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8االثنين: 

١٧ مصدرًا ماليًا لتمويل القاعدة بالجنوب
لم تفصل بين العدوان العسكري على اليمن وسقوط مدينة المكال بيد القاعدة إال ثمانية أيام فقط ؛ ما يؤكد العالقة الوثيقة بين التنظيمات اإلرهابية والعدوان السعودي الهادف لخلق  

صراع طائفي مذهبي بين الشــمال والجنوب من جهة، وبين المحافظات الوســطى والشــرقية وبين محافظات شمال الشمال من جهة أخرى، ولذلك عمد العدوان الى  تدمير الجيش اليمني 
ودحره عن بعض تلك المناطق ليتيح للجماعات اإلرهابية االنتشار والتوسع، كما عمل على تسليمهم المعسكرات والمحافظات إلنجاح مخططه التآمري. 

وشــكل ســقوط مدينة المكال في الثاني من إبريل العام الماضي بداية النتشــار اإلرهاب في الجنوب وتمدده السيما بعد تســليم قيادات تابعة للفار هادي المعسكرات والمؤسسات العسكرية 
واألمنيــة والحكوميــة والمدنية لتنظيم القاعدة، وفي ذات الوقت خططت دول تحالف العدوان أن تكون مدينة المكال والمدن الســاحلية بحضرمــوت مصادر دخل ترفد القاعدة بالموارد المالية 
بهدف استقطاب اإلرهابيين من العالم، وجعل محافظة حضرموت قاعدة عسكرية لتدريب المقاتلين وإرسالهم لجبهات القتال في بقية الجنوب والشمال، وهكذا نجد أن تحالف العدوان هدف 

من وراء اسقاط مدينة المكال لتكون قاعدة مالية وعسكرية ولوجيستية وطبية وإعالمية وسياسية يستفيد منها تحالف العدوان ومرتزقة الرياض لتدمير اليمن وإضعافه.

المالحظاتالتاريخالمكاننوع العمليةرقم
٢٠١٥/٤/٢المكالالقاعدة تقتحم سجن المكال ١
مخطط معد٢٠١٥/٤/٢الرياضالمحافظ االصالحي يغادر للرياض٢
لم يتحرك الجيش٢٠١٥/٤/٢المكالاشتعال النيران في مقار حكومية نهبتها القاعدة ٣
لم يتحرك الجيش٢٠١٥/٤/٥المكالنهب البنك المركزي٤
تسليم٢٠١٥/٤/٧الريانالقاعدة تسيطر على المطار وميناء المكال٥
تسليم٢٠١٥/٤/٦المكالالقاعدة تسيطر على القصر الجمهوري٦
تسليم٢٠١٥/٤/٧الريانالقاعدة تسيطر على اللواء ٧٢٧
القاعدة تسيطر على المنطقة العسكرية ٨

الثانية بخلف
تسليم٢٠١٥/٤/١٠المكال

تسليم٢٠١٥/٤/١١المكالالقاعدة تسيطر على معسكر خفر السواحل بخلف٩
قناة العربية٢٠١٥/٤/٧الرياضاإلعالن عن تسليم القاعدة المكال لحلف القبائل١٠
قناة العربية٢٠١٥/٤/١٣الرياضبحاح يعلن بان القاعدة هم أبناء حضرموت١١
تسليم٢٠١٥/٤/١٥الريانالقاعدة تسيطر على اللواء ١٩٠ دفاع جوي١٢
تسليم٢٠١٥/٤/١٨الشحرالقاعدة تسيطر على ميناء ضبة النفطي ١٣
٢٠١٥/٤/٢٠الرياضعسيري ليس من شأننا محاربة القاعدة١٤
٢٠١٥/٥/٤حضرموتالقاعدة تسيطر على مديرية حجر١٥
٢٠١٥/٥/٦الشحرالقاعدة تسيطر على ميناء الشحر السمكي١٦
غطاء سياسي٢٠١٥/٥/٢٠المكالتشكيل المجلس المحلي األهلي الحضرمي١٧
تسليم٢٠١٥/٦/٠حضرموتالقاعدة تسيطر على معسكر الدواس شرق المكال١٨
٢٠١٥/٧/٤المكالالقاعدة تنشئ الحسبة في مبنى المؤسسة االقتصادية١٩
دعم من العدوان٢٠١٥/٧/١١المكالطائرة بال طيار تستهدف سفينة سالح قادمة من دبي٢٠
هـــادي يكلف أحــمــد عتيق قــائــدًا للمنطقة ٢١

العسكرية الثانية
وساطة مع القاعدة٢٠١٥/٧/١٩الرياض

تعاون٢٠١٥/٧/٢٥المكالالسعودية تنشئ معسكرات تدريب بساحل حضرموت٢٢
تعاون٢٠١٥/٧/٢٥المكالالقاعدة تنشئ معسكرات تدريب بساحل حضرموت٢٣
دعم سياسي٢٠١٥/١٠/١٩الرياضقيادات المجلس األهلي يحضرون مؤتمر الرياض٢٤
تعاون٢٠١٥/١٠/٢٢حضرموتاالمارات تنشي ثالثة معسكرات تدريب بوادي حضرموت٢٥
اعتراف٢٠١٦/١/٥الرياضمحافظ حضرموت يتهم هادي بتمكين القاعدة ٢٦
تعاون٢٠١٦/١/١٣حضرموتالقاعدة تتمدد وتنقل سالحًا ثقيًال من معسكراتها ٢٧
تحرك متأخر٢٠١٦/١/١٩حضرموت طيران التحالف يمنع البواخر من الرسو بالموانئ٢٨
أول تحرك عملي٢٠١٦/٣/٢المكالطيران التحالف يستهدف مخازن سالح بضواحي المكال٢٩
تجاهل٢٠١٦/٣/١٣حضرموتالقاعدة تسيطر على مديرية الريدة٣٠
غارات أمريكية على  معسكر تدريب للقاعدة ٣١

بمنطقة الغبر 
تحرك أمريكي٢٠١٦/٣/٢٢بروم وميفع

ثانيًا:  الموارد المالية للقاعدة بساحل حضرموت:

١- بلغت مــوارد القاعدة المالية من مديريات ساحل حضرموت 
ما يفوق ١٢ تريليون ريال وهو مبلغ مهول يؤسس الجتياح اليمن 

واحتالله.
٢- كثير من الموارد المالية تجبى على الرغم من الحصار المفروض 
على اليمن، ما يؤكد أن القاعدة تعمل وفق غطاء محلي وإقليمي ودولي.
٣- تشير الموارد المجباة من المنافذ البرية الى وجود شراكة بين 

هادي وبقية عمالء الرياض وتنظيم القاعدة.
٤- شكلت البنوك والمصارف هدفًا أساسيًا لموارد القاعدة  قبل 
العدوان وبعده ؛ ما يؤكد أن مخطط القاعدة شرع في تنفيذه قبل 

العدوان.
٥- فشل المركز " صنعاء " في تجفيف الموارد المالية للقاعدة، فظل 

يرسل الموازنات التشغيلية للمؤسسات المغلقة.

المالحظاتالمجموع الكليالمجموع شهرياتفصيلنوع الموردالرقم
بدر باسلمة٣٦٠ مليارًا٣٠ مليار ريال٨٠ رياًال لكل لتربترول والديزل١
بلغت ٢٨١ مليون ريال الثروة السمكية٢

عام ٢٠٠٩م.
تقريبي١٥٠ مليونًا١٥٠ مليونًا

تقريبي٥ مليارات١٠مليارات و٤٩٥ مليونًاالضرائب٣
تقريبيمليار و٢٠٠مليون١٠ ماليين ريالعقارات األوقاف٤
تقريبي٤ مليارات و٨٠٠ مليون٤٠٠ مليون ريالبيع السالح ٥
تقريبيمليار و٢٠٠ مليون١٠٠ مليون ريالالسيارات المهربة٦
تقريبي٤٨٠ مليونًا ٤٠ مليونًاموازنة تشغيلية الموارد الحكومية٧
٢٠ دوالرًا٣٧٥ مليونًا ٣٧٥ مليون ريالمليون ونصف برميلالنفط الخام٨
تقريبي١٣ مليار ريال١٣ مليار ريالاصول الشركات والدولة٩
ثمان مديريات ١٧ مليارًا و٢٨٠ مليونًامليار و٤٤٠ مليونًا٦ ماليين لكل مديرية ضرائب القات١٠
أربع شركاتمليار و٢٠٠ مليونمليار و٢٠٠ مليونشركة االتصاالت١١
تقريبي٢٠٠ مليونالبنوك ومحالت الصرافة١٢
األدويـــــة والــمــســتــلــزمــات ١٣

الطبية
تقريبي٧٢٠ مليون٦٠ مليونًا ريال

المصدر البنك المركزي٢٥ مليار و٣٥٠ مليون ٢٥ مليارًا  ومليون و٤٠٠ الف دوالرالبنك المركزي١٤
٢٥٠٠ ريال عن كل موظف٣ مليارات٢٥٠ مليون ريالحوالي ١٠٠ الف موظفرواتب الموظفين١٥
١٠ مليارات و٨٠٠ مليون٩٠٠ مليون ريال يوميًا٣٠ مليون ريال يوميًامنفذ الوديعة١٦
تقريبي٣٦٠ مليارًا٣٠ مليار ريالمتفرقات١٧

١٢ تريليون ٧٥٥ مليون ريال يمني المجموع الكلي

١- يالحظ أن عمليات سقوط المكال حوت 
خطوات متوالية مدروسة ومحسوبة لتمكين 
القاعدة وتعزيز انتشارها، وال يمكن أن تكون 

هذه الخطوات اعتباطية أو عشوائية.
٢- يالحظ أن خطوات القاعدة وتحركاتها 
ــع خــطــوات  جــــاءت مــتــوافــقــة ومــتــنــاســقــة م

السعودية، وليست متضاربة معها.
ات عمالء الرياض  ٣- شكلت خطوات وإجراء
غطاًء سياسيًا وإعالميًا وقانونيًا للقاعدة في 

تمددها.

ــعــدوان لمكافحة  ٤- تــحــركــات تحالف ال
اإلرهاب جاءت متأخرة جدًا بعد عام من االنكار 

والتمكين.
٥- كانت السعودية واإلمــارات تعمل جنبًا 
الى جنب مع القاعدة وبمساعدتها في إنشاء 

المعسكرات وتدريب عناصرها.
٦- أخذت القاعدة وقتها في السيطرة 
ــشــار دون أي اعــتــراض  ــت ــتــمــدد واالن وال
عسكري أو سياسي أو اعــالمــي مــن دول 

تحالف العدوان.

١- يــدل الــجــدول على تــواجــد داعــش 
والقاعدة ضمن ما يسمى بالمقاومة منذ 

شهر فبراير ٢٠١٥م.
ــي عــدن  ــداعــش ف ٢- أكــبــر عملية ل
استهدفت قصر الحكومة بالمعاشيق في 

شهر أكتوبر العام الماضي.
٣- ظهور القاعدة بالمكال مكن لظهور 
داعش في عدن ومكنها ما يدل على أن 

مصدر الداعم واحد.
٤- بدأت عمليات داعش باستهداف 
ــجــنــود وتــطــبــيــق أحــكــامــهــم وإغـــالق  ال

الجامعات والمرافق العامة.
٥- بــعــد عملية داعـــش الــكــبــرى بــدأ 
الخالف مع ما يسمى بالمقاومة الجنوبية 

واشتد صراعهما وقتالهما.

٦- حكومة بحاح الموالية للرياض لم 
تعترف بالتدهور األمني وانتشار اإلرهاب 
في عدن إال في بداية العام الحالي بفرض 

حظر التجوال في عدن.
٧- كثير من عمليات داعــش أخذت 
طابعًا سياسيًا منها اســتــهــداف بحاح 
وحــكــومــتــه أو الــتــغــطــيــة عــلــى جــرائــم 

العدوان.
ـــاط بــيــن شرعية  ـــب ٨- تــم فــك االرت
الرياض وداعش بتاريخ ٢٠١٦/٢/٢٩م 
باستهداف الطيران اإلماراتي المجلس 

المحلي بالمنصورة.
٩- أغلب عمليات التفجير والقتل لم 
يتبنها طرف محددًا ما يدل على تعدد 

الالعبين والفصائل المسلحة في عدن.

ثالثًا: سقوط عدن بيد داعش:

المالحظاتالتاريخالمكاننوع العمليةالرقم
أولى العمليات٢٠١٥/٢/٢٤محافظة عدنداعش تعدم اسرى من الجيش١

متعاون مع الجيش٢٠١٥/٢/٢٧محافظة عدنداعش تعدم مواطنًا ببير فضل بعدن٢

٢٠١٦/١٠/٥محافظة عدناستهداف ضابط رفيع بدار سعد٣

أولى العمليات الكبرى٢٠١٥/١٠/٦محافظة عدناستهدف مقر اقامة بحاح بالمعاشيق٤

استهداف الكوادر٢٠١٥/١٠/١٣محافظة عدناغتيال ضابط أمن فى محافظة عدن٥

استهداف الكوادر٢٠١٥/١٠/١٤محافظة عدناغتيال عضو في مكافحة اإلرهاب في منطقة إنماء٦

الصراع بين المقاومة٢٠١٥/١٠/١٤محافظة عدناشتباكات بين فصائل مسلحة بخور مكسر ٧

استهداف الكوادر٢٠١٥/١١/٩محافظة عدناغتيال القاضي العقربي والعقيد السقاف٨

أعمال غير قتالية٢٠١٥/١١/١٠محافظة عدنداعش يغلق القنوات االخبارية٩

٢٠١٥/١١/١٠محافظة عدن انفجار جوار مبنى الخارجية في المنصورة١٠

استهداف الكوادر٢٠١٥/١١/١١محافظة عدننجاة قائد عسكري من محاولة اغتيال بمدينة الشعب١١

الصراع بين المقاومة٢٠١٥/١٢/٢محافظة عدنانتشار للمسلحين في عدة مناطق بعدن١٢

سيارة مفخخة٢٠١٥/١٢/٦محافظة عدناغتيال محافظ عدن جعفر محمد سعد بالتواهي١٣

سيارة مفخخة٢٠١٥/١٢/٦محافظة عدنمسلحون يغتالون مرافقًا لمحافظ سابق بمنطقة انماء١٤

٢٠١٦/١/٤محافظة عدناللجنة االمنية تفرض حظر التجوال١٥

اشتداد االغتياالت٢٠١٦/١/٤محافظة عدنتجدد االشتباكات في ميناء المعال ١٦

سيارة مفخخة٢٠١٦/١/٥محافظة عدنهجوم انتحاري على موكب عيدروس الزبيدي١٧

استهداف الكوادر٢٠١٦/١/١٠محافظة عدنداعش يغتال العقيد اليافعي في المنصورة١٨

الصراع بين المقاومة٢٠١٦/١/١٠محافظة عدناشتباكات بين مسلحين بكريتر١٩

استهداف الكوادر٢٠١٦/١/١٠محافظة عدناغتيال ضابط بالمنصورة ٢٠

استهداف الكوادر٢٠١٦/١/١٢محافظة عدناغتيال ضابط التحريات في المنصورة٢١

الصراع بين المقاومة٢٠١٦/٢/١٥محافظة عدناطالق قذيفة على مقر السلطة المحلية بالبريقة٢٢

الصراع بين المقاومة٢٠١٦/٢/٢١محافظة عدناشتباكات في معسكر بدر بـ“عدن“٢٣

الصراع مع داعش٢٠١٦/٢/٢١محافظة عدناشتباكات في جولة كالتكس بـ“عدن“٢٤

استهداف الكوادر٢٠١٦/١/٢٦محافظة عدناغتيال شقيق نائب وزير الكهرباء بالمنصورة٢٥

استهداف الزبيدي٢٠١٦/١/٢٨محافظة عدنداعش يفجر قصر المعاشيق الرئاسي٢٦

بحاح يؤجل زيارته٢٠١٦/١/٢٨محافظة عدنداعش يستهدف بوابة قصر المعاشيق٢٧

صراع مع داعش٢٠١٦/١/٣٠محافظة عدنتفجير سيارة مفخخة في حاجز تفتيش بدار سعد٢٨

صراع سياسي٢٠١٦/١/٣٠محافظة عدناغتيال حارس الشيخ بن فريد بالمنصورة٢٩

سيارة مفخخة٢٠١٦/٢/٣محافظة عدنإصابة مدير أمن لحج بانفجار سيارة بالشيخ عثمان٣٠

الصراع بين المقاومة٢٠١٦/٢/٧محافظة عدنمسلحون يهاجمون نقطة تفتيش بخط البساتين٣١

٢٠١٦/٢/٥محافظة عدن استهداف معسكر بقذيفة آر بي جي بخور مكسر٣٢

معسكر تدريب٢٠١٦/٢/١٧محافظة عدنداعش يفجر معسكر راس عباس بعملية انتحارية٣٣

الصراع مع داعش٢٠١٦/٢/٢٧محافظة عدنهجوم انتحاري على إدارة أمن بخورمكسر٣٤

الصراع بين المقاومة٢٠١٦/٢/٢٨محافظة عدنهجوم مسلح على مقر المقاومة في البساتين٣٥

الصراع مع داعش٢٠١٦/٢/٢٩محافظة عدنطيران التحالف يحلق على علو منخفض بالمنصورة ٣٦

لم يتبّنه أي تنظيم٢٠١٦/٣/٤محافظة عدنهجوم على دار العجزة والمسنين بالشيخ عثمان٣٧

٢٠١٦/٣/٦محافظة عدن انفجار عبوة ناسفة بآليات عسكرية بمنطقة القلوعة٣٨

٢٠١٦/٣/٦محافظة عدنخطف كاهن هندي من دار المسنين بـ“عدن“٣٩

الصراع بين المقاومة٢٠١٦/٣/١١محافظة عدنانفجار في خور مكسر بعبوة ناسفة٤٠

الصراع مع داعش٢٠١٦/٣/١٢محافظة عدناالباتشي يضرب المجلس المحلي بالمنصورة٤١

الصراع مع داعش٢٠١٦/٣/١٢محافظة عدن اشتباكات بين مسلحين وقوات االمن بجولة كالتكس٤٢

بيان رسمي٢٠١٦/٣/١٢محافظة عدنمحافظ عدن يعترف بانتشار االرهاب٤٣

الصراع مع داعش٢٠١٦/٣/١٣محافظة عدنمقتل العشرات بقصف الطيران بالمنصورة٤٤

فشل الوساطة٢٠١٦/٣/١٥محافظة عدنمسلحون من المقاومة يقتحمون مصافي عدن ٤٥

فشل الوساطة٢٠١٦/٣/١٧محافظة عدناقتحام إدارة تموين البواخر بالتواهي٤٦

فشل الوساطة٢٠١٦/٩/٣١محافظة عدناغتيال قيادي بالحراك الجنوبي بالمنصورة٤٧

فشل الوساطة٢٠١٦/١٠/١محافظة عدننجاة ضابط من محاولة اغتيال في كالتكس٤٨

رابعًا: سقوط محافظة أبين بيد القاعدة:

١- الجميع يعلم أن محافظة أبين تم تسليمها للقاعدة من 
قبل ميليشيات عبداللطيف السيد التي كانت تسيطر عليها.
٢- ال يوجد حضور عسكري رسمي وأســاســي للقاعدة 
بالمحافظات : أبين، شبوة، لحج، بل تتواجد عن طريق 
نقاط تفتيش، تفجير مقرات، معسكرات تدريب، إعادة 

سيطرة على بعض المناطق والمدن.
ــيــة مــن تــواجــدهــا في  ٣- هــدفــت التنظيمات اإلرهــاب
المحافظات المذكورة الى تقديم الدعم العسكري والبشري 

واللوجيستي لتعزيز تواجدها  في حضرموت وعدن.
٤- تعمدت القاعدة تفجير المقرات الحكومية لقلة 
عناصرها القادرين على السيطرة على المقرات األمنية 

والحكومية.
٥- تعتبر القاعدة السيطرة على عاصمة أبين جعار هدفًا 

أساسيًا الستمرار سيطرتها على الجنوب.
٦- تحرك القاعدة باتجاه أبين جاء متأخرًا نسبيًا قياسًا 

بسيطرة التنظيم على مدينة المكال.

المالحظاتالتاريخالمكاننوع العمليةالرقم
محاولة اغتيال السيد ٢٠١٥/١١/٢٩ابين زنجباراحتشاد مسلح لعناصر "بلعيدي" و"السيد١
استهداف الكوادر٢٠١٥/١١/٣٠محافظة أبيننجاة مدير مديرية زنجبار٢
السيطرة الرسمية ٢٠١٥/١٢/٢محافظة أبينعناصر القاعدة تنتشر في مدينة جعار٣
السيطرة الرسمية ٢٠١٥/١٢/٢محافظة أبينالقاعدة تفجر مقر اللجان الشعبية في زنجبار٤
السيطرة االولى٢٠١٥/٣/٩محافظة أبينالقاعدة تسيطر على مدينة المحفد ٥
تم السيطرة على المحفد كثيرًا٢٠١٦/٢/٤محافظة أبينالقاعدة تسيطر على مدينة زنجبار والمحفد ٦
للسيطرة على مناطق اخرى٢٠١٦/٢/٦محافظة أبينالقاعدة تتحرك على الطريق الساحلي٧
تفجير مقرات٢٠١٦/٢/٦أبين زنجبارتفجير مبنيي خفر السواحل والقوات الخاصة ٨
تفجير مقرات٢٠١٦/٢/٦محافظة أبينتفجير مبنى خفر السواحل بشقرة٩

انتشار عسكري٢٠١٦/١/١٣محافظة أبينالقاعدة تنشر نقاط تفتيش بطريق عدن – أبين١٠
التدريب والتجهيز٢٠١٦/١/٢٥محافظة أبينالقاعدة تستحدث معسكرًا تدريبيًا بالوضيع١١

سادسًا: سقوط محافظة لحج بيد القاعدة وداعش :خامسًا: سقوط محافظة شبوة بيد القاعدة :

١- تعتبر محافظة شبوة مــركــزًا رئيسيًا 
للقاعدة لحدودها المتداخلة مع حضرموت 
ومــأرب وأبين والبيضاء، وتتواجد على شكل 
مجموعات مسلحة متفرقة في المديريات ذات 

الطابع البدوي والصعبة التضاريس.
٢- تــم تسليم الــقــاعــدة أسحلة ومــعــدات 
المعسكرات المتواجدة في المحافظة لتكون 
طالئع التنظيمات اإلرهابية في عــدن ولحج 

بشكل خاص.
٣- تتواجد القاعدة بشكل رسمي في مدينة 
عزان القريبة من حضرموت والقريبة من منطقة 

تصدير الغاز في بلحاف.
٤- يقتصر تواجد القاعدة في مدن شبوة 
على االنتشار العسكري وإقامة نقاط التفتيش.

٥- الــغــريــب أن الــقــاعــدة لــم تسيطر على 
منطقة تصدير الغاز في بلحاف ما يؤكد أن 
تــحــركــات عــنــاصــر التنظيم تحكمها أبــعــاد 

سياسية.

١- تواجدت العناصر اإلرهابية في محافظة 
لحج منذ بداية الــعــدوان واتــخــذت المحافظة 
قــاعــدة لتقديم الــدعــم العسكري والبشري 
واللوجيستي لدول تحالف العدوان دون أن يكون 

هذا التواجد ملحوظًا.
٢- تداخلت عناصر القاعدة مع عناصر ما 
يسمى بالمقاومة في محافظة لحج ولم يحصل 
التمايز إال عندما ضرب التحالف قوات القاعدة 

وداعش في المحافظة.
٣- سيطرت القاعدة وداعش على محافظة 
لحج عسكريًا عندما حدث الصراع في محافظة 
عدن، فعزز الطرفان تواجدهما في المحافظة.

٤- تــبــادلــت الــقــاعــدة وداعــــش ومـــا يسمى 
بالمقاومة الجنوبية السيطرة العسكرية على 

المدينة.
٥- بعض العمليات العسكرية في لحج أخذت 
طابعًا سياسيًا ومناطقيًا ما يدل على غلبة االتجاه 

السياسي على عمل التنظيمات اإلرهابية.

المالحظاتالتاريخالمكاننوع العمليةالرقم

مسلحون يسيطرون على ١
جهة غير محددة٢٠١٥/٢/٩عتقمعسكر قوات األمن الخاصة 

عناصر تستولي على اللواء ٢
جهة غير محددة٢٠١٥/٢/١٢شبوةالثاني مشاة جبلي في ميفعة 

عناصر تسيطر على موقع ٣
جهة غير محددة٢٠١٥/٢/١٢شبوةعسكري بالقرب من عزان

نقل أسلحة ثقيلة من ٤
تحرك عسكري٢٠١٦/١/١١شبوةالمكال لعزان

انفجار يستهدف مقر ٥
انتشار عسكري٢٠١٦/١/٣٠شبوةالمقاومة بعتق

القاعدة تسيطر على ٦
بيان من القاعدة٢٠١٦/١١/١شبوةمدينة عزان

تواجد للقاعدة في منطقة ٧
انتشار عسكري٢٠١٦/٢/٢٠عسيالن العقلة

:  الخطوات التي اتبعت
ً
أوال

 في سقوط مدينة المكال ويحاول تفسيرها :

المالحظاتالتاريخالمكاننوع العمليةالرقم

انتشار جماعات مسلحة  في ١
انتشار مسلح٢٠١٥/١٢/٢لحجالحوطة 

اشتباكات بين السكان والقاعدة ٢
اقتحام منزل ٢٠١٥/١٢/٢٧لحجفي الحوطة

لقيادي بالحراك 

القاعدة تستحدث نقاط ٣
احتجاز مواطنين ٢٠١٦/١/٦لحجتفتيش بالعند

من الضالع

٢٠١٦/١/٢٤لحجالقاعدة تفجر مبنى إدارة أمن لحج ٤

شبه سيطرة٢٠١٦/١/٢٥لحجتواجد مكثف للقاعدة في الحوطة ٥

مسلحون يهاجمون موكب قائد ٦
صراع بين المقاومة٢٠١٦/١/٣١الحوطة مقاومة القبيطة 

التحالف يقصف تجمعات ٧
المواجهة مع ٢٠١٦/٢/١٥لحجللقاعدة بالحوطة

التحالف

القاعدة تفجر مقرًا أمنيًا في ٨
مبنى األمن ٢٠١٦/٢/٢٤لحجمدينة الحوطة

السياسي

القاعدة تفجر مقرين للشرطة ٩
استهداف مقرات ٢٠١٦/٢/٢٧لحجفي الحوطة 

الحكومة

إفشال مخطط قاعدة العند ١٠
هجوم عسكري٢٠١٦/٣/١٤لحجالجوية 


