
مخاطر انتشار ظاهرة اختطاف األجانب في اليمن 

تتسم ظاهرة اختطاف األجانب في اليمن بقدر كبير من التشابك والتعقيد، 
الذي يعود إلى ثالثة أبعاد رئيسية، هي:

1- تنوع الجهات المنفذة لعمليات االختطاف، فقد تبنت العديد من الجهات 
عمليات االختطاف، وعلى الرغم من أنه يصعب حصرها بشكل دقيق، إال أنها 

تتركز في ثالث فئات أساسية هي:
أ -       تنظيم "القاعدة".

ب - القبائل المسلحة.
 ج -الجماعات المسلحة المجهولة التي تتكون بشكل مستمر في ظل 

حالة االنفالت األمني.
2-  اتساع رقعة االنتشار الجغرافي، فعلى الرغم من 
تركزها بشكل كبير في العاصمة صنعاء، إال أنها انتشرت 
في السنوات األخيرة في مختلف أرجاء الدولة، خاصة 
في محافظات لحج، وشبوة، وأبين، ومأرب، والحديدة.

3-  تعدد الجنسيات المستهدفة، إذ ال توجد جنسية 
معينة مستهدفة من وراء تلك العمليات، وإن كانت 

اآلون��ة األخيرة قد شهدت اختطاف بعض األف��راد من 
دول أوروبية خاصة هولندا، وفنلندا، والنمسا، وإيطاليا، 

وروسيا، وتركيا، والنرويج، وسويسرا، والواليات 
المتحدة األمريكية، وذل��ك فضال عن 

بعض مواطني ومسئولي العديد 
من دول المنطقة كإيران، والمملكة 
العربية السعودية، ولبنان، باإلضافة 
إلى مواطني بعض الدول اإلفريقية، 

ال سيما جنوب إفريقيا وإثيوبيا.
زة

ِّ
عوامل ُمحف

 ت��ح��م��ل ال��ب��ي��ئ��ة اليمنية 
العديد م��ن العوامل 
��زة النتشار 

ِّ
ال��ُم��ح��ف

عمليات اختطاف األجانب في البالد، يأتي في مقدمتها االنفالت األمني، إذ 
تعاني المؤسسات األمنية من حالة قصور شديدة في الرؤية، وغياب تام 
لفلسفة أمنية واضحة المعالم، فضال عن غياب التعاون بين الجهات األمنية 
المختلفة، وهو ما يتزامن مع انتشار كثيف للجماعات اإلرهابية المختلفة، 
ال سيما تنظيم "القاعدة" الذي يتعامل مع تلك العمليات بنظرة دينية 
وعنصرية تجاه األجانب، في الوقت الذي ينتشر فيه السالح بكثافة في كافة 

األوساط القبائلية والعشائرية.
يضاف إلى ذلك، تدني األوضاع االقتصادية واالجتماعية التي تدفع العديد 
من الجماعات إلى القيام بعمليات اختطاف بهدف الحصول على أموال أو 

فدية نظير اإلفراج عن المختطفين.
 فقد كشف تقرير ص���ادر ع��ن البنك ال��دول��ي ف��ي أواخ���ر عام 
2012، ع��ن ارت���ف���اع نسبة ال��ف��ق��ر إل��ى 
54.5%، ووص���ول معدل التضخم 
إل��ى 23%، وارت��ف��اع نسبة البطالة 
��ا ألح���دث دراس����ة أجرتها 

ً
وف��ق

ال��ل��ج��ن��ة االق��ت��ص��ادي��ة 
واالج���ت���م���اع���ي���ة 
ال��ت��اب��ع��ة ل��أم��م 
ال���م���ت���ح���دة إل���ى 
17.3%، وهو 
م���ا ي��ج��ع��ل��ه��ا من 
أع��ل��ى م��ع��دالت 
البطالة في 
اإلقليم.

           

لم تقتصر عمليات االختطاف على فئة بعينها، بل امتدت لتشمل 
قاعدة واسعة من الفئات والجنسيات، لعل الدبلوماسيين أبرزها، فقد 
اعترف تنظيم "القاعدة"، في أبريل 2012، باختطاف نائب القنصل 
السعودي عبد الله الخالدي بمدينة عدن، وهو ما تكرر في 21 يوليو 
2013، حيث قامت مجموعة مسلحة باختطاف الدبلوماسي اإليراني 
نور أحمد نكبخت في حي الهدى جنوب العاصمة ، وهو ما دفع وزارة 
الخارجية اإليرانية إلى إدانة هذا العمل غير اإلنساني، ومطالبة الحكومة 

ات  اليمنية بضرورة القيام باتخاذ كافة اإلج��راء
الجادة لتأمين عملية اإلفراج عنه.

كما شملت عمليات االختطاف عدًدا من الموظفين 
الدوليين التابعين لوكاالت األمم المتحدة المختلفة.
ففي أوائل عام 2012، قامت مجموعة من ابناء 
القبائل المسلحة باختطاف ستة من موظفي األمم 
المتحدة في محافظة المحويت ، وقد تم اإلفراج 
عنهم بعد ذلك بعد مفاوضات مع الحكومة، كما 
تعرض ثالثة من موظفي الصليب األحمر لالختطاف 
في محافظة أبين في مايو 2013. وقد دفعت تلك 
العمليات األمم المتحدة، في 18 يوليو الفائت، إلى 
تحذير موظفيها من التنقل في مختلف المدن دون 

حراسة.
أم��ا بالنسبة للصحفيين األج��ان��ب فقد 
تعرض بعضهم لعمليات اختطاف كان 
آخرها في يونيو الماضي، حيث تم اختطاف 
الصحفية الهولندية بوكالة إذاعة هولندا 
ال��ع��ال��م��ي��ة "ج��ودي��ت سبيجل" وزوج��ه��ا 
"بوديجن بيرندسون" من أمام منزلهما في 
منطقة حدة جنوب العاصمة صنعاء. كما 
ا من عمليات 

ً
لم يسلم السياح األجانب أيض

االختطاف، ففي 27 ديسمبر الماضي، 
نفذت عملية اختطاف لثالثة سائحين وس��ط صنعاء، وهم 

فنلنديان ونمساوي.
دوافع مختلفة

 تتعدد أه���داف المجموعات الخاطفة، س��واء أك��ان��ت تابعة للقبائل أو 
التنظيمات المسلحة المنتشرة في اليمن، وتتمثل في:

1-    إجراء عمليات تبادل، فقد أصبحت المقايضة أبرز أسباب الخطف 
في اليمن. ففي 21 نوفمبر 2012، قامت مجموعة من "الحراك االنفصالي  
" بخطف عاملة إغاثة فرنسية وسائق ومترجم يمنيين من العاملين في 

بعثة الصليب األحمر، في مديرية المسيمير في لحج، حيث طالب الخاطفون 
السلطات اليمنية بمقايضتهم بزمالء لهم كان قد تم اعتقالهم في مدينة 
عدن، وهو المطلب الذي تكرر على إثر اختطاف تنظيم القاعدة الدبلوماسي 
السعودي نائب القنصل السعودي عبد الله الخالدي، إذ طالب التنظيم باإلفراج 
عن مجموعة من المسجونين ، على رأسهم الشيخ فارس الزهراني، والشيخ 
ناصر الفهد، والشيخ عبد الكريم الحميد، وعبد العزيز الطويلعي، وسليمان 

العلوان، ووليد السناني، وعلي خضير، وخالد الراشد.
2-    ال��ح��ص��ول ع��ل��ى ف��دي��ة مالية، 
فقد دفع السعي للحصول على األموال 
العديد م��ن التنظيمات المسلحة إلى 
القيام بمزيد من عمليات االختطاف. 
ف��ف��ي 21 دي��س��م��ب��ر 2012، قامت 
جماعة من " القبائل" باختطاف ثالثة 
أجانب، منهم فنلنديان ونمساوي، وقد 
طالبت بالحصول على 7 ماليين دوالر 
مقابل إطالق سراح المخطوفين وعدم 

إيذائهم.
3-   الضغط على أجهزة الدولة الرسمية 
لتحقيق مكاسب معينة، مثل شغل وظائف 
في إح��دى المصالح العامة الهامة، أو دفع 
الحكومة لتخصيص حق االستثمار لقبيلة 
بعينها في منطقة معينة، أو حتى دفعها 
للقيام بدور الوسيط بين قبيلتين بينهما 

نزاع ما.
الخالصة... أنه على الرغم من محاوالت 
السلطات اليمنية الحد من تداعيات ظاهرة 
اختطاف األج��ان��ب س��واء عبر قيام بعض 
الشخصيات العامة بالوساطة لدى القبائل أو 
ات  الخاطفين أو حتى من خالل تشديد اإلجراء
األمنية للحيلولة دون تكرار تلك الحوادث؛ إال أن تعقد الظاهرة وتشابكها قد 
حال دون ذلك. لكن ذلك ال يعنى استحالة السيطرة عليها والحد من آثارها، 

وهو ما يتوقف على محددين رئيسيين:
 أولهما: وضع استراتيجية واضحة للحد من تزايد معدالت البطالة، والتدني 

االقتصادي، والتفكك االجتماعي.
ثانيهما: التنسيق مع القبائل التي تتمتع بقدر كبير من السطوة والنفوذ 

للمساعدة في الحيلولة دون تحول هذه الظاهرة إلى مشكلة.

 )*( باحث مصري 

يعد اختطاف األجانب، س��واء أكانوا صحفيين أم سائحين أم دبلوماسيين أم ممثلين لمنظمات دولية حكومية وغير  
حكومية، وخاصة العاملين في اإلغاثة اإلنس��انية؛ أحد أبرز الظواهر انتش��اًرا في اليمن، في الس��نوات الماضية، والتي 
تكمن خطورتها في تش��ابكها وتعدد أس��بابها التي تتمثل في الظروف السياس��ية واالجتماعية التي تتسم بقدر كبير من 
االضطراب وعدم االس��تقرار، ال س��يما مع تحول عمليات االختطاف إلى أداة البتزاز أجهزة الدولة الرس��مية، سواء بمقايضة 
المخطوفين بعدد من الس��جناء، أو الحصول على فدية مالية، أو التمتع باحتكار بعض االس��تثمارات االقتصادية وخاصة في 

المناطق القبلية، أو الحصول على بعض المواقع الوظيفية.
   أحمد زكريا الباسوسي*  

أبعاد متشابكة:

❝ االنفالت األمني.. 
والفقر.. والبطالة.. 

أهم العوامل المحفزة  
لظاهرة االختطاف 

❝  السعي للحصول على 
األموال دفع العديد من 

التنظيمات المسلحة إلى القيام 
بمزيد من عمليات االختطاف
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مليونا دوالر مكافأة حكومية لمفجري أنبوب النفط 
قالت مصادر مسئولة ب��أن محافظ محافظة  

مأرب)قيادي في حزب اإلصالح(، ونائب مدير 
شركة صافر الغازية اتفقا على إعطاء العناصر التي فجرت 
أنبوب النفط في الكيلو 42 من آل شبوان )وينتمون إلى 
حزب اإلصالح( مبلغ وقدره مليوني دوالر، مقابل السماح 

للفريق الهندسي بإصالح األنبوب.

وذك��رت المصادر أن اجتماعًا ضم المحافظ سلطان 
العرادة ونائب مدير شركة صافر سيف عبود )إصالح( 
وقيادات أخرى، توصل إلى إبرام صفقة مع العناصر مقابل 
السماح للفريق الهندسي بإصالح أنبوب النفط، مشيرة إلى 
أن تلك العناصر وافقت على المقترح، إال أنها أصرت على 

استالم المبلغ ومن بعدها يتم إصالح األنبوب".

وأك��دت المصادر أن هذه الصفقة أث��ارت استياء عدد 
من مشايخ ووجهاء وادي عبيدة لكونها قد تزيد من 
عمليات التخريب، مشيرة إلى أن المحافظ بتصرفه هذا 
شجع المخربين بمكافأتهم ماديًا بداًل من إلقاء القبض 

عليهم أو ضربهم بيد من حديد.

أحزاب المشترك تقر ألول مرة بفشل حكومة باسندوة
أق��رت أح���زاب اللقاء المشترك  

وألول مرة بانهيار الدولة وتردي 
مستوى أداء الحكومة التي يدير وزراء 
المشترك فيها أغلب الحقائب الخدمية 

كالداخلية والكهرباء والمياه والعدل.
وطالبت اح��زاب اللقاء المشترك التي 
ترأس الحكومة باستعادة هيبة الدولة 
اليمنية ب��ت��وف��ي��ر االم���ن واالس��ت��ق��رار 
وحماية المصالح العامة وتوفير الخدمات 

الضرورية للمواطنين .
وع����ب����رت ع����ن ادن���ت���ه���ا ال���ش���دي���دة 
)لأعمال اإلرهابية التي استهدفت أبناء 
المؤسستين العسكرية واألمنية وضرب 
خطوط الكهرباء وأنابيب النفط معتبرًا 
تلك األفعال الشنيعة التي تتنافى مع 
أخ��الق��ي��ات الشعب اليمني (، مطالبة 
في بيان ص��ادر عنها األسبوع الماضي 
ات ال��رادع��ة  الحكومة )باتخاذ اإلج����راء
ال��ت��ي تعيد ل��ل��دول��ة هيبتها وتمكنها 
من أداء وظائفها في توفير متطلبات 
الحياة الكريمة ألبناء الشعب اليمني وفي 

المقدمة منها األمن واالستقرار(
وتشهد عدد من المحافظات انفالت 
أمني غير مسبوق استثمرته جماعات 
ارهابية وتخريبية في تنفيذ عمليات 
اره��اب��ي��ة وت��خ��ري��ب��ي��ة ط��ال��ت ثكنات 

عسكرية وق��ي��ادات عليا ف��ي الجيش 
واالم������ن ودب��ل��وم��اس��ي��ي��ن ف��ض��ال عن 

استهداف المنشئات الحيوية .
وف���ي ح��ي��ن يقضى رئ��ي��س الحكومة 
وم���اي���ق���ارب ن��ص��ف وزرائ����ه����ا )ح��ص��ة 
المشترك( اج��ازة عيد االضحى خارج 
ال��ي��م��ن ي��ت��ج��رع ال��م��واط��ن ف���ي اليمن 
ت��داع��ي��ات االن��ف��الت االم��ن��ي والتدهور 
االق��ت��ص��ادي ف��ي ش��ك��ل ازم����ات يومية 
بفعل انقطاع التيار الكهربائي ومياه 
ال��ش��رب وان��ع��دام المشتقات النفطية 

وغيرها من مفردات التدهور المعيشي 
ف��ي شتى م��ج��االت ال��ح��ي��اة منذ نشوب 
االزمة السياسية مطلع العام 2011م 

ونزوعها نحو العنف.
وصدر بيان المشترك الذي كشف تحواًل 
نوعيًا نحو ال��وض��وح والشفافية ونقد 
الذات بعد تدوير المواقع القيادية في 
رئاسته بتولي /حسن زيد - امين عام 
حزب الحق- رئاسة المجلس األعلى للقاء 
المشترك ومحمد النعيمي رئاسة الهيئة 

التنفيذية والناطق الرسمي. 

»واشنطن بوست«:

 السعودية صفعت األمم المتحدة
ق��ال��ت صحيفة "واش��ن��ط��ن ب��وس��ت"  

األم��ري��ك��ي��ة: إن ال��م��م��ل��ك��ة العربية 
السعودية سعت في البداية إلى مقعد في األمم 
المتحدة؛ ألن هناك الكثير من القضايا التي تهم 

السعودية وباتت على المحك.
ولكنها سارعت إلى تغيير رأيها في اللحظة 
األخيرة بعد أن تأثرت كثيرا، وشعرت بالغضب 
تجاه قرار الواليات المتحدة األمريكية بقطع 
المساعدات العسكرية عن مصر، وهو ما يشير 
إلى أن قطع المعونة بشكل نهائي أصبح أكثر 

مصداقية.
وأضحت الصحيفة أن زيادة إنتاج الطاقة في 
الواليات المتحدة هو األمر الذي عزز مصداقية 

هذا التهديد المتزايد.
وأشارت الصحيفة إلى أن التكلفة المتوقعة 

لوقوع السعودية في مشاكل خطيرة مع أمريكا 
ربما يكون تفاقمت بشكل كاف لجعل المشاركة 

في مجلس األمن أمر ال يستحق العناء.
ولفتت الصحيفة إل��ى أن مجلس األم��ن من 
ش��أن��ه أن يتخذ ق����رارات ح���ول ال��ع��دي��د من 
قضايا المنطقة مثل سوريا وإي��ران بطبيعة 
الحال ستؤثر على مصالح السياسة الخارجية 
السعودية، ولكن في الوقت الحال كعضو غير 
دائم، فإن الرياض لن يكون لها بصمة في هذه 

القرارات.
وذكرت الصحيفة أن الدول تسعى إلى األمم 
ال��م��ت��ح��دة للحصول ع��ل��ى م��س��اع��دات مالية 
وغيرها، أم��ا بالنسبة للسعودية وحتى دول 
الخليج األخرى، فهي ليست في حاجة إلى هذه 

المساعدات؛ نظرا لتشبعها بالنفط..


