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تمهيد ومنهجية
ــالمية يف  ــة اإلس ــم الدول ــة لتنظي ــورة الغامض ــح الص ــة توضي ــذه الدراس ــاول ه تح

ــة  ــوذ، يف أول دراس ــق النف ــن ومناط ــوة والتمك ــأة والق ــث: النش ــن حي ــن م اليم

ــداين  ــوم عــى أســاس البحــث املي ــم ونشــاطه يف اليمــن تق متخصصــة عــن التنظي

ــم.  ــة للتنظي ــة التابع ــائل الدعاي ــة وس ومتابع

تبــدأ الدراســة باالشــارة إىل كيفيــة تشــكل نــواة التنظيــم منذ قــررت خمــس قيادات 

مــن الصــف الثــاين يف تنظيــم القاعــدة بينهــم مينيــن وســعودين التواصل مــع تنظيم 

ــة األم يف العــراق وســوريا لغــرض إعــالن كيــان لــه يف اليمــن، واإلعــالن عــن  الدول

عمليــات عســكرية يف 11 محافظــة، ونهايــة بحــر التنظيــم نفســه يف عــدة مواقــع 

ــة وتنظيــم  مبحافظــة "البيضــاء". كــام تُناقــش الدراســة املعــارك بــن تنظيــم الدول

القاعــدة . ووســائل قــوة كل تنظيــم عــى حــدة ومناطــق نفوذهــام.
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تتكــون الدراســة مــن ورقتــن ، األوىل )داعــش.. املــرور إىل دولــة التنظيــم عــر فــراغ 

ــيات  ــالب امليلش ــة النق ــم الدول ــتغالل تنظي ــة اس ــث يف كيفي ــي تبح ــرب( وه الح

الحوثيــة املدعومــة مــن إيــران عــى الرئيــس املعــرف بــه دوليــا وتفجرهــا لحــرب 

أغــرت التنظيــامت االرهابيــة والدعــوات الطائفيــة واملناطقيــة للبحــث عــن موطــئ 

ــدة(  ــع القاع ــة م ــرب املقدس ــش والح ــة )داع ــة الثاني ــش يف الورق ــام تناق ــدم، ك ق

الصــدام بــن تنظيــم الدولــة وتنظيــم القاعــدة واســتفادة التنظيمــن االرهابيــن مــن 

أطــراف الحــرب املحليــة واالقليميــة.  

ــا :  ــة وتحليله ــع املعلوم ــرق يف تجمي ــدة ط ــى ع ــا ع ــة يف منهجيته ــد الدراس تعتم

حيــث تشــكل فريــق البحــث األويل مــن باحثــن ميدانيــن ينتمــون ملحافظــة البيضاء 

ونــزل الفريــق إىل بعــض املناطــق التــي يحــاول تنظيــم الدولــة عمــل معســكرات 

ــاء تلــك املناطــق ، كــام تــم عمــل  فيهــا والتقــوا مبواطنــن وشــيوخ قبائــل مــن أبن

ــة مــع عســكرين مطلعــن عــى نشــاط تنظيمــي القاعــدة  ــالت ميداني عــدة مقاب

ــة  ــة قيف ــن يف منطق ــاط التنظيم ــام ونش ــكل ع ــن بش ــالمية يف اليم ــة اإلس والدول

مبحافظــة البيضــاء وســط البــالد عــى وجــه الخصــوص. 

تــم تجميــع وتحليــل معلومــات إدارة الرصــد يف مركــز ابعــاد للدراســات حول نشــاط 

ــخ  ــودة لتأري ــب الع ــة إىل جان ــرات املاضي ــالل الف ــدة خ ــة والقاع ــن الدول تنظيم

الجامعــات االرهابيــة ومراجعــة بعــض الدراســات واألبحــاث واملقاالت التــي تطرقت 

لتنظيــم الدولــة يف اليمــن، وقدمــت الدراســة تحليــال لبعــض خطابــات التنظيمــن 

تنظيــم الدولــة وتنظيــم القاعــدة عــر شــبكات التواصــل االجتامعــي واإلصــدارات 

املرئيــة واملكتوبــة، مبــا يف ذلــك إعالنــات كل طــرف يف شــن هجامتــه عــى اآلخــر.
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مقدمة
تعــود بدايــات تنظيــم الدولــة يف اليمــن إىل عــام 2014 بإعــالن زعيــم التنظيــم أبــو 

بكــر البغــدادي بــأن مقاتلــن يف اليمــن تعهــدوا بالبيعــة )وهــو قســم رســمي للوالء( 

لــه. يف ذلــك الوقــت، كان تنظيــم الدولــة اإلســالمية يتســع برسعــة يف جميــع أنحــاء 

العــراق وســوريا وكان يف ذروة شــعبيته بــن فصائــل الســلفية الجهاديــة واملتشــددة. 

وابتــداء مــن نوفمــر / ترشيــن الثــاين 2014، انشــق عــدد مــن نشــطاء القاعــدة يف 

شــبه الجزيــرة العربيــة إىل تنظيــم الدولــة يف اليمــن.

كان االنشــقاق يف حــد ذاتــه جديــداً داخــل تنظيــم القاعــدة وهــو مــا أدى إىل إعــالن 

ــر  ــالن أيب بك ــه إلع ــن األول2014م( رفض ــهر )نوفمر/ترشي ــس الش ــم يف نف التنظي

ــادي بالقاعــدة حــارث النظــاري-  ــن القي ــث أعل ــة للمســلمن، حي البغــدادي خليف

ــالن  ــدة، وأن إع ــات املجاه ــدى الجامع ــة إح ــم الدول ــا- أن تنظي ــل الحق ــذي قت ال

الخالفــة مل يســتوف الــرشوط الالزمــة، ومــن ثــّم فــإن هــذا اإلعــالن ال يبطــل رشعيــة 

الجامعــات اإلســالمية األخــرى التــي تعمــل يف الســاحة. وبــدا أن خطــاب النظــاري 

موجًهــا بشــكل أســايس ألنصــاره يف اليمــن قبــل أن يكــون رًدا عــى إعــالن البغدادي.

ــاً إىل  ــيتطور الحق ــذي س ــن ال ــن التنظيم ــان ب ــة احتق ــن حال ــالن ع ــك إع كان ذل

ــن.  ــط اليم ــاء وس ــة البيض ــة" مبحافظ ــدة "قيف ــة يف بل ــتباكات دامي اش

ــف  ــات بفعــل التحال ــراق والشــام لرضب ــة اإلســالمية يف الع ــم الدول وتعــرض تنظي

الــدويل الــذي تقــوده واشــنطن. ومــع انهيــار التنظيــم يف العــراق وســوريا يتوقــع 

ــاً  ــوب رشق آســيا والقــرن اإلفريقــي موطن ــب دول يف جن أن تكــون اليمــن إىل جان

ــم األخطــر يف العــامل.  لهجــرة أعضــاء التنظي
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التأسيس لدولة الشعاب:
قــررت خمــس قيــادات مــن الصــف 

الثــاين يف تنظيــم القاعــدة بينهــم مينيــن 

وســعودين التواصــل مع تنظيــم الدولة 

ــراق وســوريا لغــرض إعــالن  األم يف الع

اليمــن وهــم: نشــوان  كيــان لــه يف 

ــد  ــو محم ــية، اب ــي الجنس ــدين، مين الع

النجــدي، ســعودي الجنســية، مصعــب 

الجــزراوي، ســعودي الجنســية، بــالل 

الحــريب، ســعودي الجنســية، عكاشــة 

ــية. ــي الجنس ــدين، مين الع

الخمســة  القيــادات  اجتــامع  ناقــش 

اليمــن،  للخالفــة يف  فــرع  تأســيس 

وتواصــل بــالل الحــريب مــع ســعودين 

بالعمــل  يقومــون  ممــن  يعرفهــم 

يف  الدولــة  تنظيــم  داخــل  التنظيمــي 

العــراق مــن أجــل اعتامدهــم كفــرع 

ــوان  ــال "رض ــك إرس ــع ذل ــم. اتب للتنظي

محمــد قنان" إىل ســوريا ملقابلة مســؤويل 

ألبوبكــر  "الــوالء"  وبتقديــم  التنظيــم 

ــم،  ــرع التنظي ــامد ف ــم اعت ــدادي فت البغ

نهايــة 2014. بحلــول 

وأعلــن فــرع تنظيــم الدولــة عــن وجــوده 

يف اليمــن رســمياً يف مــارس/آذار 2015م، 

يف إصــدار مــريئ محــرف التقنيــة انترش يف 

مواقــع وحســابات عــى شــبكة التواصــل 

اســتهدفت  عمليــة  ويف   ، االجتامعــي1 

مســجدين يف صنعــاء ُقتــل فيهــا أكــر 

مــن 145 شــخصاً أعلــن التنظيــم- واليــة 

ــة 2. صنعــاء تبنــي العملي

ــة  ــم الدول ــالن كان تنظي ــذا اإلع ــد ه بع

مــا  قوتــه  أوج  العــراق وســوريا يف  يف 

انعكــس ذلــك عــى بــروز فرعــه يف اليمن 

بقــوة عــى الرغــم مــن حجمــه املتواضــع 

ومحدوديــة أنصــاره الذيــن انشــقوا مــن 

ــم القاعــدة. تنظي

,,
قررت خمس قيادات من 
الصف الثاين يف تنظيم 
القاعدة بينهم مينين 

وسعودين التواصل مع تنظيم 
الدولة األم يف العراق وسوريا 
لغرض إعالن كيان له يف اليمن

,,
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ــم  ــام تنظي ــه قي ــج عن ــروز نت ــذا ال ه

الدولــة يف اليمــن بفتــح معســكرات 

للتدريــب الســتقبال املقاتلــن كان مــن 

أبرزهــا "مــأوى أبــو أحمــد الصعيــدي" 

يف منطقــة "الصعيــد" التابعــة ملحافظــة 

ــو عــي الشــيبة" يف  شــبوة، ومــأوى "أب

منطقــة "الريــدة" بنفــس املحافظــة؛ 

كــام افتتــح معســكرات للتنظيــم يف 

محافظــة حرضمــوت وكان "أبــو كــرم 

ــح  ــام افتت ــاً. ك ــي" منســقاً عام الحرضم

التنظيــم معســكراً يف محافظــة "لحــج"، 

ــع".  ــة "ياف ــاً إىل منطق ــل الحق وانتق

التحشــيد  عمليــة  انطــالق  ومنــذ 

وتكويــن النــواة األوىل لتنظيــم الدولــة 

كانــت الشــخصيات التي تحمل الجنســية 

يف  القــرار  عــى  مســيطرة  الســعودية 

تحــركات التنظيــم ومشــاريعهم القتاليــة 

ــة. ــات املرتقب ــط للعملي والتخطي

ــادة الســعودين:  ــك إىل أن الق  يعــود ذل

ميتلكــون خــرات يف الجوانــب التقنيــة 

والتســليح والتخطيــط، والقــدرة عــى 

والتمويــل،  للــامل  مصــادر  إيجــاد 

ــم  ــادات تنظي ــة الواســعة مــع قي والعالق

الدولــة يف العــراق وبــالد الشــام. وهــو ما 

جعــل مــن القيــادة اليمنيــة غطــاء فقــط 

ــة  ــعودين وواجه ــادة الس ــركات الق لتح

إلقامــة املعســكرات وكســب املزيــد مــن 

املقاتلــن.
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قيادات التنظيم 
حــاول القيــادي يف القاعــدة ســابقا أبــو 
حمــزة الزنجبــاري أن يؤســس قيــادة 
بدأهــا  اإلســالمية  الدولــة  لتنظيــم 
بتســجيل فيديــو إلعــدام 14 جنديــا 
بطريقــة تشــابه وحشــية التنظيــم. ومع 
مطلــع عــام 2015م حــاول جمــع 200 
مــن عنــارصه يف معســكر بــوادي رصف 
يف حرضمــوت إلعــالن قيادتــه للتظيــم، 
بشــكل رســمي لكنــه دخــل يف خالفــات 
ــه  ــذي هاجم ــدة ال ــم القاع ــع تنظي م
وقتــل حــوايل 15 مــن اتباعــه، قبــل 
أن تباغتهــم قــوات حكوميــة لتعيــد 
ــر  ــة ويف ــذه املنطق ــى ه ــيطرة ع الس
أتباعــه  الزنجبــاري مبــن تبقــى مــن 
ــز  ــران الدرون ــارة لط ــل يف غ ــى قت حت
األمريــي )بــدون طيــار( يــوم الخميــس 

. 4 فراير/شــباط 2016م3 
"رضــوان قنــان" يثــر هــذا االســم الكثر 
مــن عالمــات االســتفهام حيــث يعتقــد 
ــن،  ــوب اليم ــم يف جن ــر التنظي ــه أم أن
ــدن  ــم يف ع ــر التنظي ــه أم ــد أن ويعتق

فقــط.

,,
حاول القيادي يف القاعدة 

سابقا أبو حمزة الزنجباري أن 
يؤسس قيادة لتنظيم الدولة 

اإلسالمية بدأها بتسجيل فيديو 
إلعدام 14 جنديا بطريقة 

تشابه وحشية التنظيم
,,

ــت  ــت رشطــة محافظــة عــدن أعلن كان
يف 29 ســبتمر/أيلول 2016م، ويف بيــان 
ــه يف  ــض علي ــت القب ــا الق ــمي، أنه رس
عمليــة نوعيــة بــإرشاف مبــارش مــن 
التحالــف العــريب، بعــد مداهمــة منزلــه 
يف منطقــة "صــرة"  مبديريــة  كريــر 
عــدن،  املؤقتــة  اليمنيــة  بالعاصمــة 
ــرات  ــزن متفج ــى مخ ــرت ع ــا ع وأنه
 )T.N.T( متنوعــة، مــن بينهــا مــادة
ــن  ــزة تفجــر ع ــة  ناســفة وأجه وأحزم
بعــد وأســلحه متوســطة وكميــات كبرة 
مبختلــف  والصواعــق  القذائــف  مــن 

ــه4 . أنواع
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الئحــة  ضمــن  ظهــر  الرجــل  لكــن 

اإلرهــاب األمريكيــة بصفتــه "قائــدا 

ميدانيــا إقليميــا لتنظيــم الدولــة جنوب 

اليمــن اعتبــارا مــن منتصــف 2017"5 . 

صحيفــة ســعودية كانــت أشــارت إىل 

أن "قنــان" ُقتــل يف هجــوم جــوي عــى 

عنــارص للتنظيــم يف مدينــة "زنجبــار"6 .

ــة  ــم الدول ــل تنظي ــب داخ  ويف املناص

يظهــر أبــو بــالل الحــريب األب الروحــي 

للتنظيــم والقائــد األعــى داخلــه حيــث 

ال يتــم اتخــاذ قــرار أو تنفيــذ عمليــة إال 

مبوافقتــه. والحــريب هــو "نــارص محمــد 

ــد  ــن موالي ــريب م ــدان الح ــوض الغي ع

القصيــم ســبتمر/أيلول 1974م". وإىل 

ــى  ــادي يدع ــد قي ــريب تواج ــب الح جان

"مصعــب االزدي" لــه منصــب إداري 

يتدخــل يف كل املجــاالت، إضافــة إىل 

القيــادي األمنــي "ابــو محمــد النجــدي" 

ــيطرة  ــه س ــي ول ــؤول األمن ــو املس وه

واســعة عى التنظيــم. وهــؤالء يحملون 

الجنســية الســعودية.

مّثــل مقتــل "أبــو بــالل الحــريب" يف 

مداهمــة مبدينــة املــكال مبنتصــف عــام 

2017م رضبــة للتنظيــم الــذي مل يعلــن 

عــن وفاتــه، لكنــه -أي التنظيــم- اكتفى 

ــة معســكر يف محافظــة البيضــاء،  بإقام

يحمــل اســمه، وعــادة ال يقــوم تنظيــم 

بإعــالن  والدولــة-  القاعــدة  -مثــل 

معســكر يحمــل اســم أحــد قياداتــه إال 

ــه.  يف حــال مقتل

,,
مّثل مقتل "أبو بالل 

الحريب" يف مداهمة مبدينة 
املكال مبنتصف عام 2017م 

رضبة للتنظيم الذي مل 
يعلن عن وفاته، لكنه 

اكتفى بإقامة معسكر يف 
محافظة البيضاء، يحمل 

اسمه
,,
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وتســلم قيــادة تنظيــم الدولــة منــذ 

ذلــك الوقــت "أبــو ســليامن نشــوان 

"الهيئــة  عضــو  ويعتــر  العــدين" 

الرشعيــة" للتنظيــم. إىل جانب "األزدي" 

و"النجــدي" وهــي التشــكيلة التي تدير 

التنظيــم يف شــؤونه اإلداريــة والحربيــة 

يف الوقــت الراهن )فراير/شــباط 2019( 

ــم  ــد العســكري للتنظي ــة إىل القائ إضاف

ــدي". ــد املرف "خال

واملرفــدي هــو قائــد ســابق يف "الحــراك 

يف  ســابقاً  مقاتــالً  وكان  الجنــويب"، 

باكســتان وأفغانســتان وبقي ســنوات يف 

ــي، وانتظــم  ــو األمري ــل غوانتنام معتق

مــع تنظيــم الدولــة يف 2016م وأصبــح 

والســيارات  التســليح  عــن  مســؤوال 

املفخخــة وعــن التخطيــط لعمليــات 

االغتيــاالت ضــد مســؤولن مينيــن يف 

ــدن. ع

,,
خالد املرفدي مفتي  "الحراك الجنويب" سابقاً 
قاتل يف أفغانستان وبقي سنوات يف معتقل 

غوانتنامو قبل انضاممه لتنظيم الدولة 
ويصبح مسئوالً للتسليح والسيارات املفخخة 

والتخطيط لإلغتياالت 
,,
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استراتيجية التنظيم 
مــع إعــالن التنظيــم عــن عمليتــه األوىل 
ــة  ــت الدول ــارس/آذار 2015م، كان يف م
ــالب  ــل انق ــارت بفع ــد انه ــن ق يف اليم
املتمرديــن الحوثيــن املدعومــن مــن 
إيــران عى الســلطة املعــرف بهــا دولياً. 
ومــع اشــتداد املعــارك ومواجهــة خطــر 
انقــالب الحوثيــن بدعــم مــن التحالــف 
-كــام  الدولــة  تنظيــم  فــإن  العــريب، 
تنظيــم القاعــدة- حــاوال اســتغالل حالة 
االنفــالت لبنــاء معســكرات تدريــب 
ــام،  ــدد يف صفوفه ــن ج ــد مقاتل وتجني
ــم  ــات لتنظي ــن عملي ــالن ع ــدأ اإلع وب
الدولــة لكســب التعاطــف املحــي معــه 
مبواجهــة الحوثيــن مســتلهامً تجربــة 
التنظيــم يف العــراق مبواجهة "الشــيعة". 
بــل إن خطــاب التنظيــم يف أيامــه األوىل 
كان  )مارس/آذار-ابريل/نيســان2015( 
يقــارن الحوثيــن بامليليشــيات الشــيعية 
يف العــراق،  لكــن وبــدالً مــن أن يدفــع 
ذلــك للتعاطــف مــع التنظيــم أثــار 
مخــاوف اليمنين،فلــم تتجــذر حالــة 

ــي ــرز املجتمــع اليمن ف

عــى أســس طائفيــة مطلقــاً كــام حــدث 

يف العــراق. 

ــم  ــن تنظي ــة أعل ــة التالي يف األشــهر الثالث

ــة،  ــات يف 11 محافظ ــن عملي ــة ع الدول

مؤكــداً وجــوده يف ســبع "واليــات" بشــن 

هجــامت صغــرة مزعومــة "يف محافظات 

صعــدة،  شــبوة،  أبــن،  عــدن،  لحــج، 

صنعــاء، إب، تعــز، الجــوف، البيضــاء، 

تنظيــم  اســتغل  كــام   . وحرضمــوت"7 

الفــوىض  الدولــة"  و"تنظيــم  القاعــدة 

ــيطرة  ــل س ــالد بفع ــرشت يف الب ــي انت الت

الحوثيــن عــى مطــار عــدن وقاعــدة 

العنــد الجويــة، واالنســحاب املفاجــئ 

للقــوات -املواليــة للرئيــس الراحــل عــي 

املعســكرات  مــن   - صالــح  عبداللــه 

الحكوميــة باالســتيالء عــى مدينــة املــكال 

يف رشقي اليمن يف 2 أبريل / نيســان2015 

دون ِقتــال، وتــم إطــالق رساح مــا يقــارب 
مــن 300 ســجن مــن ســجن مجــاور8 

ــه هاجــم نقطــة  ــم إن ــال التنظي ــام ق . ك

ــة يف حرضمــوت وأصــدر  تفتيــش حكومي

التنظيــم فيديــو يظهــر إعــدام 15 جنديًــا 

ــل /  ــا يف محافظــة شــبوة يف 30 أبري مينًي

نيســان2015م9 .
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مــام ســبق يتبــن أن اســراتيجية تنظيــم 

الدولــة اعتمــدت عى:

• مــلء الفــراغ والحصــول عــى موطــئ 

قــدم يف املحافظــات اليمنية "الوســطى" 

انهيــار  حالــة  مســتغالً  و"الرشقيــة"، 

الدولــة وخــوف اليمنيــن مــن نفــوذ 

ــي. ــن الطائف الحوثي

ــا  ــف مب ــتخدام العن ــية" واس • "الوحش

يف ذلــك اإلعدامــات  بإطــالق "قذائــف 

آر يب جــي" عــى جنــود، أو"الذبــح" 

بالســكاكن.

• الفــرز الطائفــي يف محاولة الستنســاخ 

ــة  ــع أن الطائفي ــة ، م ــة العراقي التجرب

ليســت جوهــر الخــالف يف اليمــن، ومل 

يســبق أن عانــت البــالد حــروب طائفية 

يف تاريخهــا الحديــث. 

• التنافــس عــى "املناطــق الُســنية" 

ــرب  ــة الح ــدة، وحال ــم القاع ــع تنظي م

بــن التنظيمــن الدوليــة انعكســت عــى 

ــن. اليم

,,
تنظيم الدولة يف 

اسراتيجيته اعتمد عى 
ملء الفراغ مستغالً 
انهيار الدولة بعد 

االنقالب ومعتمداً أيضاً 
عى  أساليبه الوحشية 

والفرز الطائفي 
,,

ــة  ــم الدول ــراتيجية تنظي ــت اس انعكس

رفــض  حيــث  التنظيــم  عــى  ســلباً 

بعــض أعضــاء التنظيــم اليمنيــن هــذه 

االسراتيجية، وأدت يف النهاية لالنشقاق 

ــدة. ــم القاع ــودة لتنظي ــه، والع عن
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ــالذات  ــا م ــة يتخذه ــم الدول كان تنظي

آمنــة وحــن خــرج تنظيــم القاعــدة 

مــن مدينــة املــكال تبعــه أيضــاً تنظيــم 

ــروج. ــة يف الخ الدول

تواجــد  و2016   2015 عامــي  بــن 

الحــال  -وطبيعــة  القاعــدة  تنظيــم 

مدينــة  يف  الدولــة-  تنظيــم  مواقــع 

عــدن )عاصمــة اليمــن املؤقتــة( وشــن 

عمليــات كبــرة ضــد الحكومــة اليمنيــة.

 أٌعلــن عــن الخطــة الحكوميــة للقضــاء 

ــدن  ــم يف ع ــة للتنظي ــا تابع ــى خالي ع

ــاء  ــن أحي ــدد م ــى ع ــيطرته ع ــد س بع

حملــة  وتنفيــذ  املؤقتــة،  العاصمــة 

اغتيــاالت يوميــة تجاوزت ثالثــن عملية 

2016م،  الثــاين  يناير/كانــون  خــالل 

واســتهدفت ضباطــا يف االســتخبارات 

الرئــايس.  القــر  وبلغــت  وقضــاة، 

وكانــت قبــل ذلــك قــد اســتهدفت املقر 

اســتهدفت  كــام  للحكومــة،  املؤقــت 

املحافــظ الســابق للمدينــة، الــذي قتــل 

مــع حراســه يف عمليــة انتحاريــة، تبناها 

ــة10 . ــم الدول تنظي

مناطق التواجد
يتواجــد تنظيــم الدولــة بشــكل محــدود 

الرغــم مــن حجــم  اليمــن، عــى  يف 

يقدمهــا،  التــي  اإلعالميــة  الدعايــة 

ــم  ــة وجــود التنظي وتراجعــت محدودي

عقــب خســارة التنظيــم األصــل ملناطــق 

ســيطرته يف العــراق وســوريا وفشــل 

التــي  الفكــرة  "الخالفــة"  مــرشوع 

ــى  ــم. وع ــة للتنظي ــر جاذبي ــت أك كان

عكــس مــا يتــم توقعــه بهجــرة أعضــاء 

التنظيــم األم إىل اليمــن فخــالل العامــن 

ــى  ــارز ع ــر ب ــجل تغي ــن مل يُس األخري

نشــاط التنظيــم يف البــالد وطــرق قتالــه 

ــدا. ــدود ج ــكل مح إال بش

ويحــرص تنظيــم الدولــة عــى التواجــد 

ــتفيد  ــدة ليس ــم القاع ــق تنظي يف مناط

مــن الحاضنــة التــي هيئهــا تنظيــم 

القاعــدة منــذ ســنوات والتــي تؤيــد 

الفكــر الجهــادي، ويف ظــرف كان تنظيم 

ــكال  ــة امل ــدة مســيطرا عــى مدين القاع

أبريــل/ حتــى   2015 )أبريل/نيســان 

نيســان2016م(
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 لكــن حمــالت مكثفــة تعــرض لهــا 
ــل يف  ــه وانتق ــم أدت إىل مغادرت التنظي
مطلــع العــام 2017 إىل مناطــق ريفيــة 
مبناطــق "يافــع" مســتفيداً مــن دور 
خالــد  للتنظيــم  العســكري  القيــادي 
مفتيــا  يعمــل  كان  والــذي  املرفــدي 
ــويب وينحــدر  ــع الحــراك الجن ــاً م رشعي
ــم  ــدون، ث ــه مؤي ــة ول ــن ذات املدين م
ــع إىل  ــن ياف ــه م ــم بثقل ــل التنظي انتق

قيفــة يف رداع مبحافظــة البيضــاء.
ــود  ــاك وج ــن هن ــز مل يك ــة تع يف مدين
لتنظيمــي القاعدة والدولــة يف املحافظة 
وإن كانــت هنــاك حــاالت فرديــة يف 
عــام 2011 لكــن ليــس كتنظيــم يقــوم 
ــر  ــاس. تغ ــام الن ــر أم ــات ويظه بعملي

ــك مــع 2015  ذل

حيــث أصبحــت كتائــب »أبــو العباس«- 

ــارات  ــة اإلم ــا دول ــي ترعاه ــة الت الجه

واملــال-  والذخــرة  بالســالح  ومتولهــا 

غطــاء ألعضــاء يف تنظيمــي القاعــدة 

والدولــة، وتحولــت الكتائــب إىل واجهة 

للتنظيمــن يف االســتقطاب والتجنيــد، 

الكتائــب  إىل  االنتــامء  يتــم  حيــث 

ــة  ــن املقاوم ــزء م ــاً وج ــه مقاوم بصفت

الشــعبية، ثــمَّ بعــد أن يتــم الوثــوق بــه 

وتّشــبعه بالفكــر »الجهــادي« ينتقــل 

إىل مرحلــة أخــرى ضمــن اســتقطاب 

ــون  ــوم موال ــم يق ــدة، ث ــم القاع تنظي

لتنظيــم الدولــة ضمــن صفــوف أبــو 

العبــاس بتجنيدهــم يف تنظيــم الدولــة. 
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كانــت تشــر املصــادر إىل أن تنظيــم 

يتخلــق  يــزال  مــا  تعــز  يف  الدولــة 

ويتذبــذب دون إيجــاد هويــة محــددة 

أو مناطــق نفــوذ لكــن العِديــد مــن 

املصــادر تحدثــت عــن وجــود عــدد 

املنتمــن يف التنظيم يصل إىل 30 عنراً، 

ــه  ــق علي ــوايف(  يطل ــالل ال يقودهــم )ب

ــام  ــم يف ع ــل إليه ــد(. وانتق ــو الولي )أب

ــه  ــد فصل ــعودي بع ــامم الس 2017م ه

مــن تنظيــم القاعــدة. وينســب إليهــم 

معظــم أعــامل االغتيــاالت واســتهداف 

ــي.  ــش الوطن ــة الشــعبية والجي املقاوم

الســالح  جمــع  بعمليــة  ويقومــون 

بشــكل كبــر وأعــامل الســلب والنهــب. 

وكانــوا ميتلكــون مخزنــاً لألســلحة يف 

منطقــة "الربــة" خــارج مدينــة تعــز11 ، 

لكــن حاليــا تشــر املعلومــات إىل انتقال 

تنظيــم الدولــة يف تعــز بأســلحته إىل 

ــاء. ــة بالبيض ــة قيف منطق

بدايــة وجــود تنظيــم الدولــة 
فــي البيضــاء

يف  للتنظيــم  األوىل  النــواة  كانــت 
مديريــة الحــد التابعــة ملحافظــة لحــج 
املجــاورة ملحافظــة البيضــاء مــن الجهــة 
تحريــر  أن  إال  الغربيــة،  الجنوبيــة 
ــن دفعــت  محافظــة لحــج مــن الحوثي
بــه ليتخــذ مــن مديريــة الزاهــر -يف 
البيضــاء- بــال حميقــان مــكان لتمركــزه 

بــدالً مــن مديريــة الحــد. كانــت قبائــل 
ــد 25  ــع عــى بع ــي تق ــان الت ال حميق
كــم مــن مدينــة البيضــاء قــد التحقــت 
باملقاومــة الشــعبية، ورأت أن وجــود 
ــر  ــة الزاه ــلحة يف مديري ــات مس جامع
قــد  الدولــة  تنظيــم  أو  كالقاعــدة 
يفقدهــا الكثــر مــن التعاطــف داخــل 
اليمــن وخارجــه، ويعــرض تضحياتهــا 
ضــد الحوثيــن للخطــر، فاتخــذت قبيلــة 
ال حميقــان قــراراً بطــرد كل التنظيامت 
اإلرهابيــة مــن الزاهــر واســتجابت تلــك 
وبحثــت  القبيلــة  لقــرار  التنظيــامت 
عــن أماكــن أخــرى آمنــه وعــن حاضنــه 

ــا 12. ــة له اجتامعي
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ــد  ــم خال ــادي يف التنظي ــى القي كان ع

ــادي الســابق يف القاعــدة  املرفــدي القي

أن يبحــث لــه عــن مــكان أخــر. فاتجــه 

مــع القائــد امليــداين أبــو عبــد اللــه 

املرفــدي وعدد مــن األشــخاص املنتمين 

أغلبهــم إىل املحافظــات الجنوبيــة نحــو 

منطقــة يــكال مبديريــة الرشيــة مبحافظة 

الحملــة  قيــام  بعــد  أيضــا  البيضــاء. 

بــن 2018-2017م،  تعــز  يف  األمنيــة 

ــرادا التنظيــامت  وخــروج عــدٍد مــن أف

ــة لجــأ بعــض مــن املحســوبن  اإلرهابي

ــكال  ــة ي ــة إىل منطق ــم الدول عــى تنظي

هنــاك  إىل  انضمــوا  مــن  بــن  ومــن 

القيــادي أبــو حبيــب التعزي. وحســب 

شــيوخ قبائــل مطلعــن عــى تكوين 
تنظيــم الدولــة فــإن معظــم أعضــاء 

ــم هــم13 : التنظي
تنظيــم  صفــوف  يف  -املتشــددون 

. عــدة لقا ا

-الســجناء الســابقن وضحايــا حــرب 

املحافظــات  مــن  خاصــة  الحــويث 

لجنوبيــة. ا

ــرس  ــابقون يف وحــدات الح ــود س -جن

الجمهــوري واألمــن املركــزي واألمــن 

القومــي، التابــع ل"صالــح" بعضهــم 

للتوجيــه  وبعضهــم  االنتقــام  بدافــع 

ــار  ــس والبعــض تج ــم والتجس والتحك

ســالح .

اســتقطابهم  تــم  عاطلــن  -شــباب 

محافظــة  مديريــات  مــن  غالبيتهــم 

. البيضــاء 

وبتتبــع الطريــق الــذي يســلكه أعضــاء 

الشــامل  مــن  القادمــن  التنظيــم 

للعبــور إىل البيضــاء، فإنهــم ميــرون عــر 

محافظــة ذمــار مــروراً مبديريــة عنــس 

الحوثيــن  ســيطرة  تحــت  وتقعــان 

وصــوالً إىل منطقــة يــكال يف البيضــاء 

دون اعراضهــم مــن قبــل الحوثيــن، 

ــوالن  ــة خ ــون مــن مديري كــام يترسب

القبليــة املجــاورة ملحافظــة البيضــاء.

خــاض  2017م  فراير/شــباط   25 يف 

مــع  معاركــه  أول  الدولــة  تنظيــم 

البيضــاء،  محافظــة  يف  الحوثيــن 
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ــى  ــيطرة ع ــا الس ــن خالله ــتطاع م واس

موقــع  وهــو  لقــاح(  )حمــة  جبــل 

وكانــت  جــداً.  مهــم  اســراتيجي 

العمليــة خاطفــة ورسيعــة ومل تلــق 

مقاومــة مــن قبــل الحوثيــن أو محاولــة 

ــتعادة الجبــل بــل  مــن الحوثيــن الس

انســحب الحوثيــون إىل املوقــع املقابــل 

لحمــة لقــاح.

وكســب تنظيــم الدولــة بســيطرته عــى 

ــل" االســراتيجي، انتصــاراً ضمــن  "الجب

وإمكانيــة  املنطقــة،  يف  وجــود  لــه 

ــم  ــل تنظي ــن داخ ــم م ــد للتنظي التجني

يف  والدخــول  صفوفــه  إىل  القاعــدة 

وحــاول  الدولــة.  تنظيــم  مبايعــة 

يف  للقبائــل  نفســه  تقديــم  التنظيــم 

ــن  ــرد الحوثي ــى ط ــه ع ــة" بقدرت "قيف

ــع –  ــد ربي ــالث )ول ــات الث مــن املديري

رداع(.   – القريشــية 

خــالل 2017 تفــرغ التنظيــم للتدريــب 

املديريــات  يف  املعســكرات  وبنــاء 

الثــالث،

 وبــّث التنظيــم مقاطــع فيديــو تظهــر 

ــا  ــر فيه ــم وتوســعه، ويظه ــوة التنظي ق

بضــع عــرشات يف املعســكرات. ومتكــن 

التنظيــم مــن تضخيــم وجــوده مــع 

أصبحــت  محــدوداً.  كان  وجــوده  أن 

ــد  ــة "ول معســكرات التنظيــم يف مديري

الربيــع" معروفــة للجميــع مبــا فيهــا 

ــات  ــدأت الوالي ــة، فب ــر املخابراتي الدوائ

املعســكرات،  تلــك  قصــف  املتحــدة 

ويف صبيحــة 17 أكتوبر/ترشيــن األول 

2017م قــام الطــران الــذي يعتقــد انــه 

أمريــي بقصــف مواقــع تنظيــم الدولــة 

ب 12 صاروخــا، وقالــت البنتاغــون إنــه 

ــش"  ــب لـ"داع ــع تدري ــتهدف مواق اس

يف  الســكان  لكــن  العــرشات.  وقتــل 

املناطــق املجــاورة أكــدوا أن الغــارات مل 

ــم  ــن تنظي ــارص م ــل عن ــؤدي إىل مقت ت

الدولــة. وتعتمــد الواليــات املتحــدة 

مــن  مخابراتيــة  معلومــات  عــى 

اإلمــارات العربيــة املتحــدة يف محاربــة 

التنظيــامت يف اليمــن. 
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مل تــؤِد الرضبــات األمريكيــة إىل إضعاف 

ــا أصبحــت  ــة، لكــن الحق ــم الدول تنظي

املواجهــات بينــه وبــن تنظيــم القاعــدة 

ــر  ــي اســتنزفته وأفشــلت الكث هــي الت

مــن املخططــات التــي رســمها يف منطقة 

جغرافيــة ذات تضاريــس معقــدة.

,,
مل تؤِد الرضبات 

األمريكية إىل إضعاف 
تنظيم الدولبة لكن 
املواجهات بينه وبن 
تنظيم القاعدة هي 

التي استنزفته
,,

سالح الدعشنة
تنظيــم الدولــة الــذي يطلــق عليــه 

ــر بتحــرك  مســمى "داعــش" أيضــا ظه

الحوثيــن إىل صنعــاء عــام2014، ومــع 

وســيطرة  اليمنيــة  الدولــة  انهيــار 

ــا  ــن حروبه ــالد. وش ــى الب ــن ع الحوثي

الرشعيــة  الحكومــة  ضــد  الداخليــة 

املعــرف بهــا دوليــاً. 

محافظــة  اجتيــاح  قبــل  مــا  فمنــذ 

مــرورا   ،2014 يوليو/متــوز  عمــران، 

باجتيــاح العاصمــة صنعــاء ســبتمر/

بلــوغ مرحلــة  أيلــول 2014، وحتــى 

الســلطة  عــى  الكامــل  االنقــالب 

الرشعيــة والتوســع إىل بقيــة املحافظات 

الشــاملية وشــن حــرب عــى محافظــات 

ــارس/آذار 2015؛  ــف م ــوب منتص الجن

املدعومــة  الحــويث  مليشــيات  ظلــت 

ــة  ــا الداخلي ــح تســوق حروبه ــن صال م

بـ"الحــرب عــى الدواعــش"14 !
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الحوثيــون بتســويق أنفســهم  يقــوم 

كمشــاركن يف الحــرب عــى االرهــاب 

الدولــة،  مؤسســات  انهيــار  ِظــل  يف 

ــن  ــوذج اإلماراتي ــابه لنم ــوذج مش كنم

بقيامهــم بتأســيس ميليشــيا يف جنــوب 

ــك.  ــل ذل ــن أج ــن م اليم

جامعــة  الحــويث  جامعــة  وباعتبــار 

مســلحة مناقضــة أيدلوجيــاً للتنظيميــن 

فــإن ذلــك يعتــر مغريــاً للخــارج لكنــه 

يف حقيقــة األمــر يدفــع املجتمعــات 

تنظيــم  مــع  التعاطــف  إىل  املحليــة 

القاعــدة الــذي يقــدم نفســه كعــدو 

للحوثيــن ولتنظيــم الدولــة كــام حصــل 

البيضــاء.  يف 

كــام أن جامعــة الحــويث املســلحة ال 

الدولــة يف حربهــا  تنظيــم  إىل  تشــر 

ــن  ــروج أن كل املعارض ــل ت ــة ب الخاص

شــعار  وهــذا  "دواعــش"!  للجامعــة 

حملــه الحوثيــون منــذ 2014 وحتــى 

ــم  ــكل مــن يعارضه ــوه ل ــوم، ووصف الي

مبــا يف ذلــك الســلطات املعــرف بهــا 

ــاً.  دولي

,,
يقوم الحوثيون بتسويق 
أنفسهم كمشاركن يف 

الحرب عى االرهاب يف ِظل 
انهيار مؤسسات الدولة 
كنموذج مشابه ملا يقوم 
به االماراتين من تأسيس 

ميليشيات يف جنوب اليمن 
بحجة مكافحة االرهاب 

,,
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لماذا يفشل تنظيم 
الدولة؟!

يظهــر تنظيــم القاعــدة أنــه أقــل عنفــا 
ــاب  ــى حس ــع ع ــن املجتم ــرب م للتق
التوحــش الــذي يظهــره تنظيــم الدولــة 
تنظيــم  ســيقوض  ذلــك  أن  معتقــدا 
الدولــة يف اليمــن ويكســبه عــى األرض 
يف  القاعــدة  تنظيــم  ويعتــر  الحقــا. 
ــم القاعــدة  ــروع تنظي اليمــن أخطــر ف

ــة  ــم باملرون ــرى إذ يتس ــدول األخ يف ال
ــام  ــعبية. يف ع ــة الش ــب الحاضن ليكس
2013م اعتــذر تنظيــم القاعــدة عــن 
هجومــه الــذي اســتهدف مستشــفى 
عســكرياً يف صنعــاء وقتــل 52 شــخصاً.

ومنــذ ذلــك الحــن، كان تنظيــم القاعدة 

أكــر اســراتيجية بشــأن األهــداف التــي 

ــات  ــك أدان مــراراً عملي ــا. ولذل يهاجمه

لتنظيــم الدولــة يف عــدن مــن بينهــا 

الهجــوم الــذي اســتهدف الجنــود أثنــاء 

اســتالم الرواتــب عــام 2017 وقتــل أكــر 

مــن 100 مجنــد.

أكــر  فهــامً  الدولــة  تنظيــم  امتــالك 

ــوايئ يف  ــف العش ــالم والعن ــاً لإلس تطرف

ــود  ــن وج ــل م ــع يجع ــة الجمي مواجه

حاضنــة َقبليــة أمــراً يف غايــة الصعوبــة. 

ــر  ــن غ ــدة، فم ــم القاع ــا لتنظي وخالف

الدولــة  تنظيــم  يقــوم  أن  املرجــح 

تكتيكاتــه.  أو  أيديولوجيتــه  بتعديــل 

ومــن شــأن ذلــك أن يفقــد الكثــر مــن 

يف  الدولــة  تنظيــم  وجــوده.  أســباب 

نقــده لتنظيــم القاعــدة يف اليمــن يتهمه 

أنــه منظمــة معتدلــة جــدا وليســت 

"إســالمية" مبــا فيــه الكفايــة15 .

فــإن  القاعــدة  تنظيــم  عكــس  عــى 

ــب  ــراز األجان ــوم بإب ــة يق ــم الدول تنظي

يف القيــادة، مــا يؤكــد عــدم فهمهــم 

اليمنيــن. لطبيعــة 

,,
يظهر تنظيم القاعدة أنه أقل 
عنفاً للتقرب من املجتمع عى 
حساب التوحش الذي يظهره 
تنظيم الدولة الذي جعل من 
وجود حاضنة قبلية له أمراً يف 

غاية الصعوبة 
,,
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ونتيجــة  الدولــة  تنظيــم  أن  كــام 

ــه ال  ــى اآلن فإن ــرة حت ــداده الصغ ألع

ــالً يف حــال وجــود  ميكــن الصمــود طوي

ســلطات دولــة تقــوم مبحاربتــه، وال 

ميكنــه تنفيــذ عمليــات متزامنــة يف عدة 

ــالد.  ــل الب ــق داخ مناط

كــام أن تنظيــم الدولــة باعتبــاره يف 

ــارص أقــل ال  ــن وعــدد عن ــة تكوي مرحل

ــتخبارات  ــرة يف االس ــارص مه ــك عن ميتل

والُنظــم الداخليــة ملكافحــة الجواســيس 

ســواء مــن أجهــزة املخابــرات أو الجناح 

ــدة.  ــتخبارايت للقاع االس

كــام أن التســليح وضعــف التمويــل 

وقــدرة بســيطة يف االبتــكار والتخطيــط 

للعمليــات يجــره عــى الراجــع مــراراً. 

ــم  ــرار داخــل تنظي ــزال نظــام الق ــا ي م

ــة مــن أعــى إىل أســفل ال يتســم  الدول

باملرونــة الكافيــة يف حالــة وجــود حملة 

حــرب جديــدة، ولذلــك يتجمــع معظــم 

أعضــاء التنظيــم يف منطقــة واحــدة. 

بعكــس تنظيــم القاعــدة الــذي يعطــي 

صالحيات أوســع للمجموعــات يف اتخاذ 

القــرارات والتواصــل مــع القيــادة. 
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مقدمة
مثلــت الطبيعــة الجغرافيــة اليمنيــة ووعــورة التضاريــس، مكانــاً جذابــاً للتنظيــامت 

اإلرهابيــة، مثــل تنظيــم القاعــدة يف شــبه الجزيــرة العربيــة وتنظيــم الدولــة 

اإلســالمية. ومنــذ تســعينات القــرن املــايض، كانــت الجبــال واملناطــق الخاليــة مــن 

ــم القاعــدة، بعــد عودتهــم مــن أفغانســتان. ــن مــن تنظي الســكان مــأوى للمقاتل

وعــادة مــا تســتغل التنظيــامت اإلرهابيــة االنفــالت األمنــي والحــرب الداخليــة مــن 

ــى  ــن ع ــالب الحوثي ــن انق ــة م ــة الالحق ــر املرحل ــوذ. وتعت ــن النف ــد م ــل املزي أج

ــة  ــم الدول ــدء وجــود تنظي ــدة، وب ــم القاع ــدد تنظي ــات لتم الســلطة أفضــل األوق

ــاً باســم "داعــش". ــالد الشــام والعــراق املعــروف إعالمي اإلســالمية يف ب

ــدد إىل  ــن ج ــاب مجندي ــن اكتس ــبتمر/أيلول2014م م ــد س ــامن بع ــن التنظي متك

صفوفهــام، لكــن تنظيــم الدولــة اعتمــد بالفعــل عــى املنشــقن مــن تنظيــم القاعدة 

بشــكل رئيــس، ولطبيعــة التنظيــم ومشــكالت القيــادة انســحب املنشــقون مجــدداً 

مــن تنظيــم الدولــة وعــادوا لتنظيــم القاعــدة، وبــدت قنــوات تنظيــم القاعــدة يف 

احتفــاء الفــت بالعائديــن مــن تنظيــم الدولــة، نهايــة 2017 وخــالل عــام 2018م مــا 

ولــد ردة فعــل غاضبــة مــن قبــل تنظيــم الدولــة يف اليمــن.

وعــى عكــس وجــود تنظيــم القاعــدة يف عــدة جيــوب باليمــن، فــإن تنظيــم الدولــة 

ــى يف  ــى بق ــكان وجــوده انحــرس حت ــة عــن م ــم الدعاي ــذي يعتمــد عــى تضخي ال

جيــوب عــدة مبحافظــة البيضــاء وســط اليمــن.

,,
عى عكس وجود تنظيم القاعدة يف عدة جيوب باليمن، 

فإن تنظيم الدولة يعتمد عى تضخيم الدعاية
,,
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تنظيــم  تقاســم  يعنــي  مــا  وهــو 

ومــع  وجــوده،  مناطــق  يف  القاعــدة 

توتــر  يف  الخالفــات  تســببت  ذلــك 

األوضــاع بــن التنظيمــن حتــى يوليــو/

متــوز 2018 عندمــا اختطــف تنظيــم 

ــدة  ــم القاع ــن تنظي ــارص م ــة، عن الدول

أثنــاء مرورهــم مــن نقطــة تابعــة لهــم. 

ورفــض تنظيــم الدولــة اإلفــراج عــن 

ــم  ــم القاعــدة وشــن التنظي أرسى تنظي

هجــامت مســتمرة عــى مواقــع تنظيــم 

القاعــدة الــذي بادلــه باملثــل لتبــدأ 

أوســع معركــة بــن التنظيمــن يف اليمن.

 التــي انهــارت يف العــراق وبــالد الشــام.

وســيكون فــرع التنظيــم يف اليمــن محل 

اهتــامم مــع دعــوة التنظيــم نهايــة 

2018م إىل النفر إىل اليمن، و"االلتحاق 

بدولــة الخالفــة يف البيضــاء"1 .

داخــل  مــن  أوســع  ِفهــم  إطــار  يف 

التنظيــم هنــاك مجلــة "النبــأ" الناطقــة 

باســم تنظيــم دولــة الخالفــة اإلســالمية 

ــا  ــام، ويف عدده ــالد الش ــراق وب يف الع

الصــادر يف مايو/أيــار2018 نــرشت قصة 

نعــّي ل"أبــو كــرم الحرضمــي" أحــد 

مؤســي التنظيــم يف اليمــن. تُقــدم 

هــذه القصــة شــكالً عــن وضــع تنظيــم 

الدولــة يف اليمــن، حيــث كان "أبــو كــرم 

الحرضمــي" الــذي تــم تجنيــده مــن 

ســجون الســعودية، يريــد أن يصبــح 

انتحاريــاً يف صفــوف تنظيــم الدولــة 

يف ســوريا، لكــن التنظيــم أقنعــه -كــام 

تقــول املجلــة- بالبقــاء يف "أرض اليمــن 

ليكــون مــن حجــر األســاس الــذي تبنــى 

ــالمية". ــة اإلس ــم الدول ــه تنظي علي

وضع تنظيم الدولة :
ــالً  ــدة تفصي ــم القاع ــدى تنظي ــام ل بين

واســعاً حــول نشــأته، يف اليمــن؛ وتُجرى 

األبحــاث حول وضعــه وقدراتــه الِقتالية 

النفــوذ  ومناطــق  التأســيس  وطــرق 

وأســباب ذلــك. لكــن هنــاك القليــل 

ــالمية  ــة اإلس ــم الدول ــع تنظي ــن وض ع

وفرعهــا وتأسيســها يف اليمــن، باعتبارها 

ــة الخالفــة" فرعــاً مــن فــروع "دول
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التنســيق  مســؤول  كــرم  أبــو  وكان 

والتجنيــد حســب مــا تقــول املجلــة: 

"فقــد كان لــه الفضــل يف إيــواء اإلخــوة 

املضافــات،  وفتــح  حرضمــوت  يف 

واســتقبال الشــباب وقضــاء حوائجهــم، 

حتــى صــار مــن اإلخــوة املســؤولن عــن 

ســر التنظيــم يف تلــك الواليــة". ثــمَّ تــم 

انتدابــه "يف ســر التنظيــم بــن الواليات، 

ــذا  ــان له ــن إتق ــه م ــرع ب ــا ب ــك مل وذل

العمــل وحســن البــالء فيــه، فــكان يلبي 

حاجــة اإلخــوة ويســتقبل النافريــن، 

ــع  ــل م ــمَّ انتق ــن". ث ــل املجاهدي وينق

مبحافظــة  رداع"  "قيفــة  إىل  التنظيــم 

الحرضمــي  كــرم  أبــو  وكان  البيضــاء. 

يقــوم "بســقيا املــاء" كــام تقــول املجلة.

كــرم  أبــو  نعــّي  يف  املجلــة  تُقــدم   

إبريــل/ يف  ُقتــل  -الــذي  الحرضمــي 

ــة  نيســان 2018 بقذيفــة وليــس بعملي

ــع  ــؤرشا لوض ــد-، م ــام يري ــة ك انتحاري

تنظيــم الدولــة اإلســالمية يف اليمــن 

النحــو اآليت: عــى 

• التنظيــم اعتمــد يف تأسيســه يف اليمــن 

"البيعــة"  قدمــوا  الذيــن  غــر  عــى 

ألبوبكــر البغــدادي، عــر أعضــاء أخرين 

ــوا عــى  ــن الســعودية وحصل ــوا م َقدم

املــال و"التزكيــة" عــر ســعودين. تؤكــد 

الــدور ألعضــاء التنظيــم الســعودين 

يف تأســيس فــروع التنظيــم األخــرى، 

هنــاك ِقصــة أخــرى نرشتهــا "النبــأ" 

ــذي كان  ــي ال ــح العولق ــو صال ــن أب ع

ــا  ــعودية، وم ــويق بالس ــل يف التس يعم

يف  الخالفــة  جنــد  "إصــدار  ظهــر  إن 

اليمــن" -إعــالن التأســيس- حتــى عــاد 

ــح  ــم، وأصب ــق بالتنظي ــالد والتح إىل الب

ــق"  ــة "الصدي ــداً لكتيب قائ
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 وُقتــل بعــد أن فجــرَّ نفســه إىل جانــب 

ســتة أخريــن يف مواقــع الحوثيــن- 

ــة2 . ــب الصحيف حس

• التنظيــم تأســس يف حرضمــوت، يف 

مــع  وســاحلية  صحراويــة  جغرافيــة 

نفــوذ تنظيــم القاعــدة وحكمــه ملدينــة 

ــر يف  ــة األك ــة املحافظ ــكال" عاصم "امل

ــة  ــورة بدائي ــوره بص ــد ظه ــن، بع اليم

ــدن خــالل املراحــل األوىل لحــرب  يف ع

واهتــم  الحوثيــن  عــى  التحالــف 

ــوا  ــلح ومل يخوض ــا بالتس ــه وقته أعضائ

الحــرب ضــد الحوثيــن . 

ــع  ــد مواق ــم إىل عدي ــار التنظي • انحس

ــدم  ــالد، وع ــط الب ــة رداع" وس يف "قيف

ــوت  ــاء يف حرضم ــى البق ــم ع قدرته

مــع دخــول القــوات اإلماراتيــة عــام 

تزايــدت  إذ   2017 ومطلــع   2016

ــود  ــة، ويع ــة األمريكي ــات الجوي الرضب

ــنبن  ــام س ــة -ك ــا قيف ــك إىل جغرافي ذل

الحقــاً- التــي تعتــر أكــر أمنــاً مــن 

الحرضميــة.  والوديــان  الصحــراء 

ــال  ــرات كح ــد إىل الخ ــم يفتق •التنظي

وضــع  لذلــك  القاعــدة،  تنظيــم 

اهتاممــه عــى شــخصية مثــل "أبــو 

كــرم الحرضمي"بــدون تأهيــل عســكري 

ــة  ــايل ســابق يف إدارة شــؤون الحرك وِقت

يف البدايــة والتنظيــم لهــا، عــى الرغــم 

مــن أن تجنيــده تــم يف الســجن لينتقــل 

بعدهــا إىل اليمــن. 

الحرب بين تنظيمي الدولة 
والقاعدة:

يف مطلــع عــام 2014 اندلــع القتــال بــن 

التنظيمــن الجهاديــن، وعى إثــره أنهى 

زعيــم تنظيــم القاعــدة أميــن الظواهري 

ــة  ــدة" بـ"الدول ــات "القاع ــميا عالق رس

تســمية  أعــادت  التــي  اإلســالمية" 

نفســها بـ"الدولــة اإلســالمية يف العــراق 

ــام". والش
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يف اليمــن قبــل هــذا اإلعــالن كان فــرع 

ــم القاعــدة يف اليمــن، يف موقــف  تنظي

ــن  ــادات م ــم قي ــر دع ــادي ومل ينك رم

داخلــه لِقيــام دولــة الخالفــة. واســتغرق 

األمــر أشــهر مــن دورات داخليــة يف 

التنظيــم اســتعداداً إلعــالن موقــف مــن 

تنظيــم الدولــة يف العــراق والشــام. ويف 

منتصــف 2014 أعلــن تنظيــم القاعــدة 

الــراءة ورفــض البيعــة. وعــر بيــان تاله 

النظــاري،  الرشعــي حــارث  القيــادي 

خطــوة  "إن  القاعــدة  تنظيــم  قــال 

ــة، تنطــوي عــى  ــة أحادي إعــالن الخالف

مخالفــات رشعيــة، عــدا عــن كونهــا مــن 

ــادي". أســباب شــق الصــف الجه

 لذلــك مل يجــد منــارصو تنظيــم الدولــة 
داخــل صفــوف تنظيــم القاعــدة ســوى 
الخــروج مــن التنظيــم، لكــن االنشــقاق 
تنظيــم  عــى  يؤثــر  وال  كان ضعيفــاً 
القاعــدة، حتى أعلــن أبوبكــر البغدادي 
يف ســبتمر/أيلول2014 حصولــه عــى 
بيعــة للتنظيــم يف اليمن.رفــض تنظيــم 
القاعــدة أســاليب تنظيــم الدولــة مــراراً 
وأخــرج مــن عملياتــه "القتــل بالذبــح" 

تنظيــم  عــى  حكــراً  أصبــح  الــذي 
الدولــة ، كــام رفــض اســتهداف تنظيــم 
ــة  ــار الحكومي ــاجد واملق ــة للمس الدول
يف  اليمنــي  الجيــش  ومعســكرات 
املناطــق املحــررة واعتــر فكــر التنظيــم 

"منحــرف"3 .
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,,
 أصدر ثالثة من أعضاء تنظيم الدولة اليمنين 
يف "دير الزور"، دعوات  لتنظيم القاعدة إىل 

مبايعة البغدادي وإىل قتال نظام الرئيس 
عبدربه منصور هادي وقوات التحالف 

واملقاومة الشعبية
,,

 ،2015 نوفمــر   / الثــاين  ترشيــن  يف 

تنظيــم  أعضــاء  مــن  ثالثــة  أصــدر 

الــزور"،  "ديــر  يف  اليمنيــن  الدولــة 

دعــوات لتنظيــم القاعــدة وزعيمهــا 

ــرة العــرب )قاســم الرميــي( إىل  يف جزي

مبايعــة البغــدادي كخليفــة للمســلمن، 

وإىل قتــال 3 أطــراف تــم تحديدهــا: 

نظــام الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي، 

وقــوات التحالــف، واملقاومــة الشــعبية، 

كــام هاجمــوا تنظيــم القاعــدة ووصــل 

ــة 4.   ــن الرشيع ــه م ــد إخراج ــر ح األم

نــارص  بســلفه  متأثــراً  الرميــي  كان 

الوحيــي الــذي ينكــر أســاليب تنظيــم 

طيــار  دون  بطائــرة  -ُقتــل  الدولــة 

رافضــاً  يف -2014 ومــى يف طريقــه 

بتنظيــم  ومتمســكاً  الدولــة  لتنظيــم 

الظواهــري. خــالل  القاعــدة بقيــادة 

الفــرة الالحقــة قــام "الرميــي" بالقيــام 

بــدورات تثقيفيــة ألعضــاء التنظيــم 

تحذيــراً مــن تنظيــم الدولــة وتأثيــم 

مــن ينتســبون إليهــا. 
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تعرضــت معســكرات التنظيــم للقصــف 

مــن طائــرات أمريكيــة دون طيــار خالل 

عــام 2017م ويبــدو أن ذلــك أوجــع 

مــن  يفقــد جــزءاً  التنظيــم وجعلــه 

ــارص  ــاد عــرشات العن ــام ع ــه في مجندي

إىل تنظيــم لقاعــدة5 . خــالل ذلــك العام 

دون  والقاعــدة  الدولــة  تنظيــام  كان 

تنافــس، يف عالقــة جيــدة دون معــارك،

املطــريف  خالــد  ذكــر  مــا  حســب   

يف  القاعــدة(  تنظيــم  يف  )القيــادي 

ــدو  ــرش يف نفــس العــام. ويب تســجيل نُ

أن حديــث املطــريف يحمــل الكثــر مــن 

التنظيــامن يف  الصــواب فقــد توحــد 

ــارات  ــن الغ ــاة م ــط للنج ــاد الخط إيج

ــتمرت  ــي اس ــار الت ــة دون طي األمريكّي

بشــكل ال هــوادة فيــه منــذ وصــول 

ترامــب إىل البيــت األبيــض.

التنظيمــن  بــن  األمــور  أن  ويبــدو 

زادت توتــراً بحلــول 2018م مــع عــودة 

القاعــدة.  تنظيــم  إىل  كُــر  مقاتلــن 

وهاجــم تنظيــم الدولــة مــراراً "الرميي"، 

ــأ" يف "إبريــل/ ــه مجلتهــم "النب ووصفت

نيســان2018" ب"ســفيه تنظيــم قاعدة 

ــرج  ــي يخ ــم الرمي ــو قاس ــن املدع اليم

شــارحاً ألتباعــه منهــج القاعــدة ســاعياً 

مــن خــالل ذلــك إىل نقــض رشعيــة 

تنظيــم الدولــة اإلســالمية، بــل وتأثيــم 

جهلــه  -بحســب  ألنهــم  مجاهديهــا 

املركــب- قامــوا بــيء غــر رشعــي" 6. 

,,
تعرضت معسكرات 
التنظيم للقصف من 
طائرات أمريكية دون 

طيار خالل عام 2017م 
ويبدو أن ذلك أوجع 
التنظيم وجعله يفقد 

جزءاً من مجنديه
,,



32

توحش اإلرهاب يف اليمن )3( تنظيم الدولة.. البحث عن أرض الخالفة

ينظــر تنظيــم الدولــة إىل "القاعــدة" 

مــن  الكثــر  يرتكــب  أصبــح  بأنــه 

"اآلثــام" مثــل: ُقــرب التنظيــم مــن 

املقاومــة والجيــش الوطنــي وأن بعــض 

أعضــاءه يتناولــون "الدخــان" وميضغون 

"القــات"، إضافــة إىل رفــض "القاعــدة" 

ــة الخالفــة" وهــو خــالف  مبايعــة "دول

ــا  ــن. أم ــن العاملي ــن التنظيم ــد ب ممت

تنظيــم القاعــدة فــرى تنظيــم الدولــة 

"عبــارة عــن جامعة اســتخباراتية بهدف 

عــى  ويطلقــون  الحوثيــن،  خدمــة 

ــرى  ــح ) الخــوارج ( وي ــم مصطل التنظي

انهــم باتــوا يشــكلون خطــراً كبــراً عــى 

منطقــة قيفــة وعــى الشــباب املؤيديــن 

ــة"7 . ــدة يف املنطق ــر القاع لفك

ــن  ــة بي ــم الدول ــع تنظي وض
ــن: ــة والحوثيي ــل قيف قبائ

ــة  يحظــى تنظيــم القاعــدة بعالقــة وديّ
مــع القبائــل يف البيضــاء، لعدة أســباب: 
معظــم أعضــاء التنظيــم يف املنطقة هم 
ــس  ــاركون لي ــل ويش ــاء القبائ ــن أبن م
عــن أيدلوجيــا بقــدر كــون التنظيــم 
مقاتــل رشس ضــد الحوثيــن وميتلــك 
مواقــع  وميلــك  والذخــرة  األســلحة 
القاعــدة  تنظيــم  يهاجــم  مل  خاصــة. 
ــر  وحــدات الجيــش أو املقاومــة، ويعت
مهاجمتهــم خــروج عــن منهــج تنظيــم 
ــة"  ــة يف "قيف ــر املعرك ــدة، ويعت القاع
مصريــة للتنظيــم ولحاضنتــه املجتمعية 
يف  فالخــذالن  املحافظــات  بقيــة  يف 

ــيئة. ــه س ــة عواقب ــراف القبيل أع

,,
ينظر تنظيم الدولة إىل القاعدة بأنه أصبح يرتكب 

الكثر من اآلثام ويرى تنظيم القاعدة تنظيم الدولة 
أنه عبارة عن جامعة استخباراتية لخدمة الحوثين

,, 
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يقــدم تنظيــم القاعــدة نفســه كممثــل 

للفكــر الجهــادي بطريقــة تتعاطــف 

مــع املجتمــع املحيــط بعكــس وحشــية 

ــي رســخها يف وعــي  ــة الت ــم الدول تنظي

ــاك.   ــل هن القبائ

وبعكــس تنظيــم القاعــدة فــإن تنظيــم 

مــع  مواجهــات  يف  دخــل  الدولــة 

القبيلــة . كانــت اســراتيجية تنظيــم 

الدولــة قبــل عامــن حرصــه عــى إيجــاد 

ــة"  ــة "قيف ــكراته يف منطق ــا ملعس مكان

الطبيعــة  مــن  لالســتفادة  بالبيضــاء 

التكويــن  ومــن  الصعبــة  الجغرافيــة 

القبــي للمجتمــع املحيــط الــذي ميكــن 

أن يشــكل حاضنــا شــعبيا لــه مســتقبال،  

كــام انــه مل يغفــل ان تواجــده بالــذات 

بــن  صعبــة  تضاريــس  مناطــق  يف 

معســكرات الرشعيــة والحوثيــن ميكنــه 

مــن البقــاء دون اســتهداف .

يف البدايــة اســتخدم تنظيــم الدولــة 

وجــوده يف "قيفــة" ملواجهــة الحوثيــن، 

لعلمــه املســبق بــان قبيلــة قيفة بشــكل 

عــام قبيلــة مناهضــة للتواجــد الحــويث، 

يف  دخلــت  قــد  املنطقــة  وكانــت 

ــمر/ ــن يف ديس ــع الحوثي ــات م مواجه

كانــون األول 2014م – أي قبــل انطــالق 

عمليــات التحالــف العــريب.

للحكومــة  فعليــة  ســلطة  توجــد  ال 

ــة- يف ِقيفــة وتنشــغل  ــة -الرشعي اليمني

ــا  ــم ضمه ــي ت ــعبية -الت ــة الش املقاوم

الحقــاً للجيــش- مبواجهــة الحوثيــن. 

ــد  ــة، فق ــرب دامئ ــة ح ــا منطق وبصفته

لالنتشــار،  مكانــاً  املنطقــة  مثلــت 

واســتفاد الحوثيــون مــن وجــود طــرف 

ــكرات  ــكراتهم ومعس ــن معس ــث ب ثال

الرشعيــة لتريــر عمليــات االختطافــات 

القبائــل  ألبنــاء  املتوحــش  والقتــل 

ــرر الحــرب تحــت  وأيضــا الســتمرار م

ذريعــة مكافحــة االرهــاب . فقــد كانت 

املنطقــة التــي متركــز فيهــا التنظيــم 

قريبــة مــن مواقــع الحوثيــن، وبالتــايل 

اســتطاع تنظيــم الدولــة أن يوســع مــن 

نشــاطه يف ظــل غــض الطــرف مــن قبــل 

ــم، ــطة التنظي ــن أنش ــن ع الحوثي
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عــى  واحــد  قبــي  شــيخ  وقــال 

ــف  ــرة يقص ــن م ــر م ــل إن يف أك األق

ــعبية  ــة الش ــع املقاوم ــون مواق الحوثي

ــارص  ــع عن ــة م ــتباك املقاوم ــاء اش أثن

ــف الضغــط  ــن أجــل تخفي ــم م للتنظي

عــن "تنظيــم الدولــة" بعــد أن تتــم 

ــه،  ــب مواقع ــم يف أغل محــارصة التنظي

ومتنعــه مــن التمــدد8 .

خــاض  2017م  فراير/شــباط   25 يف 

ــن  ــع الحوثي ــه م ــة ل داعــش اول معرك

ــا الســيطرة عــى  واســتطاع مــن خالله

ــل ) حمــة  ــع اســراتيجي عــى جب موق

تلــق  مل  عمليــة خاطفــة  ( يف  لقــاح 

مقاومــة مــن قبــل الحوثيــن أو محاولة 

اســتعادته.

الدولــة عمــل  مكــن ذلــك لتنظيــم 

معســكر يف منطقــة ) الظهــره ( وهــي 

منطقــة تبعــد نســبياً عــن منطقــة يــكال 

اال انهــا تتصــل بهــا عــر سلســلة جبلية، 

هــم مشــائخ   ) القبــي  آل   ( ويعــد 

قياديــة  ارتباطــات  ولهــم  املنطقــة 

احمــد  فالشــيخ  الحوثيــن،  بجامعــة 

محمــد القبي9 – شــقيق الشــيخ ســيف 

القبــي – هــو احــد قيــادات الحوثيــن 

ــاط   ــدي املش ــدر مه ــة وأص يف املحافظ

قــرارا يف 5 مايــو/ آيــار 2018م بتعيينــه 

ــورى ــس الش ــواً يف مجل عض

,,
خاض تنظيم الدولة معركة 

واحدة مع الحوثين يف 
محافظة البيضاء وسيطر عى 
جبل )حمة لقاح( ومل يلق 

مقاومة من الحوثين 
,,

,,
أسس تنظيم الدولة معسكراً 

يف منطقة الظهرة بقيفة 
تتصل مبنطقة يكال عر 

سلسلة جبلية ويعد )آل 
القبي( هم مشائخ املنطقة 

ولهم ارتباطات قيادية 
بجامعة الحوثين

,,
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فيــام املرجــع الدينــي محمــد القبــي  – 
ــاً  شــقيق ســيف القبــي – يشــغل حالي
للحوثيــن،  الســيايس  املكتــب  عضــو 
ــذ  ــويث من ــة الح ــرط يف حرك ــو منخ وه
البدايــات، ويف 5 مايــو/ آيــار 2015م 
التقــى محمــد القبــي وخمســة مــن 
ــع  ــن م ــة الحوثي ــادات جامع ــار قي كب
ــيعية يف  ــات الش ــن املرجعي ــادات م قي

ــراق. الع

أعــدم تنظيــم الدولــة ثالثــة مــن أبنــاء 
البيضــاء يف 2018 بعــد القبــض عليهــم 
مــأرب  إىل  متجهــن  كانــوا  عندمــا 
ــاء  ــن أبن ــر م ــش، فكث ــاق بالجي لاللتح
جبليــة  مناطــق  يتســللون  القبائــل 
مــروراً مــن مديريــات قيفــة هروبــا 
ــول إىل  ــل الوص ــن أج ــن م ــن الحوثي م
مــأرب  مبحافظــة  ماهليــة  مديريــة 
الحــدث  واإللتحــاق بالجيــش وهــذا 
ــدى  ــة ل ــة اهمي ــم الدول ــب تنظي أكس
الحوثيــن الذيــن لديهــم معســكرا عــى 
بعــد 3 كيلــو مــر مــن معســكر تنظيــم 
الدولــة يف منطقــة الظهــره مبديريــة 

ــاء. ــة البيض ــع مبحافظ ــد ربي ول

يف نهايــة مــارس/أذار 2018م قــرر وكيل 
محافظــة البيضــاء لقطــاع رداع الدكتــور 
املرحلــة  يدشــن  أن  جرعــون  ســنان 
ــر مناطــق قيفــة وكان  األوىل مــن تحري
ــا مــن  ــن عســكريتن قدمت ــه كتيبت لدي
ــد  ــي" ول ــأرب إىل "مديريت ــة م محافظ
الربيــع و"القريشــية"، لكــن تنظيــم 
القــوات  لهــذه  كمينــاً  أعــد  الدولــة 
بهــدف الســيطرة عــى أســلحة الكتائب 

ــاء وصــول الكتائــب  وارس الجنــود. وأثن
التنظيــم  باغــت  يــكال  منطقــة  إىل 
ــن  ــة انتحاري ــة بثالث ــوات الحكومي الق
وســيارة مفخخــة وجــرت بــن الطرفــن 
ُقتــل خاللهــا 13  اشــتباكات طاحنــة 
ــود  ــن جن ــة" و3 م ــم الدول ــن "تنظي م
الجيــش الوطنــي وانســحبت الكتيبتــن 
ــم  ــناد عنه ــر اإلس ــد تأخ ــارب، بع إىل م
ونفــاذ الذخائــر، باإلضافــة إىل عــدم 
ــه  ــم طلب ــف، رغ ــران التحال ــل ط تدخ

ــرة10 . ــن م ــر م أك
بــن  فاصلــة  نقطــة  هــذه  مثلــت 
تنظيــم الدولــة وقبائــل قيفــة، وجعلــت 

التنظيــم منبــوذاً بــكل أفــراده، 
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ــل تشــعر بخطــر وجــود  ــدأت القبائ وب

ــا.  ــدد أمنه ــم وأن وجــوده يه التنظي

الدعــايئ  الخطــاب  ذلــك  مــن  وزاد 

ــش  ــى الجي ــق ع ــذي يطل ــم ال للتنظي

والحوثيــن  بـ"املرتديــن"  الحكومــي 

قــد  التنظيــم  كان  بـ"املرشكــن". 

ــن  ــدة ع ــم القاع ــاب تنظي ــد خط انتق

و"الرشعيــة"  و"التحــرر"  "النضــال" 

ومواجهــة "الحوثيــن" وانتقــد عــدم 

ــش  ــي ضــد الجي ــامد خطــاب طائف اعت

والحكومــة الرشعيــة يف نهايــة نوفمــر/

ترشيــن الثــاين2017م11 . ويعتقــد قبائل 

ــض  ــالمية ترف ــة إس ــة أن أي جامع قيف

الحكومــة الرشعية وتهاجمهــا فوجودها 

يف مناطــق القبائــل مرفــوض12 .

بعــد  أي  2018م  يونيو/حزيــران  يف 

اتجــه  الحادثــة،  تلــك  مــن  شــهرين 

ــن  ــق ب ــع طري ــة إىل قط ــم الدول تنظي

مــأرب،  قيفــة« ومحافظــة  »مناطــق 

فــرداً،   13 واحتجــز 

ــدة،  ــم القاع ــون لتنظي ــم ينتم جميعه

ــن  ــن الطرف ــاً ب ــر رصاع ــا فج ــو م وه

تنظيــم  يومية.ورفــض  شــبه  وحــرب 

الدولــة الوســاطة لإلفــراج عنهــم لتبــدأ 

غــارات وكامئــن متبادلــة يف يوليــو/

القاعــدة  تنظيــم  لكــن  متــوز2018، 

تأخــر حتــى ديســمر/كانون األول2018 

التنظيــم.  مواجهــة  عــن  لإلعــالن 

ــة هــذه  ــى كتاب ــت مســتمرة حت والزال

مايو/أيــار2019م. يف  الورقــة 

ما طبيعة منطقة االقتتال 
بين التنظيمين؟!

االقتتــال  دراســة  يف  الــرشوع  وقبــل 
وأســاليبه يجــب الذهــاب إىل الطبيعــة 
ــة  ــإن "قيف ــلفنا ف ــام أس ــة. وك الجغرافي
الباقيــة  النفــوذ  منطقــة  هــي  رداع" 
ــن، عــى عكــس  ــة -اليم ــم الدول لتنظي
ــد يف  ــدة إذ يتواج ــم القاع ــود تنظي وج
محافظــات أخــرى مجــاورة للبيضــاء. 



37

توحش اإلرهاب يف اليمن )3( تنظيم الدولة.. البحث عن أرض الخالفة

وهــي منطقــة جبليــة وعــرة بعيــدة 
والتجمعــات  الخدمــات  مراكــز  عــن 
ــن  ــة م ــة قيف ــون قبيل ــكانية، وتتك الس
مــن  فخــذ  كل  قبليــة  فخــوذ  ثالثــة 
ــة  ــى مديري ــيطر ع ــوذ يس ــذه الفخ ه
ــن  ــه:- وتقط ــة الرشي ــا، فمديري بأكمله
يف هــذه املديريــة قبائــل "ال غنيــم" 
والذيــن يعتــرون جــزء مــن قبيلــة قيفة 
ومشــائخها هــم "ال الجــري". ومديرية 

ولــد ربيــع، وتضــم قبائــل "ال مهــدي"، 
ــة هــم أرسة "ال  ومشــائخ هــذه القبيل
الذهــب" التــي يتــوزع رجالهــا بــن 
القاعــدة والحوثيــن، وتتســم بــراع 
األجنحــة بــن األشــقاء وأبنــاء العمومــة، 
ــة  ــة قبلي ــي مرجعي ــة ه ــذه العائل وه

ــة. ــل قيف لقبائ

أ . قيفة البيضاء) الجغرافيا 
والمجتمع(:

تقــع محافظــة البيضــاء يف قلــب اليمــن 

وتتوســط مثــان محافظــات مينيــة هــي 

ــار ولحــج  ــارب وذم ــن وشــبوة وم ) اب

واب والضالــع وصنعــاء ( وبالتــايل فانهــا 

تقــع عــى مقربــة مــن اهــم املحافظات 

انتاجــاً للنفــط وهــي محافظتــي شــبوة 

ومــارب، وهــو مــا يجعــل ســيناريو 

ــوريا  ــراق وس ــل يف الع ــا حص ــرار م تك

متوقعــا.

) منطقــة يــكال ( التــي كان تنظيــم 

الدولــة قــد أســس معســكرا فيهــا قبــل 

هزميتــه عــى يــد تنظيــم القاعــدة هــي 

ــة احــدى مناطــق قيف
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. أمــا مديريــة القريشــية فتضــم عــدداً 

مــن التجمعــات القبليــة التــي يجمعهــا 

ــة،,  ــة قيف نســباً واحــد وتعــود إىل قبيل

"ال  هــم  املديريــة  هــذه  ومشــائخ 

ــون". جرع

ــد  ــل الوحي ــي مصــدر الدخ ــة ه الزراع

لقبائــل قيفــة، مبــا يف ذلك زراعــة القات 

وتصديــره إىل محافظات البــالد، ويعمل 

أغلــب األهــايل يف ذلــك ، وتجمعهــم 

العــادات والتفاليــد واألســالف القبليــة، 

املتعلمــن  عــدد  يكــون  يــكاد  فيــام 

الحاصلــن عــى الشــهادات العليــا يف 

ــل  ــا أق ــوس والدراســات العلي البكالوري

ــن 5%.  م

التحتيــة  البنّيــة  مؤسســات  تنعــدم 

و"القريشــية"،  الربيــع"  "ولــد  يف 

والتجمعــات الســكانية متباعدة-كــام يف 

ــال  أغلــب مناطــق اليمــن- وتوجــد جب

ــكان.  ــه بالس ــر آهل ــرة غ ــان كث وودي

ولــد  ملديريتــي  التضاريــس  وتتســم 

ربيــع والقريشــية

 بالتضاريــس الجبليــة الصعبــة وتنتــرش 

يف  عاليــة  بركانيــة  جبــال  اغلبهــا  يف 

و  الثعالــب(  )جبــل  منهــا  االرتفــاع 

ــيطرة  ــان لس ــب( وتخضع ــل العلي )جب

الحوثيــن. 

ــة تقــدر مســاحتها  ويف منطقــة جغرافي

ب 200 كيلــو مــر مربع تســمى منطقة 

)يــكال( وهــي متتــاز بجبالهــا الشــاهقة 

وأشــجارها الكثيفــة وانتشــار الحيوانات 

الريــة مــع نــدرة يف عــدد الســكان، 

تعــود يف حدودهــا  املنطقــة  وهــذه 

ضمــن قبائل "قيفــة" وتتداخــل املنطقة 

إداريــا بــن املديريــات الثــالث، وتجــاور 

ــة  ــارب مديري ــرشق محافظــة م ــن ال م

محافظــة  الشــامل  ومــن  "ماهليــة" 

ضبيــان".  "بنــي  مديريــة  صنعــاء 

ومتثــل هــذه املنطقــة البعيــدة عــن 

أعــن الســكان مكانــاً جيــداً إلقامــة 

معســكرات، واختبــاء عنــارص التنظيمن 

ــار.  ــرات دون طي ــد طائ ــن رص م
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يتواجــد تنظيــم الدولــة يف منطقتــن 

ــة  ــة منطق ــكال، والثاني ــة ي األوىل منطق

بــالد الظهــرة والتــي تتبــع مديريــة ولــد 

ربيــع، ويتمركــزون بشــكل كبــر يف جبل 

ــن  ــاور أماك ــاح(. وتج ــة لق اســمه )حم

تنظيــم القاعــدة أماكــن تنظيــم الدولــة 

ــك يف  ــكال" وكذل فهــم يتواجــدون يف "ي

ــم  ــس له ــوف"، ولي ــالد الج ــة "ب منطق

ــم  ــال تنظي ــو ح ــام ه ــدد ك ــز مح مترك

ــد  ــة يبتع ــة متفرق ــا جامع ــة وإمن الدول

ــن  ــاً م ــات خوف ــن التجمع ــا ع أفراده

طائــرات دون طيــار. ويظهــر تنظيــم 

القاعــدة أكــر تداخــالً مــع القبائــل 

ورجالهــا فبعــض عنــارص القاعــدة هــم 

ــل وليســوا  ــك القبائ ــاء تل يف األصــل أبن

مــن خارجهــا بعكــس تنظيــم الدولــة13 .

ب . حجم العناصر والقوة
قبائــل  شــيوخ  تقديــرات  تشــر 
ومســؤولن يف "قيفــة" إىل أن أعــداد 
ــن  ــراوح ب ــة "ت ــم الدول ــارص تنظي عن
ــد دخــول  ــن بع ــرد ولك 500 إىل 700 ف
التنظيــم يف رصاعــات مــع املقاومــة 
يف  انخفاضــاً  شــهدت  و"القاعــدة" 
ال  أعدادهــم  وأصبحــت  صفوفهــا 
تتجــاوز حاليــاً 400 فــرد". وأبــرز القادة 
الحاليــن هــم "خالــد املرفــدي" القائــد 
العــام، "أبوحبيــب التعــزي" القــايض 
الرشعــي، "أبــو عبداللــه املرفــدي" قائــد 
ميــداين، "أبــو محمــد العــدين" املســؤول 
تــم  فيديــو  مقطــع  ويف   . األمنــي14 
تداولــه يظهــر مســؤول أخــر يف التنظيم 
يدعــى "نــارص الســقاف" وهــو صاحــب 
الدعــوة بالهجــرة إىل "دولــة الخالفــة يف 

البيضــاء".
لتنظيــم  فيديــو  تســجيالت  وتظهــر 
متوســطة  أســلحة  وجــود  الدولــة 
وخفيفــة يف أيديهــم إضافــة إىل قذائــف 
مــن  عــى  ويتحركــون  جــي"  يب  "آر 

"بيــك-أب" حديثــة  ســيارات 
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للطــران  تظهــر مضــادات  فيديــو  ويف 

بأيــدي التنظيــم الجهــادي. يقــول ســكان 

إن موالــن للحوثيــن وللحــراك ولـ"طــارق 

ــي  ــس اليمن ــقيق الرئي ــل ش صالــح" نج

الــذي  العســكري  والقائــد  الراحــل 

يقاتــل يف الســاحل الغــريب باعــوا أســلحة 

ومعــدات للتنظيــم عــر رجــال قبائــل 

ــة".  ــه يف "قيف ــن ل موال

بأعــداد  التكهــن  يصعــب  باملقابــل 

القاعــدة يف منطقــة قيفــة ولكــن اغلــب 

ــم  ــس لديه ــة لي ــد يف املنطق ــن يتواج م

ايدلوجيــا عقائديــة تتبــع التنظيــم، وإمنــا 

بدافــع "القبيلــة" وحامســهم للتنظيــم 

ــي  ــة "الذهــب" الت ــن أجــل عائل ــأيت م ي

ُقتــل معظــم أبنائهــا بطائــرات دون طيار.

 كــام أن الغــارة األمريكيــة التــي وقعت 

وُقتــل  "يــكال"  عــى   2017 مطلــع 

العــرشات مــن املدنيــن بينهــم أطفــال 

ونســاء ومعظمهــم مــن عائلــة الذهــب 

ــل لالنخــراط  ــع بعــض رجــال القبائ دف

مــع التنظيــم. ميلــك التنظيــم األســلحة 

ــاح  ــن اجتي ــا م ــل عليه ــرة، حص والذخ

"املــكال"  يف  الحكوميــة  املعســكرات 

ــن  ــوا م ــة ومتكن ــى املدين والســيطرة ع

ــي حكموهــا  ــة الت ــن املدين ــادرة م املغ

ــة  خــالل 2016-2015 بأســلحتهم إضاف

إىل املاليــن مــن الــدوالرات، اكتســبوها 

مــن مينــاء املــكال وفــرع البنــك املركــزي 

ــط".   ــع "النف وبي
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كــام أصــدر تحذيــرا مامثــال يف عــام 

2018 محــذراً من إفشــاء أرسار التنظيم 

ــاء. للغرب

ــل  ــخ طوي ــدة تاري ــم القاع ــك تنظي ميل

بعكــس  "الجواســيس"،  كشــف  مــن 

تنظيــم الدولــة الــذي رمبــا أنــه يخضــع 

ــم  ــة تنظي ــيس ملواجه ــض جواس لتحري

ــدة.  القاع

باملقابــل أبــدى تنظيــم الدولــة مخاوفــه 

مــن التجســس والعمــالء إمــا لــوكاالت 

املخابــرات أو لتنظيــم القاعــدة ، ويف 

تنظيــم  اتخــذ  2018م  العــام  بدايــة 

الدولــة اســراتيجية جديــدة تعتمــد 

عــى الرسيــة املطلقــة يف تشــكيالته 

الداخليــة

ج. الجواسيس
يف  فيديــو  القاعــدة  تنظيــم  نــرش 

عنــوان  يحمــل  ســبتمر/أيلول2018 

فيــه  ويتحــدث  الجواســيس"  "وكــر 

الذيــن  الجواســيس  مــن  مجموعــة 

املخابــرات  مــن  التنظيــم،  اخرقــوا 

الســعودية لإلطاحــة بالقيــادات مــن 

ــارة  ــل بغ ــذي ُقت ــي" ال ــم "الوحي بينه

ــهادات  ــن الش ــن ب ــة يف 2016. م جوي

ــاء إىل  ــه "ج ــيس إن ــد الجواس ــال أح ق

جديــدة  مجموعــة  إلنشــاء  اليمــن 

ــل  ــدف تعطي ــدة به ــم القاع ــر تنظي غ

الجهــاد"  صــورة  وتشــويه  التنظيــم 

ــم عــى  ــدرة التنظي ــه بق ــدى إعجاب وأب

كشــفه. تحــدث الرجــل بثقــة وتفاصيــل 

دقيقــة عــن عملياتهــم وطــرق تســليم 

حــاول  واإلحداثيــات.  املعلومــات 

تنظيــم القاعــدة مــرارا وتكــرارا تجنــب 

التجســس عليــه طــوال الفــرة املاضيــة 

تعميــام يف 2017  أصــدر  أن  لدرجــة 

يحــذر فيــه مــن اســتخدام الهواتــف 

اإلنرنــت. املحمولــة وشــبكة 
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وعمــل عــى تصفيــة عــدداً مــن اتباعــه 

ــهر  ــدة أش ــجون لع ــم يف الس أو وضعه

ــد تصــل إىل 8 أشــهر تحــت مــررات  ق

كثــرة منهــا: اتهامهــم بالجاسوســية، أو 

محاولــة الفــرار مــن املعســكرات، أو أنه 

الزال يؤيــد أفــكار القاعــدة- أو العمــل 

معهم. ويقــوم التنظيم بســجن أعضاءه 

يف ســجون تنعــدم فيها مقومــات الحياة 

"وانــه يتــم منــع الطعــام عــن الســجناء 

ســاعة  عرشيــن  إىل  تصــل  لفــرات 

وســجونه عبــاره عــن زنازيــن انفراديــة 

تخلــوا مــن اإلضــاءة والتكييــف"15 .

لكــن ذلــك ال يعنــي أن التنظيــم مل يجد 

ــل  ــة للحصــول عــى التموي ــاً محلي طرق

الســتمرار العمليــات. 

متوســطة  أســلحة  التنظيــم  ميتلــك 

23م  عيــار  رشاشــات  بــن  تتنــوع 

ــة  ــع ميداني ــاون" ومداف ــة "ه ومدفعي

جــي،  آريب  و  كالشــنكوف  وأســلحة 

كــام ميتلــك أفــراده خــرة يف صناعــة 

العبــوات الناســفة والســيارات املفخخــة 

ــن  ــة م ــك فرق ــك كذل ــدو، وميل ــام يب ك

االنتحاريــن

 كيــف يصل الســالح لتنظيم 
الدولة؟!

التنظيــم باعتبــاره، فــرع لتنظيــم أكــر 
زعيــم  مــن  إلرشاف  ويخضــع  منــه، 
ــدادي"  ــر البغ ــو بك ــة "أب ــم الدول تنظي
الــذي ظهــر يف 29 ابريل/نيســان 2019 
يحمــل ملفــات واليــات دولتــه، ويظهــر 
ملــف "واليــة اليمــن- فإنــه يحصــل عى 
متويــل مــن التنظيــم، أو أن التنظيــم 

ــم يف اليمــن، خصــص دعــم للتنظي

,,
ميتلك تنظيم الدولة 
أسلحة متوسطة  
ومدفعية هاون 

و آريب جي وخرة يف 
صناعة العبوات الناسفة 

والسيارات املفخخة 
وفرقة من االنتحارين

,,
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وملعرفــة كيفيــة وصــول األســلحة إىل 

تنظيــم الدولــة فيجــب معرفــة املنافــذ 

وجــوده  مناطــق  إىل  توصــل  التــي 

ومعســكراته:

- املنفــذ األول والرئيــس: تــأيت مــن 
مديريــة رداع مــروراً مبديرية القريشــية 

ووصــوالً إىل مديريــة ولــد ربيــع، وهذه 

املنافــذ تقــع تحــت ســيطرة الحوثين.

- املنفــذ الثــاين: مــن منطقــة عنــس 
مبحافظــة ذمــار وصــوالً إىل مديريــة 

ــع جــزء  ــع وهــذه مناطــق يق ــد ربي ول

ــن،  ــيطرة الحوثي ــت س ــا تح ــر منه كب

فيــام بقيــة املناطــق القريبــة مــن ولــد 

ــة، أو غــر خاضعــة  ــع مناطــق قبلي ربي

ــارشة. ــلطة مب لس

مديريــة  مــن  الثالــث:  املنفــذ   -
مــأرب  ملحافظــة  التابعــة  ماهليــة 

إداريــاً مــروراً عــر جبــال وعــره وصــوالً 

والرشيــه  ربيــع  ولــد  مديريــات  إىل 

ــة  ــة اليمني ــر الحكوم والقريشــية. وتُدي

تلــك  الجيــش  وقــوات  بأجهزتهــا 

املديريــة.

- املنفــذ الرابــع: من مديريــة الرشيه 
وصــوالً إىل منطقــة يــكال ومديريــة ولــد 

ــت  ــة تح ــة الرشي ــع مديري ــع وتق ربي

ســيطرة الحوثيــن.

- املنفــذ الخامــس: مــن مديريــة 
مــروراً  لـ"صنعــاء"  التابعــة  خــوالن 

إىل  وصــوالً  ضبيــان"  "بنــي  مبناطــق 

مديريــة ولــد ربيــع وتقــع مديريــة 

الحوثيــن. ســيطرة  تحــت  خــوالن 

ــذ تخضــع  ــدو أن أربعــة مناف ــك يب لذل

لســيطرة الحوثيــن ومنفــذ واحــد تحت 

ســيطرة الحكومــة الرشعيــة.

,,
خمسة منافذ ميكن من 
خاللها حصول تنظيم 

الدولة عى السالح منها 
أربعة تخضع لسيطرة 
الحوثين ومنفذ واحد 

لسيطرة الحكومة الرشعية
,,
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واملنفــذ حيــث توجــد الحكومــة توجــد 

صعوبــة يف نقــل األســلحة ألن قبائــل 

ومســلحن يتبعــون تنظيــم القاعــدة 

ينتــرشون يف تلــك املناطــق. يلفــت عدد 

مــن شــيوخ القبائــل املطلعــن إىل أن 

اثنــن من تجــار األســلحة يف مدينة رداع 

لهــم ارتباطــات بالحوثين يســتخدمونها 

لتمريــر صفقــات األســلحة للتنظيــم إىل 

ــزم  ــلحة يلت ــر األس ــة، فتاج ــل قيف داخ

بإيصــال شــحنة األســلحة إىل مناطــق 

ــة 16. ــم الدول تنظي

والقاعــدة  الدولــة  تنظيــام  يتخــذ 

ــش  ــب الجي ــعبية وكتائ ــة الش واملقاوم

لهــم  مشــركاً  عــدوا  الحوثيــن  مــن 

ــن  ــة بش ــم الدول ــدأ تنظي ــاً، وب ظاهري

هجامتــه عــى الحوثيــن لكنــه منــذ 

بــدء املواجهــة مــع تنظيــم القاعــدة 

ــن عــن هجــامت ضــد  ــل مل يعل والقبائ

الحوثيــن إال بالقليــل النــادر17 . بعكــس 

تنظيــم القاعــدة حيــث يعلــن بانتظــام 

عــن عملياتــه ضــد الحوثيــن. 

القاعــدة  تنظيــم  يبــدو  األرض  عــى 

ــي  ــش اليمن ــعبية والجي ــة الش واملقاوم

املتمثــل  العــام  الهــدف  يف  أقــرب 

مبواجهــة الحوثيــن، فيــام يلتقــي تنظيم 

الدولــة وجامعــة الحــويث يف الهــدف 

البــارز مبواجهــة القاعــدة واملقاومــة 

والجيــش. 

والدولــة  القاعــدة  تنظيــام  يكســب 

وجودهــام يف قبائــل "قيفــة" مــن وجود 

ــدون وجــود  ــم، وب ــن ومحاربته الحوثي

ــة  ــاك قابلي ــدو أن هن ــال يب ــن ف الحوثي

ــن. ــاء للتنظيم لبق

ما هي األطراف المسيطرة 
على منطقة قيفة؟!

عــى  مســيطرة  قــوى  أربــع  توجــد 

مناطــق قبائــل قيفــة وهــم "الحوثيــون، 

املقاومــة وكتائــب الجيــش الوطنــي، 

تنظيــم القاعــدة، وتنظيــم الدولــة".

يســيطر الحوثيــون عــى معظــم مناطق 

الجيــش  قــوات  تــأيت  ثــمَّ  "قيفــة" 

ثــمَّ  القاعــدة،  وتنظيــم  واملقاومــة 

الدولــة. تنظيــم 
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 ومقتــل وإصابــة عــرشات مــن تنظيــم 
القاعــدة.

25مــارس2019: هاجــم انغامســيان من 
الدولــة اإلســالمية مقــرا ألحــد قياديــي 
التنظيــم يف منطقة "ذي كالب األســفل" 
مبديريــة القريشــية، حيــث اشــتبكا مــع 
عنــارص الحراســة بدايــة، ثــم متكــن 
ــفة  ــرته الناس ــر س ــن تفج ــام م أحده
داخــل املقــر، مــا أســفر عــن مقتــل 10 
بينهــم قياديــون وإصابــة آخريــن. مــن 
ــة  ــو الدول ــم مقاتل ــر، هاج ــب آخ جان
ــدة  ــم " قاع ــع لتنظي اإلســالمية 3 مواق
اليمــن" يف مناطــق "الحميضــة وشــعب 
جالجــل وعنــة" شــامل رشقــي البيضــاء، 
أنــواع  مبختلــف  مواجهــات  فــدارت 
األســلحة أســفرت عــن ســيطرتهم عــى 

منطقــة عنــة.

تبادل الهجمات بين 
التنظيمين:

مركــز  يف  الرصــد  وحــدة  متكنــت 

ــات  ــن رصــد إعالن ــاد للدراســات م أبع

ــالمية  ــة اإلس ــدة والدول ــي القاع تنظيم

ــى  ــام ع ــة بينه ــامت املتبادل ــن الهج ع

اآليت: النحــو 

أ .عمليات أعلن عنها تنظيم 
الدولة ضد القاعدة

ــم  ــن تنظي ــل 10 م ــل2019: مقت 7ابري

القاعــدة خــالل هجومهــم عــى مواقــع 

تنظيــم الدولــة يف منطقــة "عواجــة" يف 

قيفــة رداع.

2 ابريــل2019: مقتــل وإصابــة 10 مــن 

ــتهدف  ــوم اس ــدة يف هج ــم القاع تنظي

ــان" يف ذي  ــعب "خوج ــم يف ش مواقعه

كالــب األعــى.

ــن  ــة يعل ــم الدول 26مــارس2019: تنظي

الســيطرة عــى منطقــة "الحميضــة" 

ــدة. ــم القاع ــن تنظي ــل م بالكام
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19 فرايــر2019: إعطــاب آليــة لتنظيــم 
"قاعــدة اليمــن" يف منطقــة "ذي كالــب 

األســفل" مبديريــة القريشــية
14 فرايــر2019: مقتــل أحــد أعضــاء 
تنظيــم القاعــدة يف محاولــة افشــال 
يف  الربيــع  ولــد  مديريــة  يف  هجــوم 

منطقــة زعــج.
عــى   10 مقتــل  نوفمــر2019:   12
األقــل مــن تنظيــم القاعــدة بهجــوم 

اســتهدف مواقعهــم يف جبــل "الخليف" 
االســراتيجي يف قيفــة بالبيضــاء.

8نوفمــر2019: صــد هجومــن لتنظيــم 
القاعــدة يف معركــة اســتمرت 5ســاعات 
عــى مواقــع "عواجة-الحميضة-جــالل( 

وقتــل عــدد منهــم.
ــة  ــة رباعي ــاب آلي ــر2019: إعط 5نوفم
الدفــع لتنظيــم القاعــدة بهجــوم يف 
قريــة "ذي كالــب األســفل" مبديريــة 

القريشــية.
مــن  عنــر  قنــص  23أكتوبــر2019: 
ــل"  ــعب "جالج ــدة يف ش ــم القاع تنظي

مــا أدى إىل وفاتــه.

اســتمرت  معركــة  أكتوبــر2018:   21
نصــف ســاعة يف موقعــن مختلفــن مــع 
تنظيــم القاعــدة وإعطــاب ســيارتن 
قيفــة  منطقــة  يف  الدفــع  رباعيتــي 

بالبيضــاء
7أكتوبــر2018: هجــوم عــى مواقــع 
تنظيــم القاعــدة يف منطقــة "الحميضة" 
بقيفة واســتمرت االشتباكات 4 ساعات، 
اســتخدمت كل أنــواع األســلحة، كــام 
ــن  ــم بالكامئ ــرق إمداده ــع ط ــم قط ت
إىل  أدى  مــا  والعبــوات  والقناصــات 
إعطــاب دراجــة ناريــة وإصابــة مــن 
ــل  ــن مقت ــا وأســفرت ع كان عــى متنه

ــم. ــد منه ــة العدي وإصاب
إحــدى  اتهمــت  20ســبتمر2018: 
ــة اإلســالمية  ــة للدول ــات املوالي الجامع
"بيضــاء املوحديــن18 " يف بيــان تنظيــم 
القاعــدة باملخاطــرة بحيــاة املدنيــن يف 
حربهــا ضــد الدولة اإلســالمية وتســببت 

ــاة صغــرة. ــل فت مبقت
7ســبتمر2018: أصــدر التنظيــم مقطــع 
فيديــو يظهــر احتفاالتــه بعيــد األضحــى 

يف حرضمــوت.
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ــم  ــة لتنظي ــر آلي ــر2019: تدم 12فراي

ــاء . ــفة يف البيض ــوة ناس ــة بعب الدول

مــن  أربعــة  مقتــل  22ينايــر2019: 

عنــارص تنظيــم الدولــة عــى األقــل 

البيضــاء. يف  بهجومــن 

15ينايــر2019: قنــص اثنــن مــن أعضاء 

تنظيــم الدولــة يف البيضــاء .

ــى  ــي ع ــف مدفع ــر2019: قص 11يناي

ــدد  ــل ع ــة ومقت ــم الدول ــع تنظي مواق

ثــالث  يف  بالبيضــاء  كمــن  يف  منهــم 

هجــامت خــالل 24 ســاعة.

8ينايــر2019: شــن هجومــن وكمــن 

لتنظيــم الدولــة يف البيضــاء 

عــى  هجومــن  24ديســمر2018: 

البيضــاء  يف  الدولــة  لتنظيــم  مواقــع 

وإعطــاب مركبــة للتنظيــم يف ثــالث 

متفرقــة مناطــق 

تنظيــم  أدان  29أغســطس2018: 

تطــرف  العــرب  جزيــرة  يف  القاعــدة 

عــى  وتحريضهــا  اإلســالمية  الدولــة 

الفتنــة والتدمــر يف البلــدان. )نــرشة 

املالحــم(. الرابــع-  -العــدد  مــدد 

ب. عمليات أعلن عنها 
تنظيم القاعدة ضد تنظيم 

الدولة 
ــار  ــم أنص ــرش تنظي ــل2019: ن 17 ابري
الرشيعــة بيانــاً أكــد فيــه ســبب الِقتــال 
الــذي اندلــع بــن التنظيــم وتنظيــم 
مل  الذيــن  األرسى-  بســبب  الدولــة 
يشــاركوا يف املعــارك بينهــم- مقابــل 
اإلفــراج عــن األرسى مــن تنظيــم الدولة 

خــالل املواجهــات.
لتنظيــم  هجــوم  2ابريــل2019: 
القاعــدة عــى مواقــع تنظيــم الدولــة يف 

رداع. بقيفــة  "الحميضــة". 
26مــارس2019: تنظيــم القاعــدة يقــول 
ــة  ــم الدول ــامت تنظي ــدى لهج ــه تص إن

يف "الحميضــة"، ويدعــو إىل اســرجاع 
مواقــع مــن يــد التنظيــم.

28فرايــر2019: تنظيــم القاعــدة يفجــر 
عبــوة ناســفة يف منطقــة الحميضــة، 
ــة.  ــم الدول ــة لتنظي ــتهدفت مدرع اس

القاعــدة  تنظيــم  فرايــر2019:   27
يف  الدولــة  تنظيــم  مواقــع  يهاجــم 

زغــج.  منطقــة 
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8أغســطس2018: نــرش تنظيــم القاعدة 
ــم  ــة ت ــم الدول فيديــو ألرسى مــن تنظي
القبــض عليهــم يف البيضــاء يعرفــون 
بأنهــم مــن افتعلــوا القتــال رداً عى نرش 
ــدة  ــن القاع ــهادات ألرسى م ــامق ش أع

ــال.  ــون عــن افتعــال القت يتحدث

ــادئ  ــكل ه ــدة بش ــم القاع ــدأ تنظي وب
ــل واســتعدادهم  ــاء ثقــة مــع القبائ لبن
الوقــوف معهــم كــام وقفــوا معهــم يف 

ــة الحــويث املســلحة. ــة جامع مواجه
ومــارس/ الثــاين  يناير/كانــون  بــن 

الدولــة   تنظيــم  تعــرض  أذار2019 
صفــوف  يف  كبــرة  برشيــة  لخســارة 
ــي  ــيخ قب ــكان وش ــب س ــه- حس اتباع
واحــد مطلعــون عــى التفاصيــل- فقتــل 
أكــر مــن 120 مــن تنظيــم الدولــة 
ورجــال  القاعــدة  تنظيــم  بهجــامت 
القبائــل، مقابــل 25 قتيــالً مــن تنظيــم 

القاعــدة. 

معارك 2019 
أعلــن تنظيــم القاعــدة يف ديســمر/

معركتــه  بــدء   2018 األول  كانــون 

ملواجهــة تنظيــم الدولــة، حســب بيــان 

ــو  ــة"، وه ــار الرشيع ــن "أنص ــادر ع ص

اإلعــالن الرســمي األول، وَقــدم مرراتــه 

ــاطة  ــود الوس ــض جه ــم رف ــأن التنظي ب

بــن  اإلشــكاالت  لحــل  املتعــددة 

التنظيمــن واملمتــدة منــذ اختطــاف 

عنــارص تنظيــم القاعــدة. 

ــداً  ــارس/أذار2018 ح ــة م ــت معرك كان

فاصــالً بــن رجــال القبائــل وتنظيــم 

ــب  ــة كتائ ــم مهاجم ــا ت ــة، عندم الدول

الجيــش الوطنــي القادمــة مــن مــأرب، 

تنظيــم  أن  القبائــل  رجــال  وشــعور 

ــراً. ــح خط ــة أصب الدول

,,
تعرض تنظيم الدولة لخسارة 
برشية كبرة يف صفوف اتباعه 
نتيجة هجامت متتالية عى 

معسكراته من تنظيم القاعدة 
ورجال القبائل وأدى إىل 
خرسان موقعه يف "يكال"

,,
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مــارس/ )نهايــة  األخــرة  املعــارك  يف 

أذار وابريل/نيســان2019( فــإن تنظيــم 

القاعــدة والقبائــل شــنوا هجــامت عــى 

مواقــع تنظيــم الدولــة، أدى إىل خــرسان 

"يــكال"  يف  مواقعــه  الدولــة  تنظيــم 

لكنــه مــا يــزال يحتفــظ مبواقــع أخــرى 

يف باقــي املناطــق املجــاورة. وعقــب 

وتكبــده  الدولــة  تنظيــم  مهاجمــة 

ملواقــع رئيســية يف "يــكال" بــدأ يف شــن 

ــة كان أخرهــا هجــوم  هجــامت انتقامي

يف  بقالــة  محــل  اســتهدف  انتحــاري 

ــى". ــب األع "كلي

• يف نهايــة مــارس/أذار 2019 هاجــم 

عنــارص القاعــدة والقبائــل عــى مواقــع 

تنظيــم الدولــة، واســتولوا عــى أســلحة 

تقــدر  وأمــوال  عســكرية  ومعــدات 

بـــ300 ألــف ريــال ســعودي )80 ألــف 

ــن  ــاً م ــوا رساح 30 جندي دوالر(، وأطلق

اليمنيــة  للحكومــة  املواليــة  القــوات 

ــة ،  ــم الدول ــد تنظي ــوا أرسى بي كان

باإلضافــة إىل تحريــر 5 مــن عنــارص 

. القاعــدة19 

• يف ابريل/نيســان 2019 هــرب بعــض 

منطقــة  إىل  الدولــة  تنظيــم  عنــارص 

"الســوادية" وأخــرون إىل "قيفه العليا"، 

وبوصولهــم قامــت القبائــل مبهاجمتهــم 

بعدهــا  انســحب  اشــتباكات  ودارت 

العنــارص إىل مناطــق غــر مأهولــة وغــر 

ــة. معروف

ــر  ــار2019 تتوت ــع مايو/أي ــى مطل • حت

األوضــاع بــن تنظيــم الدولــة مــن جهــة 

ورجــال القبائــل وتنظيــم القاعــدة مــن 

الجهــة األخــرى. 
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هناك ثالثة سيناريوهات 
متوقعة للحرب بين 

التنظيمين: 
الســيناريو األول : التهدئــة والهدنة 
العــودة  التواجــد:  يف  والتقاســم 
عــى  واالتفــاق  والهدنــة  للتهدئــة 
ــوذ  ــم النف ــرب وتقاس ــات يف الح أولوي
ــه  ــؤ بحدوث ــب التنب ــن الصع ــذا م وه
تواجــده  أن  يــرى  الدولــة  فتنظيــم 

إنهــاء  مــن  ســيأيت  الزخــم  وكســب 
منافســة تنظيــم القاعــدة لــه مــا يعنــي 
أنــه ســركز مســتقبال عــى الحــرب مــع 
القاعــدة ومحاولــة التغلغــل يف أوســاط 
القبائــل التــي اخرقهــا تنظيــم القاعــدة 
مــع  الحــرب  يهمــه  وال  قبــل  مــن 
الحوثيــن كــام هزميــة تنظيــم القاعــدة، 
فيــام تنظيــم القاعــدة يــرى أن تنظيــم 
ــه  ــة ينافســه ومــن خــالل عمليات الدول
العنيفــة يفســد الجهــد الــذي بــذل 
الخــراق املجتمــع وســيكون توحــش 
تنظيــم الدولة ســببا يف دخــول الحكومة 
والتحالــف بدعــم دويل يف حــرب تطهــر 
ــعى  ــك يس ــن لذل ــن التنظيم ــة م كامل
تنظيــم القاعــدة النهــاء تنظيــم الدولــة 

.

السيناريو الثاين: استمرار املعارك 
حتى انتصار أحدهام : 

بقــاء االســتقطابات واملواجهــات بــن 

التنظيمــن حتــى هزمية أحــد التنظيمن 

وســيطرة كاملــة لآلخــر أو دفــع تنظيــم 

إىل  املنطقــة  مبغــادرة  آخــر  لتنظيــم 

ــق  ــرب للتحق ــذا أق ــرى وه ــة أخ منطق

ــة يف  خاصــة بعــد هزميــة تنظيــم الدول

ــا . ــه منه ــكال ومغادرت ي

السيناريو الثالث: عمليات عسكرية 
للتحالف العريب والحكومة اليمنية 

الستئصال التنظيمن: 
التنظيمــن أظهــرت  بــن  املواجهــات 

بعــض مناطــق اليمــن عــى أنهــا منطقة 

ــذا  ــة وه ــات إرهابي ــكرات لجامع معس

يفــرض مســئولية عــى التحالــف العــريب 

بعمليــة  للقيــام  اليمنيــة  والحكومــة 

يف  دويل  بدعــم  االرهــاب  مكافحــة 

املناطــق التــي يتقاتــل فيهــا التنظيــامن، 

وهــذا يحتــاج الســيطرة عــى محافظــة 

البيضــاء كاملــة وإخــراج الحوثيــن منهــا
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هــذا  تحقــق  إمكانيــة  يجعــل  مــا 
الســيناريو ضعيفــة خاصــة وأن أولويات 
التحالــف والحكومــة تتغــر مــن وقــت 
إىل آخــر، لكــن الخطــورة تكمــن يف حال 
نجحــت خطــة الحوثيــن يف تضخيــم 
قــوة التنظيــامت االرهابيــة يف البيضــاء 

ــام  ــم للقي ــة له ــات خارجي ــم جه ودع

بأعــامل مكافحــة اإلرهــاب أو الضغــط 

الرشاكهــم  العــريب  التحالــف  عــى 

القاعــدة  تنظيمــي  ضــد  معركــة  يف 

والدولــة االســالمية قبــل إنهــاء متردهــم 

واالنضــواء تحــت الدولــة اليمنيــة.

 مــا يجعــل هنــاك فجــوة فيــام يتعلــق 

باليمــن. 

قيــادة  إىل  الدولــة  تنظيــم  يفتقــر   •

مــن  القادمــن  يف  التأثــر  تســتطيع 

تنظيــم القاعــدة، أدى ذلــك يف النهايــة 

التحقــوا  مــن  معظــم  خــروج  إىل 

ــم القاعــدة  ــم لتنظي ــم وعودته بالتنظي

ــم  ــائل التنظي ــش يف وس ــبب التوح بس

أدبياتــه.  يف  الواضــح  والتطــرف 

• يعتمــد تنظيــم الدولــة عــى االعالم يف 

تضخيــم عملــه الدعــايئ، إلظهــار نفــوذه 

ــن  ــه العســكرية ب رغــم تراجــع عمليات

2015 وحتــى 2019م بشــكل كبر. وكان 

التنظيــم -كــام يبــدو- يتبنــى أي عمليــة 

تجــاه القــوات الحكوميــة اليمنيــة حتى 

ــة  ــذ العملي ــن نف ــو م ــن ه ــو مل يك ول

ــاض  ــد الشــكوك الســابقة انخف ــا يؤك م

االعــالن عــن اغتيــاالت تنظيــم الدولــة 

ــل  ــي الراح ــس اليمن ــل الرئي ــذ مقت من

عــي عبداللــه صالــح عــى يــد الحوثيــن 

ــمر/كانون األول2017م. يف ديس

لكــن لألســباب التاليــة يمكننــا القول 
باســتراتيجيته  الدولــة  تنظيــم  أن 
الحاليــة قريــب مــن النهايــة فــي 

اليمــن:
• تأســس تنظيــم الدولــة مــن أكــر 

املتطرفــن يف تنظيــم القاعــدة، ومــع 

ــر  ــو بك ــم "أب ــادة التنظي ــإن قي ــك ف ذل

ــن  ــدرة اليمني ــق يف ق ــدادي" مل تث البغ

عــى إدارة التنظيم وقدمت الســعودين 

ــادة، للقي
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مستقبل تنظيم الدولة:
بعكــس تنظيــم القاعــدة الــذي يحــاول 

أن يتجــذر يف تكويــن املجتمــع، وَعمــل 

عــى تعديــل اســراتيجيته ليكســب وّد 

ــة  ــم الدول ــإن تنظي ــة، ف ــل اليمني القبائ

ــر بســبب  ــاين بشــكل كب اإلســالمية يع

اعتــامده عــى العنــف والتوحــش يف 

ــة .  ــق انتصــارات رسيع تحقي

لقــد انحــرس تنظيــم الدولــة إىل جيــوب 

بســيطة يف منطقــة "قيفــة"، بعــد أن 

ــت  ــودة وانعدم ــل املوج ــه القبائ رفضت

الحاضنــة االجتامعيــة لــه رغــم محاولته 

اإليحــاء بوجــود حضــور لــه يف املنطقــة 

ومحاولــة التــزاوج مــن رجــال القبائــل.

كــام أن هناك نســاء ملقاتلــن يف التنظيم 
تــم جلبهــن إىل اليمــن مــن الســعودية 
ــم  ــد للتنظي ــر جدي ــرى، كمق ودول أخ
مــع فقــدان وجــوده يف العراق وســوريا. 
لذلــك فــإن مســتقبل "تنظيــم الدولــة" 
بوجــود  مرتبــط  "قيفــة"  منطقــة  يف 
الحوثيــن وعــودة الدولــة ونفوذهــا. 
ميثــل  املنقطــة  يف  الحوثيــن  فبقــاء 
لتنظيــم الدولــة عامــل مــن عوامــل 
ــن  ــن ع ــل الحوثي ــام أن رحي ــاء، ك البق
املنطقــة ميثــل عامــل مــن عوامــل رحيل 
التنظيــم عــن املحافظــة، كــام يف لحــج. 
حــن تواجــدت الرشعيــة وتحــررت مــن 
الحوثيــن أدى إىل رحيــل التنظيــم مــن 

ــة.  املنطق
لكــن ذلــك يخضــع لعامــل الزمــن فكلام 
ــاب  ــة وغي ــود الدول ــاب وج ــر غي تأخ
الحســم العســكري وانهــاء االنقــالب 
كلــام متكــن تنظيــم الدولــة مــن إيجــاد 
املنطقــة  يف  نفــوذه  لتوســيع  طــرق 
ــك  ــل ذل ــاً قب ــا كان ممكن ــذره، وم وتج
ــت.  ــرور الوق ــع م ــب م ــيصبح أصع س

,,
تنظيم الدولة اإلسالمية يعاين 

العتامده عى العنف والتوحش 
يف تحقيق انتصارات ومستقبله 

مهدد بعودة الدولة اليمنية 
وإنهاء انقالب الحوثين

,,
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1  فيديو بعنوان "اثاقلتم يف األرض" أغسطس/آب2018 أطلع عليه "الباحث" يف تاريخه.

2 صحيفة النبأ 5ربيع أول1439، 11 نوفمر/ترشين الثاين2017.

https://alkhaleejonline. اليمنــي  الجيــش  ضــد  »داعــش«  هجــامت  مــن  يتــرأ  »القاعــدة«  تنظيــم   3

n e t / % D 8 % B 3 % D 9 % 8 A % D 8 % A 7 % D 8 % B 3 % D 8 % A 9 / % D 8 % A A % D 9 % 8 6 % D 8 %

B 8 % D 9 % 8 A % D 9 % 8 5 - % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 2 % D 8 % A 7 % D 8 % B 9 % D 8 % A F

% D 8 % A 9 - % D 9 % 8 A % D 8 % A A % D 8 % A 8 % D 8 % B 1 % D 8 % A 3 - % D 9 % 8 5 % D 9 % 8 6 -

%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-

% D 8 % B 6 % D 8 % A F - % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % A C % D 9 % 8 A % D 8 % B 4 -

 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 A % D 9 % 8 5 % D 9 % 8 6 % D 9 % 8 A

ــر  ــم يف »دي ــادة التنظي ــة مــن ق ــا ثالث ــون« تحــدث فيه ــن تذهب ــا قاعــدة اليمــن إىل أي ــوان »ي 4  إصــدار مــريئ بعن

ــس الصنعــاين«. ــو أن ــب العــدين« »أب ــزور« بينهــم: »خبي ال

5  قــال ســكان محليــون لباحــث أبعــاد ان الطائــرات األمريكيــة رضبــت 12 صاروخــا باتجــاه معســكرات داعــش لكــن 

مل يحصــل خســائر برشيــة للتنظيــم وقتهــا. 

6 )صحيفة النبأ العدد 126(.

7  شيوخ قبائل يف قيفة تحدثوا لـ"أبعاد" ومطلعن عى وضع التنظيمن.

8 شيخ قبي تحدث لـباحث يف أبعاد يف منطقة "يكال" يف مارس/أذار2019م.

ــة  ــور فوتوغرافي ــاك ص ــام أن هن ــة، ك ــادة الجامع ــد ق ــن كأح ــة للحوثي ــرة التابع ــاة املس ــى قن ــي ع ــر القب 9  يظه

لــه وهــو اىل جانــب مرجعيــات شــيعية يف العــراق مــن بينهــم عــامر الحكيــم رئيــس املجلــس االعــى االســالمي يف 

العــراق. 

10 جنود وقائد عسكري كانوا ضمن الكتيبتن تحدثوا لباحث يف أبعاد، يف قيفه، يف فراير/شباط2019م.

11  مقطع فيديو نرش للتنظيم نرش يف نوفمر/ترشين الثاين من تنظيم الدولة يف العراق والشام.

12  شيوخ قبائل تحدثوا لباحث يف مركز أبعاد فراير/شباط2019م.

13 اتصاالت مع سكان وشيوخ من املنطقة يف 29 مارس/آذار2019 لباحث يف مركز أبعاد.

14  املصدر السابق

15 تحدث شيوخ وسكان من القبائل يف قيفة مطلعن عى وضع التنظيم لـ"أبعاد" يف ابريل/نيسان2019م

مراجع الدراسة
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16  تحــدث اثنــن مــن شــيوخ القبائــل عــن ذلــك، وقــال أحدهــم لباحــث يف مركــز أبعــاد يف فراير/شــباط2019 إن 

عنــارص التنظيــم يشــرون األســلحة بالــدوالر والريــال الســعودي. 

17 رصد مركز أبعاد

18 تنظيــم املوحديــن غــر موجــود وإمنــا مســمى عمــه تنظيــم الدولــة يف محاولــة للظهــور بوجــود دعــم مجتمعــي 

لــه مــن قبائــل البيضــاءن والربــاك املشــهد أكــر 

https://almasdaronline. 19 القاعــدة تســيطر عــى مواقــع لـ«داعــش« يف البيضــاء وتحــرر 30 جنــدي حكومــي

com/articles/165778

مركز أبعاد للدراسات والبحوث
Abaad Studies & Research Center


