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فيتشر
في ضواحي صنعاء (محمد هويس ــ أ ف ب)

منتخب اليمن
إنجاز تاريخي

ّ
ت ـحــدى مـنـتـخــب الـيـمــن ل ـكــرة ال ـق ــدم ال ـح ـصــار وص ـعــوبــة الـتـنــقــل
واستطاع ببراعة أن يتأهل للمرة األولى إلى نهائيات كأس آسيا
 .2019ولــم يكتف املنتخب اليمني بالتأهل ،بــل إنــه لــم ّ
يتعرض
مجموعته .ومــا يزيد من قيمة اإلنـجــاز اليمني
ألي خسارة في
ّ
أن الدوري املحلي متوقف حيث يكتفي الالعبون بدورات محلية
وودي ــة لــأنــديــة ،فيما يتضمن املنتخب بعض املحترفني أمثال
ع ـصــام الـحـكـيـمــي فــي ال ــوح ــدة الـعـمــانــي وأح ـمــد الـ ـس ــاروري في
سنترال البرازيلي وأيمن الهاجري في شيلونغ اليونغ الهندي.

عراقة كروية

إرادة اليمنيين

رغم غياب اإلنجازاتُ ،ت ّ
عد الكرة اليمنية األعرق
فـي الخليج ،إذ إن نــادي الـتلال الرياضي
ت ــأس ــس ف ــي ع ــام  1905ت ـحــت مسمى
«نادي االتحاد املحمدي» وكان أول فريق
خليجي وثالث فريق عربي بعد شباب
قسنطينة ال ـجــزائــري ( )1898والسكة
الحديد املصري (.)1903

أقوى من آلة الحرب السعودية
 3سنوات ّ
مرت على عدوان التحالف
السعودية على اليمن.
بقيادة
ّ
العدوان لم يوفر الرياضة اليمنية التي
ّ
تعرضت لخسائر كبيرةّ ،لكن ُرغم ذلك
فإن مشاهد عديدة مؤثرة تظهر
العزيمة واإلرادة اليمنية

حسن زين الدين
ك ـمــا أطـ ـف ــال ال ـع ــال ــم ،ي ـع ـشــق أط ـفــال
ال ـ ـي ـ ـمـ ــن الـ ـ ــريـ ـ ــاضـ ـ ــة وك ـ ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـ ـقـ ـ ــدم.
كالبقية ،يحبون مشاهدة برشلونة
وري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ــدريـ ـ ـ ــد وبـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ــي الـ ـ ـف ـ ــرق
العاملية ،ويتابعون ليونيل ميسي
وكريستيانو رونالدو ونجوم الكرة.
لكن األمور ّ
تبدلت منذ  3سنوات .لم
يـعــد ذل ــك اهـتـمــامـهــم ،وال مــن ضمن
أولــويــاتـهــم .أصـبــح ّ
همهم فــي مكان
آخر .هجروا مالعب الفرح الخضراء،
وس ـ ـك ـ ـنـ ــوا م ـس ـت ـش ـف ـي ــات األوج ـ ـ ـ ــاع
ً
واآلالم .ب ـ ــدال م ــن ركـ ــل ال ـك ــرة بــاتــوا
يبحثون عــن ال ــدواء .بــاتــوا يبحثون
عن لقمة العيش وشربة املاء .منذ بدء
عدوان الحقد الذي تقوده السعودية،
ّ
تغيرت أحــام أطـفــال اليمن البريئة
بـلـعــب ال ـك ــرة ومـشــاهــدتـهــا .انــدثــرت
ّ
ب ــن ركـ ـ ــام املـ ــاعـ ــب .نـ ـع ــم ،ل ــم ت ــوف ــر

طائرات الحقد بصواريخها املالعب
ّ
واملقرات الرياضية .املشهد في اليمن
أعـ ــاد الـتــذكـيــر بــاس ـت ـهــداف طــائــرات
العدو اإلسرائيلي املرافق الرياضية
ف ــي غ ــزة إبـ ــان الـ ـع ــدوان األخ ـي ــر .هل
ه ــذه ال ـصــورة املـشــابـهــة هــي محض

طال القصف 87منشأة رياضية
في  13محافظة فيما تجاوزت
خسائر القطاع الرياضي 900
مليون دوالر
م ـص ــادف ــة؟ ال ،إن ـه ــا االسـتــراتـيـجـيــا
ذات ـ ـهـ ــا .االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــا ال ـت ــي تـقـتــل
ك ــل م ـظ ـهــر ل ـل ـف ــرح والـ ـحـ ـي ــاة .ال ـك ــرة
والرياضة هما فرح وحياة .لذا فهم
أمـعـنــوا فــي اسـتـهــدافـهــا .أرادوا قتل

الـ ـ ــروح واألح ـ ـ ــام ب ـهــدم ـهــم املــاعــب
وإطباقهم الحصار.
حـتــى فــي ظــل ه ــذا ال ــواق ــع امل ــؤل ــم ،لم
تتوان السعودية وحلفاؤها عن محو
أي أثــر للفرح عبر الكرة .مــاذا يعني
أن تلقي طائرة صاروخًا على ثالثة
أطفال في مدينة تعز كانوا يلعبون
الكرة ليسقطوا شهداء ،وكــذا الحال
في تعز أيضًا عندما كان ثالثة أطفال
يـلـعـبــون م ــع وال ــده ــم فاستهدفتهم
ب ـصــاروخ أرداهـ ــم جميعًا؟ ال يعني
ذلــك إال الحقد ومحاولة قتل الــروح
واإلرادة .م ـش ــاه ــد املـ ـع ــان ــاة عـلــى
ّ
املـ ـسـ ـت ــوى ال ــري ــاض ــي الـ ـت ــي خــلـفـهــا
العدوان السعودي على اليمن بعد 3
سنوات عديدة وال تحصى.

المشهد رقم 1
أطفال يمنيون كانوا يلعبون .حفاة.
ُيقتلون.

المشهد رقم 2
بـ ـط ــل الـ ـيـ ـم ــن ف ـ ــي ال ـ ـ ـجـ ـ ــودو ه ـش ــام
ال ـهـل ـيـبــي ،وض ــع شـ ـه ــادات الـتـقــديــر
ال ـ ـتـ ــي ن ــالـ ـه ــا ف ـ ــي م ـس ـي ــرت ــه جــان ـبــا
ّ ً
اال للبضائع ّ
لسد
وأصبح يعمل حم
جــوع أســرتــه .لــم يعد يرتبط بحلمه
سـ ـ ـ ــوى مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال تـ ــدري ـ ـبـ ــه ب ـعــض
الـفـتـيــان عـلــى الـلـعـبــة ،فيما أن ــه بــات
ّ
يتدرب على سطح منزل أحد أقاربه،
الذي انتقل للعيش فيه في تعز ،من
خالل أدوات بدائية صنعها بنفسه.

المشهد رقم 3
مـنـتـخــب ال ـي ـمــن ل ـك ــرة ال ـق ــدم اضـطــر
ّ
ف ــي  2017أن ي ـس ـت ـقــل ب ــاخ ــرة لنقل
الـ ـبـ ـض ــائ ــع م ـ ــن مـ ـيـ ـن ــاء املـ ـ ـخ ـ ــاء فــي
ت ـع ــز مـ ــن أجـ ـ ــل خـ ـ ــوض اس ـت ـح ـقــاقــه
ف ــي الـتـصـفـيــات املـشـتــركــة ملــونــديــال
روسـ ـي ــا  2018وكـ ـ ــأس آسـ ـي ــا 2019

ـري،
ب ـس ـبــب ال ـح ـص ــار الـ ـج ــوي والـ ـب ـ ّ
بـيـنـمــا امل ـن ـت ـخ ـبــات األخـ ـ ــرى تـتـنــقــل
برفاهية فــي أفخم الـطــائــرات .هكذا،
وقـبــل مــواجـهــة منافسه فــي امللعب،
واجه املنتخب أمواج البحر ألكثر من
 12ساعةّ .
صدقوا أن هذا حصل في
ّ
هذه البقعة املنسية في العالم.

المشهد رقم 4
ال ـب ـع ـث ــة ال ـي ـم ـن ـي ــة ل ـ ـ ـ ــدورة األل ـ ـعـ ــاب
اآلسيوية الشاطئية في فييتنام ّلم
تـتـمـكــن م ــن امل ـش ــارك ــة بـسـبــب ت ـعــذر
املغادرة عبر وسائل آمنة.

م ـن ـشــأة ري ــاض ـي ــة ف ــي  13مـحــافـظــة،
ف ـي ـم ــا ت ـ ـ ـجـ ـ ــاوزت خـ ـس ــائ ــر ال ـق ـط ــاع
ال ــري ــاض ــي  900م ـل ـيــون دوالر .هــذا
مــا ذكــرتــه وزارة الشباب والرياضة
في حكومة صنعاء أخيرًا في ذكرى
م ــرور  3س ـنــوات عـلــى ال ـع ــدوان .رقــم

اضطر منتخب اليمن لكرة ّ
القدم في  2017أن يستقل
باخرة لنقل البضائع من ميناء
المخاء في تعز

المشهد رقم 5
االسـ ـتـ ـه ــداف الـ ـسـ ـع ــودي األول ك ــان
الستاد  22مايو مع بداية العدوان،
ث ــم كـ ـ ّـرت سـبـحــة امل ــاع ــب وامل ـن ـشــآت
التي ّ
تعرضت لتدمير كلي أو جزئي.
ال ـق ـصــف امل ـبــاشــر ط ــال بــاملـجـمــل 87

م ـهــول ط ـب ـعــا .ال ـخ ـســائــر امل ــادي ــة في
امل ـن ـشــآت الــريــاض ـيــة كــانــت ضخمة.
ُ
بطبيعة ال ـح ــال ،لــم ت ـقــم الـسـعــوديــة
أي وزن واعـتـبــار للميثاق األوملـبــي
ال ـ ــذي ي ــدي ــن أي ان ـت ـه ــاك ــات لـحـقــوق

الرياضيني أو منشآتهم واملالعب.

المشهدر قم 6
انتشر أخيرًا مقطع الفيديو تداوله
ناشطون على مواقع التواصل لفتية
يمنيني في مدينة باجل في محافظة
ال ـحــديــدة وه ــم يـلـعـبــون ال ـك ــرة على
ملعب تــرابــي رغ ــم ال ـغ ــارات الكثيفة
في محيط امللعب .الفتية أنفسهم ال
يختلفون عن الشبان اليمنيني الذين
يقاتلون دبابات األعداء.

المشهد رقم 7

مشهد آخرّ ،
يقدمه فتى يبلغ  15عامًا
يعيش في صنعاء .هــذا الفتى الذي
يحلو ألصدقائه تسميته «ميسي»،
ف ـق ــد س ــاق ــه جـ ـ ــراء سـ ـق ــوط ص ـ ــاروخ
وه ــو يلعب ال ـكــرة عـنــدمــا ك ــان يبلغ
 7سـنــوات .لكنه لم يستسلم ،واصل
َ
الحلم .هو اآلن يلتقط عكازيه ويروح

يستعرض مهارته بقدمه السليمة.
ُ
املشهد يحكي :إرادة اليمني ال تكسر.
عـمـلــت ال ـس ـعــوديــة طـيـلــة ه ــذه امل ــدة
عـ ـل ــى ت ــدمـ ـي ــر املـ ـنـ ـش ــآت ال ــري ــاض ـي ــة
اليمنية وإرجـ ــاع الــريــاضــة عـشــرات
السنوات إلــى ال ــوراء ،إذ إن أي ّ
تقدم
ري ــاض ــي يـحـتــاج إل ــى بـنـيــة تحتية،
ف ـك ـيــف إذا ك ــان ــت ت ـلــك امل ـن ـش ــآت في
األصــل ال ت ــوازي مــا هــو مــوجــود في
العالم؟ هذا كثير على اليمنيني .لكن
هــذا ال يمنع من أنــه رغــم الصواريخ
والـ ـحـ ـص ــار واآلالم واملـ ـع ــانـ ــاة ،ف ــإن
اليمنيني ّ
يقدمون مشاهد الصمود
واإلرادة ل ـل ـعــالــم .م ــن رح ــم امل ـعــانــاة
ً
تولد املعجزات .هذا ما ينطبق مثال
على منتخب اليمن لكرة القدم الذي
ّ
تـمــكــن مــن الـتــأهــل لـلـمــرة األول ــى في
تــاري ـخــه إل ــى نـهــائـيــات ك ــأس آسـيــا.
إنجاز ،وفقًا للظروف ،يوازي التأهل
إلى املونديال.

