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8االثنين: 

القاعدة.. تمدد مرعب في اليمن القاعدة.. تمدد مرعب في اليمن القاعدة.. تمدد مرعب في اليمن القاعدة.. تمدد مرعب في اليمن 
شــهدت فترة حكــم الفار هــادي توســع وتمدد  

تنظيم القاعدة في كل المناطق اليمنية، وتمددت 
فــي ذات الوقــت االعمال االرهابيــة الى عمــوم محافظات 
الجمهوريــة ونالت العاصمة صنعــاء النصيب األوفر منها ، 
وقابل ذلك التغول للتنظيمات االرهابية تفكيك المؤسسات 
العســكرية واألمنية وهيكلتهــا وإضعافها بقصد وتعمد 
وقاد ذلك مؤخرًا الى ســيطرة هــذه التنظيمات اإلرهابية 

على المحافظات الجنوبية.
الوضع سوءًا بعد  وازداد 

مرور عام على بدء تحالف العدوان الذي تقوده الســعودية 
الحرب ضد اليمن حيث اســتهدفت المؤسســة العسكرية 
واألمنية بالغارات اليومية، ووفرت بذلك السعودية فرصة 
ذهبية للقاعــدة وداعش بالتمدد والحصــول على االموال 
والعتاد واستقطاب االفراد بحجة دعم المقاومة الجنوبية 
، كما ســلم هــادي ودول تحالف العدوان المعســكرات في 
المحافظات الجنوبية للقاعدة كغنائم ومكافآت، وســقوط 
المــكال بعــد ثمانيــة ايــام من العــدوان يكشــف مخطط 

 تحليل :السعودية في تمكين القاعدة في اليمن شماًال وجنوبًا.
 فائز سالم بن عمرو

ثانيًا : عمليات الطائرات بدون طيار تستهدف عناصر القاعدة و داعش :اوال : عمليات القاعدة وخالياها في اليمن :

١- بــــدأت عــمــلــيــات الــقــاعــدة 
باستهداف الجنود وذبحهم حين 
قدم هادي ولجانه الشعبية اليها 

قبل العدوان بشهر تقريبا .
ــيــات الــقــتــل  ٢- اخـــــذت عــمــل
والسحل في عدن طابعًا مذهبيًا 
في محاولة لتأجيج الصراع السني 
الشيعي بين الــشــمــال والجنوب 
المترافق مع حملة تحريض تشنها 
وسائل اعالم العدوان السعودي .

ــيــات على  ــعــمــل ٣- ركـــــزت ال

استهداف صنعاء وخاصة صنعاء 
القديمة ذات الطابع الزيدي وتم 
تفجير المساجد إلذكــاء الصراع 

المذهبي الطائفي .
٤- تنوعت عمليات القاعدة 
وداعش من : اغتيال ، استهداف 
نقاط عسكرية ، سيارات مفخخة 
، حــزام ناسف ، هجوم عسكري 
، اســتــهــداف مــرافــق حكومية 

عسكرية وأمنية .
٥- شملت عمليات التنظيمات 

ــــة تـــقـــريـــبـــًا مــعــظــم  ــــي االرهــــاب
محافظات الجمهورية وخاصة 
ــي يــســيــطــر عــلــيــهــا الجيش  ــت ال

واللجان الشعبية .
٦- استمرت جــرائــم القاعدة 
وداعش ما قبل العدوان وتكثفت 
بشكل ملحوظ مــع الــعــدوان وما 
زالــــت مــســتــمــرة مــا يــكــشــف بــأن 
مــخــطــط تــدمــيــر الــيــمــن قــد تم 
االعـــــداد لـــه مــنــذ فــتــرة طويلة 

وسخرت له االمكانات الضخمة .
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صلب بعمود نور٢٠١٥/٢/٢٠عدن المنصورةاعدام جندي أمن١
مسلحون ٢٠١٥/٥/١صنعاء سعواناغتيال قائد عسكري ٢
سيارة مفخخة٢٠١٥/٥/١٩ابينسيارة مفخخة بنقطة تفتيش للجيش واللجان٣
سطو مسلح٢٠١٥/٦/١١صنعاء محاولة السطو على بنك بشارع الزبيري٤
سيارات مفخخة٢٠١٥/٦/١٧صنعاءتفجير ثالثة مساجد بصنعاء٥
قيادي في انصار الله٢٠١٥/٧/١٨إبانفجار عبوة ناسفة في إب٦
المحافظ٢٠١٥/٧/١٨البيضاءانفجار عبوة ناسفة في البيضاء٧
سيارة مفخخة٢٠١٥/٦/٢٢لحجتفجير انتحاري في لحج ٨
سيارة مفخخة٢٠١٥/٦/٢٢البيضاءتفجير انتحاري في البيضاء ٩
اللجان الشعبية٢٠١٥/٦/٢٥حجة عبسهجوم مسلحين على نقطة تفتيش١٠
٢٠١٥/٦/٢٨صنعاءانفجار سيارة مفخخة١١
حزام ناسف٢٠١٥/٧/٣كورنيش الحديدةاحباط عملية انتحارية١٢
٢٠١٥/٧/٢٠شمال الجرافانفجار سيارة مفخخة١٣
المقاومة تعزذبح وسحل في تعز١٤
٢٠١٥/٧/٢٤إب شارع تعزانفجار عبوة ناسفة١٥
استهداف امام سلفي٢٠١٥/٧/٢٤مأرب وادي عبيدةفصل رأس إمام جامع١٦
انتحاري٢٠١٥/٧/٢٩صنعاء نقمتفجير جامع الفيض الحاتمي١٧
حزام ناسف٢٠١٥/٩/٢صنعاء الجرافتفجيرين انتحاريين بمسجد١٨
٢٠١٥/٩/١٥إب جبلةانفجار سيارة مفخخة١٩
انتحاري٢٠١٥/١٠/١٦الحديدةتفجيرًا انتحاري يستهدف مبنى المخابرات٢٠
٢٠١٦/١/١٨أمانة العاصمةخلية أمير والية صنعاء٢١
٢٠١٦/٢/٨الدائري صنعاءتفكيك عبوة ناسفة٢٢
٢٠١٦/٢/١٣حجةتفكيك عبوة ناسفة باالستاد الرياضي٢٣

١- تــركــزت غـــارات الــطــيــران االمــريــكــي على 
اســتــهــداف عــنــاصــر الــقــاعــدة بالمكال كونهم 
مطلوبين لدى الواليات المتحدة بشن هجمات 

محتملة تهدد أمن امريكا .
٢- احتلت محافظة شبوة المركز الثاني بعد 
حــضــرمــوت فــي االســتــهــداف االمــريــكــي كونها 
محافظة قبلية وتمتد جغرافيًا بها ولها تضاريس 
صعبة وترتبط بعدة محافظات تشتد فيها 

المواجهات.
٣- تــؤكــد الــضــربــات االمــريــكــيــة أن القاعدة 
وداعش تقاتل جنبًا الى جنب مع شرعية الرياض 

في كل جبهات المواجهة .
٤- اغلب عمليات الطيران االمريكي استهدفت 
قيادات قاعدية تمثل خطرًا على االمن القومي 
االمــريــكــي اكــثــر مــن كونها خــطــرًا على اليمن 

والمنطقة .
٥-  اخـــذت عمليات االســتــهــداف مهاجمة 
مواكب عناصر القاعدة وقيادتها عند تنقلهم 

بين جبهات القتال .
٦- استهدف الطيران االمريكي سفينة اسلحة 
قادمة من دبــي لميناء المكال ؛ ما يــدل على أن 
امريكا توجه القاعدة وعملياتها لخدمة االهداف 

االمريكية .
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قيادات من القاعدة٢٠١٥/٥/١١المكالالقصر الجمهوري بالمكال١
سيارة تابعة للقاعدة٢٠١٥/٥/١٧شبوة حبانعناصر القاعدة في شبوة٢
مقتل ”٥“ أشخاص٢٠١٥/٥/٢٢شبوة الصعيدسيارة للقاعدة في شبوة٣
عشرة أشخاص مع سيارتين٢٠١٥/٦/٩كورنيش المكالتجمع لعناصر القاعدة في المكال٤
٢٠١٥/٦/١٧المكالتجمع للقاعدة في المكال٥
عنصران من الجنسية الفرنسية٢٠١٥/٦/٢٥المكالاستهداف منطقة خلف بالمكال٦
٥ أشخاص كانوا على سيارة٢٠١٥/٦/٢٥المكالاستهداف عناصر القاعدة بالريان٧
٢٠١٥/٧/٣المكالغارة استهدفت عناصر القاعدة٨
ضرب حاوية سالح بالمكال٢٠١٥/٧/١٠المكالمقتل منشد القاعدة ابو هاجر ٩

مقتل بن هضبان٢٠١٥/٩/١١الجوفمقتل قيادي في القاعدة وثالثة من مرافقيه١٠
٢٠١٥/٤/٤ابين زنجباراستهداف تجمعات القاعدة في أبين١١
مقتل”١٠“ من المسلحين٢٠١٦/١/١٢البيضاءقصف مواقع للقاعدة في مديرية الزاهر١٢
٢٠١٦/١/٢٠حضرموت الواديغارة على سيارة قرب بن عيفان١٣
٢٠١٦/٢/٥ابيناغتيال جالل بلعيدي١٤
مقتل عنصرين من القاعدة٢٠١٦/٢/٢٠شبوةاستهداف عناصر القاعدة بمنطقة العقلة١٥
مقتل“أبو جسار العدني“ ٢٠١٦/٣/٤شبوة رضوماستهداف سيارة كانت في الطريق العام١٦

ثالثا : المعسكرات التي سلمتها الشرعية للتنظيمات االرهابية :

١- تم تسليم القاعدة أسلحة الجيش منذ شهر يناير ٢٠١٥م كمقدمة لنشر القاعدة وتمكينها 
في اليمن لتحقيق اهداف العدوان السعودي .

٢- يالحظ أن المعسكرات في جبهات القتال واإلمداد في المكال وشبوة ومأرب تم تسليمها من 
قبل هادي منذ فترة طويلة ومتفاوتة زمنيًا.

٣- مثلت حضرموت الساحل الجبهة االقوى عسكريًا حيث تم تمكينها من كل اسلحة الجيش والقوات 
االمنية منذ فترة مبكرة من العدوان لتمثل االمداد العسكري والمالي واللوجيستي للعدوان السعودي .

٤- لم تتم محاسبة أي قائد عسكري من قبل شرعية الرياض بل تم تكريم وترفيع رتب 
القيادات التي سلمت المعسكرات واألسلحة لتنظيم القاعدة.

رابعا :  لمعسكرات التابعة لإلمارات في اليمن :

١- أنشأت دولة االمارات العربية المتحدة معسكرات للتدريب وتجهيز المقاتلين للجبهات دون 
أي مراقبة محلية او اقليمية او دولية .

٢- تخرجت العديد من عناصر القاعدة وداعش من هذه المعسكرات ، وعملية تفجير معسكر 
دار عباس بعدن من قبل داعش اوقف عمليات التدريب في ارتيريا .

٣- أنشأت دولة االمارات معسكرات مشبوهة في محافظة حضرموت بغرض تدريب ابناء حضرموت 
لمواجهة الجيش واللجان والغرض منها اهداف سياسية وإطماع شخصية في االراضي اليمنية .

٤- تتولى عناصر المرتزقة والعصابات تدريب المقاتلين في المعسكرات .

 :  المعسكرات التابعة لداعش في اليمن :

١- ال توجد خارطة واضحة لمعسكرات داعش وشرعية الرياض لتداخل معسكرات 
القاعدة داعش في شبوة ومأرب والبيضاء وتعز ولحج .

٢- لداعش معسكرات صغيرة متداخلة مع ما يسمى بالمقاومة او الشرعية في 
المكال ولحج ويافع ومأرب .

٣- من المتوقع سيطرة داعش على معسكرات عدة نتيجة تمدد داعش في اليمن 
كما حصل في سوريا.
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يمنيون٢٠١٥/٧/٢٥حضرموت الوادي٣معسكرات في رماه وخراخير..١
تدريب وتجهيز٢٠١٥/٧/٢٧اريتريامعسكرات في اريتريا٢
يمنيون وإماراتيون ٢٠١٥/٨/٤لحجمعسكر العند٣

وسودانيين
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غموض٢٠١٥/١/١حضرموت الواديمعسكر وادي سر١
لشيخين ٢ ا معسكر 

التدريبي
ـــــال ٢٠١٥/١١/٢٩والية عدن ابين ـــــت ق

وإمداد

 :  المعسكرات التابعة للقاعدة في اليمن :
١- ظهرت معسكرات القاعدة كأمر واقع بعد العدوان السعودي وانتشرت في كل مناطق التماس تقريبًا.

٢- تركزت معسكرات القاعدة في حضرموت الساحل وأبين وعدن ولحج .
٣- تنوعت معسكرات القاعدة بين التدريب والتجهيز وبين القتال والمواجهة وإمداد الجبهات .

٤- توزيع المعسكرات يوضح تشابه مناطق معسكرات القاعدة وميليشيات الشرعية .

المالحظاتالتاريخالمكانالمعسكرالرقم
نصر اآلنسي٢٠١٥/١/٢٥المكالمعسكر الخير بحضرموت بالريان١
وإعداد٢٠١٦/١/٢٥حضرموت الساحلمعسكر الغبر بمديرية ميفعة٢
تدريب وإعداد٢٠١٥/٦/٠ساحل حضرموتمعسكر الدواس٣
تدريب وإعداد٢٠١٥/٦/٠غيل باوزيرمعسكر وادي جد ٤
تدريب وإعداد٢٠١٦/١/٠محافظة لحجمعسكران بيافع٥
تدريب وإعداد٢٠١٦/٣/٢٦ابينمعسكر المحفد٦
تدريب وإعداد٢٠١٦/٤/٧ابينمعسكر الوضيع٧
قتالي٢٠١٦/٨/٢٢عدنمعسكر بدار سعد٨
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