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مــن  التــي بذلهــا املجلــس االنتقالــي الجنوبــي بدعــم  التقريــر الضــوء علــى الجهــود السياســية والفكريــة والعســكرية  ُيســلط هــذا 
دول التحالــف العربــي ملكافحــة التنظيمــات اإلرهابيــة الدوليــة فــي اليمــن، منــذ بدايــة املواجهــة مــع تلــك التنظيمــات اإلرهابيــة العابــرة 
 بعــد التطــورات التــي رافقــت الصــراع فــي صنعــاء ومــا توظيــف سيا�ســي لتلــك التنظيمــات رافقهــا عــدد مــن األنشــطة 

ً
للقــارات، خصوصــا

اإلرهابيــة فــي مــدن الجنــوب.

التنظيمــات  فــي مواجهــة ومكافحــة  القــوات املســلحة الجنوبيــة  التــي قدمتهــا  التقريــر الجهــود العســكرية واألمنيــة  ويتنــاول هــذا 
اإلرهابيــة الدوليــة فــي اليمــن وإبــراز التحديــات التــي تواجههــا فــي ســياق مكافحــة اإلرهــاب، بمــا فــي ذلــك اإلمكانيــات العســكرية والتدابيــر 
التشــريعية التــي تعتمدهــا الــدول عــن طريــق تعزيــز املبــادرات الراميــة إلــى معالجــة الظــروف املؤديــة إلــى اإلرهــاب واتخــاذ تدابيــر ملكافحــة 
التطــرف العنيــف؛ ومكافحــة اإلفــات مــن العقــاب وضمــان املســاءلة عــن أي انتهــاك جســيم للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان وعــن أي 
انتهــاك خطيــر للقانــون الدولــي اإلنســاني؛ والحــرص علــى أن تكــون أيــة تدابيــر تتخذهــا هــذه الــدول فــي جهودهــا اتســاع هــذه التنظيمــات 

وتحجيــم دورهــم ومنعهــم مــن ارتــكاب أعمــال إجراميــة متفقــة والتزاماتهــا بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان.

الكلمات املفتاحية: اإلرهاب- املجلس االنتقالي الجنوبي – التشريعات ملكافحة اإلرهاب.

الملخص



5

عملية سهام الشرق ) الدور السياسي والعسكري للمجلس االنتقالي الجنوبي واالمارات 
العربية المتحدة في ماكفحة التنظيمات اإلرهابية في الجنوب

إن اإلرهــاب ظاهــرة إجراميــة دوليــة تهــدد العاقــات الطبيعيــة بيــن 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.

ويؤكــد االستقـــراء التاريخــي لظاهــرة العنــف فــي التفاعــل البشــري، أن األعمــال اإلرهابيــة كظاهــرة ترويــع وترهيــب ليســت بالحــدث 
الجديــد علــى ســاحة أحــداث املجتمــع الدولــي، فقــد ُعرفــت منــذ العصــور القديمــة، لكونهــا مرتبطــة بظاهــرة العنــف السيا�ســي التــي هــي 
مــن أقــدم الظواهــر فــي املجتمــع اإلنســاني والعاقــات الدوليــة عمومــا، غيــر أن تنامــي وتزايــد مخاطــر األعمــال اإلرهابيــة ســواء مــن حيــث 
مظاهرهــا أو مداهــا أو مــن حيــث الوســائل املســتخدمة فيهــا، أو حتــى بالنســبة للقائميــن عليهــا، والدوافــع واألســباب التــي تقــف وراءهــا 
هــو مــا شــكل حدثــا بــارزا وغيــر اعتيــادي فــي التعاطــي مــع الظاهــرة وجعلهــا نتيجــة املتغيــرات الســابقة محــل دراســة وجــدل، لــم يكــن فيمــا 

ســبق بنفــس الحــدة والثــراء.

فقــد بلغــت معــدالت غيــر مســبوقة خــال الســنوات القليلــة املاضيــة )نهايــة القــرن املا�ســي وبدايــة القــرن الجديــد(، ولــم تعــد هــذه 
األعمــال مقتصــرة علــى تهديــد أمــن هــذه الدولــة ونظامهــا، أو تلــك، بــل أصبحــت تهــدد املجتمــع الدولــي ككل بجميــع كياناتــه وأشــخاصه، 

ســواء فــي بنياتــه الداخليــة، أو االقتصاديــة أو االجتماعيــة او السياســية، أو حتــى قيمــه الروحيــة.

 علــى كل �ســيء، وأصبحــت اشــد ضــراوة علــى الــدول والشــعوب مــن الحــروب التقليديــة نظــرا 
ً
وصــارت أعمــال اإلرهــاب حرًبــا معلنــة

ألن فــي الحــروب التقليديــة العــدو واضــح، ووســائله بينــة، وأهدافــه معلنــة، بعكــس أعمــال اإلرهــاب، بــل وأصبــح لهــا واقــع سيا�ســي 
واجتماعــي فــي كثيــر مــن الــدول، مســتمدا مصــدره مــن جوهــر املفاهيــم الســائدة فــي املجتمــع الــذي يعيــش فيــه.

وقــد أثــار انتشــار األعمــال اإلرهابيــة فــي الســنوات العقديــن االخيريــن وخاصــة بعــد أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر فــي الواليــات 
املتحــدة األمريكيــة إلــى زيــادة االهتمــام بمواجهــة هــذه الظاهــرة حيــث اجمــع املجتمــع الدولــي بمخاطــر األعمــال اإلرهابيــة، وعنايتــه 
بمواجهتهــا بالعديــد مــن االتفاقيــات الدوليــة التــي بلــغ عـــددها ثاثــة عشــر اتفاقيــة فضــا عــن القــرارات والتوصيــات الصــادرة عــن 

املنظمــات الدوليــة وعلــى رأســها األمــم املتحــدة. 

لــم يكــن الوطــن العربــي بمنــأى عــن هــذه الظاهــرة بــل أصبــح مــأوى لكثيــر مــن تلــك التنظيمــات اإلرهابيــة الســيما مرحلــة مواجهــة 
الوجــود الرو�ســي فــي اليمــن الجنوبــي وتجلــى بوضــوح فــي حــرب صيــف 94م وخــروج دولــة الجنــوب عــن املعادلــة السياســية وجــد تلــك 
التنظيمــات بيئــة خصبــة بــل اصبــح شــريكة فــي النظــام السيا�ســي الحاكــم وتعــد مرحلــة فــي مــا بيــن عــام2011( م، الــى 2022(؛ مــن أكثــر 
املراحــل تبلــورا وظهــورا وشــكلت خطــرا كبيــرا علــى حيــاة الشــعب الجنوبــي بشــكل خــاص ودول الجــوار بشــكل واالقليــم والعالــم بشــكل 
عــام، الســيما بعــد حــرب 2015 حيــن ســلمت الســلطات اليمنيــة معظــم محافظــات الجنــوب )عــدن- حضرمــوت- شــبوة- ابيــن- لحــج- 
املهــرة( للتنظيمــات االرهابيــة املدعومــة مــن االطــراف املتصارعــة علــى الســلطة فــي اليمــن واســتطاعت تلــك التنظيمــات املحضــورة أن 
تضــع لهــا موطــئ قــدم وبمســاندة مــن الســلطات اليمنيــة فــي صنعــاء بكافــة مكوناتهــا السياســية والعســكرية؛ بغــرض تحقيــق أغــراض 
سياســية دنيئــة؛ مســتغلة الغطــاء الدينــي لتشــريج جرامهــا االرهابيــة؛ فتعــرض املجتمــع الجنوبــي لعــدد مــن الجرائــم االرهابيــة التــي 
مازالــت لهــذه اللحظــة تحصــد أرواح األبريــاء وتدمــر حيــاة كثيــر مــن أبنــاء هــذا الشــعب العظيــم والصابــر فــي مواجهــة هــذا العــدو الدولــي 

املشــترك وصــار شــعب الجنــوب يقــدم  أرواح ابنــاؤه واموالــه وممتلكاتــه وحرياتــه للخطــر.

 
ً
 مــن قناعتهــا املبدئيــة بضــرورة التصــدي لظاهــرة اإلرهــاب مــن خــال الجهــود اإلقليميــة والدوليــة، ملواجهــة اإلرهــاب إدراكا

ً
انطاقــا

من مسؤولية القائد الرئيس عيدروس بن قاسم الزبيدي رئيس املجلس االنتقالي الجنوبي والقائد األعلى للقوات املسلحة الجنوبية 
تجــاه الشــعب الــذي اصبــح ضحيــة لتلــك العمليــات اإلرهابيــة والتــي هــي ليســت وليــدة اللحظــة بــل بــدأت منــذ بدايــة التســعينيات وفــي 
 غيــر مألوفــة فــي مجتمعنــا الجنوبــي خاصــة ومحيطنــا اإلقليمــي والدولــي بشــكل عــام، 

ً
 وصــورا

ً
 وأشــكاال

ً
الحــرب األخيــرة بــدأت تأخــذ أبعــادا

 مــع األهــداف الســامية ألهــداف ثــورة شــعب الجنــوب أقــّرت قيــادة املجلــس االنتقالــي الجنوبــي »اإلســتراتيجية األمنيــة ملكافحــة 
ً
وتمشــيا

التطرف املصحوب باإلرهاب والتنسيق مع التحالف العربي بقيادة اململكة العربية السعودية واالمارات العربية املتحدة وجمهورية 

مقدمة
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مصــر العربيــة وغيرهــا مــن الــدول العربيــة التــي اكتــوت بنيــران تالــك التنظيمــات اإلرهابيــة والتــي دعتهــا الضــرورة الــى ســن التشــريعات 
واملعاهــدات التــي تحــد مــن ظاهــرة اإلرهــاب، ونحــن فــي دولــة الجنــوب جــزء ال يتجــزاء مــن هــذا النســيج العربــي نؤمــن ونصــدق علــى كل 

االتفاقيــات العربيــة والدوليــة املختصــة بمكافحــة اإلرهــاب.   

أهمية التقرير 

أن رصــد وتتبــع ظاهــرة االرهــاب ونشــأتها ومراحــل تطورهــا فــي العالــم بشــكل عــام وفــي اليمــن علــى وجــه الخصــوص أمــر تدعــو إليــه 
ضــرورة الواقــع وواجــب الضميــر اإلنســاني والدينــي والوطنــي، فــكل الباحثيــن واملهتميــن والفاعليــن فــي املجتمــع معنيــون برصــد وتتبــع 
ظاهــرة االرهــاب وتحليــل أبعادهــا ومخاطرهــا حتــى ال ينبــت االرهــاب والعنــف فــي بنيــة املجتمــع نبتــا ويصبــح ثقافــة وســلوك يمــارس دون 
أن يجــد لــه رادعــا، ومــن املســلم أن ظاهــرة االرهــاب اصبحــت مــن اكثــر الظواهــر شــيوعا وخطــرا وهــذا مــا جعــل دراســتنا أمــرا ملحــا 

تمليــه قــوة الحضــور واتســاع الطــرح. 

وتتمثــل أهميــة هــذا التقريــر بأنــه يتنــاول قضيــة خطيــرة ومؤثــرة علــى حيــاة الشــعوب وواقعهــم السيا�ســي والدينــي واالقتصــادي 
والعسكري والفكري السيما أن الحرب مع هذا العدو مازال مستمرا ما لم يق�سى عليه وتجفف منابعه الفكرية واملادية؛ باإلضافة 
لذلــك تحقيــق أهــداف وطنيــة ودينيــة وفكريــة لــدى األجيــال القادمــة مجــذرة مــن تلــك النبــة الشــيطانية العابــرة للقــارات وتوضيــح مــدى 

آثارهــا التدميريــة ضــد اإلنســان واألوطــان. بغــرض الوصــول إلــى مجتمــع خــال مــن العنــف والتطــرف واالرهــاب.

وتكمــن أهميــة هــذه الدراســة بأنهــا تجســد التضحيــات التــي قدمهــا شــعب الجنــوب العربــي فــي مواجهــة تلــك العصابــات االجراميــة 
ومــا خلفتــه تلــك املواجهــة غيــر املتكافئــة مــن خســائر فــي األرواح ومــا تلتهــا مــن حالــة رعــب وخــوف فــي اذهــان املجتمــع.

 أهداف التقرير : 

يسعى هذا التقرير لتحقيق عدد من األهداف هي:

  إبــراز الــدور - الوطنــي للقــوات املســلحة واالمــن واملقاومــة وفئــات املجتمــع الجنوبــي - فــي مكافحــة هــذا العــدو االيديولوجــي املوجــة 
ضــد اإلنســان واألوطــان.

كشف الدور الذي لعبته دول التحالف العربي في مواجهة تلك الفئة الضالة واستئصالها من محافظات الجنوب. 

نشــر الوعــي داخــل صفــوف املجتمــع بخطــر التطــرف واالرهــاب وتوظيــف الديــن ألغــراض سياســية بحتــة، والعمــل الــدؤوب خلــق 
وعــي مجتمعــي مــن خطــر تلــك العصابــات والوصــول مجتمــع خــال مــن العنــف والتطــرف واإلرهــاب.

إبراز التضحيات الجسيمة التي قدمها شعب الجنوب في سبيل استئصال تلك اآلفة الدولية االجرامية. 
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أوال: مفهوم اإلرهــــاب لغة واصطالحا:

إن لفظــة إرهــاب« كان يقصــد بهــا فــي بدايــات القــرن الثامــن عشــر، األعمــال والسياســات الحكوميــة، التــي تســتهدف زرع الرعــب بيــن 
املواطنيــن، وصــوال إلــى تأميــن خضوعهــم لرغبــات الحكومــة، ليصــل اليــوم إلــى أن يتعــدى هــذا التحديــد السيا�ســي للمصطلــح، ألن يكــون 
ذاك الوصــف لألعمــال التــي يقــوم بهــا األفــراد واملجموعــات وحتــى الــدول ألجــل أســباب وغايــات متعــددة بعضهــا إيديولوجــي فكــري، 

وبعضهــا اآلخــر عقائــدي دينــي وبعضهــا ذا أبعــاد جرميــة بحتــة )1(.

إن كلمــة أو لفظــة: » إرهــاب« أو«إرهابــي« أو » إرهابيــة » عمومــا مصطلــح حديــث االســتعمال فــي اللغــات الحيــة فــي عالــم اليــوم 
ال يتعــدى تاريــخ بــدء اســتعماله القــرن الثامــن عشــر.  وتــدور معانــي كلمــة »إرهــاب« فــي القواميــس العربيــة، والعامليــة حــول معانــي 
الخــوف، أو الرهبــة، أو الفــزع الشــديد. وقــد بــات هــذا املصطلــح األكثــر شــيوعا فــي الخطــاب الرســمي واإلعامــي الدولييــن واملحلييــن 
علــى الســواء. وتحقــق ذلــك كنتيجــة لطبيعيــة األحــداث اإلجراميــة املتصاعــدة، بمــا تشــكله مــن خطــورة، هــذا باإلضافــة للممارســات 
السياســية للــدول- وخصوصــا الكبــرى منهــا - والتــي تملــك الوســائل اإلعاميــة التــي تتحكــم فــي توجيــه الخطــاب اإلعامــي بتكويناتــه 

مفرداتــه«.)2( وتحييــن 

وممــا الشــك فيــه أن اإلحاطــة بمفهــوم األعمــال اإلرهابيــة يبــدأ بمعرفــة الحقيقــة اللغويــة لكلمــة »إرهــاب«، ومعرفــة مــدى التبايــن 
أو االتفــاق ملعناهــا بيــن اللغــات الحيــة ولعلــه مــن أهــم األهــداف األساســية لهــذه الدراســة، هــو الوصــول إلــى مقاربــة معرفيــة، تعــرف 
بهــا األعمــال اإلرهابيــة تعريفــا موضوعيــا وقانونيــا مبــّرأة مــن االعتبــارات السياســية والشــخصية، ويمكــن الوصــول إلــى هــذا الهــدف كلمــا 

تطابــق املعنــى اللغــوي لكلمــة »إرهــاب« فــي اللغــات املعاصــرة.

الجزئيــة  هــذه  خــال  مــن  ســنحاول  وعليــه  اإلرهابيــة،  لألعمــال  واالصطاحــي  اللغــوي  التعريــف  املطلــب  هــذا  ســيتناول  لذلــك 
                                                 . الحيــة  اللغــات  فــي  اإلرهابيــة  لألعمــال  واالصطاحــي  اللغــوي  املفهوميــن  بيــن  واالختــاف  التقــارب  مــدى  اســتجاء 

 معنى كلمة »إرهاب » في اللغة العربية

لــم تذكــر كلمــة )إرهــاب( أو  فــي اللغــة العربيــة نجــد أن املعاجــم العربيــة القديمــة  إذا بدأنــا بالتعريــف اللغــوي لكلمــة )إرهــاب( 
)إرهابــي(، ويرجــع البعــض ذلــك إلــى أنهــا كلمــات حديثــة االســتعمال ولــم تكــن معروفــة فــي األزمنــة القديمــة، واألصــل اللغــوي لكلمــة 
»إرهــاب« فــي اللغــة العربيــة هــو الفعــل »رهــب« أي خــاف، وأرهبــه، واســترهبه، أي أخافــه، والراهــب هــو املتعبــد، ومصــدره »الرهبــة« 

و»الرهبانيــة« بفتــح الــراء و«الترهــب« هــو التعبــد)3( ، ويقــول ابــن الكثيــر أن الترهيــب معنــاه التخويــف.

ويــرى البعــض أن اإلرهــاب هــو مــن الرهبــة، أي الخــوف، أو هــو التخويــف، وإشــاعة عــدم االطمئنــان  وبــث الرعــب والفــزع. ورغــم 
ورود كلمــة الرهبــة فــي القــرآن الكريــم فــي قولــه تعالــى« يــا بنــي إســرائيل اذكــروا نعمتــي التــي أنعمــت عليكــم وأوفــوا بعهــدي أوف بعهدكــم 

وإيــاي فارهبــون«4،  وكذلــك وردت فــي عديــد الســور األخــرى مــن القــرآن الكريــم.)5(  

ورد فــي لســان العــرب فــي مــادة )رهــب(: رهــب بالكســر، يرهــب رهبــة ورهبــا بالضــم، ورهبــا، أي خــاف، ورهــب ال�ســيء رهبــا ورهبــة: 
خافــه)6(. 

 وقــد أقــر املجمــع اللغــوي كلمــة اإلرهــاب ككلمــة حديثــة فــي اللغــة العربيــة وأساســها »رهــب« أي خــاف، وكلمــة إرهــاب هــي مصــدر 

))) ينظر: اإلرهاب الدولي، دراسة ناقدة، محمد عزيز شكري دار العلم للماليين، الطبعة -1-، 1991، ص 26
ــب الخشــن،   ــد المطل ــد عب ــة، محم ــارات الموضوعي ــارات السياســية واالعتب ــن االعتب ــي بي ــاب الدول ــف اإلره ))) - ينظــر: تعري

الطبعــة -1، دار الجامعــة الجديــدة، اإلســكندرية، 2007، ص 36.
))) ينظر: االرهاب الدولي بين التجريم والمكافحة، حسنين المحمدي بوادي، دار الفكر الجامعي ط 2006، ص 24.

)))سورة البقرة اآلية 40، 
))) ســورة النحــل اآليــة 51، ســورة األعــراف اآليــة 154، ســورة األنبيــاء اآليــة 90، ســورة الحشــر اآليــة 13، ســورة القصــص 

اآليــة 32، ســورة األعــراف اآليــة 116...
)))  لسان العرب أبو الفضل ابن منظور، دار صادر بيروت، ط3 ،1993، مجلد أول، مادة رهب ص436 437

المطلب األول
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الفعــل »أرهــب«، وأرهــب بمعنــى خــوف.

     وقــد أطلــق مجمــع اللغــة العربيــة فــي معجمــه الوســيط علــى »اإلرهابييــن« أنــه وصــف يطلــق علــى الذيــن يســلكون ســبيل العنــف 
واإلرهــاب لتحقيــق أهدافهــم السياســية.)7(                                               

وفــي قامــوس املنجــد ورد أن » الرهــب« و«املرهــوب« هــو مــا يخــاف منــه، والفعــل الثاثــي هــو »رهــب« أي خــاف، وهــي مشــتقة مــن 
املصــدر، وهــو » اإلرهــاب« ويعــرف املنجــد »اإلرهابــي »بأنــه: ) مــن يلجــأ لإلرهــاب إلقامــة ســلطته(.)8( وقــد ورد علــى لســان الزمخشــري 

أن كلمــة »رهيــب« فــي أســاس الباغــة تعنــي الرجــل املرهــوب الــذي عــدوة منــه مرعــوب.)9(

أغــراض سياســة، واإلرهــاب وســيلة  لتحقيــق  والفــزع  الذعــر  نشــر  تعنــي محاولــة  )إرهــاب  كلمــة  فــأن  السيا�ســي،  القامــوس  وفــي 
تســتخدمها الحكومــة االســتبدادية إلرغــام الشــعب علــى الخضــوع واالستســام( وفــي املوســوعة السياســية يعنــي اإلرهــاب اســتخدام 
العنــف أو التهديــد بــه بكافــة أشــكاله املختلفــة  كاالغتيــال والتشــويه، والتعذيــب، والتخريــب،  والنســف، بغيــة تحقيــق هــدف سيا�ســي 
معيــن، مثــل كســر روح املقاومــة، وهــدم معنويــات األفــراد، واملؤسســات أو كوســيلة للحصــول علــي معلومــات أو مكاســب ماديــة، او 

إلخضــاع طــرف منــاوئ ملشــيئة الجهــة اإلرهابيــة .)10(

 االرهاب اصطالحا :

   أن فكــرة اإلرهــاب ترتكــز علــى اســتعمال القــوة غيــر املشــروعة، فاإلرهــاب هــو: »كل اعتــداء علــى األرواح واألمــوال واملمتلــكات 
العامــة أو الخاصــة باملخالفــة ألحــكام القانــون الدولــي العــام بمصــادره املختلفــة.« وبذلــك يمكــن النظــر إليــه علــى أســاس أنــه جريمــة 

دوليــة أساســها مخالفــة للقانــون الدولــي، ومــن هنــا يقــع مرتكبوهــا تحــت طائلــة العقــاب طبقــا لقوانيــن ســائر الــدول. 

     واإلرهــاب بهــذا التحديــد هــو جريمــة دوليــة ســواء قــام بــه فــرد أو جماعــة أو دولــة، كمــا يشــمل أيضــا أعمــال التفرقــة العنصريــة 
التــي تباشــرها بعــض الــدول. إلــى أن اإلرهــاب هــو »اصطــاح يســتخدم فــي األزمنــة املعاصــرة لإلشــارة إلــى االســتخدام املنظــم للعنــف 
لتحقيــق هــدف سيا�ســي، وبصفــة خاصــة جميــع أعمــال العنــف )حــوادث االعتــداء الفرديــة أو الجماعيــة أو التخريــب( التــي تقــوم 
منظمــة سياســية بممارســتها علــى املواطنيــن وخلــق جــو مــن عــدم األمــن، أكان ذلــك فــي صــورة اختطــاف لألشــخاص أو أخــذ للرهائــن 
-وخاصة منهم املمثلين الدبلوماســيين- وقتلهم ووضع متفجرات أو عبوات ناســفة في أماكن تجمع املدنيين أو وســائل النقل العامة، 

والتخريــب وتغييــر مســار الطائــرات بالقــوة.

     ويــرى نبيــل حلمــي أن اإلرهــاب هــو »االســتخدام غيــر املشــروع للعنــف أو التهديــد بــه بواســطة فــرد أو جماعــة أو دولــة ينتــج عنــه 
رعبــا يعــرض للخطــر أرواحــا بشــرية أو يهــدد حريــات أساســية ويكــون الغــرض منــه الضغــط علــى الجماعــة أو الدولــة لكــي تغيــر ســلوكها 

تجــاه موضــوع مــا. )11( 

     إن نظرة فاحصة ملجمل التعاريف السابقة لإلرهاب تبين أنها جميعها تتقاطع في عناصر ثاث:

استخدام غير مشروع للعنف أو التهديد به ضد مدنيين أبرياء يشكلون ضحية واسطية )وسيلة إليصال الرسالة(.

إشاعة جو من الرعب والخوف العام لدى الجهة املستهدفة.

استغال جو الخوف والفزع للضغط على الجهة املستهدفة بقصد الحصول منها على مطالب وأهداف سياسية أو إيديولوجية 
أو دينية أو أثنية.

     مجمــل القــول : فــي تعريــف األعمــال اإلرهابيــة فــي مدلولهــا العــام أنهــا تشــمل كافــة النشــاطات التــي تعتبــر تهديــدا ألمــن وســامة 

))) اإلرهاب الدولي، نبيل أحمد ، ص 20-19.
))) قاموس المنجد ، طبعة دار الشروق 1969ص282

ــب الخشــن ، مرجــع ســابق ،  ــد المطل ــة ، 1979، بيــروت،  ص 181، نقــال عــن : محمــد عب ))) أســاس البالغــة  ، دار المعرف
ص:40 

)1)) موسوعة السياسة ،ج1 ، ط2 ، الموسوعة العربية للدراسات والنشر ، بيروت 1985، ص: 135
)))) اإلرهــاب الدولــي فــي ظــل المتغيــرات الدوليــة، أحمد حســين ســويدان، ، منشــورات الحلبــي الحقوقية، الطبعــة -1- 2005،ص 

..42
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واســتقرار املجتمــع الدولــي، أو التــي تعتبــر اســتفزازا خطــرا للمشــاعر والقيــم اإلنســانية، وبذلــك يدخــل فــي نطاقهــا علــى ســبيل املثــال، 
األفعال التي ترتكب ضد وسائل النقل املدني الدولي بكافة أنواعها، وعملية االعتداء على السامة الجسدية لألشخاص، كحوادث 
االغتيــال، املوجهــة ضــد رمــوز الســلطة العامــة، ورجــال الديــن، وأعضــاء البعثــات الدبلوماســية، أو عمليــات االعتــداء علــى املمتلــكات، 

واألمــوال عــن طريــق تدميرهــا، أو إحراقهــا، وتفجيــر الســيارات واملؤسســات االقتصاديــة وغيرهــا.)12(

معنى كلمة »إرهاب« في اللغة االنجليزية

     يرجــع مصــدر كلمــة »إرهــاب« فــي اللغــة االنجليزيــة إلــى الفعــل الاتينــي Ters الــذي اشــتقت منــه كلمــة )Teroor(، ومعنــاه الرعــب 
أو الخــوف الشــديد.

     ويعــرف قامــوس أكســفورد االنجليــزي اإلرهــاب بأنــه: »اســتخدام العنــف والتخويــف بصفــة خاصــة لتحقيــق أغــراض سياســية«. 
وتتكــون كلمــة »إرهــاب« فــي اللغــة اإلنجليزيــة بإضافــة املقطــع »ISM« إلــى االســم »Teroor« بمعنــى فــزع ورعــب وهــول، ويســتخدم منهــا 

الفعــل »Terrorize« بمعنــى يرعــب ويفــزع.

modern Politics A dictionary of » فــإن كلمــة إرهابــي تســتخدم بوصــف الجماعــات       وفــي قامــوس السياســة الحديثــة » 
السياسية التي تستخدم العنف للضغط على الحكومات إلجبارها على تأييد االتجاهات املنادية أو املطالبة بالتغييرات االجتماعية 

الجذريــة، وتــدور التعريفــات األخــرى فــي القواميــس االنجليزيــة حــول املعنــى الســابق ذكــره.   

     اإلرهاب في املنظور الغربي

     لقــد كانــت أهــم املحــاوالت الفقهيــة لتعريــف اإلرهــاب، تلــك التــي بذلــت عــام 1930 أثنــاء املؤتمــر األول لتوحيــد القانــون الجنائــي 
الــذي انعقــد فــي مدينــة وارســو فــي بولنــدا. 

     ومــن هــذه التعاريــف الفقهيــة لإلرهــاب مــا ذكــره »ســوتيل » بأنــه: » العمــل اإلجرامــي املصحــوب بالرعــب أو العنــف أو الفــزع 
بقصــد تحقيــق هــدف محــدد«. 

     كما عرف الفقيه » ليمكين« اإلرهـاب بنظرة عامة بأن قال أنه : »يقوم على تخويف الناس بمساهمة أعمال العنف » كذلك 
فقــد عرفــه الفقيــه »غيفانوفيتــش« بأنــه عبــارة عــن أعمــال مــن طبيعتهــا أن تثيــر لــدى شــخص مــا اإلحســاس بالتهديــد ممــا ينتــج عنــه 

اإلحســاس بالخــوف مــن خطــر بــأي صــورة«

     كمــا أشــار الفقيــه »ســالدانا« إلــى أن مفهــوم العمــل اإلرهابــي أو اإلرهــاب يتحــدد مــن منظــور واســع وآخــر ضيــق، فبالنســبة 
للمفهــوم الواســع فهــو عبــارة عــن » كل جنايــة أو جنحــة سياســية أو اجتماعيــة ينتــج عــن تنفيذهــا أو التعبيــر عنهــا مــا يثيــر الفــزع العــام، 

ملــا لهــا مــن طبيعــة ينشــأ عنهــا خطــر عــام«.

     أمــا بالنســبة للمفهــوم الضيــق فالعمــل اإلرهابــي يعنــي: األعمــال اإلجراميــة التــي يكــون هدفهــا األسا�ســي نشــر الخــوف والرعــب – 
كعنصــر شــخ�سي- وذلــك باســتخدام وســائل تســتطيع خلــق حالــة مــن الخطــر العــام- كعنصــر مــادي.

     كذلــك يعــرف والتــر » Walter »  العمــل اإلرهابــي أو اإلرهــاب بأنــه: » عمليــة إرعــاب تتألــف مــن ثــاث عناصــر: فعــل العنــف أو 
التهديــد باســتخدامه وردة الفعــل العاطفيــة الناجمــة عــن أق�ســى درجــات خــوف الضحايــا أو الضحايــا ملحتمليــن، والتأثيــرات التــي 

تصيــب املجتمــع بســبب العنــف أو التهديــد باســتخدامه والخــوف الناتــج عــن ذلــك«)13(.

 ويعرفــه الفقيــه )اشــميد(بأنه: فقــد حــاول يضــع تعريــف جامــع لإلرهــاب وذلــك عــن طريــق جمــع )109( تعرفــا لعــدد مــن الباحثيــن 
والفقهــاء فــي مختلــف أبــواب املعرفــة ثــم اســتخرج أهــم العناصــر التــي تتضمنهــا تلــك التعاريــف وصاغهــا فــي التعريــف االتــي« االرهــاب 

)))) االتجاهــات الحديثــة فــي القانــون الــدول الجزائــي، علــي محمــد جعفــر المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع، 
ــة-1-2007، ص 143. طبع

)))) اإلرهــاب فــي القانــون الجنائــي، مؤنــس محــب الديــن رســالة دكتــوراه، كليــة الحقــوق- جامعــة المنصــورة، مصــر1983، 
ص 73.
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هــو أســلوب مــن أســاليب الصــراع الــذي تقــع فيــه الضحايــا جزافــا كهــدف عنــف فعــال وتشــترك هــذه الضحايــا الفعالــة مــع جماعــة أو 
طبقــة فــي خصائصهــا ممــا يشــكل أساســا النتقائهــا مــن أجــل التضحيــة بهــا ». وقــد ارتكــز هــذا التعريــف علــى العناصــر االتيــة:

االرهاب اسلوب للقتال

املستهدفون في العنف أشخاص يتم اختيارهم عشوائيا 

املنفذون ليس بالضرورة أن يكونوا بين الضحايا

الرأي العام والحكومة هدفان ثانويان

خدمة مصالح عاجلة وآنية )14( 

خلط بين التعريف في حد ذاته كمفهوم مجرد وبين األسلوب والباعث والطريقة لدى من يتعاملون باإلرهاب.

التناقض الواضح في عرضه لعناصر تعريفه في وصف الضحية)15( .

     كمــا عــرف العمــل اإلرهابــي بأنــه: عبــارة عــن عنــف مــادي، وهــو كظاهــرة معاصــرة، خاصــة باملجتمعــات املؤمنــة ، وطريقــة عملــه 
غيــر مســبوقة، وهــو ال يكــون فعــاال إال فــي املجتمعــات التــي يكــون فيهــا العنــف محرمــا أو منبــوذا )16(   

      مجمــل القــول: بخصــوص التعريفــات اللغويــة لكلمــة إرهــاب ومشــتقاتها أنــه ال اختــاف كبيــر فــي املعنــى اللغــوي لكلمــة إرهــاب بيــن 
لغــة وأخــرى فمدلــول الكلمــة فــي اللغــة العربيــة هــو نفســه تقريبــا فــي اللغــات األجنبيــة، بحيــث تشــترك التعاريــف فــي أن اإلرهــاب يحمــل 

معنــى الفــزع والرعــب وبأنــه ذو هــدف سيا�ســي وباســتخدام العنــف أو التهديــد بــه.

     بيــد أن الحقيقــة املاثلــة فــي واقــع اليــوم تشــير إلــى أنــه ومــع تطــور ظاهــرة اإلرهــاب، فــإن األعمــال اإلرهابيــة تتعــدى فــي مداهــا 
الغايــات السياســية إلــى غايــات إيديولوجيــة وحتــى غايــات شــخصية أو أغــراض عقائديــة أو عنصريــة. وتتعــدى فعــل األفــراد إلــى فعــل 
بنــا أن نقــف عنــد أهــم التعريفــات الفقهيــة ملدلــول األعمــال  إلــى هــذه التطــورات يجــدر  الجماعــات والــدول، ولعلــه وقبــل التطــرق 

اإلرهابيــة لــدى الفقــه الغربــي والفقــه العربــي.

))))  ( التعــاون الدولــي ومكافحــة اإلرهــاب/ د, عبــد المغنــي جبــران الزهــر/ مجلــة العلــوم االجتماعيــة االنســانية جامعــة عــدن 
، المجلــد العاشــر/ العــدد الثانــي والعشــرين/ ينايــر يونيــو 2077 ص 210 

))))  ( االرهاب السياسي، د ادونيس العكرة ار الطليعة، القاهرة ، 1991،  ط1 ص4
Stanislav. J. Kirschbaum,»terrorisme  et sécurité internationale «, -bruylant - bruxel--  (  ((((

  las  F1, 2004, P 03
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ملحة عن الجهود التشريعية للدول العربية ملواجهة اإلرهاب

دول مجلس التعاون العربي 

 مــن قناعتهــا املبدئيــة بضــرورة التصــدي لظاهــرة اإلرهــاب مــن خــال الجهــود اإلقليميــة والدوليــة، أقــّرت دول مجلــس 
ً
و انطاقــا

التعــاون »االســتراتيجية األمنيــة ملكافحــة التطــرف املصحــوب باإلرهــاب« فــي عــام 2002م ، وأصــدرت فــي العــام ذاتــه »إعــان مســقط 
بشــأن مكافحــة اإلرهــاب«  . ولقــد توصلــت دول املجلــس فــي العــام 2004م إلــى التوقيــع علــى اتفاقيــة »دول مجلــس التعــاون ملكافحــة 
اإلرهــاب« ، التــي صادقــت عليهــا معظــم دول املجلــس وأصبحــت نافــذة بموجــب املــادة )46( للــدول التــي اودعــت وثائــق التصديــق عليهــا 
لــدى األمانــة العامــة ملجلــس التعــاون . وتفعيــا للمــادة )42( بشــأن وضــع اآلليــات واإلجــراءات والنمــاذج الازمــة لتنفيــذ أحــكام هــذه 
االتفاقيــة، توصلــت لجنــة دول مجلــس التعــاون ملكافحــة اإلرهــاب فــي اجتماعهــا العاشــر الــى وضــع قاعــدة بيانــات مشــتركة تتلخــص 

اهدافهــا فــي اآلتــي:

متابعة تنفيذ بنود االتفاقية.

 الوقوف على مدى تقدم دول املجلس في مجال مكافحة اإلرهاب.

 إعــداد تقريــر ســنوي لجهــود دول املجلــس فــي مجــال مكافحــة اإلرهــاب وإمكانيــة االســتفادة منــه الســتعراضه فــي املحافــل اإلقليميــة 
والدولية.

كمــا تــم تنفيــذ الفقــرة )2( مــن املــادة )9( مــن االتفاقيــة ، بشــأن اإلبــاغ عــن العناصــر اإلرهابيــة أو تلــك التــي يشــتبه فــي اتصاالتهــا أو 
ارتباطهــا بهــذه العناصــر ، حيــث انشــأت دول املجلــس اللجنــة الخليجيــة الدائمــة للقائمــة اإلرهابيــة املوحــدة ، وهــي لجنــة متخصصــة 
تهتــم بدراســة أدراج أو تعديــل أو رفــع أســماء الجماعــات واملؤسســات والكيانــات واألفــراد املنتميــن للمنظمــات اإلرهابيــة أو املرتبطيــن 
بهــا او املنشــقين أو املتفرعيــن عنهــا أو املتعاونيــن معهــا فــي قائمــة خليجيــة موحــدة ، علــى أن ترفــع اللجنــة توصياتهــا مســببة ومفصلــة 
 . كمــا تــم فــي العــام 2006 تشــكيل لجنــة أمنيــة دائمــة 

ً
الجتماعــات أصحــاب الســمو واملعالــي وزراء الداخليــة التخــاذ مــا يرونــه مناســبا

مختصــة بمكافحــة اإلرهــاب تعقــد اجتماعاتهــا بشــكل دوري، ســنوي ، كإحــدى اللجــان األمنيــة املتخصصــة.

اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي 

لقــد تنبــه قــادة مجلــس التعــاون العربــي لظاهــرة االرهــاب وتــم مناقشــته فــي الــدورة الثامنــة للمجلــس العلــى لــدول مجلــس الخليــج 
العربــي املنعقــد فــي مدينــة الريــاض باململكــة العربيــة الســعودية فــي عــام 1987م وتــم اتخــاذ اقــرار االســتراتيجية االمنيــة الشــاملة ثــم 
صــدر فــي اعــان مســقط ملكافحــة االرهــاب كمــا وقــع وزراء داخليــة دول مجلــس الخليــج علــى االتفاقيــة االمنيــة ملكافحــة االرهــاب فــي 

الكويــت فــي 2004 ضمــن برنامــج عمــل مشــترك الحتــواء ظاهــرة االرهــاب )17(

التشريع دولة االمارات العربية املتحدة: 

أسهمت دولة اإلمارات بإصدار قوانين وتشريعات لتجريم أي عناصر ترتبط بالتنظيمات اإلرهابية ومن هذه القوانين:

-  مرسوم بقانون اتحادي رقم )5( لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية املعلوم

- القانــون االتحــادي رقــم )7( لســنة 2014 فــي شــأن مكافحــة الجرائــم اإلرهابيــة: حــدد القانــون الغــرض اإلرهابــي بأنــه اتجــاه إرادة 
الجانــي إلــى ارتــكاب فعــل أو االمتنــاع عــن فعــل بشــكل غيــر قانونــي، وذلــك بقصــد إحــداث نتيجــة إرهابيــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو 

علــم الجانــي بــأن مــن شــأن الفعــل أو االمتنــاع عــن الفعــل، تحقيــق نتيجــة إرهابيــة.

 ألحــكام القانــون االتحــادي رقــم )7( لســنة 2014 بشــأن مكافحــة 
ً
- إصــدار قائمــة محليــة بالكيانــات اإلرهابيــة وجــاء ذلــك تطبيقــا

)))) دراسة حول تشريعات مكافحة االرهاب في دول الخليج العربية واليمن اصدارات االمم المتحدة / فينا 2009  ص 16 

المطلب الثاني
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اإلرهــاب.

- مرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )2( لســنة 2015 فــي شــأن مكافحــة التمييــز والكراهيــة: يتعــرض كل مــن يخالــف القانــون ويقــوم 
بالتميــز بيــن أفــراد أو جماعــات لعقوبــات تشــمل الغرامــة والســجن أو إحداهمــا.

2018 فــي شــأن مواجهــة جرائــم غســل األمــوال ومكافحــة تمويــل اإلرهــاب وتمويــل  - املرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )20( لســنة 
التنفيذيــة. والئحتــه  املشــروعة،  غيــر  التنظيمــات 

2021 إنشــاء “املكتــب التنفيــذي ملواجهــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب”، لإلشــراف علــى تنفيــذ  فــي فبرايــر  - قــررت اإلمــارات 
بـــ  البيانــات املتعلقــة   فــي تســجيل  االســتراتيجية الوطنيــة ملواجهــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب. وحققــت اإلمــارات إنجــازا كبيــرا 
م في الشــركة بشــكل مباشــر أو غير مباشــر من خال 

ّ
”املســتفيد الحقيقي”، في أغســطس 2021 وهو الشــخص الذي يمتلك أو يتحك

امتاكــه أكثــر مــن )25 % ( مــن حقــوق ملكيــة الشــركة وامتــاك) %25 ( أو أكثــر مــن صاحيــات التصويــت للشــركة. ويتــم ذلــك تحــت 
إشــراف األجهــزة األمنيــة والشــرطة. وأعلنــت ”صفيــة الصافــي” مديــرة إدارة غســل األمــوال بــوزارة االقتصــاد اإلماراتيــة أن )%88( مــن 

الشــركات ســجلت معلومــات املســتفيد الحقيقــي الخاصــة بهــا فــي قاعــدة بيانــات موحــدة تشــرف عليهــا وزارة االقتصــاد)18(

اتفاقية التعاون العربي ملكافحة اإلرهاب لعام 1998.

   لقــد خلصــت الجهــود العربيــة ملكافحــة االرهــاب الــى اقــرار االســتراتيجية االمنيــة العربيــة التــي اعتمدهــا مجلــس الــوزراء الداخليــة 
العــرب فــي عــام 1983م وقــد نصــت علــى امــن الوطــن العربــي وحمايتــه مــن محــاوالت االرهــاب والتخريــب املوجهــة مــن الداخــل والخــارج. 

وفــي عــام 1987م ظهــرت للمــرة االولــى فكــرة ابــرام اتفاقيــة عربيــة ملكافحــة االرهــاب فــي اجتمــاع وزراء الداخليــة العــرب وبــدأت أولــى 
خطواتــه العمليــة إلقرارهــا فــي مطلــع التســعينات اال انهــا توقفــت بســبب حــرب الخليــج وفــي عــام 1997م اعتمــدت تلــك االســتراتيجية 
والتــي  تبــرز أهميــة هــذه االتفاقيــة فــي أنهــا وضعــت ألول مــرة تعريفــا عربيــا لإلرهــاب، وحــددت ســبل التعــاون فيمــا بينهــا ملكافحتــه، وهــو 
تعريــف جــرى تدوينــه بشــكل قانونــي عبــر هــذه االتفاقيــة بعــد أن كان مجــرد تــداول سيا�ســي فــي إطــار الصــراع والخــاف بيــن اإلدارة 
األمريكيــة والحركــة الصهيونيــة ومعهــا معظــم الدوائــر الغربيــة مــن جهــة، وبيــن الــدول العربيــة مؤيــدة مــن دول إســامية وأفريقيــة مــن 

جهــة أخــرى)19(.

     عرفــت االتفاقيــة اإلرهــاب تعريفــا وصفيــا بأنــه: » كل فعــل مــن أفعــال العنــف أو التهديــد بــه أيــا كانــت بواعثــه أو أغراضــه، يقــع 
تنفيــذا ملشــروع إجرامــي فرديــا أو جماعيــا، ويهــدف إلــى إلقــاء الرعــب بيــن النــاس، أو ترويعهــم بإيذائهــم أو تعريــض حياتهــم أو حريتهــم 
أو أمنهــم للخطــر أو إلحــاق الضــرر بالبيئــة أو بأحــد املرافــق أو األمــاك العامــة أو الخاصــة أو احتالهــا أو االســتياء عليهــا أو تعريــض 

أحــد املــوارد الوطنيــة للخطــر.«)20( 

     كمــا أن الفقــرة الثانيــة مــن نفــس املــادة أعطــت تعريفــا للجريمــة اإلرهابيــة بأنهــا:« أي جريمــة أو شــروع فيهــا ترتكــب تنفيــذا لغــرض 
إرهابــي فــي أي مــن الــدول املتعاقــدة أو علــى رعاياهــا أو علــى ممتلكاتهــا أو مصالحهــا يعاقــب عليهــا قانونهــا الداخلــي.

فــي االتفاقيــات التاليــة: عــدا مــا اســتثنته منهــا تشــريعات الــدول       كمــا تعــد مــن الجرائــم اإلرهابيــة الجرائــم املنصــوص عليهــا 
لــم تصــادق عليهــا: التــي  أو  املتعاقــدة 

اتفاقية جنيف لعام 1937م الخاصة بمنع االرهاب واملعاقبة عليه 

اتفاقية طوكيو والخاصة بالجرائم واألفعال التي ترتكب على متن الطائرات واملوقعة بتاريخ 14/09/1963.

اتفاقية الهاي بشأن مكافحة االستياء غير املشروع على الطائرات واملوقعة بتاريخ 16/12/1970.

اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع األعمال غير املشروعة املوجهة ضد سامة الطيران املدني واملوقعة في 23/09/1984.

اتفاقيــة نيويــورك الخاصــة بمنــع ومعاقبــة الجرائــم املرتكبــة ضــد األشــخاص املشــمولين بالحمايــة الدوليــة بمــن فيهــم املمثلــون 
))))  دراسة حول تشريعات مكافحة االرهاب في دول الخليج العربية واليمن اصدارات االمم المتحدة / فينا 2009  

))))  دراسة حول تشريعات مكافحة االرهاب في دول الخليج العربية واليمن اصدارات االمم المتحدة / فينا 2009   ص8 
)1))  التمييز بن المقاومة واإلرهاب- وجهة نظر قانونية- هاني الدحلة، ، مرجع سابق، ص  125
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14/12/1973 فــي  الدبلوماســيون واملوقعــة 

اتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن واملوقعة في 17/12/1979. 

اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لسنة 1982، وما تعلق منها بالقرصنة. 

اتفاقية االمم املتحدة الخاصة بمنع التفجيرات االرهابية 1999م 

اتفاقية االمم املتحدة الخاصة بمنع تمويل االرهاب 1999م )21(

التشريع اللبناني:

دولــة لبنــان مــن اول الــدول التــي وضعــت التشــريعات الجنائيــة  فــي الوطــن العربــي التــي يتضمــن نصوصــا تجــرم االعمــال االرهابيــة 
ويعاقــب عليهــا منــذ صــدوره فــي ســنة 1943م 

اذ يعــرف االعمــال االرهابيــة علــى لنهــا جميــع االفعــال التــي ترمــي الــى ايجــاد حالــة مــن الذعــر وترتكــب بوســائل كاألدوات املتفجــرة 
واملــواد امللتهبــة واملنتجــات الســامة او املحرقــة والعوامــل الوبائيــة او امليكروبيــة التــي مــن شــانها ان تحــدث خطــرا عامــا)22( 

التشريع املصري: 

 عــّرف قانــون العقوبــات املصــري اإلرهــاب بأنــه: » كل اســتخدام للقــوة أو العنــف أو التهديــد أو الترويــع لجــأ إليــه الجانــي لتنفيــذ 
مشــروع إجرامي فردي أو جماعي يخل بالنظام العام ويعرض أمن املجتمع للخطر بإيذاء األشــخاص أو إلقاء الرعب بينهم وتعريض 
حياتهــم و حرياتهــم للخطــر وإلحــاق الضــرر بالبيئــة أو باالتصــاالت أو املواصــات أو األمــوال أو املبانــي أو باألمــاك العامــة والخاصــة 
أو احتالهــا أو منــع ممارســة الســلطات العامــة أو اســتخدام دور العبــادة ومعاهــد العلــم أو تعطيــل تطبيــق الدســتور أو اللوائــح.« 23 

ومنــه فــإن هــذا التعريــف قــد أســس جريمــة اإلرهــاب علــى ثــاث عناصــر:

، حيــث نصــت املــادة 237 مــن الدســتور املصــري علــى: “تلتــزم الدولــة بُمواجهــة اإلرهــاب 
ً
 دســتوريا

ً
عتبــر ُمكافحــة اإلرهــاب التزامــا

ُ
ت

بكافــة صــورة وأشــكاله، وتعقــب مصــادر تمويلــه. وُينظــم القانــون أحــكام وإجــراءات ُمكافحــة اإلرهــاب والتعويــض العــادل عــن األضــرار 
 على عاتقها لحماية أمنها القومي فحسب، 

ً
ت الدولة رؤية ُمؤداها أن ُمكافحة اإلرهاب ال ُيعد التزاما

َّ
الجسيمة عنه وبسببه”. وقد تبن

 حمايــة أحــد املبــادئ األساســية لحقــوق اإلنســان وهــو الحــق فــي الحيــاة، وذلــك فــي إطــــار ُمقاربتهــا الشــاملة ملكافحــة 
ً
وإنمــا يســتهدف أيضــا

اإلرهاب.

ــّرِع حزمــة ُمتكاملــة مــن التشــريعات الوطنيــة التــي تتســق مــع 
َ

ش
ُ
انطاقــا مــن االلتــزام الدســتوري بُمكافحــة اإلرهــاب، فقــد وضــع امل

كافحــة اإلرهــاب 
ُ
تحــدة العامليــة مل

ُ
التزامــات مصــر اإلقليميــة والدوليــة ذات الصلــة بُمكافحــة اإلرهــاب، وكذلــك اســتراتيجية األمــم امل

علــى نحــو ُيحقــق ُمكافحــة فعالــة وشــاملة لظاهــرة اإلرهــاب بكافــة أبعادهــا، كمــا اســتهدفت التشــريعات تعزيــز ُســُبل التصــدي للطــرق 
ســتحدثة فــي مجــال تمويــل اإلرهــــاب.

ُ
امل

 بمــا تقــدم، صــدر القانــون رقــم 94 لســنة 2015 لـــُمكافحة اإلرهــاب، وهــو قانــون شــامل للتصــدي لجرائــم اإلرهــاب وتمويلــه 
ً
اتصــاال

مــن الناحيتيــن املوضوعيــة واإلجرائيــة وتنــاول املحــاور الازمــة للُمجابهــة القانونيــة لإلرهــاب بإجــراءات ناجــزة وعقوبــات رادعــة، حيــث 
اســتمدت أحــكام هــذا القانــون مــن قــرارات مجلــس األمــن والصكــوك واالتفاقــات الدوليــة واإلقليميــة فــى مجــال ُمكافحــة اإلرهــاب. وأتــى 
بتعريفــات جامعــة للجماعــة اإلرهابيــة واإلرهابــي، والجريمــة اإلرهابيــة، كمــا قــرر املعاقبــة علــى الشــروع فــي ارتــكاب الجريمــة اإلرهابيــة 
ــّرِع فيــه ضوابــط تجميــد 

َ
ش

ُ
ــم امل

َّ
قــررة للجريمــة التامــة، ولــو لــم يترتــب علــى التحريــض أثــر. ونظ

ُ
أو التحريــض عليهــا بــذات العقوبــة امل

األمــوال واملنــع مــن التَصــرُّف فيهــا وأْوَجــَب القانــون تخصيــص دوائــر لنظــر الُجَنــح والجنايــات واالســتئناف والطعــون فــي قضايــا الجرائــم 
اإلرهابيــة.

)))) دراسة حول تشريعات مكافحة االرهاب في دول الخليج العربية واليمن اصدارات االمم المتحدة / فينا 2009  ص 10 
)))) ينظر : نص المادة 314من قانون العقوبات اللبناني

)))) ينظر المادة 86 عقوبات المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992
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عملية سهام الشرق ) الدور السياسي والعسكري للمجلس االنتقالي الجنوبي واالمارات 
العربية المتحدة في ماكفحة التنظيمات اإلرهابية في الجنوب

كمــا تصــدى ذلــك القانــون لظاهــرة اإلرهابييــن الذيــن يغــادرون أوطانهــم للقتــال بجــوار جماعــات اإلرهــاب، وَمــدَّ نطــاق التجريــم 
 لقــرار مجلــس األمــن 

ً
إلــى الجماعــات اإلرهابيــة، إعمــاال لتســهيل التحــاق الغيــر أو تعاونــه أو عبــوره خــارج البــاد بغــرض االنضمــام 

عتقــدات الداعيــة الســتخدام 
ُ
ــّرِع فيــه كذلــك للترويــج الرتــكاب الجريمــة اإلرهابيــة ولألفــكار وامل

َ
ش

ُ
رقــم 2178 لســنة 2014. وتصــدى امل

 
ً
ــّرِع عــددا

َ
ش

ُ
 مــع التطــورات الحديثــة. كمــا قــرر امل

ً
 ملشــكلة اإلرهــاب اإللكترونــي تواكبــا

ً
 عــن التصــدي صراحــة

ً
الُعنــف بالتجريــم، فضــا

مــن العقوبــات التكميليــة التــي أجــاز للمحكمــة الحكــم بهــا إلــى جانــب العقوبــات األصليــة فــي الجرائــم اإلرهابيــة، وذلــك فــي إطــار ُمراعــاة 
اتخــاذ التدابيــر التحفظيــة بهــدف ُمجابهــة خطــر عــودة املحكــوم عليــه إلــى نشــاطه اإلجرامــي. وشــملت ضوابــط تجميــد األمــوال وتقريــر 

املنــع مــن التصــرف فيهــا أو إدارتهــا أو املنــع مــن الســفر بصفــة تحفظيــة.

ومــن األهميــة بمــكان اإلشــارة إلــى أن هــذا القانــون يكفــل حقــوق املتهــم فــي محاكمــة علنيــة عادلــة ومنصفــة أمــام قاضيــه الطبيعــي 
املشــرع  مــن   

ً
التزامــا ذلــك ســوى  وليــس  بذويــه وبمحاميــه،  فــي االتصــال  املتهــم  للعــزل، وُمراعــاة حــق  القابــل  غيــر  املحايــد واملســتقل 

 أو 
ً
باألحــكام الدســتورية املقــررة، ومــا توجبــه تلــك األحــكام كذلــك مــن حفــظ كرامــة املتهــم وعــدم تعذيبــه أو ترهيبــه أو إيــذاؤه بدنيــا

، وخضــوع الســجون وأماكــن االحتجــاز لإلشــراف القضائــي، وُمراعــاة حرمــة الحيــاة الخاصــة، وافتــراض البــراءة، وحــق الدفــاع 
ً
معنويــا

 للدســتور املصــري- جــزء ال  يتجــزأ 
ً
أصالــة أو بالوكالــة، باإلضافــة إلــى مــا تتمتــع بــه النيابــة العامــة فــى مصــر مــن خاصيــة اعتبارهــا- وفقــا

مــن  القضــاء وكــذا مــا يتمتــع بــه النائــب العــام مــن اســتقال وحيــاد يجســده اختيــاره مــن مجلــس القضــاء األعلــى دون تدخــل الســلطة 
التنفيذيــة.

 لقانون آخر وهو القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات اإلرهابية واإلرهابيين 
ً
وقد جاء القانون السابق ُمكما

بهــدف حصــار اإلرهــاب وتجفيــف منابعــه مــن خــال إعــداد قائمــة بأســماء العناصــر والكيانــات والجماعــات التــي تتــورط فــي القيــام أو 
بهــم وحظــر أنشــطتهم. وقــد روعــي فــى هــذا القانــون أن يتــم التجريــم  التحريــض علــى أعمــال عنــف أو اإلخــال بالنظــام العــام مــن أجــل تعقُّ
 للكيــان 

ً
 التفاقيــة قمــع تمويــل اإلرهــاب واملعاييــر الدوليــة فــي مجــال غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، حيــث أفــرد القانــون تعريفــا

ً
وفقــا

اإلرهابــي والشــخص اإلرهابــي وتمويــل اإلرهــاب واألمــوال وتجميــد األمــوال واملحكمــة املختصــة. كمــا قــام بوضــع قواعــد اإلدراج بالنســبة 
وجهــِة أعماِلهــم إلــى جمهوريــة مصــر العربيــة، وكذلــك إجــراءات النشــر وإجــراءات الطعــن وإدارة األمــوال 

ُ
للكيانــات واألشــخاص غيــر امل

تحفــظ عليهــا. وقــد ســمح هــذا القانــون بــإدراج عــدد مــن الجماعــات اإلرهابيــة املحليــة، وتــم نشــرها فــي الجريــدة الرســمية.
ُ
امل

 
ً
كمــا صــدر القانــون رقــم 14 لســنة 2020 بتعديــل بعــض أحــكام قانــون الكيانــات اإلرهابيــة رقــم 8 لســنة 2015، وذلــك حرصــا

 فيمــا تتطلبــه مــن تحديــد نطــاق األمــوال أو 
ً
 علــى اتســاق أحــكام هــذا القانــون مــع املعاييــر الدوليــة، خاصــة

ً
ــّرِع املصــري أيضــا

َ
ش

ُ
مــن امل

األصــول ومدلــول تمويــل اإلرهــاب وشــمول التجريــم ســفر األفــراد للُمســاهمة فــي األنشــطة اإلرهابيــة. وقــد اســتهدفت هــذه التعديــات 
اآلتي:

تعزيــز قــدرة الدولــة علــى تنفيــذ التزاماتهــا الدوليــة بموجــب قــرارات مجلــس األمــن واالتفاقــات الدوليــة ذات الصلــة، التــي انضمــت 
املاليــة  بالعقوبــات  تعلقــة 

ُ
وامل  ،FATF الدوليــة  املالــي  العمــل  بمجموعــة  الخاصــة  التوصيــات  وكذلــك  عليهــا،  وصدقــت  مصــر  إليهــا 

ســتهدفة فــي إطــار ُمكافحــة اإلرهــاب وتمويلــه.
ُ
امل

تترتــب علــى مــن  آثــار جديــدة  تــم إضافــة  إضفــاء مزيــد مــن الشــمولية علــى تعريــف الكيــان اإلرهابــي واألمــوال اإلرهابيــة، حيــث 
يتــم إدراجــه علــى قوائــم اإلرهابييــن أو علــى قوائــم الكيانــات اإلرهابيــة، وكذلــك فيمــا يتعلــق بنشــر قــرار اإلدراج للكيانــات اإلرهابيــة. 
أمــا فيمــا يتعلــق بتعريــف األمــوال، فقــد تــم اســتبدال التعريــف الســابق بآخــر أشــمل وأوســع ليكــون جميــع األصــول املاليــة واملــوارد 
ترتبــة علــى قــرار اإلدراج علــى 

ُ
 كان نوعهــا أو وســيلة الحصــول عليهــا. مــن جهــة أخــرى، تضمــن التعديــل كذلــك اآلثــار امل

ً
االقتصاديــة أيــا

ســاهم فيــه الدولــة أو املواطنــون بنصيــب مــا، وكــذا أي كيــان ُمخصــص ملنفعــة 
ُ
قوائــم اإلرهابييــن ومنهــا ســقوط الُعضويــة فــى أي كيــان ت

 تقريــر غرامــة إضافيــة 
ً
 بالجماعــات اإلرهابيــة، وأخيــرا

ً
ســوة

ُ
عامــة، وتجريــم نشــاط الشــخصيات االعتباريــة التــى تتدخــل فــى عمــل إرهابــي أ

ر ضبــط األمــوال أو التصــرف فيهــا لغيــر حســني النيــة.
ُّ

عنــد تَعــذ

التــى كشــف عنهــا تطبيــق أحــكام قانــون مكافحــة اإلرهــاب الصــادر  فــى ُمراعــاة االعتبــارات العمليــة  وانطاقــا مــن رغبــة الدولــة 
بالقانــون رقــم 94 لســنة 2015، فقــد صــدر القانــون رقــم 15 لســنة 2020 بشــأن تعديــل قانــون مكافحــة اإلرهــاب املشــار إليــه متضمنــا 

مــا يلــى:

اســتبدل القانــون تعريــف األمــوال أو األصــول الــواردة باملــادة )-1 بنــد “و”( ليشــمل جميــع األصــول املاديــة واالفتراضيــة وعائداتهــا 
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نشــئة لتلــك الحقــوق. وشــمل األصــول 
ُ
َد بعــض األدوات القانونيــة امل تعلقــة بــأٍي منهــا وَعــدَّ

ُ
واملــوارد االقتصاديــة وجميــع الحقــوق امل

مــع  القانــون  توافــق  ذلــك  مــن  وقصــد  القائــم،  بالنــص  الــوارد  التعريــف  شــملها  التــى  العناصــر  إلــى  باإلضافــة  وذلــك  االفتراضيــة، 
التعديــات التــى طــرأت علــى منهجيــة التقييــم عــن مجموعــة العمــل املالــي ذات الصلــة باألصــول االفتراضيــة وُمقدمــي الخدمــات. كمــا 
اســتبدل القانــون املقصــود بتمويــل اإلرهــاب الــوارد باملــادة 3 ليشــمل األمــوال واألصــول الناتجــة عــن أي نشــاط إرهابــي فــردي أو جماعــي 
تمثــل فــى توفيــر مــكان للتدريــب أو مــاذ آمــن 

ُ
ُمنظــم أو غيــر ُمنظــم فــى الداخــل أو الخــارج بشــكل ُمباشــر أو غيــر ُمباشــر. وأضــاف الدعــم امل

إلرهابي أو أكثر أو تزويدهم بأســلحة أو ُمســتندات أو بأية وســيلة ُمســاعدة أخرى من وســائل الدعم أو التمويل، أو الســفر مع العلم 
بذلــك ولــو لــم ُيكــن لهــا صلــة بالعمــل اإلرهابــي، وذلــك باإلضافــة إلــى العناصــر التــى يشــملها التعريــف الــوارد بالنــص القائــم، وقصــد 
مــن ذلــك توافــق القانــون مــع املعاييــر الدوليــة فــى تحديــد مدلــول تمويــل اإلرهــاب بمعنــى يســتوعب حالــة وقــوع الفعــل اإلرهابــي أو عــدم 
 املــادة )13( الخاصــة بتجريــم تمويــل 

ً
وقوعــه وأكثــر مــن ذلــك ولــو لــم تكــن لــه صلــة مباشــرة بالعمــل اإلرهابي.اســتبدل القانــون أيضــا

اإلرهــاب بهــدف شــمول التجريــم تمويــل اإلرهــاب بقصــد ســفر أفــراد الدولــة غيــر دولــة إقامتهــم أو جنســيتهم الرتــكاب العمــل اإلرهابــي 
 كان شــكله كمــا ســاوى فــى النشــاط بيــن الجريمــة التــى تقــع بواســطة 

ً
شــاركة فيــه، أو تقديــم العــون أيــا

ُ
أو التخطيــط أو اإلعــداد لــه أو امل

 لنطــاق التجريــم.
ً
 توســيعا

ً
جماعــة إرهابيــة أو شــخص اعتبــاري، حتــى تشــمل األنشــطة اإلرهابيــة لألشــخاص االعتبارييــن أيضــا

وأضافــت مادتــه الثالثــة إلــى القانــون رقــم 94 لســنة 2015 املشــار إليــه فقــرة ثالثــة إلــى املــادة 39، أوجبــت الحكــم بغرامــة إضافيــة 
َنــة بالفقــرة األولــى مــن هــذه املــادة التــي اســتخدمت 2015.  بيَّ

ُ
عــادل قيمــة األمــوال واألصــول امل

ُ
ت

تــم  ر ضبــط األمــوال أو 
َّ

فــى العمــل اإلرهابــي، إذا تَعــذ فــي مكافحــة االرهــاب أو خصصــت لاســتخدام  مجلــس االنتقالــي الجنوبــي 
التصــرف فيهــا للغيــر حســن. مــن ناحيــة أخــرى، وبالنظــر ألهميــة تجفيــف منابــع اإلرهــاب ومكافحــة مصــادر تمويلــه، فقــد صــدر القانون 
عــدل بالقــرار بقانــون رقــم 36 لســنة 2014، والــذي جــاء لُيواكــب التطــورات 

ُ
رقــم 80 لســنة 2002 بشــأن مكافحــة غســل األمــوال وامل

FATF. وصــدرت الئحتــه  فــي مجــال تمويــل العمليــات اإلرهابيــة، وكذلــك التوصيــات الصــادرة عــن مجموعــة العمــل املالــي  الســريعة 
التنفيذيــة رقــم 80 لســنة 2002 فــي 9 يونيــو 2003 بموجــب قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء 951 لســنة 2003، وآخرهــا القــرار رقــم )457( 
ســتجدات فــي 

ُ
 عــن ُمواكبــة امل

ً
ــر تفصيليــة وتفســيرية ألحــكام القانــون املذكــور وتعدياتــه، فضــا

ُ
ط

ُ
لســنة 2020 والتــي تهــدف إلــى وضــع أ

املعاييــر الدوليــة الصــادرة عــن مجموعــة العمــل املالــي. 

وفــي إطــار املراجعــة الدوريــة للتشــريعات الخاصــة بمنظومــة مكافحــة اإلرهــاب لتطويرهــا وتحديثهــا بمــا يواكــب املســتجدات، شــهد 
عــام 2020 تعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم 80 لســنة 2002 بشــأن مكافحــة غســل األمــوال، وذلــك بموجــب القانــون رقــم 17 لســنة 

2020، حيــث أقــرت التعديــات اآلتــي:

اســتبدال عبــارة “األمــوال أو األصــول” بكلمــة “األمــوال” أينمــا وردت فــي القانــون املذكــور، وذلــك تماشــيا مــع التعديــات التــي طــرأت 
علــى منهجيــة التقييــم الخاصــة بمجموعــة العمــل املالــي ذات الصلــة باألصــول االفتراضيــة ومقدمــي الخدمــات مــن ناحيــة، واتســاقا 
مــع التعديــات التــي اســتحدثها املشــرع علــى تعريــف “األمــوال” الــوارد فــي القانــون رقــم 8 لســنة 2015 بشــأن تنظيــم قوائــم الكيانــات 

اإلرهابيــة واإلرهابييــن، والقانــون رقــم 94 لســنة 2015 بشــأن مكافحــة اإلرهــاب.

تــم تحديــد “الجهــات” فــي مــادة )١/ بنــد /ى( حيــث نصــت علــى أن املقصــود بالجهــات هــي “الجهــات املعنيــة بمكافحــة غســل األمــوال 
والجرائــم األصليــة املرتبطــة بهــا أو تمويــل اإلرهــاب التــي تحددهــا الائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون”.

بأمــوال  الجرائــم  فــي حالــة اختــاط املتحصــات عــن  التصــرف  املقــررة وســبل  أحــوال املصــادرة  14 مكــرر بشــأن  املــادة  إضافــة 
مصــادر  مــن  اكتســبت  بأمــوال  املتحصــات  اختلطــت  فــإذا   ” علــى  الجديــدة  املــادة  نصــت  حيــث  مشــروعة،  مصــادر  مــن  مكتســبة 
مشــروعة، فيصــادر منهــا مــا يعــادل القيمــة املقــدرة لهــا أو للوســائط املســتخدمة أو التــي أعــدت الســتخدامها فــي جرائــم غســل األمــوال 
أو الجرائــم األصليــة. ويحكــم بغرامــة إضافيــة تعــادل قيمــة األمــوال أو األصــول فــي حالــة تعــذر ضبطهــا أو فــي حالــة التصــرف فيهــا إلــى 

الغيــر حســن النيــة.”

إضافــة املــادة 17 مكــررا حــول التدابيــر التحفظيــة التــي تشــتمل علــى التجميــد أو الحجــز. تعديــل املــادة 16 مكــررا بشــأن اإلجــراءات 
التــي يجــوز اتخاذهــا ضــد املخالفيــن، والتــي مــن بينهــا توجيــه تنبيــه/ اإللــزام بإزالــة املخالفــة واتخــاذ إجــراءات تصحيحيــة خــال مــدة 

محــددة/ منــع مزاولــة األعمــال أو تعليقهــا أو تقييدهــا أو وقــف النشــاط وذلــك ملــدة ال تجــاوز ســنة.
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إضافــة املــادة 9 مكــرر التــي تنــص علــى أن “تلتــزم جميــع الجهــات، كل فيمــا يخصــه، باالحتفــاظ بإحصائيــات شــاملة تضمــن فاعليــة 
وكفــاءة نظــم مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، وذلــك كلــه علــى النحــو الــذي تحــدده الائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون.”

إضافــة املــواد )18 مكــرر- 18 مكــرر -1 18 مكــرر -2 18 مكــرر 3( بشــأن تنظيــم وتعزيــز التعــاون القضائــي فــي مجــال جرائــم غســل 
األمــوال والجرائــم األصليــة املرتبطــة بهــا أو تمويــل اإلرهــاب.

تجــدر اإلشــارة كذلــك إلــى تعديــل أحــكام القانونيــن رقــم 396 لســنة 1956 فــي شــأن تنظيــم الســجون ورقــم 182 لســنة 1960 فــي 
شــأن مكافحــة املخــدرات، وذلــك بموجــب القانــون رقــم 19 لســنة 2020، بمــا يقــر عــدم ســريان أحــكام اإلفــراج تحــت شــرط الــواردة 
فــي قانــون تنظيــم الســجون علــى املحكــوم عليهــم الرتكابهــم أي مــن الجرائــم املنصــوص عليهــا فــي القانــون رقــم 80 لســنة 2002 حــول 

مكافحــة غســل األمــوال، وقانــون مكافحــة اإلرهــاب رقــم 94 لســنة 2015.

ــل هــذه التشــريعات القانــون رقــم 175 لســنة 2018 فــي شــأن ُمكافحــة جرائــم التقنيــة املعلوماتيــة والــذي جــاء لُيشــدد الحصــار  ّمِ
َ

ُيك
علــى الجرائــم اإلرهابيــة مــن خــال تجريــم أي فعــل اختــراق أو اعتــداء علــى األنظمــة املعلوماتيــة للدولــة أو أي فعــل آخــر باســتخدام 
عــدل بالقانــون رقــم 95 لســنة 

ُ
الوســائل املعلوماتيــة مــن أجــل تســهيل ارتــكاب جرائــم إرهابيــة. وُيضــاف ملــا تقــدم، قانــون رقــم 14 امل

تكاملــة لشــبه جزيــرة ســيناء، والــذي ينظــم عمليــة تملــك األرا�ســي والعقــارات واالســتثمار فــي ســيناء.
ُ
2015 بشــأن التنميــة امل

مــن ناحيــة أخــرى تســري أحــكام القانــون رقــم 149 لســنة 2019 لتنظيــم ُممارســة العمــل األهلــي علــى املؤسســات األهليــة املصريــة 
يســر علــى الجمعيــات األهليــة العمــل فــي 

ُ
واملنظمــات اإلقليميــة واألجنبيــة غيــر الحكوميــة، وذلــك لدعــم العمــل األهلــي بمظلــة قانونيــة ت

ســتدامة. وفــي الوقــت نفســه، فــإن القانــون 
ُ
املجــاالت االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة والبيئيــة مــن أجــل دعــم خطــط التنميــة امل

2021 بخصــوص الائحــة  104 لســنة  ُيكافــح كل أنشــطة التمييــز والعنــف واإلرهــاب. وقــد صــدر قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 
التنفيذيــة للقانــون املذكــور والتــي نظمــت ضوابــط عــدم اســتغال العمــل األهلــي فــي ممارســة أيــة أنشــطة إرهابيــة أو أنشــطة غســل 
أمــوال، ومــن أبــرز مــا جــاء بهــا املــادة 41 التــي تشــير إلــى حــق الجمعيــات فــي تلقــي األمــوال النقديــة مــن داخــل الجمهوريــة مــن أشــخاص 
طبيعيــة أو اعتباريــة مصريــة أو منظمــات أجنبيــة غيــر حكوميــة مصــرح لهــا بالعمــل داخــل مصــر وفًقــا ألحــكام القانــون مــع عدم اإلخال 
بأحــكام قوانيــن مكافحــة اإلرهــاب وغســل األمــوال، واملــادة 172 التــي تلــزم الوحــدة املركزيــة للجمعيــات والعمــل األهلــي والجهــات التــي 
تحتفظ ببيانات أو معلومات عن مؤسسات املجتمع األهلي بإتاحتهــا للجهات املعنية وذلك ألغراض مكــافحة غســل األموال وتمويل 
اإلرهــاب والجرائــم األصليـــة، كمــا تلتــزم كذلــك بوضــع آليــات تضمــن التبــادل الفــوري مــع أي جهــة مختصــة للمعلومــات أو البيانــات 
ذات الصلــة التــي تحتفــظ بهــا، وأيضــا املــادة 182 التــي تشــترط      أال يكــون املتطــوع فــي العمــل األهلــي مــن املدرجيــن علــى قوائــم اإلرهــاب. 

تحــرص الدولــة علــى تضميــن القوانيــن الجديــدة مــا يائــم مــن النصــوص التشــريعية التــي تتعلــق بترســيخ منظومــة مجابهــة اإلرهــاب 
وتمويلــه ومكافحــة جرائــم غســل األمــوال، حيــث ألــزم القانــون رقــم 18 لســنة 2020 بشــأن تنظيــم نشــاط التمويــل االســتهاكي فــي 
مادتيــه 12 و16 الشــركات املرخــص لهــا بمزاولــة نشــاط التمويــل االســتهاکی وكــذا مقدمــي التمويــل االســتهاكي املرخــص لهــم بمزاولــة 
هــذا النشــاط بمراعــاة القواعــد واملعاييــر الخاصــة بمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، وكذلــك التعليمــات الصــادرة مــن وحــدة 

مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وبعــد التنســيق مــع الجهــات املعنيــة.

كمــا جــاء القانــون رقــم 194 لســنة 2020 بشــأن إصــدار قانــون البنــك املركــزي والجهــاز املصرفــي ليحــدد آليــات مكافحــة اإلرهــاب 
وتمويلــه وغســل األمــوال فــي املــادة 141 التــي تخــول النائــب العــام أو مــن يفوضــه مــن املحاميــن العاميــن األول علــى األقــل أن يأمــر 
مباشــرة باالطــاع أو الحصــول علــى أي بيانــات أو معلومــات تتعلــق بالحســابات أو الودائــع أو األمانــات أو الخزائــن املنصــوص عليهــا فــي 
املــادة )١٤٠( مــن هــذا القانــون أو املعامــات املتعلقــة بهــا إذا اقت�ســى ذلــك كشــف الحقيقــة فــي جريمــة مــن الجرائــم املنصــوص عليهــا 
فــي القوانيــن املتعلقــة بمكافحــة غســل األمــوال ومكافحــة وتمويــل اإلرهــاب. كمــا تنــص املــادة 180 علــى أن يعمــل املعهــد املصرفــي التابــع 
للبنــك املركــزي علــى تنميــة املهــارات فــي األعمــال املصرفيــة واملاليــة والنقديــة والقانونيــة ونظــم وخدمــات الدفــع وتكنولوجيــا وأمــن 
املعلومــات ومكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، وذلــك للعامليــن بالبنــك املركــزي والبنــوك والجهــات العاملــة فــي هــذه املجــاالت 

بهــدف مســايرة التطــور العالمــي وترســيخ قواعــد العمــل املنهــي الســليم.

مــن ناحيــة أخــرى، صــدر عــدد مــن القــرارات التــي تعضــد مــن املنظومــة املصريــة ملكافحــة تمويــل اإلرهــاب وغســل األمــوال، مــن 
بينهــا قــرار الهيئــة العامــة للرقابــة املاليــة رقــم 23 لســنة 2020 بشــأن الضوابــط الرقابيــة الخاصــة بقوائــم العقوبــات والقيــود املاليــة 
املســتهدفة فــي مجــال مكافحــة اإلرهــاب وانتشــار أســلحة الدمــار الشــامل للجهــات العاملــة فــي مجــال األنشــطة املاليــة غيــر املصرفيــة، 
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وقــرار الهيئــة العامــة للرقابــة املاليــة رقــم 2 لســنة 2021 بشــأن الضوابــط الرقابيــة فــي مجــال مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب 
2020 املنظــم  38 لســنة  التجــارة والصناعــة رقــم  قــرار وزيــر  املاليــة غيــر املصرفيــة، وكذلــك  فــي مجــال األنشــطة  العاملــة  للجهــات 

للضوابــط الرقابيــة لسماســرة العقــارات فيمــا يتعلــق بمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب

 التشريع الجزائري:

     دمــج املشــرع الجزائــري فــي املــادة 87 مكــرر مــن قانــون العقوبــات، األعمــال اإلرهابيــة باألفعــال التخريبيــة وعرفهــا بأنهــا:« كل عمــل 
يســتهدف أمــن الدولــة، والوحــدة الوطنيــة والســامة الترابيــة واســتقرار املؤسســات وســيرها العــادي، عــن طريــق أي عمــل غرضــه مــا 

يأتــي:)24(

بــث الرعــب فــي أوســاط الســكان وخلــق جــو انعــدام األمــن مــن خــال االعتــداء املعنــوي أو الجســدي علــى األشــخاص أو تعريــض 
حياتهــم أو حريتهــم أو أمنهــم للخطــر أو املــس بممتلكاتهــم.

رقلة حركة املرور أو حرية التنقل في الطرق والتجمهر أو االعتصام في الساحات العمومية.

االعتداء على رموز األمة والجمهورية ونبش أو تدنيس القبور.

االعتداء على وسائل املواصات والنقل و امللكيات العمومية والخاصة واالستحواذ عليها أو احتالها دون مسوغ قانوني.

االعتــداء علــى املحيــط أو إدخــال مــادة أو تســريبها فــي الجــو أو فــي باطــن األرض أو إلقائهــا عليهــا أو فــي امليــاه اإلقليميــة مــن شــأنه جعــل 
صحة اإلنســان أو الحيوان أو البيئة الطبيعة في خطر

عرقلة عمل السلطات العمومية أو حرية ممارسة العبادة والحريات العامة وسير املؤسسات املساعدة للمرفق العام. 

عرقلة سير املؤسسات العمومة أو االعتداء على حياة أعوانها أو ممتلكاتهم أو عرقلة تطبيق القوانين والتنظيمات. . 

التشريع االردني:

عــرف االرهــاب فــي الفقــرة املــادة 147 مــن قانــون العقوبــات لعــام 2001م بانــه اســتخدام العنــف او التهديــد باســتخدامه اي كانــت 
بواعثــه واغراضــه يقــع تنفيــذا لعمــل فــردي او جماعــي يهــدف االخــال بالنظــام العــام او تعريــض حياتهــم وامنهــم للخطــر او االلحــاق 
الضــرر بالبيئــة او املرافــق واالمــاك العامــة او الخاصــة او املرافــق الدوليــة والبعثــات الدبلوماســية او تعريــض املــوارد الوطنيــة للخطــر 

او التعريــض او تعطيــل احــكام الدســتور وقوانينــه.

 التشريع العراقي 

 او 
ً
لقــد عــرف قانــون مكافحــة االرهــاب العراقــي االرهــاب بأنــه: كل فعــل اجرامــي يقــوم بــه فــرد او جماعــة منظمــة مســتهدفا فــردا

 باملمتلــكات العامــة او الخاصــة بهــدف االخــال 
ً
مجموعــه افــراد او منظمــات او مؤسســات رســمية كانــت او غيــر رســمية اوقــع اضــرارا

بالنظــام العــام واالمــن واالســتقرار والوحــدة الوطنيــة أو ادخــال الخــوف والفــزع والرهبــة فــي نفــوس االفــراد واثــارة الفو�ســى والنزاعــات 
 لغايــات ارهابيــة)25( 

ً
فــي البلــد تحقيقــا

التشريع اليمني 

اســتهلت اليمــن تقريرهــا الــى لجنــة مكافحــة االرهــاب بمجلــس االمــن الدولــي )الوثيقــة ) 204/2002 ( باإلشــارة الــى انــه نظــرا ألنــه 
لــم يتــم تحديــد مفهــوم االرهــاب بعــد وحيــث ان قــرار مجلــس االمــن الدولــي رقــم) 1373( الصــادر بتاريــخ 28 / 9/ 2001م لــم يتضمــن

)))) قانــون العقوبــات فــي ضــوء الممارســة القضائيــة، أحســن بوســقيعة،   الطبعــة -2- ، مطبوعــات الديــوان الوطنــي لألشــغال 
التربويــة، 2001، ص 39.   

))))ينظر: المادة )1(من قانون مكافحة االرهاب العراقي رقم13 لسنة 2005
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 تحديــد مفهــوم االرهــاب لذلــك فــان اعــداد هــذا التقريــر يســتند الــى االلتزامــات التــي ارتبطــت بهــا اليمــن وبموجــب االتفاقيــة العربيــة 
ملكافحــة االرهــاب لعــام 1998م والتــي ميــزت بيــن االرهــاب والكفــاح املســلح ومــن هنــا ف26إن املشــرع اليمنــي لــم يضــع تعريفــا محــددا 
لإلرهــاب وانمــا اورد طائفــة مــن الجرائــم نظــرا لخطورتهــا كمــا هــي مبينــة فــي النصــوص القانونيــة الــواردة فــي قانــون الجرائــم والعقوبــات 
رقــم 12 لســنة 1992 اذ نصــت املــادة 138 منــه بانــه يعاقــب بالحبــس مــدة ال تزيــد علــى عشــر ســنوات مــن عــرض للخطــر عنــدا وســيلة 
مــن وســائل النقــل البريــة او البحريــة او الجويــة او عطــل ســيرها بــاي طريقــة وكــذا القانــون رقــم 122 لســنة 1993 والخــاص بالطيــران 
املدنــي وفــي عــام 1998 عمــد املشــرع اليمنــي الــى اصــدار قانــون رقــم 24 الخــاص بمكافحــة جرائــم االختطــاف والتقطــع اذ تنــدرج فــي 

العقوبــات علــى الجرائــم االرهابيــة وفقــا لحجــم املصلحــة املــراد حمايتــه)27( .

))))  ( دراســة حــول تشــريعات مكافحــة االرهــاب فــي دول الخليــج العربيــة واليمــن ا صــدارات االمــم المتحــدة / فينــا 2009  
 126 ص 

))))  ( ينظــر: نــص المــواد ) 137- 138- 139- 142- 144- 147- 301( مــن القــرار الجمهــوري رقــم 212 لســنة 1992 
م 
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الجهود السياسية والديبلوماسية للمجلس االنتقالي الجنوبي ملكافحة اإلرهاب

يعــد شــعب الجنــوب مــن أكثــر الشــعوب تضــررا مــن اإلرهــاب حيــث إن أول عمليــات تكفيــر وإرهــاب فــي العالــم توجــه ضــد شــعب 
ثــروات  احتــال  لغــرض  بالديــن  املتلبــس  السيا�ســي  والتطــرف  اإلرهــاب  يعانــي  الجنــوب  فــي  التســعينات وشــعبنا  منــذ مطلــع  بأكملــه 
تأســلمة”، وفــى 

ُ
فــي تقويــض مــا ُيســمى بالجماعــات “امل بــكل جهــده  فــي مواجهــة مباشــرة وعمــل  تلــك اللحظــة وشــعبنا  الجنــوب ومنــذ 

 لتحقيــق مآربهــا السياســية فــي فــرض نمــوذج تكفيــري ينحــرف 
ً
خــذ مــن الديــن ســتارا تَّ

َ
مقدمتهــا جماعــة “اإلخــوان” اإلرهابيــة، التــي ت

عــن صحيــح الديــن ومبادئــه الســمحة علــى املجتمــع، ويشــمل إســقاط ُمؤسســات الدولــة الوطنيــة علــى غــرار مــا شــهدته عــدد مــن دول 
 للكافــة أن جماعــة اإلخــوان اإلرهابيــة تمثــل املنبــع الرئي�ســي الــذي انبثقــت عنــه كافــة الجماعــات اإلرهابيــة، 

ً
املنطقــة، حيــث بــدا جليــا

علــى اختــاف ُمســمياتها، واســتمدت منــه املبــادئ الفكريــة املتطرفــة الدمويــة التــي أرســاها اإلرهابيــان “ســيد قطــب” و”حســن البنــا” 
مثــل “الحاكميــة” و”الجاهليــة”، و”أســتاذية العالــم

لقــد مثــل الرئيــس القائــد اللــواء/ عيــدروس بــن قاســم الزبيــدي، القائــد العســكري البــارز ومؤســس املقاومــة الجنوبيــة، وصانــع 
أول انتصــار علــى املليشــيات الحوثيــة، عيــن بقــرار مــن الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي، محافظــا للعاصمــة الجنوبيــة عــدن فــي الســابع 
مــن ديســمبر )كانــون األول( 2015 ، خلفــا ملحافــظ عــدن اللــواء جعفــر محمــد ســعد الــذي اغتيــل فــي تفجيــر إرهابــي اســتهدف موكبــه فــي 

جولــد مــور بالتواهــي يــوم الـــ30 مــن نوفمبــر )تشــرين الثانــي( 2015م

وقــد كان تعييــن الزبيــدي محافظــا لعــدن، واللــواء شــال شــائع مديــرا لألمــن، كمهمــة انتحاريــة فــي ظــل تزايــد الهجمــات اإلرهابيــة 
العنيفــة التــي ضربــت العاصمــة وأوقعــت مئــات الضحايــا اغلبهــم مدنيــون. وكان تنظيــم إخــوان اليمــن املتحكــم فــي الرئاســة الحكوميــة، 
غيــر راٍض عــن تعييــن الزبيــدي محافظــا لعــدن، نظــرا لتاريخــه الوطنــي ومطالبتــه منــذ وقــت مبكــر باســتعادة دولــة الجنــوب، ناهيــك عــن 
انــه أحــد املحكــوم عليهــم باإلعــدام مــن قبــل تحالــف نظــام علــي عبــدهللا صالــح واخــوان اليمــن فــي الحــرب األولــى علــى الجنــوب صيــف 

العــام 1994م.

لقــد تولــى عيــدروس الســلطة فــي عــدن وأغلــب مديرياتهــا تحــت ســيطرة عناصــر إرهابيــة، وتعــرض ألكثــر مــن 4 محــاوالت اغتيــال، 
منهــا 3 بعربــات مفخخــة، تبناهــا مــا ُيعــرف بتنظيــم الدولــة اإلســامية.  وفــي منتصــف مــارس 2016م أطلقــت قــوات األمــن فــي عــدن 
عمليــة عســكرية واســعة لتأميــن مديريــة املنصــورة بعــد سلســلة مــن أعمــال القتــل واالغتيــال شــبه اليومــي مــن قبــل املســلحين، وفــي 

اليــوم التاســع والعشــرون مــن نفــس الشــهر اســتكملت القــوات األمنيــة العمليــة وســيطرت بالكامــل علــى املديريــة.

، وعلــى إثــر ذلــك 
ً
 فــي الخدمــات األساســية، ومنهــا انقطــاع خدمــة الكهربــاء لفتــرات طويلــة جــدا

ً
شــهدت مدينــة عــدن انهيــار كامــا

التدهــور املتســارع وصمــت الحكومــة اليمنيــة، غــادر عيــدروس عــدن إلــى االمــارات العربيــة املتحــدة فــي مهمــة عمــل وأثمــرت جهــوده عــن 
ــدات وتجهيــزات الزمــة بخمســين ميجــا وات

ّ
دعــم اإلمــارات لكهربــاء عــدن بمول

 فــي الفســاد، مــن انتــزاع منشــأة النفــط فــي منطقــة حجيــف بعــد مــرور 
ً
اســتطاع عيــدروس وفــي أول إنجــاز مــن نوعــه فــي بلــد ظــل غارقــا

 مــن خصخصتهــا ملصلحــة رجــل االعمــال اليمنــي توفيــق عبــد الرحيــم، هــذا الحــراك التنمــوي الــذي قــام بــه محافــظ 
ً
أكثــر مــن 16 عامــا

عــدن، لــم يــرق بــكل تأكيــد لتنظيــم اإلخــوان الحاكــم، الــذي وظــف اإلعــام املحلــي للنيــل منــه وعرقلــة جهــوده التــي كان الهــدف منهــا 
إعــادة عــدن إلــى وضعهــا الطبيعــي قبــل وحــدة 1990م.

فعمــل اإلخــوان علــى محاولــة اثــارة الفو�ســى واغــاق مجــاري ميــاه الصــرف الصحــي وقطــع خطــوط نقــل الطاقــة، وانابيــب امليــاه، 
ملحاولــة تأليــب الشــارع ضــد املحافــظ الــذي كانــت توجــه لــه تهمــة الســعي النفصــال الجنــوب.

وقــد أعلنــت حكومــة اليمــن املؤقتــة وعلــى لســان وزيــر الخارجيــة األســبق عبدامللــك املخافــي أنهــم يعرقلــون نهــوض عــدن العاصمــة، 
حتــى ال يشــجع نهوضهــا واســتقرارها علــى »االنفصــال«. علــى الرغــم مــن الحملــة اإلعاميــة والسياســية التــي طالــت شــخص الزبيــدي، 
اال انــه ظــل محافظــا علــى عاقتــه بالرئيــس هــادي، حيــث نظــم فــي األول مــن ديســمبر )كانــون األول( 2016م، مظاهــرة حاشــدة مؤيــدة 
للرئيــس عبدربــه منصــور هــادي فــي ســاحة العــروض بعــدن، نــددت بخطــة األمــم املتحــدة للســام فــي اليمــن ورفضــت مقترحــات املبعــوث 

المطلب الثالث
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الدولــي لليمــن إســماعيل ولــد الشــيخ أحمــد.

إلــى ســرعة تشــكيل كيــان  الزبيــدي محافــظ عــدن  اللــواء عيــدروس  )أيلــول(2016م، دعــا محافــظ عــدن  الـــ10 مــن ســبتمبر  فــي 
سيا�ســي ويطالــب الرئيــس هــادي بدعــم خيــارات الجنوبييــن، معتبــرا ان تشــكيل الكيــان السيا�ســي هدفــه مقارعــة قــوى اليمــن الشــمالي، 

.
ً
 قويــا للتيــارات السياســية فــي اليمــن الشــمالي؛ وهــو األمــر الــذي اثــار غضبــا إخوانيــا واســعا

ً
وان يكــون نــدا

 وكان يهــدف الزبيــدي مــن دعوتــه لـــ »إعــان الكيــان السيا�ســي فــي الجنــوب للتعبيــر عــن تطلعــات الجنوبييــن وان يكــون ممثلهــم فــي 
، األمــر الــذي كشــف خريطــة التحالفــات 

ً
الحكومــة وفــي أي مفاوضــات سياســية مســتقبلية«.هذه الدعــوة اثــارت غضبــا إخوانيــا واســعا

اليمنيــة بمــا فيهــا ميليشــيات الحوثــي، والتــي وقفــت إلــى جانــب التنظيــم الحاكــم فــي اليمــن، حيــث تبيــن ان ال خــاف بيــن هــذه القــوى 
عندمــا يتعلــق األمــر بالجنــوب.

وبعــد هــذه الدعــوة تزايــدت حــدة العنــف فــي الجنــوب وشــهدت العاصمــة عــدن سلســلة هجمــات واغتيــاالت طالــت كــوادر جنوبيــة 
بــارزة، لكــن هــذا لــم يعرقــل امل�ســي فــي تشــكيل الكيــان السيا�ســي الجنوبــي. وحيــن أدرك حــكام »الرئاســة اليمنيــة« أن ال خيــار امامهــم 
فــي مواجهــة عيــدروس الزبيــدي، ســوى إقالتــه مــن منصــب محافــظ عــدن، وهــو مــا جعــل الحــكام يختــارون الـــ27 مــن ابريــل )نيســان( 

 لذلــك، وهــو اليــوم الــذي تحــل فيــه ذكــرى اعــان تحالــف الحــرب األولــى علــى الجنــوب فــي العــام 1994م.
ً
2017م، موعــدا

 مــن 
ً
 أقــال بموجبــه كا

ً
فــي الســاعات األولــى ليــوم الـــ27 مــن أبريــل )نيســان األســود(، أصــدر الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي، قــرارا

وزيــر الدولــة هانــي بــن بريــك، ومحافــظ عــدن اللــواء عيــدروس قاســم الزبيــدي، ومحافــظ حضرمــوت اللــواء أحمــد ســعيد بــن بريــك، 
ومحافــظ شــبوة اللــواء أحمــد حامــد امللــس، ومحافــظ ســقطرى اللــواء ســالم الســقطري، واختيــار التاريــخ كان هدفــه تقديــم رســالة 
للجنوبييــن ان »تطلــب األمــر ســوف نعــاود شــن حربــا أخــرى علــى الجنــوب والســيطرة عليــه، مذكريــن بتلــك الحــرب التــي انتهــت بهزيمــة 

القــوات الجنوبيــة، واحتــال القــوات اليمنيــة الشــمالية لكافــة مــدن الجنــوب.

ولــم يعلــق الزبيــدي علــى قــرار اقالتــه، بــل م�ســى فــي تأســيس املجلــس االنتقالــي الجنوبــي، الــذي أعلــن عــن تأسيســه عقــب تفويــض 
شــعبي واســع شــهدته العاصمــة عــدن يــوم الـــ4 مــن مايــو )آيــار( 2017م، والــذي عــرف بإعــان عــدن التأريخــي، والــذي اعقبــه تشــكيل 
قيــادة سياســية للجنــوب، بزعامــة الرئيــس عيــدروس قاســم الزبيــدي وعضويــة 26 عضــوا مثلــوا محافظــات الجنــوب، يــوم الـــ11 مــن 
نفــس الشــهر، وهــو اليــوم الــذي شــهد ميــاد املجلــس االنتقالــي الجنوبــي، الــذي اكتســب زخمــا سياســيا كبيــرا علــى املســتويين اإلقليمــي 
والدولــي، واعترضــت اطــراف إقليميــة، ابرزهــا »قطــر وإيــران وتركيــا«، واذرع محليــة فــي اليمــن كالحوثييــن واإلخــوان، والذيــن رأوا فــي 

املجلــس انــه عبــارة عــن »حكومــة انفصاليــة«، يجــب مقاومتهــا.

فــي الـــ21 مــن مايــو )أيــار( مــن نفــس العــام، شــهدت العاصمــة عــدن تفجيــر مجهوليــن مخــزن األســلحة فــي مصنــع الغــزل والنســيج فــي 
تــل علــى إثرهــا مديــر 

ُ
حــي املنصــورة، والـــ 13 يوليــو )تمــوز(، نفــذ مســلحون عمليــة ســطو مســلحة علــى فــرع البنــك األهلــي فــي املنصــورة، ق

البنــك عبــدهللا ســالم النقيــب.

وكــردة فعــل علــى إعــان عــدن التأريخــي، شــنت أطرافــا إقليميــة حملــة شــعواء علــى املجلــس االنتقالــي الجنوبــي واألجهــزة األمنيــة، 
ونشــرت العديــد مــن املزاعــم، مــن بينهــا »قضايــا الســجون الســرية«، التــي خرجــت حكومــة هــادي، إلــى نفيهــا ودحضهــا، لكــن األمــر 
اســتمر إلــى العــودة الســتهداف رمــوز جنوبيــة محســوبة علــى املجلــس االنتقالــي الجنوبــي، بالتصفيــات الجســدية او بالحــرب اإلعاميــة.

فــي يــوم الـــ 17 مــن أغســطس )آب( 2017، عبــر املجلــس االنتقالــي الجنوبــي عــن ادانتــه لهجــوم إرهابــي اســتهدف مدنييــن فــي شــارع 
، أعلــن الحقــا تنظيــم الدولــة اإلســامية »داعــش«، مســؤوليته 

ً
الرامبــا، بمقاطعــة برشــلونة اإلســبانية ممــا أدى إلــى مقتــل 13 شــخصا

عــن الهجــوم.

لــن تنحــى  الهجمــات  مــع الحكومــة االســبانية والشــعب اإلســباني ضــد اإلرهــاب.. مؤكــدا أن هــذه  وأعــرب املجلــس عــن تضامنــه 
إرادة الحكومــات والشــعوب فــى محاربــة اإلرهــاب. ودعــا املجلــس جميــع الــدول إلــى اتخــاذ خطــوات جــادة وفوريــة للقضــاء علــى اإلرهــاب 

واســتهداف مصــادر تمويلــه.    

فــي الـــ22 مــن أغســطس )آب(، دشــن الرئيــس عيــدروس الزبيــدي العمــل رســميا باملوقــع والشــعار الرســميين للمجلــس االنتقالــي 
الجنوبــي، كخطــوة أولــى مــن خطــوات عــدة ســينفذها املجلــس علــى طريــق إنشــاء مؤسســة إعاميــة متكاملــة تضــم قنــاة فضائيــة وإذاعــة 

وصحــف مقــروءة.
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 بخصــوص حالــة االنفــات 
ً
 هامــا

ً
2017م، أصــدرت هيئــة رئاســة املجلــس االنتقالــي الجنوبــي بيانــا فــي الـــ27 مــن أغســطس )آب( 

األمنــي، والعمليــات اإلرهابيــة التــي طالــت العســكريين واملدنييــن فــي وادي حضرمــوت املحتــل مــن قبــل املنطقــة العســكرية األولــى، وأكــد 
 أن بقــاء الجيــوش اليمنيــة املســيطرة علــى وادي حضرمــوت ينــذر بتفاقــم االنهيــارات االمنيــة 

ً
االنتقالــي الجنوبــي حينهــا »انــه بــات جليــا

املريعــة«.. داعيــا مــن وصفهــم باالشــقاء فــي دول التحالــف العربــي الــى التدخــل الفــوري والعاجــل إلنهــاء ذلــك الوجــود العســكري الــذي 
يمثــل انتهــاك صــارخ وواضــح ألهــداف عاصفــة الحــزم واألمــل، عــاوة علــى دوره فــي محاولــة النيــل مــن اســتقرار مجتمــع حضرمــوت 

وتفكيكــه وزعزعــة أمنــه.  

وقــال املجلــس حينهــا »ان مواجهــة اإلرهــاب والحــرب عليــه تســتدعي قــرارات صارمــة ومواقــف واضحــة مــن الجميــع، مجــددا دعوتــه 
لــدول التحالــف العربــي الــى إعــادة النظــر بعيــن فاحصــة علــى دور القيــادة املركزيــة للحكومــة اليمنيــة فــي حضرمــوت. وشــدد علــى أهميــة 
حمايــة التجربــة األمنيــة الناجحــة فــي حضرمــوت الســاحل التــي طاملــا عملــت االطــراف السياســية داخــل الحكومــة اليمنيــة علــى عرقلتهــا 

وافشــالها فقــط ألنهــا حضرميــة جنوبيــة«

. انمــا خطــط مدروســة وعمليــات ممنهجــة 
ً
 عابــرا

ً
 وال موضوعــا

ً
 عرضيــا

ً
 »لــم يكــن التآمــر علــى حضرمــوت حادثــا

ً
وجــاء فــي البيــان أيضــا

 بتســليمها 
ً
تقودهــا أذرع إرهابيــة واحــزاب بارغماتيــة داخــل بيــت الحكومــة اليمنيــة املؤقتــة، بــدأت بنهــب حضرمــوت لعقــود، مــرورا

لإلرهــاب وانتهــاء بإبعــاد ابنائهــا الشــرفاء مــن إدارتهــا وقيادتهــا. وطاملــا تآمــرت هــذه األطــراف وهــذه الشــخصيات علــى حضرمــوت إّبــان 
حكــم نظــام املخلــوع للبــاد.

 ســيظل جــزء مــن الفســاد القائــم حتــى وان دخــل فــي عبــاءة الحكومــة اليمنيــة 
ً
واليــوم، نؤكــد علــى ان مــن نهــب حضرمــوت ســابقا

 مــن اركان التعطيــل والتخريــب والدمــار، احــزاب شــيطانية وشــخصيات خرجــت مــن صفــوف الشــّر 
ً
 أساســيا

ً
املؤقتــة، وســيبقى ركنــا

 ال تمحيــه األيــام وتغييــر املواقــف. وعلــى هــذا 
ً
 ال ُيغتفــر، وتاريخــا

ً
والدمــار، والتفــرج علــى دور هــذه األحــزاب وهــذه األطــراف يعــد ذنبــا

األســاس، نعتقــد ان الويــات التــي جلبهــا هــؤالء لحضرمــوت وللجنــوب بشــكل عــام لــن تســتمر، ألن الخيــارات متعــددة والصبــر ســيبلغ 
منتهــاه عنــد لحظــة مــا.

علــى وجــه  عــدن وحضرمــوت  العاصمــة  وفــي  عــام  بشــكل  الجنــوب  فــي  املؤقتــة  اليمــن  الــذي مارســته حكومــة  الســلبي  الــدور  ان 
الخصــوص قــد ســاهم فــي تســهيل زعزعــة األمــن وتدميــر املنجــزات التــي تحققــت. هــذا الــدور الســلبي الــذي تمثــّل فــي فشــل الحكومــة 
فــي تأميــن أدنــى متطلبــات املواطــن البســيط، ناهيــك عــن الفشــل الذريــع فــي توفيــر الخدمــات بــل والتعمــد فــي حرمــان النــاس وتعذيبهــم 
هنــاك، باإلضافــة الــى الــدور األمنــي والعســكري الــذي فشــل فــي تأميــن النــاس وعرقلــة عمــل قــوات األمــن وقــوات النخبــة فــي بســط األمــن 
واألمــان.  تقودهــا أطــراف عســكرية داخــل معســكر الحكومــة اليمنيــة املؤقتــة، أطــراف طاملــا اســتمرأت نهــب خيــرات بيحــان وشــبوه 

لعقــود مــن الزمــن وتصــر علــى اســتمرار ذلــك علــى حســاب دمــاء الجنوبييــن فــي بيحــان شــبوه.

وازاء هــذه الجرائــم التــي ترتكــب فــي بيحــان فــان املجلــس االنتقالــي يســتهجن اصــرار قيــادة املنطقــة العســكرية الثالثــة علــى بقــاء 
بعــض األلويــة هنــاك متفرجــة علــى مــا يحصــل دون تحريــك ســاكن، باإلضافــة الــى رفضهــا إمــداد وتمويــن اللــواء 19 مشــاه واملقاومــة 

املتواجــدة علــى خــط النــار فــي جبهــات القتــال املشــتعلة.

إن املجلــس االنتقالــي الجنوبــي وانطاقــا مــن شــعوره الكبيــر باملســؤوليه تجــاه الشــعب الــذي فوضــه اذ يدعــو االشــقاء فــي دول 
التحالــف العربــي الــى التحقيــق العاجــل فيمــا يحــدث، وينــوه ان مــا تقــوم بــه الحكومــة اليمنيــة املؤقتــة فــي بيحــان انمــا هــو صــورة واضحــة 
مــن صــور التدميــر املتعمــد إلنجــازات عاصفتــي الحــزم واألمــل. فــا يمكــن ان تتحــدث الحكومــة اليمنيــة املؤقتــة عــن ابــواب صنعــاء، وهــي 

فاتحــه ابــواب بيحــان علــى مصراعيهــا امــام هــذه امليليشــيات الرعنــاء.

كمــا يدعــو املجلــس دول التحالــف العربــي الــى اعــادة ترتيــب االوراق العســكرية فــي بيحــان .. فبيحــان ال تحتــاج اال الــى التحريــر، 
ونحــن أهــل ً لخــوض غمــار معركــة تحريــره بالشــراكة مــع اهلــه األبطــال. فهــذه أرضنــا وهــذا تاريخنــا وحقنــا غيــر املنقــوص«.

فــي الـــ13 ســبتمبر )أيلــول( 2017م   عقــدت فــي مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة فــي جنيــف نــدوة خاصــة عــن القضيــة 
فــي النــدوة أربــع اوراق  فــي الــدورة ال ٣٦ ملجلــس حقــوق اإلنســان، وقدمــت  الجنوبيــة والــذي نظمتهــا املجموعــة الجنوبيــة املشــاركة 
الورقــة االولــى لألســتاذ » عبدالرحمــن املســيبلي » والــذي تحــدث عــن الوضــع العــام لحالــة حقــوق االنســان فــي الجنــوب والــدور الســلبي 
للجنــة الوطنيــة التابعــة للحكومــة اليمنيــة فــي تبنــي وانصــاف الجنــوب وقضايــا حقــوق اإلنســان التــي ارتكبــت بحــق الشــعب الجنوبــي مــن 
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قبــل مليشــيات الحوثــي وصالــح.

وكانــت الورقــة الثانيــة للمحامــي صالــح النــود بعنــوان املبــررات لحــق تقريــر املصيــر للشــعب الجنوبــي كمــا قدمــت الدكتــورة ســناء 
مبــارك ورقــة حملــت عنــوان الجــذور االجتماعيــة واالقتصاديــة للقضيــة الجنوبيــة وكذلــك ورقــة ارســلها االســتاذ محمــد الهــدار بعنــوان 

»الحــل ألزمــة الجمهوريــة اليمنيــة: نمــوذج ســقطرى”.

الجماعــات  ضــد  بأبيــن  الوســطى  املنطقــة  فــي  حققتهــا  التــي  باالنتصــارات  الجنوبيــة  للقــوات  االنتقالــي  بــارك  نفســه،  اليــوم  وفــي 
اإلرهابيــة.. مؤكــدا أن االنتصــار علــى اإلرهــاب لــن يتــم إال باالنتصــار علــى حركــة إخــوان اليمــن، كمــا نبــارك عمليــات صقــور الحــزام 
األمنــي وقــوات التدخــل الســريع الجنوبيــة ضــد الجماعــات اإلرهابيــة فــي املنطقــة الوســطى بمحافظــة أبيــن وعمــوم محافظــات الجنــوب، 

والتــي تتــم بإســناد مــن دول التحالــف العربــي علــى رأســها دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة.

في الـ 6 أكتوبر )تشــرين األول( 2017، هاجم ارهابيون بســيارة ملغومة قوات الحزام األمني في أبين، مما ادلى إلى استشــهاد وجرح 
11 جنديــا باإلضافــة الــى إصابــة قائــد القــوات هنــاك أبــو عبدهللا الشــنيني

كمــا كانــت عمليــات اغتيــال رجــال الديــن واحــدة مــن أبــرز الحــروب االنتقاميــة التــي شــنتها القــوى اليمنيــة املناهضــة للمجلــس 
االنتقالــي الجنوبــي، ففــي الـــ11 مــن أكتوبــر )تشــرين األول( 2017م، اغتــال مســلحون مــن تنظيــم اإلخــوان الشــيخ الداعيــة ياســين 
العدنــي أمــام وخطيــب مســجد الشــيخ زايــد فــي العاصمــة الجنوبيــة عــدن، والــذي كان يشــغل منصــب رئيــس دائــرة التوجيــه املعنــوي فــي 
قــوات الحــزام األمنــي املتخصصــة فــي مكافحــة اإلرهــاب، وعلــى اثــر عمليــة االغتيــال، باشــر القــوات عمليــة التق�ســي والتحقيــق، وضبــط 

متهميــن، وهــم مســؤولون بــارزون فــي حــزب اإلصــاح اإلســامي فــي عــدن

وفــي الـــ12 مــن الشــهر ذاتــه، اغتــال مســلحون مجهولــون، القيــادي الســلفي وإمــام وخطيــب مســجد »عبــد الرحمــن بــن عــوف«، 
الشــيخ فائــز فــؤاد، فــي حــي التقنيــة، أمــام منزلــه بســت طلقــات ناريــة، وفــي الـــ 18مــن الشــهر ذاتــه، اغتــال ارهابيــون الشــيخ فهــد اليون�ســي، 
إمــام وخطيــب مســجد »الصحابــة«، اثنــاء ذهابــه لصــاة الفجــر فــي املســجد، وفــي الـــ22 مــن الشــهر نفســه، نجــا الشــيخ محمــد علــي 
الناشــري مــن محاولــة اغتيــال فاشــلة، وفــي فجــر 28 أكتوبــر )تشــرين األول(، اغتيــال إرهابيــون إمــام وخطيــب جامــع »ســعد بــن أبــي 

عــادل الشــهري«، 

وقــد طــال االســتهداف أكثــر مــن 20 عمليــة، مســببة حالــة مــن الرعــب فــي صفــوف رجــال الديــن، وقــد أكــدت تقاريــر صحافيــة ان 
الســبب وراء اســتهداف رجال الدين الســلفيين في عدن، يرجع إلى خشــية اإلخوان من تســيدهم على املشــهدين السيا�ســي والعســكري، 

خاصــة بعــد بــروز الســلفيين فــي معركــة التصــدي للميليشــيات الحوثيــة التــي اجتاحــت الجنــوب فــي مــارس )آذار( 2015م.

فــي الـــ10 مــن أكتوبــر )تشــرين األول( 2017م، أكــد املبعــوث الدولــي الــى اليمــن الســيد أحمــد ولــد الشــيخ ان ال اســتقرار فــي اليمــن 
دون حــل القضيــة الجنوبيــة. وقــال فــي احاطتــه ملجلــس األمــن »إن تحقيــق الســام واالســتقرار واملســاءلة عــن الجرائــم املرتكبــة دون 
حــل جميــع القضايــا وابرزهــا قضيــة الجنــوب، مؤكــدا انــه فــي الجنــوب ال تــزال املظالــم الســابقة والدعــوات إلــى حــل القضيــة الجنوبيــة 

مســتمرة وال شــك أنهــا تحتــاج حلــوال جذريــة«.

فــي مســاء الـــ13 مــن أكتوبــر )تشــرين األول( 2017م، بينمــا كان الجنوبيــون يســتعدون إلحيــاء ذكــرى ثــورة 14 ـــأكتوبر، كان تنظيــم 
اإلخــوان يخطــط ألكبــر عمليــة إرهابيــة فــي العاصمــة، لكــن قــوات األمــن ومكافحــة اإلرهــاب، تمكنــت مــن احبــاط العمليــة قبــل ســاعات 

مــن بــدء فعاليــة مركزيــة حضرهــا أكثــر مــن مليــون شــخص، امتــأل بهــم شــارع الشــهيد مــدرم باملعــا.

وقــد اكــدت تقاريــر دوليــة علــى ان قــوات مكافحــة اإلرهــاب نجحــت فــي احبــاط العمليــة اإلرهابيــة التــي كان يخطــط لهــا ان تكــون 
األعنــف. وقــد اعتقلــت قــوات مكافحــة اإلرهــاب علــى خليفــة هــذه املخطــط عضــو مجلــس محلــي عــن الحــزب اإلخوانــي، وذلــك غــداة 

مداهمــة مقــر لـــ ”اإلخــوان” ومصــادرة أســلحة ومتفّجــرات كانــت بداخلــه وتوقيــف عشــرة مــن عناصــر الحــزب.

وكشــفت صحــف دوليــة مــن بينهــا صحيفــة العــرب عــن تخطيــط العناصــر التــي تــّم ضبطهــا الســتهداف فعاليــة الجنــوب مــن خــال 
فــي عــدن التــي قالــت  نــار مــن فــوق األســطح إلربــاك املشــهد وإحــداث حالــة مــن الفو�ســى  ســيارة مفخخــة وعبــوات ناســفة وإطــاق 
فــات الحــرب التــي شــهدتها، بجهــد أسا�ســي مــن قــوات أمنيــة مدّربــة 

ّ
الصحيفــة إنهــا تدّرجــت نحــو اســتعادة اســتقرارها وتجــاوز مخل

حة مــن التحالــف العربــي، مــا ســحب البســاط مــن تحــت أقــدام ميليشــيات حــزب اإلصــاح وجماعــات متشــّددة متعاونــة 
ّ

ــرة ومســل
ّ
ومؤط

معــه«.
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العربية المتحدة في ماكفحة التنظيمات اإلرهابية في الجنوب

التابــع  فــي أحــد مقــرات حــزب اإلصــاح  بيــن املقبــوض عليهــم عناصــر ينتمــون لتنظيــم داعــش، كانــوا يتحصنــون  وتبيــن إن مــن 
لجماعــة اإلخــوان املســلمين فــي مديريــة القلوعــة بعــدن وعثــر بحوزتهــم علــى عبــوات ناســفة ومــواد متفجــرة، وجــاءت العمليــة األمنيــة 

بعــد ســاعات مــن اغتيــال خطيــب مســجد الشــيخ زايــد فــي منطقــة عبدالعزيــز بعــدن بواســطة عبــوة ناســفة وضعــت فــي ســيارته.

وأكــدت الصحيفــة حينهــا »أن جماعــة االخــوان فــي اليمــن ســعت لعرقلــة جهــود مكافحــة اإلرهــاب فــي عــدن واملحافظــات الجنوبيــة 
مــن خــال تحصيــن اإلرهابييــن سياســيا وإعاميــا ومحاولــة إظهــار اعتقــال املتورطيــن بقضايــا إرهابيــة تــارة بأنــه “اســتهداف سيا�ســي” 
لحــزب اإلصــاح، وطــورا عبــر اتهــام التحالــف العربــي واألجهــزة األمنيــة املدعومــة مــن قبلــه بانتهــاك حقــوق اإلنســان واختــاق قصــص 
مفبركــة عــن وجــود ســجون ســرية وممارســة عمليــات تعذيــب والترويــج لذلــك عبــر اإلعــام املســاند لإلخــوان وفــي مقّدمتــه قنــاة الجزيــرة 

القطريــة التــي باشــرت بشــّن حملــة منّســقة ضــد التحالــف العربــي وتشــويه الــدول املشــاركة فيــه.

واســتبعد الصحافــي ورئيــس تحريــر صحيفــة “اليــوم الثامــن” الصــادرة فــي عــدن صالــح أبوعــوذل فــي تصريــح لـــ  ”العــرب” وجود خلفية 
ات إرهابية. وقال إّن “القضية أمنية بحتة ال تســتهدف حزبا سياســيا بغض النظر عن 

ّ
سياســية العتقال عناصر متورطة في مخطط

توجهاتــه وأنشــطته، لكــن ضبــط عناصــر بحوزتهــم أســلحة ومتفجــرات إجــراء أمنــي اعتيــادي يحصــل فــي أي مــكان فــي العالم”.

ونقــل الصحافــي ذاتــه عــن مصــادر أمنيــة فــي عــدن قولهــا إنــه تــم التحقيــق مــع تلــك العناصــر وقدمــت اعترافــات، مضيفــا “فــي كل 
األحــوال هــو إجــراء أمنــي، ومــا يحــدث مــن هالــة حولــه دليــل إدانــة علــى تــورط حــزب اإلصــاح فــي الســعي إلثــارة الفو�ســى فــي عــدن”. 
وأكــدت تقاريــر اســتخباراتية أمريكيــة تــورط إخــوان اليمــن، ومــن خلفهــم قطــر فــي تلــك الهجمــات الداميــة التــي ضربــت الجنــوب، وهــو 
مــا أوضحــه تقريــر أميرـكـي نشــر فــي الـــ30 أكتوبــر )تشــرين األول( 2017، كشــف عــن عمليــات رصدتهــا املخابــرات األميركيــة تقــوم مــن 

خالهــا قطــر بتمويــل الجماعــات املتطرفــة باليمــن، عبــر حــزب اإلصــاح )فــرع اإلخــوان باليمــن(.

2017 مــن قبــل القــوات  29 ينايــر  فــي  التقريــر الصــادر عــن وحــدة مــن االســتخبارات األميركيــة قــال إن وثائــق تمــت مصادرتهــا 
األميركيــة خــال إنــزال مباغــت فــي محافظــة البيضــاء التــي تعــد الوكــر األبــرز لتنظيــم القاعــدة، عــن عاقــة التجمــع اليمنــي لإلصــاح 
املدعــوم مــن قطــر بعمليــة التســليح لتنظيــم القاعــدة اإلرهابــي وعمــل وصــول املــواد املتفجــرة إليــه واملســتخدمة فــي تفخيــخ الســيارات 

والعبــوات واألحزمــة الناســفة.

هــذه الهجمــات والعمليــات اإلرهابيــة، لــم تثــن املجلــس االنتقالــي الجنوبــي فــي امل�ســي بتشــكيل كياناتــه السيا�ســي، ففــي ذكــرى ثــورة الـــ 
14 أكتوبــر )تشــرين األول( 2017م، ألقــى رئيــس املجلــس االنتقالــي الجنوبــي اللــواء عيــدروس الُزبيــدي، كلمــة هامــة بمناســبة الذكــرى 
الرابعة والخمســين لثورة 14 أكتوبر املجيدة أمام الجماهير الجنوبية املحتشــدة من مختلف مناطق ومحافظات الجنوب في ســاحة 
شــارع الشــهيد مــدرم باملعــا، قــال فيهــا »إن مــن عامــات االنتقــال مــن مرحلــة إلــى مرحلــة جديــدة مــا حــدث مــن تحــول تاريخــي فــي مســار 
القضيــة الجنوبيــة بمفهومهــا الوطنــي، بالتفويــض الشــعبي وإعــان املجلــس االنتقالــي الجنوبــي املمثــل لجوهــر القضيــة ومشــروعها 
االســتقالي، إلنجــاز مهــام إحقــاق االســتحقاق الوطنيــة السياســية فــي إطــار مداخــل حــل األزمــة السياســية اليمنيــة. ذلــك التحــول الــذي 
عمــل أعــداء الجنــوب ومازالــوا يعملــون مــن أجــل إحباطــه، وزرع األلغــام فــي طريقــه، وتشــتيت الــرأي العــام الجنوبــي وتشــكيكه، لكنهــم 
فوجئــوا بعمــق وعــي الشــعب وإيمانــه بقضيتــه التــي لــم تكــن وليــدة عــام أوعاميــن وإنمــا هــي مرحلــة نضاليــة طويلــة آن لشــعب الجنــوب 

 لينطلــق نحــو مســتقبله التنمــوي اآلمــن املســتقر.
ً
 ملموســا

ً
أن يــرى نتائجهــا واقعــا

مــاَرس ضــد إرادتنــا الحــرة، بأســاليب 
ُ
وخاطــب الزبيــدي الجماهيــر املحتشــدة قائــا »تدركــون أجنــدات الخديعــة السياســية التــي ت

، مــن أجــل حــرف مســار 
ً
مختلفــة، يتداخــل فيهــا السيا�ســي بالعســكري، والخدمــي واملعي�ســي، بغــرض إنهــاك الشــعب وإحباطــه سياســيا

بعــد ذلــك إفراغهــا مــن محتواهــا  إلــى قضيــة مطلبيــة حقوقيــة، ليســهل  القضيــة الوطنيــة الجنوبيــة، وإعــادة تصفيرهــا، وتحويلهــا 
 إلعــادة نظــام االحتــال بصيــغ مراوغــة، عبــر اســتغال اللحظــة الرخــوة التــي تشــتبك فيهــا قنــوات عديــدة، كضــرورة 

ً
الوطنــي، تمهيــدا

مرحليــة، فــي مواجهــة املشــروع االنقابــي الــذي اختطــف شــرعية الدولــة اليمنيــة، وهيمــن علــى عاصمتهــا السياســية.

وأعلــن الزبيــدي عــن تأســيس الجمعيــة الوطنيــة للمجلــس االنتقالــي الجنوبــي وتتكــون مــن ) 303 ( ثاثمائــة و ثاثــة  أعضــاء مــن 
كافة محافظات الجنوب وشــرائحه املجتمعية، وهي أعلى ســلطة مشــّرعة في املجلس االنتقالي الجنوبي. ودعا للتصعيد الشــعبي ضد 
 فــي عــدن بعــد فشــلها فــي الخدمــات وممارســة العقــاب الجماعــي ومحاولــة إعــادة القــوات الشــمالية 

ً
حكومــة بــن دغــر املســتضافة مؤقتــا

 مــن 
ً
التــي أخرجهــا شــعبنا باملقاومــة املســلحة، وتغذيــة النزعــة املناطقيــة، ومحاولــة ضــرب الجنــوب سياســيا واقتصاديــا واجتماعيــا بــدال

إنجــاز مهــام تحريــر عاصمــة الشــرعية السياســية ومحاربــة االنقابييــن وحليفهــم املخلــوع صالــح، ونهيــب بأبنــاء شــعبنا التحــرك الفاعــل 
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إلنجــاح برنامــج التصعيــد الشــعبي الــذي ســيتم إعانــه خــال األيــام القليلــة القادمــة.

وأشــاد الرئيــس الزبيــدي بمضمــون اإلحاطــة التــي قدمهــا إلــى مجلــس األمــن الســيد إســماعيل ولــد الشــيخ أحمــد املبعــوث األممــي إلــى 
، ونؤكــد فــي هــذا الســياق ترحيــب املجلــس االنتقالــي الجنوبــي بفتــح 

ً
 جذريــا

ً
اليمــن، والســيما الفقــرة الخاصــة بحــل القضيــة الجنوبيــة حــا

مكتــب املبعــوث األممــي فــي عــدن واســتعدادنا التــام إلنجــاح جهــوده مــن أجــل إيقــاف الحــرب وإحــال الســام الشــامل

الســعودية ودولــة  العربيــة  اململكــة  العربــي والســيما  التحالــف  لــدول  : اســتنكار الحمــات اإلعاميــة املغرضــة واملســيئة 
ً
سادســا

دور  لتشــويه  وإيــران  قطــر  مــن  املمولــة  اليمنيــة  اإلعاميــة  واألدوات  القطريــة  اإلعــام  وســائل  قبــل  مــن  املتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
التحالــف العربــي وشــيطنته فــي الجنــوب واليمــن والســيما الــدور املشــرف الــذي تنهــض بــه دولــة اإلمــارات فــي مكافحــة اإلرهــاب. كمــا 
نجــدد اســتنكارنا ملــا تقــوم بــه املليشــيات املدعومــة مــن إيــران وقــوات حليفهــا املخلــوع فــي عمليــات زعزعــة لألمــن والســام فــي اإلقليــم 

واملنطقــة، ومــا تحاولــه مــن اعتــداءات متكــررة علــى املناطــق الجنوبيــة، والســيما بيحــان ومكيــراس وكــرش ووادي حضرمــوت.

: التــزام املجلــس االنتقالــي الجنوبــي بالحفــاظ علــى مكتســبات الحــراك الجنوبــي واملقاومــة الجنوبيــة وتعزيــز مبــدأ التســامح 
ً
ســابعا

والتصالح الجنوبي لتحقيق أهداف وتطلعات شــعب الجنوب في التحرر الشــامل وإقامة دولته الفيدرالية املســتقلة كاملة الســيادة، 
ورفــض أي مشــروع ينتقــص مــن اإلرادة الجنوبيــة الحــرة واســتحقاقاتها«.

فــي الــــ15 الشــهر ذاتــه تحــدث الرئيــس عيــدروس الزبيــدي لوفــد مــن منظمــة أوكســفام ممثلــة بـ«مديــر برنامــج العاصمــة عــدن« 
محمــد فــرح ادم ومديــرة السياســات واملناصــرة دينــا املأمــون، عــن املشــاريع التــي يمكــن أن تقدمهــا املنظمــة فــي أطــار محافظــات عــدن 
ولحــج والضالــع، والعمــل الــذي تقــوم بــه املنظمــة والخطــط املســتقبلية للمنظمــة وكيفيــة التنســيق مــع املجلــس االنتقالــي الجنوبــي 

كشــريك مهــم ومســاعد لتنفيــذ أعمــال املنظمــة.

فــي الـــ17 الشــهر ذاتــه بعثــت هيئــة رئاســة املجلــس االنتقالــي الجنوبــي ممثلــة برئيــس املجلــس القائــد عيــدروس قاســم الُزبيــدي، 
 وأســر ضحايــا الطياريــن التابعيــن للقــوات املســلحة 

ً
برقيــة عــزاء ومواســاة إلــى دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة قيــادة وحكومــة وشــعبا

اإلماراتيــة اللذيــن استشــهدا، نتيجــة تحطــم طائرتهمــا إثــر خلــل فنــي أثنــاء أداء مهمتهمــا ضمــن قــوات التحالــف فــي اليمــن.

وفــي الـــ21 الشــهر ذاتــه دشــنت هيئــة رئاســة املجلــس االنتقالــي الجنوبــي برئاســة القائــد اللــواء عيــدروس قاســم الُزبيــدي، الجمعيــة 
الوطنيــة والقيــادة املحليــة للمجلــس فــي العاصمــة عــدن تحــت إشــراف عضــو املجلــس رئيــس الدائــرة املاليــة املهنــدس عدنــان الــكاف.

الطيــف  يمثلــوا  303 عضــوا  فــي عضويتهــا  الوطنيــة الجنوبيــة، وضمــت  الثانــي(، تشــكلت الجمعيــة  الـــ30 نوفمبــر )تشــرين  وفــي   
السيا�ســي واملجتمعــي الجنوبــي. وجــاء اإلعــان عــن تشــكيل الجمعيــة الوطنيــة الجنوبيــة، كخطــوة اســتباقية، ملنــع انعقــاد مجلــس 
، لكــن دون ان 

ً
النــواب اليمنــي املنتهــي واليتــه فــي العــام 2009م، وحــاول الحوثيــون وحكومــة اليمــن املؤقتــة، إعــادة احيائــه مجــددا

يكتمــل النصــاب ألي منهمــا.

وحظــي اإلعــان الجنوبــي بإجمــاع وطنــي كبيــر، وكان ذلــك ظاهــرا مــن خــال املشــاركة الجماهيريــة الكبيــرة فــي الفعاليــات واملظاهــرات 
التــي دعــا لهــا املجلــس بعــد ذلــك، وعمــل املجلــس االنتقالــي علــى مبــدأ الشــراكة الوطنيــة، واتــاح لــكل الجنوبييــن االطــاع علــى مــا يتخــذ 
فــي املجلــس مــن قــرارات، ويتــم اختيــار وترشــيح أشــخاص لشــغل مناصــب فــي املجلــس بنــاء علــى التوافــق، ويتولــى – حاليــا – املســؤولية 
فــي الهيئــة الرئاســية للمجلــس وفــي الجمعيــة الوطنيــة أشــخاص، لهــم دور سيا�ســي، واجتماعــي، وثقافــي مؤثــر فــي مناطقهــم وفــي الجنــوب 

عموما. 

تنظيــم داعــش يتوعــد فــي فيلــم نشــرته قنــوات علــى شــبكة االنترنــت، املجلــس االنتقالــي الجنوبــي، بدعــوى انــه حركــة انفصاليــة، 
وقــد جــاءت تهديــدات داعــش بالتزامــن مــع حملــة إعاميــة واســعة شــنت مــن قبــل التيــارات السياســية املدعومــة مــن قطــر، وهــي كثيــرة، 

يقــع اإلخــوان فــي طليعتهــا.

لــم يتوقــف األمــر عنــد الحــرب اإلعاميــة، فقــد عــاودت حكومــة أحمــد عبيــد بــن دغــر إلــى اســتخدام »سياســة العقــاب الجماعــي« 
علــى ســكان عــدن، ناهيــك عــن انهــا شــرعت فــي نهــب مــوارد العاصمــة الجنوبيــة، وقــد اســتخدم جــزء مــن مــوارد العاصمــة فــي تمويــل 

حــرب إعاميــة ضــد املجلــس االنتقالــي الجنوبــي.

اعمــال النهــب للمــوارد، اغضبــت املحافــظ الــذي جــاء بعــد عيــدروس الزبيــدي، الشــيخ عبدالعزيــز املفلحــي، الــذي قــدم اســتقالته، 
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يــوم الـــ16 مــن نوفمبــر )تشــرين الثانــي(2017م، احتجاجــا علــى نهــب مقــدرات ومــوارد العاصمــة عــدن.

وقــد أكــد املفلحــي فــي بيــان اســتقالته »أن أحمــد عبيــد بــن دغــر نهــب مــا يفــوق الـــ5 مليــار ريــال يمنــي«، مــن مــوارد العاصمــة، فــي حيــن 
أكــدت تقاريــر صحافيــة ان بــن دغــر الــذي اقيــل الحقــا وأحيــل للتحقيــق، نهــب أمــوال صرفــت مــن التحالــف العربــي إلنشــاء مشــاريع فــي 
البنيــة التحتيــة. وجــاء فــي بيــان اســتقالة محافــظ عــدن »وجــدت نف�ســي فــي حــرب ضاريــة مــع معســكر كبيــر للفســاد، كتائبــه وحصونــه 

محميــة بحراســة يقودهــا رئيــس الحكومــة أحمــد عبيــد بــن دغــر، ســارق املــاء مــن افــواه النــاس«.

فــي الـــ5 مــن نوفمبــر )تشــرين الثانــي( 2017م، شــهدت العاصمــة الجنوبيــة عــدن، أعنــف هجــوم شــن تنظيــم مفتــرض، بعــد حملــة 
، وقــد تركــز الهجــوم علــى مقــر إدارة البحــث الجنائــي التابــع لشــرطة عــدن، وقــد اســفر 

ً
إعاميــة واســعة إلعــام اإلخــوان املمــول قطريــا

، بينهــم مدنيــون كانــوا معتقليــن علــى ذمــة قضايــا جنائيــة.
ً
الهجــوم عــن استشــهاد 18 شــخصا واصابــة 28 جريحــا

وقــد بــرر التنظيــم املفتــرض حينهــا العمليــة بأنهــا جــاءت ردا علــى اعتقــال قــوات األمــن فــي لحــج للمســؤول املالــي للتنظيــم املتطــرف 
انتحاريــة بســيارات  مــن افشــال عمليــات  الحــزام  قــوات  الوحيــدة، فقــد نجحــت  تكــن  لــم  الجنائــي  البحــث  لكــن عمليــة  واملدعــوم، 

ملغومــة، كانــت معــدة الســتهداف مقــرات الحــزام األمنــي.

فــي محافظــة  بلــدة عــزان  الُزبيــدي  اللــواء عيــدروس قاســم  الـــ23 مــن الشــهر ذاتــه وصــل رئيــس املجلــس االنتقالــي الجنوبــي  وفــي 
شــبوة، بعــد زيارتــه ملحافظــة أبيــن، وقــد حظــي باســتقبال رســمي وشــعبي كبيريــن، وقــد تــم اغتيــار بلــدة عــزان للتأكيــد علــى حالــة األمــن 

واالســتقرار فيهــا، بعــد تحريرهــا مــن تنظيــم القاعــدة التــي كان يتخذهــا معقــا رئيســيا لــه.

 وفي اليوم التالي القى الرئيس عيدروس الزبيدي كلمة هامة أمام الجماهير التي احتشدت في شبوة

 حيــا مــن خالهــا أبنــاء شــبوة األصالــة، وادوارهــم النضاليــة والوطنيــة التــي اجترحوهــا علــى مــدى ســنوات الثــورة واملقاومــة ضــد قــوى 
االحتــال اليمنــي، وضــد جحافــل الغــزاة الباغييــن وأذرعهــم اإلرهابيــة املدحــورة، مؤكــدا ان شــبوة كانــت رائــدة وســّباقة فــي احتضــان 

ملتقيــات التصالــح والتســامح الجنوبــي وانطــاق مــارد الحــراك الســلمي الجنوبــي املبــارك، واملقاومــة الجنوبيــة البطلــة.

 يصعــب تحملهــا 
ً
 وخاطــب الرئيــس الزبيــدي قائــا »أيهــا األحــرار فــي شــبوة الشــموخ لقــد بلــغ عبــث الحكومــة اليمنيــة املؤقتــة حــدودا

وإزاء ذلــك فــإن شــعبنا علــى امتــداد الجنــوب لــن يقــف مكتــوف األيــدي، وســيكون لــه القــول الفصــل فــي إيقــاف ذلــك العبــث املمنهــج 
وإحبــاط مؤامــرات التركيــع الهادفــة إلعــادة فــرض االحتــال ومنظومــات الفســاد واإلفســاد، ومــن هنــا نؤكــد للجميــع أننــا لــن نكــون إال 

 لتلــك الحكومــة ومشــاريعها اإلذالليــة النهبويــة املدمــرة.
ً
مــع شــعبنا وتصعيــده الوطنــي رفضــا

وبنفــس اليــوم وصــل الرئيــس عيــدروس قاســم الُزبيــدي ومعــه عــدد مــن أعضــاء املجلــس إلــى محطتــه الثانيــة مدينــة املــكا عاصمــة 
محافظــة حضرمــوت، فــي موكــب ضخــم وغيــر مســبوق ووســط اســتقبال شــعبي كبيــر عقــب زيــارة محافظــة شــبوة وتدشــين الجمعيــة 
الوطنيــة والقيــادة املحليــة للمجلــس، وذلــك فــي إطــار برنامــج زيــارة قيــادة املجلــس االنتقالــي التــي تشــمل عــدد مــن محافظــات الجنــوب.

 بمنطقتــي بلحــاف وبئــر علــي فــي شــبوة، 
ً
 مــن مدينــة عــزان مــرورا

ً
وســار املوكــب الضخــم لقيــادة املجلــس االنتقالــي الجنوبــي انطاقــا

 بعــدد مــن املناطــق واملــدن صــوب مدينــة املــكا، وســط ترحيــب شــعبي مــن الســكان واألهالــي.
ً
وواصــل املوكــب طريقــه مــرورا

وفــي الـــ 25 مــن أكتوبــر 2017 وجــه الرئيــس عيــدروس قاســم الُزبيــدي، كلمــة تاريخيــة ألبنــاء حضرمــوت، أكــد فيهــا علــى حقهــم 
بالتعبيــر عــن إرادتهــم وانتــزاع حقوقهــم وبســط ســيطرتهم علــى أرضهــم، كمــا وجــه الشــكر والتقديــر لقــوات التحالــف العربــي بقيــادة 

اململكــة العربيــة الســعودية ودولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة نظيــر مواقفهــا املشــّرفة إزاء الجنــوب والجنوبييــن.

املدنــي  املجتمــع  ومنظمــات  واملؤسســات  بالهيئــات  الجنوبــي  االنتقالــي  املجلــس  رئاســة  لهيئــة  املوســع  اللقــاء  ترؤســه  وخــال 
والشــخصيات االجتماعيــة بحضرمــوت، قــال القائــد الُزبيــدي: نشــكر أبنــاء حضرمــوت املا�ســي والحاضــر واملســتقبل، حضرمــوت 

بــإذن هللا. فــي املســتقبل  املا�ســي وســتبقى دولــة  فــي  كانــت دولــة  التــي  الشــموخ واإلبــاء 

أن  كمــا  واألصالــة،  والحضــارة  التاريــخ  حضرمــوت  بجنــوب  أقويــاء  ونحــن   ،
ً
جنوبــا ليــس  حضرمــوت  بــدون  الجنــوب  أن  وأكــد 

حضرمــوت ذكــرت فــي القــرآن وهــي ميــزة مــن هللا ســبحانه وتعالــى، ولــذا ال يســتطيع أحــد تجاهــل حضرمــوت، وقــال: كلنــا حضرمــوت 
الجنوبيــة. العقيــدة  مــن   

ً
جــزءا ولكــن أصبحــت حضرمــوت  بكلمــة حضرمــوت  أســهب  فــا  وجنوبنــا حضرمــوت 

قــال: نتطلــع إلــى أن تكــون هنــاك دولــة فيدراليــة للجنــوب وكل محافظــة تحكــم نفســها، فحضرمــوت هــي قلــب الجنــوب النابــض 
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وســتكون كمــا يريــد أبنائهــا، وأن قــوات النخبــة ستســيطر علــى جميــع حضرمــوت بمــا فيهــا الــوادي، واملجلــس االنتقالــي الجنــوب لــن 
يبخــل وســيكون معهــم بالصفــوف األولــى إذا طلــب مننــا أبنــاء حضرمــوت ذلــك لتصفيــة مــا تبقــى مــن قــوات االحتــال، ونحــن نقولهــا 
بالفــم املليــان ســتأتي اللحظــات التــي ينتمــي أبنــاء الجنــوب لحضرمــوت وســتأتي اللحظــة التــي يلبــون النــداء لحضرمــوت فــي أي لحظــة 

لتصفيــة اإلرهــاب بالــوادي.

 
ً
ومــن جانبــه أكــد عضــو هيئــة رئاســة املجلــس االنتقالــي الجنوبــي اللــواء الركــن أحمــد ســعيد بــن بريــك، أن املجلــس يمتلــك مشــروعا

وقادتــه وشــعب الجنــوب هــم أصحــاب األرض، وأن املجلــس االنتقالــي هــو املمثــل للجنــوب والجنوبييــن، وأن قــادة وأبطــال الجنــوب 
واملجلــس يحملــون أكفانهــم علــى أكفهــم فــي ســبيل تحقيــق الهــدف املنشــود املتمثــل باســتعادة الجنــوب.

وبنفــس اليــوم واصــل رئيــس املجلــس االنتقالــي الجنوبــي عيــدروس قاســم الُزبيــدي، تدشــين أعمــال الجمعيــة الوطنيــة والقيــادة 
املحليــة للمجلــس االنتقالــي الجنوبــي بمحافظــات الجنــوب، حيــث دشــن اللــواء الُزبيــدي، مــن ســاحة خــور املــكا أعمــال الجمعيــة 

الوطنيــة والقيــادة املحليــة للمجلــس فــي محافظــة حضرمــوت.

 وفــي الـــ30 مــن الشــهر ذاتــه وقفــت هيئــة الرئاســة أمــام عــدد مــن القضايــا املتصلــة بتفاعــات األوضــاع فــي كافــة محافظات الجنوب، 
وعّبــرت هيئــة رئاســة املجلــس خــال مناقشــتها لنتائــج زياراتهــا ملحافظــات شــبوة وحضرمــوت واملهــرة عــن تثمينهــا لنتائــج هــذه الزيــارات 

التــي جــاءت فــي إطــار اســتكمال هيئــات املجلــس وإشــهار قياداتــه املحليــة فــي محافظــات الجنــوب.

وفــي الـــ31  مــن الشــهر ذاتــه، اســتقبل رئيــس املجلــس االنتقالــي الجنوبــي الرئيــس عيــدروس قاســم الُزبيــدي، فــي مقــر إقامتــه بمدينــة 
فــي حضرمــوت بحضــور عضــو املجلــس  مــن ممثلــي شــريحة ذوي االحتياجــات الخاصــة  املــكا عاصمــة محافظــة حضرمــوت عــدد 
االنتقالــي الجنوبــي اللــواء الركــن أحمــد ســعيد بــن بريــك، أكــد الرئيــس الُزبيــدي، حــرص قيــادة املجلــس االنتقالــي علــى االهتمــام بشــريحة 

ذوي االحتياجــات الخاصــة ومختلــف الفئــات والشــرائح املجتمعيــة فــي حضرمــوت والجنــوب بشــكل عــام.

والتقــى الرئيــس عيــدروس الُزبيــدي، معــّدي النشــيد الوطنــي الجنوبــي مــن أبنــاء مديريــة الشــحر الشــاعر محمــد ســالم بــن داؤود 
وامللحــن حســين ســعيد بايعشــوت.

الــدول  إحــدى  فــي   
ً
النشــيد مجــددا تســجيل  إعــادة  إمكانيــة  بايعشــوت،  وامللحــن  داؤود  بــن  الشــاعر  الشــابان  اقتــرح  اللقــاء  وفــي 

العربيــة، وباملقابــل أو�ســى الرئيــس الُزبيــدي، عضــوة املجلــس رئيســة الدائــرة الثقافيــة باملجلــس الدكتــورة منــى باشــراحيل، باإلشــراف 
علــى إنجــاز املقتــرح.

فــي إعــداد النشــيد الوطنــي الجنوبــي، وشــدد علــى ضــرورة إشــراف  وأشــاد باللمســات اإلبداعيــة للشــابين بايعشــوت وبــن داؤود 
الدائــرة الثقافيــة علــى إعــادة عمليــة تســجيل النشــيد الجنوبــي بجــودة ممتــازة وعاليــة، وتقديمــه بطريقــة نموذجيــة تليــق بالجنــوب 

وتضحيــات أبنائــه فــي ســبيل اســتعادة دولــة الجنــوب كاملــة الســيادة.

فــي الفاتــح مــن نوفمبــر )تشــرين الثانــي( 2017م، أكــد الرئيــس عيــدروس الُزبيــدي، أنــه ال خــوف بعــد اليــوم علــى القضيــة الجنوبيــة، 
 مــن حرصــه علــى ضمــان مشــاركة 

ً
وأن أبــواب املجلــس االنتقالــي مفتوحــة لــكل جنوبــي، كــون املجلــس ال يق�ســي أحــد، وذلــك انطاقــا

الجميــع فــي بنــاء دولــة الجنــوب وعاصمتهــا عــدن.

  وفــي الـــ5 مــن الشــهر ذاتــه، نعــى املجلــس االنتقالــي الجنوبــي ببالــغ الحــزن واأل�ســى شــهداء إدارة أمــن العاصمــة عــدن الذيــن قضــوا 
نحبهــم أثنــاء تأديــة واجبهــم فــي ســبيل الحفــاظ علــى أمــن وطمأنينــة وســامة املواطنيــن.

وقــال عضــو هيئــة الرئاســة املتحــدث الرســمي باســم املجلــس االنتقالــي الجنوبــي ســالم ثابــت العولقــي فــي بيــان صــادر عــن املجلــس: 
 املولــى عــز وجــل أن 

ً
يتقــدم املجلــس االنتقالــي الجنوبــي بصــادق العــزاء واملواســاة ألســر الشــهداء وذويهــم بهــذا املصــاب الجلــل، ســائا

يتغمدهــم بواســع رحمتــه وأن يلهــم أهلهــم وذويهــم الصبــر والســلوان.

وأشــاد املجلــس االنتقالــي الجنوبــي بالــدور البطولــي الــذي تقــوم بــه أجهــزة األمــن الجنوبيــة فــي مجــال مكافحــة اإلرهــاب والقضــاء 
عليــه وتجفيــف منابعــه، كمــا اســتذكر املجلــس التضحيــات الجنوبيــة العظيمــة فــي هــذا الشــأن، ســيما وأن العمليــات اإلرهابيــة التــي 
تســتهدف الجنوبييــن بشــكل دائــم، لــم تكــن ورقــة سياســية جديــدة، فطاملــا كان اإلرهــاب البغيــض أداة اســتخدمها أعــداء اإلنســانية 

والديــن والقانــون والقيــم، مــن أجــل محاربــة الجنوبييــن واخمــاد صوتهــم والقضــاء علــى أحامهــم وتطلعاتهــم.
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 فــي مدينــة املــكا عاصمــة محافظــة حضرمــوت 
ً
 وفــي الـــ7 مــن الشــهر ذاتــه، عقــدت هيئــة رئاســة املجلــس االنتقالــي الجنوبــي، لقــاءا

برئاســة عضو املجلس اللواء الركن أحمد ســعيد بن بريك وحضور عدد من أعضاء املجلس مع ممثلي شــريحة رجال املال واألعمال 
واملســتثمرين فــي محافظــة حضرمــوت.

 مــن القضايــا الهامــة ذات الصلــة بتداعيــات إقــدام حكومــة اليمنيــة املؤقتــة برئاســة أحمــد عبيــد بــن دغــر، 
ً
وناقــش اللقــاء عــددا

بافتعال األزمات املختلفة التي تشمل تدهور وهبوط العملة املحلية أمام العمات األجنبية، وارتفاع األسعار وعدم توفر املشتقات 
النفطيــة، وذلــك ملعالجــة األوضــاع املتدهــورة الراهنــة، وتخفيــف معانــاة املواطنيــن مــن خــال تكاتــف جهــود الجميــع، وفــي إطــار تبنــي 

املجلــس للمقترحــات اإليجابيــة لقيــادة ســفينة الوطــن إلــى بــر األمــان.

 وفــي العاشــر مــن الشــهر ذاتــه، زار رئيــس هيئــة رئاســة املجلــس االنتقالــي الجنوبــي الرئيــس عيــدروس الُزبيــدي، قائــد قــوات النخبــة 
الشــبوانية الرائــد محمــد البوحــر وعــدد مــن األفــراد املصابيــن باملواجهــات ضــد اإلرهابييــن خــال مواصلــة عمليــات تطهيــر محافظــة 

شــبوة مــن اإلرهــاب، والذيــن تــم نقلهــم للعــاج بمدينــة املــكا عاصمــة محافظــة حضرمــوت.

وفــي الـــ11 مــن نوفمبــر )تشــرين الثانــي( 2017، عــاد الرئيــس الزبيــدي والوفــد املرافــق لــه إلــى العاصمــة عــدن، وفــي اليــوم التالــي الـــ12 
مــن نوفمبــر )تشــرين الثانــي(، اســتعرض الرئيــس الُزبيــدي فــي اجتمــاع هيئــة الرئاســة تقريــر شــامل حــول الزيــارات امليدانيــة الناجحــة 
واإليجابيــة التــي قامــت بهــا رئاســة املجلــس إلــى محافظــات شــبوة وحضرمــوت واملهــرة، ومــا تــم خالهــا مــن لقــاءات مختلفــة وتدشــين 

أعمــال الجمعيــة الوطنيــة والقيــادة املحليــة للمجلــس فــي املحافظــات وافتتــاح مقــرات املجلــس باملحافظــات الثــاث.

كمــا ناقــش االجتمــاع تداعيــات األزمــات املفتعلــة مــن حكومــة اليمــن املؤقتــة وفــي مقدمتهــا أزمــات تدهــور االقتصــاد وانهيــار العملــة 
املحليــة أمــام العمــات األجنبيــة وغــاء األســعار وانعــدام الخدمــات األساســية واملشــتقات النفطيــة، وتأثيــر ذلــك بشــكل ســلبي علــى 

مختلــف شــرائح وفئــات املجتمــع ومضاعفــة معاناتهــم.

وفــي اليــوم ذاتــه، قــام الرئيــس عيــدروس قاســم الُزبيــدي ومعــه عــدد مــن أعضــاء املجلــس، اليــوم، بزيــارة تفقديــة لجرحــى الهجــوم 
اإلرهابــي الــذي اســتهدف إدارة البحــث الجنائــي وجرحــى قــوات الحــزام األمنــي فــي الحــرب ضــد اإلرهــاب بمديريــة املحفــد فــي محافظــة 

أبيــن، والذيــن يتلقــون جميعهــم العــاج فــي عــدد مــن مستشــفيات العاصمــة عــدن.

وفي الـ13 من الشهر ذاته واستمرارا لفعاليات املجلس االنتقالي الجنوبي واحتفاء بذكرى الثورة الجنوبية ١٤ اكتوبر واالستقال 
 ألبناء الجنوب في دول الشين جين األوروبية.

ً
الجنوبي في الثاثين من نوفمبر، شهدت العاصمة االملانية برلين لقاًء تشاوريا

وقد عقد هذا اللقاء بمشاركة الدكتور عيدروس النقيب رئيس دائرة العاقات الخارجية في املجلس االنتقالي الجنوبي.

افتتــح اللقــاء مــن قبــل الدكتــور ســعيد الجريــري بالوقــوف دقيقــة حــداد وقــراءة الفاتحــة علــى ارواح شــهداء الثــورة الجنوبيــة 
إلــى ذلــك كلمــة اللجنــة التحضيريــة مــن قبــل الدكتــور فتحــي الدبيــش رئيــس الجاليــة الجنوبيــة فــي املانيــا تعــرض فيهــا ملراحــل اإلعــداد 

والتحضيــر لهــذا اللقــاء.

وفــي الـــ16 دشــن الرئيــس عيــدروس قاســم الُزبيــدي، أعمــال الجمعيــة الوطنيــة والقيــادة املحليــة للمجلــس االنتقالــي فــي محافظتــي 
لحــج والضالــع فــي مهرجــان جماهيــري حاشــد مشــترك احتضنتــه مدينــة الحوطــة عاصمــة لحــج.

وقــد أكــد عــدد مــن أعضــاء هيئــة رئاســة املجلــس االنتقالــي الجنوبــي، أن املجلــس برئاســة الرئيــس عيــدروس قاســم الُزبيــدي، خــال 
زياراتــه امليدانيــة التاريخيــة التــي انطلقــت مــن العاصمــة عــدن إلــى عــدد مــن املحافظــات الجنوبيــة التــي شــملت شــبوة وحضرمــوت 

 فــي طريــق اســتكمال بنــاء دوائــر وهيئــات املجلــس االنتقالــي.
ً
 كبيــرا

ً
واملهــرة ولحــج قــد قطــع شــوطا

وفــي الـــ18 الشــهر ذاتــه، اســتكملت هيئــة رئاســة املجلــس االنتقالــي الجنوبــي بقيــادة الرئيــس عيــدروس الزبيــدي، تدشــين أعمــال 
الجمعيــة الوطنيــة والقيــادة املحليــة فــي املحافظــات الجنوبيــة.

واحتضنــت مدينــة زنجبــار عاصمــة محافظــة أبيــن، مهرجانــا جماهيريــا حاشــدا بمناســبة تدشــين املجلــس االنتقالــي الجنوبــي فــي 
أبيــن بمشــاركة أعضــاء املجلــس االنتقالــي وممثلــي التيــارات واملكونــات والنقابــات الجنوبيــة واملشــاركين مــن داخــل وخــارج أبيــن، ورفــع 

املشــاركون أعــام الجنــوب والشــعارات املؤيــدة للمجلــس االنتقالــي، وهتفــوا يــا عيــدروس ســير ســير ونحــن جنــودك للتحريــر. 

وأكــد الرئيــس الزبيــدي »تلــك القــوى اإلرهابيــة أرادوا ألبيــن أن تكــون شــوكة فــي خاصــرة الجنــوب، ولكــن أبيــن أبــت إال أن تنتصــر 
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علــى خفافيــش الظــام، فــكان انتصارهــا ملحمــة بطوليــة بحجــم إرادة أبيــن وانتمائهــا األصيــل للمشــروع الوطنــي الجنوبــي التحــرري.

وفــي الـــ24 مــن )نوفمبــر تشــرين الثانــي(، بعثــت هيئــة رئاســة املجلــس االنتقالــي الجنوبــي ممثلــة بالرئيــس عيــدروس قاســم الُزبيــدي، 
، وبمقدمتهــم الرئيــس املصــري عبدالفتــاح السي�ســي، بضحايــا 

ً
برقيــة عــزاء ومواســاة إلــى جمهوريــة مصــر العربيــة قيــادة وحكومــة وشــعبا

تفجيــر إرهابــي اســتهدف، مصليــن خــال أدائهــم صــاة الجمعــة فــي أحــد مســاجد محافظــة ســيناء.

وفــي الـــ 29 مــن نوفمبــر )تشــرين الثانــي( 2017م، اســتهدف مجهولــون مبنــى وزارة املاليــة بخــور مكســر خلــف مقتــل مدنــي واصابــة 
أربعــة أخريــن، وقــد جــاء التفجيــر عقــب عمليــة احــراق ســابقة لوثائــق الــوزارة املاليــة، واعتبــر الهجــوم علــى انــه جــزء مــن مخططــات 
عرقلــة عمــل املجلــس االنتقالــي الجنوبــي، فيمــا إذا م�ســى نحــو إقامــة حكــم ذاتــي فــي الجنــوب، وهــو مــا قــد يواجــه مشــكلة بعــد احــراق 

كل ملفــات الــوزارة.

وفــي الـــ26، دشــنت دائــرة العاقــات الخارجيــة للمجلــس االنتقالــي الجنوبــي ممثلــة بســفير املجلــس االنتقالــي الســفير عبدالســام 
الســقلدي فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة، وذلــك بحضــور مندوبيــن مــن جميــع الواليــات املتحــدة األمريكيــة، وبمشــاركة فعالــة ومميــزة 

مــن حيــث الحضــور والتمثيــل.

وفــي الـــ28 قــام نائــب رئيــس هيئــة رئاســة املجلــس االنتقالــي الجنوبــي الشــيخ هانــي بــن بريــك، بتقديــم واجــب العــزاء ألســرة الشــهيد 
كمــال الضالعــي، الــذي استشــهد إثــر هجــوم إرهابــي جبــان اســتهدف، منــزل قائــد ائتــاف املقاومــة أديــب العي�ســي، فــي العاصمــة عــدن.

كمــا زار الشــيخ بــن بريــك، قائــد ائتــاف املقاومــة »العي�ســي« الــذي يتلقــى العــاج فــي إحــدى مستشــفيات عــدن، واطمــأن علــى صحتــه 
جــّراء تعرضــه إلصابــة فــي الهجــوم اإلرهابــي الغــادر، ونقــل لــه تحايــا رئيــس هيئــة رئاســة املجلــس االنتقالــي الجنوبــي الرئيــس عيــدروس 

قاســم الُزبيــدي، وأمنياتــه بالشــفاء العاجــل لــه وبقيــة املصابيــن، كمــا نقــل لــه تعــازي قيــادة املجلــس باستشــهاد قاســم العي�ســي.

 باليوبيــل الذهبــي الذكــرى الـــ 
ً
 احتفــاءا

ً
 جماهيريــا

ً
 وفــي الـــ30 مــن نوفمبــر )تشــرين الثانــي(، نظــم املجلــس االنتقالــي الجنوبــي، مهرجانــا

50 لعيــد االســتقال الوطنــي 30 نوفمبــر، فــي ســاحة الشــهيد خالــد الجنيــدي بمدينــة كريتــر فــي العاصمــة عــدن، وذلــك بمشــاركة رئاســة 
وأعضــاء هيئــة رئاســة املجلــس االنتقالــي الجنوبــي يتقدمهــم رئيــس املجلــس الرئيــس عيــدروس قاســم الُزبيــدي، ونائبــه الشــيخ هانــي بــن 

بريــك، وبمشــاركة واســعة ألبنــاء شــعب الجنــوب مــن مختلــف مناطــق ومــدن ومحافظــات الجنــوب.

ووجــه الرئيــس الُزبيــدي خــال االحتفاليــة رســائل مهمــة منــه«: التأكيــد علــى وقــوف الجنــوب الثابــت والدائــم ضــد اإلرهــاب ومموليــه 
 مــن تلــك النبتــة الشــيطانية 

ً
وداعميــه، كمــا نؤكــد مواصلــة العمليــات ضــد داعــش والقاعــدة فــي مــدن وقــرى الجنــوب، حتــى تطهيــره كامــا

القاتلــة، ونؤكــد فــي الوقــت نفســه أن بقــاء الحالــة األمنيــة الهاميــة فــي وادي حضرمــوت ومــا يشــهده مــن اغتيــاالت مســتمرة ضــد اآلمنيــن 
يســتدعي خطــوة متقدمــة بالتعــاون مــع التحالــف العربــي لتنظيــف املنطقــة مــن حواضــن اإلرهــاب ذات األقنعــة املتعــددة.

وإن املجلــس االنتقالــي الجنوبــي وهــو يؤكــد علــى ثوابــت القضيــة الجنوبيــة، فإنــه يؤكــد انفتاحــه للحــوار مــع املؤسســات الدوليــة 
والــدول الفاعلــة مــن أجــل تقديــم رؤيتــه للحــل السيا�ســي الشــامل، بمــا يحقــق الســام وينهــي الحــرب، ويضــع األســس الحقيقيــة ملرحلــة 
مــا بعــد الحــرب، بمــا يضمــن اســتحقاقات الجنــوب الوطنيــة، وينهــي ســيناريوهات أي حــروب محتملــة وفــق قاعــدة الفيــد واالســتقواء 
واالســتباحة، فنحــن فــي الجنــوب لســنا دعــاة حــرب وال فيــد وال اســتقواء وال اســتباحة وإنمــا نحــن ُرُســل ســام ومحبــة ووئــام واســتقرار 

وتنميــة.

فــي اســتعادة قــراره املســتقل، ال يمكــن أن يؤســس ألي ســام  وأن أي حــل سيا�ســي ينتقــص مــن قضيــة شــعب الجنــوب وحقــه 
 مــن ملــف تنــازع فرقــاء أو شــركاء النظــام اليمنــي 

ً
 أو جــزءا

ً
منشــود فــي اليمــن واملنطقــة، فاســتحقاقات شــعب الجنــوب ليســت هامشــا

املتصارعــة علــى الســلطة فــي صنعــاء، وأي حلــول تقفــز علــى مــا أفرزتــه الحــرب مــن قــوى فاعلــة علــى أرض الجنــوب، ســيكون مصيرهــا 
الفشــل الذريــع، فالجنوبيــون لــن يقبلــوا ولــن يســاوموا تحــت أي ظــرف علــى إرادتهــم ودمــاء شــهداتهم وتضحياتهــم مــن أجــل تحريــر 
أرضهــم واســتعادة قرارهــم الوطنــي الحــر بــا تبعيــة بــأي شــكل مــن األشــكال ألي نظــام سيا�ســي يمنــي يعيــد ترتيــب حصــص الفرقــاء 

الشــركاء فــي صنعــاء.

وإن الجنــوب عمــق اســتراتيجي لألشــقاء فــي العمــق العربــي واإلقليمــي، ولقــد أثبتــت املعركــة أن النمــوذج الجنوبــي عنــوان لانتصــار، 
وأن عاقتــه بالتحالــف العربــي لــم تكــن فــي يــوم مــن األيــام مبنيــة علــى مخاتلــة أو مراوغــة، بقدرمــا كانــت شــراكة حقيقيــة علــى األرض 
، ولكنهــا 

ً
 آنيــا

ً
، فاملعركــة بالنســبة إليــه ليســت تكتيــكا

ً
 اســتراتيجيا

ً
مــن أجــل دحــر قــوى االنقــاب واإلرهــاب، وســيظل الجنــوب حليفــا
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اســتراتيجية وجــود وحريــة وكرامــة وســيادة وتنميــة وبنــاء ومســتقبل مشــترك.

: إننــا فــي املجلــس االنتقالــي الجنوبــي ملدركــون مــا تحاولــه القــوى املتربصــة وتســعى إليــه بوســائل مختلفــة لضــرب مشــروعنا 
ً
سادســا

الوطنــي التحــرري الــذي ال يقبــل املســاومة أو االبتــزاز بــأي شــكل مــن األشــكال، أو محــاوالت جــر الجنــوب إلــى مربــع العنــف العبثــي، 
 فإنهــا 

ً
، ومثلمــا فشــلت هــذه القــوى نفســها فــي املحــاوالت الســابقة خــال أكثــر مــن عشــرين عامــا

ً
بضــرب الجنوبييــن ببعضهــم بعضــا

ســتتهافت وتســقط أمــام إرادة وطنيــة جنوبيــة صلبــة تســتمد قوتهــا مــن وعيهــا الحقيقــي بعدالــة قضيتهــا، ومــن وفائهــا للهــدف الــذي 
ارتقــى فــي ســبيله الشــهداء األبــرار، املتمثــل فــي إنجــاز شــروط االســتقال وبنــاء الدولــة الجنوبيــة الفيدراليــة الكاملــة الســيادة.

وفــي الـــ30 بعــث عضــو هيئــة رئاســة املجلــس االنتقالــي الجنوبــي أحمــد حامــد مللــس، برقيــة عــزاء ومواســاة إلــى قائــد قــوات النخبــة 
الشــبوانية - محــور العلــم العقيــد محمــد صالــح القاحلــي، ومنــه إلــى أســر الشــهداء، عزاهــم فيهــا، باستشــهاد 5 أفــراد مــن أبطــال قــوات 

النخبــة الشــبوانية الذيــن تعرضــوا لكميــن إرهابــي غــادر علــى مدخــل مدينــة عتــق.

فــي الـــ 5 مــن ديســمبر )كانــون األول( 2017م، التقــى نائــب رئيــس هيئــة رئاســة املجلــس االنتقالــي الجنوبــي االســتاذ هانــي بــن بريــك، فــي 
العاصمــة عــدن، فريــق منظمــة الصليــب األحمــر الدولــي برئاســة منــدوب املنظمــة كارلــوس بتايــوس.

نائــب الرئيــس بممثلــي املنظمــة الدوليــة برئاســة كارلــوس بتايــوس، واملســؤول امليدانــي ميشــيل عاطــف،  اللقــاء، رّحــب  وخــال 
البيضانــي ومحمــد ســومو. املنظمــة صــاح  ومنســق 

وأكــد الشــيخ بــن بريــك، علــى أهميــة الشــراكة بيــن املجلــس االنتقالــي الجنوبــي واملنظمــات الدوليــة بمــا فيهــا الصليــب األحمــر الدولــي، 
 بالــدور اإلنســاني الــذي تقــوم بــه منظمــة الصليــب األحمــر الدولــي.

ً
مشــيدا

وفــي الـــ14 اســتكملت هيئــة رئاســة املجلــس االنتقالــي الجنوبــي فــي اجتماعهــا بالعاصمــة عــدن، برئاســة الرئيــس عيــدروس قاســم 
الُزبيــدي، مناقشــة مشــروع النظــام األسا�ســي للمجلــس.

 لعرضــه علــى الجمعيــة الوطنيــة للمصادقــة 
ً
كمــا تطــرق االجتمــاع إلــى لوائــح وضوابــط مشــروع النظــام األسا�ســي للمجلــس تمهيــدا

عليــه وإقــراره.

واملجلــس  الوطنيــة  والجمعيــة  املجلــس  رئاســة  هيئــة  بيــن  فيمــا  العاقــة  الجنوبــي  االنتقالــي  للمجلــس  األسا�ســي  النظــام  ويحــدد 
املجلــس. وهيئــات  دوائــر  وعمــل  االستشــاري، 

وفي الـ15 أشاد اللواء عيدروس قاسم الزبيدي رئيس املجلس االنتقالي الجنوبي باالنتصارات العظيمة التي تحققت في مديريات 
 هــذا التقــدم العســكري الكبيــر الــذي اســتهدف امليليشــيات الحوثيــة التــي جثمــت علــى بيحــان ملــا يقــارب الثاثــة 

ً
بيحــان شــبوة، مبــاركا

أعوام. 

وفــي الـــ 23 ديســمبر )كانــون األول( 2017م، دشــنت الجمعيــة الوطنيــة لانتقالــي بعــدن أولــى جلســاتها باإلعــان عــن تعييــن اللــواء 
 للجمعيــة، ونيابــة أنيــس لقمــان، وأعلــن خالهــا كذلــك عــن تشــكيل وزارة الدفــاع الجنوبيــة. 

ً
أحمــد ســعيد بــن بريــك رئســا

ولــم يكــن قــرار تعييــن امليســري الوحيــد، الــذي جــاء كــردة فعــل متوقعــة مــن الحكومــة اليمنيــة املؤقتــة تجــاه انعقــاد اول اجتمــاع 
 أقــال بموجــه آخــر ثاثــة أعضــاء فــي هيئــة رئاســة املجلــس الجنوبــي مــن 

ً
للجمعيــة الوطنيــة الجنوبيــة »البرملــان«، فقــد أصــدر هــادي قــرارا

مناصبهــم وهــم: وزيــر النقــل مــراد الحالــي، ومحافــظ لحــج ناصــر الخبجــي، ومحافــظ الضالــع فضــل الجعــدي، وهــي القــرارات التــي أكــد 
تقاريــر صحافيــة دوليــة أنهــا سياســية ناتجــة عــن موقــف موحــد للحكومــة التــي يتحكــم فيهــا تنظيــم »اإلخــوان« املوالــي لقطــر.

وكان واضحــا القــرارات التــي اتخذتهــا الرئاســة اليمنيــة بانهــا »هــروب نحــو املحــور القطــري الترـكـي«، فقــد شــملت القــرارات تعييــن 
صالــح الجبوانــي وزيــرا للنقــل، وهــو املعــروف بمواقفــه العدائيــة تجــاه دول التحالــف العربــي بقيــادة الســعودية واإلمــارات، وكذلــك 
 ملحافظــة لحــج، واألخيــر يشــاع عنــه أنــه 

ً
تعييــن اللــواء علــي مقبــل صالــح محافظــا للضالــع، والعميــد أحمــد عبــدهللا الترـكـي محافظــا

احــد القيــادات العســكرية املواليــة للجنــرال اإلخوانــي علــي محســن األحمــر، األمــر الــذي عــزز ذلــك بعــض مواقفــه التــي جــاءت مناهضــة 
للمجلــس االنتقالــي الجنوبــي.

صعــدت الحكومــة اليمنيــة التــي يتحكــم فيهــا اإلخــوان، سياســيا ضــد املجلــس االنتقالــي الجنوبــي، اال ان األخيــر رد بتوســيع نشــاطه 
مــن خــال افتتــاح مكاتــب فــي اإلقليــم والعالــم، وهــي مكاتــب تعمــل علــى ابــراز القضيــة الجنوبيــة، وشــرح دور الجنــوب وقواتــه العســكرية 
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واألمنيــة فــي مكافحــة اإلرهــاب.

وبــدأ امليســري والجبوانــي بمباشــرة مهامهمــا فــي عــدن، بفتــح عاقــات مــع »انقــرة العــدو اللــدود للســعودية ودول الخليــج«، والهجــوم 
علــى دول التحالــف العربــي.

ولعــل هجــوم امليســري علــى أبوظبــي يــوم الـــ7 مــن )أبريــل نيســان( 2018م، يؤكــد علــى توجــه الحكومــة اليمنيــة صــوب املحــور التركــي 
القطــري اإليرانــي، بالتزامــن مــع اشــداد األزمــة العربيــة الخليجيــة مــع الدوحــة التــي جــرى مقاطعتهــا فــي العــام 2017م.

 ،
ً
اتهــام امليســري، لإلمــارات بمنــع هــادي مــن العــودة إلــى عــدن، تكــررت فــي مطلــع مايــو )أيــار( 2018م، حيــن عــاد التهــام أبوظبي مجددا

ولكــن علــى اســتحياء، حيــن طلــب مــن صحافيــة مصريــة اجــرت معــه مقابلــة فــي عــدن »إن عليهــا اغــاق الكاميــرا، قبــل ان يوجــه اتهاماتــه 
لإلمــارات العربيــة املتحــدة، وقــد اعتبــرت تصريحاتــه التــي ســربتها الصحافيــة املصريــة، دليــل علــى عــدم وجــود أي دليــل مــع الوزيــر 

اليمنــي إلدانــة اإلمــارات باحتــال عــدن ومنــع هــادي مــن العــودة الــى العاصمــة الجنوبيــة عــدن.

هجــوم امليســري علــى اإلمــارات، قــد يجعــل التحالــف العربــي يغــض الطــرف عــن عاقتــه التــي كلــف بفتحهــا مــع الجانــب الترـكـي، 
وهــو مــا تبيــن حيــن أرســل نحــو 15 ضابطــا »جميعهــم إخــوان« للتأهيــل فــي تركيــا، وكان ذلــك بتنســيق مــع مديــر مكتــب األحمــر وامللحــق 
العســكري اليمنــي فــي انقــرة العميــد عســكر زعيــل، املشــرف علــى عمليــة تأهيــل تركيــا لضبــاط الداخليــة والدفــاع املواليــن لتنظيــم 

اإلخــوان.

ووصــف موقــع وزارة الداخليــة اليمنيــة علــى شــبكة االنترنــت، تركيــا بالدولــة الشــقيقة، حيــن تحــدث عــن ارســال يــوم الـــ8 مــن أبريــل 
)نيســان( 2018م،  15 ضابطــا مــن الرتــب اإلشــرافية، إلــى جمهوريــة تركيــا الشــقيقة، للمشــاركة فــي دورة تدريبيــة خاصــة بالعمــل األمنــي.

وقــد كشــف وكيــل وزارة الداخليــة لقطــاع التدريــب والتأهيــل اللــواء الركــن د. ريــاض الفقيــر، عــن اهتمــام وزيــر الداخليــة املهنــدس 
أحمــد امليســري بالتدريــب والتأهيــل، وعــن دور الســفارة التركيــة فــي الســعودية بعمليــة التســهيل فــي ارســال الضبــاط املتدربيــن، وشــكر 

كذلــك امللحــق العســكري العميــد عســكر زعيــل.

لــم يقــف األمــر عنــد ارســال ضبــاط يمنييــن للتأهيــل فــي تركيــا، بــل باشــرت انقــرة فــي ارســال مســؤولين فــي وزارة الداخليــة التركيــة إلــى 
عــدن، واســتقبلهم امليســري فــي كل مــرة.

ويمكــن الحديــث حــول الرابــط بيــن انقــرة وعــدن، بــأن األولــى دأبــت علــى اراســل أدوات املــوت لألخيــرة، ففــي يــوم الســبت الثالــث مــن 
نوفمبــر )تشــرين الثانــي( 2012 ضبطــت األجهــزة األمنيــة ســفينة تجاريــة قادمــة مــن تركيــا محّملــة بثاثــة آالف مســدس كاتــم للصــوت 
موضبــة بصناديــق كرتــون خاصــة بالبســكويت، كانــت فــي طريقهــا للتنظيمــات اإلرهابيــة التــي كانــت تحتــل مــدن جنوبيــة، وتقيــم فيهــا 

إمــارات خاصــة بهــا.

وليــس بعيــدا عــن شــحنة املــوت هــذه، فقــد عــادت انقــرة إلــى ارســال شــحنة مــوت أخــرى لعــدن، ففــي يــوم الثاثــاء 25 يوليــو )تمــوز( 
2017، أعلنــت األجهــزة األمنيــة الجنوبيــة عــن ضبــط ســفينة تركيــة تحمــل مــواد غذائيــة منتهيــة الصاحيــة وغيــر صالحــة لاســتهاك 
اآلدمــي، وقــد جــاء الكشــف عنهــا بعــد شــهر مــن االحتجــاز، وتبيــن الحقــا ان الشــحنة كان الهــدف منــه إيجــاد مبــررات لتواجــد تركــي فــي 

الجنــوب باســم تقديــم املســاعدات اإلغاثيــة للســكان.

وفــي الـــ28 التقــى املتحــدث الرســمي باســم املجلــس االنتقالــي الجنوبــي عضــو هيئــة الرئاســة ســالم ثابــت العولقــي بالســيد معيــن 
شــريم نائــب املبعــوث الخــاص لألميــن العــام لألمــم املتحــدة إلــى اليمــن وممثــل مكتــب املبعــوث األممــي إســماعيل ولــد الشــيخ املستشــار 

بيتــر رايــس.

وخــال اللقــاء الــذي جــرى فــي مكتــب البعثــة األمميــة بالعاصمــة االردنيــة عّمــان، دار نقــاش حــول مســتجدات االوضــاع فــي اليمــن، 
واملســاعي التــي تبذلهــا األمــم املتحــدة لحــل األزمــة اليمنيــة , كمــا ناقــش اللقــاء املســتجدات السياســية فــي الجنــوب والحالــة األمنيــة 

وجهــود مكافحــة اإلرهــاب.

وأوضــح املتحــدث الرســمي موقــف املجلــس االنتقالــي الجنوبــي إزاء العديــد مــن القضايــا ورؤيــة املجلــس إلنهــاء األزمــة اليمنيــة وحــل 
القضيــة الجنوبيــة وإحــال عمليــة الســام الشــامل.

كمــا أشــاد املتحــدث الرســمي للمجلــس االنتقالــي الجنوبــي بجهــود املبعــوث الخــاص إلــى اليمــن لحــل األزمــة اليمنيــة وإحــال عمليــة 
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 باعتــزام البعثــة األمميــة فتــح مكتــب لهــا فــي العاصمــة عــدن خــال الفتــرة القادمــة.
ً
الســام، مرّحبــا

وفــي مســاء الـــ28، أعــرب املجلــس االنتقالــي الجنوبــي عــن إدانتــه الشــديدة للهجــوم االرهابــي الــذي وقــع داخــل مركــز تجــاري شــمال 
مدينــة ســانت بطرســبورغ الروســية، باســتخدام عبــوة ناســفة، والــذي أدى إلــى إصابــة 13 شــخصا.

 وفــي الـــ30 أقــرت هيئــة رئاســة املجلــس االنتقالــي الجنوبــي فــي اجتماعهــا، برئاســة الرئيــس عيــدروس قاســم الُزبيــدي، إنشــاء مركــز 
، ويــرأس املركــز الدكتــور ســعيد علــي عبيــد الجمحــي.

ً
دعــم صناعــة القــرار باملجلــس االنتقالــي بقــوام 15 شــخصا

  وفــي الـــ30 أيضــا، أعربــت هيئــة رئاســة املجلــس االنتقالــي الجنوبــي، عــن إدانتهــا بأشــد العبــارات الهجــوم اإلرهابــي الغــادر الــذي 
اســتهدف كنيســة مارمينــا فــي حلــوان بمدينــة القاهــرة، بجمهوريــة مصــر العربيــة، وأســفر عنــه ســقوط قتلــى وجرحــى.

وأكــدت رئاســة االنتقالــي الجنوبــي فــي بيــان صــادر عنهــا، تضامنهــا الكامــل مــع الحكومــة املصريــة والشــعب املصــري العظيــم الــذي 
ضِعــف إرادة الحكومة املصرية والشــعب املصري 

ُ
طاملــا كافــح اإلرهــاب ومموليــه، كمــا أكــدت ثقتهــا بــأن مثــل هــذه األعمــال اإلرهابيــة لــن ت

فــى مقارعــة ومكافحــة اإلرهــاب.

وقالــت: إن جمهوريــة مصــر العربيــة ســتبقى كعبــة العــرب التــي يجــب أن تكــون آمنــة ومســتقرة، وإننــا علــى ثقــة كاملــة أن اإلرهــاب 
ومــن يقــف خلفــه مــن الحكومــات والجماعــات املتطرفــة لــن ينتصــر علــى اإلرادة املصريــة العظيمــة.

ويظــل العــام 2017م، هــو العــام الــذي كشــفت فيــه حكومــة اليمــن التــي يتحكــم فيهــا اإلخــوان، عــن حربهــا الحقيقيــة، والتــي لــم تكــن 
ضــد الحوثييــن بــل توجهــت ضــد الجنــوب، حيــث شــهد العــام ذاتــه أزمــة التحالــف العربــي مــع قطــر، وهــي األزمــة التــي القــت بظالهــا علــى 
الوضــع فــي اليمــن، وكشــفت عــن خريطــة التحالفــات التــي كانــت ســرية مــن قبــل بيــن اإلخــوان أذرع الدوحــة وانقــرة، والحوثييــن أذرع 
طهــران، وأصبحــت بعــد املقاطعــة وإعــان قيــام املجلــس االنتقالــي الجنوبــي، عاقــة واضحــة أكــدت العديــد مــن التقاريــر بينهــا تقريــر 
لفريــق خبــراء األمــم املتحــدة، أكــد علــى ان القــوات املواليــة لنائــب الرئيــس اليمنــي علــي محســن األحمــر، تقــوم بعمليــة تهريــب األســلحة 

والصواريــخ والطائــرات املســيرة مــن الحــدود مــع ســلطنة عمــان، وتمــر بــوادي حضرمــوت ومنهــا إلــى مــأرب، ثــم تصــل إلــى صنعــاء.

وقــد عذبــت قــوات األحــوال فــي مــارب ضابطــا يمنيــا منــع تهريــب شــحنة أســلحة فــي طريقهــا إلــى الحوثييــن فــي صنعــاء، وقــد اعتقــل 
الضابــط ضيــف هللا الســوادي املــرادي فــي ســجن ســري، وتعــرض للتعذيــب حتــى املــوت.

فــي محيــط معقــل التنظيــم  الــى قيــام قــوات اإلخــوان بتســليم معســكرات واســلحة ومــدن للحوثييــن  وتطــورت هــذه التحالفــات 
لــم يقتحموهــا نظــرا للتفاهمــات التــي ترعهــا قطــر بيــن الطرفيــن. )مدينــة مــأرب( التــي أصبحــوا الحوثييــن علــى مقربــة منهــا لكنهــم 

ولــم تقتصــر حــرب العقــاب الجماعــي علــى الخدمــات فــي املدينــة، بــل وصلــت الــى رواتــب املوظفيــن فــي الجنــوب، وهــو األمــر الــذي 
اســتدعاء انعقــاد لقيــادة قــوات املقاومــة الجنوبيــة فــي عــدن، حضــره اللــواء عيــدروس قاســم الزبيــدي رئيــس املجلــس االنتقالــي الجنوبــي 

فــي الـــ27 مــن الشــهر ذاتــه، نظــم املجلــس االنتقالــي الجنوبــي ممثــا بدائرتــي الحقــوق والحريــات والعاقــات الخارجيــة، الجمعــة 
نــدوة سياســية وحقوقيــة فــي نــادي الصحافــة السويســرية فــي مدينــة جنيــف, بعنــوان » تجاهــل صــوت شــعب الجنــوب انتهــاك لكرامــة 

اإلنســان », بحضــور عــدد مــن املدعويــن مــن ممثلــي املنظمــات الدوليــة والصحافــة السويســرية.  

وفــي الـــ28 مــن ينايــر )كانــون الثانــي(، انتشــرت قــوات تابعــة للحكومــة اليمنيــة فــي عــدن، فــي محاولــة ملنــع تظاهــرة كان مقــررا لهــا ان 
تقــام فــي ســاحة العــروض بخــور مكســر، وقــد اطلقــت قــوات الحكومــة اليمنيــة النــار علــى املتظاهريــن ونشــرت قــوات يقودهــا املدعــو 
عبــدهللا الصبيحــي دبابــة فــي وســط الســاحة، ونفــذت قصفــا علــى خــزان ميــاه جبــل حديــد، بشــكل هســتيري، األمــر الــذي اســتدعاء 
تدخــل قــوات املقاومــة الجنوبيــة، التــي خاضــت مواجهــات مــع قــوات الحكومــة اليمنيــة، انتهــت بانكســار األخيــرة وانســحابها إلــى ثكناتهــا 

العســكرية، بعــد اقتــراب قــوات املقاومــة الجنوبيــة مــن بوابــة قصــر معاشــيق مقــر إقامــة حكومــة بــن دغــر.

وفــي الـــ30 مــن ينايــر )كانــون الثانــي(، تدخــل التحالــف العربــي بقيــادة الســعودية، بدعــوة الطرفيــن إلــى وقــف إطــاق وعــودة جميــع 
القــوات إلــى مواقعهــا، إال ان الحكومــة اليمنيــة وعبــر اذرعهــا الحزبيــة، صعــدت مــن خطابهــا اإلعامــي والسيا�ســي تجــاه الجنــوب.

وفــي الـــ28 ينايــر )كانــون الثانــي(، ثّمــن املجلــس االنتقالــي الجنوبــي بيــان صــادر عــن دول التحالــف العربــي بقيــادة اململكــة العربيــة 
فــي مختلــف الجوانــب. مشــيدا  فــي العاصمــة عــدن مــن تصعيــد شــعبي ضــد االختــال الحكومــي  الســعودية والــذي دعــا الــى التهدئــة 

باملســاعي الكبيــرة التــي تقودهــا دول التحالــف العربــي فــي هــذا الخصــوص.
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 وفــي الـــ30 ، قــام اللــواء عيــدروس قاســم الزبيــدي، رئيــس هيئــة رئاســة املجلــس االنتقالــي الجنوبــي، القائــد األعلــى لقــوات املقاومــة 
الجنوبيــة، بزيــارة لجرحــى املقاومــة الجنوبيــة وألويــة الحمايــة الرئاســية، الذيــن كانــوا يتلقــون العــاج فــي مستشــفى باصهيــب العســكري 

بمديريــة التواهــي جــراء إصابتهــم خــال األحــداث، التــي جــرت فــي العاصمــة عــدن.

وفــي اليــوم ذاتــه، قــوات النخبــة املتخصصــة فــي مكافحــة اإلرهــاب، تقــوم بخطــوة اســتباقية فــي شــبوة، وتقــوم بتأميــن العاصمــة 
عتــق، عقــب ورود معلومــات عــن قيــام ميليشــيات اإلخــوان بتنفيــذ عمليــات انتقاميــة علــى خلفيــة طــرد تنظيــم القاعــدة مــن بعــض 

مواقعــه فــي ريــف املحافظــة.

وزيــر  مــن  مدعومــة  انهــا  أشــيع  مســلحة  جماعــات  دفعــت  اإلرهابيــة،  التنظيمــات  ضــد  األمنــي  والحــزام  النخبــة  قــوات  عمليــات 
الداخليــة فــي حكومــة اليمــن املؤقتــة، واســتهدفت تلــك العمليــات اغتيــال رجــال الديــن، واســتهداف وســائل اإلعــام جنوبيــة تقــف فــي 

صــف املجلــس االنتقالــي الجنوبــي علــى اعتبــار انهــا املمثــل الرئيــس للقضيــة الجنوبيــة. 

فــي الـــ13 مــن فبرايــر )شــباط( 2018م،   اســتنكر املجلــس االنتقالــي الجنوبــي بشــدة اغتيــال الشــيخ شــوقي محمــد كمــادي، إمــام 
وخطيــب جامــع الثــوار بمدينــة املعــا، الــذي اغتالتــه ايــادي الغــدر واإلرهــاب فــي العاصمــة عــدن. 

ففــي الـــ16 مــن )فبرايــر شــباط(، 2018 هاجــم مســلحون مكتــب صحيفتــا اليــوم الثامــن واملرصــد، فــي حــي خــور مكســر، وقــد تكــرر 
الهجــوم أكثــر مــن مــرة كان أخرهــا يــوم الـــ21 مــن نفــس الشــهر، لكــن املــرة األخيــرة، دون املهاجمــون عبــارات »كلنــا هــادي«، فــي إشــارة الــى 
انهــم يدافعــون عــن الحكومــة اليمنيــة املؤقتــة التــي كانــت الصحيفتــان توجهــان لهــا اتهامــات بالفســاد ومحاولــة وأد القضيــة الجنوبيــة.

وادان املجلــس االنتقالــي الجنوبــي حينهــا عمليــة االســتهداف التــي تعرضــت صحيفتــا اليــوم الثامــن واملرصــد ومركــز عــدن للبحــوث 
والرصــد.

وقــال متحــدث املجلــس الســابق ســالم ثابــت »تابعنــا باســتهجان بالــغ عمليــة إطــاق النــار التــي تعــرض لهــا مركــز عــدن للبحــوث 
اعتــداء  محــاوالت  مــن  ســبقه  ومــا  اآلثــم  االعتــداء  لذلــك  إدانتنــا  نؤكــد  إذ  وإننــا  الثامــن،  اليــوم  وصحيفــة  واإلحصــاء  االســتراتيجية 
اســتهدفت مكاتــب عــدد مــن الصحــف ووســائل اإلعــام املحليــة فــي العاصمــة عــدن ومــن ذلــك االعتــداء اآلثــم الــذي قــام بــه مســلحون 

يتبعــون وزارة الداخليــة واســتهدفوا مــن خالــه مكتــب صحيفــة عــدن 24 املحليــة«. 

واكــد ثابــت رفضهــم القاطــع لتلــك االنتهــاكات الصارخــة وتضامننــا مــع تلــك الوســائل اإلعاميــة انطاقــا مــن التزامنــا الوطني بالدفاع 
عــن الحريــات العامــة ملواطنــي الجنــوب عمومــا ومــن ذلــك حريــة الــرأي والتعبير.  

 عــودة لعمليــات االغتيــاالت واســتهداف رجــال الديــن الســلفيين، ومنهــم مــن تــم اغتيالــه 
ً
كمــا شــهد فبرايــر )شــباط( 2018، ايضــا

عقــب القائــه لخطبــة اتهــم فيهــا اإلخــوان بالفســاد، وهــو مــا أســفر عــن مقتلــه فــي اليــوم التالــي، وقــد خــرج املجلــس االنتقالــي الجنوبــي 
ببيــان شــديد اللهجــة نــدد فيــه بتلــك العمليــات اإلرهابيــة التــي اســتهدفت أئمــة املســاجد والقيــادات العســكرية والكــوادر األمنيــة.

هــذه  يديــن  إذ  االنتقالــي  »املجلــس  إن  فــي تصريــح صحفــي حينهــا  )الســابق(  العولقــي  ثابــت  املجلــس ســالم  باســم  الناطــق  وقــال 
الجريمــة النكــراء والجرائــم التــي تطــال املشــايخ والدعــاة والكــوادر األمنيــة والعســكرية والنشــطاء الجنوبييــن، فإنــه يدعــو األجهــزة 
األمنيــة واالســتخباراتية كافــة إلــى القيــام بواجبهــا بحــزم وماحقــة الجنــاة وضبطهــم والتحــري لكشــف مابســات هــذه الجرائــم ومــن 

يقــف وراءهــا«.

فــي 17 فبرايــر )شــباط( مــن العــام 2018 أطلقــت قــوات النخبــة الحضرميــة معركــة الفيصــل بدعــم مــن القــوات اإلماراتيــة مــن أجــل 
اســتعادة الســيطرة علــى الكثيــر مــن املناطــق التــي ســيطر عليهــا مســلحي تنظيــم القاعــدة فــي وقــت ســابق.

وفــي الـــ 18 فبرايــر هنــأ اللــواء الركــن أحمــد ســعيد بــن بريــك رئيــس الجمعيــة الوطنيــة للمجلــس االنتقالــي الجنوبــي جنــود النخبــة 
الحضرميــة اإلبطــال باالنجــازات واالنتصــارات الســاحقة فــي العمليــة االســتباقية النوعيــة » الفيصــل » التــي حققتهــا قــوات النخبــة 
الحضرميــة بالتعــاون مــع قــوات التحالــف العربــي الجويــة بمنطقــة املســيني غــرب املــكا وفــي مديريــة عمــد بــوادي حضرمــوت. وإلحاقهــا 
الهزائم النكراء ضد عناصر البغي واإلجرام اإلرهابية من القاعدة وأنصار الشــريعة وداعش وإفشــال مخططهم ومحاولتهم البائســة 

والتــي تحطمــت علــى صخــرة صمــود قــوات النخبــة البواســل.

وفــي الـــ19، التقــى اللــواء عيــدروس قاســم الُزبيــدي رئيــس املجلــس االنتقالــي الجنوبــي بالســيد بيتــر ســمنبي مبعــوث مملكــة الســويد 
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إلــى اليمــن وليبيــا وذلــك فــي الســفارة الســويدية فــي ابوظبــي.

وناقــذ--- ش جهــود مملكــة الســويد واالمــم املتحــدة إلنهــاء الحــرب واحــال الســام، ورؤيــة املجلــس االنتقالــي فــي هــذا الســياق، كمــا 
ناقــش اللقــاء قضيــة الجنــوب ومســارها السيا�ســي واملســتجدات األمنيــة فــي مــدن الجنــوب وجهــود مكافحــة اإلرهــاب.

 وحــث رئيــس املجلــس االنتقالــي املبعــوث الخــاص ومــن خالــه لحكومــة مملكــة الســويد علــى دعــم املجلــس االنتقالــي فــي املجــال 
الديمقراطــي والحقوقــي واالنســاني وتمكيــن املــرأة وغيرهــا مــن مجــاالت التنميــة.

فــي الـــ24 فبرايــر )شــباط( ، 2018، أســتقبل نائــب رئيــس املجلــس االنتقالــي الجنوبــي الشــيخ هانــي بــن بريــك فــي مقــر املجلــس االنتقالــي 
بالعاصمــة عــدن، ممثلــي مكتــب املبعــوث الخــاص لليمن. 

وتــم خــال اللقــاء مناقشــة األوضــاع فــي الجنــوب خاصــة واليمــن عامــة،  كمــا تــم اســتعراض جملــة مــن القضايــا ذات الصلــة وفــي 
مقدمتهــا قضيــة اســتتباب ألمــن واالســتقرار، ومكافحــة اإلرهــاب، والخدمــات. 

وأشــاد نائــب رئيــس هيئــة رئاســة املجلــس، بــدور األمــم املتحــدة والتحالــف العربــي، فــي االهتمــام بقضايــا الجنــوب، فــي ظــل التحديات 
وألوضاع املأســاوية، التي مازال الشــعب الحنوبي بشــكل عام يعاني منها طيلة الحرب الغاشــمة. 

وأكــد الشــيخ هانــي بــن بريــك أن قيــادة املجلــس االنتقالــي الجنوبــي، ســتعمل مــع كل األشــقاء فــي ســبيل حمايــة أمــن الجزيــرة العربيــة، 
ودول االقليــم وســتم�سي مــع دول التحالــف، فــي إعــادة االمــل وتأميــن املنطقــة ومكافحــة اإلرهــاب. 

كمــا قامــت رئيســة دائــرة حقــوق االنســان فــي املجلــس االنتقالــي الجنوبــي املحاميــة نيــران ســوقي، بتســليم ممثلــي مكتــب املبعــوث 
األممــي مذكــرة تتضمــن االنتهــاكات واملخالفاتـــ التــي تعــرض لهــا شــعب الجنــوب املســالم فــي األحــداث األخيــرة، التــي شــهدتها العاصمــة 

عــدن.

وأعلــن املجلــس االنتقالــي الجنوبــي إن املبعــوث األممــي الــى اليمــن ســوف يســتقر فــي العاصمــة الجنوبيــة عــدن، وانــه قــد تــم االتفــاق 
علــى فتــح مكتبــا لفريــق املبعــوث.

وجــاء اعــان املجلــس علــى لســان الســيد أحمــد بــن بريــك رئيــس الجمعيــة الوطنيــة، الــذي تحــدث فــي تصريــح لوســائل اإلعــام عقــب 
لقــاء نائــب رئيــس املجلــس االنتقالــي الجنوبــي هانــي بــن بريــك بأعضــاء فريــق املبعــوث األممــي الســيد مارتــن جريفيــث.

ولفــت بــن بريــك إلــى أن مبعــوث األميــن العــام )...( ســوف يســتقر فــي عــدن، مشــيرا إلــى أنــه قــد تــم االتفــاق علــى افتتــاح مكتــب للوفــد 
األممــي فــي عاصمــة الجنــوب.

هــذا اللقــاء والتصريــح، اثــار حفيظــة القــوى املناهضــة للمجلــس االنتقالــي الجنوبــي، األمــر الــذي دفــع هــذه القــوى إلــى اســتهداف 
قيــادة املجلــس االنتقالــي وقــوات مكافحــة اإلرهــاب بســيارات مفخخــة.

وعقــب اللقــاء بســاعات قليلــة، هاجمــت ســيارات مفخخــة يقودهــا انتحاريــون مقــر املجلــس االنتقالــي الجنوبــي، وقــوات مكافحــة 
اإلرهــاب، وقــد أســفر الهجــوم عــن ســقوط ضحايــا اغلبهــم مدنيــون، بينهــم نســاء وأطفــال.

وأكــد الهجــوم علــى املجلــس االنتقالــي الجنوبــي وقــوات مكافحــة اإلرهــاب، تــورط تنظيــم إخــوان اليمــن فــي الوقــوف وراء هجمــات مــا 
كان يعــرف بتنظيــم داعــش، حيــث كشــف موقــع الخليــج معلومــات وصــور توثــق مــن هــم االنتحاريــون الذيــن نفــذوا العمليــة االنتحاريــة، 

وارتباطهــم باإلخــوان وكيــف تــم تجنيدهــم.

وكشــفت تقاريــر إخباريــة يمنيــة عــن هويــة منفــذي الهجــوم الدامــي والذيــن نشــر مــا عــرف بتنظيــم داعــش صورهــم، وهــم : ابراهيــم 
البيضانــي، وأبــو عمــر التعــزي، وأبــو محمــد الحديــدي. 

وتبين أن »ابو عمر التعزي«، هو نجل القيادي اإلخواني البارز أمين فرحان الذي توفي قبل ان ينفذ نجله العملية بنحو عام.

وأبــو عمــر التعــزي، هــو بــراء أميــن فرحــان ووالــده القيــادي فــي حــزب االصــاح أميــن فرحــان ، والــذي توفــي بعــد عودتــه مــن الســعودية 
فــي العام 2017م. 

 وقد نشر داعش صورة براء ضمن اإلرهابيين املشاركين في الهجوم على مبنى وحدة مكافحة اإلرهاب في عدن.
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مواقــع إخباريــة يمنيــة أكــدت ان بــراء أميــن وشــباب آخريــن تــم اســتقطابهم مــن قبــل القيــادي “الداع�ســي” محمــد الذبحانــي خطيــب 
مســجد الســعيد فــي مدينــة تعــز، ونقلــوا إلــى البيضــاء أواخــر 2017، قبــل ان يعــودوا إلــى عــدن قبــل تنفيــذ العمليــة اإلرهابيــة بأســابيع. ، 

وبراء أمين فرحان هو قريب عبده فرحان املخافي القيادي اإلخواني البارز ومستشار قائد محور تعز ورئيس الجناح العسكري 
للتنظيم في اليمن، واالنتحاري البراء كان جنديا في اللواء 22 ميكا في تعز.

اثنــاء تواجــد بــراء وأخريــن فــي محافظــة البيضــاء اليمنيــة عــام 2017م ، اعلنــت قيــادات ووســائل اخوانيــة مقتلهــم هنــاك ، ونشــروا 
تعــازي لهــم بحكــم ارتباطهــم بـــ “املقاومــة” ، وقــد تــم اعــان مقتلهــم قبــل اكثــر مــن شــهر مــن تنفيذهــم لعمليتهــم االنتحاريــة وعبــر احــد 
اعامــي االصــاح املقيميــن فــي الســعودية ، وأتضــح مــن املعلومــات ، مــن ان تجنيــد العناصــر لداعــش ، تبــدأ مــن خطبــاء الجوامــع 
املحســوبين علــى االخــوان ، فقــد تــم اســتقطاب بــراء وزمــاءه مــن امــام مســجد فــي تعــز ، وعبــر ” صنــدوق تجنيــد الدواعــش” محمــد 
بــن احمــد الذبحانــي ، كمــا ان خبــر مقتــل البــراء وزمــاءه الــذي اعلنــه اعامــي وناشــط اخوانــي كان تمويهــا النتقالــه فيمــا بعــد الــى عــدن 
وتنفيــذ مخطــط تفجيــر قــوات مكافحــة االرهــاب ، وهــو مــا يزيــد الكثيــر مــن الجــدل حــول ارتبــاط ” بعــض ” قيــادات االخــوان الدينيــة 

والسياســية والعســكرية بهــذا التنظيــم االرهابــي.

جــراء  واملصابيــن  للجرحــى  بزيــارة  بريــك  بــن  هانــي  الشــيخ  الجنوبــي  االنتقالــي  املجلــس  رئاســة  هيئــة  رئيــس  نائــب  قــام  الـــ25،  وفــي 
التفجيريــن اإلرهابييــن الغادريــن اللــذان، اســتهدفا مقــري املجلــس االنتقالــي الجنوبــي، وقــوات مكافحــة االرهــاب فــي العاصمــة عــدن.

وعقــدت هيئــة رئاســة املجلــس االنتقالــي الجنوبــي اجتماعــا برئاســة نائــب رئيــس املجلــس االنتقالــي الشــيخ هانــي بــن بريــك كرســت 
الجــزء األسا�ســي منــه للوقــوف امــام تداعيــات العمليــة االرهابيــة التــي نفذتهــا عناصــر ضالــة مســتهدفة مقــري املجلــس االنتقالــي الجنوبي   

وقــوات مكافحــة اإلرهــاب.

وفي الـ26 من فبراير )شــباط( العام نفســه، أطلقت قوات النخبة الشــبوانية التي يشــرف عليها املجلس االنتقالي الجنوبية عملية 
عســكرية واســعة ضــد تنظيــم القاعــدة املتطــرف فــي ريــف شــبوة، وانتهــت العمليــة تطهيــر كامــل بلــدات ريفيــة ظلــت معقــا ألشــد فــروع 

التنظيــم تطرفــا فــي الجزيــرة العربيــة.

فــي الـــ6 مــن مــارس )آذار( 2018، اطلقــت قــوات الحــزام األمنــي والنخبــة عمليــة الســيل الجــارف لتطهيــر مــا تبقــى جيــوب تنظيــم 
القاعــدة فــي محافظــة شــبوة، وقــد انتهــت العمليــة التــي ســاندت مقاتــات التحالــف العربــي بقيــادة الســعودية واإلمــارات القــوات علــى 
األرض فــي اعــان »شــبوة خاليــة مــن التنظيمــات اإلرهابيــة«، وهــي العمليــة التــي أدت إلــى ردة فعــل كبيــرة مــن الحكومــة اليمنيــة، وهــو 
مــا ترجــم بعــد ذلــك بقــرارات »قضــت بتقســيم شــبوة وضــم أجــزاء منهــا علــى محافظــة مــأرب املعقــل الرئيــس لتنظيــم إخــوان اليمــن 

املصنــف إرهابيــا واملدعــوم مــن بعــض األطــراف اإلقليميــة.

وفــي الـــ12، بحــث االســتاذ هانــي علــي بــن بريــك، نائــب رئيــس املجلــس االنتقالــي الجنوبــي، مــع رئيــس اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمر، 
 عــن آخــر املســتجدات التــي 

ً
 مفصــا

ً
فــي اليمــن )الكســاندر فيــت( والوفــد املرافــق لــه، األوضــاع اإلنســانية فــي الجنــوب، وقــدم شــرحا

تشــهدها العاصمــة عــدن ومحافظــات الجنــوب.

هــذا اللقــاء رأى خصــوم املجلــس االنتقالــي الجنوبــي، واألســتاذ هانــي بــن بريــك )شــخصيا(، انــه ال بــد مــن ردة فعــل عليــه، وهــو مــا 
حــدث فــي اليــوم التالــي الـــ13 مــن مــارس )آذار( 2018م، هاجــم ارهابيــون ادعــوا انهــم مــن تنظيــم داعــش مقــرا لقــوات الحــزام األمنــي 
الجنوبيــة فــي حــي املنصــورة وســط عــدن، وقــد اســفر الهجــوم عــن مقتــل وجــرح العشــرات اغلبهــم مدنيــون وتضــرر مبــان محيطــة بموقــع 

الهجــوم اإلرهابــي.

وفي اليوم الثاني للهجوم اإلرهابي، أي يوم الـ14 استقبل األستاذ هاني علي بن بريك، نائب رئيس املجلس االنتقالي الجنوبي فريق 
»لجنــة الخبــراء الدوليــة« التابــع لألمــم املتحــدة، الــذي زار حينهــا العاصمــة عــدن، وناقــش معهــم ملفــات حقــوق اإلنســان بالجنــوب، 

مقدمــا لهــم ملفــات ووثائــق متكاملــة تضمنــت االنتهــاكات التــي مورســت ضــد الشــعب الجنوبــي األعــزل منــذ حــرب صيــف 94م.

 ق�ســى بتعييــن األســتاذ 
ً
فــي الـــ15 مــن مــارس )اذار( 2018أصــدر رئيــس املجلــس االنتقالــي الجنوبــي اللــواء عيــدروس الُزبيــدي، قــرارا

أحمــد حامــد مللــس، أمينــا عامــا لألمانــة العامــة للمجلــس، هــذا التعييــن ســارع رئيــس الحكومــة اليمنيــة املؤقتــة الســابق أحمــد عبيــد 
بــن دغــر إلــى الــرد عليــه، بانــه ســوف يعــود إلــى عــدن ملــا وصفــه محاربــة الحوثييــن املواليــن إليــران، فــي حيــن ان إعانــه كان ردا علــى تعييــن 

مللــس أمينــا عامــا للمجلــس االنتقالــي الجنوبــي، ومللــس كان محافظــا لشــبوة، ثــم اقيــل بعــد تعيينــه عضــوا فــي هيئــة رئاســة املجلــس.
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وقــاد بــن دغــر حــرب القــوى اليمنيــة ضــد املجلــس االنتقالــي الجنوبــي، بعــد ان اســتغلت بعــض األحــزاب اليمنيــة »صفتــه كرئيــس 
للحكومــة«، فــي اتخــاذ مواقــف ضــد الجنــوب، وهــي مواقــف لــم يتخذهــا بــن دغــر وال حكومتــه ضــد امليليشــيات الحوثيــة املواليــة إليــران 

والتــي أطاحــت بالرئيــس هــادي وحكومتــه فــي مطلــع العــام 2015م.

وأعلــن بــن دغــر منــذ اليــوم األول لتأســيس املجلــس عــن »احتوائــه«، وانــه أصبــح مــن املا�ســي، وهــي تصريحــات اعتبرتهــا جماعــة 
اإلخــوان »بالتضليليــة«، فاملجلــس االنتقالــي يتوســع وقواتــه تحقــق انتصــارات عســكرية ضــد الحوثييــن فــي ريــف محافظــة إب والســاحل 

الغربــي وريــف تعــز فــي شــمال اليمــن، والتنظيمــات اإلرهابيــة فــي الجنــوب، وخاصــة فــي أبيــن وشــبوة.

أثنــاء تصديهمــا لهجــوم نفــذه مســلحون،  الـــ27 قتــل الجنــدي شــائع محمــد الحريــري، وأصيــب زميلــه ســالم صالــح حســين،  فــي 
عــدن. بجامعــة  اآلداب  لكلّيــة  الرئيســة  البوابــة  واســتهدفوا 

وأدى االســتاذ هاني علي بن بريك نائب رئيس املجلس االنتقالي الجنوبي واجب العزاء في استشــهاد الجندي البطل، شــائع محمد 
الحريــري، معبــرا عــن تعازيــه الحــارة، ومواســاته ألهلــه وذويــه، كمــا نقــل إليهــم تعــازي ومواســاة األخ رئيــس املجلــس اللــواء عيــدروس 

الُزبيــدي، وأشــاد بشــجاعة وإقــدام البطــل شــائع الحريــري فــي مواجهــة العناصــر اإلرهابيــة، رغــم مباغتتهــم لــه وزمائــه.

فــي الـــ31 مــن مــارس )اذار( 2018م، تفقــد األســتاذ هانــي علــي بــن بريــك نائــب رئيــس املجلــس االنتقالــي الجنوبــي ســير العمــل فــي 
مشــروع مدينــة الشــيخ محمــد بــن زايــد الســكنية ألســر الشــهداء فــي العاصمــة عــدن.

فــي الفاتــح مــن ابريــل نيســان العــام 2018م، وصــل الــى العاصمــة عــدن فريــق اعامــي مــن إذاعــة فرنســا الدوليــة، وكان فــي اســتقباله 
األســتاذ أحمــد حامــد مللــس األميــن العــام للمجلــس االنتقالــي الجنوبــي، وضــم الفريــق صحفييــن ومترجميــن بينهــم الصحفيــة مورييــل 

بــاردون، والصحفــي بوريــس فيشــيت، باإلضافــة إلــى املترجمــة ســحر نــور الديــن، ونشــوان العثمانــي.

 ضــم قيــادة املجلــس االنتقالــي الجنوبــي برئاســة اللــواء 
ً
 وفــي الـــ9 مــن )أبريــل نيســان(، عقــد فــي العاصمــة اإلماراتيــة أبوظبــي، لقــاءا

عيــدروس الزبيــدي، مــع املبعــوث األممــي إلــى اليمــن الســيد مارتــن غريفيــث، ونائبــه الســيد معيــن شــريم، وطاقــم مكتــب البعثــة األمميــة.

وفــي الفاتــح مــن مايــو )أيــار( اطلــع اللــواء عيــدروس قاســم الزبيــدي رئيــس هيئــة رئاســة املجلــس االنتقالــي الجنوبــي، فــي اتصــال 
مــه قائــد قــوات النخبــة الشــبوانية املقــدم ســالم البوحــر علــى االنتصــارات والنجاحــات، التــي حققتهــا فــي عمليــة »الســيف الحاســم« 

وتطهيــر وطــرد العناصــر اإلرهابيــة مــن مديريــة الصعيــد بمحافظــة شــبوة.

 مــن الزهــور علــى ضريــح الشــهيد 
ً
 وفــي الـــ3 وضــع الرئيــس اللــواء عيــدروس قاســم الُزبيــدي رئيــس املجلــس االنتقالــي الجنوبــي إكليــا

الجنوبــي الواقــع فــي ســاحة النصــب التــذكاري لشــهداء الجنــوب فــي مدينــة التواهــي. وذلــك بمناســبة احتفــاالت شــعبنا بالذكــرى األولــى 
العــان عــدن التاريخــي فــي الرابــع مــن مايــو واعــان قيــام املجلــس االنتقالــي الجنوبــي فــي الحــادي عشــر مــن مايــو.

وأضــاف الُزبيــدي: »نحــن ضحينــا ودفعنــا آالف الشــهداء وعشــرات آالف مــن الجرحــى، وال زالــوا فــي بيوتهــم بــدون رعايــة، بهــذه 
 علــى أن قيــادات املجلــس »لــو كانــوا طالبــي ســلطة ملــا خرجــوا 

ً
التضحيــات ال تنــازل عــن األهــداف التــي ضحينــا بهــا ومــن أجلهــا«، مؤكــدا

 مــن أن »النــاس قــد مّســها الضــر، وإذا اســتمر الوضــع هكــذا 
ً
منهــا، ولــو أراد املجلــس الســيطرة فلــن تكــون صعبــة عليــه«، محــذرا

فســيضطر النــاس لحمــل الســاح والدفــاع عــن أنفســهم وحقوقهــم«.

 فــي الشــرعية 
ً
 إلــى أن »هنــاك أطرافــا

ً
وشــدد الرئيــس الُزبيــدي علــى أنــه »لــن يتــم إخضــاع النــاس باإلرهــاب مهمــا كانــت النتائــج«، مشــيرا

تدعــم عــودة الجماعــات اإلرهابيــة إلــى عدن والجنوب«.

وفــي الـــ 13الرئيــس عيــدروس قاســم عبدالعزيــز الُزبيــدي، يصــدر القــرار رقــم »35« لعــام ٢٠١٨، قضــت املــادة األولــى منــه، الدعــوة 
النعقــاد الــدورة االســتثنائية للجمعيــة الوطنيــة وطلــب حضــور جميــع أعضــاء الجمعيــة لحضــور هــذه الــدورة االســتثنائية فــي املوعــد 

املحــدد.

وفــي الـــ16 الجمعيــة الوطنيــة تختتــم دورتهــا االســتثنائية، وتؤكــد فــي بيانهــا الختامــي علــى ترحيبهــا بــكل الجهــود املخلصــة والحياديــة 
والواقعيــة التــي يبذلهــا الســيد مارتــن جريفتــش املبعــوث الخــاص لألميــن العــام لألمــم املتحــدة الــى اليمــن ، وتعلــن رفضهــا ألي محاولــة 
لتجــاوز قضيــة شــعبنا الجنوبــي وممثلــه املجلــس االنتقالــي الجنوبــي فــي أي مفاوضــات قادمــة، وتو�ســي رئاســة املجلــس باتخــاذ مــا تــراه 
مناســبا رفضــا ألي محاولــة تهــدف الــى االلتفــاف لتزييــف ارادة شــعب الجنــوب، ورغبتهــا الشــديدة وارادتهــا الكاملــة فــي املشــاركة بإيجابيــة 
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فــي املفاوضــات القادمــة مــن اجــل احــال الســام فــي املنطقــة واالقليــم والعالــم .

وفي الـ19 املجلس االنتقالي الجنوبي، يؤكد رفضه القاطع اســتهداف رموز الجنوب ومقاومته الباســلة، من قبل أطراف مشــبوهة 
تحاول امتطاء ظهر ما تســمى بالحكومة الشــرعية، في محاولة فاشــلة لتظهر أنها القوة التي تســيطر على الجنوب.

، ال يخــدم جهــود الســام، وال األمــن، وال 
ً
وشــدد املجلــس فــي بيــان أصــدره حينهــا، علــى أن خلــق أي توتــر فــي عــدن والجنــوب عامــة

 فــي ذات الوقــت علــى أنــه لــن يســمح أو ينّجــر إلــى مربــع العنــف والفو�ســى، التــي 
ً
االســتقرار التــي يبذلهــا األشــقاء واألصدقــاء، مؤكــدا

تحــاول القــوى الظاميــة املعاديــة لشــعب الجنــوب وإرادتــه جــره إليــه.

وقــد جــاء موقــف االنتقالــي الجنوبــي ردا علــى محــاوالت حكومــة أحمــد عبيــد بــن دغــر رفــع علــم االحتــال اليمنــي فــي قاعــدة صــاح 
الديــن العســكرية فــي البريقــة غربــي العاصمــة الجنوبيــة.

  وأكد املجلس على رفضه ألي شكل من أشكال العنف واالستقواء لتحقيق مكاسب سياسية على حساب إرادة شعب الجنوب 
ريــد الخيــر لشــعب الجنــوب 

ُ
وحقوقــه املشــروعة.. معبــرا عــن حزنــه فــي الدمــاء التــي اريقــت بــدون وجــه حــق مــن قبــل أطــراف مشــبوهة ال ت

وتعمــل ضــد أمنــه واســتقراره وندعــو بالرحمــة واملغفــرة ملــن فقــد روحــه جــراء هــذا العبــث والشــفاء التــام والعاجــل للجرحــى.

وأكــد بيــان االنتقالــي الجنوبــي حينهــا علــى أن الوحــدة الســلمية التــي توافــق عليهــا الجنوبيــون واليمنيــون قــد انتهــت بالغــزو األول علــى 
الجنــوب فــي عــام 1994م.

أغســطس آب 2018، شــهدت عــدن حدثــا أعــاد إلــى االذهــان، العاصمــة الجنوبيــة قبــل اتحــاد مايــو أيــار 1990م، الهــش، حيــث 
أنتــج أول فيلــم ســينمائي صــور وأنتــج فــي عــدن، وقــد نفضــت العاصمــة بــه عــن نفســها آثــار الحــرب الغاشــمة التــي شــنتها ميليشــيات 

اإلرهــاب الحوثيــة، فــي العــام 2015م.

وعــرف العالــم مدينــة عــدن كحاضنــة لإلبــداع والفــن بأنواعــه، ومنشــأ لكوكبــة مــن رواد الفــن علــى مــدى عقــود طويلــة، ولكــن 
بســبب الحــروب والصراعــات والصعوبــات التــي عانــت منهــا، تا�ســى االهتمــام بالفــن والثقافــة بأنواعــه، ومــع هــذا أبــت املدينــة إال أن 
تنفــض عنهــا غبــار الحــرب بعــودة املهرجانــات الغنائيــة ودور الســينما، لتعيــد الحيــاة والفــرح والبهجــة لهــذه املدينــة التــي تتحــدى كل 

املعوقــات للبحــث عــن كل مــا هــو مفــرح ومبــدع.

مــن )أغســطس آب(  الـــ8  يــوم  لنــدن  فــي  الصــادرة  الدوليــة  العــرب  فــي مقالــة نشــرتها صحيفــة  أبوعــوذل  املؤلــف صالــح  ووصــف 
2018م، »بــأن »األحــداث والنزاعــات املرتبطــة بالوحــدة فــي اليمــن عــاوة علــى حــرب 1994، قضــت علــى املســرح العدنــي، بعــد أن كان 
لهــذه املدينــة العريقــة األســبقية علــى مســتوى شــبه الجزيــرة والخليــج فــي ظهــور أول مســرحية ســنة 1910، لكــن عراقــة املســرح فــي 

عاصمــة اليمــن الجنوبــي ربمــا تشــفع لــه بالعــودة مــن جديــد«.

فــي الـــ10، شــنت ميليشــيات الحوثــي هجومــا ارهابيــا باســتخدام طائــرة مســيرة علــى قاعــدة العنــد الجويــة مســتهدفة عــرض عســكري 
للقــوات املســلحة الجنوبيــة، وقــد اســفر الهجــوم عــن استشــهاد قــادة عســكريين بينهــم اللــواء ركــن صالــح قائــد الزندانــي، نائــب رئيــس 
هيئــة األركان العامــة، واللــواء الركــن محمــد صالــح طمــاح رئيــس املخابــرات العســكرية، وأخريــن  وقــد اســتنكر املجلــس االنتقالــي 

الجنوبــي هــذا الهجــوم اإلجرامــي بأشــد العبــارات.

 وفــي نفــس اليــوم، وّجــه رئيــس املجلــس االنتقالــي الجنوبــي القائــد عيــدروس الزبيــدي، بتعليــق مراســم الحفــل الفنــي الســاهر الــذي 
 ألرواح الشــهداء 

ً
 وتقديــرا

ً
كان مقــررا إقامتــه فــي ســاحة العــروض بخــور مكســر بمناســبة ذكــرى التصالــح والتســامح، وذلــك احترامــا

والجرحــى وللدمــاء الجنوبيــة الزكيــة التــي نزفــت فــي حادثــة العنــد اإلجراميــة.

 مــن القيــادات العســكرية الجنوبيــة، 
ً
وأدان املجلــس االنتقالــي الجنوبــي، بشــدة العمليــة اإلرهابيــة الجبانــة التــي اســتهدفت عــددا

أثنــاء حضورهــا فعاليــة تدشــين العــام التدريبــي الجديــد فــي قاعــدة العنــد الجويــة.

 وفــي الـــ14 انفجــار عنيــف مصفــاة نفــط عــدن وحــاول قــوات الدفــاع املدنــي إخمــاد النيــران التــي اندلعــت إثــر انفجــار اســتهدفها ولــم 
يســفر الحــادث عــن ســقوط ضحايــا بحســب بعــض التقاريــر.

وفــي االول مــن شــهر اغســطس 2019 تــم تنفيــذ ثــاث عمليــات ارهابيــة متزامنــة تــم التخطيــط واالعــداد لهــا بدقــة متناهيــة فــي كل 
مــن شــرطة الشــيخ عثمــان ومعســكر الجــاء بعــدن ومديريــة املحفــد بأبيــن ذهــب ضحيتهــا 60 شــهيد علــى رأســهم قائــد اللــواء األول دعــم 
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واســناد الشــهيد العميــد منيــر محمــود ابــو اليمامــة و100 جريــح وتدميــر عــدد مــن مرافــق املؤسســات العامــة واملنــازل والبنــي التحتيــة 
وفــي الســابع مــن اغســطس واثنــاء تشــييع الشــهداء فــي مقبــرة القطيــع تــم اطــاق النــار علــي املشــيعين وهــم فــي لحظــات الحــزن واأل�ســى 

دون مراعــاة لقدســية املــكان واملناســبة، ونحمــد هللا أنــه تــم تصويــر هــذه الحادثــة إلثبــات صــدق دعوانــا. فتحقــق هنــا

القصــد مــن هــذه العمــل الغــادر والــذي خلــف ثاثــة قتلــي وعــدد مــن الجرحــى وهــو االســتفزاز، وهــو مــا حــدث بالضبــط حيــث 
انطلقــت عــدة مظاهــرات ســلمية تنــدد بــكل مــا يجــري وتــم قمعهــا بالنــار والحديــد ممــا زاد مــن عــدد الخســائر.

وفــي الثامــن مــن اغســطس انكشــف كل �ســيء عندمــا خرجــت األســلحة الثقيلــة مــن معســكرات الويــة الحمايــة الرئاســية بمــا فيهــا 
 مــن معســكر بــدر وقامــت بمهاجمــة معســكر اللــواء األول مشــاة )جبــل حديــد( بلوائيــن اثنيــن همــا اللــواء 

ً
الدبابــات واملدفعيــة وتحديــدا

39 مــدرع واللــواء الثالــث حمايــة رئاســية وســبق ذلــك الهجــوم قصــف مكثــف ممــا نتــج عنــه خســائر كبيــرة فــي صفــوف معســكر اللــواء 
األول مشــاة فــي جبــل حديــد باإلضافــة إلــى تدميــر مرفــق ضــخ امليــاه للمواطنيــن فــي عــدن.

وعلــى إثــر اتضــاح هــذه الصــورة واملوقــف لــم يكــن أمامنــا اال خياريــن همــا أمــا الدفــاع عــن النفــس أو االستســام والقبــول بتصفيــة 
قضيتنــا العادلــة قبــل تصفيــة اروحنــا، فــكان قرارانــا الــذي كفلتــه لنــا الشــرائع الســماوية والدوليــة بالدفــاع عــن أنفســنا.

وممــا أثــار دهشــتنا ودهشــة املنظمــات الدوليــة واالقليميــة املوجــودة فــي عــدن هــو ظهــور الخايــا النائمــة مــن املهمشــين واملهاجريــن 
األفارقــة حيــث تبيــن تجنيدهــم مــن قبــل الويــة الحمايــة الرئاســية مــن خــال ترقيمهــم علــى مرتباتهــم وتســليحهم واشــتراكهم فــي املعــارك 

بنــاًء علــى أوامرهــم ممــا يــدل علــى تخطيطهــم املســبق لهــذا العمــل الفاشــل الــذي ارتــد عليهــم.

وهنــا ســيتم ذكــر كميــة االســلحة والذخائــر التــي تــم العثــور عليهــا مخزنــة فــي معســكرات الويــة الحمايــة الرئاســية والتــي تكفــي لقتــال 
العــدو الحوثــي االيرانــي فــي كل جبهــات القتــال دون دعــم مــن التحالــف ملــدة ال تقــل عــن 12 شــهر كاملــة. 

28 أغســطس 2019[ لفتــت األحــداث فــي األســابيع األخيــرة االنتبــاه الدولــي إلــى الوضــع فــي الجنــوب. بينمــا عمــل املجلــس االنتقالــي 
الجنوبــي ترتيبــات أمنيــة وإداريــة فــي عــدن، كان هنــاك تصعيــد فــي املحافظــات األخــرى، وال ســيما فــي شــبوة وأبيــن. وبشــكل متــوازي، كان 

هنــاك تكثيــف لهجمــات داعــش وتنظيــم القاعــدة فــي األســابيع األخيــرة ضــد ســكان الجنــوب.

ينصــب تركيزنــا منــذ الهجمــات الوحشــية علــى الجنــوب فــي ١ أغســطس علــى حمايــة املدنييــن واســتعادة االســتقرار. كانــت هــذه 
النيــة هــي التــي أدت إلــى قبــول املجلــس االنتقالــي الجنوبــي للمشــاركة فــي عمليــة حــوار فــي جــدة مــع حكومــة هــادي تحــت إشــراف اململكــة 
العربيــة الســعودية. دخــل املجلــس االنتقالــي الجنوبــي فــي تلــك املحادثــات دون أي شــروط مســبقة، وخيــارات سياســة قابلــة للتطبيــق 
لتوليــد تدابيــر لبنــاء الثقــة، ونهــج تفاو�ســي بنــاء شــامل. ولكــن فــي تناقــض صــارخ، رفضــت حكومــة هــادي االنخــراط فــي عمليــة التفــاوض 
 مــن ذلــك وعلــى األرض تصاعــدت الحالــة فــي محافظــة شــبوة. تضمــن هــذا التصعيــد تقاريــر موثوقــة عــن دور املقاتليــن 

ً
فــي جــدة، وبــدال

املتطرفيــن مــن كل مــن داعــش والقاعــدة فــي جزيــرة العــرب ونشــاطهم علــى األرض. كمــا رحــب املجلــس االنتقالــي الجنوبــي بمبــادرة وقــف 
فــي التحالــف، ســيظل تركيــز  النــار مــن جانــب اململكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة. كمــا أبلغنــا شــركاءنا  إطــاق 

املجلــس االنتقالــي الجنوبــي بشــكل كامــل تجــاه وقــف التصعيــد.

يوفــر ترتيــب وقــف إطــاق النــار فرصــة ســانحة لتوجيــه الجهــود نحــو حــل سيا�ســي. فــي هــذا الصــدد، يجــدد املجلــس االنتقالــي 
الجنوبــي التزامــه باملســار السيا�ســي بقيــادة األمــم املتحــدة، وندعــو شــركاءنا الدولييــن إلــى مضاعفــة جهودهــم لدعــم عمليــة سياســية 
شــاملة ذات مصداقيــة ملعالجــة القضيــة الجنوبيــة، وايضــا األزمــة اليمنيــة. ظــل املجلــس االنتقالــي الجنوبــي ثابــت فــي مشــاركته البنــاءة 

مــع مبعــوث األمــم املتحــدة مارتــن جريفيــث مــن أجــل تأميــن حــل سيا�ســي حقيقــي يزيــد مــن فرصــة النجــاح.

بالنســبة إلــى املجلــس االنتقالــي الجنوبــي، لــم تكــن هنــاك أدنــى شــك بــان قضيــة الجنــوب حاضــرة بالنســبة للجهــود الدبلوماســية 
إلنهــاء األزمــة اليمنيــة: الجنــوب جــزء مــن إطــار مبعــوث األمــم املتحــدة للمفاوضــات. كان الســؤال الحقيقــي عــن الجــدول الزمنــي واآلليــة. 
تؤكــد تطــورات هــذا الشــهر علــى أن الوقــت قــد حــان إليجــاد حــل سيا�ســي شــامل يعالــج قضيــة الجنــوب إلــى جانــب القضايــا الرئيســية 

األخــرى للحــل السيا�ســي فــي اليمــن.

نحــن نعلــم أن عمليــة التفــاوض تحــت رعايــة األمــم املتحــدة تتطلــب دعــم قــوي وقيــادة مــن املجتمــع الدولــي لدمــج قضيــة الجنــوب 
وممثليهــا. نرحــب بالتــزام الســيد جريفيــث بالحــوار الشــامل، ومعالجــة التطلعــات املشــروعة للجنوبييــن، وإشــراك ممثلــي الجنــوب فــي 

عمليــة الســام اثنــاء إحاطتــه اإلعاميــة إلــى مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة فــي ٢٠ أغســطس.
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لقــد أوضــح الجنوبيــون أن مظاملهــم لــم يعــد مــن املمكــن تجاهلهــا، وأن أصواتهــم ســوف ترتفــع فــي جميــع أنحــاء الجنــوب، بمــا فــي ذلــك 
املطالبــة املشــروعة باالســتقال. كالعــادة، نحــن علــى اســتعداد للمناقشــة مــع حلفائنــا الدولييــن رؤيتنــا للجنــوب ولعــب دورنــا فــي وقــف 

التصعيــد ومكافحــة اإلرهــاب نحــو ســام دائــم فــي املنطقــة. 

الــذي نفذتــه ميليشــيات الحوثــي ، واســتهدف عرضــا  2019 أدان املجلــس اإلنتقالــي الجنوبــي الهجــوم الصاروخــي   29 ديســمبر 
عســكريا أقيــم فــي مدينــة الضالــع بمناســبة تخــرج دفعــة مــن قــوات الحــزام األمنــي وأدى إلــى إستشــهاد تســعة أشــخاص وإصابــة عشــرين 
آخريــن. وقــد وقــع اإلنفجــار بقــرب منصــة الضيــوف ُبعيــد إنتهــاء العــرض العســكري. وتحــد الضالــع مناطــق يســيطر عليهــا الحوثيــون. 

خــال االشــهر املاضيــة حــاول الحوثيــون مــرارا التســلل إلــى مدينــة الضالــع.

12 فبرايــر 2020 املجلــس االنتقالــي الجنوبــي ، يتابــع عــن كثــب وبــكل أســف عــودة نشــاط التنظيمــات اإلرهابيــة فــي مناطــق تواجــد 
الشــرعية فــي أبيــن وشــبوة ووادي حضرمــوت بدعــم وغطــاء ممــا يســمى بالجيــش الوطنــي اليمنــي وتنفيذهــا لعــدد مــن العمليــات اإلرهابيــة 
فــي مديريــة املحفــد بمحافظــة أبيــن القيــادي جمــال لكمــح حفظــه هللا وكــذا  كان آخرهــا تفجيــر منــزل قائــد قــوات التدخــل الســريع 

جندييــن مــن الحــزام االمنــي استشــهدا خــال كميــن مســلح مــن قبــل عناصــر تنظيــم القاعــدة االرهابــي فــي مديريــة املحفــد

 ان املجلــس اإلنتقالــي الجنوبــي، يــرى فــي محاولــة اســتعادة تنظيمــي القاعــدة وداعــش لنشــاطهما فــي مناطــق تواجــد قــوات مايســمى 
وهذيــن  املســلمين  اإلخــوان  لجماعــة  التابــع  الوطنــي  بالجيــش  مايســمى  بيــن  الوثيــق  االرتبــاط  علــى  الشــك  اليقبــل  دليــل  بالشــرعية 
التنظيميــن اإلرهابيــن وتنفيذهمــا ألعمــال تســتهدف قيــادات الوحــدات العســكرية واألمنيــة فــي الجنــوب، وكــذا أمــن واســتقرار املجتمــع 

الجنوبــي بشــكل عــام.

 ان مانــراه اليــوم مــن عــودة النشــاط املحمــوم للجماعــات اإلرهابيــة إنمــا تأتــي فــي ســياق العمــل اإلرهابــي املمنهــج والــذي يســتهدف 
املشــروع الوطنــي الجنوبــي واملســتمر منــذ أعــوام بدعــم مــن األنظمــة السياســية اليمنيــة وأحزابهــا وأجهزتهــا األمنيــة والعســكرية التــي 

تــؤي اإلرهــاب وتغذيــه باملــال والســاح .

نخــب الشــبوانية والحضرميــة ومقاومتــه 
ُ
 لقــد اســتطاعت قــوات األمــن الجنوبــي ممثلــة بالحــزام االمنــي وألويــة اإلســناد والدعــم وال

الباســلة بدعــم مــن األشــقاء فــي دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة مــن كســر شــوكة اإلرهــاب واحــال األمــن والســكينة فــي مختلــف مناطــق 
الجنــوب ، لكــن هــذه املنجــزات ذهبــت أدراج الريــاح بعــد التطــورات األخيــرة وعــودة مليشــيات اإلخــوان إلــى محافظــة شــبوة ومدينــة 

شــقرة بأبيــن ،

  حيث عاد النشاط اإلرهابي لتنظيمي القاعدة وداعش تحت غطاء الشرعية، وبتسهيل ودعم من قواتها العسكرية واألمنية .

 ان املجلــس االنتقالــي الجنوبــي يــرى فــي عــودة وتنامــي نشــاط الجماعــات اإلرهابيــة واســتهداف الكــوادر والقيــادات الجنوبيــة إنمــا 
يمثــل نتيجــة طبيعيــة ملــا حصــل مــن غــزو ثالــث للجنــوب فــي أغســطس 2019م ولذلــك يــرى املجلــس االنتقالــي أهميــة تحــرك األشــقاء 
فــي دول التحالــف العربــي واملجتمــع الدولــي لوضــع حــد لعمليــة تحويــل مؤسســات الجيــش واألمــن اليمنــي املدعــوم مــن األشــقاء إلــى 

 عــن محاربتــه.
ً
مؤسســات حاضنــة وداعمــة لإلرهــاب بــدال

 كمــا يناشــد املجلــس االنتقالــي األشــقاء فــي التحالــف العربــي ، واملجتمــع الدولــي الشــريك فــي الحــرب علــى اإلرهــاب لتقديــم الدعــم 
واإلســناد الــازم للقــوات املســلحة واألمــن الجنوبــي ملواصلــة جهودهــا فــي مكافحــة اإلرهــاب وتجفيــف منابعــه.

  وفــي الوقــت الــذي ينــدد فيــه املجلــس االنتقالــي الجنوبــي ، بمســاعي ماتســمى بالشــرعية اليمنيــة املهيمــن عليهــا مــن جماعــة اإلخــوان، 
فإنــه يجــدد التأكيــد علــى اســتمرار القــوات املســلحة واألمــن الجنوبــي فــي جهودهــا الهادفــة إلــى محاربــة االرهــاب و التطــرف، والحــد مــن 

مخاطرهمــا علــى أمــن واســتقرار الجنــوب وشــعبه وكــذا علــى خطــوط املاحــة البحريــة وإمــدادات الطاقــة واملصالــح الدوليــة فــي بادنــا .

01 مايــو 2020م[ أعلــن املجلــس االنتقالــي حالــة الطــوارئ واإلدارة الذاتيــة فــي جميــع أنحــاء الجنــوب، والهــدف مــن ذلــك حمايــة 
املدنييــن واســتعادة وإدارة مرافــق ومؤسســات الدولــة.

لــم نتخــذ هــذا القــرار مــن فــراغ، لكــن أصبــح مــن الضــروري ضمــان حمايــة وإدارة الجنــوب، الــذي تعــرض لإلهمــال املتعمــد وســوء 
اإلدارة والعقــاب الجماعــي مــن قبــل الحكومــات اليمنيــة املتعاقبــة، كمجلــس انتقالــي، نحــن مســؤولون عــن مواطنــي الجنــوب وعــن 
ســامتهم وحمايتهــم، وكذلــك حمايــة الســكان املتواجديــن فــي الجنــوب مــن املناطــق األخــرى. لذلــك نحــن ملتزمــون، فــي الظــروف الحاليــة، 
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بالتدخــل لضمــان االســتقرار والســامة والرفــاه اإلنســاني للجنــوب، ولقــد وجهنــا جهودنــا ومواردنــا لهــذه املهمــة.

فــي الفتــرة األخيــرة علــى وجهــة الخصــوص، اتخــذت الحكومــة اليمنيــة سياســة العقــاب الجماعــي علــى شــعب الجنــوب. حيــث اســتمر 
إيقــاف دفــع مرتبــات موظفــي الخدمــة املدنيــة، واتخــذت الحكومــة إجــراءات ممنهجــة لتدهــور وإغــاق الخدمــات األساســية مثــل ميــاه 
الشــرب ومرافــق الصــرف الصحــي فــي جميــع أنحــاء الجنــوب. فــي اآلونــة األخيــرة، تــم إغــاق الكهربــاء – القشــة األخيــرة فــي قائمــة طويلــة 
مــن التدابيــر املصممــة إلخضــاع شــعب الجنــوب – أصبــح الوضــع أكثــر حــدة بعــد الفيضانــات القاتلــة فــي 21 أبريــل التــي ألحقــت الكثيــر 

مــن الدمــار والضــرر فــي عــدن، عــاوة علــى الخطــر الــذي تشــكله جائحــة كورونــا.

 مــن ضمــان الخدمــات األساســية وحمايــة املدنييــن الجنوبييــن مــن تأثيــر الفيضانــات وجائحــة كورونــا، اتبعــت 
ً
فــي مــوازاة ذلــك، وبــدال

الحكومــة اليمنيــة – فاقــدة الشــرعية وفقــا التفــاق الريــاض – اســتراتيجية عســكرية مــن خــال التصعيــد العســكري ضــد القــوات 
فــي األســابيع  الجنوبيــة، بتنســيق مــع عناصــر متطرفــة، ممــا عــّرض خطــط االســتجابة املطلوبــة العاجلــة لجائحــة كورونــا للخطــر. 
األخيــرة مــن خــال نشــاطنا الدبلوما�ســي الخــاص والعــام، دقينــا ناقــوس الخطــر بشــأن هــذه األعمــال التــي تهــدد بشــكل مباشــر اســتقرار 
 فــي رســالتنا األخيــرة املوجهــة إلــى الــدول الراعيــة للعمليــة السياســية وأعضــاء مجلــس االمــن 

ً
الجنــوب وأمنــه، وقــد كان هــذا واضحــا

واملبعــوث الخــاص يــوم الجمعــة املوافــق 17 أبريــل 2020م، وأكدنــا فــي نفــس الرســالة ان الحكومــة انتهكــت كل مــا ورد فــي اتفــاق الريــاض 
الــذي التزمنــا بــه بحســن نيــة، وأنهــا تقــوض الجهــود املبذولــة الســتئناف العمليــة السياســية بقيــادة األمــم املتحــدة. لذلــك ال يمكــن 

التســامح مــع ســجل الحكومــة الحافــل بالعجــز والفســاد والعقــاب الجماعــي.

 التدخــل لتحمــل املســؤولية الكاملــة بخصــوص اإلدارة وتقديــم 
ً
ومــن هــذا املنطلــق، أصبــح علــى املجلــس االنتقالــي الجنوبــي وجوبــا

الخدمــات األساســية لشــعب الجنــوب. يعمــل الخبــراء والفنيــون بالفعــل علــى إعــادة تفعيــل مؤسســات الدولــة فــي الجنــوب التــي تــم 
 فــي الفتــرة األخيــرة، وكذلــك توجيــه مواردهــا لخدمــة الشــعب.

ً
تعطيلهــا عمــدا

هدفنــا اآلن هــو العمــل لصالــح الجنــوب، مــع جميــع املســؤولين، وشــرائح املجتمــع الجنوبــي، ومنظمــات املجتمــع املدنــي لتحقيــق 
رؤيــة مشــتركة بشــكل جماعــي لشــعب الجنــوب. نرفــض بشــكل واضــح الوضــع الكارثــي الراهــن الــذي لحــق بالجنــوب والــذي تعــود جــذوره 
للوحــدة القســرية بعــد الحــرب الظاملــة ســنة 1994. ومــع ذلــك، مــا زلنــا نســعى للعمــل مــن أجــل حــل سيا�ســي عــادل ومســتدام لقضيــة 
شــعب الجنــوب، يتحقــق مــن خــال العمليــة السياســية التــي تقودهــا األمــم املتحــدة والتــي تــم اســتبعادنا منهــا حتــى اآلن مــن خــال 
تغييــب قضيــة شــعب الجنــوب، عــاوة علــى عــدم وجــود ضمانــات أمميــة لقضيــة شــعبنا فــي الجنــوب ضمــن القــرارات واملشــاورات 

األمميــة منــذ 2012م.

لذلــك مــن األهميــة بمــكان إدراج قضيــة شــعب الجنــوب فــي عمليــة الســام التــي تقودهــا األمــم املتحــدة. ويكــرر املجلــس االنتقالــي 
الجنوبــي دعمــه لهــذا النهــج، ونحــن علــى اســتعداد لانخــراط بشــكل هــادف نحــو تســوية تفاوضيــة.

٢يونيــو٢٠٢٠م بحــزٍن وألــٍم عميقيــن ينعــي املجلــس االنتقالــي الجنوبــي إلــى شــعبنا، استشــهاد  املصــور الحربــي العالمــي نبيــل حســن 
القعيطــي، فــي عمليــة إرهابيــة غــادرة ظهــر يومنــا هــذا الثاثــاء أمــام منزلــه فــي مديريــة دار ســعد بالعاصمــة الجنوبيــة عــدن.

لقــد ُعــرف املصــور الحربــي العالمــي نبيــل القعيطــي والحائــز علــى جائــزة روري بيــك املمنوحــة ألشــجع مصــور حــرب مســتقل فــي 
 مــن أكثــر مصــوري الحــرب حــول العالــم جــرأة وشــجاعة، فــي تصويــر الحــروب وتوثيقهــا مــن وســط 

ً
العالــم لعــام 2015، بكونــه واحــدا

لهيــب النــار، وفــي الخطــوط األماميــة للمواجهــات.

كمــا عــرف مؤخــرا بكونــه املصــور الحربــي األبــرز الــذي فضــح بالصــوت والصــورة ، الجرائــم واالعتــداءات التــي قامــت بهــا مليشــيات 
حــزب االصــاح “إخــوان اليمــن” الغازيــة ملحافظــة أبيــن، كمــا كان لكاميرتــه دورهــا فــي إماطــة اللثــام عــن الهزائــم واالنكســارات التــي تلقتهــا 
هــذه املليشــيات املتحالفــة مــع تنظيمــي القاعــدة وداعــش، علــى أيــدي أبطــال قواتنــا املســلحة الجنوبيــة الباســلة فــي مختلــف الجبهــات 

وهــو مــا أوجعهــا فدفعهــا لشــن حملــة تهديــد وتحريــض واســعة ضــده.

إن استشــهاد بطــل الكلمــة والصــورة، وحامــل لــواء الحقيقــة املصــور نبيــل القعيطــي، إنمــا يكشــف ضيــق قــوى اإلرهــاب والتطــرف 
والعــدوان التــي تخــوض حربــا مفتوحــة علــى شــعبنا، مــن الكلمــة والصــورة التــي تفضــح جرائمهــا وإرهابهــا، وتكشــف زيــف إدعــاءات 

إعامهــا املعتمــد علــى تزييــف الكلمــة والصــورة ولــي عنــق الحقيقــة.

فإنــه   ،
ً
حيــا معــه  املتحالفــة  املتطرفــة  والتنظيمــات  االحتــال  قــوى  وجرائــم  كــذب  القعيطــي  نبيــل  البطــل  الشــهيد  فضــح  وكمــا 
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وباستشــهاده قــد كشــف عاقتهــا األكيــدة بجرائــم اإلرهــاب، وبأنهــا هــي مــن رعــت ودعمــت كل أعمــال العنــف واالغتيــاالت التــي اســتهدفت 
ومازالــت تســتهدف الشــرفاء واألبطــال واملخلصيــن مــن أبنــاء شــعبنا.

إن املجلــس االنتقالــي الجنوبــي، وهــو يؤكــد فداحــة الخســارة واملصــاب التــي منيــت بهــا الصحافــة الجنوبيــة والدوليــة برحيــل هــذا 
الفــارس، فإنــه يدعــو إلــى مســاهمة االتحــاد الدولــي للصحفييــن واتحــاد الصحفييــن العــرب معــه فــي إجــراء تحقيــق شــفاف يكشــف 

خيــوط هــذه الجريمــة ومــن يقــف خلفهــا ويقــدم مرتكبيهــا إلــى القضــاء لينالــوا جزاءهــم العــادل.

وإزاء هــذا املصــاب الجلــل فــإن املجلــس يتقــدم بخالــص العــزاء واملواســاة الصادقــة إلــى أســرة الشــهيد وأطفالــه ومحبيــه وزمائــه، 
  املولــى عــز وجــل ان يتغمــد الشــهيد بواســع الرحمــة واملغفــرة وان يلهــم أهلــه وذويــه الصبــر والســلوان إنــا هلل وإنــا إليــه راجعــون 

ً
ســائا

وال نامــت أعيــن الجبنــاء.

15 يونيــو 2020م أصــدرت اإلدارة العامــة للشــؤون الخارجيــة فــي املجلــس االنتقالــي الجنوبــي ، تصريحــا صحفيــا حــول االعتــداءات 
الغاشــمة التــي تقــوم بهــا الجماعــات اإلرهابيــة التابعــة لحــزب االصــاح، ضــد األهالــي فــي مديريــة نصــاب بمحافظــة شــبوة فيمــا يلــي نصــه :

تعــرب اإلدارة العامــة للشــؤون الخارجيــة باملجلــس عــن إدانتهــا وشــجبها الشــديد لإلجــراءات القمعيــة واالنتهــاكات الخطيــرة التــي 
تمارســها ميليشــيات وجماعــات مســلحة تعمــل تحــت مظلــة الحكومــة اليمنيــة فــي محافظــة شــبوة.

 لجماعــة االخــوان املســلمين، علــى تنفيــذ عــدد مــن االغتيــاالت السياســية، والقتــل 
ً
حيــث عملــت هــذه امليليشــيات املنتميــة عقائديــا

خــارج القانــون، عــاوة علــى مــا تســببت بــه مــن انفــات أمنــي وعــودة للجماعــات اإلرهابيــة بعــد ســيطرتها علــى املحافظــة، وخــروج قــوات 
النخبــة الشــبوانية التــي عملــت علــى تثبيــت األمــن بمعاييــر عاليــة طاملــا افتقــد لهــا املواطنــون فــي شــبوة.

 وصــول انتهــاكات هــذه امليليشــيات 
ً
لقــد عملــت تلــك القــوات علــى ممارســة القمــع والقتــل واإلخفــاء القســري، وقــد كان صادمــا

املحتلــة الــى مســتويات متقدمــة مــن الجريمــة وممارســة اإلرهــاب، مــن خــال القصــف املدفعــي البربــري علــى مناطــق مأهولــة بالســكان 
فــي مديريــة نصــاب، والــذي يأتــي بعــد فــرض حصــار علــى املديريــة لثاثــة أيــام، حيــث تســتمر عمليــات القصــف حتــى هــذه اللحظــة، ممــا 

أســفر عــن مقتــل مدنييــن بينهــم أطفــال، وجــرح آخريــن بعضهــم فــي حالــة حرجــة.

تأتــي هــذه االنتهــاكات، بعــد دعــوات شــعبية ســلمية ألبنــاء مديريــة نصــاب، تمثلــت فــي املطالبــة بمحاســبة قتلــة الشــهيد طــال فريــد 
عريــق الديولــي الــذي تــم قتلــه بــدم بــارد ودون أي مســوغات قانونيــة، عــاوة علــى قتــل مدنــي آخــر فــي مديريــة جــردان بمحافظــة شــبوة.

اننــا فــي املجلــس االنتقالــي الجنوبــي، وعــاوة علــى اســتنكارنا وشــجبنا ملــا يحــدث، ندعــو املجتمــع الدولــي ودول التحالــف العربــي 
علــى وجــه الخصــوص الــى تحمــل مســؤولياتهم تجــاه مــا يجــري، كمــا ندعــو منظمــات املجتمــع املدنــي وحقــوق اإلنســان والــدول دائمــة 
العضويــة فــي مجلــس األمــن الــى وقــف هــذه االعتــداءات واالنتهــاكات الهمجيــة بحــق املدنييــن، مؤكديــن فــي الوقــت ذاتــه علــى أن هــذه 

الجرائــم لــن تســقط بالتقــادم.

29 يوليــو 2020م أكــد املتحــدث الرســمي للمجلــس االنتقالــي الجنوبــي املهنــدس نــزار هيثــم، دعــم املجلــس لجهــود التحالــف العربــي 
 بعمــق الشــراكة مــع التحالــف العربــي فــي مواجهــة ميليشــيات الحوثــي والجماعــات اإلرهابيــة وكذلــك 

ً
فــي تنفيــذ اتفــاق الريــاض، منوهــا

تنميــة محافظــات الجنــوب
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الجهود العسكرية للقوات املسلحة الجنوبية وقوات التحالف 

الجهود العسكرية في املرحلة األولى )2011م 2014(.

اللــواء ركــن ســالم علــي قطــن  2012م اجهضــت معركــة »الســيوف الذهبيــة« بقيــادة الشــهيد  12 يونيــو  اليــوم  ففــي مثــل هــذا 
هــذا الحلــم وأســقطته إلــى األبــد الــذي ســعى التنظيــم بــكل قــواه للشــروع بتنفيــذه محافظــة أبيــن، وعــزان بشــبوة كنــواة علــى طريــق 
تأســيس الدولــة االســامية فــي الجزيــرة العربيــة. انتصــار  حققــه القائــد الشــهيد غــدرا اللــواء ســالم قطــن بالتعــاون مــع اللجــان الشــعبية 
»الجيــش القبلــي« واألجهــزة األمنيــة فــي معركــة الســيوف الذهبيــة فــي صيــف 2012م مثــل الخطــوة األولــى لانتصــارات املتاحقــة التــي 
يحققهــا القــوات املســلحة الجنوبيــة فــي حربــه املفتوحــة التــي يخوضهــا ضــد االرهــاب، بــل أن االنتصــارات التــي حققهــا قيــادات عســكرية 
جنوبيــة تمــردت علــى القيــادة فــي صنعــاء عندمــا صــارت مناطقهــم ومحافظاتهــم فــي مرمــى املخطططــات لنظــام صنعــاء وتعد االنتصارات 
 للنصــر الــذي ســطرُه أبطــال القــوات املســلحة ومعركتهــم بقيــادة الشــهيد 

ً
املتاحقــة فــي محافظــات شــبوة، وأبيــن، هــي امتــداٌد واســتكماال

البطــل اللــواء ســالم علــي قطــن قائــد املنطقــة الجنوبيــة  الــذي نــذر نفســه فــي ســبيل تحريــر ابيــن مــن قبضــة القاعــدة

إن انتصار ابطال معركة »السيوف الذهبية« تم تدمير نموذج ُحلم »اإلمارة« الذي حاول« جماعة انصار الشريعة االسامية« 
إقامتهــا فــي محافظــة ابيــن »امــارة زنجبــار – إمــارة وقــار« و« إمــارة عــزان« فــي محافظــة شــبوة، والتــي كان مــن خــال هــذه التجربــة يســعى 
تنظيــم القاعــدة لتعميمهــا علــى بقيــة محافظــات الجنــوب) حضرمــوت، عــدن ، لحــج، ابيــن، شــبوه ليســتكمل بذلــك البنــاء الهرمــي 

لتأســيس الدولــة اإلســامية فــي الجنــوب بدعــم مــن التنظيمــات اإلرهابيــة فــي  جزيــرة العــرب.

وكان شــعب الجنــوب هــو البيئــة الطــاردة لتــك العصابــات رغــم التســهيات الكثيــرة مــن قبــل نظــام صنعــاء التــي انتهجهــا »انصــار 
 ســيعلن عــن وفاتــه وبطانــه واســتحالة نجاحــه فــي هــذا البلــد، لعــدد مــن 

ً
الشــريعة » الســتمالة عاطفــة وتأييــد املواطــن، فــكان حتمــا

العناصــر والعوامــل الذاتيــة التــي ال توفــر الشــروط املواتيــة لنجاحــه لعــل أبرزهــا: انــُه جــاء لينقــل تجربــة فاشــلة كتجربــة طالبــان فــي 
مصــر والجزائــر وافغانســتان، كمــا انــه كان مثــل ضربــه واضحــة لنضــال الشــعب الجنوبــي التحــرري وتضحيــات أبنــاؤه ومــا قدمــوه علــى 

طريــق مشــروع اســتعادة دولتهــم وتحريــر أرضهــم الــذي انطلــق منــذ صيــف 94م .

لقــد اســتمر شــعبنا يناضــل بــكل الطــرق الســلمية ملواجهــة تلــك العصابــات االجراميــة مقاومــا كل مــا يحملــه مشــروع »االخــوان 
 لهــذه 

ً
املســلمين« لهــذا كانــت ارادة الشــعب وأبطــال القــوات املســلحة واللجــان الشــعبية األقــوى، وكانــت الســيوف الذهبيــة صانعــا

ليســقطوا  ابطالهــا،  اجترحهــا  التــي  البطوليــة  املاحــم  عــن  ذهــب  مــن  بحــروف  وســيكتب  املعاصــر  التاريــخ  ســيخلده  الــذي  النصــر 
الــذي يســتهدف النيــل مــن الشــعب وكرامتــه وعزتــه بصمودهــم االســطوري ومهاراتهــم القتاليــة هــذا املشــروع 

لــم يبــق اليــوم مــن هــذا الحلــم الدمــار والخــراب وأثــار الحــروب املاديــة النفســية، ومآ�ســي واألم النــزوح التــي لــم تندمــل جروحهــا بعــد، 
بــل ســتظل شــاهدة علــى مــدى الضــرر وآثــاره ومــا لحــق بالوطــن واملواطــن كأحــد نتائــج هــذا املشــروع امليــت الــذي اراد »تنظيــم القاعــدة 
 ملوقفهــم 

ً
فــي جزيــرة العــرب« ان ينفــذه فــي مناطقهــم وهــم بــرء منــه تاركيــن ديارهــم نازحيــن إلــى االماكــن األخــرى ليدفعــوا بتشــردهم ثمنــا

الرافــض.   

لقــد اثبتــت التجــارب علــى مــر العصــور فشــل محــاوالت نقــل التجــارب واملشــاريع وفرضهــا علــى ارادة الشــعب الجنوبــي ليفــرض عليــه 
مــراء وتجــار الحــروب 

ُ
مشــروع اقامــة إماراتــه التــي كان يســعى بتحويلهــا إلــى نــواة لهيــكل الدولــة االســامية املزعومــة التــي حلــَم بإقامتهــا أ

اإلرهابييــن محاوليــن مغالطــة املواطــن برفــع الشــعارات الرنانــة الشــكلية البعيــدة عــن اقامــة وتحقيــق العــدل واملســاوة التــي كاد املواطــن 
 اســتمرار 

ً
البســيط ان ينســاق خلفهــا، لكنــه بوعيــه وبإدراكــه الوطنــي لخطــورة هــذا النهــج والطريــق املدمــر أبــى ان ينجــر خلفهــم رافضــا

هــذا املشــروع ليســقطه فــي مزبلــة التاريــخ .

قــد صــرح اللــواء ســالم علــي قطــن أنــه وبعــون هللا وتوفيقــه وبتعــاون املواطنيــن مــن أبنــاء محافظــة أبيــن وبعــد ملحمــة بطوليــة 
واستبســال كبيــر تمكــن أبطــال القــوات املســلحة واألمــن واللجــان الشــعبية مــن الســيطرة علــى مدينــة جعــار وتكبيــد عناصــر اإلرهــاب 
والشــر ممــن يســمون أنفســهم بـــ« أنصــار الشــريعة » وعناصــر تنظيــم القاعــدة خســائر كبيــرة فــي األرواح والعتــاد ، حيــث لقــي مــا يزيــد 

المبحث الثالث
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العربية المتحدة في ماكفحة التنظيمات اإلرهابية في الجنوب

عــن 20 إرهابيــا مصرعهــم وأصيــب آخــرون فيمــا الذ العشــرات بالفــرار.

وأشــار اللــواء قطــن إلــى أن أربعــة جنــود استشــهدوا وأصيــب أكثــر مــن 20 فيمــا جــرح اثنــان مــن اللجــان الشــعبية ، منوهــا إلــى أن 
أبطــال القــوات املســلحة واألمــن واللجــان الشــعبية تمكنــوا مــن فتــح طريــق عــدن ـ أبيــن ، مؤكــدا أن عمليــات تمشــيط ومطــاردة تجــري 

حاليــا لتعقــب فلــول العناصــر اإلرهابيــة التــي فــرت مــن جعــار للقبــض عليهــا وإحالتهــا ألجهــزة العدالــة.

وعلــى نفــس صعيــد املعركــة الحاســمة التــي اطلــق عليهــا اســم )معركــة الســيوف الذهبيــة(، اوضــح العميــد الركــن محمــد الصوملــي 
قائــد اللــواء 125ميــكا ان أبطــال القــوات املســلحة ســيطرت علــى مدينــة زنجبــار بعــد معــارك ضاريــة تكبــدت فيهــا عناصــر الشــر خســائر 

كبيــرة فــي العتــاد واألرواح .

إلــى ان أكثــر مــن عشــرة قتلــى ســقطوا مــن عناصــر الشــر واإلرهــاب ومــن تبقــى منهــم فــروا مــن مدينــة زنجبــار  وأشــار الصوملــي 
وأصبحت املدينة ومقر املحافظة تحت ســيطرة القوات املســلحة واألمن واللجان الشــعبية ، منوها إلى أن فرق الهندســة العســكرية 

باشــرت عملهــا فــي نــزع األلغــام مــن الطــرق واملناطــق الزراعيــة واملناطــق التــي كانــت تســيطر عليهــا عناصــر الشــر واإلرهــاب .

وأضــاف إلــى ان اللجــان الشــعبية بــدأت باالنتشــار فــي املناطــق التــي فــرت منهــا عناصــر تنظيــم القاعــدة ، مؤكــدا فــي تصريــح نقلــه 
لــن مــن قبــل الجيــش واالمــن واللجــان  موقــع وزارة الدفــاع علــى شــبكة االنترنــت »ان تنظيــم القاعــدة وعناصــر الشــر لقنــت درســا 

الشــعبية”.

لــم يمــر علــى تلــك املعركــة ســوى بضعــة ايــام مــن قيامــه  مــن فــرض ســيطرته علــى جميــع مــدن محافظــة ابيــن وطــرد جماعــة انصــار 
الشــريعة  ففــي صبــاح اإلثنيــن، 18 يونيــو 2012م نقلــت وســائل اإلعــام املحليــة، و العربيــة، واألجنبيــة، نبــأ استشــهاد اللــواء ســالم 
قطــن فــي هجــوم غــادر اســتهدفه مــع ســائقه ومرافقيــه، وأصيــب خمســة مــن املــارة بينهــم امرأتــان، وجــاء مقتلــه فــي ســياق ســيناريو ملراكــز 
 بــدأ العمــل منــذ ســنوات 

ً
القــوى فــي صنعــاء الهــادف إلــى تصفيــة رجــال الجيــش واألمــن فــي الجنــوب، ألن الســيناريو املشــار إليــه ســلفا

 مــن الجنوبييــن، إلــى جانــب اســتهداف كل مقدراتهــم االقتصاديــة وهويتهــم 
ً
 كبيــرا

ً
ســابقة علــى املؤامــرة القــذرة التــي اســتهدفت عــددا

ومعاملهــم وآثارهــم، وإعــادة صياغــة التركيبــة الديموغرافيــة للجنــوب بدعــم دولــي28.

الجهود العسكرية في املرحلة الثانية )-2014 2019(   

 مــن عــدن، ثانــي أكبــر املــدن اليمنيــة، 
ً
ــرف بهــا دوليــا

َ
عت

ُ
فــي أواخــر آذار/مــارس، فــّرت حكومــة الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي امل

عندمــا اجتاحهــا الحوثيــون ووحــدات الجيــش الســابقة املواليــة للرئيــس املخلــوع علــي عبــد هللا صالــح. وبعــد أربعــة أشــهر، فــي 17 تّمــوز/
يوليــو، اســتعادت القــوات املواليــة لهــادي والقــوات اليمنيــة املتحالفــة املســّماة »املقاومــة الجنوبيــة« الســيطرة علــى عــدن. وقــد ســاعد 
 رّجــح كفــة امليــزان 

ً
ل عامــا

ّ
 الجنوبيــة« نشــُر قــواٍت بريــة مــن اإلمــارات العربيــة املتحــدة واململكــة العربيــة الســعودية، ممــا شــك

َ
»املقاومــة

لصالــح »املقاومــة«. وتســتعّد اآلن قــوات هــادي والوحــدات املدّرعــة اإلماراتيــة لتوســيع هجماتهــا املضــادة لتطــال املــدن التــي تفصــل 
جنــوب اليمــن عــن العاصمــة صنعــاء.

إعادة االستيالء على عدن

فــي 20 آذار/ مــارس، ســقطت عــدن بيــد الحوثييــن فــي أعقــاب سلســلة مــن التقّدمــات البريــة الطويلــة املــدى التــي أحرزهــا املتمــّردون 
شــمال البــاد بمســاندة املروحيــات. كذلــك، أّدى االعتــداء الخاطــف إلــى االســتياء علــى تعــز )ثالــث أكبــر املــدن اليمنيــة الواقعــة علــى 
الطريــق املــؤدي إلــى عــدن(، ومــن ثــّم قاعــدة العنــد الجويــة )وهــي عبــارة عــن منشــأة أمريكيــة -يمنيــة مشــتركة ملكافحــة اإلرهــاب تقــع 
 مطــار عــدن الدولــي والقصــر الرئا�ســي فيهــا. ولــم تبقــى ســوى جيــوب صغيــرة 

ً
 إلــى الشــمال مــن عــدن(، وأخيــرا

ً
علــى بعــد ســّتين كيلومتــرا

مــن قــوات هــادي و«املقاومــة الجنوبيــة« تســيطر علــى مســاحات صغيــرة فــي املدينــة، وبشــكل رئي�ســي فــي شــبه جزيرتيــن ســاحليتين همــا 
كريتــر )مديريــة صيــرة(، حيــث يقــع مرفــأ عــدن الرئيــس، وعــدن الصغــرى )مديريــة البريقــة(، حيــث تقــع مصفــاة املدينــة وصهاريــج تخزيــن 
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رتهــا 
ّ
ــى عــرض الواحــدة منهمــا عشــرة أميــال، مــدة ثاثــة أشــهر ونصــف بمســاعدٍة وف

ّ
وقــد صمــدت هاتــان البقعتــان، اللتــان ال يتخط

الطائــرات  أســقطتها  التــي  املنّصــات  بواســطة  التمويــن  وإعــادة  الســعودية،  الجويــة  والغــارات  واملصريــة،  الســعودية  الســفن  نيــران 
 مــن القــوات الخاصــة فــي كريتــر فــي 

ً
 مكّونــة مــن نحــو خمســين عنصــرا

ً
والســفن. باإلضافــة إلــى ذلــك، أنزلــت إحــدى الســفن مجموعــة

فــت املجموعــة مــن يمنييــن يخدمــون فــي القــوات املســلحة الســعودية، ويمنييــن آخريــن دّربتهــم دولــة اإلمــارات، 
ّ
أوائــل أيار/مايــو. وقــد تأل

بمــن فيهــم عــدد مــن ضّبــاط الجيــش الذيــن خدمــوا فــي جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية باإلضافــة إلــى مقاتلــي القبائــل الحــراك 
الجنوبــي واملقاومــة الجنوبيــة. 

 تنتمــي إلــى »الحــرس الرئا�ســي« فــي دولــة اإلمــارات، وهــي ُمدّججــة بأحــدث األســلحة، 
ً
 جّيــدا

ً
ورافقتهــم قــواٌت خاصــة مجّهــزة تجهيــزا

كالصواريــخ املوّجهــة واملضــادة للدبابــات مــن طــراز »جافليــن« التــي زّودتهــا الواليــات املتحــدة. وقــد شــاركت هــذه القــوات اإلماراتيــة 
رت طائراٌت بدون طّيار تابعة للبحرية الباكســتانية 

ّ
 من الرابع من أيار/مايو، في حين وف

ً
 في القتال البري في مدينة عدن بدءا

ً
مباشــرة

والســعودية الرصــد لدعــم نيــران الســفن.

وصــّدت هاتــان البقعتــان كذلــك الهجمــات الكبــرى التــي شــّنها الحوثيــون فــي 8 و24 حزيــران/ يونيــو، وخــال هــذه الفتــرة، تــّم إدخــال 
 170 1500 يمنــي دعمتهــم الســعودية ودّربتهــم اإلمــارات. وقــد تــّم توفيــر  قــّوٍة أكبــر إلــى البقعــة الصغيــرة فــي عــدن الصغــرى، قوامهــا 
 مــن الكمائــن« مــع أنظمــة هــاون وأخــرى مضــادة للدبابــات لهــذه القــّوات عبــر مرفــأ مؤقــت جديــد تــّم 

ً
 مقاومــة لأللغــام ومحميــة

ً
»مركبــة

بنــاؤه لهــذا الغــرض بالقــرب مــن املصفــاة.

عملية السهم الذهبي: 

طلــق علــى الهجــوم قادتــه »املقاومــة 
ُ
نشــئت لتكــون رأس الحربــة فــي عمليــة »الســهم الذهبــي«، وهــو االســم الــذي أ

ُ
إّن القــّوة األكبــر أ

 مقاومــة لأللغــام ومحميــة مــن الكمائــن وتضــّم نحــو 600 جنــدي 
ً
قــت 75 مركبــة

ّ
الجنوبيــة« الســتعادة عــدن. وفــي 14 تمــوز/ يوليــو، تدف

الشــرقي  الشــمال  نحــو  ثــم توجهــت  فــي رأس عمــران  الصغــرى واســتولت علــى مر�ســى جديــد  لعــدن  الغربيــة  الخارجيــة  الحــدود  مــن 
 إضافيــة مقاومــة لأللغــام ومحميــة مــن الكمائــن« مــع 

ً
لتســتولي علــى أنظمــة الطرقــات شــمال مدينــة عــدن. كذلــك، تــّم نقــل 95 »مركبــة

ليــن قــواٌت خاصــة إماراتيــة 
ّ
300 جنــدي عبــر مينــاء عــدن إلــى بقعــة كريتــر لتحريــر »مطــار عــدن الدولــي« واملدينــة. ورافقــت الجنــوَد املتوغ

ــم بهــا عــن بعــد. وفــي 
ّ

وســعودية وثمانــي مركبــات قتاليــة إماراتيــة مــن طــراز »إنيغمــا«، مــع أنظمــة صواريــخ رباعيــة التركيــب يمكــن التحك
نهايــة ذلــك اليــوم، اســتعادت »املقاومــة الجنوبيــة« املطــار بدعــٍم مــن قافلــة ســريعة مــن »املركبــات املقاومــة لأللغــام واملحميــة مــن 
لها اليمنيــون املدّربــون وعــدٌد صغيــر مــن القــوات الخاصــة اإلماراتيــة. وقــد وردت أنبــاء عــن مقتــل ضابــٍط واحــد فــي 

ّ
الكمائــن »، التــي شــغ

القــوات الخاصــة اإلماراتيــة ُيدعــى املــازم عبــد العزيــز ســرحان صالــح الكعبــي خــال الهجــوم. وفــي غضــون ذلــك، شــنت القــوات الجويــة 
 فــي عــدن خــال الســاعات الـــ 36 األولــى مــن بــدء العمليــة

ً
الداعمــة 136 غــارة

فــي الوقــت الــذي عــّززت يــه قــوات هــادي و«املقاومــة الجنوبيــة« ســيطرتها علــى شــمال عــدن، حّولــت القــوات الســعودية واإلماراتيــة 
 مــن »الكتيبــة السادســة 

ً
 علــى ذلــك، أنشــأ 50 جنديــا

ً
 املطــار إلــى قاعــدة عمليــات أماميــة كبــرى وإلــى منطقــة لانطــاق. عــاوة

ً
ســريعا

. وفــي 18 تموز/يوليــو، حملــت طائــرة ســعودية مــن طــراز 
ً
 آمنــا

ً
« والتابعــة لـــ »القــوات البريــة امللكيــة الســعودية«، محيطــا

ً
املحمولــة جــوا

 منــذ آذار/
ً
 إلــى عــدن، لُيعــاد ترســيخ وجــود الحكومــة، الــذي كان غائبــا

ً
»�ســي130-« وزيــر الداخليــة اليمنــي ورئيــس األمــن القومــي مجــددا

مــارس. أّمــا الطائــرات اإلماراتيــة والقطريــة مــن طــراز »�ســي17-« و »�ســي130-«، فقــد أّمنــت شــحنات متكــّررة إلــى املطــار تضّمنــت أنظمــة 
 نائــب الرئيــس 

ّ
مراقبــة الحركــة الجويــة، للســماح باســتئناف الرحــات الجويــة املدنيــة واإلنســانية. وفــي األّول مــن آب/أغســطس، حــط

اليمنــي خالــد محفــوظ بحــاح فــي املطــار.

ــق العتــاد العســكري إلــى موانــئ عــدن، باســتخدامها 
ّ
كذلــك، عــّززت اإلمــارات العربيــة املتحــدة واململكــة العربيــة الســعودية تدف

إنــزال الدبابــات والســفن الحربيــة البرمائيــة، بمــا فيهــا ســفينة »ســويفت« اللوجســتية - ســفينة حربيــة فائقــة الســرعة مــن  ســفن 
 للبحريــة األمريكيــة. وبحلــول الثالــث مــن آب/أغســطس، كان فريــق عمــٍل تابــع 

ً
طــراز »2 )إتــش أس فــي2-(« كانــت فــي الســابق تابعــة

ألحــد األلويــة املدّرعة/امليكانيكيــة اإلماراتيــة قــد نــزل فــي عــدن، بمــؤازرة وحــدٍة بحجــم كتيبــة تضــّم دبابــات القتــال الرئيســية مــن طــراز 
 عــن مدافــع 

ً
»لوكليــرك« ومركبــات مدّرعــة إلصــاح األعطــال، وعشــرات مركبــات املشــاة القتاليــة مــن طــراز »بــي أم بــي3- أم«، فضــا

الهاوتــزر الذاتيــة الحركــة مــن طــراز »دينيــل جــي 6« وعيــار 155 ملــم، وحامــات قذائــف الهــاون مــن طــراز »آر جــي31- أغــراب« وعيــار 
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120 ملــم، وشــاحنات »تاتــرا« مــن طــراز »تــي 816«. وبــات اآلن نحــو 2800 جنــدي إماراتــي وســعودي باإلجمــال متمركزيــن فــي عــدن، 
بمــن فيهــم القــوات الخاصــة ومــا يقــارب مــن لــواء كامــل مــن جنــود الجيــش اإلماراتــي النظامــي والعامليــن فــي الخدمــات اللوجســتية.

 مــن 23 تموز/يوليــو، تقدمــت قــوات هــادي و«املقاومــة الجنوبيــة« شــمال عــدن لتنضــم إليهــا قــوات مناهضــة للحوثــي فــي 
ً
بــدءا

فيهــا »املقاومــة  تــزال تســيطر  تعــز، وهــي مدينــة ال  إلــى  املــؤدي  الطريــق  تقعــان علــى  اللتيــن  الجويــة،  العنــد  محافظــة لحــج وقاعــدة 
الجنوبيــة« علــى أراٍض شاســعة. وبدعــٍم مــن الدبابــات ومدافــع الهاوتــزر اإلماراتيــة مــن طــراز »جــي 6«، اســتعادت القــوات الجنوبيــة، 
املؤلفــة مــن 1500 مقاتــل واملدّربــة واملجّهــزة مــن قبــل اإلمــارات، قاعــدة »العنــد« فــي الرابــع مــن آب/أغســطس، ومــن ثــّم قاعــدة »لبــوزة« 
 إلــى الشــمال فــي الســادس مــن آب/أغســطس. وأصبحــت اليــوم قــوات هــادي و«املقاومــة الجنوبيــة« 

ً
العســكرية الواقعــة 30 كيلومتــرا

علــى بعــد 100 كيلومتــر جنــوب تعــز، بينمــا ال تــزال العاصمــة صنعــاء تبعــد عنهــا 200 كيلومتــر إلــى الشــمال. كذلــك، انتشــرت هــذه 
القــوات شــرق عــدن وســيطرت علــى زنجبــار، عاصمــة محافظــة أبيــن، عبــر عمليــة أّدت إلــى مقتــل ثاثــة جنــوٍد إماراتييــن إضافييــن لقــوا 

مصرعهــم فــي انفجــار عبــوة ناســفة مزروعــة علــى الطريــق.

 
ّ

وعلــى الرغــم مــن أّن مقاتليــن كثيريــن مــن عــدن منضويــن تحــت رايــة »املقاومــة الجنوبيــة« لــن ينتشــروا خــارج مناطــق ســكنهم، إال
أّن فريــق العمــل املشــترك بيــن اإلمــارت وقــوات هــادي يمكــن أن ينضــّم إلــى مجموعــة مــن القــوات املناهضــة للحوثييــن املنتشــرة علــى 
طــول الطريــق التــي تشــهد الزحــف. ُيشــار إلــى أّن هــذه القــوات فــي املنطقتيــن الوســطى والشــمالية قــد تــّم إمدادهــا بشــكٍل دوري بفضــل 
 عبــر الحــدود ملــؤازرة القــوات 

ً
 بإرســال األســلحة واملركبــات مباشــرة

ً
بــدأت فيــه الســعودية أيضــا فــي وقــٍت  عمليــات اإلنــزال الجويــة، 

املناهضــة للحوثييــن فــي محافظــات اليمــن الشــمالية الشــرقية كمحافظتــي مــأرب والجــوف. وعلــى الجانــب اآلخــر، قامــت قــوات الجيــش 
ــه يصعــب بشــكٍل متزايــد االعتمــاد علــى 

ّ
الســابقة املواليــة لصالــح بتزويــد الحوثييــن بالجــزء األكبــر مــن الدعــم باألســلحة الثقيلــة، غيــر أن

هــذه القــوات، إذ إّن صالــح يتفــاوض بشــكٍل مســتقٍل علــى دور مســتقبلي لعشــيرة الشــيخ عفــاش التــي ينتمــي إليهــا.

إن ذلــك يفتــح البــاب أمــام إمكانيــة تحقيــق تقــّدم ســريع نحــو صنعــاء بقيــادة املجموعــة القتاليــة املشــتركة بيــن اإلمــارات وقــوات 
هــادي، التــي يمكــن تزويدهــا بشــكل دوري باإلمــدادات فــي سلســلة مــن القواعــد الجويــة التــي تحكــم املجموعــة قبضتهــا عليهــا. ومــن 
الواضــح أّن حكومــة هــادي ســتعمد إلــى اتخــاذ خطــوة مماثلــة. ففــي 24 تموز/يوليــو، كشــف العميــد عبــد هللا الصبيحــي، أحــد قــادة 
 لتنضــّم إلــى مقاتلــي »املقاومــة الجنوبيــة« فــي 

ً
القــوات التــي شــاركت فــي عمليــة »الســهم الذهبــي« فــي عــدن، عــن نيتــه دفــع القــوات شــماال

 إلــى الشــرق. وباملثــل، ذكــر املتحــدث باســم قــوات التحالــف الــذي 
ً
الطريــق املــؤدي إلــى صنعــاء فــي محافظتــي تعــز وإب، وفــي أبيــن أيضــا

ــه فــي حــال فشــل محادثــات الســام مــع الحوثييــن، فــإّن قــوات التحالــف ستســتعيد 
ّ
تقــوده الســعودية، العميــد أحمــد العســيري، أن

الســيطرة علــى صنعــاء بالقــوة.

ســمع حتــى اآلن، ردود فعــل الحوثييــن علــى التقــّدم الــذي تحققــه القــوات املناهضــة لهــم نحــو الشــمال، بينمــا بــدأت عملياتهــم 
ُ
لــم ت

فــي الجنــوب تشــبه جهــود »اقتصــاد القــّوة« اآلخــذة فــي انهيــاٍر ســريع. كذلــك، أوشــكت مناورتهــم فــي عــدن علــى اإلطاحــة بالحكومــة هنــاك 
بيــن قــوات هــادي و«املقاومــة الجنوبيــة« ملــدة أربعــة أشــهر، ولكــن علــى حســاب الدفــع بكامــل قــوات  لــت العمليــات املشــتركة 

ّ
وعط

التحالــف الــذي تقــوده الســعودية إلــى أتــون الحــرب29.

معركة تطهير عدن من التنظيمات اإلرهابية. 

لقــد نجحــت قــوات الحــزام األمنــي فــي شــهر فبرايــر مــن العــام 2016 فــي تطهيــر مديريــة املنصــورة بالعاصمــة عــدن التــي كانــت معقــل 
لعناصــر تنظيــم القاعــدة، ومــن ثــم انتقلــت هــذه القــوات إلــى محافظــة لحــج.  ونفــذت قــوات الحــزام األمنــي وبدعــم وإســناد مــن القــوات 
فــي كل   

ً
 واســعا

ً
اإلماراتيــة عمليــات نوعيــة ومداهمــات ألوكار اإلرهابييــن وتمكنــت مــن اعتقــال عــدد كبيــر منهــم، كمــا نفــذت انتشــارا

مديريــات عــدن ومداخلهــا ومخارجهــا.

فــي شــل حركــة الجماعــات اإلرهابيــة التــي كانــت تتنقــل بالعاصمــة عــدن بســهولة وتنفــذ عمليــات  كمــا نجحــت هــذه اإلجــراءات 
الشــهيد جعفــر محمــد ســعد. الســابق  التــي طالــت حتــى محافــظ محافظــة عــدن  االغتيــاالت والتفجيــرات 

-aljhwd/analysis-policy/ar/org.washingtoninstitute .www//:((((https
 -fy-aldhhby-alshm-mlyt-alawl-aljz-alymn-fy-alamaratyt-alswdyt-alhrbyt
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وكانــت مديريــة املنصــورة شــهدت تنفيــذ عمليــات ارهابيــة، اودت بحيــاة العشــرات، وهــو مــا دفــع االجهــزة االمنيــة وعلــى رأســها قــوات 
الحــزام األمنــي ووحــدة مكافحــة االرهــاب بالحــزام لاستبســال فــي ســبيل اســتئصال شــأفة االرهــاب، واقتاعــه مــن جــذوره فــي املديريــة ، 

وبالفعــل تمكنــت تلــك القــوات مــن تطهيــر املديريــة ، ونشــر االمــن واالســتقرار.

الدنيــا،  حدودهــا  إلــى  اإلرهابيــة  العمليــات  تقلصــت  الدقيقــة  العمليــات  تلــك  وبفعــل 
عــدن. مــن  عملهــا  ملمارســة  الدوليــة  املنظمــات  مــن  الكثيــر  عــودة  فــي  ســاهم  مــا   وهــو 

ورغــم تحريــض قطــر واإلصــاح وابواقهمــا االعاميــة وخاياهمــا النائمــة وااللكترونيــة علــى زعزعــة األمــن الــذي فرضتــه قــوات أمــن عــدن 
والحــزام األمنــي التــي ســطرت منــذ إنشــاءه ماحــم وتضحيــات فــي تعقــب جــرذان تنظيــم القاعــدة اإلرهابــي ومطــاردة أوكاره فــي مخابئهــا 
وإحــكام الســيطرة امليدانيــة، علــى املناطــق التــي يتواجــدون فيهــا بهــدف تطهيرهــا واســتئصال شــآفة اإلرهــاب والتخلــص مــن كل مــا يعكــر 

صفــو الحيــاة اآلمنــة واملســتقرة.

معركة تطهير حضرموت )عملية الفيصل( 

فــي صبــاح الـــ18 مــن فبرايــر 2018م أعلنــت قــوات النخبــة الحضرميــة إطــاق عمليــة “الفيصــل” الجتثــاث اإلرهــاب وتجفيــف منابعــه 
بشــكل كامــل مــن وادي املســيني وســاحل حضرمــوت، وتقدمــت القــوات مــن ثاثــة محــاور وبغطــاء جــوي مــن صقــور القــوات املســلحة 
التنظيــم اإلرهابــي علــى  العربيــة الســعودية ؛ حيــث لجــأ عناصــر  تقــوده اململكــة  الــذي  العربــي  التحالــف  إطــار قيــادة  فــي  اإلماراتيــة 
اســتخدام العربــات املفخخــة وزرع العبــوات الناســفة ، إلعاقــة تقــدم أســود النخبــة الحضرميــة؛ وأجتــرح أبطــال النخبــة أروع املاحــم 
ضــد عناصــر التنظيــم وكبدوهــم خســائر كبيــرة فــي األرواح والعتــاد، رغــم وعــورة تضاريــس الــوادي واتســاعه والــذي اســتغله تنظيــم 

القاعــدة لحشــد مقاتليــه وتخزيــن أســلحته فــي الكهــوف والجبــال.

قبــل املعركــة وضعــت قيــادة قــوات النخبــة الحضرميــة وقيــادة قــوة الواجــب اإلماراتيــة خطــة عســكرية محكمــة لتطهيــر وادي 
املســيني آخــر معقــل للتنظيــم اإلرهابــي بســاحل حضرمــوت؛ والــذي ظــل يســتخدمه كقاعــدة النطــاق عملياتــه اإلرهابيــة نحــو مــدن 

ســاحل حضرمــوت.

بــدأت املعركــة باســتحداث نقــاط عســكرية علــى مداخــل ومخــارج الــوادي وذلــك يــوم الجمعــة فــي الـــ16 مــن فبرايــر، وإطبــاق الحصــار 
عليــه مــن ثــاث اتجاهــات وقطــع االمــدادات وملــدة يوميــن، ومــن ثــم تــم تنفيــذ خطــة االقتحــام.

تطهير وادي املسيني

 بعــد 
ً
ســطرت قــوات النخبــة الحضرميــة ملحمــة بطوليــة ضــد تنظيــم القاعــدة اإلرهابــي فــي معركــة حاســمة اســتمرت يــوم كامــا

حصــار خانــق ملــدة يوميــن قبــل اعــان ســاعة الصفــر النطــاق العمليــة، وفــي وقــت الحــق مــن يــوم األحــد املوافــق 18 فبرايــر 2018م 
أعلــن املتحــدث الرســمي لقــوات النخبــة الحضرميــة دخــول وادي املســيني املعقــل الرئي�ســي للتنظيــم بمحافظــة حضرمــوت، وإلحــاق 
هزيمــة ســاحقة بالتنظيــم وطــرده بشــكل كامــل مــن ســاحل حضرمــوت؛ كان ذلــك بإســناد ودعــم مباشــر وبغطــاء جــوي حاســم للقــوات 

املســلحة اإلماراتيــة.

كان وادي املســيني وموقعــه االســتراتيجي بارتباطــه ومحاذاتــه ملديريتــي حجــر وبــروم بســاحل حضرمــوت يشــكل تهديــد ألمــن املــكا 
فادحــة  وخســارة  قويــة  وضربــه  مهــم  اســتراتيجي  إنجــاز  الحضرميــة  النخبــة  حققــت  فقــد  وتحريــره  وبتأمينــه  الحضرمــي  والســاحل 

لإلرهابييــن ســتلقي بظالهــا عليهــم، فهــم خســروا أحــد اهــم اوكارهــم علــى مســتوى حضرمــوت وشــبة الجزيــرة العربيــة.

أســفرت عمليــة “الفيصــل” عــن استشــهاد جندييــن إثنيــن مــن أبطــال النخبــة الحضرميــة؛ ومقتــل أكثــر مــن ثاثيــن عنصــر إرهابــي، 
وأســر العديد منهم بينهم مصابين وقيادات، واغتنام عتاد واســلحة متوســطة وثقيلة وقذائف متنوعة؛ والســيطرة على بيت ومزرعة 

القيــادي بتنظيــم القاعــدة مطهــر باغــزوان بــوادي املســيني.
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جهود قوات التحالف والعنصر األسا�سي في التحرير

االنتصــارات التــي حققتهــا عمليــة “الفيصــل” واســفرت عــن هزيمــة تنظيــم القاعــدة اإلرهابــي فــي وادي املســيني تمــت بدعــم وإســناد 
وتخطيــط مــن القــوات املســلحة اإلماراتيــة فــي إطــار قيــادة التحالــف العربــي ، انطاقــا مــن الــدور األخــوي والعروبــي، وما يشــكله التنظيم 
اإلرهابــي مــن تهديــد للســلم واألمــن الدولييــن، وإلرســاء دعائــم األمــن واالســتقرار فــي محافظــة حضرمــوت والجنــوب، حيــث شــكل الدعــم 
الــذي قدمتــه القــوة اإلماراتيــة والغطــاء الجــوي العنصــر األسا�ســي لتطهيــر وادي املســيني وكامــل مــدن ســاحل حضرمــوت بشــكل عــام؛ 
، وحمايــة الســواحل وامليــاه اإلقليميــة ومكافحــة تهريــب الســاح واملمنوعــات، 

ً
والقبــض علــى عناصــر إرهابيــة خطيــرة مطلوبــة دوليــا

وضبــط أكثــر مــن 85 طنــا مــن األلغــام والقذائــف والذخائــر واملتفجــرات فــي مخابــئ التنظيــم بســاحل حضرمــوت.

صــرح املتحــدث الرســمي لقــوات النخبــة الحضرميــة بــأن الفــرق الهندســية تمكنــت مــن تفكيــك مــا يزيــد عــن ) 2052( عبــوة ولغــم 
أر�ســي، زرعهــا تنظيــم القاعــدة اإلرهابــي، بــوادي املســيني، فــي أماكــن متفرقــة، وعلــى جنبــات الطــرق املؤديــة للــوادي ووســطها، كذلــك 
رفــع مــا خلفــه التنظيــم اإلرهابــي مــن قذائــف، وذخائــر ومتفجــرات، وغيرهــا مــن مخلفــات الحــروب؛ حيــث كانــت العبــوات الناســفة 
واأللغــام األرضيــة شــديدة االنفجــار زرعــت لتفخيــخ ســبع طــرق رئيســية مؤديــة إلــى املعقــل الرئي�ســي لتنظيــم القاعــدة، وذلــك الســتهداف 
نــزع األلغــام  الجنــود، وإلحــاق الضــرر باملواطنيــن، وقامــت الفــرق الهندســية بعــد تطهيــر الــوادي مــن العناصــر اإلرهابيــة بمباشــرة 

وإعطــاء األولويــة لفتــح الطرقــات وتســهيل وتأميــن حركــة املواطنيــن وإعــادة الحيــاة إلــى طبيعتهــا فــي الــوادي.

حمالت مضادة لإلخوان ضد معركة الفيصل

وصفــت وســائل اإلعــام اإلخوانيــة معركــة تحريــر وادي املســيني مــن عناصــر القاعــدة بأنهــا أطمــاع إماراتيــة فــي التوســع باملناطــق 
عمليــة  بحقيقــة  التشــكيك  الــى  وذهبــوا  حضرمــوت،  وادي  مناطــق  علــى  للســيطرة  تســعى  الحضرميــة  النخبــة  قــوات  وان  الغنيــة؛ 
“الفيصــل” والحديــث عــن وقــوع اشــتباكات عنيفــة بيــن قــوات النخبــة ومســلحين مــن تنظيــم القاعــدة باعتبارهــا محاولــة لصناعــة 
معارك وهمية الهدف منها انتشار قوات النخبة في وادي حضرموت، وإحكام السيطرة الكاملة عليه؛ حيث تعد حمات االستهداف 
اإلعامــي للقــوات املســلحة الجنوبيــة بمختلــف تشــكياتها مــن قبــل إعــام االخــوان يكشــف بمــا ال يــدع مجــال للشــك مــدى الضربــات 
املوجعــة والهزائــم الســاحقة التــي وجهتهــا القــوات الجنوبيــة للجماعــات اإلرهابيــة التــي تعــد إحــدى األوراق التــي يســتخدمها اإلخــوان 

للســيطرة علــى الجنــوب ونهــب ثرواتــه.

عملية تحرير الساحل الغربي )الرمح الذهبي(  

تواصل قوات الجنوبية معركة »الرمح الذهبي« لتعزيز تواجدها في الساحل الغربي لتعز وتطويق امليليشيات.

وقــد أكــدت مصــادر عســكرية فــي الجيــش اليمنــي، األحــد، أن دول التحالــف تقــوم بإســناد بــري وبحــري وجــوي فــي هــذه العمليــة، 
بــه مقاتــات  الــذي تقــوم  فــي قصــف مواقــع امليليشــيات والغطــاء الجــوي الكثيــف  البــوارج الحربيــة للتحالــف  إلــى مشــاركة  إضافــة 

األبات�ســي. وطائــرات  التحالــف 

وتكتســب عمليــة الرمــح الذهبــي التــي بدأهــا الجيــش اليمنــي واملقاومــة وقــوات التحالــف أهميــة اســتراتيجية باســتعادة الســيطرة 
علــى الســاحل الغربــي لليمــن، واســتعادة الســيطرة علــى منطقــة ذبــاب التــي تبعــد أربعيــن كيلومتــرا شــمالي بــاب املنــدب، باعتبارهــا أحــد 

منافــذ تهريــب األســلحة، إلــى جانــب منفــذ املخــا الــذي يبعــد 46 كيلومتــرا عــن ذبــاب.

واألحد، واصل الجيش الوطني مسنودا بقوات التحالف زحفه باتجاه الساحل الغربي لتعز.

ووفق خبراء عسكريين، فإن األهداف الرئيسة لعملية الرمح الذهبي تتمثل في:

- تأمين املاحة الدولية في منطقة جنوب البحر األحمر

- حرمان امليليشيات من الساح املهرب عبر منفذي املخا وذباب

- تضييق الخناق على امليليشيات في غرب مدينة تعز وشمالها
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- قطع طريق اإلمداد للميليشيات الرابط بين الحديدة وتعز.

الجهود العسكرية في املرحلة األولى )2011م 2014(.

الشــرق،  )ســهام  اســم  أطلقــت عليهمــا  املنصرمــة، عمليتيــن عســكريتين  الجنوبيــة، خــال األســابيع  املســلحة  القــوات  وأطلقــت 
وســهام الجنــوب( بتوجيهــات مــن الرئيــس القائــد عيــدروس الُزبيــدي، رئيــس املجلــس االنتقالــي الجنوبــي، القائــد األعلــى للقــوات املســلحة 

الجنوبيــة، نائــب رئيــس املجلــس الرئا�ســي، لتحريــر وتطهيــر محافظتــي أبيــن وشــبوة مــن اإلرهــاب.

العملية األولى: 

عملية سهام الشرق تطهير محافظة ابين من التنظيمات االرهابية 

أطلــق الرئيــس القائــد عيــدروس قاســم الزبيــدي رئيــس املجلــس االنتقالــي الجنوبــي القائــد األعلــى للقــوات املســلحة الجنوبيــة، 
أطلقــت القــوات املســلحة ِقبــل قليــل، عمليــة عســكرية جديــدة لتحريــر محافظــة أبيــن مــن الجماعــات اإلرهابيــة والعناصــر الخارجيــة 

عــن النظــام والقانــون.

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.

كما تهدف العملية العسكرية إلى حماية الطرقات الرابطة بين محافظات الجنوب وإيقاف عمليات تهريب األسلحة واملمنوعات 
عبــر الشــريط الســاحلي ملحافظــة أبيــن، باإلضافــة الــى إتاحــة الفرصــة ألبنــاء أبيــن بحمايــة أرضهــم وإدارة شــؤون محافظتهــم وتأميــن 
تحــرك القــوات الجنوبيــة بيــن العاصمــة 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 

 ملــا نــص عليــه اتفــاق الريــاض30
ً
األرضيــة لبــدء عمليــة عســكرية لتحريــر باقــي 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.

وأشــار 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.

الدولــي  للمجتمــع  املناشــدة  موجهــا  اليمنيــة،  البيضــاء  محافظــة  عبــر  تتحــرك  اإلرهابيــة  الجماعــات  أن  أبيــن  محافــظ  وكشــف 
اإلرهــاب. دحــر  فــي  الجنوبيــة  القــوات  بمســاندة 

وابتهل في ختام كلمته إلى هللا عز وجل بالرحمة للشهداء والشفاء للجرحى، كما حيا جميع أبطال القوات املشتركة31.

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 

((1(https://www.marsad.news/news/((((((
8187/posts/com.manbaraden//:https ((((

https://manbaraden.com/posts/8187
https://manbaraden.com/posts/8187


48

عملية سهام الشرق ) الدور السياسي والعسكري للمجلس االنتقالي الجنوبي واالمارات 
العربية المتحدة في ماكفحة التنظيمات اإلرهابية في الجنوب

شــبوة..وفي 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..

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..32

حصاد عملية سهام الشرق   

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.

وهدفــت العمليــة العســكرية إلنهــاء 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. 

وبعــد أيــام مــن اطــاق 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.

واســتهدف تفجيــر إرهابــي بعبــوة ناســفة، يعتقــد أن مــن زرعتهــا العناصــر اإلرهابيــة، أمــس، القــوات املســلحة الجنوبيــة فــي مدخــل 
موديــة أثنــاء عمليــة انتشــارها ضمــن عمليــة ســهام الشــرق لتأميــن وتطهيــر أبيــن مــن الجماعــات اإلرهابيــة. وفجــرت عناصــر إرهابيــة 
عبــوة ناســفة بموديــة فــي محاولــة الســتهداف القــوات املســلحة الجنوبيــة، فيمــا تواصــل القــوات املســلحة الجنوبيــة مطــاردة عناصــر 

التنظيمــات اإلرهابيــة بموديــة فــي أبيــن ضمــن عمليــة ســهام الشــرق.

واستشــهد فــي العمليــة اإلرهابيــة أمــس )6( مــن أبطــال القــوات املســلحة الجنوبيــة فــي اســتهداف بعبــوة ناســفة شــرق موديــة، وهــم: 
بكيــل قاســم مانــع بــن القــرع، ووضــاح قاســم نصــر )الجدعــا(، ومحمــد علــي دعبــش )الراحــة(، وعمــاد عبدربــه أحمــد حامليــن، وبشــار 
فــي املنطقــة الوســطى وائــل الجعــري مــن عمليتيــن إرهابيتيــن  أحمــد عــوض )الراحــة(، وعلــي محمــد. فيمــا نجــا قائــد الحــزام األمنــي 

مماثلتيــن، وكــذا نجــاة طاقــم قنــاة عــدن املســتقلة مــن التفجيــر اإلرهابــي بأبيــن.

وانتشــرت القــوات الجنوبيــة فــي أكثــر مــن )5( مديريــات بأبيــن وهــي )لــودر، الوضيــع، موديــة، املحفــد، واملنطقــة الوســطى(، فيمــا 
تاحــق العناصــر اإلرهابيــة فــي الوديــان والشــعاب التــي تتحصــن فيهــا بعــد هروبهــا.33 وأصبــح الجنــوب قــاب قوســين أو أدنــى مــن تحريــر 
أراضيــه مــن التنظيمــات اإلرهابيــة التــي زرعهــا بتعمــد خبيــث نظــام صنعــاء منــذ عــام 1994م، بهــدف جعــل األرا�ســي الجنوبيــة وكــًرا 

ومرتًعــا لإلرهــاب.

((2(https://www.aden-hura.com/news/19497
اتيجية لتحرير الجنوب، صحيفة األمناء الصادرة بتاريــــخ : ق وسهام الجنوب.. األهمية االس�ت ))))سهام ال�ش

https://al-omana.net/m/details.php?id=184477

 

https://www.aden-hura.com/news/19497
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العملية الثانية 

عملية سهام الجنوب تحرير محافظة شبوة من التنظيمات اإلرهابية 

أمــا فيمــا يخــص عمليــة »ســهام الجنــوب«، فبعــد أيــام مــن إطــاق عمليــة »ســهام الشــرق« لتحريــر أبيــن مــن اإلرهــاب، أطلقــت 
القــوات املســلحة الجنوبيــة عمليــة أخــرى تحــت عنــوان »ســهام الجنــوب« لتحريــر محافظــة شــبوة مــن اإلرهــاب.

فــي منطقــة املصينعــة بمديريــة الصعيــد وهــي أهــم  وتمكنــت العمليــة العســكرية مــع الســاعات األولــى النطاقهــا، مــن االنتشــار 
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 املصينعة بشــبوة. 

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

ووجــدت قــوى اإلرهــاب نفســها تتكبــد خســائر ضخمــة، فحاولــت عرقلــة جهــود الجنــوب ســريعا، ونفــذت عمليــة إرهابيــة أســفرت 
عــن استشــهاد أحــد أبطــال القــوات املســلحة الجنوبيــة.

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.

تنظيــم  بداخلهــا عناصــر  تتحصــن  كانــت  الجنــوب، مواقــع  بشــبوة، ضمــن عمليــة ســهام  الجنوبيــة  املســلحة  القــوات  وداهمــت 
القاعــدة فــي وادي ســرع وشــعب الطفــة وشــعب مــذاب بمنطقــة املصينعــة بمديريــة الصعيــد، حيــث عثــرت علــى ادوات تفجيــر واحزمــة 

وعبــوات ناســفة ومــواد شــديدة االنفجــار

وأشــار مصدر إلى أن العناصر اإلرهابية كانت تخطط لشــن هجمات على القوات الجنوبية املتواجدة بشــبوة والقوات الجنوبية 
األخــرى فــي أبيــن وحضرمــوت وعدن.

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

ويضيــق الخنــاق علــى قــوى االحتــال بشــكل غيــر مســبوق بعدمــا بــات الجنــوب يتبــع تكتيــكا اســتراتيجيا يقــوم علــى اتخــاذ إجــراءات 
عمليــة وفعليــة تســاهم فــي تحقيــق االســتقرار

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.

قطع ذيول محسن األحمر

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، وهي تطوي صفحة 
من االســتهداف الغاشــم، الذي مارســته مليشــيا اإلخوان من خال تحشــيد عناصر تنظيم القاعدة صوب الجنوب«.

وأكــدوا أن: »ذلــك التحشــيد الخطيــر وقــف وراءه اإلرهابــي علــي محســن األحمــر، وهــو أخطــر إرهابيــي االحتــال اليمنــي ورأس األفعــى 
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الــذي اســتهدف الجنوبييــن وقضيتهــم العادلــة علــى مــدار الفتــرات املاضيــة«.

وتابعــوا: »اســتغل محســن األحمــر، نفــوذه فــي 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«.

ويقــول سياســيون أن: »العمليــات العســكرية التــي تنفذهــا القــوات املســلحة الجنوبيــة تحقــق نتائــج متميــزة، بمــا يعكــس 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«.

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«.

1994 والجماعــة  عــام  بعــد  الجنــوب  فــي  تشــكيله وتخليــده  تــم  »التنظيــم اإلرهابــي  الدويــل فقــال:  السيا�ســي صالــح  املحلــل  أمــا 
لــه رعايــة«. لــم يتوفــر  إننــا كفــرة فكيــف اســتطاع اإلرهــاب ان ينمــو إذا  يصــدرون فتــوى 

وأضــاف: »التنظيمــات اإلرهابيــة تشــرف عليهــا قــوى سياســية وحزبيــة وأمنيــة القصــد منهــا افشــا الجنــوب وإظهــاره للعالــم بصــورة 
مشوهة«.

بتطهيــر  كثيــرا  متفائــل  وأنــا  جنوبيــون  اإلرهــاب  ياحقــون  الذيــن  واألفــراد  جنوبيــة  سياســية  قيــادة  مختلــف  األمــر  »اآلن  وتابــع: 
فيهــا«34. إرهــاب مصطنــع  هــو  بينمــا  لإلرهــاب  ومنتجــة  آمنــة  مــاذات  وجعلتهــا  باملناطــق  نمــت  التــي  اآلفــة  مــن  الجنــوب  محافظــات 

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 

وتدميــر نقطــة تواجــد مركزيــة لــه حرمتــه مــن االنتشــار وتنفيــذ العمليــات اإلرهابيــة وتجنيــد العناصــر.

النتائج والتوصيات  

 184477=id?php.details/m/net.omana-al//:https ((((

https://al-omana.net/m/details.php?id=184477
https://al-omana.net/m/details.php?id=184477
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أوال: النتائج:

توصلــت الدراســة الــى نتيجــة عامــة مفادهــا أن شــعب الجنــوب لــم يواجــه مأســاة أســوأ مــن تلــك التــي أنتجتهــا االســتراتيجية اليمينــة، 
وال تــزال هــذه املأســاة تعصــف بالجنــوب حتــى اللحظــة، ولــم تعــد ظاهــرة اإلرهــاب تشــكل أولويــة لــدى األمريكييــن واألنظمــة املتحالفــة 
معهــم، أمــا بالنســبة لشــعوب املنطقــة فــإن فــرق املــوت تعــددت وأصبــح القتــل مجانــي وعلــى قارعــة الطريــق. ثمــة خطــورة فــي أن تصبــح 
 فــي املنطقــة إذا أن ظــل الخــذالن الــذي تعــرض لــه الجنــوب العربــي ومشــروعه التحــرري، فــي هــذه املرحلــة، 

ً
تلــك التنظيمــات مشــروعا

حيــث اســتهدف املجلــس االنتقالــي ومــا زال يســتهدف؛ ألن حاملــه األسا�ســي هــم الجنوبيــون واســتهدفت املقاومــة ألن معظــم محتواهــا 
مــن أبنــاء الجنــوب ومــن املعلــوم للجميــع ال يمكــن للمنطقــة أن تتعافــى مــن ظاهــرة اإلرهــاب إال بالتخلــص مــن جماعــة االخــوان املســلمين 

ومليشــياتها االرهابيــة فــي الجنــوب؛ لكونهــم النــواة الداعمــة لتلــك التنظيمــات االرهابيــة. 

وهناك عدد من النتائج التفصيلية هي كاالتي: 

كشــف الدراســة أن حجــم املســؤولية التــي تحملهــا املجلــس االنتقالــي الجنوبــي كبيــرة جــدا وتعــد مواجهــة تلــك التنظيمــات اإلرهابيــة 
مهمــة دوليــة تحتــاج إلــى جهــود مكثفــة لكونهــا أصبحــت لهــا تحالفــات محليــة وإقليميــة ودوليــة.

كشــفت الدراســة الــدور الوطنــي الجنوبــي الكبيــر التــي بذلتــه القــوات املســلحة واملقاومــة الجنوبيــة فــي مواجهــة تلــك املليشــيات 
االرهابيــة فــي ســبيل كل مــدن الجنــوب )عــدن لحــج ابيــن حضرمــوت شــبوة الضالــع..( 

االنتقالــي  للمجلــس  السيا�ســي والعســكري  املكــون  فــي دعــم  املتحــدة  العربيــة  االمــارات  لدولــة  املحــوري  الــدور  الدراســة  كشــفت 
املليشــيات االرهابيــة االجراميــة. تلــك  البطوليــة ضــد  املعــارك  تلــك  الــذي دار  الجنوبــي 

كشــف الدراســة قوة التشــريعات العربية في مواجهة االرهاب وكيف اســهمت تلك الدول وفي مقدمتها مصر واالمارات في محاربة 
حركات االسام السيا�سي املتطرف.

بــكل الوســائل  أن التشــريعات الدوليــة كثفــت املعاهــدات واالتفاقيــات التــي تجــرم ظاهــرة االرهــاب وتجفــف منابعــه ومكافحــة 
والطــرق فــي ســبيل القضــاء عليــه.    

شــكلتا حركتيــي الحوثــي واالخــوان املســلمين فــي اليمــن خطــرا حقيقــا علــى االمــن والســلم الدولييــن ممــا جعلهــا فــي مواجهــة مباشــرة 
مــع القــوات املســلحة الجنوبيــة خــال فتــرة الحــرب وحــد اللحظــة.

أســهمت االمارات العربية املتحدة في الدعم واملســاندة والتدريب لألجهزة األمنية والعســكرية التابعة للمجلس االنتقالي الجنوبي 
فــي جنــوب اليمــن مــن أجــل تأميــن مختلــف املناطــق والتصــدي لخطــر التنظيمــات املتطرفــة. أســهمت فــي التصــدي لتنظيمــي “القاعــدة” 

و”داعــش” اللذيــن كانــا يتمــددان فــي املحافظــات الجنوبيــة املحــررة ، ملحاولــة الســيطرة علــى مــدن رئيســية. 

أن االرهــاب فــي اليمــن تــم توظيفــه توظيفــا سياســيا مــن قبــل القــوى السياســية والدينيــة والقبليــة والعســكرية فــي اليمــن بغــرض 
الســيطرة علــى الثــروة فــي محافظــات الجنــوب فــي ســبيل تمويــن االرهــاب فــي الجزيــرة العربيــة والعالــم.

عمــل املجلــس االنتقالــي الجنوبــي علــى اتخــاذ العديــد مــن اإلجــراءات ملواجهــة التنظيمــات اإلرهابيــة بهــدف تقويــض قدرتهــا علــى 
ارتــكاب العمليــات اإلجراميــة.

 أن الجنــوب أصبــح فــي مواجهــة مباشــرة مــع اإلرهــاب منــذ صيــف العــام األول لتوقيــع مشــروع اتفاقيــة الوحــدة اليمنيــة بيــن البلديــن 
الجاريــن حتــى هــذه اللحظــة.

تلــك  مواجهــة  فــي  العســكرية  العمليــات  اهــم  مــن  والفصيــل  الذهبــي  والســهم  الجنــوب  وســهام  الشــرق  ســهام  عمليــات  شــكلت 
الضالــة.  التنظيمــات 
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ثانيا: التوصيات:

واملكافحــة  العاجيــة  واملكافحــة  الوقائيــة  املكافحــة  تتضمــن  االرهابيــة  التنظيمــات  ملكافحــة  شــاملة  اســتراتيجية  خطــة  وضــع   
االســتئصالية. 

تفعيل التشريعات الوطنية الجنوبية ذات الصلة بُمكافحة اإلرهاب.

 تفعيل دور الحماية الوقائية الفكرية واأليدولوجية في سبيل مكافحة االفكار املتطرفة.

تطوير االجراءات االمنية واالستخباراتية للقوات املختصة في مكافحة االرهاب.

تحــدة علــى نحــو ُيحقــق ُمكافحــة فعالــة وشــاملة لظاهــرة اإلرهــاب تعزيــز 
ُ
التنســيق املســتمر مــع لجنــة مكافحــة االرهــاب فــي األمــم امل
ســتحدثة فــي مجــال تمويــل اإلرهــــاب.

ُ
ُســُبل التصــدي للطــرق امل

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

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

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

 علــى عاتقهــا لحمايــة 
ً
ــت الدولــة فــي دســاتيرها ُمكافحــة اإلرهــاب لكونــه ُيعــد التزامــا

َّ
التشــبيك مــع الدولــة العربيــة واالقليميــة التــي تبن

أمنهــا القومــي.

الشــاملة  ُمقاربتهــا  إطــــار  فــي  الحيــاة، وذلــك  فــي  الحــق  املبــادئ األساســية لحقــوق اإلنســان وهــو  االرهــاب يســتهدف حمايــة أحــد 
فــي املجتمــع الدولــي. ملكافحــة اإلرهــاب. لــذا يتوجــب علــى الجمعيــة الوطنيــة تبنــي هــذه املســألة ملــا لهــا تثيــر  كبيــر  

 انطاقــا مــن االلتــزام الدســتوري واملعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة االقليميــة والعامليــة بُمكافحــة اإلرهــاب يتوجــب القيــام بمــا 
ســتحدثة 

ُ
ُيحقــق ُمكافحــة فعالــة وشــاملة لظاهــرة اإلرهــاب بكافــة أبعادهــا، كمــا اســتهدفت التشــريعات تعزيــز ُســُبل التصــدي للطــرق امل

فــي مجــال تمويــل اإلرهــــاب.

االهتمــام بكافــة وســائل املواجهــة الفكريــة الدعويــة والتثقيفيــة والتوعويــة الوقائيــة واملعالجــة الشــاملة فــي ســبيل مقاربــة فكريــة 
الســتقطاب الشــباب املغــرر بهــم وحمايــة الشــباب مــن مخاطــر االرهــاب. 

هذا ما استطعنا أن نأتي به، وما الكمال إال هلل رب العاملين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين.

املصادر واملراجع:

االرهاب الدولي بين التجريم واملكافحة، حسنين املحمدي بوادي، دار الفكر الجامعي ط 2006م.

 اإلرهاب الدولي، دراسة ناقدة، محمد عزيز شكري دار العلم للمايين، الطبعة 1--، 1991م

اإلرهــاب الدولــي، مــع دراســة لاتفاقيــات الدوليــة والقــرارات الصــادرة عــن املنظمــات الدوليــة، مخيمــر عبــد العزيــز عبــد الهــادي، 
دار النهضــة العربيــة، طبعــة ســنة 1986م.

اإلرهاب الدولي ومسؤولية شركات الطيران يحي أحمد البنا، ، منشأة املعارف اإلسكندرية، ط 1994م.

اإلرهاب في القانون الجنائي، مؤنس محب الدين رسالة دكتوراه، كلية الحقوق- جامعة املنصورة، مصر1983م.

إرهاب الدولي في ظل املتغيرات الدولية، أحمد حسين سويدان، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة 1-- 2005م.

االرهاب السيا�سي، د ادونيس العكرة ار الطليعة، القاهرة ، 1991،  ط1
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التعــاون الدولــي ومكافحــة اإلرهــاب/ د, عبــد املغنــي جبــران الزهــر/ مجلــة العلــوم االجتماعيــة االنســانية جامعــة عــدن ، املجلــد 
2077م. العاشــر/ العــدد الثانــي والعشــرين/ ينايــر يونيــو 

بيــن االعتبــارات السياســية واالعتبــارات املوضوعيــة، محمــد عبــد املطلــب الخشــن، الطبعــة 1-، دار   تعريــف اإلرهــاب الدولــي 
2007م. اإلســكندرية،  الجديــدة،  الجامعــة 

االتجاهــات الحديثــة فــي القانــون الــدول الجزائــي، علــي محمــد جعفــر املؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع، طبعــة-1-
2007م.

جريمــة االرهــاب واملســؤولية املترتبــة عنهــا فــي القانــون الجنائــي الداخلــي والدولــي، يوســف كــوران، بــدون طبعــة، منشــورات مركــز 
كوردســتان للدراســات االســتراتيجية، الســليمانية،2007م

دراسة حول تشريعات مكافحة االرهاب في دول الخليج العربية واليمن اصدارات االمم املتحدة / فينا 2009   

العالم بين االرهاب والديمقراطية حسنين املحمدي بوادي ، دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية، ط1، 2007 ،

قانــون العقوبــات فــي ضــوء املمارســة القضائيــة، أحســن بوســقيعة الطبعــة 2-- ، مطبوعــات الديــوان الوطنــي لألشــغال التربويــة، 
،2001

القانون اليمني نص املواد ) -137 -138 -139 -142 -144 -147 301( من القرار الجمهوري رقم 212 لسنة 1992 م

القانون اللبناني، نص املادة 314

القانون العراقي، مادة )1(من قانون مكافحة االرهاب العراقي رقم13 لسنة 2005

لسان العرب أبو الفضل ابن منظور، دار صادر بيروت، ط3 ،1993،مادة رهب

القانونيــة واإلداريــة جامعــة  العلــوم  القانونيــة، معهــد  العلــوم  النويــري،  مجلــة  النيــل  الدولــي، أحمــد  مشــكلة تعريــف اإلرهــاب 
1991 ديســمبر  الســادس،  العــدد  الجزائــر، 

موسوعة السياسة ،ج1 ، ط2 ، املوسوعة العربية للدراسات والنشر ، بيروت 1998م.

https://shabwaah-press.info/news/58842  21-    
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https://www.aden-hura.com/news/19497 26  

https://al-omana.net/m/details.php?id=184477  27  28https://www.state.gov/reports/country-reports-on-
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https://www.marsad.news/news/156674
https://manbaraden.com/posts/8187
https://www.aden-hura.com/news/19497
https://al-omana.net/m/details.php?id=184477


54

عملية سهام الشرق ) الدور السياسي والعسكري للمجلس االنتقالي الجنوبي واالمارات 
العربية المتحدة في ماكفحة التنظيمات اإلرهابية في الجنوب

تقرير مكتب مكافحة اإلرهاب لعام 2020م  

ملخص

  واصلــت القاعــدة فــي شــبه الجزيــرة العربيــة وداعــش فــي اليمــن والجماعــات اإلرهابيــة املدعومــة مــن إيــران مثــل حــزب هللا وفيلــق 
القــدس التابــع للحــرس الثــوري اإليرانــي اســتغال الفــراغ السيا�ســي واألمنــي   الناجــم عــن الصــراع املســتمر بيــن حكومــة الجمهوريــة 
اليمنيــة بقيــادة الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي ، دولًيــا. املعتــرف بهــا كحكومــة اليمــن الشــرعية، ومقاتلــي الحوثييــن ، وكذلــك الصــراع 
الدائــر بيــن الجنــوب والجنــوب بيــن حكومــة الجمهوريــة اليمنيــة واملجلــس االنتقالــي الجنوبــي )STC(. باإلضافــة إلــى ذلــك، واصــل الحــرس 
الثــوري اإليرانــي - فيلــق القــدس اســتغال الصــراع لتوســيع نفــوذ إيــران فــي اليمن. ســلطت تقاريــر األمــم املتحــدة وغيرهــا مــن التقاريــر 
الضــوء علــى الصــات بيــن الحــرس الثــوري اإليرانــي- QF والحوثييــن، بمــا فــي ذلــك توفيــر املســاعدات املميتــة التــي يســتخدمها الحوثيــون 

لشــن هجمــات ضــد مواقــع البنيــة التحتيــة الحيويــة فــي اململكــة العربيــة الســعودية.

ســيطرت حكومــة الجمهوريــة اليمنيــة، بالشــراكة مــع التحالــف الــذي تقــوده الســعودية، علــى أراض يمنيــة أقــل فــي نهايــة عــام 2020 
ممــا كانــت عليــه فــي عــام 2019. وفقــدان حكومــة الجمهوريــة اليمنيــة ســيطرتها علــى أجــزاء إضافيــة مــن أراضيهــا نتــج عــن التوتــرات 

السياســية والعســكرية.

و فــي الجنــوب والحوثيــون يتقدمــون فــي محافظــات أخــرى مــن الباد.فــي  الجنــوب ، أعلــن املجلــس االنتقالــي الجنوبــي مؤقًتــا »اإلدارة 
الذاتيــة« بيــن أبريــل ويوليــو ، وهــو مــا لــم يعتــرف بــه املجتمــع الدولي. توجــت املفاوضــات بشــأن تنفيــذ اتفــاق الريــاض لعــام 2019 بعــودة 
ــا إلــى عــدن، لكــن هــذا فشــل فــي القضــاء علــى التوتــرات فــي الجنــوب، حيــث احتفــظ 

ً
لة حديث

َّ
30 ديســمبر / كانــون األول حكومــة ُمشــك

تنظيــم القاعــدة فــي شــبه الجزيــرة العربيــة وداعــش فــي اليمــن بمناطــق نفــوذ كبيرة. فــي نفــس الوقــت، تعاونــت حكومــة الجمهورية اليمنية 
 عــن قدراتهــا املتدهــورة، 

ً
مــع حكومــة الواليــات املتحــدة فــي جهــود مكافحــة اإلرهاب. ومــع ذلــك، بســبب عــدم االســتقرار والعنــف، فضــا

لــم تتمكــن حكومــة الجمهوريــة اليمنيــة مــن تطبيــق تدابيــر مكافحــة اإلرهــاب بشــكل كامــل أو القيــام بعمليــات موثوقــة فــي جميــع أنحــاء 
البــاد. ال يــزال هنــاك فــراغ أمنــي كبيــر يوفــر مســاحة للقاعــدة فــي شــبه الجزيــرة العربيــة وداعــش فــي اليمــن للعمل. علــى الرغــم مــن 
املكاســب القليلــة التــي حققتهــا مكافحــة اإلرهــاب فــي عــام 2020 ، إال أن قــوات األمــن اليمنيــة نفــذت فــي 2 أكتوبــر / تشــرين األول غــارة 
ناجحــة ضــد عناصــر يشــتبه فــي أنهــم مــن القاعــدة فــي شــبه الجزيــرة العربيــة فــي عاصمــة املهــرة ، الغيضــة ، ممــا أســفر عــن مقتــل ثاثــة 
إرهابييــن مشــتبه بهــم واعتقــال اثنيــن آخرين. واصلــت قــوات الحــزام األمنــي   املواليــة للمجلــس االنتقالــي الجنوبــي لعــب دور مهــم فــي 
ا 

ً
جهــود مكافحــة اإلرهــاب ، حيــث ســيطرت علــى أجــزاء كبيــرة مــن عــدن وأبيــن وشــبوة. ظل تنظيــم داعــش فــي اليمــن أصغــر حجًمــا ونفــوذ

ا مــن الناحيــة العملياتيــة وواصــل ادعــاء الهجمات. ظلــت 
ً
 بالقاعــدة فــي شــبه الجزيــرة العربيــة ، لكنــه ظــل نشــط

ً
إلــى حــد كبيــر مقارنــة

القاعــدة فــي شــبه الجزيــرة العربيــة نشــطة فــي وســط اليمــن ، وال ســيما فــي البيضــاء ، ممــا يــدل علــى قدرتهــا علــى التحــرك داخــل البــاد

حوادث اإلرهاب لعام 2020

    انخفضــت الهجمــات املنســوبة إلــى القاعــدة فــي شــبه الجزيــرة العربيــة وداعــش فــي اليمــن فــي عــام 2020 مقارنــة بعــام 2019 ، 
وشملت األساليب التفجيرات االنتحارية ، والعبوات الناسفة املفخخة بالسيارات ، والكمائن ، واالشتباكات املسلحة ، واالختطاف 

، واالغتيــاالت املســتهدفة. ومن أبــرز الحــوادث اإلرهابيــة مــا يلــي:

فــي 15 أغســطس / آب ، أعــدم مســلحو القاعــدة فــي شــبه الجزيــرة العربيــة طبيــب أســنان ثــم صلبــوه فــي محافظــة البيضــاء ، ثــم 
قصفــوا عيادتــه فــي وقــت الحق. واتهمــه تنظيــم القاعــدة فــي جزيــرة العــرب باملشــاركة فــي شــبكة تجســس مزعومــة نيابــة عــن الحكومــات 

األمريكيــة والســعودية واإلماراتيــة وميليشــيا الحوثــي.

فــي 27 أغســطس / آب ، أعــدم مســلحو القاعــدة فــي جزيــرة العــرب ســتة أشــخاص فــي البيضاء. واتهمــت القاعــدة فــي جزيــرة العــرب 
ضحاياهــا باالنتمــاء ملليشــيا الحوثــي.

الملخص )1(
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فــي 7 ديســمبر / كانــون األول ، قتــل مســلحون يشــتبه فــي أنهــم مــن القاعــدة فــي شــبه الجزيــرة العربيــة ســتة أشــخاص ينتمــون إلــى 
املجلــس االنتقالــي الجنوبــي فــي محافظــة أبيــن.

التشريع وإنفاذ القانون وأمن الحدود

    لــم تقــم اليمــن بإجــراء تغييــرات كبيــرة علــى اإلطــار القانونــي ملكافحــة اإلرهــاب فــي عــام 2020. ليــس لــدى اليمــن تشــريعات شــاملة 
ملكافحــة اإلرهاب. بســبب نقــص املــوارد والتنظيــم، تكافــح قــوات الشــرطة فــي جميــع أنحــاء البــاد ملمارســة الســلطة.

ال يــزال مشــروع قانــون مكافحــة اإلرهــاب معلًقــا فــي البرملــان منــذ عــام 2008. قبــل االضطرابــات السياســية فــي صنعــاء التــي أجبــرت 
نقــل حكومــة الجمهوريــة اليمنيــة عــام 2015 ، كانــت املســودة قيــد املراجعــة مــن قبــل اللجــان البرملانيــة الفرعيــة الثــاث املســؤولة 
املشــتبه  احتجــاز  القانــون  الشريعة(. سيســهل  وتقنيــن  والدفــاع  األمــن  ؛  والدســتورية  القانونيــة  )الشــؤون  اإلرهــاب  مكافحــة  عــن 
بهــم ويتضمــن عقوبــات إلزاميــة للعديــد مــن الجرائــم املتعلقــة باإلرهاب. لــم تكــن هنــاك تحــركات واضحــة لتنفيــذ الهيــاكل القانونيــة 
املتوافقة مع قراري مجلس األمن رقم 2178 و 2396 املتعلقين بمكافحة املقاتلين اإلرهابيين األجانب وســفر اإلرهابيين، على الرغم 
مــن اســتمرار حكومــة الجمهوريــة اليمنيــة فــي اتخــاذ بعــض اإلجــراءات الجديــرة باملاحظــة ملكافحــة ســفر اإلرهابيين. هنــاك رحــات 
تجاريــة محــدودة تعمــل مــن املطــارات فــي اليمــن ، قبــل مــارس / آذار 2015 ، صــاغ جهــاز األمــن الوطنــي ومكتــب الرئيــس اســتراتيجية 
وطنيــة ملكافحــة اإلرهاب. وقامــت لجنــة وزاريــة بمراجعــة املشــروع لكنهــا لــم تتمكــن مــن االنتهــاء منــه بســبب عــدم االســتقرار السيا�ســي.  

وبالتالــي ، لــم يتــم اعتمــاد أو تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة ملكافحــة اإلرهــاب فــي اليمــن رســمًيا بحلــول نهايــة عــام 2020.

عــززت اليمــن إجراءاتهــا األمنيــة الحدوديــة فــي نوفمبــر / تشــرين الثانــي ، عندمــا بــدأ مكتــب الهجــرة والجــوازات والجنســية بــوزارة 
 PISCES الداخليــة فــي تحديــث عمليــة فحــص املســافرين فــي بعــض نقــاط الدخــول التــي تســيطر عليهــا الحكومة. يســتخدم اليمــن نظــام
املتكامــل إلدارة أمــن الحــدود الــذي قدمتــه الواليــات املتحــدة لتأميــن الحــدود وتحديــد وثائــق الســفر املــزورة، لكــن النشــر فــي جميــع 

نقــاط الدخــول التــي تســيطر عليهــا حكومــة الجمهوريــة اليمنيــة كان ال يــزال قيــد التنفيــذ حتــى نهايــة العــام.

عملت حكومة الجمهورية اليمنية مع شــركاء دوليين إلعادة إرســاء ســيادة القانون في املناطق التي تســيطر عليها الحكومة. اليمن 
العمــل  مجموعــة  فــي  تشــارك  الســعودية،  العربيــة  واململكــة  املتحــدة  العربيــة  واإلمــارات  املتحــدة  واململكــة  املتحــدة  الواليــات  مــع   ،
األمنيــة اليمنيــة ، والتــي تضــم ممثليــن عســكريين ودبلوماســيين مــن الــدول األعضــاء وتطــور مبــادرات بنــاء القــدرات التعاونيــة للقــوات 

العســكرية واألمنيــة اليمنيــة. 

 
ً
 مــن خفــر الســواحل اليمنــي علــى صيانــة الســيارات الصغيــرة ، و 19 مســؤوال

ً
هــذا العــام ، قامــت EXBS بتمويــل تدريــب 15 مســؤوال

 عــن مشــاركة 12 مــن كبــار املســؤولين فــي 
ً
فــي املوانــئ علــى عمليــات املوانــئ ، و 89 مــن حــرس الحــدود علــى اعتــراض املركبــات ، فضــا

.COVID-19 مختلــف املؤتمــرات األمنية. تمــت معظــم املؤتمــرات وجميــع التدريبــات علــى تشــغيل املوانــئ تقريًبــا ، بســبب قيــود

لعــب خفــر الســواحل اليمنــي دوًرا فــي اعتــراض األســلحة وغيرهــا مــن املــواد غيــر القانونيــة املوجهــة للجماعــات اإلرهابيــة املتمركــزة فــي 
اليمــن ، علــى الرغــم مــن أن الحــدود البحريــة للبــاد ظلــت مليئــة بالثغــرات. ال يــزال الســاحل الجنوبــي األوســط عرضــة للتهريــب البحــري 

للمقاتليــن واألســلحة واملــواد والســلع املســتخدمة لدعــم القاعــدة فــي شــبه الجزيــرة العربيــة وداعــش فــي اليمــن

.مكافحة تمويل اإلرهاب 

التقريــر  بــذل جهــود متزايــدة لتنفيــذ توصيــات  الــذي تســيطر عليــه حكومــة الجمهوريــة اليمنيــة  البنــك املركــزي اليمنــي  واصــل 
التشــخي�سي لصنــدوق النقــد الدولــي لتعزيــز قــدرات مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ، ولكــن بســبب االفتقــار إلــى القــدرة 
القضائيــة والســيطرة اإلقليميــة ، فــإن حكومــة الجمهوريــة اليمنيــة غيــر قــادرة التنفيــذ الكامــل لتوصيــات صنــدوق النقــد الدولــي 
وقــرارات مجلــس األمــن املتعلقــة بتمويــل اإلرهاب. منــذ عــام 2010 ، حــددت مجموعــة العمــل املالــي اليمــن علــى أنــه خطــر علــى النظــام 
املالــي الدولــي بســبب أوجــه القصــور االســتراتيجية فــي مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ، ولــدى حكومــة الجمهوريــة اليمنيــة قــدرة 
محــدودة علــى حــل هــذه النواقص. علــى ســبيل املثــال ، ســعى البنــك املركــزي اليمنــي فــي عــدن للحصــول علــى معلومــات املعامــات مــن 
البنــوك التجاريــة لامتثــال ملكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهاب. ومــع ذلــك ، قاومــت البنــوك التجاريــة االمتثــال بســبب ضغــوط 
الحوثييــن علــى مقــر مصرفهــم فــي صنعاء. فــي نوفمبــر / تشــرين الثانــي ، أحــال البنــك املركــزي اليمنــي فــي عــدن بعــض مديــري فــروع 
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البنــوك إلــى املحاكمــة الجنائيــة بســبب رفضهــم االمتثــال. رد قــادة الحوثييــن فــي صنعــاء بإرســال قــوات األمــن لاســتياء علــى خــوادم 
الكمبيوتــر وفــرض إغــاق مؤقــت للعديــد مــن البنــوك التجاريــة الكبيرة. وشــهد القــرار الــذي تــم التوصــل إليــه بوســاطة أن البنــوك التــي 
 لهــا تســتأنف تقديــم معلومــات االمتثــال األساســية للبنــك املركــزي اليمنــي فــي عــدن، ولكــن ليــس علــى مســتوى 

ً
تتخــذ مــن صنعــاء مقــرا

التفاصيــل املطلوبــة للوفــاء باملعاييــر الدوليــة ملكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب.

فــي ينايــر / كانــون الثانــي ، أعــاد رئيــس الــوزراء تشــكيل اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهاب. وتضــم اللجنــة 17 
عضــوا مــن الــوزارات واملؤسســات املعنيــة وكذلــك ممثليــن عــن جمعيــة البنــوك اليمنيــة والغــرف التجاريــة

الدعم اإليراني للحوثيين في اليمن

إلــى جانــب مــا ســبق، مــن ترجمــة للجــزء املخصــص باليمــن، نســتعرض هنــا أبــرز مــا تضمنــه التقريــر بالنســبة لتحــركات إيــران فــي 
اليمــن، بمــا يشــمل دعــم وإســناد األعمــال اإلرهابيــة املزعزعــة لألمــن.. وذلــك علــى النحــو التالــي:

، دعمــت إيــران وكاء ومجموعــات شــريكة فــي 
ً
 خــال عــام 2020. إقليميــا

ً
 وعامليــا

ً
واصلــت إيــران دعــم األعمــال اإلرهابيــة إقليميــا

البحريــن والعــراق ولبنــان وســوريا واليمــن، بمــا فــي ذلــك حــزب هللا وحمــاس. واصــل كبــار قــادة القاعــدة اإلقامــة فــي إيــران وتســهيل 
العمليــات االرهابيــة مــن هنــاك. وعلــى الصعيــد العالمــي، ظــل فيلــق القــدس التابــع للحــرس الثــوري اإلســامي، الفاعــان اإليرانيــان 

األساســيان املتورطــان فــي دعــم تجنيــد اإلرهابييــن وتمويلهــم ومؤامراتهــم عبــر أوروبــا وإفريقيــا وآســيا واألمريكيتيــن.

وفــي اليمــن، واصــل الحوثيــون املدعومــون مــن إيــران الســيطرة علــى أجــزاء كبيــرة مــن شــمال اليمــن، حيــث واصــل الحــرس الثــوري 
اإلســامي وجــوده.

 قدمــت إيــران أســلحة ومعــدات متطــورة، مثــل أنظمــة الطائــرات بــدون طيــار والتدريــب وغيرهــا مــن أشــكال الدعــم ملقاتلــي الحوثييــن 
فــي اليمــن، والذيــن شــاركوا فــي هجمــات ضــد أهــداف إقليميــة. وفــي فبرايــر ويونيــو، اعترضــت البحريــة األمريكيــة والقــوات الشــريكة، 

مراكــب شــراعية تحمــل أســلحة مــن أصــل إيرانــي مخصصــة للحوثييــن، بمــا فــي ذلــك 1700 بندقيــة وأكثــر مــن 170 صــاروًخ

 واصلــت إيــران اســتخدام الحــرس الثــوري اإليرانــي- فيلــق القــدس، لتعزيــز مصالــح إيــران فــي الخــارج. ومــن خالهــا واصلــت إيــران 
واملعــدات  واألســلحة  والتدريــب  التمويــل  قدمــت  حيــث  املتحــدة،  الواليــات  حددتهــا  التــي  اإلرهابيــة  الجماعــات  مــن  للعديــد  دعمهــا 
للجماعــات املســلحة التابعــة لهــا، فــي عــدد مــن الــدول العربيــة واإلقليميــة، بينهــا العــراق وســوريا والحوثييــن فــي اليمــن، وطالبــان فــي 

أفغانســتان.

 اســتمر عــدم االســتقرار السيا�ســي فــي اليمــن، فــي إعاقــة الجهــود املبذولــة لســن أو فــرض ضوابــط تجاريــة اســتراتيجية شــاملة 
ملواجهــة تدفــق األســلحة والذخائــر فــي املنطقــة. تــرك هــذا اليمــن معرًضــا للخطــر، كنقطــة عبــور لألســلحة املزعزعــة لاســتقرار، بمــا فــي 

ذلــك األســلحة القادمــة مــن إيــران

 وفــي بنــد »التمويــل واملســاعدة الخارجيــة«، بالنســبة إليــران، أشــار التقريــر إلــى أن الحــرس الثــوري اإليرانــي- فيلــق القــدس، واصــل 
االنخــراط فــي مخططــات تمويــل غيــر مشــروعة واســعة النطــاق وغســيل األمــوال لتمويــل أنشــطته الخبيثــة. ففــي العــام 2017، صمــم 
الحــرس الثــوري اإليرانــي- فيلــق القــدس، مؤامــرة إلنتــاج عملــة )ماليــة( مزيفــة عــن طريــق خــداع املورديــن األوروبييــن لشــراء آالت 
طباعــة متقدمــة ومــواد ضروريــة أخــرى. ثــم قامــت بطباعــة أوراق بنكيــة يمنيــة مزيفــة، اســتخدمت لدعــم أنشــطتها املزعزعــة لاســتقرار 

فــي اليمــن

 ومــن ضمــن أنشــطة الجماعــات اإلرهابيــة خــال العقــود املاضيــة، ذكــر التقريــر، أنــه: فــي عــام 2015، تــم إطــاق ســراح خمســة مــن 
كبــار قــادة القاعــدة مــن الحجــز اإليرانــي مقابــل دبلوما�ســي إيرانــي اختطــف فــي اليمــن. ومــن بيــن الخمســة، ســيف العــدل وأبــو محمــد 

املصــري، املطلوبــان فــي تفجيــرات الســفارة األمريكيــة عــام 1998 فــي كينيــا وتنزانيــا.

الهجمــات الحوثيــة علــى الســعودية اســتعرض التقريــر األمريكــي جــزءا خاصــا باإلرهــاب الــذي تعرضــت لــه اململكــة الســعودية مــن 
قبــل الحوثييــن، نلخصهــا كالتالــي:

يواصــل الحوثيــون تلقــي الدعــم املــادي والتوجيهــات مــن الكيانــات اإليرانيــة، بمــا فــي ذلــك تمكيــن الهجمــات علــى الســعودية، والتــي 
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اســتخدمت فيهــا طائــرات بــدون طيــار وصواريــخ باليســتية دمــرت املطــارات والبنيــة التحتيــة الحيويــة.

العــام  مــدار  الحوثييــن وتعقيدهــا علــى  وتيــرة هجمــات  للســعودية. وازدادت  أمنــي  تهديــد  أكبــر  اليمــن  فــي    الحوثــي  شــكل مقاتلــو 
)2020(، لتشــمل الهجمــات بالصواريــخ الباليســتية وصواريــخ كــروز، واألنظمــة الجويــة غيــر املأهولــة )UAS(، والــزوارق الســطحية 

.)USV( املأهولــة  غيــر  )املفخخــة( 

تعرضــت اململكــة العربيــة الســعودية للعديــد مــن الهجمــات عبــر الحــدود فــي عــام 2020، بمــا فــي ذلــك هجمــات الحوثييــن شــبه 
األســبوعية ضــد أهــداف فــي جنــوب وغــرب اململكــة العربيــة الســعودية باســتخدام الصواريــخ الباليســتية وصواريــخ كــروز والطائــرات 

بــدون طيــار وهجمــات الــزوارق الســطحية غيــر املأهولــة )USV(، واأللغــام العائمــة.

وشملت الحوادث الكبيرة ضد السعودية، ما يلي

 فــي 10 ســبتمبر / أيلــول، هاجــم مســلحو الحوثــي الريــاض باســتخدام صواريــخ باليســتية والعديــد مــن الطائــرات بــدون طيــار. ولــم 
تــرد انبــاء عــن ســقوط قتلــى او جرحــى

 فــي 11 تشــرين الثانــي )نوفمبــر(، أصابــت عبــوة ناســفة مــا ال يقــل عــن ثاثــة أشــخاص فــي هجــوم علــى حفــل نظمتــه القنصليــة 
الفرنســية فــي مقبــرة لغيــر املســلمين فــي جــدة. كان املتعاطفــون مــع تنظيــم الدولــة اإلســامية مســؤولين عــن الهجــوم

 فــي 23 نوفمبــر / تشــرين الثانــي، هاجــم مســلحو الحوثــي منشــأة أرامكــو الســعودية لتخزيــن النفــط فــي جــدة. دمــر الهجــوم البــري 
بصواريــخ كــروز خــزان تخزيــن ديــزل ســعة 550 ألــف برميــل. ولــم تــرد انبــاء عــن وقــوع إصابــات

 فــي 25 تشــرين الثانــي )نوفمبــر(، أدى هجــوم بــزوارق ســطحية غيــر املأهولــة )USV( إلــى تدميــر ناقلــة نفــط ترفــع العلــم اليونانــي فــي 
محطــة وقــود تابعــة لشــركة أرامكــو فــي الشــقيق، جنــوب اململكــة العربيــة الســعودية. ولــم تبلــغ الســلطات عــن وقــوع اصابــات.

فــي 14 كانــون األول )ديســمبر(، هاجمــت زوارق ســطحية غيــر مأهولــة USV ناقلــة نفــط ترفــع علــم ســنغافورة فــي محطــة وقــود تابعــة 
لشــركة أرامكــو. وتســبب الهجــوم فــي أضــرار جســيمة وبعــض اإلصابــات.35.
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