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مخطط القاعدة وانتشارها وتمكينها من اليمن ما قبل العدوان وما بعده:
< أواًل: عمليات القاعدة وداعش ضد الجيش واللجان والمدنيين الموضحة في الجدول رقم »1«:

ة توضيحية للجدول رقم »1«: يمكننا الحديث عن اآلتي في قراء
1- استكمل اإلرهاب سيطرته العسكرية وضرب في كل المحافظات والمناطق مستفيدا من تواطؤ 

هادي وحكومته.
2- تعددت عمليات اإلره��اب اغتياال وتفخيخا وخطفا وعبر عمليات انتحارية ما يدل على تمكن 

التنظيمات اإلرهابية وتمددها وسطوتها وازدادت توحشا وشراسة بعد العدوان.
3- يالحظ أن عمليات اإلرهاب تكثفت في مناطق ومحافظات معينة "مأرب، البيضاء، صنعاء، لحج، أبين" 

ما يجمع بين تلك المناطق بأنها حاضنة لميليشيات اإلصالح وميليشيات لجان هادي.
4- بدأت أول عملية بتاريخ 19/3/2015م أي قبل العدوان بسبعة أيام من العدوان ما يدل على وجود 
مخطط لخاليا نائمة مخطط لها أن تتحرك وتعمل في الداخل مستفيدة من الغطاء الجوي للعدوان الذي 

تقوده السعودية.
5- تصاعدت عمليات اإلرهاب مع العمليات العسكرية التي يقوم بها تحالف العدوان ويبين الجدول أن 

ارقام العمليات تتصاعد عنفا وكثافة مع عمليات العدوان وتحركاته.
6- أخذت العاصمة صنعاء النصيب األكبر من العمليات اإلرهابية، وهذا ال يمكن أن يكون مصادفة.

7- ب��دأت عمليات اإلره���اب ف��ي ع��دن متزامنة م��ع وص��ول ه��ادي إليها بعد ف���راره م��ن صنعاء في 
2015/2/20م حيث قتل جندي أمن ذبحا وصلبا على عمود كهرباء. 

8- شكلت لجان عبداللطيف السيد التي شكلها هادي في عدن ومأرب وأبين وتعز والبيضاء الهدف 
األساسي للعمليات اإلرهابية.

9- عمليات اإلرهاب في محافظات الجمهورية أخذت طابع الذبح والتفخيخ والسطو على البنوك ما يدل 
على أن مشروع القاعدة وداعش ليس مفاجئا، بل كان ضمن خطة مبيتة هيئت لها أرضية عسكرية ومالية 

ليتواكب مع عمليات العدوان العسكرية ويتناسب معها.
10- أغلب عمليات اإلرهاب تركزت على مهاجمة ما أسموه بالمساجد الزيدية بصنعاء وانتهج اإلرهاب 
ضرب نقاط التفتيش والحواجز العسكرية واغتيال قيادات عسكرية وأمنية بهدف ضرب الجيش وقيادته 

من الداخل.
11- استغرق محاربة الخاليا النائمة اإلرهابية وفرض االستقرار فترة طويلة، كما يبين الجدول وذلك 

يؤشر أن عمليات اإلرهاب تم اإلعداد لها جيدا وتجهيزها بأحدث األجهزة والتقنيات.
12- استعمل إعالم العدوان وحلفائه وصف تلك العمليات بالمقاومة لمحاربة المجوس والشيعة، وهو 
خطاب تحريض مذهبي يوفر بيئة النتعاش هذه الجماعات اإلرهابية وتمددها ومحاولة لشق وحدة 

المجتمع اليمني المسلم.
< ثانيًا: الضربات األمريكية للطائرة بدون طيار التي تستهدف عناصر القاعدة وداعش تؤكد أن ما كان 
يسمى "المقاومة الجنوبية" أو "المقاومة الشرعية" كانت تقاتل بمشاركة القاعدة وداعش، وهذا الجدول 

رقم »2« يوضح ويكشف ضربات الطيران ومكانها وزمانها:
ة الجدول التوضيحي رقم »2«: يمكننا قول اآلتي في قراء

1- جاءت ضربات الطيران األمريكي لتكشف زيف العدوان الذي اعتمد على عناصر القاعدة وداعش 
وأمدهم بالسالح في القتال التي استند عليها في عملياته وخاصة في شبوة ومأرب والبيضاء وأبين التي 

كانت المدخل الرئيس إلسقاط عدن.
2- اشتدت عمليات القصف ابتداء من شهر مايو أي بعد ثالثة أشهر من العدوان السعودي ما يدل على 

العالقة الطردية بين العدوان وانتشار القاعدة وداعش.
3- أغلب العمليات كانت في محافظة شبوة بجبهة مأرب شبوة العبر التي اتخذتها ميليشيات هادي 

مرتكزا لمحاربة الجيش واللجان في عدن.
4- يالحظ أن عمليات الطيران تتواكب مع العمليات العسكرية للعدوان وميليشيات هادي ما يدل على 

أن طالئع القاعدة المرتكز األول الداعم للعدوان على األرض.
5- الغريب أن قصف الطيران يركز على بعض مناطق القاعدة ويتجاهل المناطق الخاضعة لسيطرة 

داعش في عدن ووادي حضرموت.
< ثالثًا: المعسكرات التي سلمتها الشرعية للقاعدة والتنظيمات اإلرهابية الموضحة بالجدول رقم »3«:

ة الجدول التوضيحي رقم »3«: يمكننا قول اآلتي في قراء
1- تسليم سالح الجيش لميليشيات االصالح ومرتزقة السعودية بمأرب قبل العدوان بثالثة أشهر 

يكشف المخطط للعدوان السعودي.
2- أغلب أسلحة القاعدة وداعش جاءت من المعسكرات التي سلمها هادي ومرتزقته لهم.

3-  انتقلت أسلحة الجيش في المحافظات الجنوبية جميعها للقاعدة وداعش دون أي استنكار من 
العدوان الذي تقوده السعودية والمجتمع الدولي.

4- روج أعالم تحالف العدوان أن أهالي المناطق استعادوا السيطرة على مناطقهم وأصبحوا الحاكمين 
لها وهو ما كذبته األحداث بانتشار القاعدة وداعش.

سيناريو تفكيك الجيش وتمكين اإلرهابيين
طيران العدوان يدعم عمليات »القاعدة وداعش« وإعالمه يمنح عناصره صفة »المقاومة«

العدوان دمر االنس��ان والش��جر والحجر والتراث لكنه لم يدمر إرادة الصمود والتصدي والكرامة عند اليمنيين أطفااًل ونساًء وشيوخًا ورجااًل.. عام من 
العدوان والتآمر لتفكيك اليمن وتأجيج الخطاب الطائفي والمناطقي وزرع بذور الفتنة المذهبية.. لقد استنس��خت الس��عودية خبراتها الطويلة في دعم اإلرهاب، 
فعملت على ضرب الجيش اليمني مس��تفيدة من خدمات الفار هادي عبر هيكلته وإضعافه ليتيح لجحافل القاعدة وداعش والس��لفيين واإلخوان لتعيث فس��ادًا في 
اليمن مس��تهدفة التس��امح والتعايش والمحبة  بين اليمنيين لتضرب الش��عب بالشعب كي يتسنى لها حكمنا وجعلنا عبيدًا ألس��ياد النفط األسود ووقودًا ألحقاد 

الوهابية التكفيرية البغيضة.
ر بالقرارات الدولية والهادف الى تمكين القاعدة وداعش 

ّ
كش��ف عام من العدوان واالرتهان للمال الس��عودي المدنس حقيقة المخطط التآمري الس��عودي المتدث

وميليش��يات االرهاب من تحويل اليمن الى افغانس��تان جديدة ليسهل إبادة شعبها وتدمير مقومات الحياة فيها.. وها هي »الميثاق« تضع أمام القارئ والمهتمين 
لغة األرقام واإلحصاءات والتي تكشف عن بشاعة المخطط السعودي المتحالف مع الفار هادي وميليشيات اإلصالح منذ ما قبل العدوان السعودي والمتمثل بتدمير 

الجيش، ونستقرئ األهداف الحقيقية للعدوان الهمجي البربري لتحالف القتل والغدر والخيانة..

المالحظاتالتاريخالمكاننوع العمليةالرقم

قيادات من القاعدة11/5/2015المكالالقصر الجمهوري بالمكال1

سيارة تابعة للقاعدة17/5/2015شبوة حبانعناصر القاعدة في شبوة2

مقتل “5” أشخاص22/5/2015شبوة الصعيدسيارة للقاعدة في شبوة3

عشرة أشخاص مع سيارتين9/6/2015كورنيش المكالتجمع لعناصر القاعدة في المكال4

17/6/2015المكالتجمعا للقاعدة في المكال5

عنصرين من الجنسية الفرنسية25/6/2015المكالتستهدف منطقة خلف بالمكال6

5 أشخاص كانوا على سيارة25/6/2015المكالاستهداف عناصر القاعدة بالريان7

3/7/2015المكالغارة استهدفت عناصر القاعدة8

ضرب حاوية سالح بميناء المكال10/7/2015المكالمقتل منشد القاعدة9

مقتل بن هضبان11/9/2015الجوفمقتل قيادي بالقاعدة ومرافقيه10

4/4/12/2015ابين زنجباراستهداف تجمعات القاعدة في أبين11

مقتل“10” من المسلحين12/1/2016البيضاءقصف مواقع للقاعدة بمديرية الزاهر12

20/1/2016حضرموت الواديغارة سيارة قرب بن عيفان13

5/2/2016ابيناغتيال جالل بلعيدي14

مقتل عنصرين من القاعدة20/2/2016شبوة العقلةشبوة .. قتلى من عناصر القاعدة15

مقتل”أبو جسار العدني” هو صالح الرضمي4/3/2016شبوة رضوماستهداف سيارة بالطريق العام16

المالحظاتالتاريخالمكاننوع العمليةالرقم

19/2/2015ابينسيارة مفخخة بنقطة تفتيش للجيش واللجان1

صلب بعمود نور20/2/2015عدن المنصورةاعدام جندي أمن2

مسلحين 1/5/2015صنعاء سعواناغتيال3

11/6/2015صنعاء ش الزبيريمحاولة السطو على بنك4

سيارات مفخخة17/6/2015صنعاءتفجير ثالثة مساجد بصنعاء5

قيادي في انصار الله18/7/2015ابانفجار عبوة ناسفة في اب6

المحافظ18/7/2015البيضاءانفجار عبوة ناسفة في البيضاء7

سيارة مفخخة22/6/2015لحجتفجير انتحاري في لحج 8

سيارة مفخخة22/6/2015البيضاءتفجير انتحاري في البيضاء 9

اللجان الشعبية25/6/2015حجة عبسهجوم مسلحين على نقطة تفتيش10

28/6/2015صنعاءانفجار سيارة مفخخة11

حزام ناسف3/7/2015كورنيش الحديدةاحباط عملية انتحارية12

20/7/2015شمال الجرافانفجار سيارة مفخخة13

المقاومة 19/8/2015تعزذبح وسحل في تعز14

24/7/2015اب شارع تعزانفجار عبوة ناسفة15

24/7/2015مأرب وادي عبيدةفصل رأس إمام جامع16

حزام ناسف2/9/2015صنعاء الجرافتفجيرين انتحاريين بمسجد17

انتحاري29/7/2015صنعاء نقمتفجير جامع الفيض الحاتمي18

15/9/2015اب جبلةانفجار سيارة مفخخة19

انتحاري16/10/2015الحديدةتفجيرا انتحاريا يستهدف مبنى المخابرات20

18/1/2016أمانة العاصمةخلية أمير والية صنعاء21

8/2/2016الدائري صنعاءتفكك عبوة ناسفة22

13/2/2016حجةتفكيك عبوة ناسفة باالستاد الرياضي23

عمليات القاعدة وداعش ضد الجيش »جدول 1«

ضربات الطائرات بال طيار »جدول 2«

المعسكرات التي سلمها هادي للقاعدة »جدول 3«

المالحظاتالتاريخالمكانالمعسكرالرقم

16/1/2015هادي يسلم اسلحة الجيش لقبائل مأرب

مليشيات عبداللطيف السيد19/3/2015خورمكسر عدنمعسكر االمن المركزي الصولبان

قبائل وقاعدة12/2/2015شبوةمعسكر النجدة عتق

قبائل وقاعدة12/2/2015ميفعة بشبوةمعسكر اللواء الثاني مشاة جبلي

القاعدة18/2/2015الريان حضرموتمعسكر اللواء 27 ميكا

القاعدة17/4/2015الريان حضرموتمعسكر اللواء 190 دفاع جوي

القاعدة0/6/2015حضرموت الساحلمعسكر الدواس

القاعدة10/4/2015خلف المكالالمنطقة العسكرية الثانية

القاعدة11/4/2015خلف المكالمعسكر الساحلي 

القاعدة18/4/2015ضبهمعسكر حماية الشركات
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