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»40« معسكرًا  لتدريب مليشيات »اإلخوان« في اليمن
يصنف تنظيم االخوان في اليمن كأحد أخطر فروع تنظيم االخوان في العالم ويحظى باهتمام  وتمويل كبير باعتباره الذراع العسكري االقوى للتنظيم في المنطقة وتم   

دمجه مؤخرًا مع جناح التنظيم في الصومال والقرن االفريقي كما كشفت ذلك الوثيقة السرية لتقارير قيادات االخوان األخيرة في تركيا.
ونظرًا للخصوصية التي يحظى بها فرع تنظيم االخوان في اليمن عقائديًا واستراتيجيًا يعمل التنظيم بوتيرة عالية لتحويل اليمن الى مقر رئيسي بديل عن مصر التي سقط فيها 
التنظيم شعبيًا وسياسيًا واقتصاديًا وتنظيميًا وتم مصادرة اموال الجماعة واعتقال قيادات مكتب االرشاد »المكتب السياسي« وحل األحزاب التي فرخت عن التنظيم وأهمها 

حزب الحرية والعدالة قضائيًا.
ولذلك عمل التنظيم ومنذ وقت مبكر على ايجاد خيارات بديلة له في اليمن وخاصة منذ وصوله الى السلطة وسيطرته على أهم مفاصل اتخاذ القرار األمني واالقتصادي في البالد 
كوزارة الداخلية ومؤسساتها والجيش والمالية والتربية والتعليم والتخطيط والتعاون الدولي وغيرها، إضافة الى تعيين محافظين من االخوان لعدد من المحافظات تمكن التنظيم 

خاللها من تحويل اليمن الى معسكر مفتوح يتم فيه إعداد وتدريب وتجهيز عناصره عقائديًا وعسكريًا ومن ثم تصديرهم الى الخارج.
»الميثاق« تنفرد بالكشف عن أبرز معسكرات تنظيم جماعة االخوان في اليمن  بناًء على تقارير ومعلومات خاصة..

> يسيطر االخوان على معظم المناطق في محافظة الجوف فمنذ 
العام 2011م أقدمت عناصر االخوان على مهاجمة معسكرات اللواء 
115 مشاة والسيطرة على كل أسلحته ومعداته الحربية الثقيلة 
والمتوسطة والخفيفة بعد إجبار منتسبي اللواء بناء على توجيهات 
علي محسن بمغادرتهم.. وعقب ذلك سيطر عليه االخوان وشرعوا 
بأداء المهام العسكرية التي كان يقوم بها اللواء بشكل خاص حيث 
تم تحويل هذا اللواء الى موقع لتدريب العناصر التي يتم تصديرها 

للقتال في سوريا ومصر وغيرها..
ووفقًا للمعلومات التي توفرت لنا فإن معسكر اللواء 115 سيطرت 
عليه مجاميع قبلية تابعة لالصالح وتقوم  بالمهام التي كان يقوم بها 
اللواء وأبرزها حماية الحدود مع المملكة العربية السعودية ومالحقة 
المهربين إال ان الواقع يؤكد ان المهربين والعناصر التخريبية هي 
من اصبحت تطارد الجيش واألمن على امتداد المنطقة  الحدودية 

في المحافظة.
كما توضح التقارير أن الشيخ حسن ابكر وقيادات اخرى من تنظيم 
االخوان يمولون مهام تدريب العناصر والمليشيات التي يزيد عددها 
عن ثالثة آالف عنصر »800« منهم تم تجنيدهم مؤخرًا من قبل 
حزب االصالح وهي مستقرة في اللواء »115« فيما عناصر اخرى 

تسيطر على المجمع الحكومي وادارة 
االم���ن وغ��ي��ره��ا من 
المواقع التي مكنتهم 
من تحويل محافظة 
ال���ج���وف ال����ى قنبلة 
موقوتة قابلة لالنفجار 
في أي وقت على الحدود 
 . . ية د لسعو ا ليمنية  ا
وب��ذل��ك تعتبر الجوف 
المعقل الرئيسي لتدريب 
وتصدير االخوان الى داخل 

اليمن وخارجها.
> وادي اب��و جبارة الذي 
ي��رب��ط محافظات م��ارب 
والجوف وصعدة، ويعتبر 
م��ن أب��رز الممرات االمنية 
ن  االخ���وا تنظيم  لعناصر 
وال��ق��اع��دة ول��ك��ي يتمكنوا 
من التنقل بين المحافظات 
 إلى منطقة 

ً
المذكورة وص��وال

دم��اج.. هذا المعسكر يشرف 
ني  ا ند لز ا لمجيد  ا عبد عليه 
شخصيًا كونه أول من أسسه في 
الثمانينيات لتدريب العناصر 
ل��ت��ي ت��م تجنيدها للقتال في  ا

افغانستان.
> تقارير استخباراتية كشفت 
لوسائل االع��الم بداية العام عن 
ب��اب المندب وجود معسكر تدريبي في منطقة 

ويضم قرابة ستة آالف شخص بينهم عناصر اجنبية من الصومال 
والقرن األفريقي، ويتم نقلهم عبر طائرات تركية وقطرية وامريكية 
خاصة بعد تدريبهم وتجهيزهم للقتال في سوريا ويشرف على هذه 
التدريبات من المعسكرات المستحدثة شخصيات بارزة في جماعة 
االخوان أبرزهم االخواني محمد الحزمي النائب عن حزب االصالح في 

البرلمان.
> أكدت مصادر محلية وجود ثالثة معسكرات تابعة لالخوان 
في محافظة حجة تضم أكثر من 9 آالف شخص يتلقون تدريبات 

مكثفة على مختلف األسلحة وكيفية صناعة المتفجرات وتخضع 
تلك المعسكرات لحماية قيادات عسكرية بارزة أهمها علي محسن 
وتقع هذه المعسكرات في مديريات عبس حيران الساحل التهامي 
وتحديدًا منطقة ميدي إضافة الى بكيل المير، وكعيدنة وغيرها، 

وتمثل هذه المعسكرات خطورة كبيرة، ألنها 
قابلة لالنفجار في أية لحظة بحكم تماسها 
المباشر مع معسكرات  للحوثيين في 

محافظة حجة.
> تمثل محافظة حضرموت المرتبة 
التي  اليمنية  المحافظات  لثالثة في  ا

تابعة  فيها معسكرات  تتواجد 
ل��الخ��وان ن��ظ��رًاَ لمساحتها 
الجغرافية الواسعة، حيث 

منية  ا رير  تقا تكشف 
وإعالمية عن وجود 
معسكرات في كٍل 
م��ن منطقة غيل 
ب��اوزي��ر والشحر 

وال��وادي اضافة الى 
م��ع��س��ك��رات  تم 
تأسيسها مؤخرًا 
ف����ي م��دي��ري��ة 
الغرفة ب��وادي 

حضرموت والثانية بمنطقة فوه مدينة المكال الساحلية ومعسكر 
كبير في منطقة السويري بمديرية تريم ويعد القيادي فيها 
عبدالرحمن العماد احد أهم القيادات االخوانية المسئولة عن 
معسكرات االخوان بمحافظة حضرموت، اضافة الى قيادات اخرى 

في حزب االصالح.
> محافظة ابين فقدت عناصر القاعدة الجناح العسكري لالخوان 
السيطرة على عشرات المواقع العسكرية عقب الحرب الشرسة التي 
جرت العام الماضي بين الجيش وعناصر ماتسمى »انصار الشريعة« 
التي حولت عددًا من مديريات محافظة ابين الى 
معسكرات مفتوحة لتدريب االرهابيين 
وايوائهم ولكنهم اجبروا على ترك تلك 
المعسكرات وأبرزها المعسكرات في 
مديريات المحفد والوضيع ومودية 

وزنجبار وجعار.
> حاليًا برزت منطقة رداع بمحافظة 
ال���ب���ي���ض���اء ك��أخ��ط��ر 
ال��م��ن��اط��ق التي 
تتواجد فيها 
ع���ن���اص���ر 
ت��ن��ظ��ي��م 
ال��ق��اع��دة 
ال�����ت�����ي 
علنت  ا

سيطرتها على جزء كبير من محافظة البيضاء التي يوجد فيها 
العديد من معسكرات التدريب التابعة لالخوان  في مناطق المناسح 

وولد ربيع وبكال وآل الحميقاني.
> محافظة شبوة تحظى بخصوصية هامة لدى جماعة االخوان نظرًا 
لموقع المحافظة الجغرافي وتركيبتها القبلية ففي بداية العام الجاري 
أعلن مدير أمن محافظة شبوة السابق العميد احمد المقدشي أن 
هناك معسكرات تدريب تابعة للجماعات المتطرفة في مديريات 

عزان وميفعة وجبال المراقشة ومنطقة الصعيد والنقبة.
> خالل العام الجاري استحدثت جماعة االخوان مواقع تدريب خاصة 
بالمليشيات التي تم استقبالها مؤخرًا والحق معظمهم بالجيش 
واالمن ومن تبقى منهم يتم تجنيدهم وتدريبهم في معسكرات 
بمحافظة عمران اهمها معسكر اللواء »310« الذي تحول الى معسكر 
خاص بتدريب مليشيات االخوان ومركز رئيسي إلمداد االخوان في 
عمران أو خارجها باألسلحة أو المليشيات  ليتم نقل هذه الفرق الى 

منطقة خمر في دار القرآن التابع لحزب االصالح.. 
كما توجد معسكرات خاصة بمناطق قبلية خاضعة لسيطرة 

القيادات القبلية االخوانية كأوالد االحمر في منطقة حوث.
> محافظة مارب تسيطر جماعة االخوان على مناطق صحراوية 
واسعة تسخرها لتدريب عناصرها وتعتبر 
من  لمناطق  ا تلك 
أه������م م��ع��اق��ل 
وأوك����ار االخ���وان 
المتخصصة بايواء 
العناصر األجنبية 
وت��دري��ب��ه��ا على 
س��ل��ح��ة  أل ا مختلف 
وجميع المتفجرات 
وذل���ك ن��ظ��رًا لعدم 
ق����درة ال���دول���ة على 
ب��س��ط ن��ف��وذه��ا في 
تلك المناطق القبلية 
وأبرزها مديرية الجوبة 
منطقة الفقراء ومنطقة 
آل عبيدة في بدبدة وآل 

شبوان وحريب.
> في مديرية أرحب توجد 
أهم معسكرات   االخ��وان 
وتحديدًا في بيت الحنق 
عزلة الزنداني التي تعتبر 
أحد المعسكرات التي يتم 
فيها إعداد وتدريب عناصر 
االخ��وان، كما توجد عدد من 
المواقع الصغيرة للتنظيم 
ف��ي مديرية نهم وتحديدًا 
ف��ي منطقة نقيل اب��ن غيالن 
وبيت دهرة وكلتا المديريتين 
الجغرافي  النطاق  في  تقعان 
لمحافظة الصفاء التي توجد فيها 

لالخوان بمنطقة خوالن الطيال.م��ع��س��ك��رات اخ���رى تابعة 
> أما في محافظة ذمار فقد تم مؤخرًا استحداث مراكز لتجمعات 
تابعة لالخوان في وصاب السافل وكذلك في محافظة ريمة حيث  
تم استحداث معسكر جديد.. ومعسكرات اخرى في محافظة 
إب بمنطقة حزم العدين ولكن تلك المعسكرات تعتبر صغيرة 
ومتنقلة بسبب رفض األهالي السماح ألي غريب البقاء والتجمع في 

مناطقهم.

الجوف قنبلة موقوتة على الحدود

1- جامعة 
االيمان

2- الفرقة األولى مدرع
3- بيت الحنق أرحب
4- بيت دهرة نهم

5- بيت غيالن
6- ال���ل���واء 115 م��ش��اة 

محافظة الجوف
7- ع���دد م��ن م��دي��ري��ات 

محافظة الجوف
8- وادي ابو جباره

9- باب المندب

10- عبس
11- حيران

12- الساحل التهامي
13- غيل باوزير

14- الشحر 
ل����������������وادي -  ا  -15

حضرموت
16- عزان

17- ميفعة
18- جبال المراقشة

19- الصعيد
20- الجوبة

21- آل شبوان
22- حريب 

23- آل عبيدة
24- بدبدة
25- النقبة

26- الغرفة حضرموت
27- فوة

28- السويري - تريم
29- مودية- أبين

30- زنجبار - أبين
31- المناسح- البيضاء
32- ولد ربيع- البيضاء

ل  آ  -3 3
ال��ح��م��ي��ق��ان��ي- 

البيضاء
34- دار ال��ق��ران - 

خمر
35- بكال - البيضاء

36- ال���ل���واء »310« 
مشاة -عمران

37- قرية القابل.
38-  بيت مران..

39- ميدي.
40- الحيمة..

مناطق تواجد معسكرات »االخوان« باليمن:

تدريبات 
مكثفة

يتلقى ما يقارب »15« ألف اخواني 

التدريب على استخدام مختلف األسلحة 

الثقيلة والمتوسطة والخفيفة اضافة الى 

التدريب علي كيفية اعداد المتفجرات 

واألح��زم��ة الناسفة وح��رب العصابات 
والشوارع.

وتحت اش��راف مدربين عسكريين 

وباستخدام م��ع��دات وأسلحة تابعة 

للجيش منحت لهم من قبل العسكريين 

المنشقين ع��ن الجيش خ��الل األزم��ة 

وت��ح��ت ق��ي��ادة علي محسن االح��م��ر.. 

كما تشارك عناصر أجنبية وعربية 

ف��ي ت��دري��ب ت��ل��ك ال��م��ل��ي��ش��ي��ات على 

تنفيذ العمليات الخاصة كاالغتياالت 
والخطف.

تصدير 
الموت

تلقوا تدريبات مكثفة في معسكرات يزيد عن »5000« متطرف جميعهم ارسالهم من اليمن للقتال في سوريا عدد المقاتلين المتطرفين الذين تم ح��ي��ث كشفت ت��ق��اري��ر اع��الم��ي��ة أن وتصديرها الى مختلف دول المنطقة..بيئة مالئمة لتدريب العناصر المتطرفة توفر معسكرات االخ��وان في اليمن 
وعناصر جهادية متطرفة.منطقة س��ي��ن��اء بمصر ب��ي��ن الجيش في المواجهات األخيرة التي شهدتها العثور على جثة »75« يمنيًا قتلوا كما أف��ادت معلومات خاصة أن��ه تم االخوان تلك.

❝ 15 ألف أخواني 
يتدربون بتمويل 

قطري - تركي

❝ إرسال 5000 
»أخواني« إلى سوريا 
.. والعثور على  جثث 
يمنيين في سيناء

❝ »أخوان اليمن« خطر على المصالح 
االستراتيجية اإلقليمية والدولية

❝ اللواءان 310 و 115 مراكز للتدريب 
على األسلحة وصناعة المتفجرات

❝ قيادات عسكرية وأجانب 
يشرفون على معسكرات األخوان

إعداد/ علي الشعباني 

خطر ُيهدد المنطقة


