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 هلخص تٌفُزٌ:
الضوء على  -والمبنً على المعلومات والحقائق االستخباراتٌة المؤكدة -تقرٌر ٌلقً هذا ال

العالقة الوطٌدة بٌن الملٌشٌات الحوثٌة وكالً من القاعدة وداعش كامتداد لنفس العالقة بٌن إٌران 

وتلك التنظٌمات اإلرهابٌة، وٌوضح كٌف تقوم هذه الملٌشٌات بتوظٌف عالقتها مع التنظٌمات 

لممارسة المزٌد من اإلرهاب ضد أبناء الشعب الٌمنً، كما ٌفضح التقرٌر زٌف  اإلرهابٌة

ادعاءات هذه الملٌشٌات التً تحاول وصم من ٌقف ضدها من أبناء الشعب الٌمنً وقوات 

الجٌش الوطنً بتهم االنتماء للقاعدة وداعش، وهً االدعاءات التً تحاول التروٌج لها بشكل 

مأرب وما رافقه من أعمال اجرامٌة إرهابٌة طالت المدنٌٌن واالحٌاء أكبر بعد فشل عدوانها فً 

 السكنٌة.

بعد احتالل الملٌشٌات الحوثٌة للعاصمة صنعاء واستٌالئها على كافة المعلومات فً جهازي 

األمن السٌاسً والقومً، قامت بالتالعب بتلك المعلومات واستغاللها لبناء عالقة وثٌقة مع كالً 

عدة وداعش، واتسمت العالقات بٌن الملٌشٌات وهذه التنظٌمات اإلرهابٌة بالتعاون من تنظٌم القا

فً مجاالت مختلفة من بٌنها: التعاون األمنً واالستخباراتً، توفٌر مالذ آمن للعدٌد من أفراد 

هذه التنظٌمات اإلرهابٌة، تنسٌق العملٌات القتالٌة فً مواجهة قوات الشرعٌة، وتمكٌن عناصر 

ٌد وتحصٌن معاقلها واالمتناع عن الدخول فً مواجهات حقٌقٌة ٌات اإلرهابٌة من تشالتنظٌم

 معها.

فٌما ٌتعلق بالتعاون األمنً واالستخباراتً ٌوضح التقرٌر كٌف قامت الملٌشٌات الحوثٌة 

( سجٌناً إرهابٌاً ممن كانوا مسجونٌن فً سجون جهازي األمن السٌاسً 252باإلفراج عن )

فً صنعاء ومحافظات أخرى وابرزهــــم: اإلرهابً جمال محمد البدوي أحد واألمن القومً 

أبرز العقول المدبرة لتفجٌر المدمرة االمرٌكٌة )ٌو اس اس كول( والذي أفرجت عنه الملٌشٌات 

 م.2018الحوثٌة فً العام 

ات وعلى صعٌد التنسٌق األمنً بٌن الملٌشٌات الحوثٌة والتنظٌمات اإلرهابٌة توضح المعلوم

والتقارٌر المتوفرة بأن ملٌشٌات الحوثً نفذت عدد من العملٌات الصورٌة المتفق علٌها مع هذه 

التنظٌمات ولم تقم بأي عملٌات عسكرٌة حقٌقٌة ضدها. حٌث تقوم هذه الملٌشٌات بعقد تفاهمات 

ن مع العناصر اإلرهابٌة التً تقوم باالنسحاب من مناطقها وتسلٌمها للحوثٌٌن حتى تتمكن م

وفً مقابل  -كما حصل فً منطقة قٌفة بالبٌضاء -االلتفاف على الجٌش الوطنً أو محاصرته 

 ذلك التعاون تقوم الملٌشٌات الحوثٌة بإطالق سراح عدد من االرهابٌٌن.
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وٌسرد التقرٌر كٌف توفـر الملٌشٌات الحوثٌة المـالذ اآلمــن لعناصــر القاعــدة اإلرهابـٌة 

ال تزال تحت سٌطرة الملٌشٌات الحوثٌة، خاصة تلك العناصر التً فرت  فــً المناطــق التً

( من إرهابً 55من المناطق الواقعة تحت سٌطرة الحكومة الشرعٌة، وٌوضح التقرٌر أن )

القاعدة ٌتواجدون فً صنعاء أو المحافظات األخرى التً تقع تحت سٌطرة الملٌشٌات الحوثٌة 

ض جاسم مبارك بارفعة ( المكنـى   بـ) ابً بكر ( و) ومن أبرزهم اإلرهابً المدعو ) عو

م، وكذا اإلرهابً 2020م حتى العام 2017بكــري ( الذي أقام فً العاصمة صنعاء من العام 

هشام باوزٌر واسمه المستعار ) طارق الحضرمً ( الذي سكن فً منطقة شعوب بأمانة 

نقل بحرٌة فً مناطق سٌطرة العاصمة صنعاء وظل ٌتردد على المأوي الطبٌة فٌها والت

 الملٌشٌات.

كما ٌوثق التقرٌر بعض الشواهد الدالة على العالقة بٌن الملٌشٌات الحوثٌة والتنظٌمات 

اإلرهابٌة، حٌث توضح شهادات عناصر من تنظٌم القاعدة اإلرهابً الذٌن تم أسرهم من قبل 

نهم اإلرهابً فً تنظٌم قوات الجٌش الوطنً وهم ٌقاتلون فً صفوف الملٌشٌات الحوثٌة وم

القاعدة المدعو موسى ناصر علً حسن الملحانً الذي اعترف بوجود مقاتلٌن من التنظٌم مع 

الملٌشٌات الحوثٌة واعتمادها على كثٌر من عناصر تنظٌم القاعدة المقٌمٌن فً صنعاء بإدارة 

مل جنازة لإلرهابٌٌن مقرات تابعة لها لتحشٌد المقاتلٌن. كما ٌوثق قٌام الملٌشٌات الحوثٌة بع

الداعشٌٌن سعٌد عبدهللا احمد الخبرانً المكنى ) أبو هاٌل ( وحمٌد عبدهللا احمد الخبرانً المكنى 

) أبو نواف ( اللذان لقٌا مصرعهما وهما ٌقاتالن فً صفوف الملٌشٌات الحوثٌة فً منتصف 

 تشٌٌعهما.م وبثت قناة المسٌرة التابعة للملٌشٌات الحوثٌة مراسٌم 2020أغسطس 

، ٌثبتت التقرٌتر بمتا ال ٌتدع مجتاال للشتك عمتق العالقتة بتٌن ملٌشتٌا الحتوثً اإلجرامٌتة ختاماً 

والتنظٌمتتات اإلرهابٌتتة والتتتً وصتتلت لحتتد التنستتٌق لتبتتادل األدوار اإلجرامٌتتة المهتتددة ألمتتن 

واستتقرار ووحتدة التٌمن ومحٌطهتا العربتً، واإلقلٌمتً، وخطتوط المالحتة الدولٌتة. وهتو األمتتر 

الذي ٌحتم على المجتمع الدولً أن ٌضطلع بمسؤولٌاته وٌقف ضد اإلرهاب التذي تمارسته هتذه 

الملٌشٌات وأن ٌدعم وٌبارك جهتود الحكومتة الشترعٌة والجتٌش التوطنً لحستم معركتهمتا ضتد 

اإلرهاب المنظم بكافة صوره والذي تمارسه هذه الملٌشٌات الحوثٌتة فتً حتق الٌمنٌتٌن بمختلتف 

متدت متن خاللهتا علتى القضتاء علتى التعتاٌش المجتمعتً التذي كتان قتد أرستى فئاتهم بصتورة ع

دعائمه الٌمنٌون عبر خمسة عقود من عمر الثورة لٌتوج ذلك بوثٌقة مخرجات الحوار الوطنً، 

 ومسودة دستور الٌمن االتحادي الذي قبلت به ووافقت علٌه كافة المكونات السٌاسٌة.
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 :حــذهـــهم
ستتوقت  2014ستتبتمبر  21لحتتوثً علتتى الستتلطة الشتترعٌة فتتً التتٌمن فتتً بعتتد انقتتالب ملٌشتتٌا ا

الملٌشٌات نفسها كقوة مكافحة لإلرهاب آمال فً تعامل المجتمتع التدولً معهتا واالعتتراف بهتا، 

فقامت باختالق الذرائع واألكاذٌب، واستمرت بإلصاق تهمة اإلرهاب بكل من ٌقف فً طرٌقهتا 

لتبرٌر صفة اإلرهاب على محافظات بأكملها  فأطلقترهاب، مستغلة التوجه الدولً لمكافحة اإل

  .حربها على الشعب الٌمنً تنفٌذا ألجندة إٌران التوسعٌة فً المنطقة

ومن المالحتظ أن الملٌشتٌات الحوثٌتة إلتى جانتب اتباعهتا للسٌاستة اإلٌرانٌتة فتً التستوٌق لفكترة 

دعاٌة التً تستخدمها الجماعات مكافحة اإلرهاب لكسب دعم المجتمع الدولً، استخدمت نفس ال

اإلرهابٌة لحشد المقاتلٌن وهً تحرٌر القدس، وقتال أمرٌكا وإسرائٌل، بٌنما فً الواقع تختوض 

هذه الملٌشٌات حربها على الدولة الٌمنٌة والٌمنٌٌن، وٌثبت هذا التقرٌر عالقة ملٌشتٌات الحتوثً 

إرهابٌة مع الجٌش الوطنً المدافع  الوطٌدة بالقاعدة وداعش وزٌف ادعاءاتها، بانخراط عناصر

تحرٌر مناطق  ٌمنٌة من التنظٌمات اإلرهابٌتة التتً  عملٌاتعن آمن الٌمن والمنطقة والذي قاد 

الحوثً على الدولتة وقٌتام الملٌشتٌا بتإطالق ستراح اإلرهتابٌٌن المعتقلتٌن  االنقالبظهرت عقب 

 فً السجون. 

صنعاء والمحافظات األخرى االستٌالء على كل  وقد سبق للملٌشٌات الحوثٌة بعد سٌطرتها على

المعلومتتات فتتً جهتتازي االمتتن السٌاستتً واالمتتن القتتومً وتالعبهتتا بتلتتك المعلومتتات وتحرٌفهتتا 

 .لٌمنٌةعلى الحكومة ا واستغاللها لتلفٌق التهم

 أوالً: أهذاف الوغالطاخ واالدعاءاخ الحىثُح.
لف التتدولً لمكافحتتة اإلرهتتاب وهتتً التشتتكٌك بالتتدور التتذي تقتتوم بتته دول أعضتتاء فتتً التحتتا (1

 حكومتتات الوالٌتتات المتحتتدة األمرٌكٌتتة، والمملكتتة العربٌتتة الستتعودٌة، والجمهورٌتتة الٌمنٌتتة

 بدعم اإلرهاب،  واتهامها

حشد المجتمتع التدولً والفتاعلٌن والمتؤثرٌن دولٌتاً للضتغط علتى التحتالف العربتً متن أجتل  (2

 استعادة األمن واالستقرار فً الٌمن. إٌقاف الدعم المقدم للحكومة الشرعٌة فً معركة

زرع العداء والكراهٌة فً نفوس الٌمنٌتٌن ضتد أصتدقائهم األمرٌكتان واألوروبٌتٌن كمتا هتو  (3

برنامج المٌلٌشتٌات الممتنهج والمرستوم متن قبتل متا ٌستمونه محتور المقاومتة التذي ٌتزعمته 

إلرهتتاب والحقتتد الراعتتً التتدائم واألول لإلرهتتاب النظتتام اإلٌرانتتً التتذي متتا فتتت  ٌتتزرع ا

والكراهٌتتة بتتٌن الشتتعوب لخدمتتة مشتتروعه التوستتعً وتصتتدٌر متتا ٌستتمٌه الثتتورة اإلستتالمٌة 

اإلٌرانٌة لالستٌالء على مقدرات المنطقة وبإشراف من قٌادات فً الحرس الثوري اإلٌرانً 
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المصنفٌن علتى قائمتة اإلرهتاب الدولٌتة ومتنهم الهالتك قاستم ستلٌمانً والقٌتادي فتً الحترس 

 اإلٌرانً فً صنعاء حسن اٌرلو. الثوري

إضتتعاف التأٌٌتتد المحلتتً والعربتتً التتداعم للجتتٌش التتوطنً والمقاومتتة الشتتعبٌة فتتً معركتتة  (4

 .استعادة الدولة

 :الولُشُاخ الحىثُح خذ هغالطاخ وادعاءادلح تفٌأ ثاًُا:
ن باألفراج ع مع التنظٌمات اإلرهابٌة قامت ملٌشٌات الحوثً بإبرام صفقة وعالقة مستقبلٌة - أ

ستتجٌنا إرهابٌتتاً كتتانوا مستتجونٌن فتتً ستتجون جهتتازي األمتتن السٌاستتً واألمتتن (252)عتتدد

 -:القومً فً صنعاء ومحافظات أخرى أبرزهم

  ( اإلرهابً جمال محمد البدوي أحد ابرز العقول المدبرة لتفجٌر المتدمرة االمرٌكٌتة

 م .2018ٌو اس اس كول (الذي أفرجت عنه الملٌشٌات الحوثٌة فً العام 

 رهابً سامً فضتل دٌتان المتتهم بتالتخطٌط لعملٌتة اغتٌتال اللتواء الشتهٌد / ستالم اإل

 م .18/6/2012قطن فً 

 ( 21/5/2012اإلرهابً مٌاد الحمادي، من خلٌة تفجٌر السبعٌن. )م 

  اإلرهابً ماهر الرمٌم من خلٌة محاولة اغتٌال رئتٌس الجمهورٌتة المشتٌر عبدربته

 م.12/5/2013منصور هادي فً 

 بً صدام علً الحمٌري ) أبو الفداء ( .اإلرها 

على الترغم متن ادعتاء الملٌشتٌات الحوثٌتة محاربتة العناصتر اإلرهابٌتة اال أنته ومتن ختالل  - ب

مصتادر جهتازي األمتن السٌاستتً واألمتن القتومً ومتابعتهمتا، وجتتد أن كثٌترا متن القٌتتادات 

  :ـــرزهــــــموأبـ والعناصر اإلرهابٌة تتواجد فً مناطق سٌطرة الملٌشٌات الحوثٌة

اإلرهتتابً عتتارف مجلتتً، قائتتد خلٌتتة أرحتتب حٌتتث اصتتبح قٌادٌتتا كبٌتترا فتتً ملٌشتتٌات  .1

الحوثً ٌقوم بعملٌة الحشد وٌشارك بفعالٌة فً معظم معارك الملٌشٌات وٌعرف باستم 

 المشرف الشٌخ عارف مجلً.

دي اإلرهابً علً الكندي المكنتى )أبتو إسترائٌل( قٌتادي ستابق فتً القاعتدة وحالٌتا قٌتا .2

 والحوثٌٌن.  ٌعمل مع ملٌشٌات الحوثً وهو المنسق بٌن تنظٌم داعش

واسمه الحقٌقً هشام باوزٌر وكان ٌتواجد فً صنعاء فً اإلرهابً طارق الحضرمً  .3

منطقة شعوب بأمانة العاصمة وظل ٌتردد على المستشفٌات الطبٌة فً صتنعاء وكتان 

م وقتد تتم القتبض 2018 فتً صتنعاء عتام  ٌتواجد فً شتقة مفروشتة بشتارع الجزائتر

 علٌه فً مأرب. 
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اإلرهابً عبدالعزٌز سالم الدٌنى سافر إلى صنعاء من البٌضاء للعتالج فتً بداٌتة عتام  .4

م وسكن فً فندق رٌماس شارع حدة وتلقى العالج فتً عٌتادة التدكتور عبتدهللا 2020

صتتنعاء، -الحتداد بٌنمتتا تلقتت زوجتتته العتالج فتتً مستشتتفى ستٌبالس فتتً منطقتة عصتتر

ر متع زوجتته إلتى إب لغتترض الستٌاحة وأقامتا فتً فنتتدق نٌوٌتورك ثتم عتادا إلتتى وستاف

 م(.13/11/2020مأرب وتم القبض علٌه فً مأرب بتارٌخ )

عناصر القاعدة التً أدعت ملٌشٌا الحوثً بتواجدهم فً مناطق الشرعٌة ومساندٌن للجتٌش  - ج

ل مراجعة االسماء خالالوطنً فً مارب اتضح وتأكد لألجهزة االستخباراتٌة للحكومة من 

أنهم كانوا فً سجون االمن السٌاسً ومدانٌن فً قضاٌا ارهابٌتة فأفرجتت عتنهم الملٌشتٌات 

ودفعت بالبعض منهم لتنفٌذ أعمال ارهابٌة فً نطاق الشرعٌة وقد تتم القتبض علتى التبعض 

 منهم وهم:

لسجون وأرسلتهم الى المحافظات بعضا من عناصر القاعدة اإلرهابً الذٌن أفرجت عنهم الملٌشٌات الحوثٌة من ا
 المحررة لتنفٌذ عملٌات إرهابٌة 

 االســـــم م االســـــم م

 علً ٌحٌى عبدهللا حزام الحكمً 8 ماجد احمد صالح السلمً 1

 سعد فرحان 9 بسام محمد محمد الحكمً 2

 عالء ٌوسف عبدهللا القصٌر 10 عصام البعدانً 3

 براهٌم عبدهللا محمد عتٌقا 11 اسامة منصور علً القاسمً 4

 امٌن عبدهللا جعفر 12 جمال عبده ناصر سعد القمادي 5

 بالل الحبابً  13 محمد منصور العرٌفً 6

 هاشم محمد رزق كابع 14 زاٌد االسدي 7

 

الملٌشٌات الحوثٌة التضلٌل بنشر معلومات اٌهامٌتة عتن مواقتع مدنٌتة لتٌس لهتا عالقتة تتعمد  - د

 د احداثٌاتها وادعائها بأن تلك المواقع هً معاقل تنظٌم القاعدة مثــل:بتنظٌم القاعدة وتحدٌ

  مدرسة للتعلٌم األساسً والثانوي )مدرستة الفتاروق( ٌتدرس فٌهتا متا  إلحداثٌاتتحدٌدها

( طالتتب فتتً الفتتترتٌن الصتتباحٌة والمستتائٌة وادعائهتتا بأنهتتا متتأوى طبتتً 1000ٌقتتارب )

 أرب.لتنظٌم القاعدة فً منطقة كرى بمحافظة م

. 
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وٌطمح )أساسٍ، ثاًىٌ( )هعهذ الفاسوق( ت صىس هتعذدج لوثًٌ هذسسح الفاسوق

 هحافظح هأسب. –كشي 
 

 

  مستشتفى الهٌئتة الطبتً الحكتومً فتً متأرب التتابع لتوزارة الصتحة  إلحداثٌاتتحدٌدها

وادعائها بأنها مأوى طبٌا لتنظٌم القاعدة فً محاولة منهتا إلٌهتام المجتمتع التدولً بأنهتا 

متلتتك عمتتال منظمتتاً ومعلومتتات دقٌقتتة عتتن اإلرهتتاب بٌنمتتا هتتً فتتً الحقٌقتتة لٌستتت اال ت

 ةللضمعلومات م
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اثبتتتت اعترافتتات قاضتتً تنظتتٌم القاعتتدة المتتدعو محمتتد عبتتدهللا حستتٌن درامتتة المحتجتتز لتتدى  -1

األجهزة األمنٌة التابعة للحكومتة الشترعٌة زٌتف ادعتاءات الملٌشتٌات الحوثٌتة بوجتود مت وي 

القاعدة فً محافظة شبوة بسبب االنتشار األمنً التٌقض فتً شتبوة وحضترموت  طبٌة لتنظٌم

تنظتٌم القاعتدة متن إٌجتاد متأوى طبتً لعالجته حٌنمتا تعترض  تمكتن ومأرب، واعترافته بعتدم

 منتزل لٌتتم إلتى إلصابة فً قصف أمرٌكً فً حوطة حضرموت مما اضتطر التنظتٌم لنقلته

 .بشكل سريعرضه على طبٌب من أعضاء التنظٌم ومعالجته 

تؤكد المعلومات والتقارٌر المتوفرة لدى أجهزة االستخبارات الحكومٌة بأن ملٌشٌات الحوثً  -2

نفتتذت عملٌتتة صتتورٌة متفتتق علٌهتتا، ولتتم تقتتم بتتأي عملٌتتة عستتكرٌة حقٌقٌتتة فتتً قٌفتتة التابعتتة 

م 2020أغستطس متن العتام  20لمحافظة البٌضتاء كمتا زعمتت عبتر ناطقهتا العستكري فتً 

( كٌلتومتر فتً متدٌرٌتً 1000بٌان له عن قٌام مقتاتلً الملٌشتٌات بتحرٌتر )والذي أعلن فً 

شٌة من سٌطرة عناصر ارهابٌة، إال أن الحقٌقة أن ما حدث كان عبتارة عتن ٌولد ربٌع والقر

استالم وتسلٌم لتلك المناطق تم بناء على تفاهمات مع ملٌشتٌات الحتوثً حتتى تقطتع الطرٌتق 

 علٌها من مناطق قٌفة. التفافبأي على الجٌش الوطنً من أن ٌقوم 

وفور سٌطرتها على تلك المنتاطق باشترت الملٌشتٌات استتكمال متا بتدأه عناصتر القاعتدة متن 

القتل والنهب والسلب وتفجٌر المنازل وانتهاك حقوق االنسان وحقوق األطفال وحقوق المرأة 

 والتسبب فً موجة نزوح كبٌرة للسكان واألهالً من تلك المناطق.

د الملٌشٌات التضلٌل على الرأي العام وذلك من خالل التبدٌل فً تقارٌرها المرسلة تتعم -3

للخارج بٌن أسماء بعض عناصر المقاومة الشعبٌة بأسماء عناصر إرهابٌة، معمم عنها فً 

النقاط األمنٌة والعسكرٌة التابعة للحكومة الشرعٌة لمتابعتها والقبض علٌها، مثل ادعائها ان 

فى محمد عامر العراقً المكنى )بشٌر( العراقً هو سالم العراقً أحد أفراد اإلرهابً مصط

 المقاومة.

 

 

 

 .تالتٌظُواخ اإلسهاتُحعاللح الولُشُاخ الحىثُح ثالثاً: 
 تتضح العالقة بٌن الملٌشٌات الحوثٌة والتنظٌمات اإلرهابٌة من خالل اآلتـــً:

 التعـــاون األمنـــً االستخبـــــاري:  - أ
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 :الحقائـــق التالٌــــةالعالقة بٌن الملٌشٌات الحوثٌة والعناصر اإلرهابٌة من خالل تتأكد 

 الملٌشٌات الحوثٌة سراح عناصر تنظٌم القاعدة من السجون إطالق .1

 

 عناصـــر تنظٌــم القاعــدة فٌمــا ٌلـــً : وتتمثل أبــرز عملٌــات اطــالق

 

القاعدة المدعو جمتال محمتد البتدوي احتد أبترز  اطالق الملٌشٌات الحوثٌة للقٌادي فً تنظٌم ❖

العقول المدبرة لعملٌة تفجٌر المدمرة األمرٌكٌة )كول( والمدعو علً قائد العنسً فً العتام 

م من سجن جهاز االمن السٌاسً فً العاصمة صنعاء ومنحهما بطاقتان شخصتٌتان 2018

امٌتتة لزعزعتتة االمتتن باستتمٌن متتزورٌن وتهرٌبهمتتا التتى محافظتتة متتأرب لتنفٌتتذ اعمتتال إجر

واالستقرار بمحافظة مأرب خدمتة ألهتداف الملٌشتٌات الحوثٌتة قبتل ان ٌتتم استتهدافهما متن 

 قبل الطٌران المسٌر األمرٌكً.

( عنصرا متن تنظٌمتً القاعتدة وداعتش اإلرهتابٌٌن . 20اطالق الملٌشٌات الحوثٌة سراح ) ❖

 داعش.( عناصر من تنظٌم 4( عنصرا من تنظٌم القاعدة و)16منهم )

( متتن عناصتتر تنظتتٌم القاعتتدة 5م ستتراح )2020اطتتالق الملٌشتتٌات الحوثٌتتة فتتً منتصتتف  ❖

اإلرهابً ارتكبوا عتدة جترائم إرهابٌتة أبرزهتا اغتٌتال الدبلوماستً الستعودي خالتد شتبٌكان 

م وٌتواجتتدون فتتً منتتاطق 2012نتتوفمبر  28العنتتزي ومرافقتته فتتً العاصتتمة صتتنعاء فتتً 

 سٌطرة ملٌشٌا الحوثً.

. 

 إرهابٌة متهمة باغتٌال الدبلوماسً السعودي خالد شبٌكان أفرجت الملٌشٌات عنهمعناصر 

 مالحظــــــــات االســــــم م

 عبدالعزٌز احمد عباد القاضً 1

 

 حسٌن سالم مخزومة العقٌلً 2

 حسٌن صالح عبدربه العقٌلً 3

 ٌوسف صالح عبدربه العقٌلً 4

 شائف عبده محمد ضٌف هللا الحٌمً 5
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( من عناصر تنظٌم القاعتدة اإلرهتابً 23م سراح عدد )22/4/2020الملٌشٌات الحوثٌة فً  إطالق ❖

 من جنسٌات مختلفة من سجون صنعاء.

( من قٌادات تنظٌم القاعتدة مقابتل التعتاون والستماح لعناصتر الملٌشتٌات 5اطالق الملٌشٌات الحوثٌة ) ❖

ٌتة التابعتة لمحافظتة متأرب وقٌتام عناصتر تنظتٌم الحوثٌة العبور التى بعتض المواقتع فتً مدٌرٌتة ماهل

القاعدة اإلرهابً بعد ثالثة أٌام بتسلٌم جمٌع األماكن التتً كتانوا ٌتواجتدون فٌهتا علتى حتدود البٌضتاء 

 م.2019الى الملٌشٌات االنقالبٌة بواسطة المدعو الشٌخ ماجد علً الذهب فً شهر سبتمبر 

ثٌة مقابل سماح تنظٌم القاعدة اإلرهتابً للملٌشتٌات بالتقتدم عناصر إرهابٌة أفرجت عنها الملٌشٌات الحو
 نحــــو مـــــــأرب

 مالحظـــات االســـــــــم م

 أسامــة العدٌنً 1

الملٌشتتتٌات الحوثٌتتتة أفرجتتتت عتتتنهم مقابتتتل 
التعاون بالستماح لعناصترها بتالعبور للتقتدم 
 التتتى بعتتتض المواقتتتع فتتتً مدٌرٌتتتة ماهلٌتتتة

 بمحافظة مأرب

 الربٌعًأبو بكر  2

 عبدهللا الرحاب 3

 عبدالرحمن علً محمد الغرابً 4

 إبراهٌم الصنعانً 5

 

 اطـالق سـراح عناصـر التنظٌـم مـن خـالل عملٌات هروب مدبرة: -ب

أطلقت ملٌشٌات الحوثً سراح العدٌد من عناصر تنظٌم القاعدة اإلرهتابً متن ختالل افتعتال 

( عنصترا متن أخطتر عناصتر تنظتٌم القاعتدة 18لعتدد )عملٌات هتروب متدبرة أبرزهتا اطالقهتا 

متع تنظتٌم القاعتدة التذي  اإلرهابً من سجن االمن السٌاسً بمحافظة البٌضاء، بالتنسٌق المستبق

هذه العملٌة قتال فٌته ان عناصتره فتروا متن الستجن فتً شتهر ابرٌتل متن العتام  ن عقباصدر بٌا

 م لٌنفً المسؤولٌة عن ملٌشٌات الحوثً االنقالبٌة فً اطالقهم2018
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أسمــاء بعضــا مـن عناصــر القاعــدة اإلرهابـً الذٌن أطلقـت سراحهــم الملٌشٌـــات الحوثٌــة بعملٌــــة فــــرار 
 ــرةمــدبــــ

 موقف الملٌشٌات الحوثٌة الجرائــم المرتكبــة   االســــــــــــــــم م
مكتتان التواجتتد 

 الحالً

 محمد عبدهللا السعدي 1
متهم بقتل المساعد اول فً االمتن 
السٌاستتتً / ناصتتتر احمتتتد حستتتٌن 

 الوحٌشً

ستتتتتهلت ملٌشتتتتتٌات الحتتتتتوثً 
هروبه من السجن المركتزي 

 2016البٌضاء عام 
 

2 
حستتتتٌن احمتتتتد محمتتتتد 

 محمر
كان مستجون فتً االمتن السٌاستً 

 البٌضاء

ستتتتتهلت ملٌشتتتتتٌات الحتتتتتوثً 
هروبه من السجن المركتزي 

 2016البٌضاء عام 

ٌتواجتتتد حالٌتتتا 
فتتتتتً مدٌرٌتتتتتة 
 الصومعه

 عبدهللا علً كالل 3
كان مستجونا فتً االمتن السٌاستً 

 فً البٌضاء

ستتتتتهلت ملٌشتتتتتٌات الحتتتتتوثً 
هروبه من السجن المركتزي 

 2016البٌضاء عام 

تواجتتتد حالٌتتتا ٌ
فتتتتتً مدٌرٌتتتتتة 
 الصومعه

4 
احمتتتتد علتتتتً متتتتروان 

 الملقب )عنتـر(
كان مستجون فتً االمتن السٌاستً 

 البٌضاء

ستتتتتهلت ملٌشتتتتتٌات الحتتتتتوثً 
هروبه من السجن المركتزي 

 2016البٌضاء عام 

ٌتواجتتتد حالٌتتتا 
فتتتتتً مدٌرٌتتتتتة 
 الصومعه

 مختار علً مروان 5
كان مستجون فتً االمتن السٌاستً 

 البٌضاء 

الحتتتتتوثً  ستتتتتهلت ملٌشتتتتتٌات
هروبه من السجن المركتزي 

 2016البٌضاء عام 

ٌتواجتتتد حالٌتتتا 
فتتتتتً مدٌرٌتتتتتة 
 الصومعه

6 
ستتتتتالم علتتتتتً عبتتتتتدهللا 

 البركانً
السٌاستً  األمتنفتً  اكان مستجون
 البٌضاء 

ستتتتتهلت ملٌشتتتتتٌات الحتتتتتوثً 
هروبه من السجن المركتزي 

 2016البٌضاء عام 

ٌتواجتتتد حالٌتتتا 
فتتتتتً مدٌرٌتتتتتة 
 الصومعه

7 
 ناصتتتر عبتتتدهللا محمتتتد

 الردمانً
فتً االمتن السٌاستً  اكان مستجون
 البٌضاء

ستتتتتهلت ملٌشتتتتتٌات الحتتتتتوثً 
هروبه من السجن المركتزي 

 2020البٌضاء عام 

ٌتواجتتتتتد فتتتتتً 
 البٌضاء حالٌا

 عبدهللا رحاب 8
كان مستجونا فتً االمتن السٌاستً 
صنعاء منذ حكتم الترئٌس الراحتل 

 علً عبدهللا صالح

ستتتتتهلت ملٌشتتتتتٌات الحتتتتتوثً 
مركتزي هروبه من السجن ال

 2019البٌضاء عام 
 

9 
عبتتتتتتتدالرحمن علتتتتتتتتً 

 محمد الغرابً

كان مستجونا فتً االمتن السٌاستً 
صنعاء منذ حكتم الترئٌس الراحتل 

 علً عبدهللا صالح

ستتتتتهلت ملٌشتتتتتٌات الحتتتتتوثً 
هروبه من السجن المركتزي 

 2019البٌضاء عام 
 

 عبدهللا مفتاح 10
كان مستجونا فتً االمتن السٌاستً 

لراحتل صنعاء منذ حكتم الترئٌس ا
 علً عبدهللا صالح

ستتتتتهلت ملٌشتتتتتٌات الحتتتتتوثً 
هروبه من السجن المركتزي 

 2019البٌضاء عام 
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ٌحتضننن جهنناز االسننتخبارات التننابي للملٌشننٌات الحوثٌننة عناصننر إرهابٌننة مننن تنظٌمننً  - ج

داعش والقاعدة اإلرهابٌٌن من جنسٌات غٌر ٌمنٌة تقاتل ضد قنوات الشنرعٌة وتنأمٌن 

 تهم فً إدارة العملٌات القتالٌة.تواجدهم وتحركاتهم ومشارك

فقد أكدت المعلومات ان عناصر تنظٌم داعش اإلرهابً الذٌن كتانوا ٌتواجتدون  -

فتتً معقلهتتم الكتتائن فتتً منطقتتتة المشتتٌرٌف محافظتتة البٌضتتاء منتصتتف العتتتام 

م تقودهم عناصر اجنبٌة وتم اجالءهم من الموقتع بواستطة عناصتر متن 2020

 لٌشٌات الحوثٌة.جهاز األمن الوقائً التابع للم

كما اكدت المعلومتات حقٌقتة استتخدام الملٌشتٌات الحوثٌتة لتنظتٌم القاعتدة ورقتة  -

 .ضد الخصوم ومبرراً الجتٌاح المدن بتنسٌق مسبق فٌما بٌنهما

اكدت المعلومات حقٌقة التفاهم والتنسٌق بٌن الملٌشٌات الحوثٌة وتنظٌم القاعتدة  -

 بعتتض متتدٌرٌات محافظتتة إب اإلرهتتابً علتتى قٌتتام عناصتتر متتن التنظتتٌم فتتً

إجرامٌتتة واستتتفزاز الستتكان فتتً تلتتك المتتدٌرٌات برفتتع أعتتالم  أعمتتالبارتكتتاب 

تنظتتٌم القاعتتدة إلٌجتتاد مبتترر للملٌشتتٌات الحوثٌتتة للتقتتدم فتتً تلتتك المنتتاطق تحتتت 

ذرٌعتتة مالحقتتة العناصتتر اإلرهابٌتتة وهتتو متتا حتتدث فعتتال واثنتتاء تقتتدم عناصتتر 

نظٌم القاعدة اإلرهابً امام مرأى ومسمع الملٌشٌات الحوثٌة انسحبت عناصر ت

عناصر الملٌشٌات الحوثٌة وبتسهٌل منهتا والستماح لهتم بنهتب مبتالي مالٌتة متن 

 بنك مدٌرٌة العدٌن عند انسحابهم منها.

توفٌــر المـالذ اآلمــن لعناصــر القاعــدة اإلرهابـً فــً المناطــق الواقعــة تحـنـت  - د

 ــةسٌطــرة الملٌشــٌات الحوثٌــ

تعتبر المناطق الواقعة تحت سٌطرة الملٌشٌات الحوثٌة مالذا آمنا لقٌادات من تنظتٌم 

الطبٌتة لهتم وألسترهم ، فعلتى  أوىالقاعدة والكثٌر متن عناصترها الهامتة وتتوفر المت

 سبٌل المثال :

ذمار ( حاضنة للمأوي الطبٌة التً تتلقتى  -إب –مثلت محافظات ) صنعاء  -

 لعالج فٌها.عناصر القاعدة وأسرها ا

إقامة العدٌد من القٌادات العلٌا لتنظٌم القاعدة فً مناطق واقعة تحت سٌطرة  -

 الملٌشٌات الحوثٌة مثل:

o  ًاإلرهابً المدعو ) عوض جاسم مبارك بارفعتة ( المكنتـى بتـ) ابت

 2017بكر ( و) بكــري ( الذي أقام فً العاصمة صنعاء من العام 

 –كال من ) شتارع هاٌتل  م فً شقق مفروشة ف2020ًحتى العام 
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حً شعوب ( , وتتردده  –حً مسٌك  –شارع الجزائر  –الدائري 

ٌكتال (  –رداع  –بكل حرٌة خالل فترة اقامتته علتى منتاطق ) قٌفته

 على مرأى ومسمع من الملٌشٌات الحوثٌة وباتفاق مبرم فٌما بٌنهم.

o  ) ًاإلرهتتابً هشتتام بتتاوزٌر واستتمه المستتتعار ) طتتارق الحضتترم

فً منطقة شعوب بأمانتة العاصتمة صتنعاء وظتل ٌتتردد  الذي سكن

الطبٌتتتة فٌهتتتا والتنقتتتل بحرٌتتتة فتتتً منتتتاطق ستتتٌطرة   ويالمتتتعلتتتى 

 الملٌشٌات الحوثٌة.

 

 أسماء بعض عناصر القاعدة الذٌن أفرجت عنهم الملٌشٌات الحوثٌة وٌتواجدون فً أماكن سٌطرتها

 ـــــاتمالحظـــــ التواجـــــــــــد االســــــــــــــم م

 حــــرض ٌحٌى إبراهٌم بتري 1
احد العناصر األساسٌة 

 للتنظٌم

 صنعــــاء مراد احمد محمد زاهر 2
احد العناصر األساسٌة 

 للتنظٌم

 امانة العاصمة ناشر علً حزام هادي )أبو البراء( 3
احد العناصر األساسٌة 

 للتنظٌم

 إبراهٌم داؤود احمد عمٌر 4
الحدٌدة مناطق سٌطرة 

 لٌشٌاتالم
احد العناصر األساسٌة 

 للتنظٌم

 أمانة العاصمة عمار محمد علً األشول )أبو همام ( 5
احد العناصر األساسٌة 

 للتنظٌم

 صنعــــاء معمر محمد صالح محسن شرف الدٌن 6
احد العناصر األساسٌة 

 للتنظٌم

 شارع النور -مدٌنة البٌضاء  فضل علً صوٌلح 7
احد العناصر األساسٌة 

 ظٌمللتن

 محافظة إب / الجعاشن محمد عبده امٌن الدمٌنً )أبو عاصم ( 8
افرج عنه جهاز األمن 
 والمخابرات الحوثً

 محافظة إب / الجعاشن فؤاد قائد مهٌوب المزهري )أبو حذٌفة( 9
افرج عنه جهاز األمن 
 والمخابرات الحوثً

 محافظة إب / الجعاشن فؤاز عبده مرشد ) أبو بصٌر ( 10
ه جهاز األمن افرج عن

 والمخابرات الحوثً

 مناطق سٌطرة الملٌشٌات فارس محمد مرشد الٌحوي 11
من العناصر الرئٌسٌة 

 للنشاط

 مناطق سٌطرة الملٌشٌات عادل ربٌع محمد إبراهٌم 12
احد العناصر األساسٌة 

 للتنظٌم
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ت سنٌطرة هروب عناصر إرهابٌة من مناطق الشنرعٌة واللجنوء النى المنناطق الواقعنة تحن -هـ

هروب زعٌم داعش فً محافظة تعز المتدعو  بتالل محاولة  الملٌشٌات الحوثٌة لتأمٌنها مثل :

الوافً ومجموعته الى المناطق الواقعة تحت سٌطرة الملٌشٌات فتً مدٌرٌتة جبتل حبشتً قبتل ان 

 ٌتم القبض علٌه من قبل أجهزة امن الشرعٌة.

سٌطرة الشرعٌة والتجأوا الى المناطق التً تسٌطر علٌها الملٌشٌات  أسماء عناصر تنظٌم داعش الذٌن فروا من مناطق
 الحوثٌة

 اللقــــــــــــــــب االســـــــــــــــــم م اللقــــــــــــــــب االســـــــــــــــــم م

 بالل علً محمد احمد الوافً 1
حاول الفرار وتم 
 القبض علٌه

 ذوالفقار محمد احمد عبده مرعً 18

2 
حاتم عبدالجلٌل ٌحٌى عبدالرقٌب 

 البركانً
  عبدالملك محمد غالب 19 شداد الصنعانً

3 
فهد عبدالجبار نعمان عبدهللا 

 الواصلً
  احمد العدنً 20 

  خالد العدنً 21  أمجد محمد قاسم األسود 4

5 
هشام محمد عبده جمٌل 

 السرٌحً
 معاذ المتخلق معاذ سٌف احمد الحجام 22 

 ماجد شرف 6
االستاذ صالح 
 العدنً

  هشام عبده هزاع 23

7 
ابو بكر عبدهللا محمد سعٌد 

 البرٌكً

صالح اللحجً + 
توفٌق +فؤاد + 
 امٌر

  جمٌل نصر قاسم الذاري 24

  باسم امٌن البرٌهً 25 عبٌدة اللحجً ٌوسف احمد عبدهللا الٌمانً 8

 محمد جمال شهاب 9
 –حٌدرة اللحجً 
 مسلم

  فقٌهاحمد عبدالوهاب ال 26

  محمد الصنعانً 27 اسامة اللحجً محمد احمد عبدهللا طاهر رومٌو 10

 28 وائل اللحجً صالح احمد سعٌد تلٌك 11
عبدهللا عبدالواسع 
 البركانً

 

  محمد عبدالعلٌم عبدالقوي 29  طالل محمد محمد عبدهللا العقاب 12

13 
أصٌل احمد صالح مصلح 

 الشرطً
  عبدالعلٌم النوٌهً 30 

14 
هشام العزي محمد عبدهللا 

 العقاب
  حمزة مقبل عبدهللا 31 كروش

  عبدالعلٌم علً قحطان 32 عكرمة انس عادل عبدالجبار االصبحً 15

 33  ولٌد محمد عاطف 16
عامر احمد علً إسماعٌل 

 الصبري
 عامر العربً

     فاروق غالب العكاد 17
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 القاعدة اإلرهابً منح بطاقات وشهادات مزورة لعناصر من تنظٌم -و

منح بطاقات مزورة لعناصر من تنظٌم القاعدة اإلرهابً لتسهٌل تحركاتها وتنقالتها بٌن  (1

 المحافظات وعبورها بشكل آمن كأحد شروط الصفقة الُمبرمة بٌنهم:

حٌث منحت الملٌشٌات الحوثٌة عناصر تنظٌم القاعدة وداعش اإلرهابٌٌن التذٌن أطلقتتهم 

ً والقتومً بطتائق شخصتٌة بأستماء متزورة لتستهٌل مترورهم من سجون االمتن السٌاست

وتتجلى أبرز تلك األعمال فً منح اإلرهابً جمال محمد البتدوي هتو ورفٌقته علتً قائتد 

العنسً بطاقتان مزورتان لالنتقال الى محافظة متأرب لتنفٌتذ أعمتال إرهابٌتة فٌهتا عقتب 

 لطٌران المسٌر األمرٌكً.م قبل أن ٌتم استهدافهما من قبل ا2018االفراج عنهما فً 

 

متتنح بطاقتتات شخصتتٌة متتن قبتتل الملٌشتتٌات الحوثٌتتة متتن العاصتتمة صتتنعاء لعناصتتر متتن  (2

تنظٌم القاعدة اإلرهابً بأسماء متزورة والتتً بموجبهتا قتاموا باستتخراج جتوازات ستفر 

 .بأسماء مزورة

 ات شخصٌة بأسماء مزورةبعضا من عناصر تنظٌم القاعدة اإلرهابً الذٌن منحتهم الملٌشٌات الحوثٌة بطاق

 مكان استخراج البطاقة المزورة االسم المزور االسم الحقٌقً م

 ٌحٌى محمد سعٌد باشطح مر عاشورسعاشور ع 1
المركز الرئٌسً عصر العاصمة 

 صنعاء

 عبدهللا محمد عبدهللا باطوٌل عادل احمد سالم بادرة 2
المركز الرئٌسً عصر العاصمة 

 صنعاء

3 
احمد سرور بن عبدهللا شاكر 
 هامل

 سعٌد محمد سعٌد باشطح
المركز الرئٌسً عصر العاصمة 

 صنعاء

 احمد جمعان عبدهللا البقٌة سلٌمان صالح سالم عبوالن 4
المركز الرئٌسً عصر العاصمة 

 صنعاء

 

 هنح الوليشياث الحىثيت شهاداث هشورة لعناصز هي تنظين القاعذة اإلرهابي: (3

 اإلرهابً الذٌن منحتهم الملٌشٌات الحوثٌة شهادات مزورة بعضا من عناصر تنظٌم القاعدة

 الجهة الصادرة منها نوع الشهادة اسم الممنوح له الشهادة م

 العاصمة صنعاء -جامعة سبأ  بكالرٌوس إدارة اعمال عاشور عمر عاشور 1

 العاصمة صنعاء -جامعة سبأ  بكالرٌوس إدارة اعمال سلٌمان صالح سالم عبوالن 2

3 
دهللا شتتتاكر احمتتتد ستتترور بتتتن عبتتت
 هامل

 ثانوٌة عامة
امانتتتة  45مدرستتتة الحتتتورش شتتتارع 

 العاصمة
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تعض الشىاهذ الذالح علً العاللح تُي الولُشُاخ الحىثُح وتٌظُن الماعذج ساتعا: 

 اإلسهاتٍ:
قٌام الجٌش الٌمنً بأسر عناصر من تنظٌم القاعدة اإلرهابً وهم ٌقاتلون فً صفوف الملٌشتٌات 

ومتتنهم اإلرهتتابً فتتً تنظتٌم القاعتتدة المتتدعو  موستتى ناصتر علتتً حستتن الملحتتانً التتذي  الحوثٌتة

اعترف بوجود مقاتلٌن من التنظٌم مع الملٌشٌات الحوثٌة واعتماد الملٌشٌات الحوثٌتة علتى كثٌتر 

 من عناصر تنظٌم القاعدة المقٌمٌن فً صنعاء بإدارة مقرات تابعة لها لتحشٌد المقاتلٌن .

 العتـــــراف المصـــور لألسٌـــــــرلمشاهــــدة ا

 .https://youtu.be/sZAHIFvRHQYاضغط على الرابط التالً

 قٌام الملٌشٌات الحوثٌة بعمل جنازة لإلرهابٌٌن الداعشٌٌن :

 اإلرهابً سعٌد عبدهللا احمد الخبرانً المكنى ) أبو هاٌل ( ●

 حمٌد عبدهللا احمد الخبرانً المكنى ) أبو نواف ( االرهابً  ●

اللتتذان لقٌتتا مصتترعهما وهمتتا ٌقتتاتالن فتتً صتتفوف الملٌشتتٌات الحوثٌتتة فتتً منتصتتف أغستتطس 

 م وبثت قناة المسٌرة التابعة للملٌشٌات الحوثٌة مراسٌم تشٌٌعهما .2020

 لمشاهدة فٌدٌو التشٌٌع على قناة المسٌرة التابعة للملٌشٌات الحوثٌة

  .https://youtu.be/1aKHY39qsWQضغط على الرابط التالــً :ا

 تهشَــة األسلحـــح والوخــذساخ:: خاهساً 
تشتتٌر معظتتم المعلومتتات التتى ستتلوك مشتتترك ٌؤكتتد التنستتٌق فٌتته بتتٌن الملٌشتتٌات الحوثٌتتة  -

مختدرات بأصتنافها المختلفتة واألستلحة وكتل متا والتنظٌمات اإلرهابٌة فٌما ٌتعلتق بتهرٌتب ال

ٌرتبط بالنسبة لجمع المتال التى التٌمن، ومتن التٌمن التى دول الجتوار وبشتكل ختا  المملكتة 

 العربٌة السعودٌة الشقٌقة مما ٌؤكد وجود تنسٌق لوجستً بٌن الطرفٌن.

 

 : التعـــــــاوى العسكـــــشٌ:سادساً 
 

 واجهـة قـوات الشرعٌـة وتتمثـل فـً:تنسٌـق العملٌـات القتالٌـة فـً م . أ

o  االتفاق بٌن قٌادات من الملٌشٌات الحوثٌة وقٌادات من تنظٌم القاعتدة فتً قٌفته رداع

بمحافظة البٌضاء على انسحاب عناصر تنظٌم القاعدة متن بعتض المواقتع وتستلٌمها 

للملٌشتتٌات الحوثٌتتة وتتتم االنستتحاب فعلٌتتا لصتتالح الملٌشتتٌات الحوثٌتتة خدمتتة لتلتتك 

https://youtu.be/sZAHIFvRHQY
https://youtu.be/1aKHY39qsWQ
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لملٌشٌات ومساعدتها فً السٌطرة على منطقتة ٌكتال للتقتدم باتجتاه منتاطق الشترعٌة ا

فً المشٌرٌف فتً مدٌرٌتة ولتد ربٌتع،  وللتقتدم أٌضتا لفتتح جبهتة فتً مدٌرٌتة رحبتة 

مراد فً محافظة مأرب فً اطار الضغط العسكري للملٌشٌات الحوثٌة باتجاه مأرب 

المٌتا بتحمٌتل الشترعٌة نتتائج ستٌطرة إلسقاط مواقع القتوات الحكومٌتة والتتروٌج إع

الملٌشٌات الحوثٌة علتى منطقتة قٌفته والتقتدم نحتو متأرب بقصتد اٌجتاد خالفتات بتٌن 

 القبائل والحكومة الشرعٌة .

 عــدم استهــداف معاقــل تنظٌــم القاعــدة اإلرهابــً: - ب

رهتابً حٌث أفادت المعلومات أن ملٌشٌات الحوثً لم تستتهدف مواقتع تنظتٌم القاعتدة اإل -1

 فً أي مواجهات خالل عملٌاتها العسكرٌة 

لم تطلق الملٌشٌات الحوثٌة أي رصاصة على عناصر تنظٌم القاعدة على االطالق وكل  -2

ما ٌتم بٌنهم هو التنستٌق المستبق وانستحاب احتدهما لصتالح اآلختر وتبتادل المواقتع فٌمتا 

 بٌنهما .

لٌشٌات الحوثٌتة وتنظتٌم القاعتدة ففً مدٌرٌة ولد ربٌع مثال لم تحدث أي مواجهات بٌن م -3

اإلرهابً ولم تطلق أي رصاصة ضدهم وكلما حدث هتو التنستٌق المستبق بتٌن الجتانبٌن 

بواسطة المدعو  ماجد الذهب الذي تم بموجبه انسحاب عناصر تنظٌم القاعتدة اإلرهتابً 

 من مواقعهم وافراغها للملٌشٌات الحوثٌة قبل وصولها الٌها .

انسحبت عناصر القاعدة من مواقعها بشكل مفاج  وتركوها لتسقط شٌة ٌوفً منطقة القر -4

 فً ٌد الملٌشٌات الحوثٌة .

التنسٌق بٌن عناصر داعش اإلرهابٌة والملٌشٌات الحوثٌة فً حصتار ذي كالتب مدٌرٌتة  -5

ٌة محافظة البٌضاء لكسر جبهتة عقبتة زعتج والستماح لعناصتر ملٌشتٌات الحتوثً شقرٌال

لتقتتدم التتى المشتتٌرٌف متتروراً بمنطقتتة نجتتد الشتتواهر التتذي بااللتفتتاف علتتى المقاومتتة وا

 ٌتمركز فٌه تنظٌم داعش والمرور من جوارهم دون ان ٌطلقوا علٌهم رصاصة واحدة 

لتتم تقتتترب ملٌشتتٌا الحتتوثً متتن معقتتل تنظتتٌم القاعتتدة اإلرهتتابً حتتتى الٌتتوم فتتً السالستتل  -6

 أبٌن.الجبلٌة على الحدود مع المناطق المحررة خصوصا محافظتً شبوة و

 

اسنناد تنظننٌم القاعندة اإلرهننابً ودعمني فننً تشننٌٌد المعاقنل المحصنننة كمنالذ أخٌـننـر لنني  - ج

 فـــً محافظــة البٌضــاء
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محافظتة البٌضتاء إلبقتاء  أفادت المعلومتات ان الملٌشتٌات الحوثٌتة قتد ستعت ضتمن استتراتٌجٌتها

 ض له التنظٌم من ضربات .مالذا أخٌرا إلعادة تشٌٌد تنظٌم القاعدة اإلرهابً المنهار بعدما تعر

حٌث سهلت الملٌشٌات الحوثٌة لتنظٌمً القاعدة وداعش اإلرهابٌٌن التراجع الى آخر معاقلهم فً 

( 8محافظة البٌضاء، لما تمثله محافظة البٌضتاء متن أهمٌتة بحكتم تمٌزهتا بحتدود جغرافٌتة متع )

عاء ( , وهتو متا صتن –إب–ذمتار  –متأرب  –الضالع  –شبوة  –أبٌن  –محافظات هً : )لحج 

ٌجعلها تمثل معقال مثالٌا لتنظٌم القاعدة مستفٌدا من التستهٌالت الحوثٌتة لجعتل محافظتة البٌضتاء 

مركتتزا إلدارة عملٌاتتته اإلرهابٌتتة داخلٌتتا وخارجٌتتا وانقتتاذه متتن ستتقوط كتتان وشتتٌكا ومتتده بالتتدعم 

 لتعزٌز بنٌته فً معقله الجدٌد فً محافظة البٌضاء.

ة اإلرهابً على تشٌٌد معاقل محصنة فً مدٌرٌة الصومعة مستغال الدعم حٌث عمل تنظٌم القاعد

 الذي ٌتلقاه من الملٌشٌات الحوثٌة بإطالق سراح العشرات من عناصره من السجون.

 أسواء عناصز تنظين القاعذة اإلرهابي الذيي تن االفزاج عنهن هي قبل جهاس األهي والوخابزاث الحىثيت

 تاريخ االفزاج ــناالســـــــــــــــــ م

 21/4/2020 عبذالزحين العبسي 1

 21/4/2020 احوذ قحطاى 2

 21/4/2020 هحفىظ القزى 3

 21/4/2020 هشام رهادة 4

 21/4/2020 عبذهللا الحباري 5

 21/4/2020 جويل احوذ هلهي 6

 21/4/2020 هحسي هحوذ هحسي العسكزي 7

 21/4/2020 اسام الذيب 8

 20/2/2020 ذهاجذ عبذهللا سن 9
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هي إًجاصاخ األجهضج األهٌُح للششعُح فٍ هكافحح إسهاب الماعذج  وارجًساتعا: 

 وداعش فٍ هٌاطك سُطشتها :
متابعة العدٌد متن القٌتادات والعناصتر اإلرهابٌتة والقتبض علتٌهم فتً المحافظتات المحتررة  .1

الف واألصتتدقاء واٌتتداعها الستتجون بالتنستتٌق والتعتتاون متتع المقاومتتة الوطنٌتتة وقتتوات التحتت

 األمرٌكان .

القبض على خلٌة إرهابٌة فً المهرة التً كانت تخطط لتنفٌذ عملٌات إرهابٌة بحرٌة فً )  .2

( اربتتع عملٌتتات منهتتا عملٌتتتٌن بحرٌتتة فتتً ستتواحل أبتتٌن 4م( والتتتً نفتتذت )29/9/2020

ى القبض علٌهتا عنتد استتعدادها لتنفٌتذ عملٌتة اختر تموعملٌتٌن فً سواحل الحدٌدة ، حٌث 

 ( خمسة إرهابٌٌن.5وعدد افرادها المقبوض علٌهم )

القتتبض علتتى ابتتراهٌم التمٌمتتً ستتعودي الجنستتٌة المستتئول اإلعالمتتً للتنظتتٌم داعتتش فتتً  .3

بعتد اطالقته متن قبتل  2018الجزٌرة العربٌة ومندوب زعٌم التنظٌم فً الٌمن، فً مارس 

 الملٌشٌات الحوثٌة بصنعاء.

 -م وهــــم:13/11/2020لقاعدة فً محافظة مأرب فً اعتقال الخلٌة اإلعالمٌة لتنظٌم ا .4

 الخلٌة اإلعالمٌة لتنظٌم القاعدة التً تم ضبطها فً مأرب

 مالحظات االســـــم م

  عبدالعزٌز الدٌنً 1

 ٌاسر صالح بلشرم )ابو العود( 2
االسم المستعار محمد عمر علً 

 رٌس

  ٌحٌى عبده علً عبدهللا األهدل 3

 

عبدهللا حستٌن درامتة المكنتى )القاضتً بشتر( قاضتً تنظتٌم القاعتدة،  القبض على محمد -5

م بمحافظتتة متتأرب بالتنستتٌق متتع شتتركاءنا فتتً 13/1/2021وقتتد تتتم القتتبض علٌتته فتتً 

مكافحة اإلرهاب والذي أدلى باعترافاتته بكثٌتر متن المعلومتات عتن التنستٌق بتٌن تنظتٌم 

 القاعدة اإلرهابً والملٌشٌات الحوثٌة.

 محافظتته حضتترموت االستتتخباري والتتبتتع التتدائم بتتالوادي والصتتحراءمتتن ختتالل العمتتل  -6

تمكنت قوات التحالف العربتً بالتنستٌق متع االجهتزة األمنٌتة والشخصتٌات الوطنٌتة متن 

 م.5/3/2021القبض على اإلرهابً سعٌد بن طالب الكثٌري ) قابوس الكثٌري( فً 
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 الخاتوح:

رٌتتر عمتتق العالقتتة بتتٌن ملٌشتتٌات الحتتوثً ٌتبتتٌن متتن ختتالل المعلومتتات التتتً تضتتمنها هتتذا التق

اإلنقالبٌة اإلجرامٌة والتنظٌمات اإلرهابٌة والتً وصلت لحد التنسٌق لتبتادل األدوار اإلجرامٌتة 

المهددة ألمتن واستتقرار ووحتدة التٌمن ومحٌطهتا اإلقلٌمتً، وخطتوط المالحتة الدولٌتة، بصتورة 

رهتتاب أن ٌضتتطلع بمستتؤولٌاته لتتدعم تحتتم علتتى المجتمتتع التتدولً الرافتتع لراٌتتة الحترب علتتى اإل

ٌمتات اإلرهابٌتة األخترى الحكومة الشرعٌة فً مواجهة هذه الملٌشٌات الحوثٌة اإلرهابٌة والتنظ

تصتنٌف ملٌشتٌات الحتوثً فتً قائمتة اإلرهتاب جتراء ممارستتها لإلرهتاب واتختاذه  ًوذلك بتبنت

 التدمٌرٌة . وسٌلة لتحقٌق أهدافها السٌاسٌة التً تخدم أجندة النظام االٌرانً

 

 انتهى،،،


