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تغيـّر يف األساليب ملواجهات بلغت مرحلة حاسمة

خرباء: القاعدة فشلت يف إصابة أهدافها البعيدة والقريبة

[ ي�شري الدكت�ر �شعيد اجلمحي- الباحث يف �ش�ؤون 

القاعدة- اىل اأن عنا�شر التنظيم كان�ا قد وجه�ا من 

قبل ن�شائح مفادها اأن على رجال االأمن اأال ي�شارك�ا 

يف حماية ال�طن واأال يك�ن�ا من النظام، وطلب�ا من 

االأهايل اأن من كان لديه اأخ اأو ابن ين�شحه اأال يك�ن 

جزءًا من النظام اأو الق�ات امل�شلحة.

وقال: ان التف�شري الذي اأجده اأن�شب لقيام عنا�شر 

تنظيم القاعدة با�شتهداف رج��ال االأم��ن انها تريد 

االنتقام ملا ُوّجه لها من �شربات م�جعة خالل الفرتة 

املا�شية ا�شتهدفت مناطق ت�اجدها، حيث حققت 

ق�ات اجلي�ش اليمني نتائج جيدة كما اأن الدولة عازمة 

على اجتثاث القاعدة.

واعترب اجلمحي اأن هذا التف�شري جزء من احلقيقة، 

فيما يت�شمن اجلزء االآخر منها اأن تنظيم القاعدة 

يف بالدنا ف�شل يف حتقيق هدفه الرئي�شي املتمثل يف 

ا�شتهداف امل�شالح االأجنبية الذي ي�شميه الهدف اأو 

العدو البعيد.. بينما كل مايتبع النظام داخلياً ت�شميه 

الهدف اأو العدو القريب.

واأ���ش��اف: اإن القاعدة يف الفرتة االخ��رية غريت 

تكتيكها من ا�شتهداف العدو البعيد اىل العدو القريب، 

وذلك لي�ش الأن الدولة ا�شتطاعت اأن ت�جه �شربات 

قا�شية �شد عنا�شرها فح�شب واإمنا اي�شاً لف�شل تنظيم 

القاعدة يف حتقيق اأهداف ما ي�شمى العدو البعيد، 

مبعنى اأنها مل تنجح مطلقاً يف ا�شتهداف االأجانب 

داخل اليمن وقد كان اآخرها املحاولة الفا�شلة الغتيال 

ال�شفري الربيطاين.

م�ؤكدًا اأن عنا�شر تنظيم القاعدة االرهابي ت�شعى 

لتحقيق اأهداف مدنية واأهداف �شهلة وبالتايل ال تق�م 

مب�اجهات مبا�شرة وال ت�شتطيع القيام مب�اجهة 

ع�شكرية مبا�شرة واإمنا قد تنجح اأحياناً با�شتخدام 

طرق خمادعة ت�شتهدف رجال االأمن على حني غرَّة.

[ كما اأ�شار الدكت�ر �شعيد اىل اأن البيانات والر�شائل 

التي ي�جهها عنا�شر تنظيم القاعدة تك�شف عن 

النف�شية ال�ح�شية له�ؤالء االرهابيني التي تت�عد 

وتهدد �سباط وجنود �الأمن، رغم �أن هوؤالء م�سلمون 

ويق�ل�ن ال اإله اإال اهلل، اإال اأن القاعدة تتالعب باالألفاظ 

وتق�ل:اإن ه�ؤالء ي�ال�ن ال�شلطة وبالتايل ي�ال�ن 

الكفار وبالتايل يجب ا�شتهدافهم الأنهم يقف�ن حجر 

عرثة اأمام قيام الدولة االإ�شالمية.

و�شدد على �شرورة اأن يق�ل العلماء كلمتهم اإزاء 

اأفعال القاعدة االرهابية يف هذا ال�قت بالذات واأن 

عليهم الرد على خطاباتهم ال�شاخرة منهم واملنتقدة 

تخاذلهم يف ن�شرة ق�شايا امل�شلمني.

[ من جانبه اأو�شح م�ش�ؤول الدرا�شات االأمنية 

واال�شرتاتيجية مبركز �شباأ عاي�ش ع�ا�ش، اأن هجمات 

تنظيم القاعدة على رج��ال االأم��ن تع�د اىل ما قبل 

�شنتني وحتديدًا يف العام 2007م عندما قامت باغتيال 

نائب مدير البحث اجلنائي مبحافظة م��ارب علي 

ق�شيلة، ثم تلتها ا�شتهداف مدير اأمن مديرية مدغل 

مبارب حممد ربي�ش بن كعالن الذي اغتيل ب�ا�شطة 

ر�شالة مفخخة، ثم عملية التفجري االنتحاري التي 

ا�شتهدفت مع�شكر االأمن املركزي ب�شيئ�ن- حمافظة 

ح�شرم�ت- يف العام 2008م، وكذا اختطاف واغتيال 

نائب مدير البحث اجلنائي يف مارب ب�شام طرب��ش.

وقال: اإن عنا�شر تنظيم القاعدة االرهابي جددت 

هجماتها خالل العام اجلاري على رجال االأمن، حيث 

ا�شتهدفت مقري االأم��ن ال�شيا�شي مبحافظتي عدن 

ب  واأبني ومقر االأمن العام، كما قامت يف �شب�ة بَن�شْ

كمائن الأطقم ع�شكرية راح �شحيتها 12 جندياً.

 واأ���ش��اف: اإن الفارق بني القدمي واجلديد ميكن 

مالحظته عن طريق ان كل العمليات ال�شابقة لعنا�شر 

القاعدة كانت تتم يف معظمها ب�شكل فردي، لكن اجلديد 

يف عمليات عدن واأبني و�شب�ة اأن القاعدة بداأت تغرّي 

االأ�شاليب والتكتيكات، فبداًل من االعمال االنتحارية 

والر�شائل وال�شيارات املفخخة اأ�شبحت ت�شتهدف 

رجال االأم��ن عن طريق جمم�عات اإرهابية راجلة 

يرتاوح عددها بني 5 - 20 فردًا يق�م�ن مبهاجمة 

املقرات االأمنية.

وبالن�شبة لتاأثري النطاق اجلغرايف اأ�شار ع�ا�ش اىل 

اأن اأ�شل�ب هجمات عنا�شر القاعدة تغريرُّ مع تغريرُّ 

النطاق اجلغرايف، ففي املناطق اجلن�بية ا�شتخدمت 

اجلماعات وذلك ملحاولة ا�شتغاللها ال��شع وحدوث 

بع�ش الت�ترات االأمنية يف تلك املناطق، كي تن�شط 

فيها.

 واأك��د م�ش�ؤول ال��درا���ش��ات االأمنية اأن االأعمال 

االرهابية االأخرية لتنظيم القاعدة با�شتهدافها رجال 

االأمن تدل على اأن امل�اجهة ما بني احلك�مة وعنا�شر 

التنظيم االإرهابي و�شلت اىل مرحلة حرجة و�شتك�ن 

اأكرث حدًة و�شرا�شًة بحكم اأن احلك�مة ما�شية يف اإطار 

ا�شتئ�شالها للقاعدة واالنتقال يف هذه املرحلة اىل ط�ر 

ال�شربات اال�شتباقية، االأم��ر الذي يعك�ش النجاح 

امل�ؤكد الذي حققته احلك�مة، كما يعك�ش اأن عنا�شر 

تنظيم القاعدة كان لديها من الن�ايا ال�شيئة الكثري، 

وبالتايل قامت مبهاجمة اأهم االأجهزة االأمنية.

ويرى اأنها با�شتهدافها هذه املقرات االأمنية تريد 

ت�جيه ر�شالتني، االأوىل الأع�شاء التنظيم االإرهابي 

الإيهامهم باأنها مازالت م�ج�دة بق�ة وان لديها 

القدرة على الفاعلية واحلركة واأال يت�شرب ال�شك 

يف نف��شهم باأنها وهنت اأو تراجعت جراء ال�شربات 

الناجحة للحك�مة، اأما الر�شالة االأخرى فهي م�جهة 

خل�ش�مها حيث تريد الق�ل باأنها مازالت م�ج�دة يف 

اليمن واأنها قادرة على ت��شيع ن�شاطها لي�شمل اأكرب 

قدر من املناطق واملحافظات.[

[ في الوقت الذي نجحت فيه ضربات الحكومة االستباقية ضد عناصر 
تنظيم القاعدة اإلرهابي من إحباط تنفيذ أكثر النوايا سوءًا باليمن.. 
فإن األعمال اإلرهابية األخيرة للقاعدة تكشف عن وصول المواجهة 

الى مرحلة متطورة.
بالتأكيد ان استهداف تنظيم القاعدة لرجال األمن والمنشآت األمنية 
ليس باألمر الجديد، كونه يعتبر كل أفراد القوات المسلحة واألمن 
خصمًا قويًا.. ولكن السؤال المهم هنا.. لماذا تفعل القاعدة ذلك اآلن؟

استهداف القاعدة لرجال األمن 
سيؤدي إىل مواجهة قوية وشرسة 

وأكثر ضراوة من قبل الجيش
القاعدة فشلت يف استهداف 

املصالح األجنبية يف اليمن

ماذا لو كانت لحج جنوب األرجواي؟!
¿ عاد منتخب األرجواي من مونديال جنوب أفريقيا مزهوًا بحصوله على المركز الرابع من بين أقوى )32( منتخبًا لكرة القدم في العالم؛ إضافة إلى ظفر أحد نجومه 

بجائزة أحسن العب في المونديال.
منتخب األرجواي الذي تم انتقاء نجومه من بين ثالثة ماليين نسمة فقط، أي أقل من عدد سكان الحالمة تعز التي لم تتوج سوى بثالث بطوالت في الدوري المحلي 

واحدة منها في القرن العشرين، وبطولتان لنادٍ تقف خلفه أكبر مجموعة صناعية في البلد هي مجموعة هائل سعيد أنعم.

اال�شتهالل باحلديث عن منتخب االأرج���اي لي�ش جمرد معل�مات ت�شتدعي 

ال�شرد، بل لال�شت�شهاد بخط�ة وطنية رائعة اأقدم عليها هذا املنتخب بعد اأن حظي 

با�شتقبال ر�شمي و�شعبي كبري متثلت يف تبني املنتخب اإن�شاء �شندوق ي�شارك يف 

مت�يله جن�م املنتخب املحرتفني يف االأندية االأوروبية وجن�م ال�شينما والفنانني، 

واأخريًا احلك�مة، وتك�ن مهمته دعم املهارات يف كل املجاالت ل�شباب االأرج�اي.

فدور اال�شتثمار يف الريا�شة لي�ش هيئًة مهما كانت كلفته، كما اأن اإفرازات جتاهل 

قطاع ال�شباب وحرمانهم من اأن�شطة ومهارات يت�ق�ن ملمار�شتها مل تعد خافية على 

كل متابع لل�شاأن الريا�شي وال�شبابي يف بلد كاليمن ثالثة اأرباع �شكانه هم �شباب 

واأطفال لي�شت اهتماماتهم الريا�شية اأقل �شاأناً من ال�شباب..

جميعنا كيمنيني من م�شئ�يل امل�ؤ�ش�شات املعنية بالريا�شة على يقني تام باأن �شباب 

اليمن باإمكانهم تقدمي �ش�رة مغايرة ل�اقعنا الريا�شي املثقل بالهزائم والنك�شات 

يف خمتلف االألعاب؛ اإن هم وجدوا التفاتة 

�شادقة ودعماً ي�فر -لي�ش كل، بل بع�ش- 

متطلبات حياتهم الريا�شية.

وال يجب هنا جتاهل �شفحة نا�شعة يف 

تاريخ اليمن الكروي حيث قدم جمم�عة 

من االأ�شبال عرو�شاً اأبهرت العامل، ه�ؤالء 

الفتية ال�شغار القادم�ن من بلد فقري 

ومتعب واجه�ا وبندية ثالثة من اأق�ى 

منتخبات العامل، فيمثل كل واح��د منهم 

قارة: الربازيل، والربتغال، والكامريون، 

وذلك يف كاأ�ش العامل للنا�شني التي اأقيمت 

يف »فلندا« ع��ام2003م، ومثل اليمن فيها 

منتخب »االأمل«.

احلديث عن التفريط مبنتخب االأمل لي�ش 

جديدًا فقد كرث الن�اح والع�يل عن ذلك 

احللم الذي غادر م�شاجعنا واإىل الي�م، لكن 

املهم ه� اأن جن�م منتخب االأمل مل ياأت�ا من 

املريخ، بل من ح�اري واأزقة وُقرى اليمن 

التي قل �شا�شة الريا�شة فيها اآمال ال�شغار 

والكبار الذين ين�شدون ريا�شة ت�شرف علمهم يف كل املحافل.

من ي�شاهد -وخ�ش��شاً يف العطلة ال�شيفية التي نعي�شها هذه االأيام- املالعب 

الرتابية واالأرا�شي امل�ش�رة التي تكتظ بع�شاق الريا�شة ال يجد تربيرًا لعجز 

اجلهات املخت�شة عن ا�شتثمار طاقات ه�ؤالء ال�شغار و�شقلها وفق االأ�ش�ش املتبعة 

يف اأفقر بلدان اأفريقيا اإن نحن حتججنا ب�شحة االإمكانات..

ويكفي هنا االإ�شارة اإىل مثال واحد الإثبات �ش�داوية واقع الريا�شة يف البلد رغم 

هدر الكثري من االإمكانات يف فعاليات واأعمال وهمية وغري ذات جدوى!!

حمافظة حلج وهي واحدة من حمافظات اليمن املهمة، فهي واإن كانت الي�م م�شدر 

قلق للحك�مة ب�شبب اخلارجني عن القان�ن الذين ي�شتغل�ن ال�شباب يف اأعمال ف��شى 

و�شغب وم�شريات ترفع �شعارات بائدة تبقى حلج منجم املنا�شلني والث�ار ومدينة 

الفن واخل�شرة واجلمال، واحِلرف اليدوية واحلل�ى، وكل ما ه� حمبب للنف�ش.

التقارير -�ش�اء اأكانت اأمنية اأم �شحفية- ت�ؤكد اأن غالبية الذين يخرج�ن يف 

املظاهرات يف حمافظة حلج هم �شباب!! وال�ش�ؤال يبقى دائماً ملاذا تعجز احلك�مة 

مب�ؤ�ش�شاتها الريا�شية والتعليمية والثقافية عن احت�اء ه�ؤالء ال�شباب، مع اأن 

املهمة لي�شت باملعجزة؟!

يق�ل رئي�ش وزراء تركيا »رجب طيب اردوغان« اإن الريا�شة والتدريب  املهني 

واحِلرف مكنت حك�مته من اإدماج اآالف ال�شباب االأكراد يف املجتمع الرتكي، رغم اأن 

املقارنة هنا لي�شت من�شفة، �ش�اء من حيث اأداء احلك�مة يف تركيا واآلياتها املتبعة، 

اأو من حيث االختالف العرقي بني االأكراد واالأتراك، يف حني نحن يف اليمن �شعب 

واحد، ودين واحد، ولكن م�ؤ�ش�شاتنا مل تتمكن من ا�شتغالل اإمكانات الق�ى الب�شرية 

وتن�عها الرائع خلدمة البلد.

يع�د الت�شاوؤل: هل ل� وجد �شباب ردفان وحلج عم�ماً وال�شالع وتعز و�شعدة- 

وغريها من بقاع اليمن م�ؤ�ش�شات ريا�شية قادرة على ت�ظيف اإمكاناتها يف خدمة 

منا�شطهم الريا�شية- �شنجد ه�ؤالء ال�شباب يف �ش�ارع »احلبيلني« للتظاهر اأو جبال 

»مران« للقتال والتمرد، اأو �شحاري ال�شرق اليمني بني اأح�شان تنظيم االإرهاب 

ودعاة القتل والت�شطري.

اإذا كانت حلج التي ي�جد يف كل قرية من قرى مديرية »تنب« -اإحدى مديرياتها- 

اأكرث من فريق �شعبي لكرة القدم مب�شميات ريا�شية، وبدعم فردي ال ي�جد ممثل 

لها يف الدوري املمتاز، بل ميثلها فريق واحد يف الدرجة الثانية، بينما كل اأنديتها 

تلعب يف الدرجة الثالثة.

واإذا كانت حلج -وهي اإحدى  املحافظات ال�شاحلية املطلة على بحر العرب- ال 

ت�جد فيها ريا�شة ال�شباحة.

واإذا كانت اأندية حلج تلعب بط�لة الدوري املحلي يف ملعب غري قان�ين، وال 

ي�جد بها �ش�ى ثالثة مالعب ترابية م�شى على اإن�شائها ع�شرات ال�شنني، واإذا كانت 

ريا�شة »الك�نغف�« و«البلياردو« وال�شباحة وغريها من الريا�شات غري جم�دة، 

كيف �شيجد �شباب هذه املحافظة �شع�بة يف ال�شري خلف دعاة الفرقة والتمزق؟!

من ن�شف ملي�ن ريال اإىل ملي�ن و�شتمائة األف ريال هذا ما تدفعه وزارة ال�شباب 

والريا�شة الأندية حمافظة حلج، وحمافظات اليمن كلها!!

يق�ل رئي�ش نادي »احل�شيني« يف حمافظة حلج مهدي علي العمري اإنه وللعام 

الثالث يتابع وزارة ال�شباب والريا�شة ل�شرف مبلغ ربع ملي�ن ريال خم�ش�ش 

كتكرمي للفرق التي حتقق املراكز املتقدمة يف خمتلف الريا�شات، ولكنه بعد ثالث 

�شن�ات يفاجاأ بقرار من نائب وزير ال�شباب باإلغاء املبالغ املقررة لالأندية كتكرمي 

على اأدائها، وذلك لالأع�ام 2007، 2008، 2009م.

مهدي العمري بعد ثالث �شن�ات من مطالبته بتكرمي فريقه الذي ح�شل على املركز 

الثالث على م�شت�ى اليمن يف كرة اليد، عاد االأ�شب�ع املا�شي اإىل حمافظة حلج من 

العا�شمة �شنعاء باإجناز يتمثل يف اأنه اأنهى رحلة ال�شن�ات الثالث واأ�شبح االآن 

مقنعاً اأن تكرمي العبيه مل يعد ممكناً، وبالتايل لن ي�شطر لل�شفر اإىل �شنعاء واإلقاء 

التحية على م�شئ�يل وزارة ال�شباب الذين ظل�ا ثالث �شن�ات يردون عليه باإجابة 

م�حدة )ما في�ش ر�شيد بالبنك(!

ماأ�شاة اأخرى رواها مهدي ل�«امليثاق« اختزلت بعدًا اآخر من ي�ميات االإهمال الذي 

ي�اجه الريا�شة وال�شباب من ِقبل القطاع اخلا�ش وال�شلطة املحلية، حني عجزت 

عن ت�فري تكاليف رحلة لعدد من ريا�شيي النادي الكبار يف ال�شن، تكرمياً لدورهم 

ال�شابق كنج�م قدامى مثل�ا النادي يف البط�الت املحلية.

مهدي يق�ل وبحرقة اإن ال�شلطة املحلية تكتفي بت�جيه ر�شالة اإىل م�ؤ�ش�شات القطاع 

�خلا�ص لدعم �أي ن�ساط مع معرفتها �أن 

هذه الر�شالة لن تع�د اإال بالقليل حلاملها.. 

ويتحدث كيف مكث يف مكتب مدير اأحد 

م�شانع املحافظة وق��ت��اً ط���ي��اًل حم��اواًل 

اإقناع هذا املدير بدعم الرحلة اإىل احلديدة، 

ليعر�ش عليه بعد ذلك املدير املبجل مبلغ 

ثالثني األف ريال، مع العلم اأن هناك عددًا من 

امل�شانع الكبرية يف حمافظة حلج، منها )8( 

م�شانع حديد واأ�شمنت و�شرياميك وط�ب 

واإطارات ومياه وغريها..

واإذا كانت وزارة ال�شباب والريا�شة مل 

تقدم �شيئاً للريا�شة يف حلج، وكذلك ال�شلطة 

املحلية، واأي�شاً القطاع اخلا�ش، فمن اإذًا 

املعني بانت�شال �شباب حلج اخل�شرية من 

هذا االإهمال؟ وملاذا تقدم وزارة ال�شباب 

والريا�شة معدات ريا�شة مل�شائخ ونافذين 

يف حني اأن هناك اآالف ال�شباب بحاجة اإليها.

اأكرث من )50( فريقاً ريا�شياً يف مديرية 

»تنب« وحدها يق�م الالعب�ن ب�شراء كل 

م�شتلزماتهم الريا�شة، وميار�ش�ن لعبة كرة القدم بع�شق كبري.. فهل يجد ه�ؤالء 

التفاتة من ِقبل املعنيني لدعمهم وتاأطريهم يف اأندية املحافظة امل�ج�دة، اأو يف اأندية 

جديدة..

لن نطالب وزارة ال�شباب باأن تخرج من حمافظة حلج اأو تعز اأو اليمن كلها منتخباً 

كاالأرج�اي، ولكن نتمنى من كل م�ؤ�ش�شات الدولة الريا�شية وال�شلطة املحلية 

والقطاع اخلا�ش ا�شت�شعار خطر الفراغ لدى ال�شباب..

جمرد اأمنية لي�ش اأكرث وحلج لي�شت اأكرث من مثال، وجارتها عدن لي�شت باأح�شن 

حال، رغم اأنها املدينة التي تاأ�ش�ش فيها اأول ناٍد يف اجلزيرة العربية ه� »التالل« 

الذي عاد اإىل االأ�ش�اء مب�لد كما يقال..

واأخريًا ماذا ل� كانت حلج جن�ب االأرج�اي؟!!

عصام السفياني

من املعني 
بانتشال 

شباب 
لحج من 

اإلهمال؟!

شبابنا  
بإمكانهم 
تقديم صورة 
مشرفة عن 
بالدنا


