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الثامــن  اليــوم  عــن  »األمنــاء« 
بتصرف:

قدمت “مؤسســة اليوم الثامن لإلعالم 
والدراسات”، مقرها العاصمة الجنوبية عدن، 
دراسة ميدانية حول عملية سهام الرشق التي 
نفذتها القوات املســلحة الجنوبية بدعم من 
أبني،  مبحافظة  اإلماراتية  املســلحة  القوات 
والتــي توجت بتطهري كامــل املحافظة من 

التنظيامت اإلرهابية.
وتســلُّط الدراســة الضوء عىل الجهود 
السياســية والعســكرية التي بذلها املجلس 
االنتقايل الجنــويب وبدعم من دول التحالف 
التنظيامت  العــريب يف ســبيل مكافحــة 
املواجهة  بداية  باليمن، منذ  الدولية  اإلرهابية 
مــع التنظيامت اإلرهابية العابــرة للقارات، 
خصوصًا بعــد التطورات التي رافقت الرصاع 
يف صنعاء وما لحقها من توظيف ســيايس 
التنظيامت نتج عنها عدًدا من األنشطة  لتلك 

اإلرهابية مبدن الجنوب.
وتناولــت الدراســة الدور العســكرية 
املســلحة  القوات  قدمتــه  الذي  واألمنيــة 
الجنوبية يف مكافحــة التنظيامت اإلرهابية 
التي  التحديــات  وإبــراز  باليمن،  الدوليــة 
مبا  اإلرهاب،  مكافحة  ســياق  يف  تواجهها 
والتدابري  العســكرية  اإلمكانيــات  ذلك  يف 
طريق  عن  الــدول  تعتمدها  التي  الترشيعية 
الظروف  الرامية إىل معالجة  املبادرات  تعزيز 
املؤدية إىل اإلرهاب واتخــاذ تدابري ملكافحة 

التطرف العنيف.

مقدمة
تهدد  دولية  إجرامية  ظاهرة  اإلرهاب  إن 
العالقات الطبيعية بني الــدول ومتثل تهديًدا 
مبارًشا للنظام العاملي وساهم التطور العلمي 
والتقنــي الذي صاحــب املجتمع الدويل يف 
العرص الحديث بتســهيل االتصال والتواصل 
املتعددة  وســائطها  ووضع  الشــعوب  بني 
مبتناول الجميع مام أفــاد املجرمني وخبثاء 
بتنفيــذ مخططاتهم اإلجرامية يف  النفوس 
الجرمية  وأصبحــت  األرض  بقــاع  مختلف 
غري محصورة بدولــة معينة بل صارت تهدد 
الجميع، مام دعــا إىل محاربة تلك الظاهرة 

بكل السبل.
التاريخــي لظاهرة  االســتقراء  ويؤكد 
العنــف يف التفاعــل البــرشي، أن األعامل 
اإلرهابيــة كظاهرة ترويع وترهيب ليســت 
بالحدث الجديد عىل ســاحة أحداث املجتمع 
الــدويل، فقد ُعرفت منذ العصــور القدمية، 
لكونها مرتبطة بظاهرة العنف السيايس التي 
هي مــن أقدم الظواهر باملجتمع اإلنســاين 
والعالقــات الدولية عموما، غــري أن تنامي 
وتزايد مخاطر األعامل اإلرهابية، ســواء من 
حيث مظاهرها أو مداها أو من حيث الوسائل 
املســتخدمة فيها، أو حتى بالنسبة للقامئني 
التي تقف وراءها  عليها، والدوافع واألسباب 
هو ما شــكل حدًثا بــارًزا وغــري اعتيادي 
بالتعاطــي مع الظاهــرة وجعلهــا نتيجة 
املتغريات السابقة محل دراسة وجدل، مل يكن 

فيام سبق بنفس الحدة والرثاء.
وبلغت معــدالت غري مســبوقة خالل 
السنوات القليلة املاضية )نهاية القرن املايض 
وبداية القــرن الجديد(، ومل تعد هذه األعامل 
مقترصة عىل تهديد أمن هذه الدولة ونظامها، 
أو تلك، بل أصبحت تهدد املجتمع الدويل ككل 
بنياته  يف  سواء  وأشخاصه،  كياناته  بجميع 
الداخليــة، أو االقتصاديــة أو االجتامعية او 

السياسية، أو حتى قيمه الروحية.
وصارت أعامل اإلرهاب حرًبا معلنًة عىل 
كل يشء، وأصبحت أشــد رضاوة عىل الدول 
والشــعوب من الحــروب التقليدية؛ ألن يف 
ووســائله  واضح،  العدو  التقليدية  الحروب 
نة، وأهدافه معلنة، بعكس أعامل اإلرهاب،  بيَّ
بل وأصبح لها واقع ســيايس واجتامعي يف 
كثري من الدول، مســتمًدا مصدره من جوهر 

املفاهيم السائدة باملجتمع الذي يعيش فيه.

وأثــار انتشــار األعــامل اإلرهابية 
بالعقدين األخريين وخاصة بعد أحداث 11 
سبتمرب يف الواليات املتحدة األمريكية إىل 
زيادة االهتامم مبواجهــة هذه الظاهرة، 
مبخاطر  الــدويل  املجتمع  أجمــع  حيث 
مبواجهتها  وعنايته  اإلرهابيــة،  األعامل 
بلغ  التي  الدوليــة  االتفاقيــات  بعديــد 
القرارات  اتفاقية فضال عن  عـددها )13( 
والتوصيات الصادرة عن املنظامت الدولية 

وعىل رأسها األمم املتحدة.
مل يكــن الوطن العــريب مبنأى عن 
هذه الظاهرة، بــل أصبح مأوى لكثري من 
تلك التنظيامت اإلرهابية ال ســيام مرحلة 
مواجهــة الوجــود الــرويس يف اليمن 
الجنويب، وتجىلَّ بوضوح يف حرب صيف 
املعادلة  الجنــوب عن  دولة  94م وخروج 
السياسية وجد تلك التنظيامت بيئة خصبة 
بــل أصبح رشيكــة بالنظام الســيايس 
الحاكم وتعد مرحلة يف ما بني عام2011م 
إىل 2022؛ من أكرث املراحل تبلوًرا وظهوًرا 
الشعب  حياة  عىل  كبرًيا  خطًرا  وشــكلت 
الجنويب بشكل خاص ودول الجوار بشكل 
والعامل بشــكل عام، ال ســيام  واإلقليم 
السلطات  ســلمت  حني   2015 حرب  بعد 
الجنوب  محافظــات  معظــم  اليمنيــة 
)عدن- حرضموت- شــبوة- أبني- لحج- 
من  املدعومة  اإلرهابية  للتنظيامت  املهرة( 
األطراف املتصارعة عىل الســلطة باليمن 
املحظورة  التنظيــامت  تلك  واســتطاعت 
أن تضــع لها موطئ قدم ومبســاندة من 
الســلطات اليمنيــة يف صنعــاء بكافة 
مكوناتها السياســية والعسكرية؛ بغرض 
تحقيق أغراض سياســية دنيئة؛ مستغلة 
الغطاء الديني لترشيج جرامئها اإلرهابية؛ 

فتعرض املجتمع الجنــويب لعدد من الجرائم 
اإلرهابية التي مــا زالت حتى اللحظة تحصد 
أرواح األبريــاء وتدمر حياة كثــري من أبناء 
هذا الشــعب العظيم والصابــر يف مواجهة 
هــذا العدو الدويل املشــرك وصار شــعب 
الجنوب يقدم أرواح أبنائه وأمواله وممتلكاته 

وحرياته للخطر.
برضورة  املبدئية  قناعتهــا  من  انطالقًا 
التصدي لظاهرة اإلرهــاب من خالل الجهود 
اإلقليمية والدولية، ملواجهة اإلرهاب إدراكًا من 
مســؤولية القائد الرئيس عيدروس بن قاسم 
الجنويب  االنتقايل  املجلــس  رئيس  الزبيدي 
والقائد األعىل للقوات املسلحة الجنوبية تجاه 
الشــعب الذي أصبح ضحية لتلــك العمليات 
اإلرهابيــة والتي هي ليســت وليدة اللحظة 
بل بدأت منذ بداية التســعينيات ويف الحرب 
األخرية بدأت تأخذ أبعادًا وأشكااًل وصورًا غري 
مألوفة مبجتمعنا الجنويب خاصة ومحيطنا 
اإلقليمي والدويل عامة، ومتاشيًا مع األهداف 
السامية ألهداف ثورة شــعب الجنوب أقرّت 
قيادة املجلس االنتقايل الجنويب االسراتيجية 
باإلرهاب  املصحوب  التطرف  ملكافحة  األمنية 
والتنسيق مع التحالف العريب بقيادة اململكة 
املتحدة  العربية  واإلمارات  السعودية  العربية 
وجمهورية مــرص العربية وغريها من الدول 
العربية التي اكتوت بنــريان تالك التنظيامت 
اإلرهابيــة والتي دعتها الرضورة إىل ســن 
ظاهرة  من  تحد  التي  واملعاهدات  الترشيعات 
اإلرهــاب، ونحن يف دولــة الجنوب جزء ال 
العريب نؤمن ونصدق  النسيج  يتجزأ من هذا 
عىل كل االتفاقيات العربية والدولية املختصة 

مبكافحة اإلرهاب.

أهمية الدراسة
إن رصد وتتبع ظاهرة اإلرهاب ونشأتها 
ومراحل تطورها بالعامل بشــكل عام واليمن 
الواقع وواجب  إليه رضورة  خاصة أمر تدعو 
الضمري اإلنســاين والدينــي والوطني، فكل 
باملجتمع  والفاعلــني  واملهتمني  الباحثــني 
معنيون برصد وتتبع ظاهرة اإلرهاب وتحليل 
اإلرهاب  ينبت  ال  حتــى  ومخاطرها  أبعادها 
والعنــف ببنية املجتمع نبتــا ويصبح ثقافًة 
وســلوًكا ميارس دون أن يجد له رادعا، ومن 

املســلم أن ظاهرة اإلرهاب أصبحت من أكرث 
الظواهر شيوًعا وخطًرا وهذا ما جعل دراستنا 
أمًرا ملًحا متليه قوة الحضور واتساع الطرح.

وتتمثــل أهمية الدراســة بأنها تتناول 
الشــعوب  قضية خطرية ومؤثرة عىل حياة 
وواقعهم الســيايس والدينــي واالقتصادي 
والعســكري والفكري ال سيام أن الحرب مع 
هذا العدو ما زالت مستمرًة ما مل ُيقَض عليه 
وتجفف منابعــه الفكرية واملادية؛ باإلضافة 
لذلك تحقيق أهداف وطنيــة ودينية وفكرية 
لــدى األجيال القادمة مجذرة مــن تلك النبة 
مدى  وتوضيح  للقارات  العابرة  الشــيطانية 
واألوطان  اإلنســان  ضد  التدمريية  آثارهــا 
بغرض الوصــول إىل مجتمع خال من العنف 

والتطرف واإلرهاب.
بأنها تجســد  الدراســة  أهمية  وتكمن 
التضحيات التي قدمها شعب الجنوب العريب 
وما  االجرامية  العصابــات  تلك  مواجهة  يف 
خلفته تلك املواجهة غري املتكافئة من خسائر 
باألرواح وما تلتها من حالة رعب وخوف يف 

اذهان املجتمع.

أهداف الدراسة
تسعى الدراسة لتحقيق عدد من األهداف 

هي:
إبراز الــدور الوطني للقوات املســلحة 
واالمن واملقاومة وفئات املجتمع الجنويب يف 
مكافحة هذا العــدو االيديولوجي املوجة ضد 

اإلنسان واألوطان.
التحالف  دول  لعبته  الذي  الدور  كشــف 
الضالة  الفئــة  تلــك  العــريب يف مواجهة 

واستئصالها من محافظات الجنوب.
نرش الوعي داخل صفوف املجتمع بخطر 
الدين ألغراض  التطرف واإلرهاب وتوظيــف 
سياســية بحتة، والعمل الدؤوب لخلق وعي 
والوصول  العصابات  تلك  خطر  من  مجتمعي 

مجتمع خال من العنف والتطرف واإلرهاب.
إبراز التضحيات الجســيمة التي قدمها 
شــعب الجنوب يف سبيل استئصال تلك اآلفة 

الدولية اإلجرامية.

النتائج والتوصيات
أوال: النتائج:

فرق  فإن  املنطقة  لشــعوب  بالنســبة 

املوت تعــددت وأصبح القتــل مجاين وعىل 
أن تصبح  الطريق. مثة خطــورة يف  قارعة 
أن  إذا  باملنطقــة  التنظيــامت مرشوعًا  تلك 
ظل الخذالن الــذي تعرض له الجنوب العريب 
ومرشوعــه التحرري، بهــذه املرحلة، حيث 
استهدف املجلس االنتقايل وما زال يستهدف؛ 
ألن حاملــه األســايس هــم الجنوبيــون 
واستهدفت املقاومة ألن معظم محتواها من 
أبناء الجنوب ومــن املعلوم للجميع ال ميكن 
للمنطقــة أن تتعاىف من ظاهــرة اإلرهاب 
إال بالتخلص من جامعة االخوان املســلمني 
ومليشــياتها االرهابية يف الجنوب؛ لكونهم 

النواة الداعمة لتلك التنظيامت اإلرهابية.
وهناك عدد مــن النتائج التفصيلية هي 

اآليت:
كشفت الدراسة أن حجم املسؤولية التي 
تحملهــا املجلس االنتقــايل الجنويب كبرية 
جدا وتعد مواجهــة تلك التنظيامت اإلرهابية 
مهمة دولية تحتاج إىل جهود مكثفة لكونها 
أصبحــت لها تحالفــات محليــة وإقليمية 

ودولية.
كشــفت الدور الوطني الجنويب الكبري 
واملقاومة  املســلحة  القــوات  بذلتــه  التي 
الجنوبية يف مواجهة تلك املليشــيا االرهابية 
يف ســبيل كل مدن الجنوب )عدن لحج ابني 

حرضموت شبوة الضالع(.
لدولة االمارات  الدور املحوري  كشــفت 
العربيــة املتحدة يف دعم املكون الســيايس 
الذي  والعسكري للمجلس االنتقايل الجنويب 
دار تلك املعــارك البطولية ضد تلك املليشــيا 

االرهابية االجرامية.
العربية  الترشيعات  قوة  الدراسة  كشف 
مبواجهة االرهاب وكيف اســهمت تلك الدول 
ويف مقدمتهــا مرص واالمــارات مبحاربة 

حركات االسالم السيايس املتطرف.
أن الترشيعــات الدولية كثفت املعاهدات 
االرهاب  ظاهــرة  تجرم  التــي  واالتفاقيات 
الوســائل  وتجفف منابعــه ومكافحة بكل 

والطرق بسبيل القضاء عليه.
شــكلت حركتا الحويث واإلخوان باليمن 
خطــًرا حقيًقا عىل األمن والســلم الدوليني 
مام جعلهــا يف مواجهة مبارشة مع القوات 
املســلحة الجنوبية خالل فــرة الحرب وحد 

اللحظة.

واملساندة  بالدعم  االمارات  أســهمت 
والعســكرية  األمنية  والتدريــب لألجهزة 
التابعــة للمجلس االنتقــايل الجنويب يف 
الجنوب لتأمــني مختلف املناطق والتصدي 
وأســهمت  املتطرفة،  التنظيــامت  لخطر 
اللذين  القاعدة وداعش  لتنظيمي  بالتصدي 
كانــا يتمــددان يف محافظــات الجنوب 
املحررة ملحاولة السيطرة عىل مدن رئيسية.

أن االرهاب باليمن تم توظيفه توظيفا 
سياسيا من قبل القوى السياسية والدينية 
للسيطرة عىل  باليمن  والعسكرية  والقبلية 
متوين  سبيل  يف  الجنوب  محافظات  ثروة 

االرهاب يف الجزيرة العربية والعامل.
عمل املجلــس االنتقايل الجنويب عىل 
اتخاذ عديــد اإلجراءات ملواجهة التنظيامت 
عىل  قدرتها  تقويــض  بهــدف  اإلرهابية 

ارتكاب العمليات اإلجرامية.
أن الجنوب أصبح يف مواجهة مبارشة 
مع اإلرهــاب منذ صيف العام األول لتوقيع 
مرشوع اتفاقية الوحدة اليمنية بني البلدين 

الجارين حتى هذه اللحظة.
وسهام  الرشق  سهام  عمليات  شكلت 
الجنوب والســهم الذهبــي والفصيل من 
اهم العمليات العســكرية يف مواجهة تلك 

التنظيامت الضالة.
ثانيا: التوصيات:

وضع خطة اسراتيجية شاملة ملكافحة 
التنظيــامت االرهابيــة تتضمــن املكافحة 
واملكافحة  العالجيــة  واملكافحة  الوقائيــة 

االستئصالية.
الجنوبية  الوطنيــة  الترشيعات  تفعيل 

ذات الصلة مُبكافحة اإلرهاب.
-تفعيــل دور الحامية الوقائية الفكرية 
واأليدولوجيــة يف ســبيل مكافحة االفكار 

املتطرفة.
االمنيــة  االجــراءات  -تطويــر 
واالســتخباراتية للقوات املختصة مبكافحة 

االرهاب.
التنســيق املســتمر مع لجنة مكافحة 
ُيحقق  نحو  املُتحدة عــىل  باألمــم  االرهاب 
ُمكافحة فعالة وشــاملة لظاهــرة اإلرهاب 
املُستحدثة يف  التصدي للطرق  تعزيز ُســُبل 

مجال متويل اإلرهاب.
للرشطة  الدولية  املنظمة  مع  التنســيق 
اإلقليمية  والكيانــات  )إنربــول(  الجنائية 
والعربيــة إلدراج وإصــدار نــرشات حمراء 
عىل  الهاربة  والعنــارص  والكوادر  للقيادات 

املستوى الدويل.
البالد  الهاربة خارج  العنارص  أبرز  إدراج 
والعمل عىل  أموالهم  القوائم وتجميــد  عىل 
العدائية  بتنفيذ مخططاتهم  قدراتهم  تحجيم 

املوجهة للساحة الداخلية.
التعاون األمني  اتفاقيات  التوسع بإبرام 
األمني  التعاون  لتنســيق وتطوير  الدول  مع 

مبختلف املجاالت السيام مكافحة اإلرهاب.
التشــبيك مع الدولة العربية واالقليمية 
التي تبنَّت الدولة بدساتريها ُمكافحة اإلرهاب 
لكونه ُيعــد التزامًا عىل عاتقها لحامية أمنها 

القومي.
املبادئ  أحد  حامية  يســتهدف  اإلرهاب 
األساسية لحقوق اإلنسان وهو الحق بالحياة 
يف إطار ُمقاربتها الشاملة ملكافحة اإلرهاب. 
لذا يتوجب عــىل الجمعية الوطنية تبني هذه 

املسألة ملا لها تأثري كبري باملجتمع الدويل.
الدســتوري  االلتــزام  مــن  انطالقــا 
واملعاهــدات واالتفاقيــات الدولية االقليمية 
القيام  يتوجب  اإلرهــاب  مُبكافحة  والعاملية 
مبا ُيحقق ُمكافحة فعالة وشــاملة لظاهرة 
اإلرهــاب بكافــة أبعادها، كام اســتهدفت 
للطرق  التصــدي  ُســُبل  تعزيز  الترشيعات 

املُستحدثة مبجال متويل اإلرهاب.
االهتامم بكافة وسائل املواجهة الفكرية 
الوقائية  والتوعويــة  والتثقيفية  الدعويــة 
واملعالجة الشــاملة يف سبيل مقاربة فكرية 
وحامية  بهم  املغرر  الشــباب  الســتقطاب 

الشباب من مخاطر اإلرهاب.

تقرير

دراسة ميدانية تبني الدور احملوري لالنتقالي واإلمارات يف مكافحة اإلرهاب

• ال يمكن للمنطقة التعافي من اإلرهاب 
إال بالتخلص من اإلخوان ومليشياته
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