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تمهيد

 أعلــن مســؤول أمنــي  فــي مدينــة لــودر بمحافظــة أبيــن )170 كــم( شــمال شــرق العاصمــة عــدن، تهريــب عناصــر مــن تنظيــم القاعــدة 
كانــت معتقلــة علــى ذمــة قضايــا إرهابيــة لــدى قــوات الحــزام األمنــي فــي املدينــة فــي العاشــر مــن ينايــر/ كانــون الثانــي 2023م، جــراء هجــوم 

شــنته عناصــر مــن التنظيــم املفتــرض علــى قاعــدة عســكرية وســط املدينــة.

وقــال العقيــد صــدام حســين بــن غرامــة – قائــد قــوات التدخــل الســريع – فــي تصريــح صحفــي – حصلــت اليــوم الثامــن علــى نســخة 
منــه »إن مقــر قــوات الحــزام األمنــي تعــرض لهجــوم واســع مــن قبــل عناصــر تنظيــم القاعــدة يقودهــم القيــادي فــي التنظيــم »وقيــع 

الصيــدي«1.

وفســر غرامــة أهــداف الهجــوم، بغيــة اطــاق عناصــر فــي تنظيــم القاعــدة معتقلــة لــدى قــوات الحــزام األمنــي«.. مشــيرا الــى ان الهجــوم 
الــذي خلــف قتلــى وجرحــى »شــارك فيــه عناصــر إرهابيــة ينتمــون لتنظيــم القاعــدة  بقيــادة اإلرهابــي وقيــع الصيــدي، وكانــوا يرتــدون 
اللبــاس األفغانــي وهــم متلثمــون ويوجــد معهــم بعــض العناصــر التــي ال تنتمــي للقاعــدة وقــد تكــون لهــم أغــراض وأجنــدات أخــرى، وكان 
الهــدف مــن الهجــوم علــى »الحــزام األمنــي هــو تهريــب مســاجين ينتمــون لتنظيــم القاعــدة  وعناصــر ارهابيــة تابعــة للقاعــدة متواجديــن 

فــي ســجن مقــر الحــزام األمنــي«.

واتهــم العقيــد صــدام غرامــة »تشــكيات عســكرية مناوئــة للحوثييــن )لــواء االماجــد ومقاومــة الحازميــة(، باملشــاركة فــي الهجــوم الــذي 
شــنه تنظيــم القاعــدة علــى مقــر قــوات الحــزام األمنــي«؛ وتلــك االتهامــات ان صحــت فهــي قــد تشــير الــى وجــود أطــراف محليــة يمنيــة 

وأخــرى إقليميــة بالوقــوف وراء مخططــات هدفهــا القضــاء علــى قــوات الحــزام األمنــي، كمــا يوضــح غرامــة فــي تصريحــه.

واتهــم غرامــة قــوات الشــرطة املحليــة بمســاندة الهجــوم علــى قــوات الحــزام األمنــي، ولــم تتمكــن اليــوم الثامــن مــن الحصــول علــى تعليــق 
مــن مديــر شــرطة لــودر العقيــد عــادل العوســجي الــذي لــم يجــب علــى هاتفــه الخلــوي.

فــي أغســطس/ اب مــن العــام 2022م، أطلــق املجلــس االنتقالــي الجنوبــي2 – الســلطة السياســية املتحالفــة مــع التحالــف العربــي الــذي 
تقــوده الســعودية – عمليــة عســكرية نوعيــة فــي محافظــة أبيــن، أطلــق عليهــا عمليــة »ســهام الشــرق«، وهدفهــا طــرد عناصــر تنظيــم 
القاعــدة مــن أبــرز معاقــل »وادي عومــران« شــرقي مدينــة موديــة، وقــد نجحــت القــوات املحليــة الجنوبيــة التــي تكافــح اإلرهــاب بدعــم مــن 
القــوات املســلحة اإلماراتيــة التــي تشــرف علــى ملــف مكافحــة اإلرهــاب فــي الجنــوب منــذ العــام 2015م، عقــب طــرد الحوثييــن املتحالفيــن 

مــع إيــران مــن منهــا.

 وجاءت عملية »ســهام الشــرق« 3 عقب عملية لتنظيم القاعدة اســتهدفت قوات الحزام األمني في أبين، وقد خرج التنظيم في فيلم 
 مــن وصفهــم باالنفصالييــن الجنوبييــن ودولــة االمــارات العربيــة املتحــدة التــي 

ً
وثــق العمليــات اإلرهابيــة ضــد القــوات الجنوبيــة متوعــدا

تقــود الجهــود اإلقليميــة ملكافحــة اإلرهــاب4.

)))»جبهة الحازمية تدخل خط الحرب ضد الحزام األمني«.. قتلى وجرحى في مواجهات عنيفة.. هل ثأر 
»القاعدة« لهزيمته في لودر؟ - صحيفة اليوم الثامن 

)))الزبيدي يرأس اجتماعًا طارئًا للحكومة.. »سهام الشرق«.. تنهي وجود القاعدة في أهم معاقله بالجنوب - 
صحيفة اليوم الثامن

)))انفراد.. »سهام الشرق« تعلن تطهير كامل محافظة أبين من إمارات تنظيم القاعدة - صحيفة اليوم 
الثامن 

)))القوات الجنوبية تخوض معاركها ضد االذرع االيرانية وتنظيم القاعدة يتوعد باالنتقام - صحيفة اليوم 
الثامن
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تنظيــم القاعــدة فــي أبيــن، يعــد واحــدة مــن ابــرز املشــكات األمنيــة التــي تواجــه املجتمــع املحلــي منــذ مطلــع تســعينيات القــرن املا�ضــي، 
حيــث ســجل أول ظهــور لتنظيــم قاعــدة األفغــان العــرب، مــن جبــال حطــاط، التــي أعلــن التنظيــم منهــا حربــه علــى مــا وصفهــا بقايــا 

الشــوعية فــي الجنــوب الــذي كان قــد دخــل للتــو  فــي مشــروع وحــدة اندماجيــة مــع نظــام الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة.

فــي الـــ22 مــن مايــو/ أيــار العــام 1990م، وقــع فــي العاصمــة الجنوبيــة عــدن علــى مشــروع وحــدة اندماجيــة دون أي رؤيــة مســتقبلية لهــذا 
املشــروع الــذي لــم يكتــب لــه النجــاح منــذ الشــهور األولــى، حيــث جــاء توقيــع اتفاقيــة الوحــدة، بالتزامــن مــع تحالــف نظــام الجمهوريــة 
العربيــة اليمنيــة فــي صنعــاء مــع األفغــان العــرب الــذي عــادوا للتــو مــن أفغانســتان، وشــاركوا فــي حــرب االجتيــاح التــي مهــدت لهــا فتــوى 
مــن  العديــد  الفتــوى  تلــك  اتبــع  الديلمــي، وقــد  املتطــرف عبدالوهــاب  العربيــة اإلخوانــي  الجمهوريــة  فــي  العــدل  دينيــة أصدرهــا وزيــر 
الخطــب الديــن التــي تصدرهــا رجــل الديــن اإلخوانــي املتطــرف عبداملجيــد الزندانــي، واملتضمنــة دعــوة االشــتراكيين الــى اإلســام بدعــوى 

انهــم »ليســوا مســلمين«.

ولــم تكــن هــذه الفتــاوى التكفيريــة فــي حــق شــعب مســلم، والتــي لبســت مســوح الديــن، اال عبــارة عــن أيديولوجيــات سياســية عدائيــة 
منطلقــة مــن عقائــد ال تختلــف عــن النازيــة والفاشــية، فــي اســتباحت دمــاء األبريــاء وقتلهــم، ولكــن هنــا جــاءت تحــت خديعــة »اإلســام 

يحــارب الشــيوعية«.

املطلب األول: تأريخ اإلرهاب في محافظة أبين 

تشــير تقارير صحافية إلى أن  البدايات االولى الســتهداف االرهاب للجنوب تعود الى اعوام 1988 و1989 حيث كشــف النقاب قبل 
فترة من االن عن تفكير وخطة كان يعتزم زعيم تنظيم »القاعدة« اسامة بن الدن اطاقها وتنفيذها في الجنوب قبل مشروع اتفاقية 
 فــي 

ً
الوحــدة اليمنيــة عــام 1990 وضــد النظــام الســابق فــي اليمــن الجنوبــي )جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية انــذاك( وتحديــدا

عــام 1989 مــن خــال القيــام بأعمــال »جهاديــة« عســكرية وتشــكيل حركــة او تنظيــم جهــادي علــى عاقــة بالقاعــدة ومحاولــة اســقاط 
 لإلســام بحســب توصيــف تنظيــم القاعــدة وزعيمــه لــه5.

ً
 ومعاديــا

ً
 شــيوعيا

ً
ذلــك النظــام باعتبــاره نظامــا

وكان االميــن العــام املســاعد للحــزب االشــتراكي اليمنــي املعــارض جــار هللا عمــر ، لقــي حتفــه بعــد كشــفه عــن خطــة اســامة بــن الدن 
زعيــم تنظيــم »القاعــدة« ضــد النظــام فــي الجنــوب، حيــث كان ضحيــة لتلــك العناصــر اإلرهابيــة التــي اغتالتــه يــوم 28 ديســمبر )كانــون 
االول( 2002، خــال مشــاركته فــي مؤتمــر لتنظيــم االخــوان املســلمين فــي صنعــاء، وكان جــار هللا عمــر مــن ضمــن املئــات مــن القيــادات 

االشــتراكية - أغلبهــم جنوبيــون – التــي اســتهدفها اإلرهــاب القاعــدة منــذ مــا قبــل توقيــع اتفاقيــة الوحــدة بيــن الجنــوب واليمــن.

وكل تلــك العمليــات اإلرهابيــة، وان اختلفــت اصابعهــا، ولكنهــا تعمــل علــى بصمــة واحــدة »قتــل كل مــن يفضــح مخططاتــه، او يحــاول 
القضــاء علــى مشــاريعها، فهــي ال تفــرق بيــن مــن كان معهــا وتمــرد عليهــا او مــن وقــف ضدهــا«.

فــي عــام 1998، أســس خالــد عبــد النبــي6 مــا يعــرف بالجيــش اإلســامي بأبيــن وأصبــح زعيــم مــا يعــرف بـ«جيــش عــدن أبيــن اإلســامي« 
الــذي يســتقي أدبياتــه مــن الفكــر الجهــادي.

)))»األفغان العرب« بدأوا عودة مخططة لليمن أوائل التسعينات وتحالفوا مع الحكومة في الحرب األهلية 
قبل أن يصطدموا معها – صحيفة الشرق األوسط السعودية 

)))من هو »عبد النبي« الذي بايع بن الدن ثم تبع البغدادي؟ - قناة العربية السعودية 

مقدمة
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ورغــم مبايعتــه أســامة بــن الدن، زعيــم تنظيــم القاعــدة، وعاقتــه بعــدد مــن قيــادات التنظيــم البــارزة فــي اليمــن وخارجــه، إال أن خالــد 
 بتقديــم الدعــم اللوجســتي واملــادي ألي مــن الجماعــات األصوليــة 

ً
فضــل أن يكــون طليقــا دون االنضمــام إلــى تنظيــم محــدد، مكتفيــا

الجهاديــة والتــي وفــق نظرتــه تنــادي بتطبيــق الشــريعة اإلســامية وتحقيــق الخافــة اإلســامية، وإخــراج »الكفــار« مــن ديــار »اإلســام«.

وشــارك مــع جمــوع مــن »املجاهديــن« اليمنييــن، فيمــا يعــرف بحــرب »الوحــدة« ضــد الجنــوب صيــف عــام 1994، إلــى جانــب القــوات 
اليمنيــة »لقتــال الكفــار االشــتراكيين ومــن واالهــم، تزامنــا مــع االتفــاق الثنائــي الــذي جمــع مــا بيــن علــي عبــد هللا صالــح وعبــد املجيــد 

الزندانــي الســتدعاء املقاتليــن الراديكالييــن اليمنييــن مــن أفغانســتان للمشــاركة فــي القتــال الدائــر باليمــن.

5 مــن رجالــه  فــي املواجهــات  أبيــن وقتــل  فــي محافظــة  2008، اشــتبكت قــوات األمــن املحليــة مــع عناصــر عبــد النبــي  فــي أغســطس 
النبــي. بينهــم عبــد  مــن  مــن أنصــار »القاعــدة«  القبــض علــى 28  املقاتليــن، وإلقــاء 

وافــق خالــد عبــد النبــي حينهــا، علــى الدخــول فــي حــوار مــع علــي عبــد هللا صالــح، قــاده القيــادي فــي إخــوان اليمــن حمــود الهتــار7، تمخــض 
عنه اتفاق ثنائي تضمن مســاندة األخير في قتالهضد قوى الحراك الجنوبي، مقابل إطاق ســراحه وكافة عناصره املقاتلة.

ليطلــق ســراحه عــام 2009 فــي إطــار عفــو عــام شــمل قرابــة 175 مســلحا مــن تنظيــم القاعــدة8، وعــاد إلــى أبيــن مركــز قوتــه، ليعيــد 
نفــوذه مــن جديــد وجمــع صفــوف مقاتليــه.

وتشــير حــروب تنظيــم القاعــدة فــي أبيــن، احــداث بلــدة املعجلــة الحــدث األبــرز فــي محافظــة أبيــن والجنــوب، ففــي ديســمبر/ كانــون 
األول العــام 2009 : ارتكبــت القــوات األمريكيــة واليمنيــة )مجــزرة املعجلــة( علــى اثــر  هجــوم زعــم انــه اســتهدف قاعــدة تدريــب مزعومــة 
للتنظيــم املتطــرف، وقــد اســفرت تلــك الضربــات فــي مقتــل وجــرح عشــرات املدنييــن، بينهــم 14 امــرأة و21 طفــا، قتلــوا فــي تلــك العمليــة.

وقالــت أيــه بــي �ضــي نيــوز إن صواريــخ كــروز األمريكيــة كانــت جــزءا مــن هــذه الغــارات، لكــن الواليــات املتحــدة عقــب تلــك املجظــرةو 
نفــت انهــا شــاركت فــي هــذه الغــارة علــى الرغــم مــن وجــود األدلــة مــن »منظمــة العفــو الدوليــة«.

بيــن الـــ19 و25 مــن أغســطس / أب 2010 شــنت قــوات محليــة هجومــا كبيــرا الســتعادة الســيطرة علــى مدينــة لــودر  التــي اخضعهــا 
تنظيم القاعدة في وقت سابق حينها، لكن التنظيم عاد مرة أخرى وسيطر على أجزاء من املدينة لتكرر العملية في الـ 25 أغسطس/ 

أب العــام 2011 مــن تحريرهــا وطــرد التنظيــم بعيــدا عــن املدينــة الجنوبيــة التــي ظلــت الحقــا عصيــة علــى التنظيــم فــي اخضاعهــا.

 في الـ 27 مايو/ ايار 2011، سيطر مسلحو القاعدة وعددهم يفوق الـ250 مقاتا على مدينة زنجبار مركز محافظة أبين والواقعة 
على شــريط بحر العرب.

ووجهــت قــوى الحــراك الجنوبــي الســلمي املنــادي باســتقال الجنــوب، االتهامــات لنظــام علــي عبــدهللا صالــح واالخــوان املســلمين فــي 
صنعــاء، بالوقــوف وراء مخطــط اســقاط أبيــن فــي قبضــة تنظيــم القاعــدة املفتــرض.

وحتــى مايــو أيــار/ العــام 2012م، ظلــت زنجبــار وجارتهــا جعــار فــي قبضــة تنظيــم القاعــدة، الــى حيــن حــاول التنظيــم توســيع رقعــة 
التنظيــم  مواجهــة  فــي  الســاح  افرادهــا  حمــل  التــي  أبيــن،  قبائــل  كبــرى  العــواذل  قبائــل  معقــل  لــودر،  مدينــة  علــى  بالهجــوم  ســطرته 
املفتــرض، واســتطاعت القبائــل بدعــم محلــي مــن هزيمــة التنظيــم قبــل ان تتوســع املقاومــة القبليــة للتنظيــم إلــى زنجبــار وجعــار لتخــرج 

منهــا القاعــدة وتتــرك أبيــن لكــن بعــد ان أضحــت أكثــر مــن اثنــا عشــر ألــف منــزل ومفــرق حكوميــة مدمــرة بالكامــل«.

 

املطلب الثاني: اختيار »تنظيم القاعدة« ألبين

لــم تمــض علــى توقيــع مشــروع اتفاقيــة الوحــدة، فــي منتصــف العــام 1990، ســوى بضعــة شــهور، حتــى احتضنــت مرتفعــات »حطــاط« 
فــي أبيــن تشــكيل أول جيــل لتنظيــم القاعــدة بفرعــه اليمنــي، علــى يــد »أبــو الحســن املحضــار«، والــذي حمــل اســم »جيــش عــدن أبيــن«؛ 
وهنــا يمكــن طــرح ســؤال أكثــر جديــة: هــل كانــت هــذه الجماعــات املتطرفــة تتحــرك بتلقائيــة ام هنــاك معســكرات وخطــط وامكانيــات 

)))إخوان اليمن واإلرهاب.. حمود الهتار.. حليف »تنظيم القاعدة« في أعلى هرم القضاء باليمن - صحيفة 
اليوم الثامن 

)))»رئيس لجنة المناصحة مع »القاعدة«.. »القيادة الرئاسي« يطيح برئيس السلطة القضائية.. فمن هو 
حمود الهتار؟- صحيفة اليوم الثامن 
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“قاعدة جزيرة العرب” في أبين.. لعبة خلط األوراق وصراع األيادي الخفية.. أعمدة متصدعة وسقوف متهاوية 

قــد بيتــت للجنــوب الطعنــة الغــادرة؟.

إن اختيــار أبيــن مــن قبــل الرعــاة لتنظيــم القاعــدة املفتــرض فــي الجنــوب، يعــود لعــدة أســباب مــن بينهــا »طبيعــة التضاريــس الجبليــة 
الشــاهقة واالوديــة التــي تســاعد علــى االختبــاء والتمتــرس، وكــون أبيــن هــي ظهــر عــدن، وهنــاك جوانــب تاريخيــة كانــت ألبيــن فيهــا عاقــة 
مــا بيــن العبــور مــن البيضــاء لقــوات اليمــن كــي تغــزو عــدن، لذلــك احتلــت املحافظــة هــذا املوقــع الهــام والخطيــر فــي كل الصراعــات بيــن 
الجنــوب العربــي واليمــن، وهــو مــا يتكــرر اليــوم وان اختلفــت األســاليب، كانــت فــي املا�ضــي غــزوات مــن الهضبــة اليمنيــة الزيديــة بجذورهــا 
الفارســية، بينمــا اليــوم تســتخدم جماعــات دينيــة منســلخة عــن املذهــب الشــيعي الزيــدي، ولكنهــا تقاتــل معــه مــن منطلــق الغــرض 

السيا�ضــي.

وكلهــا تتجمــع لتصــب فــي اتجــاه واحــد اقتحــام الجنــوب وصنــع األرض املحروقــة حتــى يظــل الوضــع، فــي حالــة عــدم اســتقرار، وهــذه 
الركيــزة الهامــة التــي تجمــع بيــن الحوثييــن واإلخــوان وتنظيــم القاعــدة الحتــال الجنــوب.

وتمثــل محافظــة أبيــن أيضــا »بموقعهــا االســتراتيجية« نقطــة اتصــال بيــن عــدن وحضرمــوت، وهــذا يطلــق عليــه فــي علــم السياســة 
»نظريــة التجمــع واالقتحــام«، واي اســقاط للمحافظــة يعنــي قصــل حضرمــوت عــن عــدن، وهــو مــا حصــل فــي العــام 2011م، حيــن 
ســلمت الوحــدات األمنيــة اليمنيــة مركــز املحافــظ مدينــة زنجبــار لتنظيــم القاعــدة املفتــرض دون أي مقاومــة تذكــر، وهــو مــا اضطــر 
املواطــن الجنوبــي فــي محافظــات شــبوة واملهــرة وحضرمــوت، الــى العبــور عــن طريــق محافظــة البيضــاء اليمنيــة، بعــد ان تــم قطــع الطريق 

الدوليــة فــي أبيــن.

اســتغل تنظيــم القاعــدة منــذ مطلــع تســعينات القــرن املا�ضــي، الحالــة املعيشــية التــي يعانــي منهــا الغالبيــة العظمــى مــن ســكان أبيــن، 
 والتــي لــم تصلهــا يــد التطــور ، وبعيــدا عــن أي ســلطة 

ً
للتمتــرس والبقــاء وإقامــة القواعــد اإلرهابيــة، خاصــة فــي تلــك املناطــق النائيــة جــدا

أمنيــة يمكــن ان تحمــي الســكان مــن هــذه العناصــر التــي تقــوم بتجنيــد الشــباب الفقــراء واغرائهــم باملــال السيا�ضــي الــذي يعمــل علــى 
إعــادة برمجــة العقــول، بخــدع »منهــا الجهــاد فــي ســبيل هللا لتحريــر بيــت املقــدس، ومحاربــة الكفــار9، وتصويــر للشــباب الذيــن ال يزالــوا 

فــي مقتبــل العمــر »ان املجتمعــات الجنوبيــة ليســت مســلمة«، باالســتناد الــى فتــاوى عبدالوهــاب الديلمــي.

ويمكــن وصــف تمركــز تنظيــم القاعــدة فــي أبيــن إلــى املعرفــة الكاملــة بجغرافيــة املنطقــة وعمليــة مثــل هــذه، ويمكــن اإلشــارة الــن عمــل 
مثــل هــذا ال يتــم اال بعقليــة االســتخبارات لــدول لهــا بــاٍع فــي صناعــة الحــروب االهليــة وتفجيــر املجتمعــات مــن الداخــل.

املطلب الثالث: العالقة بين تنظيم القاعدة واألذرع اإليرانية في اليمن 

كشــفت القــوات الجنوبيــة خــال عمليــة ســهام الشــرق فــي أبيــن، عــن وجــود عبــوات ناســفة مصنوعــة محليــا او اعيــد تصنيعهــا علــى 
يــد خبــراء إيرانييــن، كانــت فــي وقــت ســابق تظهــر بحــوزة الحوثييــن، قبــل ان يســتخدمها تنظيــم القاعــدة الســتهداف القيــادات األمنيــة 

الجنوبيــة.

وعلــى الرغــم مــن ان تنظيــم القاعــدة، أعلــن حربــه ضــد الحوثييــن لخلفيــة دينيــة طائفيــة »علــى اعتبــار انهــم شــيعة اثناعشــرية«، 
ولكــن هــذا لــم يكــن اال نــوع مــن املغالطــات السياســية، وســتارة ســوداء تحجــب التحالــف الحقيقــي بيــن هــذه الجماعــات التــي تجمــع 

بينهــا عقيــدة اإلرهــاب.

ويمكــن تفنيــد هــذا التحالــف بشــخصية أمنيــة حوثيــة هــو اللــواء عبدالقــادر الشــامي، بــدأ عملــه مــع التنظيــم املتطــرف فــي العــام 
1998، بتســهيل عمليــة اختطــاف ســياح أجانــب حيــن كان يشــغل منصــب مســؤول جهــاز املخابــرات فــي محافظــة أبيــن، 

فيمــا نفــذ تنظيــم القاعــدة أول عمليــة اختطــاف لســياح أجانــب عــام 1998، بتســهيات مــن الــذي كان يشــغل منصــب مســؤول أمنــي 
فــي املحافــظ، قبــل أن يتحــول اليــوم إلــى أخطــر األذرع املخابراتيــة ملليشــيات الحوثــي10.

ويفســر ذلــك بــان الشــامي قــد لعــب دورا كبيــرا فــي وقــف االعمــال القتاليــة بيــن القاعــدة والحوثييــن، ويمكــن اإلشــارة الــى قيــام الحوثييــن 

)))كتاب معالم في الطريق لمؤلفه سيد قطب ومن أشهرها وأكثرها جداًل، تتركز فيه أفكاره األساسية في 
تكفير المجتمعات اإلسالمية 

)1))تنظيم القاعدة في اليمن – صحيفة العين اإلخبارية اإلماراتية



7

“قاعدة جزيرة العرب” في أبين.. لعبة خلط األوراق وصراع األيادي الخفية.. أعمدة متصدعة وسقوف متهاوية 

باإلفــراج عــن قيــادات فــي التنظيــم كانــت معتقلــة فــي ســجن األمــن السيا�ضــي بصنعــاء، قبيــل الحــرب التــي شــنها اخــوان اليمــن علــى 
محافظــة شــبوة فــي العــام 2019م.

ومنــح الحوثيــون اللــواء عبدالقــادر الشــامي منصــب نائــب رئيــس جهــاز االمــن واملخابــرات11 ، ومنــذ خمســة أعــوام توقــف الخطــاب 
الهجومــي لتنظيــم القاعــدة علــى الحوثييــن، وتركــز خطــاب التنظيــم فــي مواجهــة املجلــس االنتقالــي الجنوبــي ودولــة االمــارات العربيــة 

املتحــدة، وهــو استنســاخ لخطــاب االذرع اإليرانيــة تجــاه عــدن وأبوظبــي.

وهــذا يــدل علــى ان تنظيــم القاعــدة قــد انتقــل مــن مرحلــة االحتيــاط فــي هــذه املعركــة الــى مرحلــة املشــاركة الفعليــة، وهــذا مــا كان 
يحــدث فــي عهــد الرئيــس الراحــل علــي عبــدهللا صالــح، الــذي جعــل تنظيــم القاعــدة ورقــة يحركهــا وفــق مصالــح اللعبــة السياســية، 
واليــوم نجــد نفــس املنطــق يجمــع بيــن الحوثييــن وهــذه الجماعــات املتطرفــة فــي مشــروعهم التآمــري، ليــس فقــط علــى الجنــوب، بــل علــى 
 ان الجنــوب لــو ســقط بيــد هــذه الجماعــات ســوف يصــل الحريــق إلــى براميــل النفــط وســوف 

ً
دول الجزيــرة العربيــة التــي تــدرك تمامــا

تشــتعل املنطقــة برمتهــا.

 

املطلب الرابع: مصادر التمويل واهداف تنظيم القاعدة  

تنظيــم القاعــدة فــي الجزيــرة العربيــة لديــه فــروع عديــدة ومصــادر متعــددة للدخــل، الكثيــر مــن أطــراف الصــراع املحليــة واالقليميــة 
تمــول القاعــدة لتحقيــق اهدافهــا، وهــذه االهــداف حتــى اآلن لــم تصــل الــى نقطــة مشــتركة مــع تلــك االطــراف التــي تمــول التنظيــم.

ممــا يجعــل ورقــة القاعــدة جــزءا مــن لعبــة املســاومات بيــن القــوى االقليميــة والدوليــة علــى مســتقبل الجنــوب، ولكــن يبقــى هنــاك 
ســؤال مهــم :«هــل فعــا منطقــة شــقرة، غنيــة بالنفــط والغــاز ممــا يجعــل هنــاك أكثــر مــن طــرف يتصــارع عليهــا مــن بوابــة القاعــدة التــي 

ليــس لهــا وجــه واحــد فــي هــذه اللعبــة«.

ولكنها مجرد وسيلة قد يتم االستغناء عنها في اي وقت لو ترتب املصالح بين االطراف الدولية.

يلجــأ التنظيــم فــي كثيــر مــن االحاييــن إلــى عمليــات االختطــاف ومــن ثــم املفاوضــة علــى الفديــة للحصــول علــى مكاســب ماليــة ســريعة، 
لكــن هنــاك مــا يمكــن الحديــث عنــه هــو ملــاذا يتــم اســتهداف القــوات الجنوبيــة دون غيرهــا فــي هــذه املناطــق، ربمــا هــذا يــدل علــى عــدم 
تمكيــن القــوى العســكرية الجنوبيــة، مــن هــذه املناطــق وحتــى تظــل مبتــورة عــن الســيادة الوطنيــة السياســية ملشــروع الدولــة الجنوبيــة 

القادمــة.

الحــرب التــي تخوضهــا قــوات ســهام الشــرق فــي أبيــن، هــي بــكل تأكيــد تكشــف عــن وجــود تحالفــات وتقاطــع مصالــح بيــن االذرع اإليرانيــة 
املتمثلــة بالحوثييــن وبيــن جماعــة االخــوان املمولــة مــن قطــر، وكليهمــا يتفقــان بشــكل رئي�ضــي علــى ان يظــل الجنــوب دون اســتقرار.

يجــب ان يكــون فــي االدراك ان هــذه الجماعــات املســلحة ال تحمــل اي مشــروع دولــة بــل هــي ميليشــيات لتفجيــر االوضــاع أمنيــا فقــط، 
ولذلــك تصبــح مســألة الدخــول معهــا فــي حــوار خديعــة سياســية يقــع فيهــا الطــرف الــذي يظــن ان الحــوار مــع هــذه الجماعــات )االخــوان 
والحوثيــون( قــد يــؤدي إلــى حــل ســلمي ولكــن مســألة الحــوار بالنســبة لهــا مجــرد كســب للوقــت واعــادة ترتيــب اوضاعهــا كــي تبــدأ بالهجــوم 

مــن جديــد.

املطلب الخامس: أمراء الحروب وتنظيم القاعدة في الجنوب 

تصــادم املصالــح اإلقليميــة والدوليــة فــي الجنــوب، لعبــت الــدور األكبــر فــي خلــق بــؤر التوتــر التــي تحيــى فيهــا الجماعــات اإلرهابيــة، وكل 
مــا طالــت مــدة االزمــات تواصــل هــذه الجماعــات مــع بعضهــا البعــض لتشــكل حلقــات مشــتعلة وتعمــل علــى كســر كل محاولــة لفــرض 

النظــام والقانــون وتحقيــق االســتقرار فــي املنطقــة.

لذلك ال تقف املصلحة فقط عند الغرض السيا�ضــي او العســكري، بل هناك أمواال كثيرة تدخل في حســابات أمراء الحروب الذين 
يحصــدون الكثيــر مــن األمــوال، علــى حســاب دمــار األوطــان وقتــل الشــعوب، هنــا تصبــح املســألة كــم املكســب وكــم الخســارة، فــا يدخــل 

فيهــا عــرف دينــي وال اخــاق وال حقــوق انســان.

))))عبدالقادر الشامي نائب رئيس جهاز االمن والمخابرات – قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين  



8

“قاعدة جزيرة العرب” في أبين.. لعبة خلط األوراق وصراع األيادي الخفية.. أعمدة متصدعة وسقوف متهاوية 

وهــذا يــدل علــى ان هــذه اللعبــة ال تعــرف حــدود االخــاق اإلنســانية، بــل هــي تتبــع نظريــة »الغايــة بــرر الوســيلة«، وكــم هــو محــزن ان 
ينــزل الديــن مــن قداســة الســماء، الــى مصلحــة األرض12.

املطلب السادس: مستقبل مشروع اإلرهاب في الجنوب 

حــروب تنظيــم القاعــدة فــي الجنــوب، تفتــح البــاب امــام جملــة مــن التســاؤالت حــول األســباب والدوافــع، وأبــرز تلــك التســاؤالت هــل 
يــراد للجنــوب ان يظــل ســاحة صــراع مفتوحــة تعرقــل قيــام مشــروع الدولــة الوطنيــة، ويصبــح خيــار االســتقرار مقابــل هيمنــة صنعــاء 

ومــأرب علــى منابــع النفــط.

تاريخيــا بــدأ اإلرهــاب بضــرب الجنــوب منــذ عهــد االئمــة  القديــم، وهــذا يؤكــد علــى ان الصــراع بيــن الجنــوب العربــي واليمــن، صــراع لــه 
ابعــاده التاريخيــة وليــس وليــد عــام 1994م، ومــا حــدث مــا هــو اال استنســاخ لفتــاوى التكفيــر والحــروب املمنهجــة عقائديــا ضــد الشــعب 
املســلم فــي الجنــوب، وهــي قادمــة مــن مصــادر تاريخيــة مــا زالــت حتــى اليــوم جــزءا ال يتجــزأ مــن عقيــدة ومذهــب كل مــن حكــم اليمــن، 

ونظــر الــى الجنــوب كخصــم وغنيمــة.

1954م، عندمــا أعلنــت الشــركات االمريكيــة  فــي العــام  الــى االمــام أحمــد حميــد الديــن، حيــن ســعى لضــم شــبوة   ويمكــن اإلشــارة 
للتنقيــب عــن النفــط أن شــبوة تســبح علــى بحــار مــن النفــط، زعــم االمــام احمــد انهــا جــزء مــن اململكــة املتوكليــة الهاشــمية، ومــا مــا لــم 
يتحقــق فــي ذلــك الزمــان، تحقــق فــي حــرب 1994م، حيــن شــن تحالــف اليمــن الحزبــي واملذهبــي والقبلــي واملناطقــي، حربــه علــى الجنــوب 
بدعــوى محاربــة الشــيوعية لكنــه كان يهــدف الــى تنفيــذ مــا يمكــن وصفهــا بوصيــة االمــام أحمــد حميــد الديــن؛ »االمامــة هــي مــن ظلــت 

تحكــم باســم الجمهوريــة والوحــدة اليمنيــة«. 

 النتائج 

يمكــن االســتنتاج ان بقــى الجنــوب دون تحريــر وتأميــن مــن خايــا اإلرهــاب والتنظيمــات املتطرفــة املدعومــة مــن مركــز الحوثييــن 
فــي صنعــاء واالخــوان فــي مــأرب، يمكــن ان تصــل نيــران اإلرهــاب الــى منابــع النفــط، وقــد دللــت االعتــداءات الحوثيــة والتهديــد اإليرانــي 
والجماعــات املتطرفــة، لــدول الخليــج بانهــا لــن تكــون بعيــدة عــن هــذا البــركان املشــتعل الــذي قــد يضــرب مصالــح القــوى العظمــى ويعيــد 

ترتيــب حســابات املنطقــة مــن جديــد.

 ونــرى انــه مــن املهــم اليــوم دعــم التوجهــات الجنوبيــة فــي إقامــة دولــة جنوبيــة قويــة تســاعد الرباعيــة العربيــة »الســعودية، االمــارات، 
مصــر، البحريــن«، علــى مواجهــة التحديــات التــي تهــدد املنطقــة، فالجنــوب بــات لــه خصوصيــة وحســابات سياســية ال يمكــن اغفالهــا فــي 

أي عمليــة سياســية، متصلــة بأمــن املنطقــة، ســواء عبــر البحــر او الجــو او البــر.

يمكــن للقــارئ الحصيــف ان يخــرج بعــدة تصــورات ليــس فقــط مرهونــة بالراهــن، ولكــن بنظــرة مســتقبلية نســعى مــن خــال هــذه 
القــراءة التحليليــة علــى تأكيدهــا، بــان الدولــة الجنوبيــة العربيــة، هــي الســد املنيــع الــذي ســوف يحمــي املنطقــة مــن خطــر »طوفــان 
النــار«، ان تعاملــت بعــض األطــراف اإلقليميــة مــع القضيــة الجنوبيــة، علــى انــه »مشــكلة يمنيــة محليــة«، بينمــا الــكل يــدرك انهــا »مصيــر 

دول ومصالــح شــعوب«.

))))المؤلف – مؤسسة اليوم الثامن لإلعالم والدراسات



»اليوم الثامن«»اليوم الثامن«

تبحث في مستقبل المشروع اإلرهابي في الجنوب..تبحث في مستقبل المشروع اإلرهابي في الجنوب..

قاعدة جزيرة العربقاعدة جزيرة العرب
في أبين.. لعبة خلط األوراق وصراع األيادي 
الخفية.. أعمدة متصدعة وسقوف متهاوية

 الحزام الناسف وبرميل النفط.. )هل تصل شظايا الحزام 
الناسف إلى برميل النفط – السوق العالمية(

الحروب اليمنية على الجنوب.. من “حميد الدين” إلى 
“بدر الدين” ما ُحرم منه االمام أحمد )54م( تحقق في 

)94م( مرورا بحروب القاعدة واإلخوان

يناير 2023م

قراءة تحليلية

إصدارات


