
 

 

 المعالجات.. التحديات.. النشأة.. اليمن في «داعش»

 كتب: أحمد التالوي 
 مصري في شئون التنمية السياسية باحث

 مدخل تأسيسي:

بين القضايا التي تشغل بال صانع القرار، والمجتمع اليمني على حد سواء، هي قضية انتشار  من
الفكر المتطرف، والجماعات التكفيرية التي تتبنى العنف نهًجا لها، في ظل ما يؤكده الواقع، من أن اليمن ال 

 لهذه الجماعات.يملك الحاضنة االجتماعية أو الفكرية التي يمكن لها أن تؤسس وجوًدا راسًخا 

ويعود مكمن الخشية األساسي، من أن تقود األزمة الحالية التي تعيشها اليمن، بسبب الحرب، وضعف 
السلطة المركزية، وتعطُّل منافذ التنشئة والتلقين المختلفة، والسيما األطر المسؤولة عن التعليم والمؤسسات 

ه النوعية من األفكار، وبالتالي، الجماعات التي تتبناها، الدينية الرسمية؛ أن تقود إلى المزيد من التمكين لهذ
 داخل المجتمع اليمني.

وزاد من ضرورة البحث عن معالجة آنية لهذه المسألة، هو دخول تنظيم الدولة "داعش"، إلى صورة 
اف المساحة "الجهادية" في اليمن، بسبب حالة الفوضى التي خلفتها الحرب، واستغالاًل من جانب بعض األطر 

اإلقليمية والدولية للواقع الراهن في اليمن، من أجل وضعه على أجندة مخطط الفوضى الهدامة الذي يشمل 
 المنطقة العربية بالكامل.

وفي هذا اإلطار، تناقش هذه الورقة مجموعة من التساؤالت حول هذا الملف الذي يمكن اعتباره أولوية 
اليمن، وعلى رأسها، حقيقة النشأة واألهداف، وهوية القيادات مهمة من جانب المعنيين بحاضر ومستقبل 

الراهنة للتنظيم في اليمن، باعتبار أن هذه النقطة توضح الكثير من خلفيات الموقف، وسبل المواجهة 
 والمكافحة.



 

 

وتنطلق الورقة من فرضية أيدها الواقع، سواء في األزمة اليمنية، أو في أزمات اإلقليم األخرى، من أن 
داعش" تنظيم وظيفي، أسسته ودعمته أطراف مختلفة في اإلقليم، وفي المجال األنجلو ساكسوني الذي "

يستهدف المنطقة العربية، كإحدى أوراق الصراع السياسي ولتبرير التدخل العسكري في البالد العربية، ومن 
 بينها اليمن.

 

 لقاعدة:غموض النشأة وتبادل األدوار مع ا"داعش" في اليمن.. أواًل: 

م، ومطلع العام 2014تعود بداية التواجد الظاهر لتنظيم الدولة "داعش"، في اليمن، إلى أواخر العام 
لحالة الفوضى السياسية  –كما هو المعتاد من مثل هذه النوعية من التنظيمات  –م، استغالاًل 2015

بعض المناطق والمدن اليمنية، فيما واألمنية، في ظل األزمة التي تسبب فيها التدخل العسكري للحوثيين في 
ف إعالميًّا باالنقالب على شرعية نظام الرئيس عبد ربه هادي منصور.  ُوص ِّ

م، بدأت تقارير عدة تتواتر عن بِّدئ تنظيم "داعش" في االنتشار في اليمن، وبدأ في 2015وفي يناير 
نوب ووسط اليمن، مع اشتداد تشكيل حضور ميداني له، بشكل شمل تجنيد أنصار في ثالث محافظات في ج

المنافسة بينه وبين فرع تنظيم "القاعدة" هناك، وهو "تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب"، مما أدى إلى وقوع 
م، ويناير 2014مواجهات مسلحة بين الجانَبْين، والسيما في مناطق شرق البالد، في ديسمبر من العام 

 م.2015

جأ إليها "داعش" من أجل التأسيس لوجوده في اليمن، التواصل مع ومن بين أبرز المسارات التي ل
بعض بؤر التطرف التي تأثرت في عقود سابقة، بموجات الفكر الوهابي التي تواترت على اليمن، في ظل 
العالقات اإليجابية التي كانت تجمع بين اليمن وبين المملكة العربية السعودية، في فترة حكم الرئيس السابق، 

 عبد هللا صالح.علي 

فكان أن تفاوضت قيادات غير يمنية من "داعش" مع قيادات محلية في مناطق تقع شرقي اليمن، وفي 
 جنوبها، مركزًة على المناطق التي يمكن أن توفر تموياًل ذاتيًّا محليًّا ألنشطة التنظيم.



 

 

صغيرة، واعتماد أساليب كما اعتمد التنظيم على ذات "تقنيات" عمل تنظيم القاعدة، في تأسيس خاليا 
 عمل مماثلة، سواء في تنفيذ عمليات اغتيال، أو في استهداف عناصر الجيش اليمني.

وفي أمر الفت؛ تؤكد الكثير من التقارير الواردة من اليمن، أن غالبية أنشطة "داعش" وحتى القاعدة، 
صالح، مع طبًعا وجود  تستهدف الحوثيين وعناصر الجيش اليمني من الموالين للرئيس السابق، علي

استهداف للقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، كما في حاالت االستهداف المتعددة لمعسكر 
 ، ومقار أمنية وعسكرية أخرى في عدن، ومناطق سيطرة حكومة هادي األخرى."انبَ لَ وْ الص  "

ف تقرير حديث عن تنفيذ زاد تنظيم "داعش" من حجم نشاطه في اليمن؛ حيث كشم، 2016وفي العام 
م 2016مصاًبا، خالل شهر يناير  43قتياًل و 34عملية اغتيال وأربع هجمات بسيارات مفخخة، خلفت  33

 .(1)فقط، وفي مدينة عدن وحدها

بالرغم من عملياته اإلرهابية في اليمن، رية؛ فإنه من المالحظ أن التنظيم قد كث ف ووفق التقارير اإلخبا
"مفاجًئا" في مقابل قدراته الكبيرة، وعلى الرغم من أنه لم يتم اإلعالن حتى اآلن عن قيادته أن ظهوره كان 
 بشكل رسمي.

ولقد قاد ذلك الوضع بعض المحللين إلى القول بأن اليمن ال يوجد فيها تنظيم "داعش"، ولكنها "القاعدة" 
ر سنوات، ولكنها ال تعلن ذلك التي تتمتع بأوضاع وقدرات أفضل بكثير من "داعش"، راكمتها على مدا

 بتوجيه كال التنظيَمْين في اليمن.تقوم أخرى جهة رسميًّا، أو أن هناك 

زمنيًّا إلى تاريخ تأسيس "داعش" في العراق، من بالعودة ويرى المحلل والكاتب، عبد الحكيم هالل، إنه 
رفض أساسي مع "القاعدة"، تمث ل في نجد أن تنظيم الدولة خرج إثر خالف رحم تنظيم "القاعدة"؛ فإننا سوف 

الخالفة ، مع دعم فكرة تأسيس "دولة عدم استهداف الشيعة "، وهيالقاعدة"االلتزام بأحد مبادئ تنظيم "داعش" 
، وليس مستقبلي ٍّ كما تؤمن أدبيات "اإلسالمية  .(2)القاعدة"" كهدف آني ٍّ
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ونوعية العمليات اإلرهابية التي على نحو عملي، كان من السهل مالحظة أن شكل ويقول إنه "
ا عن تلك التي اشتهر بها تنظيم القاعدة طوال الفترة أصبحت تعلن اليوم باسم داعش اليمن، لم تختلف كثيرً 

 ".الماضية، وبشكل خاص ما يتعلق باستهداف مسئولي وأجهزة الدولة الرسمية

 .اليمن في" داعش" تنظيم تأسيس جذور في ربما الرؤية هذه يدعم ما وهناك

 العراق في اإلسالمية الدولة تنظيم" ظهور بعد أنه إلى تعود اليمن، في" داعش"لـ األولى فالبدايات
 تنظيم زعيم الظواهري، أيمن الدكتور يعلن أن قبل أواًل، سوريا في القاعدة عن وانفصاله ،"داعش" أو" والشام

 في القاعدة تنظيم قيادات في خالفات وقعت سوريا؛ في القاعدة يمثل ال" داعش" أن م،2014 في ،"القاعدة"
 .الوقت ذلك في ،"للمسلمين خليفةً " نفسه أعلن الذي البغدادي، بكر أبو مبايعة مسألة بشأن اليمن

 بن أسامة مؤسسه، مع عملوا الذين للتنظيم والثاني األول الجيَلْين من كانت اليمن، في القاعدة فقيادة
 .البغدادي مبايعة ورفضوا البيعة، وأعطوه وباكستان، أفغانستان من كل في الدن،

 في الوحيشي، ناصر ،"العرب جزيرة في القاعدة تنظيم" أمير مقتل بعد تزعزع، الموقف هذا ولكن
 التنظيم، قيادة الريمي قاسم تولى حيث طيار؛ دون  من أمريكية لطائرة هجمات في م،2015 يونيو منتصف

" رسمي" موقف أو بيان أي عنه يصدر لم ولكن البغدادي، مبايعة مؤيدي من - عدة تقارير وفق - وهو
 .اليمن في" داعش"لـ فرع إلى العرب، جزيرة في القاعدة فرع بتحول يقول أو ذلك، يدعم

 نشاط في كبير تراجع العرب، جزيرة في القاعدة إلمارة الريمي تولي بعد أنه الحظوا مراقبون  ولكن
 األمريكية المركزية االستخبارات وكالة أن من بالرغم السياسي، المستوى  على حتى ،"داعش" لصالح" القاعدة"

 باالهتمام جديرة مالحظة وهي العالم، في" القاعدة" لتنظيم فرع أقوى  باعتباره العرب، جزيرة في القاعدة صنفت
 .خصوصها في واضح شيء أي اآلن إلى يثبت لم ولو حتى

قد بدأ فيما هو معلن، في تنفيذ استراتيجيات في اليمن،  "القاعدة" وفي ذلك أيًضا سوف نجد، أن تنظيم
"داعش" في صدد التمدد والسيطرة على مدن رئيسية، وهو ما كانت ترفضه القاعدة في سوريا، أو جبهة 



 

 

النصرة التي تحولت إلى جبهة فتح الشام فيما بعد؛ حيث رفضت النصرة كثيًرا طرح فصائل سورية معارضة 
 ، مثل "جيش اإلسالم" و"أحرار الشام"، فكرة السيطرة على األرض في مواجهة النظام السوري.مسلحة أخرى 

م، تبنت منظومة 2016م و2015، توجهت في جنوب اليمنشرق و في "، القاعدة"عمليات تنظيم ف
 تهدف إلى البقاء والتوسع.

تابعة  إرهابيةوعات مجمأعلنت للحرب على اليمن، مع األسابيع األولى م، 2015ففي مطلع أبريل 
 وفي مطلع فبراير، أقصى شرق اليمنفي سيطرتها على مدينة حضرموت في جزيرة العرب"،  تنظيم القاعدةـ"ل

 جنوب شرق اليمن.، سيطرتها على مدن في محافظة أبينكذلك  "القاعدة"أعلنت م، 2016

في صدد تنفيذ هجمات انتحارية في المقابل؛ فإن "داعش" في اليمن، تتبنى استراتيجية تنظيم "القاعدة"، 
 كبرى واستهداف كبار المسؤولين.

 الموالية القوات أن اليمن، قاعدة أعلنت لهادي؛ الموالين المسؤولين على" داعش" تركيز مقابل وفي
 العراق في والقاعدة األم،" القاعدة" موقف وبين بينها يتباعد ما وهو الرئيسية، أهدافه أحد ُتعتبر للحوثيين،
م كما ،"داعش" إلى أقرب ويجعلها وسوريا،  .تقد 

 

 :"داعش" ودور الحرب في اليمن في دعم التنظيم: ثانًيا

من بين عوامل الجذب، بجانب الواقع األمني والسياسي اليمني، التي دفعت "القاعدة" من قبل، ثم 
استراتيجي، وآخر ديني دفع "داعش" "داعش"، إلى السعي إلى التمركز في اليمن؛ فإن أمامنا عامل سياسي 

 إلى التمركز في اليمن.

العامل السياسي االستراتيجي، يتعلق بدور أطراف إقليمية ودولية دعمت من وجود "داعش" في اليمن، 
ضمن مشروع الفوضى الهدامة، الذي استهدف الدول العربية المركزية، منذ سنين طويلة، ومن بينها اليمن 

 نق مهمة لألمن القومي العربي.التي تسيطر على خوا



 

 

ذلك، عند واشنطن والرياض، مع وجود مصلحة  علىوتقف تقارير وكتابات أكاديمية عدة وموثوقة 
 للطرَفْين في تفاقم األزمة السياسية واألمنية في اليمن.

م، نشرت صحيفة "المقال" المصرية، تقريًرا مطواًل بعنوان: "داعش يرفع 2015أغسطس  31وفي 
في اليمن بفضل السعودية"، أكد فيه كاتبه، ماهر فرغلي، على أن الظهور الواضح لـ"داعش" في  أعالمه

من الحرب الحالية على اليمن، مشيًرا إلى بعض قد استفاد  –على األقل  -مناطق جنوب اليمن وشرقه، إنما 
ومن  -كتابة التقرير وقت  -الوقائع التي أبرزت ذلك، بعد ما يزيد على ستة أشهر من الحرب على اليمن 

أشخاص  6ام عناصر "داعش" بإجراء استعراض عسكري، واإلعالن عن أنه قد "تم القصاص" من يبينها ق
من قبيلة "يافع"، وهي واحدة من أشهر قبائل الجنوب اليمني، بعد تفجير مراكز للشرطة في التواهي، وفي 

 حضرموت والمكال.

عقب سيطرة الحوثيين على صنعاء، حيث بدأ التنظيم في ما وقال كاتب التقرير، إن "البداية كانت 
يسمى بمرحلة إنهاك العدو، ثم انتظر الفرصة لكسر شوكته، وفرض سلطانه في المناطق الموجودة فيها، 
وجاءت )عاصفة الحزم( لتصب في صالحه، في غياب تام لإلعالم عما يجري على أرض الواقع )..( من 

ضربات التحالف العربي بقيادة السعودية، أديا إلى كَِّبر حجم التنظيم الواضح أن ضعف قوات هادي، و 
اإلرهابي، ومنع الحوثيين من السيطرة على المدينة، وهم الذين كانوا رأس الحربة في حرب القاعدة من قبل، 

 .(3)يوم أن تحالفوا مع صالح على حربهم"

ألنباء اليمنية، تقريًرا مطو اًل أشارت م، نشرت وكالة مرصد ل2015وفي نفس التوقيت تقريًبا، أغسطس 
فيه إلى بعض الوقائع التي جرت في ذلك الحين، تشير إلى مشاركة "داعش" و"القاعدة" في القتال بجانب 
التحالف الذي تقوده الرياض في اليمن، باعتبار أن الحرب موجهة إلى الحوثيين "الشيعة"، في استجابة إلى 

 بعض وسائل اإلعالم خارج وداخل اليمن، حول الصراع الحالي هناك. الخطاب الطائفي الذي تروج له

التقرير أشار إلى تصريحات سابقة لمصدر أمني يمني لوكالة "خبر" ذكر فيه أن عناصر "القاعدة"، 
م، مديريَتْي 2015يوليو  15مدعومين بغطاء جوي وغارات مكثفة للطيران الحربي للتحالف هاجموا، يوم 
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سر"، بالتزامن مع غارات مكثفة وقصف صاروخي من البارجات الحربية البحرية التابعة "كريتر" و"خورمك
 للتحالف، والمتمركزة في خليج عدن.

"خبر" كذلك قالت، إنه، وفي الساعات األولى لهذه العمليات، جرت عملية إنزال بحري على مراحل، 
حة تم تدريبها في السعودية، إضافة إلى يوليو، لقوات بشرية ومجاميع مليشيات مسل 13بداية من فجر يوم 

 عشرات اآلليات والمدرعات وكميات كبيرة من األسلحة.

وذكرت المصادر اليمنية تفاصيل عدة، حول هذا الصدد، من بينها تسجيالت مصورة وصوًرا خاصة 
دى العمليات والية عدن"، لمشاركة مقاتلي "داعش" في إح –باسم المركز اإلعالمي وشعار "الدولة اإلسالمية 

 التي ُوصفت بـ"النوعية"، بحي شعب العيدروس في مدينة عدن.

كما تم بث تسجيالت وصوًرا لمشاركة تنظيم "القاعدة" في القتال ضمن عمليات قام بها التحالف باسم 
م؛ حيث أظهرت عربات وأطقًما ترفع أعالم "القاعدة"، 2015"السهم الذهبي"، في األسبوع الثاني من أغسطس 

 سلحين بعضهم ملثمون، يجوبون شوارع رئيسية في مدينة عدن.وم

وال تقف هذه التقارير على المصادر اليمنية؛ حيث نشرت صحيفة الوول ستريت جورنال األمريكية، في 
نفس التوقيت، تقريًرا قالت فيه إن القوات الموالية لحكومة هادي ""احتفلت بالنصر بمساعدة الخليج وتنظيم 

دت أن "عناصر من تنظيم القاعدة شاركوا أيًضا في االحتفال واالقتتال وبدعم سعودي"، مشيرًة القاعدة"، وأك
إلى أن عناصر تنظيم "القاعدة" كانوا جنًبا إلى جنب مع "الميليشيات" احتفلت باستعراض جثث مناوئيهم في 

 .(4)الشارع التجاري الرئيسي في عدن

نية والتاريخية لليمن لدى المسلمين، وهو ما يجعلها نقطة اهتمام أما العامل الديني؛ فيتعلق باألهمية الدي
وجذب لتنظيمات السلفية الجهادية، بحسب الباحثن األمريكية، كاثرين زيمرمان، الباحثة في مؤسسة "أمريكان 

 .(5)انتربرايز"

                                                           
 الرابطم،2015 أغسطس 17 ،بالصور ذلك ويُثبت اليمن في السعودي التحالف بجانب القتاله مشاركت عن علن ُي”داعش“..  رسميا   (.4)

 الرابطم،2015 يناير 22 ،"إنعربية. إن. سي" ،القاعدة مع بعنف يتنافس وبدأ يمنية محافظات 3 إلى دخل داعش تنظيم: CNNلـ يمني مسؤول (.5)

http://www.mersadnews.net/archives/2582
http://www.mersadnews.net/archives/2582
http://arabic.cnn.com/middleeast/2015/01/22/isis-gaining-ground-yemen
http://arabic.cnn.com/middleeast/2015/01/22/isis-gaining-ground-yemen


 

 

 

 أكثر فاعلية لمحاصرة التنظيم: إستراتيجيةنحو : ثالًثا

 المتطرف الفكر لمواجهة المطلوب العام السياق عن اليمن، في" داعش" تنظيم مكافحة عملية تنفصل ال
 .عام بشكل اليمن في اإلرهابي والنشاط

 استعادة أجل من البلد، هذا في السالم وتحقيق الوطنية المصالحة هي البدء نقطة إن القول يمكن ولكن
 طبيعة بسبب الطابع هذا يعكس عديدة، قرون  طيلة ظل الذي المتسامح الحواري  للمجتمع كنموذج اليمن
نه مختلف بين تجمع التي والعالقات شعبه،  .والمذهبي القبلي مكو ِّ

خصوصية في التعامل معه؛  –بطبيعة الحال  –إال أن هناك خصوصية معينة لتنظيم "داعش"، تفرض 
ا في البيئة اليمنية التي ال يوجد بها أية ُفرص للت نظيم بما يعلنه ويتبناه حيث التنظيم وظيفي وتم الزج به زجًّ

من مبادئ، ال يمكن بحال من األحوال أن تجد لنفسها حاضنة اجتماعية في اليمن؛ حيث تتجاوز المحتوى 
التقليدي ألفكار السلفية الجهادية، والتي وجدت الكثير من جذورها في المذهب الوهابي، وأسست الستقرار 

 القاعدة على سبيل المثال في بعض مناطق اليمن.

ع و  لذلك؛ فإنه من المالحظ أن "داعش" في غالبية مكونه، يعتمد على المقاتلين األجانب، ولم يستطِّ
لآلن تأسيس وجود تنظيمي معروف له في اليمن، مع االعتماد على عناصر قليلة العدد، ولكنها تكون قادرة 

 اإلعالمي المطلوب.نوعية كبرى، تحدِّث األثر على تنفيذ عمليات 

التنظيم ال يزال يخضع لنسق التنظيمات العنقودية صغيرة الحجم، وبالتالي؛ فإن المواجهة لذلك؛ فإن 
نظومة واسعة لخطط مكافحة اإلرهاب، تراعي البيئات المحلية التي تنتشر فيها عناصر األمنية من خالل م

 "داعش".

عش"، في اليمن، ا إال أن ذلك ال يلغي الجانب السياسي المطلوب في معالجة هذا الملف؛ فتنظيم "د
سالمية عدة، وفي بعض الدول  وفي غيره؛ ليس إال تنظيم "وظيفي"، تم تأسيسه، ودعمه في دول عربية وا 



 

 

م  -الغربية، لتحقيق مستهدفات بعينها، ترتبط  بمشروع الفوضى الهدامة، وتهديد األمن القومي  –كما تقد 
 العربي.

مية والدولية التي تدعم "داعش" في اليمن، على وأول هذه الحلول، هو كشف مختلف األطراف اإلقلي
الرأي العام المحلي، وعلى المستوى اإلقليمي والدولي، من أجل غلق الباب أمام أي دعم سياسي أو لوجستي 

 من حكومات أو أجهزة في اإلقليم، أو في العالم الخارجي.يتلقاه التنظيم 

أهمية كبرى في مواجهة "داعش"، سواء في الداخل، وفي هذا اإلطار، تكتسب عملية "التنسيق السياسي" 
مع القيادات والرموز الدينية والقبلية، أو في الخارج، مع حكومات اإلقليم المعنية بملف اإلرهاب، وتعاني منه 
أكثر من غيرها، مثل األردن ومصر، باإلضافة إلى سلطنة ُعمان، التي ُتعتبر من أكثر من المناطق التي 

 ناصر اإلرهابية، بعد الحدود السعودية إلى اليمن.يتسلل منها الع

في جانب المواجهة األمنية المباشرة؛ فإن هناك خياَرْين تبدو لهما جاذبية خاصة في هذا الصدد، 
الخيار األول، هو تشكيل فصائل مسلحة محلية في المناطق المعروف أن تنظيم "داعش" يتمركز فيها، أو 

ا يشبه نسق اللجان الشعبية التي عملت على حماية الشوارع والمدن والقرى في يسعى الستهدافها، وتأمينها بم
 .مصر وتونس، ودول عربية أخرى، شهدت فوضى أمنية بعد ما ُعرَِّف بالربيع العربي

ولكن يجب ضبط هذا اإلجراء، في إطار السلطة الرسمية في صنعاء؛ حيث يجب أن تكون هناك غرفة 
مراقبة سالحها ونشاطها، بحيث ال تقع تجاوزات تفاقم هذه الفصائل والفرق، و عمليات مركزية تتابع نشاط 

رهابيين متى عرفت أماكن توجيهها إذا لزم األمر لمهاجمة أوكار اإلالمشكالت مع األهالي المحليين، و 
 تمركزهم، وتكون خاضعة لقيادة الجيش اليمني مباشرة.

 تطرفةمال العناصرسياسية يمنية عدة، من أن  ويزيد من أهمية هذه اإلجراءات، ما أكدته مصادر
 التعقيدات ذات المناطق في لتواجدإلى ا سعت "، قدالقاعدة" أو من "داعشتنظيم " من، سواء وقياداتها
 المالئمة إليواء هؤالء. حواضن، والتي تشكل أهم البيئات والوالقبلية الجغرافية



 

 

، مجااًل مهمًّا حضرموت ووادي الجوف، باإلضافة إلى بينة، وأشبو ، و ربأم مثلوتقدم هذه المناطق، 
، مما يمثل نقطة انطالق مهمة للتوسع والتمدد في المناطق المجاورة، أو تنفيذ دريبتال، بجانب للحماية

 عمليات في مناطق بعيدة، مثل عدن.

 مراكز تمثل التي المناطق تلك في القبائل شيوخ معوتعقد قيادات هذه المجموعات الصغيرة، تحالفات 
 .وانطالق معجت

رة الخيار الثاني،  على مناطق تمركز التنظيم، وتصفيتها، وعدم السماح هو شن عمليات عسكرية مباشِّ
بالتمركز في أي مكان، ضمن مجلس  –ضمن استراتيجية تشمل القبائل ومشاركة المجتمعات المحلية  –له 

تنسيقي يمكن أن يضم الرموز القبلية والدينية، وممثلين عن الحكومة في صنعاء، من األمنيين والعسكريين، 
بحيث يكون تحت يد المجلس قوة مسلحة كافية للتصدي لخاليا التنظيم، وتكون مؤهلة ضمن منظومة التأهيل 

 افحة اإلرهاب في الجيوش النظامية.التي تتلقاها الفرق الخاصة وقوات مك

من خبرات الدول وفي هذا الصدد، نعود إلى نقطة التنسيق اإلقليمي؛ حيث يمكن لليمن أن يستفيد 
الخليج التي تتخوف من امتداد األخرى في اإلقليم في هذا الصدد، سواء مصر واألردن، أو بعض دول 

 "داعش" إليها، والسيما اإلمارات وسلطنة ُعمان.

 –بدو الخيار اإلماراتي جذاًبا لسبب مهم، وهو أن لإلمارات مصالح عدة في جنوب اليمن، ويمكن وي
أن  –في ظل التباعد الواضح في المواقف بين أبوظبي وبين الرياض فيما يخص الوضع في اليمن ومآالته 

عدم العمل  مع أبوظبي، في مقابل ضمان مصالحها في الجنوب، معيكون هناك شكل من أشكال التنسيق 
 على تكريس االنفصال الجغرافي بين شمال وجنوب اليمن.

وفي هذا الصدد، يمكن أن يكون ملف مكافحة اإلرهاب مدخاًل مهمًّا لحماية مشروع الوحدة اليمنية، من 
 البوابة اإلماراتية.



 

 

حقيقة أن مكافحة وبالرغم من آنية الحل األمني والعسكري، وضرورته في المرحلة األولى؛ إال أنه تبقى 
اإلرهاب، تقتضي تصفية بؤر التطرف العنيف، والتي هي أساس المشكلة، والتي تتحول إلى بؤر إرهابية 

 خارجة عن سلطة الدولة، متى تزودت بالسالح.

ذلك،  بطلتومواجهة بؤر التطرف العميق، أمٌر أوسع نطاًقا من مكافحة اإلرهاب بشكل مباشر؛ حيث ي
 إستراتيجيةلمؤسسات، تعمل في مختلف االتجاهات، وهو ما يقتضي أواًل التركيز على أواًل دولة مستقرة ا

لوقف الحرب الحالية على اليمن، ثم بدء الدولة اليمنية في استعادة وجودها المؤسسي والسياسي وحتى 
ن المجتمعي المختل فة، بأن الدولة المعنوي في مختلف األقاليم اليمنية، حتى تستشعر القيادات القبلية والمكو ِّ
 موجودة، فال تقدم الدعم واإلسناد لهؤالء أواًل، والعمل مع الدولة ثانًيا لمعالجة مشكالت األقاليم.

وهذا يقتضي إطالق حملة واسعة للتنمية المحلية، تصف ِّي مشكالت مثل البطالة والفقر، والسيما في 
 السالح بعد ذلك. ، ثم حملالتطرف كرَ شَ  في الوقوععن  بهمصفوف الشباب، تبتعد 

وتشمل هذه اإلجراءات، إعادة النظر في مناهج التعليم، وفي أنساق التربية والتنشئة المختلفة، بما في 
 ذلك المنابر، وفي مختلف المحاضن االجتماعية؛ حيث يمثل ذلك أهم مدخل لمحاربة األفكار المتطرفة.

نقطة التنسيق اإلقليمي؛ فالتنسيق اإلقليمي هو إال أن هذا الجهد، ال يمكن له أن ُيسَتكمل إال من خالل 
ل، والمقاتلين األجانب.  الذي يضمن وقف أهم عوامل دعم هذه التنظيمات، وهو التحريض الممو 

وكما ذكرنا؛ فإن هذا األمر له أكثر من ُبعد؛ األول هو التعاون األمني المباشر في وقف تدفق 
 والتعاون الفني واالستخباري.المقاتلين والسالح عبر الحدود، والتدريب 

أما الُبعد الثاني، فهو سياسي، يشمل إقناع دول الجوار بأهمية يمن مستقر وآمن لألمن القومي لهم 
ولإلقليم بالكامل، مع التعاون مع القوى الدولية الفاعلة في هذا الصدد، من خالل التأكيد على مصلحتها في 

ارة العالمية، ومصالح أخرى كثيرة لهذه القوى، يمًنا قويًّا وفيه أن يكون اليمن المشرف على أهم خانق التج
 حكومة مستقرة.



 

 

وهو ما يتضمن تعاوًنا جديًّا من جانب هذه القوى جميًعا في اتجاَهْين؛ األول، هو وقف الحرب 
 واستعادة الدولة اليمنية سياسيًّا ومؤسسيًّا، والثاني، دعم خطط التنمية اليمنية.

...... 

اية؛ فإن األمر سوف يكون سهاًل، مهما كانت تحدياته، لو حزم اليمنيون أمرهم، وتحركوا في وفي النه
مختلف االتجاهات المطلوبة، بما فيها الجانب المتعلق بكشف مختلف األطراف المتورطة في جريمة "داعش" 

 في اليمن!

*.*.*.*.*.*.* 

 تم بحمد هللا تعالى..؛؛


