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الملخص

ُيســلط هــذا التقريــر الضــوء علــى الجهــود السياســية والعســكرية واألمنيــة ومكافحــة اإلرهــاب التــي بذلهــا املجلــس االنتقالــي 
الجنوبــي بدعــم مــن دول التحالــف العربــي منــذ بدايــة شــهر ينايــر 2022م – نهايــة شــهر ديســمبر 2022م، ففــي املطلــب األول تنــاول 
الجهــود السياســية والدبلوماســية وفــي املطلــب الثانــي تنــاول الجهــود العســكرية فــي مواجهــة املليشــيات الحوثيــة اإلرهابيــة ووفــي املطلــب 
الثالــث: تنــاول الجهــود فــي مكافحــة التنظيمــات اإلرهابيــة الدوليــة فــي اليمــن، للعــام 2022م حتــى نهايتــه ويتنــاول هــذا التقريــر عــدد مــن 

النتائــج والتوصيــات.  

أوال: امللف السيا�سي والدبلوما�سي
لقــد شــهد الجنــوب متغيــرات وتحــوالت عديــدة خــال العــام املنصــرم 2022م، حيــث كانــت هــذا العــام ملــيء باألحــداث املهمــة فــي 
 بقيــادة املجلــس االنتقالــي وصعــوده الــى 

ً
املشــهد الجنوبــي، ومــن أبــرز هــذه األحــداث علــى املســتوى السيا�ســي، تمكيــن الجنــوب سياســيا

 وموازيــا لبقيــة االطــراف السياســية علــى مســتوى االزمــة اليمنيــة.
ً
الواجهــات نــدا

لقــد ظهــرت حنكــة وقــدرة املجلــس االنتقالــي فــي تحركاتــه ومفاوضاتــه السياســية فــي إطــار مناقشــات داخليــة مــع بقيــة االطــراف 
السياســية املحليــة، ولقــاء قيادتــه مــع أطــراف دوليــة عديــدة، وتمكنــه فــي صناعــة الخارطــة السياســية، وتمتيــن عاقتــه بالتحالــف 

العربــي.
إن انخــراط املجلــس االنتقالــي فــي الحالــة التوافقيــة الســيما مشــاورات الريــاض التــي تعكــس بشــكل واضــح مــدى وصولــه للنضــج 
االصــاح  حــزب  بمليشــيا  تمثلــت  كثــر  وهــم  الجنــوب  اعــداء  يتبعهــا  التــي  والحيــل  السياســية  واالالعيــب  املخاطــر  ومعرفــة  السيا�ســي 
اإلخوانــي اإلرهابــي وجماعــة أنصــار هللا الحوثيــة وتحالفاتهــا مــع التنظيمــات اإلرهابيــة واملتطرفــة مــن القاعــدة وداعــش الــذي تقــود 
حربهــا املشــبوهة ضــد الجنــوب، وبفضــل السياســيات الحكيمــة التــي يتبعهــا املجلــس االنتقالــي الجنوبــي مثلــت حائــط صــد قويــا فــي إطــار 
حمايــة الجنــوب مــن خطــر اســتهدافه، واغلقــت البــاب أمــام محاولــة اإلدعــاء التــي تمارســها بعــض االطــراف السياســية ضــد الجنــوب.
كمــا أنــه لــم يعــد هنــاك أدنــى شــك بــأن الجنــوب يم�ســي نحــو البــدء بتصحيــح البيــت الجنوبــي الجنوبــي وازالــة آثــار ورســوب 
املا�ســي، واصبــح يفكــر بعقليــة اليــوم التــي تتما�ســى مــع التطــورات السياســية الدوليــة، وعلــى مــدى خمــس ســنوات مــن العمــل السيا�ســي 
 ودبلوماســيا داخليــا وخارجيــا، والفضــل 

ً
املواكــب ملرحلــة الصمــود أســتطاع املجلــس االنتقالــي الجنوبــي تحقيــق قفــزة نوعيــة سياســيا

األكبــر يعــود للرئيــس الزبيــدي الــذي أشــرف بنفســه علــى هــذا البنــاء التنظيمــي الســليم، وإعــادة هيكلــة هيئــات املجلــس االنتقالــي، وهــو 
مــا اكدتــه مخرجــات الــدورة الخامســة للجمعيــة الوطنيــة للمجلــس االنتقالــي الجنوبــي.

ثمــة عوامــل داخليــة وتحــوالت خارجيــة أجبــرت االشــقاء فــي مجلــس التعــاون الخليجــي تكثيــف الجهــود ألطاق مشــاورات الرياض  
والخــروج بنتائــج أفضــت الــى تشــكيل مجلــس قيــادة رئا�ســي يمــارس صاحيــة رئيــس الدولــة ونائبــه ويعمــل علــى قيــادة البلــد خــال فتــرة 
انتقاليــة لــم تحــدد بعــد، ومثلــت هــذه العمليــة السياســية خارطــة طريــق نحــو الســام، وانخــراط الجنــوب فــي الحالــة التوافقيــة التــي 
 بالرئيــس القائــد عيــدروس الزبيــدي علــى إحــال الســام الدائــم واملســتدام 

ً
تعكــس بشــكل واضــح حــرص القيــادة السياســية ممثــا

الــذي يضمــن للجنــوب تحقيــق مشــروعة الحضــاري فــي اســتعادة دولتــه الجنوبيــة.
األهــم مــن ذلــك هــو أن املجلــس االنتقالــي الجنوبــي وخــال فتــرة وجيــزة أســتطاع أن يحقــق نجاحــات ومكاســب علــى الواقــع 
 فــي ذلــك القــرار السيا�ســي 

ً
 وازاحتــه مــن املشــهد، مســتغليا

ً
السيا�ســي ، وهــو مالــم يتوقعــه خصومــه بعــد أن راهنــوا علــى فشــله مبكــرا

الــذي منحهــم القــوة املفرطــة فــي التعامــل مــع مطالــب وحقــوق الشــعب الجنوبــي الصابــر والصامــد فــي وجــه الطغيــان.

الحوار الوطني الجنوبي 
وفيمــا يخــص ترميــم البيــت الجنوبــي وتعزيــز التصالــح والتســامح واملشــاركة فــي، صناعــة القــرار السيا�ســي الجنوبــي الثــوري.  
لقــد أطلــق الرئيــس الزبيــدي دعــوة الحــوار الوطنــي الجنوبــي، مــن خــال اروقــة املجلــس االنتقالــي الجنوبــي، وفتــح آفــاق الحــوار الوطنــي 
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الشــامل الســتلهام الــدروس والعبــر مــن املا�ســي، وهــذه الدعــوة النابعــة مــن حــرص الرئيــس الزبيــدي تأتــي ألهميــة الحــوار كقيمــة وطنيــة 
فــي هــذه املرحلــة التــي ســتعمل علــى تعزيــز اللحمــة والجبهــة الوطنيــة وتقويــة النســيج االجتماعــي الجنوبــي، يشــارك فيــه كافــة القــوى 
الوطنيــة الجنوبيــة فــي الداخــل والخــارج املؤمنــة بحــق الحــوار والهــدف الجنوبــي، حيــث يأتــي الحــوار الوطنــي كقيمــة وطنيــة وانســانية 
فــي  التشــظي  أســباب  ومعالجــة  الهــوه  وردم  الخــاف  لنبــذ  حتميــة  ضــرورة  اليــوم  وغــدا  وثقافيــة،  واجتماعيــة  وسياســية  وحضاريــة 
املا�ســي والحاضــر، لــذا يجــب علــى الجميــع املشــاركة الفاعلــة والتعاطــي مــع هــذه الدعــوة بإيجابيــة، لنكــون شــركاء فــي تحمــل املســئولية 
ومواجهــة التحديــات املاثلــة امــام شــعب الجنــوب وحمايــة مكتســباته الوطنيــة وصــوال لتحقيــق هدفــه األســمى املتمثــل باســتعادة دولتــه 

الجنوبيــة كامــل الســيادة.

ثانيا : املجال العسكري ومواجهة املليشيات الحوثية 
 إن نجــاح الجيــش الجنوبــي واحــرازه االنتصــارات تلــو االنتصــارات العســكرية الســيما فــي جبهــات القتــال الحدوديــة وكذلــك 
تحريــر مديريــات شــبوة مــن مليشــيات الحوثــي فــي مثــل هــذا اليــوم انطلقــت اعصــار الجنــوب وكان االنتصــار علــى أرض امليــدان هــو 
عيــدروس  القائــد  الرئيــس  فــرغ  التــي  املضنيــة  الجهــود  واألمــن، وتلــك  املســلحة  القــوات  فــي  البنــاء  إلعــادة  باإلضافــة  االعظــم  االنجــاز 
الُزبيــدي نفســه لهــا واشــرف عليهــا لتؤتــي أكلهــا بكفــاءة واقتــدار، واســتطاع الرئيــس الزبيــدي أن يجعــل مــن حــرب عــام 2022م محطــة 

جديــدة للبنــاء وتصويــب املســار علــى كل املســتويات، وبعــد إعــادة بنــاء القــوات املســلحة الجنوبيــة، تــم تحديــد أولويــة املعركــة. 
التــي  املطالــب  مــن  سلســلة  ووضــع  الجنــوب  فــي  للمواطــن  املعيشــية  األوضــاع  تحســين  علــى  الُزبيــدي  القائــد  الرئيــس  حــرص   
تســتهدف جميعهــا تحســين األوضــاع املعيشــية، وذلــك بعــد أن تعــرض الجنــوب لحــرب الخدمــات منــذ فتــرة زمنيــة طويلــة عملــت علــى 
اســتنزاف ثرواتــه وضــرب مؤسســاته واســتقراره املعي�ســي، حيــث واجهــة القيــادة السياســية ممثلــة بالرئيــس الُزبيــدي هــذه التحديــات 
 ألهميتهــا وحيويتهــا والدفــع نحــو تحقيــق االســتقرار الــذي ينشــده الجنوبيــون، وظهــرت التحــركات األخيــرة التــي نفذهــا 

ً
االقتصاديــة نظــرا

 ولقائــه بالوفــود الدبلوماســية للــدول الخمــس وممثليــن عــن دول دائمــة العضويــة. 
ً
الرئيــس الزبيــدي خارجيــا

دولــة  مــن  بدعــم  ابيــن  فــي، محافظــة  حســان  ســد  مشــروع  دعــم  تقديــم  فــي  واملتمثلــة  التنمويــة  الخطــوات  مــن  الكثيــر  وهنــاك 
املتحــدة.  العربيــة  االمــارات  دولــة  مــن  املقدمــة  عــدن  للعاصمــة  النظيفــة  الطاقــة  مشــروع  اعتمــاد  وكذلــك  الشــقيقة  االمــارات 

ثالثا: امللف األمني ومكافحة اإلرهاب 
لقــد أصبــح امللــف األمنــي ومكافحــة اإلرهــاب مــن أهــم امللفــات التــي اختطتهــا القيــادة السياســية للمجلــس االنتقالــي الجنوبــي 
بيــن  الطبيعيــة  العاقــات  تهــدد  دوليــة  إجراميــة  ظاهــرة  أصبــح  اإلرهــاب  بكــون  اإلرهــاب؛  الزبيــدي  عيــدروس  القائــد  بالرئيــس  ممثلــة 
الــدول وتمثــل تهديــًدا مباشــًرا للنظــام العالمــي وســاهم التطــور العلمــي والتقنــي الــذي صاحــب املجتمــع الدولــي فــي العصــر الحديــث فــي 
تســهيل االتصــال والتواصــل بيــن الشــعوب ووضــع وســائطها املتعــددة فــي متنــاول الجميــع ممــا أفــاد املجرمــون وخبثــاء النفــوس فــي تنفيــذ 
مخططاتهــم االجراميــة فــي مختلــف بقــاع األرض وأصبحــت الجريمــة غيــر محصــورة بدولــة معينــة بــل صــارت تهــدد الجميــع ممــا دعــا الــى 

محاربــة تلــك الظاهــرة بــكل الســبل.
االمنيــة ضــد  املعركــة  شــهر اغســطس 2022 دفــة  الرئيــس فــي  وجــه  الحوثيــة  االنتصــارات العســكرية ضــد املليشــيات  عقــب 
التنظيمــات االرهابيــة فــي ابيــن وكان عمليــة ســهام الشــرق هــي االنتصــار االكبــر واالنجــاز العظيــم الــذي طهــر ابيــن مــن ادراس العصابــات 
االجراميــة ولــم يقــف الحــد هنــا بــل تــم اعــان ســهام الجنــوب وتطهيــر شــبوة واعادتهــا الــى احضــان شــعب الجنــوب وهــذا ال، يقــل أهميــة 

مــن االنتصــار االول..  كل تلــك االنجــازات االمنيــة العظيمــة.

 تضييق الخناق على تحركات قيادات التنظيمات اإلرهابية
بعــد االنتصــارات التــي حققتهــا القــوات املســلحة الجنوبيــة فــي مديريــات بيحــان ضــد املليشــيات الحوثيــة وجــه القائــد عيــدروس 
الزبيــدي بتاميــن محافظــة شــبوه مــن تنقــات تلــك العصابــات االجراميــة وتوقيــع التخــادم الحوثــي االخوانــي مــن خــال تتبــع التحــركات 
تلــك  حركــة  ورصــد  عــام  بشــكل  واليمنيــة  خــاص  بشــكل  الجنوبيــة  الســاحة  علــى  طــرأت  التــي  القــوى  لتــك  والعســكرية  السياســية 
التنظيمــات اإلرهابيــة وتضييــق الخنــاق عليهــا لكنهــا بــادرت فــي اعمالهــا اإلرهابيــة حيــث نفــذت عــدد مــن العمليــات اإلرهابيــة فــي عــدن 

ولحــج والضالــع وشــبوة وابيــن كمــا هــي موضحــة فــي الجــدول ادنــاه:
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جدول رقم )1( يوضح العمليات اإلرهابية في مدن الجنوب

المحافظة العملية  التاريخ 
عدد الضحايا 

الجرحى الشهداء 
اختطاف 5موظفين أممين في مديرية 12/ 2 / 2022م

موديه 
00ابين 

اختطاف موظفين أممين تابعين ألطباء 5/ 3/ 2022م
بال حدود في مديرية العبر  

00حضرموت

محاولة اغتيال قائد حزام دلتا أبين عبد 15/ 3 / 2022م
اللطيف السيد 

411ابين

اغتيال قائد محور العند اللواء ثابت 23/ 3/ 2022م
جواس في مدينة الخضراء. 

40لحج

اغتيال قائد الحزام األمني أكرم المشرقي 29/ 3/ 2022م
في الشيخ عثمان

عدن
10

فرار 10 إرهابيين من سجون اإلخوان في 14/ 4/ 2022م
سيئون

00حضرموت 

استهدف انفجار هائل خط أنبوب الغاز 2022/4/23م 
المسال في منطقة النشيمة بمحافظة 

شبوة جنوب اليمن

شبوة 
00

 لهجوم اإلرهابي على مقر الحزام األمني 7/ 5/ 2022
بالضالع

40الضالع

انفجار يستهدف طقم عسكري لقوات 7/ 5/ 2022م 
العمالقة في المحفد

ابين 
23

مقتل قائد في تنظيم القاعدة يونس 11/ 5/ 2022م
القشعوبري

00ابين 

سيارة مفخخة تستهدف اللواء  2022/5/15م 
علي حسن الذرحاني قائد العمليات 

المشتركة بالقوات الجنوبية بمديرية 
المعال:

عدن 

25

استهداف سوق شعبي في الشيخ 2022/5/26م
عثمان 

715عدن 

32شبوة استشهاد افراد من دفاع شبوة 31/ 5/ 2022م 
اغتيال الصحفي الحيدري.. بعبوة ناسفة 15 / 6/ 2022م

في المنصورة
12عدن 

اشتباكات جنود دفاع شبوة مع عناصر 2022/6/19م 
مشبوة 

22شبوة 

  
 2022/6/22م

استهداف نقطة أمنية من دفاع بسيارة 
مفخخة 

55شبوة 

  
 2022/6/27م 

محاولة اغتيال صالح السيد بتفجير 
بسيارة مفخخة

615ابين 

  استشهاد 3 جنود من القوات الحكومية 28/ 2022/6
وأصيب جندي، واختطف آخران

50شبوة 
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اندلعت اشتباكات بين قوات دفاع شبوة 2022/8/8م
وقوات األمن الخاصة الموالية لحزب 

اإلصالح بمدينة عتق.

شبوة 
2015

استشهاد 5 خمسة من القوات الجنوبية 2022/8/12م 
وأصيب خمسة آخرون في هجوم واسع 

نفذه أكثر من 30 مسلحا ينتمون لتنظيم 
القاعدة، على نقطة أمنية في عتق

شبوة 

510

محاولة اغتيال عوض الوزير محافظ 2022/8/27م 
شبوة 

0-شبوة 

كمين نفذه مسلحون يشتبه بانتمائهم 2022/8/31م 
لتنظيم القاعدة بحياة القيادي بقوات 

دفاع شبوة، أبو بكر الديولي، وأحد 
مرافقيه

شبوة

21

اغتيال المرافق الشخصي لمحافظ 2022/8/18م 
شبوة 

10شبوة 

5986المجموع 

ممــا ســبق تبيــن أن عــدد العمليــات اإلرهابيــة التــي نفذتهــا التنظيمــات اإلرهابيــة فــي الجنــوب بلغــت 22 عمليــة إرهابيــة مــا بيــن ســيارة 
مفخخــة وعبــوات ناســفة واغتيــاالت ومواجهــة مباشــرة حيــث بلــغ عــدد الضحايــا مــن القــوات األمنيــة واملواطنيــن 59 شــهيدا و76 

جريحــا خــال )8( أشــهر فقــط. ممــا دفــع باملجلــس االنتقالــي الجنوبــي للمواجهــة املباشــرة مــع تلــك التنظيمــات.  

املطلب الثالث: املواجه العسكرية مع التنظيمات اإلرهابية 
أطلــق الرئيــس القائــد عيــدروس قاســم الزبيــدي رئيــس املجلــس االنتقالــي الجنوبــي القائــد األعلــى للقــوات املســلحة الجنوبيــة، 
عمليتيــن ســكريتين فــي ســبيل تأميــن الجنــوب مــن مخاطــر اإلرهــاب األولــى كانــت عمليــة عســكرية لتحريــر محافظــة أبيــن مــن الجماعــات 

اإلرهابيــة والعناصــر الخارجيــة عــن النظــام والقانــون والثانيــة كانــت لتحريــر شــبوه مــن العناصــر نفســها.

عملية سهام الشرق لتامين ابين من العناصر اإلرهابية  
وتهــدف العمليــة العســكرية، التــي أطلــق عليهــا اســم “ســهام الشــرق، إلــى تطهيــر محافظــة أبيــن مــن التنظيمــات اإلرهابيــة وإزالــة 
خطــر التخــادم اإلخوانــي الحوثــي مــع تنظيــم القاعــدة باإلضافــة الــى تعزيــز تأميــن العاصمــة عــدن. كمــا تهــدف العمليــة العســكرية إلــى 
حمايــة الطرقــات الرابطــة بيــن محافظــات الجنــوب وإيقــاف عمليــات تهريــب األســلحة واملمنوعــات عبــر الشــريط الســاحلي ملحافظــة 
أبين، باإلضافة الى إتاحة الفرصة ألبناء أبين بحماية أرضهم وإدارة شؤون محافظتهم وتأمين تحرك القوات الجنوبية بين العاصمة 
عــدن ومحافظــات شــبوة وحضرمــوت واملهــرة وإزالــة خطــر دعــم وتعزيــز أي تمــرد أو عمليــات إرهابيــة محتملــة فــي محافظــات الجنــوب 
الســيما شــبوة وحضرمــوت، وإنهــاء حالــة االنقســام الــذي تشــهده محافظــة أبيــن، وتهيئــة األرضيــة لبــدء عمليــة عســكرية لتحريــر باقــي 

 ملــا نــص عليــه اتفــاق الريــاض1
ً
مناطــق أبيــن مــن ســيطرة املليشــيات الحوثيــة وفقــا

وتحــد ث محافــظ محافظــة أبيــن اللــواء الركــن بوبكــر حســين ســالم: إن عمليــة ســهام الشــرق عملــت علــى رأب الصــدع مــا بيــن 
القــوات العســكرية فــي املحافظــة، وتوحيــد اللحمــة بيــن مختلــف القــوات الجنوبيــة. جــاء ذلــك خــال إيجــاز صحفــي نظــم اليــوم، لعــرض 

مراحــل عمليــة ســهام الشــرق التــي تنفذهــا القــوات املســلحة الجنوبيــة لتطهيــر املحافظــة مــن التنظيمــات اإلرهابيــة.
وأكــد محافــظ أبيــن أن عمليــة ســهام الشــرق مــرت بثــاث مراحــل أفضــت إلــى الســيطرة علــى معســكرات اإلرهــاب بــدًء مــن خبــر 
 أنــه تــم اغتنــام عــدد مــن األجهــزة واألســلحة واملعــدات فــي معســكرات 

ً
املراقشــة وانتهــاء بالســيطرة علــى معســكر وادي عومــران، موضحــا

اإلرهــاب.

)))اهداف عملية “سهام الشرق” لتأمين محافظة أبين من الجماعات اإلرهابية

https://www.marsad.news/news/(56674
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وبعــد نجــاح العمليــات الســابقة أعلنــت القــوات الجنوبيــة انطــاق املرحلــة الرابعــة لعمليــة »ســهام الشــرق« لتطهيــر محافظــة 
أبيــن مــن الجماعــات والتنظيمــات اإلرهابيــة.. املرحلــة الرابعــة ســتكون باتجــاه مديريــة املحفــد شــرق محافظــة أبيــن املتاخمــة ملحافظــة 
شــبوة.. وفــي اإليجــاز الصحفــي عرضــه كا مــن محافــظ أبيــن اللــواء أبوبكــر حســين ومديــر أمنهــا العميــد أبــو مشــعل الكازمــي وقائــد 

املنطقــة العســكرية الرابعــة اللــواء فضــل حســن العمــري وقائــد محــور أبيــن العميــد مختــار النوبــي.
تفاصيــل عمليــة )ســهام الشــرق وفيمــا يخــص عمليــة »ســهام الشــرق« فقــد تمكنــت القــوات املســلحة الجنوبيــة مــن الســيطرة 
بشــكل شــبه كامــل علــى محافظــة أبيــن بحســب تصريحــات قــادة عســكريين جنوبييــن. وقــال قائــد محــور أبيــن، مختــار النوبــي، إّن 
القــوات املســلحة الجنوبيــة انتشــرت فــي أبيــن بشــكل شــبه كامــل وأنــه لــم يتبــق ســوى %10 مــن املحافظــة، مشــيًرا إلــى أّن ذلــك تــم دون 
أن تســقط قطــرة دم واحــدة. ومــع الســاعات األولــى إلطــاق )ســهام الشــرق( تقّدمــت القــوات املســلحة الجنوبيــة نحــو مدينــة شــقرة 
الســاحلية بأبيــن، وتوســّعت باتجــاه مديريتــي خنفــر وأحــور، إلــى جانــب تطهيــر أول وكــر للعناصــر اإلرهابيــة فــي منطقــة خبــر املراقشــة، 

وكــذا الســيطرة علــى معســكري الســري وعكــد التابعيــن للتنظيمــات اإلرهابيــة.
وبعــد أيــام مــن إطــاق العمليــة، ونجاحهــا، نفــذ تنظيــم القاعــدة، بالتعــاون مــع مليشــيا اإلخــوان اإلرهابيــة، هجوًمــا إرهابًيــا علــى 
نقطــة أمنيــة تابعــة لقــوات الحــزام األمنــي فــي مدينــة أحــور أســفرت عــن ارتقــاء عــدد مــن الشــهداء، فــي محاولــة لعرقلــة القــوات املســلحة 

الجنوبيــة عــن جهودهــا لتحقيــق االســتقرار األمنــي ودحــر اإلرهــاب

جدول )1( يوضح أبرز العمليات اإلرهابية التي شهدتها محافظات الجنوب في عام 

المحافظة العملية  التاريخ 
عدد الضحايا

الجرحى الشهداء 

00ابين اختطاف 5موظفين أممين في مديرية موديه 12/ 2 / 2022م

محاولة اغتيال قائد حزام دلتا أبين عبد 15/ 3 / 2022م
ابيناللطيف السيد 

انفجار يستهدف طقم عسكري لقوات 7/ 5/ 2022م
23ابين العمالقة في المحفد

مقتل قائد في تنظيم القاعدة يونس 11/ 5/ 2022م
00ابين القشعوبري

 2022/6/27م 
محاولة اغتيال صالح السيد بتفجير بسيارة 

 مفخخة
  

615ابين 

00ابين وّجه اللواء الزبيدي  بعملية سهام الشرق22/ 2022/8م

2022/9/6م

 شن تنظيم القاعدة هجوما عنيفا على نقطة 
أمنية لقوات الحزام األمني بمحافظة أبين 

خلف 21شهيدا بينهم قائد الكتيبة في اللواء 
األول مكافحة إرهاب ياسر شائع، وأربعة جرح

214ابين 

2022/9/14م
دخلت القوات الجنوبية وادي عومران  الذي 

يضم أكبر معسكر لتنظيم القاعدة في جزيرة 
العرب

24ابين 

2022/9/15م 
كشف مخطط لشن عمليات إرهابية في 

بمحافظة أبين، كانت قادمة من « سباح »  
00ابين 
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20229//18

سيطرت القوات الجنوبية على معسكر 
القاعدة بوادي عومران استشهد  القوات 

جنديين اثنين كما أصيب آخرون بينهم 
القيادي العسكري الخضر حمصان أثناء 

العملية.

 23ابين 

2022/9/25م
 تنظيم القاعدة إصدارا مرئيا هاجم فيه 

المجلس االنتقالي الجنوبي والتحالف بقيادة 
السعوية.  

00ابين 

استشهد 4جنود من القوات الجنوبية بانفجار 2022/10/22م 
42ابينعبوة ناسفة بمديرية المحفد 

أصيب جنديان اثنان من القوات الجنوبية 2022/10/31م 
02ابين بانفجار عبوة ناسفة بمديرية المحفد 

نعت القوات الجنوبية استشهاد 3 من 2022/11/4م 
37ابينجنودها وإصابة آخرين خالل العملية

2022/11/17م 
نجا قائد قوات الطوارئ بالحزام األمني فهد 
المرفدي أسفر التفجير عن استشهاد جندي 

وإصابة جنديين اثنين
13ابين 

استشهد جندي وأصيب 3 آخرون بانفجار 2022/11/19م 
13ابين عبوة ناسفة في وادي عومران بمديرية مودية

2022/11/28م
اصيب جنديان اثنان من القوات الجنوبية في 
انفجار عبوة ناسفة بوادي عومران بمديرية 

مودية
02ابين 

2022/12/16م
استشهد جندي من القوات الجنوبية وأصيب 

اثنان آخران في انفجار عبوة ناسفة بالقرب 
من وادي عومران في مديرية مودية

12ابين

2022/12/21م 
استشهد ثالثة جنود من القوات الجنوبية 

وأصيب ثالثة آخرون في انفجار عبوة ناسفة 
بمديرية المحفد

33ابين 

أصيب 6 جنود بانفجار عبوة ناسفة في 2022/12/21م
15ابين بمديرية المحفد  

5858

االنتصارات والتضحيات: 
أشــار إلــى أن العمليــة تركــزت علــى فــرض الســيطرة األمنيــة ومكافحــة اإلرهــاب، مؤكــدا أن عــدد شــهداء عمليــة ســهام الشــرق بلــغ 
32 شــهيد و42 جريــح، فيمــا كان عــدد قتلــى التنظيمــات اإلرهابيــة 24 قتيــا. وكشــف محافــظ أبيــن أن الجماعــات اإلرهابيــة تتحــرك 

عبــر محافظــة البيضــاء اليمنيــة، موجهــا املناشــدة للمجتمــع الدولــي بمســاندة القــوات الجنوبيــة فــي دحــر اإلرهــاب.
وابتهل في ختام كلمته إلى هللا عز وجل بالرحمة للشهداء والشفاء للجرحى، كما حيا جميع أبطال القوات املشتركة2.

اســتعرض اإليجــاز الصحفــي املراحــل الثــاث الســابقة، كمــا قــدم احصائيــة بعــدد ضحايــا القــوات الجنوبيــة وعددهــم 21 
قتيــل و11 جريــح، باإلضافــة إلــى عــدد ضحايــا العناصــر اإلرهابيــة وبلــغ عددهــم 24 قتيــا، 12 منهــم ســقطوا خــال املرحلتيــن األولــى 

والثانيــة، ومثلهــم 12 آخريــن قتلــوا أثنــاء املرحلــة الثالثــة وهــي املرحلــة الرئيســية. 3

موت من�ب  ق مرت بثالث مراحل أفضت إىل السيطرة عىل معسكرات اإلرهاب )وكالة أنباء ح�ض : سهام ال�ش ))) محافظ أب�يض
عدن
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-2 عملية سهام الجنوب تحرير محافظة شبوة من التنظيمات اإلرهابية 
أما فيما يخص عملية »سهام الجنوب«، فبعد أيام من إطاق عملية »سهام الشرق« لتحرير أبين من اإلرهاب، أطلقت

 القوات املسلحة الجنوبية عملية أخرى تحت عنوان »سهام الجنوب« لتحرير محافظة شبوة من اإلرهاب.
وتمكنــت العمليــة العســكرية مــع الســاعات األولــى النطاقهــا، مــن االنتشــار فــي منطقــة املصينعــة بمديريــة الصعيــد وهــي أهــم 
املناطــق التــي يتحصــن فيهــا عناصــر اإلرهــاب. كمــا انتشــرت قــوات دفــاع شــبوة فــي منطقــة »العــرم« بشــبوة قبــل أيــام ملنــع تســلل أي 
»عناصــر متطرفــة« فــارة مــن محافظــة أبيــن. وقالــت مصــادر عســكرية جنوبيــة إن »الهــدف الرئي�ســي يتمثــل فــي بســط ســيطرة القــوات 
املسلحة الجنوبية على كامل حدود شبوة«. وأضافت أن: »القوات الجنوبية املشاركة في العملية تضع بأولوياتها مطاردة الجماعات 

اإلرهابيــة ودك أوكار العناصــر اإلرهابيــة فــي عمــوم أنحــاء شــبوة«.
وبــدأت نتائــج العمليــة العســكرية تتحقــق ســريعا، حيــث تمكنــت القــوات الجنوبيــة مــن الســيطرة علــى معســكر طفــة التابــع 

لتنظيــم القاعــدة اإلرهابــي فــي منطقــة املصينعــة بشــبوة. 
وكشــفت مصــادر ميدانيــة عــن فــرار عــدد مــن عناصــر التنظيــم اإلرهابــي إلــى جبــال الكــور فــي منطقــة املصينعــة، فــي ظــل تقــدم 

القــوات الجنوبيــة.
ووجدت قوى اإلرهاب نفســها تتكبد خســائر ضخمة، فحاولت عرقلة جهود الجنوب ســريعا، ونفذت عملية إرهابية أســفرت 

عن استشــهاد أحد أبطال القوات املســلحة الجنوبية.
ووقــع هجــوم إرهابــي بعبــوة ناســفة، شــرق مدينــة عتــق بشــبوة، واســتهدف قــوات دفــاع شــبوة. وأســفر الهجــوم عــن استشــهاد 

الجنــدي خالــد محمــد عبــدهللا البهيــش مــن اللــواء الثانــي دفــاع شــبوة.
وداهمــت القــوات املســلحة الجنوبيــة بشــبوة، ضمــن عمليــة ســهام الجنــوب، مواقــع كانــت تتحصــن بداخلهــا عناصــر تنظيــم 
القاعــدة فــي وادي ســرع وشــعب الطفــة وشــعب مــذاب بمنطقــة املصينعــة بمديريــة الصعيــد، حيــث عثــرت علــى ادوات تفجيــر واحزمــة 

وعبــوات ناســفة ومــواد شــديدة االنفجــار.
وأشــار مصــدر إلــى أن العناصــر اإلرهابيــة كانــت تخطــط لشــن هجمــات علــى القــوات الجنوبيــة املتواجــدة بشــبوة والقــوات 

وعــدن. وحضرمــوت  األخــرى فــي أبيــن  الجنوبيــة 
هــذه التطــورات العســكرية فــي الجنــوب تضفــي الكثيــر مــن اآلمــال ألْن تشــهد املرحلــة املقبلــة نقلــة نوعيــة، تعــزز آمــال االســتقرار 

فــي الجنــوب بعدمــا عاثــت قــوة اإلرهــاب علــى األرض فــي تهديــد أمــن الجنــوب
اتخــاذ  علــى  يقــوم  اســتراتيجيا  تكتيــكا  يتبــع  الجنــوب  بــات  بعدمــا  مســبوق  غيــر  بشــكل  االحتــال  قــوى  علــى  الخنــاق  ويضيــق 

االســتقرار تحقيــق  فــي  تســاهم  وفعليــة  عمليــة  إجــراءات 
ومــن املاحــظ أن الجنــوب لــم يعــد ينتظــر مرحلــة رد الفعــل لكنــه بــات متحكمــا فــي املســار العســكري علــى األرض، بعدمــا وضــع 

تحقيــق األمــن واالســتقرار أولويــة قصــوى.
قطــع ذيــول محســن األحمــر مراقبــون عســكريون قالــوا إن »العمليــات العســكرية التــي تنفذهــا القــوات املســلحة الجنوبيــة تزيــح 

الســتار عــن نشــاط تنظيــم القاعــدة بعدمــا تــم تحشــيده عبــر تنظيــم اإلخــوان اإلرهابــي«.
وأضافــوا: »جهــود القــوات املســلحة الجنوبيــة فــي مواجهــة تنظيــم القاعــدة اإلرهابــي خطــوة تحمــل أهميــة بالغــة، وهــي تطــوي 

صفحــة مــن االســتهداف الغاشــم، الــذي مارســته مليشــيا اإلخــوان مــن خــال تحشــيد عناصــر تنظيــم القاعــدة صــوب الجنــوب«.
وأكــدوا أن: »ذلــك التحشــيد الخطيــر وقــف وراءه اإلرهابــي علــي محســن األحمــر، وهــو أخطــر إرهابيــي االحتــال اليمنــي ورأس 
فــي  املاضيــة«. وتابعــوا: »اســتغل محســن األحمــر، نفــوذه  الفتــرات  مــدار  علــى  العادلــة  وقضيتهــم  الجنوبييــن  اســتهدف  الــذي  األفعــى 
معســكر االحتــال اليمنــي فــي العمــل علــى تحشــيد العناصــر اإلرهابيــة ضــد الجنــوب، لجعلــه دائمــا قيــد االســتهداف فــي محاولــة لعرقلــة 

قدرتــه علــى تحقيــق مزيــد مــن النجاحــات السياســية«.
يعكــس  بمــا  متميــزة،  نتائــج  تحقــق  الجنوبيــة  املســلحة  القــوات  تنفذهــا  التــي  العســكرية  »العمليــات  أن:  سياســيون  ويقــول 
الجاهزيــة القتاليــة والعملياتيــة واالســتخباراتية للقــوات وبفضــل الدعــم املتكامــل مــن قبــل قــوات التحالــف العربــي« فيمــا قــال عضــو 
هيئــة رئاســة املجلــس االنتقالــي الجنوبــي ســالم ثابــت العولقــي: »مــا تقــوم بــه القــوات الجنوبيــة هــو األســاس املتيــن لتحصيــن مــدن 

الجنــوب مــن أي اختراقــات حوثيــة أو إرهابيــة وعلــى جميــع املواطنيــن التعــاون ومســاندة هــذه الجهــود«
 لــن تكتمــل إال بمنــع وحظــر كافــة أنشــطة حــزب اإلصــاح«، 

ً
أمــا الكاتــب هانــي مســهور فقــال إن: »جهــود مكافحــة اإلرهــاب جنوبــا

مشــيًرا إلــى أن: »هــذا الحــزب يوفــر املعســكرات واملقــرات ألفــراد التنظيمــات اإلرهابيــة، متابعــا: »اجتثــوا اإلخــوان تفلحــوا«.
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بــدوره، قــال الخبيــر العســكري واالســتراتيجي، العقيــد محســن ناجــي أن: »معركــة ســهام الشــرق فــي أبيــن تــدل داللــة واضحــة علــى 
ان هنــاك نجاحــات كبيــرة عســكريا وامنيــا، حيــث اســتطاعت القــوات الجنوبيــة ان تســيطر علــى كثيــر مــن املناطــق التــي كانــت تقبــع 
تحــت ســيطرة وهيمنــة التنظيمــات اإلرهابيــة واملتطرفــة داعــش والقاعــدة وتنظيــم جماعــة االخــوان الذيــن كانــوا قــد فرضــوا ســيطرتهم 

علــى محافظــة أبيــن منــذ ســنوات طويلــة«.
وأضــاف: »هــذه املحافظــة عانــت كثيــرا مــن اإلرهــاب والتطــرف الــذي اقلــق الســكينة العامــة وفــرض واقــع غيــر منطقــي وفــرض 
علــى املواطنيــن حيــاه ال تليــق بهــم ولذلــك الحملــة العســكرية قــد بــدأت تحقــق نجاحاتهــا وبطبيعــة الحــال هــذه الحملــة لــن تكــون الطريــق 
امامهــا مفــروش بالــورود بــل ســتعاني الكثيــر مــن املشــاكل والتحديــات ضمنهــا طبيعــة الجغرافيــا فــي أبيــن التــي تتكــون مــن 11 مديريــة 
ومســاحتها تقــار 21 الــف كيلومتــر، وهــي محافظــة مليئــة بالجبــال والوديــان هــذا مــا مكــن الجماعــة اإلرهابيــة مــن اإلفــات مــن االمــن 

التــي ظلــت والزالــت تتعقــب الجماعــات فــي مختلــف مناطــق محافظــة أبيــن«.
أمــا املحلــل السيا�ســي صالــح الدويــل فقــال: »التنظيــم اإلرهابــي تــم تشــكيله وتخليــده فــي الجنــوب بعــد عــام 1994 والجماعــة 

يصــدرون فتــوى إننــا كفــرة فكيــف اســتطاع اإلرهــاب ان ينمــو إذا لــم يتوفــر لــه رعايــة«.
وأضــاف: »التنظيمــات اإلرهابيــة تشــرف عليهــا قــوى سياســية وحزبيــة وأمنيــة القصــد منهــا افشــل الجنــوب وإظهــاره للعالــم 

مشــوهة«. بصــورة 
وتابــع: »اآلن األمــر مختلــف قيــادة سياســية جنوبيــة واألفــراد الذيــن ياحقــون اإلرهــاب جنوبيــون وأنــا متفائــل كثيــرا بتطهيــر 

محافظــات الجنــوب مــن اآلفــة التــي نمــت باملناطــق وجعلتهــا مــاذات آمنــة ومنتجــة لإلرهــاب بينمــا هــو إرهــاب مصطنــع فيهــا«4.

جدول )1( يوضح أبرز العمليات اإلرهابية التي شهدتها محافظة شبوة في عام 2022م 

 التاريخ 
عدد الضحاياالمحافظة العملية 

الجرحى الشهداء 

32شبوة استشهاد افراد من دفاع شبوة 31/ 5/ 2022م 
22شبوة اشتباكات جنود دفاع شبوة مع عناصر مشبوة 2022/6/19م 
  2022/6/22م

  
بســيارة  دفــاع  مــن  أمنيــة  نقطــة  اســتهداف 

مفخخــة
55شبوة 

الحكوميــة 28/ 2022/6 القــوات  مــن  جنــود   3 استشــهاد    
آخــران واختطــف  جنــدي،  وأصيــب 

50شبوة 

2022/8/8م
 اندلعت اشتباكات بين قوات دفاع شبوة 

وقوات األمن الخاصة الموالية لحزب اإلصالح 
بمدينة عتق.

2015شبوة 

2022/8/12م 

استشهاد 5 خمسة من القوات الجنوبية 
وأصيب خمسة آخرون في هجوم واسع نفذه 

أكثر من 30 مسلحا ينتمون لتنظيم القاعدة، على 
نقطة أمنية في عتق 

510شبوة 

شــبوة 2022/8/27م  محافــظ  الوزيــر  عــوض  اغتيــال   محاولــة 
  

0-شبوة 

2022/8/31م 
كمين نفذه مسلحون يشتبه بانتمائهم لتنظيم 

القاعدة بحياة القيادي بقوات دفاع شبوة،

أبو بكر الديولي، وأحد مرافقيه

21شبوة

)4) أهمية إطالق عمليتي »سهام الشرق« و«سهام الجنوب« لتحرير محافظتي أبين وشبوة والُبعد 
االستراتيجي.. صحيفة األمناء 
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شــبوة 2022/8/18م  لمحافــظ  الشــخصي  المرافــق   اغتيــال 
 

10شبوة 

2022/8/28م
 أصدر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بيانا

التحالف بدعم انفصال الجنوب، كما هاجم 
المجلس االنتقالي الجنوبي

00شبوة 

بث تنظيم القاعدة فيديو مصور ألحد رهائن 3/ 2022/9م
األمم المتحدة الذي تم اختطافه مع أربعة آخرين

00شبوة 

2022/9/5م
شهيد وجنديان اثنان من قوات دفاع شبوة 

وأصيب ثالثة آخرون في هجوم استهدف مركبة 
عسكرية بمديرية مرخة 

12شبوة 

202/9/10م
  أدى انفجار استهدف مركبة عسكرية لقوات 
دفاع شبوة شرقي مدينة عتق إلى استشهاد 

جندي وإصابة مدنيون

27شبوة 

أعلن تنظيم القاعدة عن عملية مضادة للقوات 2022/9/13م
الجنوبية بمحافظة أبين، أطلق عليها اسم الحق

00شبوة 

2022/10/1م 
أصيب 3 جنود من القوات الجنوبية في تفجير 
استهدف مركبة قائد الفريق الهندسة ألوية 

العمالقة الجنوبية، غرب مدينة عتق

13شبوة

2022/10/20م 
قتل نجل قيادي أمني سابق وأصيب جنديان 

اثنان من ألوية العمالقة الجنوبية بانفجار

عبوة ناسفة في مدينة عتق

12شبوة

2022/11/26م 
استشهد جندي وأصيب آخر في انفجار استهدف 

مركبة عسكرية أللوية العمالقة الجنوبية في 
مديرية المصينعة

11شبوة 

2022/11/28م
اصيب جنديان اثنان من القوات الجنوبية في 
انفجار عبوة ناسفة بوادي عومران بمديرية 

مودية

02ابين 

هاجم مسلحون فريق منظمة الهجرة الدولية 2022/12/9م
في كمين بطريق العبر غرب سيئون

20حضرموت 

2022/12/15م 
أصيب جندي من القوات الجنوبية في انفجار 

عبوة ناسفة استهدفت شاحنة نقل في مديرية 
مرخة

01شبوة

أصيب 6 جنود بانفجار عبوة ناسفة في بمديرية 2022/12/21م
المحفد  

15ابين 

3759
مما سبق تبين ان التضحيات التي قدمتها النخبة الشبوانية كانت عالية في سبيل تحرير شبوة من التنظيمات اإلرهابية.   

-3 مطالب شعب الجنوب طرد القاعدة خارج حضرموت 
تطهيــر حضرمــوت مــن خطــر  اإلرهــاب ال يــزال امللــف األبــرز فــي جنــوب اليمــن لتواجــد التنظيــم اإلرهابــي حتــى اآلن فــي الصحــراء 
والــوادي وال يمكــن الحديــث عــن مكافحــة اإلرهــاب وتجاهــل وكــر تنظيــم القاعــدة االرهابــي الرئي�ســي فــي شــبه الجزيــرة العربيــة الــذي يقــع 
فــي وادي املســيني غــرب املــكا عاصمــة محافظــة حضرمــوت حيــث تــم طردهــم منــه عــام 2018 بمعركــة ســميت الفيصــل بدعــم مــن 
التحالــف الدولــي وبعــد تأمينــه قــررت الدخــول اليــه برفقــة قــوات النخبــة الحضرميــة ملعاينــة الظــروف التــي ســمحت للتنظيــم اإلرهابــي 
بالتواجــد فــي تلــك البيئــة الجغرافيــة الصعبــة واتخاذهــا موقعــا عملياتيــا يجتمــع فيــه أمــراء التنظيــم اإلرهابــي ويرتبــون مخططاتهــم 
االرهابيــة لزعزعــة اســتقرار املحافظــات الجنوبيــة وتهديــد العالــم وألتمكــن مــن توثيــق أهميــة طردهــم منــه فــي تصفيــة هــذا التنظيــم 
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وتدميــر نقطــة تواجــد مركزيــة لــه حرمتــه مــن االنتشــار وتنفيــذ العمليــات اإلرهابيــة وتجنيــد العناصــر.

جدول )1( يوضح أبرز العمليات اإلرهابية التي شهدتها محافظات الجنوب في عام 

المحافظة العملية  التاريخ 
عدد الضحايا

الجرحى الشهداء 

اختطاف موظفين أممين تابعين ألطباء بال 5/ 3/ 2022م
حدود في مديرية العبر  

00حضرموت

14/ 4/ 2022م
فرار 10 إرهابيين من سجون اإلخوان في 

 سيئون
  

00حضرموت 

2022/12/9م
هاجم مسلحون فريق منظمة الهجرة 

الدولية في كمين بطريق العبر غرب سيئون 
بوادي حضرموت

20حضرموت 

 وقــد اعتمــد هــذا التقريــر فــي تتبعــه للعمليــات اإلرهابيــة علــى أكثــر مــن منهــج بحثــي واســتقصائي فــي عمليتــي الرصــد والتحليــل بهــدف 
تحقيــق أكبــر اســتفادة ممكنــة والخــروج بــأدق النتائــج. وتنــاول التقريــر الــذي يحمــل عنــوان »مؤشــر اإلرهــاب فــي الجنــوب الســيما بعــد 

خــروج محســن األحمــر مــن الرئاســة » بحــث تطــور النشــاط اإلرهابــي فــي تطــورا ملحوظــا خــال عــام 2022م .

شكل رقم)1( يوضح عدد العمليات اإلرهابية والضحايا املترتبة عنها في الجنوب
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أبرز نتائج التقرير هي: 
 أوضــح التقريــر أن ارتفــاع معــدالت العمليــات اإلرهابيــة فــي محافظــات الجنــوب خــال عــام 2022، بلغت )53( عمليــة إرهابيــة، 

وكانــت أكثــر العمليــات اإلرهابيــة حضــورا مقارنــة مــع عــم 2021م 
- أشار التقرير إلى أن عدد الشهداء تجاوز )123( شهيدا بينما الجرحى بلغ عددهم )127( جريحا ... 

- أشــار التقريــر أن عــدد العمليــات اإلرهابيــة تصاعــدت بوتيــرة عاليــة منــذ عــزل نائــب الرئيــس علــي محســن األحمــر ممــا يدلــل 
علــى أن اإلطاحــة بــه حــرك تلــك العناصــر االرهابيــة املشــتبه االول بتموينهــا وتحريكهــا وفــق توجهاتــه السياســية.

- اســتعرض التقرير أن األهداف املســتهدفة من تلك العمليات اإلرهابية خال الســتة األشــهر املاضية هي القوات العســكرية 
الجنوبيــة الســيما قياداتــه العســكرية املناهضــة لجماعــة اإلخــوان، وفــي املقابــل لــم تتأثــر أي قيــادات يمنيــة ســواء أكانــت فــي الشــرعية 
أم اإلخــوان، ممــا يوضــح أن االســتهداف لــه ارتباطــات سياســية وبامتيــاز ضــد فصيــل معيــن أال وهــو املجلــس االنتقالــي الجنوبــي وقواتــه 

العســكرية املناهضــة لجماعــة اإلخــوان اليمنيــة وحركــة االنقابيــن الحوثييــن.5
شكل رقم )2( يوضع نسبة العمليات اإلرهابية في محافظات الجنوب في عام 2022م 

)5)  العمليات اإلرهابية في الجنوب – صحيفة اليوم الثامن
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من الشكل أعاه تبين أن عددا كبيرا من العمليات اإلرهابية وقعت في محافظة ابين حيث بلغت ) %41.67( عملية معظمها 

بنســبة  عــدن  العاصمــة  تلتهــا محافظــة شــبوة بنســبة)%39.58( وفي املرتبــة الثالثــة جــاءت  ثــم  عبــوات ناســفة ومواجهــات مباشــرة 
)%8.33( وفــي املرتبــة الرابعــة حضرموت بنســبة) %6.25( وفــي املرتبــة األخيــرة كا مــن الضالــع )%2,08(  ولحــج بنســبة )2,08%(
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النتائج :
نجــاح كبيــر نســجتها القــوات املســلحة الجنوبيــة، بالتنســيق مــع التحالــف العربــي، فــي إطــار الحــرب علــى اإلرهــاب، بمــا يدفــع نحــو 

فــرض معادلــة األمــن واالســتقرار فــي املنطقــة بأكملها.
إنهــاء حالــة االنقســام التــي تشــهدها أبيــن وتعزيــز أمنهــا، فضــا عــن تعزيــز أمــن العاصمــة الجنوبيــة عــدن ومحافظــات الجنــوب 

مــن األعمــال اإلرهابيــة، وإزالــة خطــر دعــم وتعزيــز أي تمــرد أو عمليــات إرهابيــة فــي الجنــوب. 
حالــة التناغــم بيــن الجنــوب والتحالــف كان لهــا أعظــم األثــر فــي حســم الحــرب علــى اإلرهــاب، وفــي تلــك الحالــة وجــدت قــوى الشــر 
نفســها تتكبــد كمــا كبيــرا مــن الخســائر واالنكســارات فعلــى مــدار الســنوات املاضيــة، اســتطاعت القــوات الجنوبيــة دعــم وإســناد مــن 

التحالــف العربــي مــن الوقــوف أمــام تنظيمــات الشــر واإلرهــاب، التــي وضعــت تقويــض األمــن فــي الجنــوب هدفــا رئيســيا لــه
اإلرهــاب،  علــى  املعركــة  لحســم  العربــي  التحالــف  جهــود  مــع  كامــل  بشــكل  متناغمــة  كانــت  الجنوبيــة  القــوات  جهــود 
النقيــب  محمــد  املقــدم  الحــرب  لحســم  عليهــا  االعتمــاد  يمكــن  التــي  هــي  الجنوبيــة  القــوات  أن  بوضــوح  وجــد  التحالــف  أن  كمــا 
محافظــات  وبقيــة  عــدن  العاصمــة  فــي  الجنوبيــة  املقاومــة  إن  قــال  الجنوبيــة،  املســلحة  القــوات  باســم  الرســمي  املتحــدث 
قــد  انهــا  الحوثيــة  املليشــيات  اعتقــدت  التــي  املحافظــات  حتــى   ، بســيط  بســاح  الحوثــي  مليشــيات  واجهــت  الجنــوب 
بفضــل  أنــه  وأضــاف  األرض  علــى  الثبــات  فرصــة  املليشــيات  تلــك  تعــط  ولــم  والتصــدي  املقامــة  فــي  اســتمرت  عليهــا  ســيطرت 
العســكرية.  العمليــات  إعــان  فــور  عــدن  العاصمــة  فــي  قــدم  موطــئ  العربــي  للتحالــف  توفــر  الباســلة  الجنوبيــة   املقاومــة 

التوصيات واملقترحات:  
وفي ضوء نتائج التقرير قدم عدد من التوصيات: كان في مقدمتها:

وضع خطة استراتيجية شاملة ملكافحة التنظيمات االرهابية   1-
تفعيل التشريعات الوطنية الجنوبية ذات الصلة بُمكافحة اإلرهاب.  2-

 تفعيل دور الحماية الوقائية الفكرية واأليدولوجية في سبيل مكافحة االفكار املتطرفة.
تطوير االجراءات االمنية واالستخباراتية للقوات املختصة في مكافحة االرهاب.  3-

تحدة على نحو ُيحقق
ُ
التنسيق املستمر مع لجنة مكافحة االرهاب في األمم امل

ستحدثة في مجال تمويل اإلرهــاب.
ُ
ُمكافحة فعالة وشاملة لظاهرة اإلرهاب تعزيز ُسُبل التصدي للطرق امل  4-

التنســيق مــع املنظمــة الدوليــة للشــرطة الجنائية)إنتربــول( والكيانــات اإلقليميــة والعربيــة إلدراج وإصــدار نشــرات   5-
الدولــي. املســتوى  علــى  الهاربــة  والعناصــر  والكــوادر  للقيــادات  حمــراء 

\إدراج أبــرز العناصــر الهاربــة خــارج البــاد علــى القوائــم وتجميــد أموالهــم والعمــل علــى تحجيــم قدراتهــم فــي تنفيــذ   6-
الداخليــة. للســاحة  املوجهــة  العدائيــة  مخططاتهــم 

التوســع فــي إبــرام اتفاقيــات التعــاون األمنــي مــع الــدول لتنســيق وتطويــر التعــاون األمنــي فــي مختلــف املجــاالت الســيما مكافحــة 
اإلرهــاب.

جدول )1( يوضح أبرز العمليات اإلرهابية التي شهدتها محافظات الجنوب في عام 

المحافظة العملية  التاريخ م
عدد الضحايا

الجرحى الشهداء 

اختطاف 5موظفين أممين في مديرية 12/ 2 / 2022م1
موديه 

00ابين 

اختطاف موظفين أممين تابعين ألطباء بال 5/ 3/ 2022م2
حدود في مديرية العبر  

00حضرموت

محاولة اغتيال قائد حزام دلتا أبين عبد 15/ 3 / 2022م3
اللطيف السيد 

311ابين
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23/ 3/ 2022م4
اغتيال قائد محور العند اللواء ثابت جواس 

 في مدينة الخضراء. 
 

40لحج

5
اغتيال قائد الحزام األمني أكرم المشرقي 29/ 3/ 2022م

 في الشيخ عثمان
 

10عدن

14/ 4/ 2022م6
فرار 10 إرهابيين من سجون اإلخوان في 

 سيئون
  

00حضرموت 

2022/4/23م 7
استهدف انفجار هائل خط أنبوب الغاز 

المسال في منطقة النشيمة بمحافظة 
شبوة جنوب اليمن

00شبوة 

 لهجوم اإلرهابي على مقر الحزام األمني 7/ 5/ 72022
بالضالع

40الضالع

7/ 5/ 2022م6
انفجار يستهدف طقم عسكري لقوات 

العمالقة في المحفد
23ابين 

مقتل قائد في تنظيم القاعدة يونس 11/ 5/ 2022م7
القشعوبري

00ابين 

 2022/5/15م 8
سيارة مفخخة تستهدف اللواء علي حسن 
الذرحاني قائد العمليات المشتركة بالقوات 

الجنوبية بمديرية المعال:

25عدن 

715عدن استهداف سوق شعبي في الشيخ عثمان 2022/5/26م9
32شبوة استشهاد افراد من دفاع شبوة 31/ 5/ 2022م 10

اغتيال الصحفي الحيدري.. بعبوة ناسفة 15 / 6/ 2022م11
في المنصورة

12عدن 

اشتباكات جنود دفاع شبوة مع عناصر 2022/6/19م 12
مشبوة 

22شبوة 

استهداف نقطة أمنية من دفاع بسيارة  2022/6/22م 13
مفخخة

55شبوة 

محاولة اغتيال صالح السيد بتفجير بسيارة   2022/6/27م 14
مفخخة

615ابين 

  استشهاد 3 جنود من القوات الحكومية 28/ 152022/6
وأصيب جندي، واختطف آخران

50شبوة 

2022/8/8م16

 التمرد العسكري اإلخوانية على قرارات 
 المجلس الرئاسي

 اندلعت اشتباكات بين قوات دفاع شبوة 
وقوات األمن الخاصة الموالية لحزب 

اإلصالح بمدينة عتق.

2015شبوة 

2022/8/12م 17

استشهاد 5 خمسة من القوات الجنوبية 
وأصيب خمسة آخرون في هجوم واسع 
نفذه أكثر من 30 مسلحا ينتمون لتنظيم 

القاعدة، على نقطة أمنية في عتق 
بمحافظة شبوة

510شبوة 

 محاولة اغتيال عوض الوزير محافظ شبوة 2022/8/27م 18
  

0-شبوة 
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2022/8/31م 19
كمين نفذه مسلحون يشتبه بانتمائهم 

لتنظيم القاعدة بحياة القيادي بقوات دفاع 
شبوة،أبو بكر الديولي، وأحد مرافقيه

21شبوة

10شبوة اغتيال المرافق الشخصي لمحافظ شبوة 2022/8/18م 20

22/ 2022/8م21

عضو مجلس القيادة ورئيس المجلس 
االنتقالي الجنوبي، بإطالق،« عيدروس 

الزبيدي » أغسطس، وّجه اللواء« 
الجماعات اإلرهابية » لتحرير محافظة 

أبين من « سهام الشرق » عملية . وأتت 
العملية بعد سلسلة عمليات نفذها

00ابين 

2022/8/28م22
 أصدر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بيانا 

التحالف بدعم انفصال الجنوب، كما هاجم 
المجلس االنتقالي الجنوبي

00شبوة 

3/ 2022/9م23
بث تنظيم القاعدة فيديو مصور ألحد رهائن 

األمم المتحدة الذي تم اختطافه مع أربعة 
آخرين

00شبوة 

2022/9/5م24

شهيد وجنديان اثنان من قوات دفاع شبوة 
وأصيب ثالثة آخرون في هجوم استهدف 
مركبة عسكرية بمديرية مرخة بمحافظة 

شبوة.

12شبوة 

2022/9/6م25

 شن تنظيم القاعدة هجوما عنيفا على 
نقطة أمنية لقوات الحزام األمني بمحافظة 

أبين خلف 21شهيدا بينهم قائد الكتيبة في 
اللواء األول مكافحة إرهاب ياسر شائع، 

وأربعة جرح

214ابين 

202/9/10م26
  أدى انفجار استهدف مركبة عسكرية 

لقوات دفاع شبوة شرقي مدينة عتق إلى 
مقتل جندي وإصابة7 بينهم مدنيون

27شبوة 

2022/9/13م27
أعلن تنظيم القاعدة عن عملية مضادة 
للقوات الجنوبية بمحافظة أبين، أطلق 

عليها اسم الحق

00شبوة 

2022/9/14م28
دخلت القوات الجنوبية وادي عومران 

بمحافظة أبين الذي يضم أكبر معسكر 
لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب

24ابين 

كشف مخطط لشن عمليات إرهابية في 2022/9/15م 29
بمحافظة أبين، كانت قادمة من « سباح »  

00ابين 

3020229//18

سيطرت القوات الجنوبية على معسكر 
القاعدة بوادي عومران بمحافظة أبين. 

فقدت القوات الجنوبية جنديين اثنين كما 
أصيب آخرون بينهم القيادي العسكري 

الخضر حمصان أثناء العملية.

11ابين 

2022/9/25م31

 تنظيم القاعدة إصدارا مرئيا هاجم فيه 
المجلس االنتقالي الجنوبي والتحالف بقيادة 

السعود«. الجهاد والنفير لتحرير اليمن 
»والواليات المتحدة،  

00ابين 
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2022/10/1م 32

أصيب 3 جنود من القوات الجنوبية في 
تفجير استهدف مركبة قائد الفريق 

الهندسة ألوية العمالقة الجنوبية، غرب 
مدينة عتق بمحافظة شبوة.

13شبوة

2022/10/20م 32
قتل نجل قيادي أمني سابق في شبوة 

وأصيب جنديان اثنان من ألوية العمالقة 
الجنوبية بانفجارعبوة ناسفة في مدينة عتق

12شبوة

2022/10/22م 33
قتل أربعة جنود من القوات الجنوبية 
بانفجار عبوة ناسفة بمديرية المحفد 

بمحافظة أبين .

42ابين

2022/10/31م 34
أصيب جنديان اثنان من القوات الجنوبية 

بانفجار عبوة ناسفة بمديرية المحفد 
بمحافظة

02ابين 

نعت القوات الجنوبية استشهاد 3 من 2022/11/4م 35
جنودها وإصابة آخرين خالل العملية

30ابين

2022/11/17م 36

نجا قائد قوات الطوارئ بالحزام األمني فهد 
المرفدي من انفجار عبوة ناسفة بمديرية 
المحفد في محافظة أبين. أسفر التفجير 

عن استشهاد جندي وإصابة جنديين اثنين

12ابين 

استشهد وأصيب ثالثة آخرون بانفجار عبوة 2022/11/19م 37
ناسفة في وادي عومران بمديرية مودية

13ابين 

2022/11/26م 38
استشهد جندي وأصيب آخر في انفجار 

استهدف مركبة عسكرية أللوية العمالقة 
الجنوبية في مديرية المصينعة

11شبوة 

2022/11/28م39
اصيب جنديان اثنان من القوات الجنوبية في 
انفجار عبوة ناسفة بوادي عومران بمديرية 

مودية

02ابين 

2022/12/9م40
هاجم مسلحون فريق منظمة الهجرة 

الدولية في كمين بطريق العبر غرب سيئون 
بوادي حضرموت

20حضرموت 

2022/12/15م 41
أصيب جندي من القوات الجنوبية في انفجار 

عبوة ناسفة استهدفت شاحنة نقل في 
مديرية مرخة

01شبوة

2022/12/16م42
استشهد جندي من القوات الجنوبية 

وأصيب اثنان آخران في انفجار عبوة ناسفة 
بالقرب من وادي عومران في مديرية مودية

12ابين

2022/12/21م 43
استشهد ثالثة جنود من القوات الجنوبية 

وأصيب ثالثة آخرون في انفجار عبوة ناسفة 
بمديرية المحفد

33ابين 

أصيب 6 جنود بانفجار عبوة ناسفة في 2022/12/21م44
بمديرية المحفد  

15ابين 
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