية الطويلة لتحركات اجلماعة إىل حريضة؛ وثانياً، بسبب أأخرى 

  . النظام السياسي اليت كان فيها
املناطق للسادة  دوأجو. فلكل مجاعة مقربا .نفصال املماثل يف املقابرلسكن كتعبري عن نظام الطبقات، اإلنفصال اإويتبع    

هذه  نإ. فليس عليها سوى املشاهد أما قبور اآلخرين. جصصة، ومطلية بالنورةومتتاز قبورهم بأا م. اسمن آل العطّ
اس فإن قبور آل آل العطّ را أنه باملقارنة مع قبوإلّ. سهلبااس وآل عند كل من آل العطّ زارات، ترمز إىل املرتبة الدينيةامل
  . سهل متداعيةبا

طقوسياً  اً،عترافإوهو يعطى . جتماعية يف املدينةن التقسيم الطبقي يتغلغل تقريباً يف كل مظهر من مظاهر احلياة اإلإ   
ريضة  يف ا ملسجد، فمثالً، يف كل من العيدين؛ يصطف أهل ح. ريضةيف ح ةثنني من أهم املناسبات السنويإ ودارمياً، يف

مث يصطف اآلخرون يف . ن أنفسهم يف صفني متقابلني، يف القسم األمامي من  املسجداس، يصفوفآل العطّ. حسب أنسام
  . يدي آل العطاس، صغارهم وكبارهم، برئاسة آل باسهلأ يتقدمون لتقبيل مث. حسب طبقام صفوف أخرى

غادر اجلميع وبعدها ي. والصبيان ،وأخرياً  يأيت احلرثان، واألخدام، ل باسهل أوالً، مث القبائل بعدهمويكون ترتيبهم آ
شفع عند اهللا تون، مث يطلبون منه أن يوهناك، يصلّ. مرهم عاس إىل قرب جداملسجد، وميشون يف مسرية يقودها آل العطّ

  . ريضةزدهار تمع حجللب السعادة واإل
  

  : ات كل مجاعة يف حريضةدوار وخاصيأ
  

   :اسآل العطّ

ويتكون بيت . ع ألفراد العائلةوجدهم عمرال يعترب فقط ويل املدينة بل إن قربه هو نقطة جتم. هم أكرب مجاعة متماسكة
وكالمها ، ما املنصبانان هوهلذه الفروع زعيمان وراثي. مرهم عإىل جد، واحدب كلها، إالّ اس من تسعة فروع، تنتسالعطّ

  . وذا فهم يتساوون مجيعاً يف املرتبة. لون فيه مجيعاًمثّوهلم جملس ي. من فرع واحد
قد بدأت الفترة األوىل عندما مت تقسيم و. ر التارخيي لتنظيم آل العطاس السياسي، إىل فترتني رئيسيتنيتقسيم التطوميكن و   

دستوراً حيددون فيه شكل تنظيمهم أما الفترة الثانية فتعود إىل التاريخ الذي كتبوا هلم فيها . وظيفة املنصب وتوالها أخوان
  . ره حلل املشاكل، واحملافظة على وحدة العائلةسيوأعمال الس واإلجراءات اليت ت ،وصالحيات املنصب ،السياسي
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  . ميالدية ١٨٢٣املوافق  ،هجرية١٢٣٩هو عام " الدستور"وكان تاريخ كتابة 
ستطاعوا أن حيافظوا أوقد . النظام القعيطي إىل حريضة بلدي وذلك بعد إدخالل الس إىل جملس حتو م١٩٤٩ويف عام    

ىل املؤسسات األخرى كاحملاكم، إمتدت أ فتأثريام. ، كأهم اجلماعات يف املدينةدعلى وضعهم يف النظام السياسي اجلدي
. عليهم أن يدخلوا التغيري على قيادم ، فقد كانم١٩٤٩ستعادة نفوذهم السياسي بعد إإالَّ أنه أثناء . واإلدارة، يف حريضة

منصب لديه : ني املنصبني، على الشكل التايلسمت الصالحيات بوقد قُ. وال تزال وحدة العائلة تنعكس يف مسألة الزواج
  . ليت مع القبائلاخيتص بالعالقات اخلارجية، خاصة تلك ) وهو املنصب األصغر(واآلخر، . الزعامتان الدينية واملدنية

  

 مناقب مجاعة خمتارة :  ايفثقاملاضي ال

كان مأوى للسرق يف  اًل مكانستطاع أن حيوأوقد . )رابع جيل بعد عمر(من مشاهري آل العطاس علي بن حسن    
ة يف العام ليقدموا له ليه الناس مرإوقد أصبح مزاراً مشهوراً يأيت . ه يف هذه املدينةربوق. ها املشهدااملاضي، إىل حوطة وأمس

  . ون ويدعون يف أن حتقق آماهلمالنذور ويصلّ
  

  حتفاالت الطقوس واإل: السيطرة على املؤسسات الدينية

حافظ عليها اليوم بواسطة جمموعة من صبحت مقبولة من قبل اجلماعات األخرى، يأن مناقب آل العطاس، واليت إ   
وهم يسيطرون على النشاط الديين . والوظائف الدينيةحتفاالت، وعن طريق سيطرم على التعليم عقدة واإلالطقوس امل

  . حتفاالت األخرىيلعبون الدور الرئيسي يف مجيع اإلبوسائل خمتلفة و
فأوالً، هناك املولد النبوي ويتم . اسديين والسلطة الكبرية آلل العطّقام سنوياً تؤكد املركز الحتفاالت اليت توهذه اإل   
بعد صالة العيدين خيرج الناس من املسجد يف مسرية يتقدمهم املنصب، مث  يذهبون إىل قبة  مث. مرحتفال به يف قرب عاإل

حتفال سنوي مبولد علي إمث هناك . ن اهللا أن يبارك خطاهموهناك يقدمون له النذور مث يقيمون صالة قصرية يطلبون م. عمر
اس، بعد كل ظهر، قام يف أحد مساجد العطّفخالل رمضان توأخرياً، . االت يف الغرفة اليت ولد فيهاحتفوتقام اإل. بن حسن

ويف . مر كتبها علي بن حسنويعتمد يف كالمه على ترمجة لع. حلقة ذكر يتكلم فيها املنصب عن أعمال عمر وفضائله
إقام نفس الشهر، تثالث عشر من مر كل ليلة ثانية بعد ليلة حتفاالت كل ليلة يف أحد املساجد السبعة للعائلة، ويف قبة ع

لقاء القصائد واخلطب بذكر األجداد وبعض إمث يتبعها  ،قام الصلواتوت، تلى القرآن مجاعةًويف هذه االس ي. رمضان
  . السادة العلماء
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   قام اإلوعندما يومني األخريين من الشهر، تكون لإلمر يف اليحتفال يف قبة عطويلة لقى فيه خطبة حتفال أمهية خاصة وت
ف نسمة من مجيع أحناء الآحوايل عشرة  ويؤمها . زيارة املشهد ،حتفاالت العامةوأهم اإل. د فيها مآثر كل األجدادسري

  . حضرموت
  

  : السيطرة على التعليم

أحدهم وفيها حوايل مخسمائة  ةعلى مكتب لعتفقد أطّ. اسلك آل العطّريضة، هي مبن أكرب املكتبات اخلاصة يف حإ   
بتحضري رسالة  منين عند ما كنت أقوأوالواقع . من أكرب مكتبات حضرموتر يقتين مكتبه غويقال أن املنصب األص. كتاب

ه بأمساء الكتب دوكذلك بأن أزو. ده بنسخة من الرسالة بعد إجازايطلب مين أن أزويل الدكتوراه هذه يف لندن كتب 
  . ة على الرغم من أنه ال جييد أية لغة أجنبية تىل مكتبإر عن حضرموت، وذلك لكي يقتنيها ويضمها دصاألجنبية اليت ت

عترب أعلى مراتب النظام التقييمي يف وهلذا، فإن مرتبة نسبهم ت. عون أم من نسل الرسولاس يدختصار، فآل العطّإوب   
وهم يستخدمون ماضيهم الثقايف لتربير هذين . أعطياهم، مركزهم الديينمث  دورهم التبشريي قد  فعالقة نسبهم. اتمع
أم أكثر وحدة ومتاسكاً من غريهم . أن أكثرهم يوجدون يف حريضة وهم موزعون بني كثري من املدن؛ إالّ. املنقبني

م التعليمي، وهم يكونون  لقد كانوا يسيطرون على النظا. ويكونون الزعامة الدينية ويسيطرون على كل املؤسسات الدينية
لقوم  يف حضرموتازءاً من علية ج .وتربطهم عالقات هامار، يف مجيع املدن الكبرية مبا يف ة باإلداريني، والعلماء، والتج

  . ذلك السلطانني نفسيهما 
  

  : آل باسهل

ريضة وشيخها األوحد عند جميء اس وينتسبون إىل علي بن سامل سهل الذي كان قاضي حيأتون مباشرة بعد آل العطّ   
م بعض التأثري على مجاعة ومع ذلك فله. ولكن حبكم صغر مجاعتهم، فقد حجب آل العطاس أمهيتهم. مر إىل املدينةع

  . عشرة أميال خارج املدينةعلى بعد  وعلى قبيلة جعده، اليت تعيش، الصبيان
وذلك بسبب وضعهم داخل اهليكل  ريضةاخل جمتمع حمن ناحية سياسية، د ويف السنوات األخرية، أصبحوا مهمني   
صبح أوبسبب مركزهم الديين هذا . اسآل العطّ همركز ديين يعترف بفهم اجلماعة الوحيدة األخرى اليت هلا . جتماعياإل

إىل  ستخدامهم سياسياً ويعتربون، هم وقبيلة ا جلعدة، متساوين يف النسب، ألن مجيعهم ينتسبونإيستطيعون " أتباع"هلم 
ما زاد من أمهيتهم كون أن زعيمهم قد موأخرياً ف. ىل الزواج الرأسيإدون احلاجة  فقيسمح بينهم بالزواج اُألوي. قحطان

  . أصبح أكرب تاجر يف حريضة ومالك أكرب دكان فيها
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  : القبائل

محل  قانون الذي منع أفراد القبائل منوال. خدت أراضيهاعد تأسيس الدولة القعيطية مت نزع السالح من القبائل وأُب   
  . وهم اآلن يقارنون حالتهم حبال املساكني. م االجتماعيالسالح أصبح يرمز إىل خضوعهم ونزوهلم درجات يف السلّ

فكل . أحكام النظام السياسي القبلي املستوطنات القبلية كانت تنظمها ويف املاضي، فإن العالقة اليت كانت تربط بني   
. قبيلة اجلعدة/فمستوطنتا اجلعدة كانت هلما عالقات مع أهاليهم. على رأسها مقدمنها كانت مستقلة بذاا وواحدة م

  . دمن غري اجلعدة كانت هلما عالقة محاية مع القبيلتني القويتني، اجلعدة و األخريانواملستوطنتان 
ترمون حريضة وبسبب فقدام للمركز الديين فهم اليحلُال يوجد يف الوقت احلاضر ممثل عن القبائل يف الس البلدي و   

أن يلعبوا دورهم يف  ستطيعونيوهلذا، فهم ال . قتصادياً بآل سهلإتبط جلزء األعظم منهم مرافوهلذا، . وال خيشى بأسهم
  . التنظيم السياسي اجلديد

  

  : احلرثان

   م السكّيم ملدينة قبل أن يرتلوا يف درجات السلّاام كانوا حكّويف وقت من األوقات . ريضةان األصليون حلُقال إ
  . وحيترموم أكثر من األخدام والصبيان) أهل البالد( مإاس وهلذا، يعتربهم آل العطّ .جتماعياإل
   ويف القدمي كان يفالحون، ووظيفة الفالحة  مفاحلرثان ه .صناف طبقة املساكني على أساس أعماهلم املختلفةأق بني فر
ا م اس وباسهل وقبيلة جعدةفراد الطبقات العليا كآل العطّأيضاً أحترمة ويقوم .وهم . عترب احلرثان خرباء يف الزراعةوي

  . الوحيدون من طبقة املساكني الذين يعملون بالزراعة
. بشيء من الوحدةدهم إالَّ أم مع ذلك يشعرون طار يوحإوليس لديهم  ،من ناحية النسب، فهم ليسوا من أصل واحد   

م سم هذه شعورهم بأكّومما يدعم وحدم ميلكون معظم أراضي وبيوت املدينةان حريضة األصليون وبأ .لون وهم يفض
  . اسعندما دخلوا يف صراع مع آل العطّ م١٩٥٢أن شعورهم بوحدم قد متثلت أحسن متثيل عام . أن يتزاوجوا فيما بينهم

ن موهلذا هم يف الدرك األسفل . لرسول، أو إىل قحطانعون ا لنسب إىل ابقة املساكني، ال يدكغريهم من طرثان، ن احلإ
من طبقةاملساكني يعتربون أعلى مرتبة منهم وذلك بسبب حرفتهم هذا من  باملقارنة مع غريهمإالَّ أم . جتماعيم اإلالسلّ

وال  فهم ال يتزاوجون مع بقية طبقة املساكني ،وهلذا. ريضةحلان األصليون عتقادهم أم السكّجهة، ومن جهة أخرى إل
  . بناء األخدام والصبيانأىل يرضون تزويج بنام إ
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نتهت أوقد . اعاً هلمابتأوكانوا . وقد كانوا يف املاضي يقيمون عالقات مع قبيليت اجلعدة ود لكي حتميهم هاتان القبيلتان   
  . ريضةالبلدي حلُ ل احلرثان واحد يف السمثّويف الوقت احلاضر ي. القعيطيةهذه العالقة منذ قيام الدولة 

  

  : األخدام

نه احلريف، الذي يبيع أو أ. خرينذي يقوم باألعمال الواطئة لآلن صورة اخلادم يف أذهان الناس، هو ذلك ا لشخص الإ   
أو حىت يشاركوا يف حمصول  يستطيعون أن ميلكوا األرضاملاضي مل يكونوا  قال أن األخدام يفوي. نتاجهإخدماته أو 

صرف ومعظم حيام كانت ت. ام املدينة والقبائلكّتباعاً حلُأستطيعون محل السالح؛ أو دائماً وكانوا ضعفاء، ال ي. الزراعة
  . يف التنقل بني مكان وآخر، حبثاً عن الشغل واألمان

م وهم يتوارثون حرفه. ريضةاليت حتتاجها الزراعة يف ح قومون باألعمالومعظم األخدام هم مهرة أو أشباه مهرة، وي   
وهؤالء حيترموم أكثر مما حيترمون . العليا ة مع أفراد الطبقاتقامة عالقات قويإ ستطاعواأوهلذا السبب، . هذه أباً عن جد

  . الذين يقومون باألعمال اليدوية 
قتصادي، وتنكمش زدهار اإلن أيام اإلحسجيعل هذه الطبقة مفتوحة ومرنة؛ تتقتصادي الذي يقومون به، ن الدور اإلإ   

وصنع  نجارة واحلدادة والداللة والبناءدامى منهم، أصحاب احلرف الوراثية، كالإالَّ أنه بالنسبة للقُ. وتتقلص أيام الكساد
ز طبقة األخدام ميويف األخري، فإن أهم ما ي .ن اعداد هؤالء تبقى دائماً موازية للحاجةإ. النورة، فإن الصورة ختتلف عندهم

  . هو حركتها املستمرة
األخدام يؤدون وظائفهم التقليدية، خالل اخلمسة عشر عاماً املاضية، إالَّ أن تغيريات هامة قد  ستمرارإالرغم من  وعلى   

ن أن يدعموا وهكذا هم يستطيعون اآل. احملاصيل ، هم يستطيعون اآلن أن ميلكوا أو يشاركوا يففأوالً. حدثت بالنسبة هلم
ستطاعوا أن يشتروا هلم املزارع أو أهاجر مؤخراً، ولذلك ستطاع بعضهم أن يأ، فقد وثانياً. دخلهم من الوظائف التقليدية

 جتاه يأيت يف الواقع ليحطم تقييدات الشكل القدمي على طبقةشرح يف الفصل الرابع، فإن هذا اإلوكما سأ. ميلكوا الدكاكني
  . األخدام 

  : سياسياً ألسباب عدةخانعني وضعفاء  لقد بقي األخدام   
ومن هنا يأيت عدم . ستغىن عنهمة أم أول من يأوقات الشد هلذا نرى يف. ألم يكونون مجاعة صغرية جداً فأوالً،

. يستطيعون فكاكاً منهمالقتصادي على غريهم، فقد أصبحوا عتمادهم اإلإبسبب  ،وثانياً.ستقرارهم وقابليتهم للتحركإ
  . تباعاً للقبائلأصبحوا أبسبب حاجام إىل التنقل من أجل العمل والزواج، فقد  وثالثاً،
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  . وليس لديهم أية قوة دينية أو سياسية. اس وآل باسهلل العطّآلوهم مع بقية طبقة املساكني، يكونون األتباع الدنيويني    
حت هلم ومن نم اليوم كما كان عليه احلال يف املاضي، وذلك على الرغم من املساواة احلقوقية اليتوال يزال وضعهم إىل    
والسبب الرئيسي يف ذلك يعود إىل حقيقة أن تكوينهم من مجاعات غري . ن أمامهمحت اآلتاليت فُ رص اجلديدة واحملدودةالفُ

والواقع أن لديهم . وحىت ممثلهم يف الس ال ميثلهم كزعيم. ةة قويمتماسكة، وألم غري منظمني سياسياً وال يكونون شلّ
  . ريضةوعليه، فهم كفئة ال يكونون قوة سياسية مهمة يف ح. أكثر من مخسني زعيماً

  

  : ــانالصبيـ

تربأ ي هوحىت  فئة األخدام ف. حتفاالتددة مثل تقدمي اخلدمات أثناء اإلوهم يأتون يف آخر السلم، ولديهم أدوار حم   
حتفاالت تتعلق بالزواج، واخلتانة، والوالدة، وخدمات اإل. بنفسها أن تقوم مبثل هذه األعمال، وتعتربها أعماالً غري الئقة ا

  . والوالئم، ودفن املوتى
. ويف املاضي عندما كان يعود أحد افراد العائلة املهاجرين من رحلة طويلة كان يقدم لصبيه هدية كبقية أفراد عائلته   

وبعضهم يساعدون صبيام يف . حتفالذلك اإلعلى ساهم أصحاب الصيب يف الصرف حتفال الصيب، يإكذلك يف وقت 
أماَّ يف هذه األيام فإن الصبيان يتسلّ. ةأوقات الشدمون نقداً ما، ومل يعودوا مرتبطني بأشخاص قابل اخلدمات اليت يؤدو

  . ويستطيعون اآلن أن يعملوا مع أكثر من شخص. معينني
   لس . فهم كاألخدام، أتباع للطبقات الفوقية. ليهإدهم أو يرجعون وليس للصبيان أي إطار يوحوال ميثلهم أحد يف ا

  . مهيةية أأومن ناحية سياسية فليست هلم . ميكما إم ال حيتلون أي منصب حكو. البلدي للمدينة
  

  : حتليل

نت كيف أن التقسيم والتمايز مث بي. لقد بدأت هذا الفصل باإلشارة إىل وجود ثالث طبقات عامة يف اتمع احلضرمي   
ريضة، مث ذهبت أصف بالتفاصيل، األدوار واخلاصيات عند خمتلف اجلماعات اليت تعيش يف ح. سمانياً وشكلياًبر عنهما جيع

  . وحمل كل واحدة منها داخل النظام الشامل للتركيب الطبقي
   إن هذا النظام العام من ناحية نظرية، ببساطة يساس النسب، ولكن األمر، كما رأينا، أكثر تعقيد من أم الناس على قس

اس وآل باسهل هلما العطّ من آل كالً فمثالً، على الرغم من أن .طر متنح مراكز أكثر مما مينحه النسبفهناك أُ. ذلك
م نظرياً، كذلك طبقة املساكني، فهم على الرغم من مساوا. ل ليس بنفس األمهيةن دينيان، إالَّ أن مركز آل باسهمركزا

  . ون فيما بينهم على حسب حرفهممسقيإالَّ أم يف الواقع 
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وكل حضرمي ال ينتسب إىل . الرسول ونسب قحطان فاتمع احلضرمي يعترف بنسبني، نسب. ولنبدأ بقضية النسب   
إ. جتماعيعطى الدرك األسفل يف السلم اإلأي منها، يوالتأثري . قسم الناس إىل ثالثة أقسام عامةن أمهية قضية النسب أنه ي

حلرثان واألخدام  فمثالً على الرغم من أن ا. ختيار الزواجإقييد العام الذي يعطيه يف مسألة املباشر هلذا التقسيم، هو الت
  . والصبيان هم نظرياً أصحاب نسب واحد، إالَّ أن منط الزواج بينهم  تعبري عن التقسيم الداخلي وليس نتيجة النسب

   قال أن قبائل اجلعدة قد ورثت مركز احلرب من أجدادها، وأن طبقة املساكني من حرثان، وأخدام، وصبيان، قد وي
عتقد أا وجدت بني ر عن العالقات اليت وجدت أو يعبفتراض يوهذا اإل. هائمن أباأدوراها وخاصياا  يضاًأورثت 

تدعم من قبل توزيع السلطتني  ويف الوقت احلاضر فإن هذه النظرية، نظرية وراثة األدوار،. اجلماعات يف املاضي القريب
طية أصبح اجلميع، من ناحية قانونية، متساوين فمثالً على الرغم من أنه منذ تأسيس الدولة القعي. قتصادية والسياسيةاإل
م أفقر الناس، وبدون قوة اس ال يزالون هم األغىن وال يزال الصبيان هستطيع كلهم أن يصبحوا أغنياء، إالَّ أن آل العطًيو

منا إيب، وساس وفشل الصبيان يف هذه الناحية، ليس بسبب وضعهم يف نظام التقسيم النوبالطبع فإن جناح آل العطّ .سياسية
فمعظم هذه العالقات هي من بقايا املاضي؛ ولكن هناك . اخلارج  عاملوجودة داخل اجلماعة، ومعها ومنتيجة نوع العالقة 

ستغالل هذه الفرص ليس إستطاع آل العطاس أوقد . أيضاً عالقات أخرى جديدة خلقت لتستخدمها خمتلف اجلماعات
  . بسبب نسبهم ولكن بسبب عوامل أخرى

   إن جتريد القبائل من السالح ونقل السلطة . ر كثرياً بعد تأسيس الدولة القعيطيةإن شكل عالقات النمط القدمي قد تغي
فمثالً، عالقة . قتضى بدوره تكييفاً جذرياً للعالقات بني خمتلف اجلماعاتأمن املدن املستقلة إىل احلكومة، السياسية منهم و

فتبادل احلماية من أجل اخلدمات مل تعد . قبيلة اجلعدة وطبقة املساكني، قد تأثرت كثرياً اآلنالتابع اليت كانت بني / السيد
قتصادي اآلن له أمهيته يف فمركز الفرد اإل. تصادية واحملليةقوتوجد أصوهلا اآلن يف النواحي اإل. اآلن أساس العالقة بينهما

فصيل أكثر بتعات ال يزال ينظمها مبدأ درجات  النسب، كما سنرى والعالقات احمللية بني خمتلف اجلما. حتديد هذه العالقة
لتنافس يف السوق املفتوح من أجل الثروة والنفوذ عند احلكومة، يتم على ايف الفصل القادم ولكن داخل اإلطار اجلديد، فإن 

  . ساس عالقة الفرد السياسية واالقتصاديةأ
ىن إن مثة عريضة، ال ياالقتصادية والسياسية بعد جميء سلطة القعيطي إىل حطر إن التغيريات اجلذرية اليت حدثت يف اُأل   

ألشكال ال تتغري فعموماً فإن هذه ا. يضاً يف شكل العالقات بني اجلماعات يف هذين االنيأتغيرياً جذرياً مقابالً قد حدث 
ستطاع آل أغرب إذا ما تسمل يكن من املُ ليه،وع. ا تأخذ وقتاً لتتكيف اجلماعات مع الوضع اجلديدإ. بني يوم وليلة

  مل تستطع قبيلة اجلعدة أن تستخدم الوضع اجلديد ملصلحتها بينما . حتكار التركيب اجلديد للسلطة احمللية يف املدينةإاس، العطّ
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م غري مم كيفَّوا أنفسهم مع الوضع ال غريأوكل ما . تعلمنيبسبب إف بالنسبة . ستطاعوا عمله هو أا عملية التكيأم
اس تباع ضعفاء ومساوام بآل العطّأفإن تغيري مركزهم السياسي من . ةلطبقة املساكني، فقد دخلت عليها عوامل خمتلف

قتصادي عتماداإلإالَّ أن اإل. ستخدام الفرص اجلديدة والتركيب اجلديدإستطاعوا أواجلعدة، كان عامالً مهما يف أم 
فلو كانوا . اكني على غريهم مل يساعدهم على إعادة ترتيب عالقام مع اآلخرين وهم كاجلعدة غري متعلمنيلألخدام واملس

. قتصاديعتمادهم اإلإرتباطهم وإرتباطات جديدة وحيطموا إألنفسهم خيلقوا  دخلوا يف مثل هذه املنافسة لكان عليهم أن
  . ختطيه الذي ال بد هلم مناملنخفض ومما زاد يف الصعوبة نسبهم 

   لقد ناقشت نظام الطبقات يف حإليه كما يرى الناس أنه كان يعمل بالفعل، مث حاولت ربط هذه الصورة  ريضة، ونظرت
ي ينظر بواسطته الناس إىل املاضي، عن املبادئ التحتية اليت ذوحاولت أيضاً عزل املصطلح ال. ضةريباألحوال اجلديدة يف ح

وهنا . وبعد هذا نظرت إىل الوضع كما هو عليه اليوم. أرى أا هي اليت تنظم العالقات بني خمتلف اجلماعات يف اتمع
ت إىل العوامل الفاعلة يف مث أشر. شري إىل عملية التكيف اليت قامت ا خمتلف اجلماعات مع األوضاع احلاليةأُحاولت أن 

وال . إن الشكل البارز للعالقات اآلن ال يزال يف حالة متقلبة. إعادة ترتيب أشكال العالقات اليت تظهر اآلن بني اجلماعات
وسأشرح يف الفصول الثالثة القادمة شكل هذه العالقات يف ميادين الزواج، والتحركات . وضعه يف حالته الثابتةد ميكن بع
  . واملنافسة من أجل السلطة قتصادية، وتوزيع الثروة،، والتنظيمات اإلالطبقية

  

  قتصادي وتوزيع الثروةالتنظيم اإل )٣(
  

  :ريضةقتصادية يف حلنشاطات اإلا

فهي أهم . قتصادها يعتمد على الزراعةإوال يزال . ريضةستهالك يف حواإل تعترب األسرة هي الوحدة األساسية لإلنتاج   
  . قتصادي يف اتمع، وعليه، فهي األساس للعالقات االقتصاديةالنشاط اإلأشكال 

   ملطر من وادي عمداى مزارع املدينة من قناة رئيسية حتمل سيول سقّوت .دد حجمها منذ القدم وال ميكن توسيعها وقد ح
القنوات الفرعية اليت تأيت منها وتسقى  وكذلك. رى الواديتاجها بقية قُحتذلك سيؤثر على حجم املياه اليت  أو تغيريها ألن

عدادها يف أكذلك فإن حجم املزارع و. يهاسقّت كل مزرعة على حدة، جيب أن ال تزيد سعتها عن حاجة املزرعة اليت
وميكننا أن نعرف مدى أمهية مياه السيول هذه ألهل حريضة من الطريقة . حريضة حمدود، وال ميكن زيادة الرقعة املزروعة

وتطلق النار مبشرة . شد األعصاب إىل أعلى مرحلةفعندما يتوقع قدوم سيل، تستعد له كل املدينة وت. ستقبلوا فيهااليت ي
  . بقدومه؛ ويستقبله كل الذكور بالتهليل والتكبري
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  : الزراعة وتقسيم األراضي

بسبب تفتيت األرض غلى بقع صغرية وتوزيع ملكية كل شخص عادة بني أماكن متباعدة، فعندما يأيت السيل يضطر   
كما أن على املالك أن يدفعوا باستمرار ضريبة الدولة من . املالك إىل استخدام عدد من العمال لإلشراف على إسقاء األرض

  . ن تكاليف الزراعة يف حريضةوهذه العوامل تزيد م. أجل تصفية وإصالح قناة الري
   ٨٢٠( من الفدان تنتج حوايل )١,٣٤( ريضة هوأن معدل ما متلكه األسرة من األرض يف ح( خن ورطالً من ا لد 
. ال الزراعينيستئجار العمإية وغري ممكنة حيتاج املالك إىل وبسبب إن وسائل االنتاج بدائ. رطل من التمر يف السنة )٥١٠٠(

ر قيمة حمصول قدوت.  نتهاء فصل الزراعةإ زراعيني يقومون بأعمال أخرى بعدال الالعمل يف املزارع فإن هؤالء العموجبانب 
  . دينار يف العام) ٢٠٠ – ١٥٠( التمر عند املالك حبوايل

وعلى . واألمان احةر هلم الرريضة يشعرون بقوة، أن مزارعهم مهما صغر حجمها توفّان حكّمن املهاجرين وس إن كالً   
. ريضةقيمة عالية يف ح فإن لألرض الرغم من عدم التأكد من جميء السيول يف أوقاا ومن التكا ليف الباهظة للزراعة، 

اليت هي قريبة منها تصل قيمة الفدان منها إىل ف. لقطعة من األرض حسب موقعها من نظام القناةاوبالطبع ختتلف قيمة 
لنخلة الواحدة وأما قيمة النخيل فتتفاوت قيمة ا. دينار)٣٠٠(آخر القناة تكون قيمة الفدان  دعندينار، واليت تقع ) ٨٠٠(

  . ، النخلة"صحة"ديناراً، وذلك حسب نوع، وعمر، وحجم، و )٢٥( دنانري إىل) ٧(من 
  

  : توزيع األرض

  
  توزيع األرض بني خمتلف اجلماعات يف حريضة

  اموعة
نسبة اجلماعة 
من جمموع 

  السكان

األرض 
اململوكة 
  باألفدنة

معدل األفدنة 
  لألسرة

  ١,٣٩  ١٨٩,٨  % ٣٠,٢٠  اسالعطّ
  ١,٥٠  ٢٦,٩  % ٤,٢  باسهل

  ٠,٩٠  ١١٢,٩  %٢٨,٢  آخرون وجعدة 
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  ١,٦٩  ٧٤,٤  % ٩,٨  احلرثان
  ٠,٤٧  ٤٠,١  % ٨و٢٠  األخدام
  ١,١  ٢٩,٢  % ٦,٨  صبيان
  -  ٤٧٣,٣  %١٠٠  اموع

  
كذلك تالحظ ميزة أخرى . جلدول أعاله يالحظ أن احلرثان ميلكون أكثر من بقية الطبقات مت يأيت بعدهم اجلعدةاومن 

  . وهي أن الصبيان ميلكون أكثر من األخدام
ومنذ قيام الدولة اجلديدة أسست املساواة القانونية بني اجلميع، وأصبح أي صيب أو خادم قادراً أن يشتري األرض بعد    

ستطاعت أن تستغل الوضع اجلديد، وأصبح لدى كل واحدة أفمثالً هناك اآلن ثالث عائالت من الصبيان . هذا التاريخ
قتصادية كل من فئيت األخدام والصبيان أن حتسن من أوضاعها اإلستطاعت أكذلك فقد . من األفدنة )٣,٩( منها معدل

  . قتصاد احمللي بسبب حتويالت املهاجريناإل زدهاروذلك نتيجة إل
  

  : مشاركة احملصول

اسري وعلى املستأجر أن يدفع كل خم. من احملصول )%٥٠( م حبراثة أرض اآلخر ويعطيه املالكوومعىن هذا أن شخصاً يق   
، فالترتيبات دائماً على اإلمجال هي وقت، إالَّ أنأمن قبل أي من اجلانبني يف  ىنهستئجار أن يسمه، وميكن لإلالزراعة من ق
  . اء هذه العملية كذلك فمن الناحية املالية فإن املالكني يكون هلم نفود سياسي من جر. لصاحل املالك 

. وهو عادة إعطاء هدايا منها للزعماء الدينيني والرجال الصاحلني األوليتحكمان يف توزيع األرض، ئان وهناك مبد   
دخل كبري من  لىعاألوقات كان املنصب األكرب حيصل ويف وقت من . توقيف بعضها على املؤسسات الدينية والثاين

األراضي املوقوفة لغرض إعاشة الفقراء، إالَّ أنه كان يستخدمها ألسباب سياسية كإعطاء الوالئم وإقامة الضيافة للحلفاء 
  . السياسيني مثالً

وذا فإم يسيطرون على . سيطرون على أراضي الوقفياس وآل باسهل هم الذين وبسبب ماضيهم الديين فإن آل العطّ   
وهذا يعطيهم درجة من النفوذ . وهكذا يستطيعون أن يكونوا مؤجرين لكثري من املشاركني. راضيهمأوق أراضي ف

  . ثري من اجلماعات يف املدينةكقتصادي على اإل
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  : الدخل من األرض

مجاعة آل واألراضي اليت يؤجروا موزعة، موزعة على كل اجلماعات ماعدا . اس هم أكثر مؤجري األرضآل العطّ   
ويأيت يف . سيطرون وحيتكرون السلطة السياسيةريضة، وجيعلهم يفهو يدعم النظام السياسي يف ح. وهذا له تأثريه. باسهل

فعموماً هم يؤجرون لعائلتني من الصبيان، ولبعض من رجال القبائل . تأجري األرض بعدهم آل باسهل، ولكن بدرجة أقل 
أماَّ الصبيان فهم يف غري حاجة إىل األرض أو للمشاركة . من يستأجر وهم أفقر اجلماعات أماَّ األخدام فهم أقل. واحلرثان

  . يف احملصول
جلماعة امة حسب مركز قسا تقريباً مإجد ناعة سوإذا ما نظرنا إىل مقدار األرض املنتجة للدخل واليت متلكها كل مج   

ولكن على الرغم من أن احلرثان يزرعون أكثر أرض . احلرثان والصبيانويستثىن من هذه القاعدة . جتماعيداخل اهليكل اإل
ألن  أوالًوالسبب يف ذلك هو . اس وآل باسهل، إالَّ أن هذا ال يعين أم أغىن منهممنتجة للدخل من كل من آل العطّ

خرى من ى، لديهم دخول أُكما سنر، اس وآل باسهلألن آل العطّ وثانياًعلى ا ملالكني دخالً أكرب،  األرض املؤجرة تدر
وهذه العائالت تزرع. ستثناء، ألن األرض بيد ثالث عائالتويعترب الصبيان يف حكم اإل. ارجهاريضة ومن خداخل ح 

  . من أراضي الصبيان )%٤٠(
  : قتصادية األخرىالنشاطات اإل

أمامنا، مبعىن أن الوظائف ذات الدخول  زتوزيعه، سنجد منطاً مماثالً يرب وإذا ما نظرنا إىل الدخل من غري الزراعة وكيفية   
ريضةالعالية متيل ألن يشغلها أفراد اجلماعات العليا يف جمتمع ح.   

قتصادية التقليدية، فإن فجانب النشاطات اإل . إن تدفق التحويالت املالية املستمرة قد تشجع النشاطات غري الزراعية   
من جمموعة  )% ٥١( ومع ذلك فإن. ريضة نتيجة دخوهلا يف اتمع األوسعدخلت مؤخراً إىل حة قد أُأعماالً جديد

األخدام والصبيان ال يزالون يعملون يف هذه النشاطات التقليدية على الرغم من مالية ضي جيلني على اهلجرة العم .  
اس كشاك ميلكها آل العطّاألمن هذه الدكاكني و) ٦إىل  ٥( و. إن أهم األعمال اجلديدة تتمثل يف الدكاكني واألكشاك   

وعلى كل حال فإن آل . وهو يتعامل باجلملة وبالتفاريق. ان يف املدينةكّوأكرب د وميلك آل باسهل أهم. وآل باسهل
ثال وظائف حتكروا الوظائف اجلديدة أمأقد ف. اس يسيطرون على الدخل العايل وعلى الوظائف السياسية ذات األمهيةالعطّ

ستطاعوا أن أأم قد . سني ورئيس الس البلديدرالسكرتري، والسكرتري اإلداري للمنطقة، والقاضي، ومدير الربيد، واملُ
  . قتصاديةإات سياسية ونداا املالية، فإا متدهم مبكااليت باإلضافة إىل مردو، حيتلوا أهم الوظائف
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جتماعي، كما ة للناس يف اهليكل اإلأن توزيع كل من األعمال القدمية واجلديدة له عالقة باألوضاع العام اًإذ يناألقد ر   
جتماعي منخفضاً كانت دخوهلم فمن كان مركزهم اإل. جتماعية وسياسيةإمدلوالت له ة نحتالل بعض الوظائف املعيإوأن 

ريضة للحصول على لتايل فهم ال يستطيعون تغيري أعماهلم يف حنهم من اهلجرة وزيادة دخوهلم، وبامكّوهذا ال ي. منخفضة
  . االقتصادية التقليدية  رتباطاتم اإلحطّن احلصول على رأمسال من اخلارج مهم ملن أراد أن يإ. دخل أكثر

  

اهلجرة العالية ونظام الطبقاتم :  

ديناراً حسب القيمة الشرائية لعام  )٢٤٠( يساويمن الفدان الذين متلكه، ) ١.٣٤(أل سرة السنوي من إن دخل اُأل   
والسبب الرئيسي . ريضة منذ القدمقتصاديات حإوعليه تبقى التحويالت املالية هي اليت تلعب الدور املهم يف . م١٩٦٣

وبذلك فهي . ي للموارداليت أوجدها التوزيع احمللّ ق الفوارق يف الثروةعما تإوتأثري اهلجرة . قتصاديةللهجرة هي احلاجة اإل
  . لطبقاتتعمق نظام ابدورها 

ظن، فأن تأثري الفترتني كان واحداً على ية؛ ألنه على عكس ما كان ين تقسيم اهلجرة إىل فترتني، هذا التقسيم ذو أمهّإ   
   . اإلطارين اليت حدثت فيهما اهلجرةالرغم من اختالف 

  

  : م١٩٣٦ –م ٩٣٤١اهلجرة قبل احلرب العاملية الثانية 

ريضة وهم يف ح. ادة إىل الفقر املدقعنقطعت معه التحويالت املالية مما أدى ببعض عائالت السأو) جاوة(لقد أنتهى عصر    
اس وآل باسهل هم أكثر املهاجرين، وتشري اإلحصائيات إىل أن آل العطّ. نتهاء تلك الفترةإرون بأسى بالغ ال يزالون يتذكّ

أما بالنسبة لنسبة الصبيان الكبرية نوعاً ما، فإن تفسري ذلك هو ألن آل العطاس . همساكني هم أقلّوبأن رجال القبائل وامل
  . املهاجرين كانوا يأخذون صبيام معهم

كما أن تأثري اهلجرة . ستطاعوا اهلجرة إىل أماكن نائيةأأن نفترض بأن املوسرين هم الذين اً على ما جاء أعاله ميكننا إذ   
  . وهكذا أتفق التوزيع مع نظام الطبقات. ختالفات الدخلإقت توزيع يضاً قد عمأبل احلرب اليت متت ق

  

  : رة ما بعد احلربجه

م يف زيادة أعداد املهاجرين ومرات هجرام هو اإلصالح اجلذري الذي طرأ على نظام املواصالت خالل اهلكان العامل أ   
  . اخلمسة عشر عاماً املاضية

  سر اليت تستلم حتويالت مالية يف كل مجاعة من اجلماعات يتساوى تقريباً مع موقعهانسبة اُأل نّأحصاءات يتبني ومن اإل   
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. عداد املهاجرين منهاأجتماعي زاد م اإلوالسبب يف هذا هو أنه كلما كانت اجلماعة أعلى يف السلّ. من نظام الطبقات
وبالنسبة آلل . م ويزداد من قبل التحويالت املالية اليت تأيت من اخلارجعدي ياحمللّ قتصادختالف الثروة يف اإلإفإن ، وعليه
  . اس، فباإلضافة إىل ما حيصلون عليه من حتويالت اهلجرة فإن لديهم أيضاً دخالً يأتيهم بشكل صدقات من اخلارجالعطّ
املهاجرين وأعماهلم يف اخلارج، يف كل مجاعة من عتبار التحويالت املالية، وعدد وعلى أية حال فإذا أخذنا بعني اإل   

كسابقتها بفارق دخل نقدي إىل مجاعات اتمع يف جاءت ما بعد احلرب  اجلماعات، ميكننا أن نقول بثقة إن هجرة
حتفق ومكانة كل منها يف نظام الطبقاتريضة م .  
  

  : قتصاد حريضةإاألمناط املتغرية يف 

   منذ أن أصبحت حريضة جقتصاديان هامانإة منذ بداية اخلمسينات، حدث تغيريان زءاً من الدولة القعيطية، خاص .
صلة ومرتبطة بالنظام تريضة من يف املواصالت مما جعل ح، حصل حتسوثانياً. النقودجميء زدادت اهلجرة وأزداد أ، فأوالً

  . لقد كان تأثري هذين العاملني غري متوقع. قتصادي العاملي عن طريق كل من عدن واملكالاإل
ليا حيصلون على دخوهلم من اخلارج بينما حيصل املساكني على دخوهلم من الصورة إن معظم أفراد اجلماعات الع لوجمم   
م على سهل أن حيافظوا على ساس وآل باستطاع كل من آل العطّأوهكذا . ريضة حوودون أن يضطر فيها راضيهمأيطر  

  .ستطاعوا أن حيتكروا كل الوظائف العلياأكما إم بسبب غناهم وتعليمهم، . عملإىل ال
. ريق اهلجرةاس حيصلون على بعض دخوهلم من إجيار األرض، وبعضها من الوظائف اليت حيتلوا عن طإن آل العطً   

. ملاليستخدموا مركزهم الديين يف اتمع العريب األوسع للحصول على شيء من استطاعوا أن أوزيادة على ذلك فقد 
  . يضاًأريضة وحيافظوا على سيطرم السياسية، مث الصرف عليها ستطاعوا أن يبقوا يف حأوهكذا عن طريق هذه الدخول 

   زدادأوبذلك . لطبقات العلياريضة جعلهم يعتمدون أكثر على صرفيات اأما بالنسبة للمساكني فإن بقاءهم يف ح 
اس، فقد خلقوا ستئجارهم األرض من آل العطّإوأما األخدام والصبيان، فبسبب . قتصادي على هذه الطبقاتاإل عتمادهمإ

صبحوا أكثر ألزراعة فقد ادخول املساكني من الزراعة وغري  وعلى الرغم من زيادة. عتماد عليهمرتباط اإلإألنفسهم 
أو حيصلون على رأمسال حيطمون به يسافرون أن وهذا ال جيعلهم يستطيعون . عتماداً على اموعات العليا من السابقإ
ها، بصاحتيت التصادية قاإل رتباطاتة مل تقلل من فوارق الثروة أو اإلقتصادية يف حريضن التغيريات اإلإ. قتصادياإل رتباطهمإ

إالَّ أن . متعدة واملركز قد ون العالقات التقليدية بني الثرأويبدو . هذه التغيرياتوذلك على الرغم من زيادة الدخول من 
  . قتصاديةشخاص من اجلماعات الدنيا من أن حيسنوا من مراكزهم اإلأهذا مل يقلل من قدرة بعض 
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  الزواج وقابلية احلراك بني الطبقات :دالالت إطار النسب )٤(
  

وهذا الشرح قادين يف الفصل . شرحت األحكام املثالية اليت حتكم نظام الطبقات كما يراها أهل حريضةيف الفصل الثاين    
 ذلك الفصل كيف أن التغيريات يفبينت وقد . قتصادية، كما توجد اليوم يف حريضةالثالث، ألن أناقش احلقائق اإل

جلماعة ل اتمع، حبيث إنه كلما كانت اوتوزيع الدخول، داخقتصادية األخرية قد جاءت لتدعم األمناط التقليدية للثروة، اإل
ويف . ستطاعوا أن يصبحوا أغنياءأعتبار أن بعض األفراد أعلى يف نظام الطبقات كانت ثروا أكرب، هذا مع األخذ بعني اإل

لية احلراك ممكنة يف مثل ي مدى قابأن إىل بيوسأُ. ناقش كيف تتم احملافظة على إطار النسب بواسطة الزواجهذا الفصل سأُ
  . هذا النظام

وال ميكن احملافظة على . من أبيه هوكل شخص يرث نسب. م الناس إىل ثالث طبقاتقسإطار النسب يف حضرموت يإن    
وقضية الزواج يف حضرموت تعتمد على الكفاءة، مبعىن إنَّ الرجل ال . مثل هذا النظام إالَّ عن طريق منط من الزواج معروف

وتبقى . ز له أن يتزوج إالَّ من تساويه يف النسب، فإن مل يتمكن من ذلك جيوز له عندئذ ان يتزوج من هي أقل منه نسباًجيو
  . األفضلية دائماً للزواج األفقي من نفس الطبقة

رار يف ، عندما وقف السادة العلويون بإصم١٩٠٥العام  اإلرشادي حول هذه املسألة إىل/ وتعود جذور الصراع العلوي   
وقد أصر العلويون بعدم الكفاءة يف الزواج، على الرغم من أن رشيد  .دة علويةوجه زواج هندي مسلم يف سنغافورة بسي

والواقع أن فتوى صاحب املنار تدين . رضا صاحب جملة املنار، أفىت بوجوبه لسبب بسيط وهو أن اإلسالم يؤمن باملساواة
  . نظام الطبقات يف حضرموت

  

  : الزواج يف حريضة 

. ة السادة وثرائهمصبح أمراً واقعاً، وذلك بسبب قوأاحلقيقة أن تفسري الكفاءة يف الزواج يف حضرموت باملفهوم العلوي    
م بغري السادةفهم مل يرضوا أن يزوم إىل املساكنيبوكذا املشائخ ورجال القبائل مل يرضوا . جوا بناوعلى أية . تزويج بنا

عتبار بأن نظام كما جيب أن يؤخذ يف عني اإل. سياسياس يف بعض األحوال أن يقوموا بزواج قد أضطر آل العطّحالة ف
فهناك تقسيمات داخلية حبيث تكون . داخل الطبقة الواحدة متساوياتالزواج يف حريضة اليعين أن العرائس  الكفاءة يف

  . األفضلية لألهل قبل الطبقة
  

  : الزواج الداخلي عند آل العطاس

اس اآلخرين يف املدن األخرى، ريضة، على أن يتزوجوا من آل العطّحل خوجوا فيما بينهم دااالعطاس أن يتزيفضل آل     
  وأما . شلن، بالنسبة للزواج الثاين) ٣٠٠( و) ٢٠٠(شلناً، بينما يتراوح بني ) ٧٠(ل بالنسبة للزواج األول هو عجواملهر املُ
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لون الزواج من العائالت صاحبة الثروة فضوعلى كل حال، فهم ي. شلن) ١٠٠٠(فيبلغ الدفع . الزواج بينهم وبني السادة
  . ئلة، ومن أجل تدعيم وحدة العائلةوهدفهم من هذا هو من أجل إبقاء الثروة داخل العا. املماثلة

  

  : الزواج الداخلي عند طبقة املشائخ والقبائل

امل الزواج بينهم وبني عوي. عتبار أنفسهم أعلى نسباً من رجال القبائلإختيارهم لزواجام، إىل إمييل آل باسهل، عند    
ومن الصعب على القبيلي أن يتزوج من آل باسهل، . ويظهر هذا من قيمة الدفع املختلف. رجال القبائل كأنه زواج رأسي

أعلى، وهم حياولون تفسري مركزهم الديين األعلى بأنه مركز نسب أعلى بالنسبة ألن وضع آل باسهل الديين يعطيهم مركزاً 
ن آل باسهل والسبب يف ذلك هو أل. مرأتان من آل باسهل متزوجتان برجلني من القبائلإومع ذلك، فهناك . لقبلية اجلعدة

  . كانوا يف املاضي حمتاجني إىل محاية القبائل
  

  : الزواج الداخلي عند طبقة املساكني

فمن ناحية نظرية، كل طبقة املساكني هلم مركز نسب . نضة، من احلرثان واألخدام والصبياتتكون الطبقة الدنيا يف حري   
عارض هذا النظام املثايل القاضي بأن مجيع األشخاص ذوي النسب الواحد ميكنهم أن يتزوجوا إالَّ أن أمناط زواجهم ت. واحد

املرأة (عترب زواجاً رأسياً بني مسكني أدىن مرأة خادمة عملياً يإفمثالً، زواج احلرثان ب. ذلك ضفالواقع يدح. فيما بينهم
كل مجاعة من املساكني حتاول أن تدعم مركزها أن  والسبب يف ذلك هو) . احلارثالزوج (وبني مسكني أعلى ) اخلادمة

الوظيفي باملقارنة مع مجاعة مساكني أخرى، وتعاجلديد بواسطة الزواج" بسنال"ر عن هذا ب .  
متالك األرض يف املاضي فقد كانوا ال إ ستطاعتهمإومبا أن احلرثان كانوا هم الوحيدين من املساكني الذين كان ب   
م كانوا األغىن، فقد  .ما لو مت الزواج يجون نساءهم إىل بقية طبقة املساكني خوفاً من حتويل الوريثة فيزوكذلك لكو

جوا فيها من بنات األخدام فقد كان ويف احلاالت القليلة اليت تزو. الزواج من بنات الصبيان أو األخدامستطاعوا وقف أ
سياً بني من هو أعلى وأدىن من طبقة املساكني، أعترب زواجاً ري وكان زواجهم ن. ذلك على أساس زوجات ثانيات

  . ويؤكد يف الوقت ذاته الفروق يف املركز بني هذا وذاك
ختيار إعتبار عند خرى تؤخذان بعني اإلإن أمناط الزواج اليت ناقشناها أعاله تبني أن كالً من مركز النسب والعوامل اُأل   

جتماعي يف حريضة، ودعماً للفروق يف الثروة للهيكل اإل يانعادة بإن منط الزواج الذي ظهر لنا، ما هو إالَّ إ. الزوجة
وبالنسبة لرجال القبائل يف املاضي فقد حلوا قضية انتقال املرياث إىل خارج القبيلة . جوذلك خوفاً من أن تنتقل نتيجة الزوا

  . عن طريق جتريد املتزوجات إىل اخلارج من املرياث
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   ا داخل اهليكل اإل إن الزواج األفقي قد حافظ على مرويف . جتماعياألجيال يف أن تتفرد كل مجاعة وحتافظ على كيا
فأوالد الزواج يف مثل تلك احلاالت .  احلاالت اليت مت فيها الزواج من أدىن إىل أعلى فقد أبقى على التأكيد الرمزي للمركز

غري  وكيفما كان األمر، فإن الزواج الرأسي . تعترب يف مركزها الواطئ فتستمر واماَّ الزوجة . يأخذون نسب ابيهم 
  . جتماعيال على احلراك اإلاملتساوي ال يساعد بأي ح

  

  : قابلية احلراك بني الطبقات

   فما هي إمكانيات التحركات . ك من طبقة إىل أخرى أو بني صنف وآخر داخل الطبقة الواحدةنعىن باحلراك هنا، التحر
وار معروفة جتماعي حمدد، ولكل مجاعة خاصيات وأدحيث مركز أية مجاعة يف اهليكل اإليف نظام كهذا الذي يف حريضة 

ك داخل د عليه من خالل الزواج الرأسي ؟ دعنا ننظر إىل مركز كل مجاعة على حدة؛ مث حنلل إمكاناا للتحرحمددة، ويؤكّ
  . النظام

اس ألن الدخول إىل هذه اجلماعة ال أوالً، من غري املمكن مثالً ألفراد من مجاعة أخرى أن يصبحوا من مركز آل العطّ   
  . يتم إالَّ عن طريق الوالدة فقط

وال م دد مركزهفقد ح. سلطة سياسية  اس وذلك ألن ليس لديهم وبالنسبة آلل باسهل فهم يف مركز أقل أماناً من آل العطّ
م بسبب مركزه. كوا حنو األسفلميكن هلم أن يتحرسبوا هلم أتباعاً من طبقة املساكنيستطاعوا أن يكأالديين فقد م إالَّ أ .  

   إالَّ إنه قد حيدإن آل . ل شخص من مركز املشائخ إىل مركز احلرثان كما حدث بالنسبة آلل بامخيس ث أن يتحو
فظ له مبركزه، كان من لكي يحتف. نسلهم مل حيفظ هلم مركزهم ومع ذلك فإنّ. ويل حضرمي بامخيس هم من نسل عامل و

هذا من جانب، ومن جانب آخر ،  . عطى له الطقوس الدينية الضروريةف لنفسه قرباً يزار، وتبامخيس أن خيلّالواجب على 
  . اسيضاً أن حيصل على موافقة آل العطّأجيب 

وهناك أمثلة من . جتماعي يقوم على أساس امليالد؛ أو عن طريق السلطة السياسيةبالنسبة لرجال القبائل، فإن مركزهم اإل   
وكانت من (ة، حاولت إحداها يف وادي عمد أو مستوطنات قبليحوطات  رموت على مجاعات مل تكن تكونحض

  . جربت يف أن ال تكون كذلك، ولكنها أُم١٩٣٥، أن تصبح قبيلة، عام )احلرثان
قتصادية والسياسية اإلرتباطام إكوا  إىل مركز القبيلة يصبح من الضروري عليهم أن يقطعوا كل حلرثان أن يتحراإذا أراد   
ل إىل قبيلي، إالَّ أن وحوالواقع أنه يصعب كثرياً على أحد أفراد طبقة املساكني أن ي. عتمادهم على اجلماعات األخرىإمث 

  ومن ناحية عملية ال املسكني . ىل درجة املساكنيإاالت أن يصبحوا مشائخ أو يرتلوا فراد القبائل يستطيعون يف بعض احلأ
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ن اتمع لديه مؤسسات ثقافية ودينية تقوم بتخريج أفعلى الرغم من . وال القبيلي يستطيع بسهولة أن يصبح شيخاً أو عاملاً
م اس على هذه املؤسسات وهم مييلون إىل منع اآلخرين من الصعود يف السلّسيطر آل العطّالعلماء، إالَّ أنه غالباً ما ي

واألخدام والصبيان . ، ال ميلك املال لكي يصبح متعلماًةن القبيلي الذي يذهب إىل املدينأ .جتماعي عن طريق هذا االاإل
اماً إذا ما فقدوا دوكثري من احلرثان يصبحون أخ. ال ميكن هلم أن يصبحوا علماء، ألم يعتمدون إقتصادياً على غريهم

  . مزارعهم
ىل مركز أعلى صعب للغاية، فإن تغيري املركز داخل الطبقة إك من طبقة املساكني وعليه، ميكننا أن نقول أنه بينما التحر

  . الواحدة بسيط جداً وكثرياً ما يتم
م الناس على أساس نسبهم، إالَّ أن املقاييس الوظيفية والدينية تؤخذ أيضاً بعني قسجتماعي يف حريضة ين اهليكل اإلإ   
ز الفرد يف حريضة حيدده مركز النسب للجماعة، واألدوار أو جمموعة األدوار احملددة هلا فمن ناحية مثالية فإن مرك. عتباراإل

ماعات يف أن تتحرك إىل أعلى رف ا جلماعة من اجلعتحددة ومويف النظام املثايل هناك إمكانية م. سياسياً ودينيناً ووظيفياً
نة بينها عي، وبالتايل عالقة معينةأية مجاعة تعىن دوراً أو أدواراً مولكن مبا إن مركز  .م اهليكل االجتماعيسفل يف سلّأىل إأو 

يمارس لة توبني الذين فوقها أو حتتها، فإن على أي شخص يريد تغيري مركزه أن يوقف ممارسة األدوار املخصصة جلماع
  . تلك اليت للجماعة األخرى فوقه أو حتته

ة مجاعة حتاول تغيري مركزها عن طريق إعادة ترتيب العالقات وأي. مركزهان كل مجاعة يف حريضة تلعب دورها لتدعم إ   
ديد هلا ويف هذه احلالة فإن اجلماعة نظَاحملددة بينها وبني اجلماعات األخرى ي ار إليها من قبل اجلماعة اليت فوقها بأ

آل باسهل منعوا فمثالً آل العطاس . عات األدىنما بيدها ملنع إعادة ترتيب العالقات بينها وبني اجلما ستستخدم كلهددة املُ
ويف املاضي . للمساكني ةوكذلك فعلت القبائل بالنسب. وغريهم عندما حاولوا أن يرتفعوا عن طريق اإلطار الديين املفتوح

ن إىل ن كان ال بد من قول شيء فإن التاريخ يف حريضة يشري إإو. منع احلرثان األخدام والصبيان من أن يصبحوا مثلهم 
ك ممكناً فيها، فهو من أعلى إىل أسفل وليس العكسكان التحر .ليهم أن يتركوا ك إىل أعلى، عوالناس الذين يريدون التحر

كات حمدودة إىل أعلى ميكن أن غلق، ويذهبوا إىل امليدان املفتوح يف املدن الكبرية حيث حترجتماعي املُحريضة وهيكلها اإل
  . تتم هناك

ك إىل أعلى أو إىل أسفل أن هناك طرقاً خمتلفة يستطيع بواسطتها األفراد أو اجلماعات التحر ونقول اًل إذلنجمل القو   
ح غري الدور واخلصائص اليت كانت مرتبطة مبركزها القدمي، مث تأخذ ما يصلُفأوالً على اجلماعة أن ت. جتماعياإل اهليكل

  . ومع الوقت فإن املركز اجلديد يكسب الشرعية عن طريق الزواج من مجاعات أخرى تلعب أدواراً مشاة. للجديد
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جتماعي يعتمد فقط م اهليكل اإلك حيدث، يتعارض ونظرة الناس يف أن املركز يف سلّن مثل هذا النوع من التحرون كَإ   
فأولئك الذين . للجماعات احلايلإن الذي حيدث يف الواقع هو أن أيدلوجية النسب تستخدم لتربير املركز . على النسب

ا الذين منعوا أم. على مركزهم احلايل" كربهان"سسوها أرتباطات اليت اإل" رونويتذكّ"ماضيهم " ونسني"يرتقون إىل أعلى 
  . ستعادته، كآل بامخيس إماضيهم ، وحياولون  رونذكّيت ألسفل فهم من أن يتحركوا حنو ا

غلقاً يف املاضي وذلك بسبب العالقة اليت كانت قائمة والنشاطات جتماعي ملقد كان اهليكل اإل. ن الوضع يف تغير اآلنإ   
جتماعي األوسع مث يف اال اإل ريضةندماج حإيف السنوات األخرية تتحطم بسبب  إالَّ أن هذه العالقة بدأت. احملدودة

اس وقبيلة فبينما كانت السلطة السياسية يف املاضي بأيدي آل العطّ. قتصادعتراف مببدأ  اإلجناز يف جمايل السياسة واإلاإل
كذلك . اجلعدة، فإن الدولة القعيطية حتتكرها اليوم، وعلى الزعماء السياسيني أن حيصلوا  على السلطة احمللية من هذه الدولة

فإن الوظائف وملكية املزارع هي اآلن مفتوحة للجميع ومل تعد منت فاهلجرة الواسعة مكّ. رة من قبل مجاعة معينةكَحت
فمثالً من ناحية نظرية اآلن، يستطيع .قتصاديةالناس من أن حيصلوا على رأمسال ويستخدمونه يف حتسني أوضاعهم اإل

مة حرقتصادية كانت مإات العليا، مث يعملون يف نشاطات قتصادي على اجلماعد اإلعتمارتباطهم يف اإلإاملساكني أن يقطعوا 
تايل على مراكزهم داخل اهليكل ر هذا التغيري الكبري على حتركات األفراد واجلماعات وبالفكيف ياترى أثّ. عليهم يف املاضي

  جتماعي؟ اإل
ستطاعت الدولة أن حتتكر كل أولة القعيطية تأسس فيها نظام سياسي جديد، بواسطته دريضة يف الندماج حإنتيجة     

. ان حريضة واإلداريون احلكوميون من خارج جمتمع املدينةكّديره سياً يكذلك أقامت احلكومة نظاماً حملّ. السلطة السياسية
يدية اليت كانت حمددة هلم، وأصبحوا اآلن، حتت النظام اس وقبيلة اجلعده فقدوا األدوار السياسية التقلوهذا يعين أن آل العطّ

ات أن ومنذ ذلك احلني كان على كل اجلماع. اجلديد، متساويني يف املركز القانوين مع بقية اجلماعات األخرى يف حريضة
" ؤهالتامل"حلصول على السلطة السياسية حسب األنظمة اليت وضعها النظام السياسي اجلديد وأصبحت تتنافس من أجل ا

تصاالت مع النخبة وأهم من كل هذا اإل. مع السالطني يف النظام اجلديد هي التعليم والثروة والعالقة املاضيةاملطلوبة 
وكما سنرى فيما بعد فإن املنافسة يف ظل النظام اجلديد قد أدت إىل توزيع غري متساو للسلطة يف . اإلدارية احلاكمة اجلديدة
هنا هو أنه على الرغم من املساواة النظرية يف املركز السياسي لكل اجلماعات، إالَّ أن آل العطاس حريضة واملهم يف األمر 

قادرون على احملافظة على وضعهم اً فهم إذ. قد حصلوا بالواقع على معظم النفوذ السياسي يف حريضة يف ظل النظام اجلديد
تغيريات السياسية مل تصحبها تغيريات كبرية يف مسألة توزيع الراهن يف حريضة خاصة وكما رأينا، يف الفصل السابق أن ال

وكما رأينا يف الفصل . قتصادي مفتوحإالثروة اليت بقيت تقريباً كما كانت عليه يف املاضي، على الرغم من وجود تنظيم 
  . السابق فإن آل العطاس ال يزالون هم األغىن يف حريضة بينما األخدام والصبيان هم أفقر الناس
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اعاً ويتملكوا الدكاكني مبساعدة املال الذي رستطاعوا أن يصبحوا زأم من أن بعض األفراد من الصبيان وعلى الرغ   
االً، إالَّ إن هذه التغيريات مل متس مباسهل أصبحوا عوآل حتصلوا عليه يف اخلارج، وعلى الرغم من إن أفراداً من آل العطاس 

  . نياليا وليست الدوكما رأينا فإن اهلجرة كانت لصاحل اجلماعات الع. جتاهاً عاماًإن ال تكو إالَّ عدداً قليالً، وهي
زئياً أنه من الصعب قتصاد اجلديد املفتوح، سواء بسواء كالنظام السياسي، قد أثبت جإل، فإن إطار ااًوعلى العموم إذ    

ستطاعوا حتسني أفأولئك األفراد الذين . ام املغلق يف املاضيعلى اجلماعات أن ترقى إىل أعلى كما فعل ذلك كلياً النظ
قتصادية مل يستطيعوا ترمجة ذلك إىل مركز نسب أعلى أو أن يضغطوا على الشرعية  عن طريق الزواج مراكزهم اإل

تماعي يف جأن تقسيم اجلماعات يف سلَّم اهليكل اإل. وميكن أن نرى هذا من منط ا لزواج الذي سبق أن ناقشته. املناسب
  . ترة القدميةفبقى كما كان عليه يف ال م١٩٦٣ /م١٩٦٢عام 

  

  القسم الثاين

  سياسات نظام الطبقات

  ر للعمل السياسيغيتطار املُاإل )٥(
  

متركز هناك أول  م١٩٤٥ففي عام . املاضية تغيرياً كبرياً يف النظام السياسي يف حريضةسنة لقد شهدت فترة العشرين    
وحىت ذلك التاريخ كانت حريضة مدينة . دجمت املدينة حتت سيطرة احلكومة املركزيةوهكذا أُ. ممثل للحكومة القعيطية

تغير، ملدينة قد اولكن منذ ذلك احلني فإن كل األساس للسلطة السياسية يف . اس بواسطة منصبنيمستقلة حيكمها آل العطّ
ويف املاضي كان العمل السياسي داخل حريضة وخارجها يعتمد على . وأصبحت وظيفة املنصب وظيفة دينية شكلية ال غري

الديين احملدد، مث القبائل بسبب  ملسياسي يسيطر عليه السادة مبركزهوكان التركيب ا . مركز الشخص داخل نظام الطبقات
ومجيع الناس يف . العليا فإا احلكومة القعيطية اليت بيدها السلطة م١٩٦٣ /م١٩٦٢أماَّ اليوم . حتكارهم حلمل السالحإ

وال يستطيع . الرمسية يف حريضة هي بأيدي املوظفني احلكومينيوالسلطة . حضرموت يعتربون اآلن متساويني رمسياً وقانونياً
وكل العمل . ا أو يؤثروا على هؤالء املوظفنيستطاعوا أن يسيطروأاألفراد أو اجلماعات أن حيصلوا على السلطة إالَّ إذا 

  . اآلن إذاًإطار العمل السياسي قد تغير  نإ. لسياسي اليوم موجه حنو هذه الغاية
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ويف هذا الفصل سأناقش باختصار التغيريات اليت حدثت يف نظام حريضة السياسي منذ الفترة القدمية وحىت الوقت    
  . لكي أشرح النشاطات السياسية كما هي عليه اليوم املنظور التارخيي ضرورين هذا إ. احلاضر

  

 : الفترة القدمية) أ(

. أشرت يف الفصل الثاين إىل أن مدينة حريضة كانت يف الفترة القدمية حوطة حيكمها آل العطاس كوحدة سياسية مستقلة   
التفاعل بني حريضة، كوحدة سياسية، ويبني القبائل احملاربة لقد كان . ومل تكن حدودها تشمل األربع املستوطنات القبلية

ا، يكو فماذا كان نوع تلك املبادئ اليت حتكم ذاك التفاعل . ن جانباً مهماً من ا لنظام السياسي القدمي الشاملاحمليطة
  وكيف تغريت؟ 

وناً من قبل القبيلتني ااورتني اجلعده ود، باإلضافة إىل كون حريضة كانت مكاناً حمايداً للقبائل فقد كان حيادها مضم   
  . باعشرى فيه وييضاً سوقاُ يأوكانت احلوطة . وكذا بعص القبائل البعيدة

وكان احلرثان والضعفاء يدخلون يف . مع مجاعات رجال القبائلاصيل فكان املنصب رمسياً يرتب بالنسبة حلراسة احمل   
. التابع/ وكانت عالقتهم م تتم عن طريق الزواج أو على أساس عالقة السيد. ممتلكامعالقة مع بعض رجاهلا حلماية 

  . وكذلك املساكني اآلخرون كاألخدام والصبيان، كانوا حيتاجون إىل محاية القبائل عندما خيرجون من احلوطة
   للزعماء الدينني الذين مجعوا بأيديهم سلطة ام للحوطة قد لعبوا الدور البارز كّوميكننا القول بأن املناصب يف املاضي كح
لقد لعب املناصب دوراً حمورياً يف هذا النموذج . ع القبائل وسكاا على السواءفسية كبرية، وأن حياد احلوطة قد نسيا

  . املعقد من العالقات السياسية
ويف الواقع أصبح لكل . رجال القبائلوقد وجد املساكني أن من مصلحتهم أن تكون لديهم صلة التبعية أو املصاهرة مع    

لتزام من قبل رجال القبائل حلماية حلفائهم ا ملساكني كان وهذا اإل. رتباطمجاعة ذات شأن من املساكني، مثل ذلك اإل
يمن سلطان املنصب عليهم حد .  

فآل . قتصادية املعقدة واملتبادلةرتباطات السياسية واإلجممل القول هو أن النظام السياسي التقليدي كان يعتمد على اإل    
ت آلل وباملقابل كان املساكني يقدمون اخلدما. يف احلوطة شن للعيمستخدام واملكان اآلروا للمساكني اإلالعطاس وفّ

عتراف آل العطاس مبركزهم يضاً يدينون إلأوهم . فيها بأمان شت هلم العيل فإن احلوطة وفروبالنسبة آلل باسه. العطاس
وبالنسبة للعالقة بني آل . ذه الطريقة سيطر آل العطاس على كل من آل باسهل ومجاعة املساكني يف حريضةو. ووضعهم

  ر احلماية لكل من آل العطاس فالقبائل توفّ. رتباطات متبادلةإيضاً مبنية على أالعطاس والقبائل يف اخلارج فكانت هي 
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حياد واحلوطة وباملقابل حتصل القبائل على خدمات آل العطاس كوسطاء بصفتهم رجال الدين، وكذلك تستفيد من 
ة لكل من آل باسهل واملساكني مقابل الدفع هلا قسماً من احملصول أو يرت القبائل احلمافّكذلك فقد و. احلوطة املناسب
  . زت النظام السياسي القدميقد ميوهكذا نرى أن العالقات املتبادلة . اخلدمات املقدمة

 

 : نتقالاإل  ) ب(

اس رت السرقات والسلب والنهب مما دعا آل العطّضطراب وسط رجال القبائل، فكثُإكان هناك قلق و م١٨٤٥يف عام    
نتقلت السلطة من كل من آل أوهكذا . الدولة القعيطية للنداء ستجابتأف. "أن تأيت احلكومة إىل حريضة" إىل طلب 

  . اس ورجال القبائل إىل احلكومة القعيطية العطّ
  

   :نيان السياسي الصوري اليومالب)  ج(

األفراد أو يناور  ة تعين بالضرورة أنناملدييف اسي للسلطة يف حريضة، فإن السياسة يآلن املصدر السان احلكومة هي أمبا    
  . على السلطة من احلكومةوا اجلماعات لكي حيصلوا ويسيطر

الوقت احلاضر فإن وظيفة املستشار الربيطاين يف املكال يف مركز أقوى من السلطان أو وزيره، وذلك ألن املستشار ويف    
عترافاً منهم ذا الوضع فإن الناس يف إو. يف املشاكل اإلدارية البسيطةىت يستطيع أن ميارس نفوذه عن طريق وزير السلطة ح

  . املستشار الربيطاين يطلبون تدخله يف املشاكل احمللية املختلفةبعض األحيان يرسلون عرائضهم مباشرة إىل 
والقاضي . ويشرف على كل مديرية قائم .ثنتان أو ثالث مديرياتإوهناك مخسة ألوية يف الدولة القعيطية ويف كل لواء    

  . ويتبع احملكمة العليا يف املكال ) احملافظ(عن النائب 
لى أربع عتد سلطة الس البلدي يف حريضة فمثالً مت. السياسي الشكلي توجد االس البلديةوعلى املستوى األدىن للبناء    

ئم هو الذي يشرف اوالق.  فالبوليس تابع للقائم. سلطة إستخدام البوليس مستوطنات قبلية إالَّ أنه ليس للمجلس البلدي
لعبه الس يعتمد كثرياً على العالقة القائمة بني ذا السبب فإن الدور الذي يهلو. على مجيع النشاطات للمجلس البلدي

  . ومتيل املنافسة السياسية بني اجلماعات احمللية للتعبري عن نفسها من خالل الس البلدي. الرئيس والقائم
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ن البناء الكلي للحكومة إ فأوالً. ب علينا أن نالحظها هنان البناء السياسي املفروض على حريضة له عدة ميزات جيإ   
ولكن مل حتدث  لقد أضيفت إدارات كثرية إىل حكومة السلطان. متداد لإلدارة التقليدية عند السلطانإنفسها هو ببساطة 
لقد أصر على أن ال . وكان هو املخطط للدولة القعيطية.  املتعمدةإجنرامز  وكانت هذه هي سياسة. ريةذأية إعادة تنظيم ج

كوا وشأم ليديروا شئوم اخلاصة عن طريق توسيع رتإىل احلكومة، وبأن احلضارم جيب أن ي "عناصر غربية “تدخل أية 
رجتال دارا باإلإزت ن الدولة القعيطية مل يكن لديها دستور مكتوب، ومتيأوكانت النتيجة . دية للسلطان فقطاإلدارة التقلي
القرارات الصادرة، واألفراد واجلماعات يتظلمون إىل املستشار الربيطاين أو ات تكثر حول ئنافستفاإل. والتردد والفوضى 

أما رجال اإلدارة على خمتلف . ومما يزيد من الفوضى عدم معرفة من هو مصدر السلطة. ةنالسلطان أو وزير السلط
  . ويف الوقت نفسه مل تكن احلكومة مسئولة أمام الرأي العام. عطيت هلم يف الواقع سلطات تقديرية واسعةاملستويات فلقد أُ

سمح والضغط السياسي الوحيد الذي كان ي. نتخابات يف حضرموت، ومل يكن يسمح لقيام األحزاب السياسيةومل جتر اإل
على ة على التأثري ردقالويف وضع كهذا فإن . أنفسهماألحكام من صانعي القرارات " ستئنافإ"به هو حق األفراد يف 

  . ملصدر الرئيسي للسلطة عند الناس خارج البنيان الرمسياتصال الشخصي، أصبحت هي قرارات ا ملوظفني عن طريق اإل
يقبلون يف اإلدارة  فقد كان الناس. ة يف البنيان السياسي هو نظام التوظيف يف الوظائف اإلدارية العلياواهلام وامليزة الثانية   

حتكرت أأن يسيطروا على القضاء واإلدارة، بينما  ستطاعواأ فالسادة. ئهم له ومستوى ثقافتهمالسلطانية على أساس وال
، كما أن قائدي اجليش والبوليس. فمعظم القضاة يف البالد كانوا من السادة. القبائل املوالية وظائف قوات اجليش والبوليس

  . والقائم، واحلاكم، يف حريضة كلهم كانوا من رجال القبائل املوالية اليت عملت من قدمي مع السلطانوالنائب، 
. حكومة من نوع صغري )دةهذا السطر ناقص من املسو...... ( اهلامة للنظام السياسي هي أن احلكومة  وامليزة الثالثة   

م داخل ة يعرف بعضهم اآلخر، ولديهم عالقات متداخلة فيما بينهاحلكومة يكونون خنبة صغري ني يفهمفمعظم املوظفني املُ
ومن أجل مساعدم ومساعدة . السياسية نصراء ألصدقائهم /ن أفراد هذه النخبة اإلداريةوعموماً يكو. شبكة احلكم

ني تعتمد على قدرم الزعماء السياسيني احملليوهلذا السبب جند أن سلطة . يستغلون عالقام داخل النخبة لصاحلهمأنفسهم 
  . على القرارات ذات العالقة مبشاكلهموا  يف أن يربطوا أنفسهم ذه الشبكات ليؤثر

قبل األفراد شريطة أن تكون هلم  إن البنيان السياسي الرمسي اجلديد هو من ذاك النوع الذي ميكن أن يستغل من   
سست الدولة القعيطية كان كبار موظفيها من النخبة ما أُوعند. تصاالت مع شخصيات مهمة بني النخبة صانعة القراراتإ

  . رتباطاتإم يف املاضي، وكانت لديهم معهم اس يعرفوالذين كان آل العطّ
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  م١٩٦٣ -م١٩٤٩العملية السياسية  )٦(

  م ١٩٥٦ - م١٩٤٩املرحلة األوىل 

  )العودة إىل السلطة(
  

. آل العطاسغري اس وبني كان، كما رأينا، مبنياً على العالقات املتبادلة بني آل العطّإن النظام السياسي القدمي يف حريضة    
السالح عن القبائل يف طول البالد وعرضها وجعلها إجنرامز مت هذه العالقات املتشابكة إىل ذرات عندما نزع وقد حتطّ
  . بدون قوة

ان كّعلى النظام السياسي كانت هناك بوادر عاملني مهمني يد وقبل جميء الدولة القعيطية وإدخال تلك التغيريات اجلذرية   
فالعامل األول كما رأينا يف الفصل الثالث كان يتعلق باهلجرة الواسعة إىل الشرق األقصى . أبواب حريضة من أجل التغيري

  . واهلند قبل احلرب
اس وذلك نتيجة عيشهم حتت ين من غري آل العطّوأمهية هذا العامل على أية حال هو يف تأثري اهلجرة على هؤالء املهاجر   

ادة عليهم على لقد شعر هوالء املهاجرين بسيطرة الس. قتصادية وسياسية خمتلفة ومعقدة يف الشرق األقصى واهلندإظروف 
سادة يف شكل مجعية لغري ال م١٩١٤ندونسيا  عام أم يف ظّوهذا الشعور املرير سرعان ما ن. رض الوطن ويف مناطق هجرمأ
ن السادة مجعوكرد . رفت باجلمعية اإلرشاديةعأية أخرى فعل هلا كوستثنت من عضويتها كل من هو غري سيرفت د وع

/ رف بالصراع العلويوهكذا نشب صراع طويل ومرير بني املهاجرين احلضارم يف الشرق األقصى ع. باجلمعية العلوية
بني اجلمعيتني هو نظام الطبقات يف اتمع احلضرمي وخاصة دور  وكانت القضية الكربى للجدل والشجار. اإلرشادي
فالسادة كانوا يقولون أن مجيع األنظمة املتعلقة بنظام الطبقات اليت يؤيدوا ماهي إالَّ جزء من التقاليد اإلسالمية . السادة فيه

ستخدموا الدين ليحافظوا على أقد  -دة أي السا -ب عليهم اإلرشاديون بأم يفيج. هك حرمتهانتجيب أن ال تايل تالوب
 املساواة إىلفاإلسالم يدعو  ،روح اإلسالم ضن عدم املساواة يناقإ. دم املساواةيربروا عيف اتمع و مكانتهم العالية

طبقية، كتقبيل أيدي ان حضرموت بأن ال يطيعوا األنظمة اليت ترمز إىل الكّوهكذا طالب اإلرشاديون من س. واملؤاخاة
ة ألن مجيع املسلمني متساوون مث قالوا إن السادة ليس لديهم احلق يف أن ميارسوا سياسة الزواج التمييزي. السادة مثالً

ويستطيعون الزواج حبةري .  
هلم اإلرشادية، عربون عن ميوندونيسيا، يأاس بعد عودم من ل العطّآ حلاالت حيث جند املهاجرين من غريوبدأت تظهر ا   

آلل "حترام لتقدمي اإل" حتفال العيد اهلامإاس، وعدم خماطبتهم بلقب سيد أو مقاطعتهم يدي آل العطّأبعدم تقبيل وذلك 
  . العطاس

  
٣٠  

  



 

 
 

  
  
  
  

فبعد أن أصبحت القبائل بدون سلطة مل . فكانت ضربة قاصمة على التنظيم السياسي القدمي" هدنة إجنرامز"مث جاءت    
م يف االستماع ١٩٣٨ستغرباً أن يبدأ رجال القبائل عام وعليه فلم يكن م. حمتاجني إىل محايتهماس أو املساكني يعد آل العطّ

ن استدعى أفكان . بدأوا يسرقون وينهبون أهل حريضة م١٩٤٥بة من ذلك أم يف عام اوأقل غر. اإلرشاديني" دعاية"إىل 
  . آل العطاس احلكومة القعيطية كما رأينا

. فرتع السلطة من القبائل جعل أمان احلوطة غري ذي معين. اسيضاً على آل العطّأرت ثإجنرامز أ كما إن هدنة أو سالم   
عتماداً إمن أهل حريضة جعلهم أقل الكثريين كذلك فإن هجرة . اسمل جيعل أحداً حيتاج إىل وساطة آل العطّالثأر ووقف 

وعندما دعوا احلكومة القعيطية كانوا يف الواقع يف . اس شيء يقدمونه لغريهموبذلك مل يبقى آلل العطّ. اسعلى آل العطّ
  ستطاعوا بالفعل بعد جميء القعيطي أن أوقد . احمللية بأيديهمالسلطة ك رتما أرادوه هو أن ت وكل. حاجة إىل مساعدة

وأصبحت  اس اآلن مدعومة من قبل السلطان،فأصبحت سلطة آل العطّ. ستبعدوا غريهم منهاأو بالسلطة احملليةحيتفظوا 
اس وإىل غري آل وهكذا بدأ جمتمع حريضة ينقسم إىل آل العطّ. كاملساكني سواء بسواء، دة من السلطةجرالقبائل املُ

  . اإلرشادي كسابقة قريبة يف اخللف، بدأ النقاش يتطور كشيء ملموس يف حريضة / ختاذ الصراع العلويإوب. اسالعطّ
  

  : خمتلف اجلماعات مع الوضع اجلديد تكيف

ستغالل عالقام مع املوظفني الرئيسيني يف البناء إأو األفراد احلصول على السلطة ب مل تستطع اجلماعات م١٩٤٩منذ عام    
اً خبة اإلدارية للحصول على النفوذ أصبح مبدءن الوصول إىل النإ. فراد هيئة املوظفني الربيطانينيأوكذلك  مع اجلديد، 

  . ساسياً للعمل السياسي يف حريضةأ
   املاضي كان املركز  فبينما يف. فاً كبرياً من جانب اجلماعات فيهاإن إدخال هذا النظام اجلديد إىل حريضة أقتضى تكي

ل يعتربون متساويني يف قل الكُفنظرياً على األ. ر منفتحاًبتعجتماعي، فإن النظام اجلديد يمبركزه اإل اًالسياسي للشخص مرتبط
وكل واحد يستطيع أن حيصل على مركز حملي من النفوذ شريطة أنه يستطيع أن يصل إىل منبع السلطة . مراكزهم السياسية
  . عند الدولة القعيطية

   وكل مجاعة بدأت تكين هذه إي فيويف رأ. ل جهدها لكي حتصل على نفوذ حمليذبف نفسها مع الوضع اجلديد وت
  . يسيطرون على الس البلدي ساففي املرحلة األوىل نرى آل العطّ. ية الطويلة قد مرت بعدة مراحل حمددة ومتميزةالعمل
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عات اويف املرحلة الثالثة يتأكد للجم. عززون أنفسهم ويوسعون من سلطتهم مع التغيري يف قيادميم ويف املرحلة الثانية جنده
اس على شكل وهلذا يبدأ يربز حتالف غري آل العطّ. احلصول على النفوذ احملليأا التستطيع اس األخرى من غري آل العطّ

ستخدمت هذه الكتلة من غري آل العطاس لغة أواحلكومة العطاس وكسالح يضغطون به على كل من آل  .كتلة سياسية
وذه الطريقة أصبحت التحالفات . األلداء مةروا عن والئهم للوطنيني الذين كانوا أعداء احلكووباملكشوف عب. القومية

  . طار أيدلوجي جديد هو اطار القوميةإاس، وتعمل بواسطة اس ضد آل العطّطّالسياسية يف حريضة مستقطبة مع غري آل الع
كثرياً على رتبطت بعملية تأسيس الدولة القعيطية، قد أثرت أخمتلف اجلماعات، واليت  ف من قبلن املرحلة األوىل للتكيإ   

اس قاموا إالَّ أن آل العطّ. اس والقبائل اجلماعتني اللتني كانتا تستأثران بالسلطة السياسية خالل الفترة التقليدية ومها آل العطّ
  . عطوا السيطرة على الس البلديوكمكافأة هلم أُ. من البداية بدعم النظام اجلديد

   يهحسد علأماَّ القبائل فأصبحت يف وضع ال ت .فقد قضى قيام الدولة القعيطية بأن يد رجاهلا من السالح وهو الذي جر
  ة متاماً يف قرستم، عندما أصبحت احلكومة م١٩٤٩هكذا وجد رجال القبائل أنفسهم عام و. كان رمز شرفهم يف املاضي

  . ما فهموهابأنظمة قلّوجدوا أنفسهم بدون سلطتهم التقليدية وقابلوا بناء السلطة جديداً ومعادياً حريضة، 
   م القويم الطبيعية وقيادبعد"و " قبل"القريب كـ " تارخيهم"ة مث بدأوا ينظرون إىل وهكذا بدأوا يفقدون وحد  "

  . احلكومة
والواقع . وباملقارنة مع رجال القبائل، فإن آل باسهل واملساكني مل يفقدوا شيئاً ألم مل يكونوا ميلكون شيئاً يف املاضي   
  . اس بالسلطة حافظ من جانبه على مركز آل باسهلحتفاظ آل العطّإأن 
فهم أكثر متاسكاً من األخدام والصبيان، كما أن مركزهم . وبالنسبة جلماعة املساكني فإن احلرثان كانوا يف وضع أفضل   

  . قتصاديستقالل اإلكفالحني منحهم بعض اإل
. ن مساواة قانونية مع أفراد الطبقة العليافلديهم اآل. كان لفائدة املساكني السياسي اجلديدمجال فإن جميء النظام وعلى اإل   

اس حلماية أرواحهم باملفهوم التقليدي حيث كان عليهم أن يعتمدوا على القبائل وآل العطّ" عفاءض"كم أم مل يعودوا 
سفر بسالم، أو العمل يف أية وظيفة موجودة، أو اهلجرة إىل وكبقية أفراد اتمع يستطيع أفراد املساكني اآلن ال. وأمواهلم
  . ددت بعض حقوقهمخر إذا ما هآفعوا قضية يف احملكمة ضد أي شخص كذلك فهم يستطيعون اآلن أن ير. اخلارج
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ن املؤشرات التقليدية على حقوقهم، ومل يعودوا يعتربوتوكيداً صبحوا اليوم أكثر أساكني وبالذات الشباب منهم، قد ن املإ

وعلى اإلمجال فإن املركز السياسي . وقد رفض بعض الصبيان أن يعملوا خداماً لبعض اآلخرين. إىل مراكزهم الدنيا
م يؤيدون هذه إ. ز اجلديد كلما سنحت هلم الفرصةوهم يؤكدون هذا املرك  .ر إىل األفضلللمساكني اليوم قد تغي

اخلوف "وهم، كبقية غريهم من اجلماعات املضطهدة مييلون على النظر إىل املاضي كفترة . التغيريات السياسية اجلديدة
  " . والظلم

  

  : سيطرة آل العطاس على الس البلدي

على وظيفيت القائم أو اس أن يسيطروا من البداية على الس، ولكنهم مل يستطيعوا السيطرة ستطاع آل العطّألقد    
  . ة من الس البلدي ومن ناحية نظرية فإن شاغلي هاتني الوظيفيتني مها أكثر قو. القاضي

ه بواسطة شجار بسيط بدأ بني أحد ر عن نفسعباس وبني املساكني يبدأ الصراع بني آل العطّ م١٩٥٣ /م١٩٥٢ويف عام    
لقد وقف احلرثان يف . بني الطبقتني عاأختذ مالمح بداية الصرور فيما بعد تطو ولكنه. اس وأحد أبناء احلرثانأبناء آل العطّ

أماَّ اجلماعات . اس فهم يعتربون أكثر اجلماعات األخرى متاسكاً ووحدةهذا احلادث التافه وقفة رجل واحد ضد آل العطّ
مفرقة  هم كثرياً، والقبائل كانتفآل باسهل يعتمدون علي. اساألخرى فلم تكن يف وضع تستطيع منه معارضة آل العطّ

  ومع ذلك فإن مساندة بعض األخدام . اسومذعورة وبدون قيادة األخدام والصبيان فكانوا يعتمدون كثرياً على آل العطّ
اس، وأن التكتل ضد أل ر على أن املعارضة بدأت تستقطب غري آل العطّشلحرثان يف هذه القضية هو دليل مؤوالصبيان ل

  . اس بدأ يتكونالعطّ
ان األصليني يف حريضة، فدائماً ما شكا احلرثان من أن آل العطاس املهاجرين قد أخذوا معظم أراضيهم هم السكّفوبوص   
  . اسكانت تعبرياً عن صراع عميق بينهم وبني آل العطّ م١٩٥٢وهكذا نرى إن ردة فعل احلرثان حلادثة . "باخلداع" 
   يف رأت إبقاء السلطة بيد آل العطّجمل القول أن املرحلة مكما أن . اس حتت ظل النظام السياسي اجلديداألوىل للتكي

اس وكان الصراع بني آل العطّ. اس والسلطات اجلديدةاجلماعات األخرى بدأت تزن أوضاعها اجلديدة مقابل آل العطّ
اس وخالل جمرى الرتاع عمل آل العطّ. النظام اجلديد ختبار لقوى النفوذ اليت متتلكها بقية اجلماعات حتتواحلرثان مبثابة اإل

على السيطرة والتأثري على كل القرارات السياسية اليت كانت تاس يشعرون جعل غري آل العطّره بدو اوهذ. ذ يف حريضةؤخ
  . اس الواسع بقيادة آل باسهلة إىل حتالف غري آل العطّوألول مرة أظهر هذا الصراع البدايات األولي. متاماً بعدم نفوذهم
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  م١٩٦٣ –م ١٩٥٦املرحلة الثانية 

  )تعزيز وتوسيع نفوذ آل العطاس( 
  

م يتأكدون من أن أمما هو بيد القائم أو القاضي أو اس أن حيصلوا من خالل الس على نفوذ رمسي أكثر رأى آل العطّ   
نيان السياسي وذلك ستغالهلم للبإوقد فطنوا إىل أن تعزيز وتوسيع نفوذهم عن طريق . موظفي احلكومة لن يعارضوهم
م الشخصية بالنخبة اإلدارية العليا من النائب وما فوقهبواسطة اتصاال .نيان السياسي والسبب يف كل هذا هو ألن الب

تربز كبديل للمنصبني وذلك  اسبكر العطّ يبمث بدأت شخصية أ. أمهية سياسية الشخصية تصاالتاجلديد قد جعل لإل
اس يف وعلى كل حال فإن املنصب األكرب مل يكن مؤهالً لقيادة آل العطّ. تقدها املنصبانفمتالكه صفات شخصية يإبسبب 

  . ظل النظام اجلديد
ومل تكن املواجهة مع املنصبني صراعاً بني . بكر األقدر ليصبح زعيماًفراد الفرع كان أبو أوباملقارنة مع املنصبني وبقية    

  . ستطاع أبو بكر أن يستغلها لصاحلهأاس شخصيات، فقد كانت هناك أسباب جذرية تؤدي إىل التقسيم داخل بيت العطّ
ستغرباً إذا ما رأينا أبا يكن موعليه مل . ىل حريضة فإن السلطة يف املدينة مل تعد بالوراثةإنذ جميء احلكومة القعيطية فم   

اس هم الذين وكان املعتدلون من آل العطّ. بكر، وهو رئيس أكرب الفروع، ينافس املنصبني من أجل احلصول على السلطة
كذلك فإن الفجوة بني . فقد وجدوا فيه الثقافة املطلوبة، وهم يؤيدون التغيريات اليت كانت حتدث. يساندون أبا بكر

  مييل كثرياً حنو الوطنيني، والشباب ي فاجليل اجلديد يف حضرموت هو الذ. تساعاًإخ يف حريضة بدأت تزيد الشباب والشيو
وكانوا  يستخدمون ميدان السوق ونادياً ثقافياً انشأوه كمنابر للتعبري عما . يف حريضة هم أكثر  الناس ضجيجاً يف اتمع

ثنان من أوالد أيب بكر دوراً مهماً كقادة للشباب إوقد لعب . همةم اًن مساندة ا لشباب كانت إذإ. جييش يف صدورهم
مست صورة أيب بكر كرجل عصريوبواسطتهم ر .  

اس ظهر يف مناقشة جرت بني أيب بكر واملنصب األصغر يف من آل العطّ" ، والتقليديني"عتدلنياملُ"نقسام بني وهذا اإل   
ير، وعليه فقد قال أبو بكر أن الوقت قد تغ، م١٩٦٢ثورة سبتمرب  حفلة عشاء كنت أحضرها بعد حوايل شهرين من قيام

فاحلكومات يف العامل اليوم . حترام السادة كما كانوا يفعلون يف املاضيإ فإن املنصب جيب أن اليتوقع أن يستمر الناس يف
امة يف احلكومة بغض النظر ن الناس اليوم حيترمون املتعلمني وأصحاب الثروة والوظائف اهلإ. تعامل كل الناس بالتساوي

. عبد، قد وىل بدون رجعةجل، بل ويكاد يبرم ويتحفالوقت الذي كان فيه كل سيد ي. كانوا من السادة أم من غريهم
اس حول نقسام داخل بيت آل العطّ، فهو يبني بوضوح اإلم١٩٦٢وعلى الرغم من أن هذا النقاش قد حدث يف أواخر 

  . املتغريات الواسعة اليت كانت حتدث تكيفهم مع ورهم يف اتمع وكذلكد
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. اسداخل بيت آل العطّ" التقليديني"و " العصريني"املوقفني املتضادين بني  هي وهناك قضية أخرى ميكن أن تربز أمامنا   
. يده أبو بكرأفعارض األمر املنصب بينما . بلديأمرت احلكومة أن تلحق أوقاف املدينة بالس ال م١٩٥٦ففي عام 

واجلدير باألمر أن الس اجلديد مل يعد حيتوي يف عضويته على . ن أبو بكر حملهيستقال املنصب من رئاسة الس وعأف
احد من آل بنه، أحتوى ايضاً على ثالثة أعضاء، وإيب بكر وأىل عضوية إبل أنه باإلضافة . اماملنصبني أو أشخاص من فرعه

  . باسهل، وواحد من احلرثان، وواحد من األخدام
   نقسام داخل يضاً خطاً جديداً مهماً لإلأد مل يربز خنبة جديدة فقط وإمنا اس مع الوضع اجلديف آل العطّوهكذا فإن تكي

يكونوا منظمني حبيث ومما ساعدهم على ذلك هو أن غري آل العطاس مل . ومع ذلك فقد حافظوا على وحدم. العائلة
ذه الطريقة فإن الصراع داخل آل العطّ. نقسامهم الداخليإ من يف ذلك الوقت اسون آل العطّيتحداس الذي أبرز قيادة و

  . اسل العطّآلبكر وجمموعته، قد حدث دون أن يؤثر على الوحدة العامة وعلى الوضع املسيطر  يبأ
وكان له . لمجلس، بدأ أبو بكر يعمل من أجل توسيع نفوذه داخل حريضة، بعد أن أصبح رئيساً لم١٩٥٦ عام ذومن   

مع موظفي اإلدارة  والثاين، األول مع موظفي هيكل الدولة القعيطية ، نوعان من العالقة داخل النظام السياسي الشامل
لنظام ستراتيجية عرب كل اإتصاالت يف مواضع إذه الطريقة تأكد من أن تكون له و. الربيطانية اليت هي فوق الدولة القعيطية

اس داخل حضرموت لديهم والواقع أن هناك قليالً من الن.  السلطات الربيطانية يف عدنحيتالسياسي من مستوى النائب و
  أن ن وبعد مبركز سياسي فريد يف حضرموت واآل وهلذا يتمتع. تصاالت اهلامة داخل النظام السياسي كأيب بكرمثل تلك اإل

ستغل فيها النظام السياسي األوسع أحريضة ذاا ونفحص الطريقة اليت عرفنا ذلك، بإمكاننا أن نلتفت إىل نشاطاته داخل 
  . من أجل متديد سلطته احمللية

ج سياسة تؤدي إىل زيادة سلطات الس يف حريضة، ويف الوقت هصبح رئيساً للمجلس البلدي، بدأ ينتأفمباشرة بعد أن    
ستطاع عن طريق أويف ا ألخري . ستخدام البوليسإوكان صراعه األول يتعلق ب. التقليل من سيطرة القائم يف املنطقة ذاته إىل

الغرامة إىل مبلغ  ستخدام البوليس وفرصإفقد حصل على احلق يف . ا لسلطات النائب أن حيصل من وزير السلطة على هذه
وحسب علمي فإن أبا بكر هو . ن املنازعات يف حريضة ميكن أن تذهب إىل حمكمة اللواءإفق على و كما. مخسني ديناراً

  . لسلطات لتجعله مستقالً عن القائمعطيت له مثل هذه الس بلدي يف الدولة القعيطية أُالوحيد رئيس ال
ضي من حريضة إىل ل على نقل القاصستطاع بعد قضية معينة أن يكسب املعركة وحيم أ١٩٥٨ /م١٩٥٧ويف عام    

  . ستقباله ولضيافته وبذلك زاد من نفوذهإل هو كل شيء  ريضة فأعدزار السلطان حم ١٩٦٢ويف نوفمرب . مديرية ثانية
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، كان كل يوم جيلس يف غرفة زوار يف مرتله فأوال. عها بطريقتنيستطاع أبو بكر أن يوسأوبالنسبة ألعمال الس فقد    
ستطاع أن يقلل أل منازعات حريضة إىل شخصه وبذلك ستطاع أن حيوأمية ة والرسوعن طريق الوساطات اخلاص، )برزة(

فمثالً قام الس حتت توجيه الرئيس . ، زاد من النشاطات الزراعية للمجلسوثانياً. من أعمال احملاكم والقاضي والقائم
ستطاع أبو بكر أ ثالثاً،مث . ه جملس بلدي يف ترميم سد يف حضرموتوهو أكرب عمل يقوم ب. وإشرافه بترميم سد يف املنطقة

يات تصاالت باملستو، أن يزيد كثرياً من سلطات وظيفته، وذلك بسبب مقدرته يف اإلم١٩٦٢و  م١٩٥٦ما بني عامي 
العليا والتأثري عليها لتل مقر املديرية  م١٩٦٢ضطر يف عام أحبيث أن القائم   شخصياً ض الكثري من السلطات إليهفوأن حيو

من حريضة إىل عمد .كنت فيه الذي ويف العام . رك أبو بكر ممثالً أوحد للحكومة يف عاصمة املديريةوكانت النتيجة أن ت
  . كان أبو بكر احلاكم الفعلي هلا م١٩٦٣ –م ١٩٦٢يف حريضة، عام 

، م١٩٦٢مبجيء عام  هيعززون ويوسعون من نفوذهم حبيث أنآل العطاس اً ن املرحلة الثانية من التكيف قد شهدت أذإ   
م منعوا غريهم أوكان من أثر جناحهم . اس من خالل الس البلدي املمثلني الوحيدين للحكومة يف حريضةصبح آل العطّأ

ومل توجد .  سلطةاس أكثر فأكثر بالوهكذا أصبح غري آل العطّ. للسلطة ةاس من الوصول إىل املوارد احملليمن غري آل العطّ
  . سبل يف النظام لتغيرمن ذلك الوضع

  

  : اسمعارضة آل العطّ

   خالل هذه الفترة أصبح عهمة وأزداد تألُّمر، الرعيم احلايل آلل باسهل، شخصية مأصبح  م١٩٦٢وحبلول . ريضةقه يف ح
  والسبب الرئيسي الذي جعله يصبح زعيماً لغري آل . اس والزعيم الفعلي غري الرمسي هلمأهم شخصية بني غري آل العطّ

يضاً  بعض الصفات أجتماعية عالية وكانت له العطاس هو ألنه كان يعترب أفضل رجل بينهم، كما كانت مكانته اإل
ة درجة تلك اليت أليب بنفس قوتصاالت مل تكن وعلى الرغم من أن تلك اإل. حريضة تصاالت مع خارجإالشخصية ولديه 

ا كانت أفضل ما ميكن أن حيصل عليه غري آل العطاس يف حريضةبكر، إالَّ أ .مر أفضل مرشح لقيادة كتلة وهكذا كان ع
  . غري آل العطاس

   املدينة فدكانه كان يقع يف قلب سوق . نه من احلصول على دعم غري آل العطاسمكّوكان لعمر يف حريضة وضع فريد ي
  . ان يف حريضة، وكان معظم زبائنه من غري آل العطاسكما أنه كان أكرب دكّ. حيث يلتقي الناس
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هو ف ذلك ىلإيه يف بعض األمور وباإلضافة أىب بكر وجعله يغري من رأل الذين يستطيعون مقارعة الئلقأحد ا وعمر هو   
ولديه بعض التأثري على القائم وعلى القاضي، وهو ثري يستطيع تقدمي . عطاسعند آل ال" ة يف القرية همشخصية  م"يعترب 

أصبح عمر يلعب دوراً سياسياً هاماً نيابة عن غري آل  م١٩٦٢عام  وهكذا مبجيء. الضيافة والرشوة ملثل أولئك املوظفني
  . صبح  قائدهم غري الرمسيأالعطاس، و

جتماعي الذي حيتلونه، مث بأيديهم كان مرتبطاً باملركز اإل العطاس السلطةلقد ناقشت يف هذا الفصل بأن إبقاء آل    
روا بأن آل العطاس كان عليهم أن يغي: ضفت قائالًأمث . بنوعيهالنظام السياسي الذي أدخلته الدولة القعيطية على حريضة

النظام السياسي آلل فوض  وقد. علوهمن زعامتهم التقليدية إذا ما أرادوا احملافظة على سلطتهم وتوسيعها وهذا هو ما ف
وكرد فعل . أكرب سلطة ممكنة داخل اإلطار اجلديد وهذا بدوره منع، بفعالية، غري آل العطاس عن مصادر السلطة اسالعطّ

واحلقيقة أنه يف تاريخ مبكر كعام . يف الربوزلسيطرة آل العطّاس، بدأت الوالءات بني غري آل العطّاس كفئة المتلك السلطة 
عزز غري آل  م١٩٦٢عام  ويف. كانت هناك بوادر بأن هذه الفئة ستصبح كتلة مشاة للحركة اإلرشادية القدمية م١٩٥٢

ت األمور بالضرورة وكأا إعادة اس أنفسهم أكثر كفئة، مث برز من أوساطهم عمر باسهل كزعيم هلم حبيث أصبحالعطّ
  . اإلرشادي القدمي/ خراج لنموذج الصراع السياسي العلويإ

  

  احللبة اإليدلوجية املتوسعة )٧(

  ـات السياسيـةستقطـاب التحالفإ

عتبار جتربة إوميكن . ، عن طريق زعامتهم اجلديدة، أكثر قوة مما كانوا عليه يف السابق١٩٦٢أصبح آل العطاس عام    
 ريتشرية يف هذا القسم والقسم السابق وهناك أدلة كث. رة نذّداللة م م١٩٥٢اس عام العطّاحلرثان واملتعاطفني معهم ضد آل 

ىل الذكر إاس يف حاجة ية حال فهناك جانبان لسلطة آل العطّأستخدام سلطتهم، وعلى إاس ستطاع آل العطّأإىل أي مدى 
  . هنا
فهذه . كمة خاصة فيما يتعلق باملنازعات املرتبطة بامللكيةاس يف التأثري على قرا رات احملأوالً، كانت هناك قدرة آل العطّ   

ودائماً . ثبات امللكية تتطلب من الشخص الكثري من الوقت واملصاريفإ ءأن عب. ة بالغة يف اال احملليالقضية ذات أمهي
ما تثار ممعظم أهايل حريضة، فإن وعلى عكس . عدائهمإشهر ضد األشخاص من قبل نازعات امللكية يف احملاكم كسالح ي

  . ضوا ملثل هذا النوع من اهلجومرعتآل العطاس كانوا قادرين على محاية ممتلكام ومل ي
   ؤعطاإ ية اليت مارسها آل العطاس، وكانت بأيديهم، هوالسلطة الثانية اهلامسن السلوك للمهاجرين هم شهادات ح

  . للحصول على جوازا ت السفر
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ريضة كان ، فإن مكتب احلكومة الوحيد الباقي يف حم١٩٦٢د عام مريضة إىل وادي عنقل القائم مكتبه من ح وبعد أن   
لس البلدي الذي يم اس متاماً وأصبحسيطر عليه آل العطّهو ا ًوقد أصبح أليب بكر بالذات سلطات واسعة . مقترنا

  . داخله
والعامل وعدن  زاد التفاعل بني حريضة وبني اتمع األوسع حلضرموت م١٩٦٢ –م ١٩٥٢يف الفترة الواقعة ما بني    

ار وكان العامل املؤثر بوجه خاص هو تي. صبح هاماً حبيث بدأت العوامل اخلارجية تؤثر على األحداث يف حريضةأالعريب، و
ب على املنطقة كلّالقومية العربية اليت بدأت رياح وكانت الواسطتان الرئيسيتان هلذه .ها وأصبح هلا التأثري امللموسها

  . الظاهرة اجلديدة مها اهلجرة العمالية والراديو  الترانزيستور
، )اتسنو(وكما الحظ . ساساً يف حصول املهاجرين على خربة وأفكار جديدةأأن التأثري السياسي للهجرة العمالية هو    

جتماعي يف ن اعادة تقييم النظام اإلإ". فبالعلم نتعلم"جتماع، فإن املدن هي مبثابة مدارس عظيمة ألهل الريف أحد علماء اإل
إىل  وكما نتوقع فإن هذه العملية التعليمية أكثر بروزاً يف أوساط األجيال الصاعدة اليت هاجرت. حريضة حيدث باستمرار 

  . ثر من أجدادهاأكاخلارج 
يف املدن العربية فاملهاجرون العاملون . لية إىل إعادة التقييم هذهومية العربية هي اليت قادت بدرجة أويدلوجية القأن إ   

وبسبب مشاركتهم يف . ية منها واملفتوحةرالية السحتادات العمواإل ةاب السياسيحزخنراط يف األىل اإلإكانوا ينجذبون 
. حريضة بدأوا يقبلون بعض أفكار القومية العربية ويستخدمون لغتها لقومية العربية، فكثري من مهاجرياحلركة الواسعة ل

م اهليكل عربون عنه عند عودم عن طريق تساؤالم اليت يطرحوا حول سلّي اكتسب كانووهذا الوعي السياسي املُ
الدرامي عندما قامت  وقد أخذ األمر طابعه. جتماعي يف حريضة، وبواسطة شكاواهم من السيطرة السياسية آلل العطاساإل

لقد جاءت الثورة لتجسد . يف حريضة "الثورة حمى "مسيه بـ أفقد خلقت ما ميكن أن . م١٩٦٢سبتمرب  ٢٦ثورة 
االصراع األيدلوجي السياسي داخل حريضة ذا .  

 

  : وسائل اإلعالم اجلماهريية والقومية يف اجلنوب

نعزلة عن الرئيسية للحركات القومية، إالَّ أن هذا ال يعين أن املناطق الريفية م على الرغم من أن املناطق املدنية هي املراكز   
شري على الدور اهلام الذي لعبته ن التاريخ السياسي احلديث لليمن يإ. قلأمثل تلك احلركات، أو أن تأثري احلركات عليها 

يستور الذي هو الوسيلة اإلعالمية د راديو الترانزىل ذلك فإن وجوإوباإلضافة . فاح السياسيرى ورجال القبائل يف الكالقُ
يدلوجية أان األرياف وكذلك تعليمهم مبادئ الرئيسية يف املنطقة، قد لعب دوراً كبرياً يف خلق الوعي السياسي عند سكّ

  . القومية
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من الوطنيني واحلكومات  وكلٌ نتشار راديو التزانزيستورإاً يف املنطقة وذلك بسبب همصبح مأإن حرب الراديو قد    
ىل الراديو يتراوح ما بني إستماع ففي حريضة مثالً فإن ما يصرفه الناس يف اإل. ستخدموا املواد اإلذاعية لألغراض السياسيةأ

  . أربع أو مخس ساعات يف اليوم الواحد
   ومن اجلوانب اهلاما زويدلوجي جديد أدت غري آل العطاس بإطار ة لتأثريات هذه العوامل اخلارجية على حريضة هو أ

كانت " اجلماهري"أن مفهوم الوطنيني للنظام السياسي يف حضرموت هو أن . يف حريضةاملعاش  مكن ببساطة ربطه بالوضعي
مجرة السياسيةدة من القو، وأصحاب املراكز العياسيةالقوة الس ونتكرحي ذين كانوا ال مية، هليا واحلكومة الربيطانية القو .

وتفسري هذا املفهوم حملياً على مستوى حريضة كان يعين أن الشرذمة احلاكمة هم آل العطاس، واجلماهري احملرومة من 
  . السلطة هم غري آل العطاس

ففي املثال األول كان يوم . الكتلتانتبني درجة الصراع اليت وصلت إليه م ١٩٦٢ /م١٩٦١ وهذه ثالثة أمثلة من عام   
صطفوا أنتهاء شعائر صالة العيد وإاس بقوا فقط يف املسجد بعد صلني من غري آل  العطّ، جند أن ثلث املُم١٩٦٢عيد عام 

ع حلظ جتمأفقد كنت . واملثال الثاين يتعلق بطريقة النقاش الذي جيري يف سوق املدينة. يادي آل العطاسأكالعادة لتقبيل 
مكن للمرء نقاشام آلخر املسائل السياسية احمللية أو يف الشرق األوسط ي ومن. الناس يف جمموعات يف الصباح وبعد العصر

فقد قامت جمموعة من . ن أبعاد الصراع بني آل العطاس أنفسهمواملثال الثالث يبي. أن يلمس نوع ميوهلم ودرجة محاسهم
صحبهم يف أدعوين إىل أن  وقد اس يبلغ عددهم مخسة عشر شخصاً، مبا فيهم أبو بكر برحلة إىل خارج املدينةآل العطّ

الرحلة فلبويف املساء بعد أن تعب اجلميع من لعب الورق بدرت ألحدهم فكرة ذكية ومؤداها أن ترتل مجاعة . عوةيت الد
وتسرق من بيته الطاسة التقليدية ) اسوهو من آل العطّ(املنصب األصغر  ت الظالم إىل حريضة وتذهب إىل بيمنهم خفية يف

مث . وا من عرض هذه األشياء اليت أصبح يكرهها كل واحدالعائلة مث ختفيها وذلك ألن الناس، كما قال، قد ملّوأعالم 
  ذبح إن هؤالء هم الذين جيعلون الوطنيني يكرهوننا وعندما ستأيت الثورة سيعرضوننا ألن ن: أضاف صاحب الفكرة قائالً 

ثارت فكرة قيامهم بثورة ضد املناصب أن املاضي؟ لقد ء الناس ينسوملا ال نقوم حنن بثورتنا وجنعل هؤال. ذبح النعاج
ح فالفكرة توض. مضمونه له دالالته ل إىل نكته، إالَّ أنقتراح يف األخري حتووعلى الرغم من أن اإل. هتمام والضحك معاًاإل

  . اساس وغري آل العطّدرجة الصراع اليت وصلت إليه الكتلتان من آل العطّ
ىل الصراع السياسي عند الوطنيني وكأنه نسخة مكررة من إالناس ينظرون بدأ معظم ، م١٩٦٣ /م١٩٦٢ام ع وحبلول   

والواقع أن اإلرشاديني أنفسهم اعتربوا أن الوطنيني كانوا يناضلون من أجل نفس . اإلرشادي القدمي/ الصراع العلوي
  يف اجلنوب، وما أزفّت ن ساعة القومية العربية قد إ... "فيه  اباً، ومما قالوتيأصدر االرشاديون كُ م١٩٦٣ويف عام . قضيتهم
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 عشخر مسمار يف نآوا ستطاعوا أن يدقّأرام  ألن األحرار اليمنيني قد وا شبكة مؤاموعلى الرجعيني من اهلامشني إالَّ أن يطْ
ض البتة يف كتايب هذا إىل بوضوح أن ال أتعرويف حريضة ذاا طلب مين أبو بكر .  الذين سوف لن يعودوا ابداًنياهلامشي

يف جزئني ) تاريخ حضرموت السياسي(ف كتابه ذكر نظام الطبقات، ألنين لو فعلت سأكون مثل املؤلف اإلرشادي الذي ألّ
 حريضة يف ذلك الوقت بالصراع شك يف أن أبابكر قد ربط ماذا كان جيري يفأوال . وهاجم فيه السادة بشراسة

  . لعلوي القدمي ا/ رشادياإل
عتمدت كلها على التركيب أريضة اس خيافون من التغيريات املقبلة ألم يعلمون أن سلطتهم يف حلقد كان آل العطّ   

اس إليها إىل احلركة الوطنية نظرة ختتلف عن نظرة غري آل العطّ اسأن ينظر آل العطّبستغرباً وهلذا مل يكن م. السياسي احلايل
ستقطاا للتحالفات السياسية ميكن إيه األيدلوجية اجلديدة للقومية ون مدى ما وصلت إلإ. والذين كانوا يرون اإلنقاذ فيها

ومها تأسيس النادي الثقايف يف حريضة وقيام الثورة اليمنية يف م ١٩٦٣ /م١٩٦٢األعوام  أن نلمسه من حديثني هامني متاَّ يف
  . صنعاء

  . تلتني املتصارعتني يف حريضةوالشخصيات السياسية يف اال األوسع أصبحت رموزاً للكُفاحلوادث 
. يس نادي ثقايف يف حريضةإمكانية تأس" ذوا ميول قومية"مها بكر، وكال يبأثنان من أبناء إناقش  م١٩٦١عام  ففي بداية   

وكال . سنة وكان ال يزال طالباً) ١٨(كان عمره األصغر فأما سنة ) ٢٢(س وعمره دربن األكرب هو قاسم، موكان اإل
جعهما أبومها على تأسيس النادي شوقد . كلسا هنارىل كل من السعودية وعدن حيث عمال ودإاألثنني كانا قد ذهبا 

  . ووعد بدعمهما
   مث وجو. من كل الطبقات نىل املهاجرين الشباإعوة ها الدا طالباً  ة يفكتب أبوبكر ملعظم الشخصيات اهلامحريضة ذا

هذا اللقب  ستخدامإوقد أثار ". دالسي" ةوجهة خاطبوا مجيع املدعوين بلفظويف كل دعوام امل. لتحاق بالناديمنها اإل
  . عترافهم جداً مثل هذا اإلاس فقد سرأما غري آل العطّ. اس اآلخرينللجميع من سادة وغري سادة ثائرة معظم آل العطّ

  . اس قيامه حبماساس عارضوا قيام النادي يف الوقت الذي دعم غري آل العطّن معظم آل العطّإوكانت النتيجة 
وقد أعار أبو بكر النادي . نت اللجنة من الباقنيبنه قاسم سكرتريه، وتكوإصبح أبو بكر رئيسه وأومت تأسيس النادي و   

  . بالدروس الليلية يف الناديَء  دمث ب. ثاث الالزممرتالً ليكون مقره وكذلك معظم كتبه واأل
مث تكلم . ة العرب ووحدموالقى أبو بكر خطاباً محاسياً حول أخو. ستقالل اجلزائرإحتفال بوكان أول نشاط النادي اإل   

وقال . وهاجم هجوماً غري مباشر أولئك الذين وقفوا ضد قيام النادي. ن الكرميآمنا القربني الناس كما علّ" املساواة"عن 
". املساواة"عرض النادي يف زيارة املشهد مسرحية حول  م١٩٦٢ويف أغسطس عام . "جيب أن يواكبوا املرحلة"م أم عنه

د الناديوبعد هذا النشاط البارز جتم .  
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املقاطعة وثانياً، بسبب . لقد كان من أسباب فشل النادي هو أوالً، ألن معظم أنصاره كانوا من الشباب املهاجرين كثرياً   
الفعصب األصغر الذي عارض قيام النادي ونشر اإلشاعة بأنه مكان ، خاصة املن"نيالتقليدي"اس عظم آل العطّالة من قبل م

هغري صاحل ألنه يؤم األطفال والشناب .  
. همم مصاحليكن خيدعتقادهم يف األخري أنه مل ط ثقة غري آل العطاس يف النادي إلإالَّ أن أهم أسباب الفشل كان هو هبو   

كذلك أصبح كثريون من غري آل . نة للموافقة عليها فقطبكر وولديه وتقدم للج يبأناقش من قبل القرارات كانت ت فمعظم
حدون وأن تم اس هم دائماًن آل العطّإفاجلميع مقتنعون . يب بكر يف تأسيس وإدارة الناديأاس يتشككون يف مقاصد العطّ

اس كانوا يعتقدون أن جناح النادي الثقايف كان كذلك فكثري من غري آل العطّ. ية مصلحة أخرىأبل هم تأيت قتمصلحة بي
  . سيؤدي إىل زيادة نفوذهم

يضاً من أفظة على سلطتهم السياسية، وإمنا يب بكر مل يكن فقط من أجل احملاأويظهر بوضوح إن اهلدف الرئيسي عند    
ويف هذه . عداً جديداً بواسطة القوميةعطى هلا بأُاس واليت اس وغري آل العطّالعطّ أجل احلد من املعارضة النامية بني آل

تباعه دون أوكان هدفه أن يوسع من دائرة . اسالناحية بذل أبو بكر جهوداً مضنية من أجل احلصول على دعم غري آل العطّ
  . اسأن يفقد دعم بقية آل العطّ

ستقباله صورتني كبريتني لناصر إق يف غرفة علّفقد كان ي. يد ذا ميول ناصريةاس كان أبو بكر الوحومن بني آل العطّ   
قون يف منازهلم صور علّاس فكانوا يأماَّ كبار الباقني من آل العطّ. ح مراراً بذلكاس كما صركانتا تضايقان بقية آل العطّ

اس بسبب كونه بكر يوبخ أحد مناصب آل العطّبوأة من املرات قام ويف مر. مام وامللك حسني وامللك فيصل ملك العراقاإل
  . أكثر من الالزم" تقليدياً"

وكان اهلدف  .تلتنيد عند خماطبة غري آل العطاس من قبل أيب بكر كانت له أمهية رمزية عند الكُستخدام لقب سيإإن     
  يف  املساواة يف كل نشاط النادي على زكّوقد ر. منه إظهار نفسه بأنه ذلك الرجل العصري الذي يؤمن مبساواة الناس

عتراف بأمهية األيدلوجية إويف هذا كله . يوم زيارة املشهد لتثّستقالل اجلزائر، ويف املسرحية اليت مإخطبة أيب بكر مبناسبة 
حيصل على لقد كان أبو بكر حياول أن . ة األوسع للقومية العربيةاجلديدة اليت وصلت اىل القرية، واليت هي مرتبطة بالقو

هدد من قبلهم أكثر من املعارضني من ا تأحيتفظ فيه بسلطته اليت كان يشعر اس يف نفس الوقت الذي دعم غري آل العطّ
  . قوية ةضنية من أجل أن ال تصبح كتلة غري آل العطاس املعارضوهلذا كانت جهوده املُ. أهل بيته آل العطاس

  زيل شكاوى وعلى وحدة أهايل حريضة كان أبو بكر يف الواقع حياول أن يه على موضوع املساواة دوعن طريق توكي   
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إالَّ أن فشل النادي أظهر أنه مل ينجح يف سياسته وأن اخلصومة . د كل حريضة وراءه غري آل العطاس، ويف الوقت ذاته يوح
ستقبل فيها أهايل أجلياً من الطريقة اليت هذا  وقد ظهر. تلتني أصبحت أكثر مما كانت عليه يف أي وقت مضىبني الكُ

  . م١٩٦٢سبتمرب  ٢٦حريضة قيام ثورة 
ل جاء من ولكن التعليق األو. ندهاش التاماليت مسعت نبأ قيام الثورة هو اإلكان رد الفعل املباشر عند اموعة الصغرية    

ر عن صدمته عندما مسع بقتل اإلمام البدر قد عبل. اس الذي كان مع تلك اموعةنائب رئيس الس البلدي من آل العطّ
ولكن تعليق الشاب من األخدام الذي كان " ! سيف اإلسالم عبثاً"  سمن اإلمام مل يإ. نقالب سيفشل كسابقيهوقال إن اإل

يف اليمن " الظلم"إلزالة  ن قيام الثورة كان ضرورياًإنقالب وقال أنه يدعم اإل. يف لغته" ةقومي"مع  اموعة كان أكثر 
اس، فقد تردد يف ان من آل العطّا الشخص الثالث، وكان صاحب دكّوأم. "القرون الوسطى" نتشال البالد من حياةوإل

وأما الشخص الرابع، وكان زعيم احلرثان، فقد أحتار يف األمر وقال إنه . مام ق ملصلحة اإله يف األخري علّبادئ األمر ولكن
عند كة املتوكلية ملنقالب سلطة اإلمام، مث ذهب يف األخري يصف ما شاهده يف املزحزح اإلميكن أن يال يدري كيف 

ر فقط عند دهشته ا زعيم آل باسهل فعبوأم. ضطهاد اإلمام للفالحني والقروينيإ السعودية، من إىلمروره فيها يف طريقه 
ختلطاً، فبعضهم قام يدعم الثورة والبعض اآلخر رد الفعل عندهم مستمعني فقد كان ة املُوبالنسبة لبقي. انهوعاد إىل دكّ

  . يعارضها
ون عوجلسوا حول مخسة أجهزة من الراديو يستم. متآل السوق حبشد أكرب من املعتادأويف وقت متأخر من بعد الظهر    

أو على األقل   -اس ح إن آل العطّويف هذا الوقت بدأ يربز بوضو. ة والثورية الصادرة عن إذاعة صنعاءىل اخلطب احلماسيإ
  . كانوا يدعمون اإلمام -احلاضرين منهم يف ميدان السوق

بزعامة خادم شاب اسا دعم اجلمهورية فجاء من مجاعة غري آل العطّأم .وا يف أوبد للغاية ةنتشيلقد كانت تلك اجلماعة م
اس وذهبوا يطلقون الكلمات البذيئة ضد اعة آل العطّفأغضب هذا مج. زلفنيتباعه املتأالنكت اخلليعة ضد اإلمام و قطالإ
  ى الليل ستاره، خوعندما أر. "اخليانة"عفاء االَّ ع من الضوقّتمث أضافوا بأنه ال ي. ، كيف أنه من طبقة الضعفاء"ال اخلائنالسلّ"

عترب كثري من غري آل أُوا أنفسهم يف جانب اإلمام بينما عتربأاس قد صبح واضحاً بأن آل العطّأم ووعاد اجلميع إىل بي
  . اس أنفسهم جبانب احلكومة الثوريةالعطّ
. حاديث األخرى يف حريضةتدة حول الثورة اليمنية على كل األمسابيع القليلة الالحقة سيطرت املناقشات املُل األوخال   

  . يف ست حاالت خمتلفة مت الفصل بني املتخاصمني قبل نشوب العراك بينهمو. نفعال بني اجلانبني إىل حد العراكووصل اإل
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أصبحت مواقف بعض شباب األخدام أكثر عدوانية، وبدأوا  فمثالً. وسرعان ما تصلبت املواقف أكثر يف حريضة   
رامل أ ضوما قيل أن بع. الواضحستهزاء وغلب على نكام الطابع السياسي واإل. اسينددون باملكشوف بسيطرة آل العطّ

بغري آل " ية الزواجحر احضر معهست" رحبات بالثورة، ألن الثورة عندما تأيت إىل حريضة تمتمن مي نن وهعاس سمآل العطّ
فسدت أطرسة، وأن التغيريات احلديثة قد ون يف أن طبقة املساكني قد أصبحت أكثر غاس يشكّالعطّآل وبدأ ! العطاس
  . من ا لناس الكثري

   صبح كل من الفريقني يلجأ إىل مصادر أو. باً يف حريضةزدادت املواقف تصلُأة الطويلة وبدخول اليمن يف احلرب األهلي
اإلمامة إىل إذاعة و ىل إذاعة صنعاء، بينما يستمع مؤيدإاجلمهورية يستمعون  فكان مؤيدو. األخبار اليت تدعم موقفه

اإلمامة بني إذاعات عدن والسعودية  اجلمهوريون يستمعون إىل صوت العرب بينما ينتقل مؤيدوويف املساء كان . امللكيني
وألن . دعاءات اجلمهوريني يف كسب احلربإ، كما يقولون، تدحض " حقائق"ولندن وحىت إسرائيل ليحصلوا على 

ن ضد صبح اآلأوحىت أبو بكر فقد " ونشيوعي"اس يتهموم بأم اجلمهوريني كانوا يؤيدون عبد الناصر، فقد كان آل العطّ
، فهم يقفون جنباً إىل جنب مع "والرجعينيني مؤيدي اإلمربيالي"م اجلانب األخر آل العطاس بأم من أو. عبد الناصر

  . السعودية واألردن وبريطانيا وحىت إسرائيل
. ر عرب فترة من الزمناس الذي تطوس وغري آل العطّانشقاق بني آل العطّكثر أمهية اإلأبرز أالفعل للثورة اليمنية قد  إن رد   

س متللفريقني بأن رياح التغيري سز مرال ستقر املوقف يف اليمن إىل حرب أهلية طويلة، أصبحت الثورة مبثابةأوكما 
قبل  اس بالذات أصبحت الثورة ترمز على إمكانية إزالة سيطرة  السادة منوبالنسبة لغري آل العطّ  . حضرموت أيضاً

كما إن اخلطب الوطنية النارية اليت كانت  .سبتمرب  ٢٦اكني، كما فعلت ثورة ، طبقة املس"دة واملقهورةهطَضالطبقة املُ"
وعليه، . هذا الكالم ممكن الوقوعن ، أصبح أآل"املظلومني" تمع لصاحل حول التغيري وإعادة تنظيم ا" صوت العرب"ها يبثُّ

مل يكن مسترباً إذا غفَما رت الثورة اليمنية الصراع اإلعبة الصراع األيدلوجي، لَجتماعي يف حريضة إىل مرتبة ح  
م١٩٦٣موعد مغادريت يف يوليو حان ربى هنالك عندما ة الكُبل وجعلت منه القضي .لَلقد خة يف اليمن قت احلرب األهلي

  . يف كل من حريضة وبقية حضرموت" ثورية حمى"
عليه أن  ذا كان من الضروريهلو. يس السبكر رئ يبأمل يكن يف صاحل م ١٩٦٢ياسي يف حريضة عام إن الوضع الس   

حقق له الثالثة األهداف التاليةيقوم بعمل ي:  
١- مجتميع آل العطاس وراءه وبذلك يعيد وحد .  

٢- ن سلطته بسلطة عمر أمام اآلخرينحلاق اهلزمية به وبذلك يقارإمر باسهل وإذالل ع. 
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 . اس السياسيةزيل التهديد الكبري لسيطرته وسيطرة آل العطّاس وبذلك يل العطّحتطيم املعسكر املناوئ آل -٣

ففي . حقق أهدافه السياسية الثالثةعمدة ضد آل باسهل وذلك لكي يترئيس الس فيما يظهر إاء إثارة م أوهكذا بد   
قرب من مساكن آل قعة خالية ببوق محول أن حتمل األحجار وتضعها ف ، أمر أبو بكر سيارةم١٩٦٣صباح يوم من عام 

ا جزءاً من أمالكهمباسهل كانوا يعتربو .وكما قيل فإن اهلدف هو من أجل إقامة دارٍ للضيافة سيلس البلديبإالَّ . نيه ا
عمر ذلك اليوم ملراجعة أيب بكر يف األمر  وعندما ذهب. أن أحداً من أعضاء الس، مبا فيهم عمر، مل يكن عارفاً باملشروع

. ة فلما قام آل باسهل بتقدمي البصائر إىل القاضي، مل يقبلها حبجة أا مل تكن رمسياً مسجلةعليه أن يثبت امللكي: كان جوابه
بصائر تثبت اس وأدعى أن لديه هو ليه املنصب األصغر من آل العطّإوبعد أن رفض القاضي قبول بصائر آل باسهل، تقدم 

ن يرسلوا ببصائرهم إىل أآل باسهل عن يثن  إالَّ أن هذا االدعاء مل. اس املنقرضة ة البقعة ألحدى عائالت آل العطّملكي
  . البقعة املتنازع حوهلاعلى ع يف البناء رشومل ي. احملكمة العليا يف املكال لتعميدها

مر أخر، فحاول زعيم آل باسهل إثارة ألشهر من احلادثة زار كل من وزير السلطنة واملستشار الربيطاين حريضة أوبعد    
م١٩٦٣وعندما غادرت حريضة يف يوليو . ىل شكواه إصغيا املوضوع معهما فلم يإالَّ أنه . قة علّ، كانت القضية ال تزال م

سب القضية يف النهاية يكْيبدو أن أبا بكر س .  
ة مهمة وهذه اإلستقال. ستقال أمني مال النادي الثقايف من منصبه، وكان من آل باسهلأاس حتجاج ضد آل العطّإوك   

اس وليسوا خيوضون قضية حمددة مع الس صبحوا ينظرون إىل أنفسهم كقوة معارضة آلل العطّأألا ترينا أن آل باسهل 
  . البلدي

 -أما هدفه الثاين . اس وراءه ، وبذلك كسب يف احلال أحد هدفيهع آل العطّجمن يستطاع أبو بكر بعمله هذا أألقد    
فهو واثق بأنه حال  فإن حتقيقه سيأخذ بعضاً من الوقت حىت تظهر نتيجة الرتاع وعلى أية -وهو إحلاق اهلزمية بعمر 

  . سيكسب ا لقضية 
العطاس، فقد كان الغرض الواضح من العمل هو بناء دار يب بكر الثالث، وهو حتطيم الكتلة املناوئة آلل أأما هدف    

  ليه القضية، فمن الواضح إن بناء دار الضيافة سيزيد من شعبية أيب بكر، وسيظهره بأنه إفبغض النظر عما ستنتهي . للضيافة
. باسهل فقط يعمل من أجل رفاهية كل أهايل حريضة، بينما ستظهر معارضة عمر للمشروع بأنه ال يهتم إالّ مبصاحل آل

  . وعندما فطن عمر للموضوع رد بأنه سيوافق على بناء الدار شريطة أن يطلب أبو بكر البقعة من آل باسهل
يب بكر حماولة منه لكسب مؤيدين من غري آل العطاس، ومن أجل عرقلة زعامة عمر للمعسكر املناوئ ألقد كان عمل    

  . ثقايفالعطاس قد زادت قوة، خاصة بعد فشل مشروع النادي الواحلق أن املعارضة املناوئة آلل . آلل العطاس
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  . ستقبل فيها غري آل العطاس الثورة اليمنيةأن الطريقة اليت موقد تأكد األمر أليب بكر 
وهذا . يأن القوة السياسية ألي مجاعة يف البيئة اجلديدة تعتمد على قدرا يف أن تسيطر وتؤثر على البناء السياسي الرمس   

أماَّ بقية . أيب بكر  هنعكس التغيري يف سيطرم على الس وعلى النفوذ الشخصي لرئيسأوقد . هو ما فعله آل العطاس
اجلماعات يف حريضة، فقد فشلت يف أن حتصل على أي نفوذ داخل البناء اجلديد، وكذا كانوا سياسياً، حتت سيطرة آل 

صبح معسكر غري آل أأكثر، حبيث فالسياسي بني الفريقني يتضح أكثر نقسام دأ اإلب م١٩٥٢إالَّ أنه منذ عام . اسالعطّ
  . يب بكر أن حيطمه ألى الرغم من حماولة ع" صالبة"ألكثر االعطاس يف األخري 

، أدى إىل تغيري كبري يف م١٩٤٩و م ١٩٤٥ويظهر بوضوح إن إدماج حريضة يف الدولة القعيطية، يف الفترة ما بني عامي    
فكما سبق أن رأينا، فإن العمل السياسي حىت هذا الوقت، كان بدرجة أساسية، يرتبط مبركز . النظام السياسي حلريضة

وعندما أصبحت حريضة . فراد كل طبقة خمتلفةأق على طبمبعىن أن قواعد خمتلفة كانت ت -الشخص داخل النظام الطبقي 
صبح احلصول على النفوذ من أو. حتكرت الدولة كل السلطةأطية، نشأ نظام سياسي جديد، بواسطته جزءاً من الدولة القعي
وقد أقتضى هذا تكيفاً كبرياً من قبل اجلماعات يف حريضة مع النظام . ساسياً يف ظل النظام اجلديدأالدولة هدفاً سياسياً 

فقد كان رد . وهناك جانبان هلذه العملية. م اجلديد ملصلحتهاستخدام قواعد النظاوأعين بالتكيف حماولة اجلماعات إ، اجلديد
وهذه الصفات كانت عموماً . فعل اجلماعات على الوضع اجلديد، يتم حسب ثرائها وتعليمها أو خاصياا ومميزاا األخرى

ساواة بني الناس، ومل عت السلطات بدون مومن ناحية ثانية، فإن احلكومة وز. تعتمد على مركز اجلماعة يف النظام الطبقي
  . تكن إدارا ذات صبغة دميقراطية

فمميزات . فضل ليتكيفوا مع الوضع اجلديدأوكما شرحت من قبل،  فإن آل العطاس كجماعة، كانوا يف مركز    
ومن . اس يربزون كجماعة مسيطرةجتمعت معاً لتجعل آل العطّأتية، يف النظام السياسي اجلديد، اجلماعة، والقواعد املؤا

ونتيجة لذلك، مل يكن يف . ناحية أخرى، فإن كالً من القبائل واملساكني، كانوا من ناحية طبقية، يف مركز غري مؤات
اس، أماَّ آل باسهل، فكانوا يف مركز وسط، بني آل العطّ. مقدورهم احلصول على سلطة، يف ظل النظام السياسي اجلديد

  . اساً عندما برز عمر، كزعيم الكتلة املناوئة آلل العطّهمآل باسهل، م صبح مركزأ وفيما بعد،. والقبائل واملساكني
ف آل العطاس يف مركز من السيطرة السياسية، ولكن كما سبق وناقشت، فإن املرحلة األوىل من التكي اًلقد رأت إذ   

  . إىل اجلماعات احملليةأكثر ته سلط ضالذي ميكن التأثري فيه لكي تفوالبناء السياسي اجلديد، كان من النوع 
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حتفاظ بسلطتهم ضرورة اإل إن. هذا التأثري من أية مجاعة أخرىومرة ثانية كان آل العطاس يف مركز أفضل ليقوموا مبثل 
ستطاعت أن تستخدم أاً جديداً من الزعامة السياسية، عليهم، من أجل التأثري على احلكومة، أن يوجدوا نوعفرض املكتسبة 

ومن جهة أخرى، فإن النظام السياسي . أقصى درجة، املركز الطبقي املؤايت آلل العطاس، من أجل زيادة سلطتهم إىل
الشامل بقي كما كان عليه، فقد أصبحت القبائل واملساكني أكثر فئة مألن  والسبب الرئيسي يف هذا هو. دة من السلطةجر

  . يف النظام السياسي اجلديدتصال مبنابع السلطة آل العطاس كانوا حيتكرون اإل
نقسام بني مجاعة آل العطاس احلاكمة وبني إحتكار بناء السلطة يف حريضة، من قبل آل العطاس، أدى إىل إوهكذا فإن    

نقسام ليس جديداً على اتمع احلضرمي، ألنه يف الواقع عبارة عن وهذا النوع من اإل. دين من السلطةجرغري آل العطاس املُ
. نقسام آل العطاس وغري آل العطاسسابقة تارخيية إلاً لقد كانت هناك إذ. العلوي القدمي/ مطابقة للصراع اإلرشاديصورة 

رت إىل نوع مشابه ر يف حريضة، فإن القوى السياسية األوسع يف املنطقة، تطونشقاق يتطوويف الوقت الذي كان فيه هذا اإل
وهكذا . جرة العمالية والوسائل اإلعالميةلقوة السياسية اخلارجية من خالل اهلوكانت حريضة مرتبطة ذه ا. نقساممن اإل

عتربت نفسيهما مع هذا اجلانب أو ذاك يف أتلتني احملليتني يف حريضة، ، فإن الكُم١٩٦٢عندما قامت الثورة اليمنية عام 
طروا على كل مصادر السلطة يف النظام ما أن آل العطاس سيبندماج؛ فوهناك جانب آخر هلذا اإل. األوسع اال السياسي

كي حيصلوا السياسي، إالَّ أن غري آل العطاس، مل ميلكوا وسيلة داخل النظام، يستطيعون بواسطتها، الضغط على احلكومة، ل
، عتبار غري آل العطاس أنفسهم جزءاً من املعارضني الوطنيني للدولة القعيطية على اال األوسعإعلى سلطة، وهكذا، فإن 

على السلطة يف صنعاء رمزوا إىل النجاح  نيستوىل اجلمهوريأوعندما . كان يف الواقع سبيالً منهم للضغط على احلكومة
أما بالنسبة آلل العطاس، . وكان هذا يف الواقع،  بشرياً باألمل بالنسبة لغري آل العطاس. األول ملثل هذا النوع من الضغط
  . هناك كانت ردة الفعل القوية ضد الثورة فقد كان مبثابة بداية النهاية، ومن

تحدة ومتماسكة، على الرغم من صراعام الداخلية، فإن اس فيه من أنفسهم مجاعة مويف الوقت الذي يكون آل العطّ   
 ويف النشاطات اليومية يف حريضة، يستنجد األفراد بآل. اس، هم عبارة عن فئة سباسية بدون تنظيم أو قيادةغري آل العطّ

أماَّ غري آل العطاس، . ل العطاسآلتباعاً سياسيني أصبحوا أوالواقع أن بعضهم قد . العطاس، ليساعدوهم يف مشاكل حمددة
وا آل العطاس، ليتعاملوا مباشرة مع القائم أو القاضي، مع العلم بأن هذه العملية فهم يستطيعون، حبدود فقط، أن يتخطّ

و. س بهأة وتستغرق وقتاً ال بلفَكْمتباعاً سياسيني آلل العطاس، ولكي يقللوا  من أب أن يصبحوا من أجل جتن  
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. صعوبة معامالم مع موظفي احلكومة املركزية، كان على غري آل العطاس، أن جيدوا هلم ظهرياً يستطيع أن ميأل هذا الدور
وبزعيم غري رمسي، وبضغوط من داخل . الدوروكما سبق وناقشت، فإن زعيم آل سهل، كان يف موضع مثايل ليلعب هذا 

وهكذا، . دة من السلطة إىل كتلة سياسية واعيةجرد فئة مجراس، هكذا يتغريون من محريضة وخارجها، كان غري آل العطّ
عفإن أخبار الثورة اليمنية، جاءت مبناسبة شعائرية سياسية، بواسطتها أمكن للتضامن املتزايد عند الكتلة، يف أن ير عن ب

  . نفسه
   * اجـستنتإ

  نظام طبقات اتمعان  - ة على اإلجنازاتق بني أنظمة الطبقات املبنيريف أدبيات أنظمة الطبقات، عادة ما يفَ   
وعادة ما يوصف نظام . ة، وأنظمة ا لطبقات املبنية على األدوار احملددة يف اتمعات التقليدية غري الصناعي- الصناعية
وطبقة )  Class(وهكذا، فإن طبقة . يف شبة القارة اهلندية، بأنه طراز منوذجي للنظام الثاين) Caste System(املنبوذين
ن لكل طراز إرازان خمتلفان ألنظمة الطبقات، وجتماع، بأما طدائماً ما توصفان يف كتب علم اإل ،)Caste(منبوذة 

 . منهما، مميزاته اخلاصة

الثنائي، مقبول على العموم، االَّ أن النقاش ال يزال جارياً حول ما ميكن تسميته  عأن هذا التفري وعلى الرغم من    
ن الطبقة، سيعتمد على فيما إذا الواحد سيأخذها، مبفهوم ماركس أو فيرب ن ما يكوإ" . مبشكلة حتديد املفاهيم"
)Weber( أو بارسون ،)Parson . ( الدراسات اليت أُوكذلك نظام املنبوذين، فإنا عادة مشغولة هريت حولجيظهر أ ،

  )1( .نتوموود يش، كل من بيلي وليوقد كتب مراراً حول هذه املشكلة. مبشكلة حتديد مفهومه
. ةمسألة هامة، فمع ذلك يبدو يل ، أن مشكلة النمط املتغري لنظام الطبقات، هي أكثر أمهي هيوعلى الرغم من أن هذه    

سمي ، كما ي"غلقةألنظمة الطبقات املُ "وبالنسبة . أحباث كثرية حول هذه القضية، بالنسبة ألنظمة الطبقاتوتوجد هناك 
   للدهشة على األقل قل إثارةأ، لألسففإن األحباث حوهلا، هي  )2(ذلك بيلي، أنظمة الطبقات املبنية على األدوار احملددة،

  ن هيإولكن . النيحول نظام املنبوذين، ومسألة التغيري يف كل من اهلند وسوهناك دراسات قليلة ممتازة،  - هاحية كمينمن 
ن قلة األدبيات حوهلاتقدم شيئاً، فإن هذه الدراسات املمتازة تلقي الضوء على أمهية املشكلة، وتبي .  
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معرفة الطريقة اليت كيف ا النظام الطبقي احلضرمي املغلق، كما وبناء عليه، فإن هديف الرئيسي يف هذا الكتاب، هو    
  قتصادية، والسياسية، يف حريضة، مع التغيريات يف ااالت اإل يعمل بالفعل

ن ومل تكن مين، مشكلة حتديد نوعية هذا لنظام الطبقي، لسببني أثنني مها أوالً، أ. واأليدلوجية، اليت تعمل على خمتلف املستويات
فهذا ؟، أم ال) كست سيستم(ظام املنبوذين وثانياً، هل هو ن )مبفهوم كالس سيستم(نظاماً طبقياً  ليسالنظام احلضرمي، هو بوضوح 

  .الواحد به  مفهوم نظام املنبوذين الذي يقبل يعتمد على حتديد
وأما ). )2(ش، ليي )1(هنت(ظاهرة هندية فريدة فالرأي األول، يقول أن نظام املنبوذين، هو . هذه املسألة ساسيان حول وهناك رأيان 

املوجودة خارج اهلند  ىلق  مشابه لبعص األنظمة األخرمغوذين، هو ببساطة، نظام للطبقات، الرأي الثاين، فيقول أن نظام املنب
، ثقافيةيشدد على املميزات الريف األول، فالتع. ، أن هذين التعريفني، مبنيان على توكيدات خمتلفةيلويبدو ). )4(.، بارث )3(لييب(

، ليس دلفإن هذا اجلحال،  وعلى أية . بينما يشدد التعريف الثاين، على مسألة املميزات التركيبية. كعامل حسم يف نظام املنبوذين
ستنتاج إيف هتمامي، إاخلامتة، سأركز ويف هذه . ن موضوع هذا الكتابوثيق الصلة، مبشاكل التغيري، يف جمتمع طبقي، وهي اليت تكو

  . بعض األحكام العامة، من دراسيت حلضرموت
، أنواع التغيريات اليت حدثت يف حريضة، وكيف نفسرها؟ لقد شرحت يف القسم األول، من هذا الكتاب، نظام اًماهي إذ   

برهن هنا، على أن ثالثة عوامل أوقد حاولت أن . قتصادية، على هذا النظاممث شرحت، تأثريات التغيريات اإل. الطبقات، كما هو قائم
يعترب املوارد احملدودة حلريضة، وللبالد أن  فأوالً، على الشخص. ستمرارية األمناط التقليدية، لتوزيع الثروةإهامة، كانت هي السبب يف 

ن إ - احلاضر واملاضي وثالثاً، هناك منط معني للهجرة  العمالية، يف. قتصادية يف حضرموتإوثانياً، هناك عدم وجود أي تنمية . ككل
ر هذا النمط ومل يتغي. جتماعي، هي تقريباًي العالقة القدمية بني الثروة واملركز يف سلم اهليكل اإلقت إىل أن تبأدكل هذه العوا مل، قد 
يادة اهلجرة يضاً، من زأك من آثار سياسية، أو على الرغم ة، يف الدولة القعيطية، وما تبع ذلضدماج حريإكثرياً، على الرغم من 

، إىل قرية بيسي بارا، يف والية متداد احلدود االقتصاديةإلقد حاول بيلى، أن يربهن، على أن    .العمالية بعد احلرب العاملية الثانية
معروفة من قبل، حبيث  اهلند، كان له تأثري جذري؛ مبعىن أن تركيب نظام املنبوذين يف القرية، قد تأثر بقوة جديدة، غري ، يفاسوربأ
   . )5(ستطاعت اجلماعات، أن تصعد أو بط، يف سلم نظام املنبوذينأ
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ام املركز ظبدوره، أثر على نذا خلخل التوزيع القدمي للثروة،  وقتصادية جديدة يف القرية، قد إن وجود فرص إ  
  . جتماعياإل
فال زالت هناك عالقة واضحة بني توزيع الثروة، وبني مركز . ولكن يف حريضة، فإن توزيع الثروة، مل يتغري جذرياً   

ت إىل حريضة، مل متدأقتصادية، اليت د اإلون احلدإفأوالً . عدة أسباب هلذه املسألةوهناك . اجلماعات، يف نظام الطبقات
قتصادية اجلديدة، يف كل من حريضة إللقد كانت هذه الفرص ا. املدينةقتصاد إتكن شاملة وجذرية، حبيث تؤثر على 

لة، ون اهلجرة العمالية، عادة ما تؤثر على املناطق الريفية املعزإ. وحضرموت، خارجية املنشأ، ومل يستفد منها إالَّ املهاجرون
   : هذا يظهر أنه كاآليتوالسبب يف .ولكن هذا مل حيدث يف حريضة. وذلك عن طريق تغيري أمناط توزيع الثروة

قتصادية يف القرية ذاا إشاطات نعلى شكل هجرة عمالية، ك -قتصادية جديدة، يف أي منطقة ريفية إعندما حتدث فرص 
أكثر من  ،قتصادية اجلديدةية التقليدية تستفيد من الفرص اإلن اجلماعات الثرأفإما . عقفإن أحد أمرين، ممكن أن ي -

ن اجلماعات الثرية، لسبب أو أوإماَّ ، قرية نسبياًيف البقاء فتمر اجلماعات الفقرية اجلماعات الفقرية التقليدية، وبذلك تس
. قتصادي العايل التقليدياإلها بذلك تفقد مركزوقتصادية اجلديدة، آلخر، ال تكون قادرة على أن تستفيد، من الفرص اإل

هذا ما و. قتصادية، يبقى ويعزز، من التوزيع التقليدي للثروةمتداد احلدود اإلإفإن ذلك يعين، إن  ،فإذا حدث البديل األول
مبعىن أنه حيدث تغيرياً يف التوزيع التقليدي  -عكسياً يكون حدث البديل الثاين، فإن تأثريه أماَّ إذا . حدث يف حريضة

  . وهذا ما حدث يف بيسي بارا. للثروة
إن ، فأوالً :ن السبب له جوانب ثالثةإ، ؟اهلجرة العمالية يف حريضة عززت النمط املوجود لتوزيع الثروة إن السبب ملاذا   

. فضل، من أجل أن يهاجرواأياء من قبل، لذلك  كانوا يف وضع كانوا أثر -اس وآل با سهل آل العطّ -اجلماعات  العليا 
 وثالثاً، ألن هذه. يف اخلارج ،على الكسب األكثر ركانوا أقدجلماعات، كانت متعلمة أكثر، بذلك اوثانياً، فإن هذه  

، اًإذ. ستفادة من الفرص اجلديدةستطاعت، اإلألطويل من اهلجرة واخلربات الطويلة، حبيث اجلماعات، كان لديها  التاريخ ا
دل، فإن الواحد ال بد من اجلوأن كان . وةربالتغيري يف منط توزيع الث/ قتصادية، لن يأيت تلقائياً د اإلمتداد احلدوإفإن 

ديدة، من قتصادية اجلفضل، لتستفيد ولتستخدم الفرص اإلواألغىن، هي يف مركز أعلى ن اجلماعات األأيستطيع أن يقول، 
  . ألقل، حتافظ على مستوى ثرائها احلايلأجل أن تزيد، أو على ا

 فكلما. ، ليست عادة متساويةحريضة هو احلال يف  قتصادية اجلديدة، كما، من أجل الفوائد من الفرص اإلإن املنافسة   
  ومثل هذه املنافسة غري املتساوية مهمة، بدرجة خاصة، يف اجلا نب السياسي، . فضلأكانت اجلماعة أغىن، كانت فرصها 
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  . وبالذات عندما تكون التغيريات السياسية اخلارجية، كما هو يف حالة حريضة، تقوم بالتأثري على النظام السياسي احمللي
وقد أصبح اتمع احلريضي . رض على اتمع نظام سياسي جديد، وسلبت السلطة السياسية من الزعماء احمللينيفقد فُ

ويف الواقع، فإن املنافسة بني . وحدة صغرية، داخل نظام سياسي أوسع، وأدخل مبدأ املساواة السياسية بني اجلميع
لدولة، أصبح عامالً  هاماً ودينامياً، يف العالقات املتبادلة مع  اجلماعات، من أجل السيطرة على العالقات السياسية مع ا

قتصادي، فإن هذه املنافسة، هي ليست دائماً متساوية، وذلك ألن ولكن، كما هو احلال يف امليدان اإل. جلماعاتا
  . الدنيااجلماعات العليا عندها فرص أكرب للحصول على السيطرة، يف ظل النظام السياسي اجلديد من اجلماعات 

، نظاماً سياسياً ةستعمارية، أو حىت وطنيإعموماً، يف احلاالت اليت تستبدل فيها حكومات . دعين أوضح هذا بإجياز   
املناطق الريفية، فإن احلكومة اجلديدة، عادة ما متيل حنو اجلماعة القدمية احلاكمة، وتستخدمها من أجل  تقليدياً مستقالً، يف

فأوالً، إذا ما عارضت اجلماعة . القاعدة هستثنائيني هلذإإالَّ أن هناك . اجلديد يف املنطقة مة احلكدف تسيري أن تساعدها، يف
حلكومة اجلديدة، فإن مجاعة أخرى، ميكن أن  توضع يف السلطة، أو فصيالً معارضاً من اجلماعة بعنف ااحلاكمة التقليدية 

يدلوجياً، ميكن أن يوجد، يف وضع ألتزاماً إة، باملفهوم املاركسي، فإن وثانياً، عندما تكون احلكومة اجلديدة ثوري. احلاكمة
إالَّ أنه يف معظم احلاالت، فإن إدخال . التقليدية احلاكمة منها" الرجعية"أو الفالحيني يف السلطة، وإزاحة اجلماعة " العمال"

اجلماعات احلاكمة، يف احلال إىل السلطة، الوحدات السياسية التقليدية، يف احلكومات العصرية، عادة ما أدى إىل عودة 
وكان هذا  هو اهلدف األساسي، لسياسة احلكم غري املباشر، الذي مارسته احلكومات . بالتعاون مع اإلدارة اجلديدة

  . ستعمارية على نطاق واسعاإل
يشهد التعاون، بني اجلماعة التقليدية احلاكمة، واحلكومة اجلديدة،  اً، إذ"جمئ احلكومة"ويف اتمعات الطبقية، فإن    

يف املنافسة غري املتساوية، من أجل السلطة . وهذا هو عامل واحد. وبذلك يؤدي إىل عودة اجلماعة، يف احلال إىل السلطة
تصاالا مع اإلدارة إو، رواجتماعي العايل للجماعة، وثهي املركز اإل، ووهناك عوامل أخرى مهمة. بني خمتلف اجلماعات

إن هذه . ويف اتمعات املتعلمة، فإن اجلماعة األعلى، هي عادة اجلماعة األكثر تعلماً. )منها واألجنبية ةاحمللي(اجلديدة 
ىل أن اجلماعة األعلى يف اتمع الطبقي، ستحصل على السلطة يف احلال، يف ظل النظام السياسي إالعوامل جمتمعة، تؤدي 

ويف حالة صغرية كحريضة، فإن حصول اجلماعة األعلى على السلطة، عادة ما يعين احلرمان الكلي للجماعات  . دجلديا
نيا من مراكز السلطةالد .  
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لسلطة، يف ظل النظام السياسي اجلديد، ال تنتهي بعد عودة اجلماعة األعلى إىل ى كل حال، فإن املنافسة من أجل اوعل   
  . وكما شرحت يف القسم الثاين من الكتاب، فإن هذه هي فقط، املرحلة األوىل من الصراع من أجل السلطة. السلطة

ستمرارية إمييز العملية السياسية، هو  ن ماأ. يف العملية السياسية وكما رأينا بالنسبة حلريضة، فهناك عادة عدة مراحل للتطور
وباإلضافة إىل ذلك، فعندما تبدأ التغيريات اخلارجية . الديناميزمخه السلطة، الصراع الذي يتقدم وفق الصراع من أجل 

  . متس الوضع احمللي، تستجيب هلا اجلماعات احمللية، حماولة كل منها، أن تستخدم الوضع اجلديد ملصلحتها
فأوالً، أن حريضة تأثرت، بنوع النظام . عوامل هامةوبالنسبة حلالة حريضة فإن تطور الوضع السياسي، قد تأثر بعدة    

تصال إلقد كان يفتقر، إىل وجود قنوات . ساساً، إن نظام الدولة القعيطية، هو من نوع صغريأف. ندجمت فيهأالسياسي اليت 
يف التأثري " تصاالتاإل"وهذا أكد أمهية . سلطات واسعةأعطى النخبة اإلدارية  دميقراطية، بني احلاكم واحملكوم، ولذلك،

فراداً مهمني، من النخبة أحلريضة فقط، لقد كانوا اس، مل يكونوا حكاماً حمليني وثانياً، فإن آل العطّ. على قرار اإلدارة 
رة العمالية الواسعة، إىل املراكز جسي، حبركةاهلوثالثاً، فقد تأثر الوضع السيا. احلضرمية، واليت كانت تستوعبها احلكومة

املدنية يف ا لبلدان القريبة، حيث تلقن املهاجرون، جمموعات جديدة من األفكار، من خالل راديو الترانزيستور ووسائل 
حركات  ورابعاً، بسبب اللغة والتاريخ املشترك، فإن التنظيمات الوطنية احمللية، كانت تدعم من قبل. اإلعالم األخرى

ستمرار الدعائي لأليدلوجية جلوانب اهلامة هلذا الدعم، هو اإلوكان أحد ا. العروبة، اليت كان تتمركز يف العامل العريب الواسع
  . ستمرار من املوا طنني، دعم التنظيمات الوطنية احملليةإوكان يطلب ب. يدةالقومية، عرب وسائل اإلعالم، من إذاعة وجر

اس إىل ر الوضع السياسي يف حريضة، فمثالً ، بعد عودة أل العطّالعوامل، قد أثر كثرياً على تطوجتماع هذه إإن    
طبيعة  أي -جتماع العاملني األولنيإوقد كان هذا ممكناً، بسبب . ذهم ستطاعوا أن حيافظوا، بل وميدوا من نفوأالسلطة، 

وصول إىل منابع السلطة، على املستويات املختلفة، كان يف ن الإ. تصاالت آل العطاس بنخبتهاإاحلكومة القعيطية، وقدرة 
ومن أجل الوصول إىل هذا املركز، كان على آل . غاية   األمهية، حبيث تأكد آل العطاس أم حيتكرون هذه املسألة متاماً

روا من زعيمهم، وجيدوا شخصاً أقدر على تنفيذ املناورة الضرورية لكسب السلطةالعطاس، أن يغي .  
غري آل العطاس من أي مركز تنحية ن جناح آل العطاس، يف احلفاظ على، وحىت زيادة سلطتهم، كان يعين بالضرورة إ   

متداد احلدود اإليدلوجية خلقت إرتفاع الشعور القومي، وإماع اهلجرة الواسعة، وتولكن يف الوقت نفسه، فإن إج. للسلطة
جاهزة لتجمع سياسي يضم كل لغة  وقد وفرت القومية. حمرومة من السلطةوالءات سياسية بني كل اموعات اليت كانت 

ستقطاب السياسي يف وبالتايل اإل. اساملناسبة لقيام كتلة غري آل العطّت كما وأن الثورة اليمنية، وفر. غري آل العطاس
  . حريضة
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 أوالً، عودة اجلماعة التقليدية احلاكمة إىل : كالتايلر السياسي يف حريضة ميكن أن تفصل وهكذا ، فإن مراحل التطو

وهذا . ر الوالءات السياسية املشتركة بني اجلماعات املقهورةثالثاً، تطو. ثانياً، تعزيز اجلماعة احلاكمة لسلطتها. السلطة
غط منها لكسب لقومية كضستخدمت اجلماعات املقهورة لغة اأي سلطة اجلماعة احلاكمة، وفيه بالتايل أدى إىل حتد

  . فترض أن املرحلة الرابعة ستكون حتقيق احلصول على السلطة بواسطة اجلماعات املقهورةأو. السلطة
ة يف الدولة أي منذ دخول حريض -ة ريضة، خالل العشرين سنة املاضيوهذه هي املراحل الواضحة يف العملية السياسية حل 

ر السياسي يف اتمعات الطبقية املبنية على األدوار طرازاً عاماً للتطوأن هذا مل ميكن أن يكون  حومن الواض. القعيطية
. تطور حدث نتيجة عدة عوامل حمددة، كانت تعمل يف وضع ميين -ريضة ر حن هذا هو طراز حمدد لتطوإ. احملدودة
  : وهذه هي . فتراضات العامة املبدئيةاحد، أن حياول ويطرح بعضاً من اإلعتماداً على هذا الوضع، يستطيع الوإولكن، 

  
ي عموماً، تغير بالضرورة التوزيع القدمي للثورة، اليت ه لنقتصادية، إىل اتمعات الطبقية املعزولة متداد احلدود اإلإن إ  :أوالً

تستخدم من أجل  -قتصادية اجلديدة جتاه عام، بأن الفرص اإلإويف الواقع، هناك . جتماعي التقليديمرتبطة بسلم اهليكل اإل
  . احلفاظ على النمط احلايل لتوزيع الثورة

متداد النظام السياسي اجلديد، إىل مثل تلك اتمعات املعزولة، عادة ما  يؤدي إىل عودة اجلماعة التقليدية إإن  : ثانياً
  . احلاكمة إىل السلطة يف ظل البناء السياسي اجلديد

ستخدام الواسع قتصادية، والنظام السياسي اجلديد، عادة ما يرافقها ظهور القومية واإلل من احلدود اإلمتداد كإإن   :ثالثاً
يدلوجية جديدة على جمتمع طبقي أمتداد حدود إوهذا بالضرورة، يعين . لوسائل اإلعالم، من أجل الدعاية لألفكار القومية

  . صلب
ستقطاب السياسي بني اجلماعات احلاكمة واجلماعات احملكومة، هو اإل ن املنطق احلتمي هلذا النوع من الوضع،إ: رابعاً

، وذلك من أجل أن حتصل على "كلغة جدلية"والذي عادة ما تستخدم فيه اجلماعة األخرية، األيدلوجية القومية اجلديدة 
  . السلطة 
إن ديالكتيك هذا النوع من الصراع، من أجل السلطة، يفضي إىل فوز اجلماعات املضطهدة، يف نيل السلطة داخل : خامساً
   . اتمع
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