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االغتياالت السياسية ظاهرة قديمة وشائعة جدا 
تكاد  ال  الحديث،  اليمني  السياسي  التاريخ  في 
على  خطورتها  ورغم  تاريخية.  فترة  أي  منها  تخلو 
في  السياسية  التجربة  وأسس  مداميك  إرساء 
على  راسخ  سياسي  نظام  إلى  وتحويلها  اليمن، 
للسلطة،  السلمي  والتبادل  الديمقراطية  أسس 
إال أنها، لألسف الشديد، لم تلق اهتماما كبيرا من 
الدراسات األكاديمية والبحث العلمي والتنقيب أو 
حتى من قبل اإلعالم، بحيث يمكن الوقوف على 

أسبابها والعمل على تالفيها ومنع وتكرارها. 
المئات  حصد  اليمن،  في  السياسي  االغتيال   
إطار  في  والعسكرية،  السياسية  الشخصيات  من 
الصراع القائم على السلطة، سواء في فترة حكم 
سبتمبر  من   26 الـ  ثورة  فجر  بزوغ  بعد  أو  االئمة 
1962، حيث شكل االغتيال السياسي خيارا أساسيا 
يكون  يكاد  بل  السلطة،  إلى  الوصول  حسم  في 
السياسي  االغتيال  عمليات  أكثر  سجل  قد  اليمن 
غموضا وخطورة، ففي 1948 لجأ إليها ثوار الحركة 
إمام  الدين  يحي حميد  االمام  الدستورية الغتيال 
الثائر  ببندقية  فبراير،   17 في  المتوكلية  المملكة 
الدستوري  الحكم  وإعالن  القردعي،  ناصر  على 

األول. 

محاولة  جرت   ،1961 مارس  من  السادس  وفي   
المملكة  إمام  الدين  حميد  أحمد  لإلمام  اغتيال 
الحديدة  اليمنية في مستشفى مدينة  المتوكلية 
الله  عبد  محمد  وهم  الثوار،  من  ثالثة  قادها 
العلفي وعبد الله اللقية ومحسن الهندوانة، لكن 
المحاولة فشلت وُأعدم اثنان من الثوار فيما انتحر 
الثالث، وبعد قيام ثورة 26 سبتمبر 1962، استمر 
محمد  الشهيد  اغتيل  حيث  االغتياالت،  مسلسل 
محمود الزبيري في 31 مارس 1965، في منطقة 
يزال  ال  بمالبسات  الجوف،  لمحافظة  التابعة  برط 

ُتثار حولها عالمات استفهاٍم حتى اليوم. 
فيما تلى ذلك، استمرت االغتياالت كخيار سياسي 
إلى  للوصول  وأداة  الخصوم  لتصفية  اليمن  في 
الماضي  القرن  سبعينات  منتصف  ففي  السلطة، 
ملحوظا،  تصاعدا  السياسية  االغتياالت  شهدت 
السلطة،  على  الصراع  بسبب  مقلقا  ارتفاعا  و 
ونفوذ قوى إقليمية ودولية وصراع على تشكيل 
المشهد السياسي في اليمن، ولغياب آلية سياسية 
دستورية وقانونية واضحة لحل الخالفات والتداول 
السلمي للسلطة، وحصدت هذه المرحلة مجموعة 
من أبرز الشخصيات السياسية اليمنية، أبرزها نائب 
أحمد  محمد  األستاذ  الخارجية  وزير  الوزراء  رئيس 
الصوت  مكتوم  مسدس  برصاص  )االبن(  نعمان 
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العاصمة  المرور في  نقاط  أثناء توقفه في إحدى 
 1974 13يونيو  حركة  قيام  بعد  بيروت  اللبنانية 
الجمهوري،  المجلس  اغتيل عضو  كما  بأسبوعين، 
محمد علي عثمان بمدينة تعز، في الـ30 من مايو 
1973، أثناء خروجه من المسجد بعد صالة الفجر، 
حادثة  نفسه،  العام  من  أبريل  من  الـ30  وشهد 

تفجير طائرة الدبلوماسيين الجنوبيين. 
المجلس  اغتيل عضو   ،1977 عام  أبريل   10 وفي 
بن  الله  عبد  القاضي  الوزراء  ورئيس  الجمهوري 
أحمد الحجري برفقة زوجته، والدبلوماسي عبدالله 
الحمامي في لندن بمدخل فندق رويال النكستر، 
األشهر،  االغتيال  حادثة  شهد  نفسه،  والعام 
إلى  اغتيل  إذ  الحمدي،  إبراهيم  األسبق  للرئيس 
جانب شقيقه قائد لواء المظالت عبدالله الحمدي 
في الـ11 من اكتوبر 1977، وفي العام الذي تاله 
الرئيس  1978، قتل  يونيو  الـ24 من  وتحديدا في 
األسبق أحمد الغشمي، كما قتل الرئيس األسبق 
فقط  يومين  بعد  علي  ربيع  سالم  الجنوب،  في 
من مقتل الغشمي، وبذلك قتل ثالثة رؤساء في 

اليمن خالل أقل من عام. 
في عهد الرئيس السابق على عبدالله صالح، أنشأ 
مع محمد خميس ما سمي جهاز األمن الوطني، 
فردية  عمليات  من  االغتياالت  بذلك  وانتقلت 
حسب الطلب ومعطيات األحداث، إلى ما يعتبره 
اغتيال  تم  حيث  وممنهجا،  منظما  فعال  البعض، 
أغلب  السياسية،  الشخصيات  من  المئات  وقتل 
ضحاياها من محافظتي تعز وإب، وتعرض خميس 
1979، بكمين مزدوج  نفسه لالغتيال أواخر العام 

استهدفه خالل عودته من محافظة الحديدة. 
مع  موعد  على  عدن  كانت   ،1986 العام  في 
إلى  تحولت  دامية،  سياسية  اغتياالت  موجة  أكبر 
حرب أهلية، حصدت أرواح ما ال يقل عن 10 آالف 
شخص، وبدأت أساسا، خالل محاولة اغتيال أعضاء 

المكتب السياسي للحزب االشتراكي في الـ 13 من 
يناير من العام نفسه، وقتل خالل األحداث المشار 
واألكاديميين  السياسيين  من  كبير  عدد  إليها، 
األسبق  الرئيس  بينهم  من  وكان  والعسكريين، 
عبد الفتاح اسماعيل )ُحسب في عداد المخفيين(، 

وكذا علي عنتر.

اليمن،  شطري  توحيد  أعيد   ،1990 العام  في 
السياسية بين شريكي  الخالفات  ومع ذلك بدأت 
الوحدة تطفو إلى السطح، وعاد شبح االغتياالت 
العاصمة صنعاء موجة كبيرة  من جديد، وشهدت 
من االغتياالت شملت أغلبها قيادات وكوادر في 
تعبيرا واضحا عن صراع  االشتراكي، وكانت  الحزب 
جديد بين مراكز القوى على السلطة في العاصمة 
صنعاء، والتي توجت بحرب صيف 1994، وبحسب 
إحصائيات فقد حصدت هذه الموجة أكثر من 150 
أشهرهم  كان  وصحفيا  وعسكريا  مدنيا  مسؤوال 
بكتاباته  اشتهر  الذي  سالم  الحبيب  عبد  الصحفي 

الناقدة لصالح ونظام حكمه. 
نسبيا،  هدوء   ،1994 بعد  ما  الفترة  وشهدت   
إلى أن ظهر تنظيم القاعدة ونفذ عمليات اغتيال 
بالدرجة  األمن  أجهزة  في  مسئولين  استهدفت 
القيادي  اغتيل   ،2002 ديسمبر   28 وفي  األولى، 
في الحزب االشتراكي اليمني، الشهيد جار الله عمر 
المشترك،  اللقاء  المعارضة  أحزاب  تجمع  مهندس 
في مؤتمر حزب اإلصالح الثالث، بدوافع التطرف 
التطرف  سؤال  طرح  أعادت  والحادثة  الديني، 
الديني وعالقته بالسياسة في اليمن، في الوسط 

السياسي واإلعالمي. 

وفي العام 2011، تعرض الرئيس السابق علي عبد 
الله صالح لمحاولة اغتيال في مسجد دار الرئاسة 
في الثالث من يونيو، أصيب على إثرها بجراح بليغة 
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إلى  ٌنقلوا  المسؤولين،  كبار  من  عدد  جانب  إلى 
السعودية، وكان أبرز ضحايا التفجير، رئيس مجلس 

الشورى السابق، عبد العزيز عبد الغني. 
 ،2012 العام  من  اعتبارا  االنتقالية  المرحلة  خالل 
ضباط  طالت  اغتياالت،  موجة  اليمن،  شهد 
ومسؤولين  قيادات  فيهم  بما  والجيش،  األمن 
إلى  الغالب  في  وُنسبت  السياسي،  األمن  بجهاز 
ومن  »القاعدة«،  تنظيم  فيها  اتهم  أو  مجهولين 
المرحلة،  هذه  في  السياسية  االغتياالت  أبرز 
جدبان  الكريم  عبد  النواب  مجلس  عضو  اغتيال 
في  الحوثيين  جماعة  وممثل   ،2013 العام  أواخر 
مؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد شرف الدين، 

اغتيل  كما  يناير2014،   21 تاريخ  في 
السياسي واألكاديمي أمين عام 

الشعبية،  القوى  اتحاد 
محمد  الدكتور 

عبدالملك المتوكل في الثاني من نوفمبر 2014، 
واالغتياالت  الصوت،  مكتوم  مسدس  برصاص 

الثالثة وقعت في العاصمة صنعاء.
الحوثيين  انقالب  وبعد   ،2015 العام   مطلع 
منذ  صنعاء  العاصمة  على  وسيطرتهم 

االغتياالت  مسلسل  تواصل  سبتمبر2014، 
من   18 الـ  في  ليقتل  السياسية، 

والقيادي  الصحفي  مارس، 
على  المحسوب 

ثيين  لحو ا

w w w . s a m r l . o r g
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عبد الكريم الخيواني، كما اغتيل في الشهر نفسه، 
مرتضى  الحوثيين  من  المقرب  الديني  المنظر 
تبناه  انتحاري  بتفجير  بدر،  جامع  إمام  المحطوري، 
الجمعة  صالة  عقب  اإلسالمية«  »الدولة  تنظيم 

في الـ 20 من مارس 2015. 
التي  بالحرب  المرتبطة  االغتياالت  فإن  ذلك،  إلى 
بقيادة  لتحالف  عمليات  تدشين  بعد  تصاعدت 
السعودية في 26 مارس 2015، متعددة األوجه 
وسياسيين  صحافيين  اغتيال  ومنها  والمالبسات، 
التحالف  لقصف  تم وضعهم في مواقع معرضة 
كما حصل في »مجزرة هران« بمحافظة ذمار في 
مايو 2015، ومن ضحاياها رئيس الدائرة السياسية 
والصحفيان  الرجوي  أمين  إب  في  اإلصالح  لحزب 
يوسف العيزري وعبد الله قابل، وتعرضت قيادات 
لإلخفاء ال يزال مصيرها مجهوال، كالسياسي البارز، 
التجمع  لحزب  العليا  الهيئة  عضو  قحطان  محمد 

اليمني لإلصالح. 
االغتيال  طابع  اكتسبت  التي  المجازر  أبرز  ومن 
السياسي خالل الحرب، مجزرة قصف الصالة الكبرى 
والد  بوفاة  عزاء  مجلس  خالل  التحالف  قبل  من 
الثامن  في  الرويشان  جالل  األسبق  الداخلية  وزير 

من أكتوبر 2016، ما أدى إلى مقتل قيادات بارزة، 
بن  علي  اللواء  االحتياط  قوات  قائد  رأسها  على 
علي الجائفي، وأمين أمانة العاصمة سابقا، اللواء 
عبدالقادر علي هالل، وعدد غير قليل من القيادات 
العسكرية واألمنية، وكل ذلك، وصوال إلى مقتل 
الرئيس السابق علي عبدالله صالح وتصفية وإخفاء 
عدد من القيادات التي كانت محسوبة عليه، بعد 
انهيار تحالفه مع الحوثيين واقتحامهم لمنزله في 

الرابع من ديسمبر 2017.
وشهدت محافظتي عدن وتعز أكبر عدد من ضحايا 
وقائع االغتياالت خالل الفترة ما بين 2015 حتى 
عملية   300 يقارب  ما  تعز  رصد في  حيث   ،2018

اغتيال.
الجيش  إلى  المنتمين  األفراد  من  األغلب  العدد 
عدن  محافظة  وفي  الشرعية،  للحكومة  الموالي 
ما  رصد  التقرير(  )موضوع  عدن  المؤقتة  العاصمة 
األمن  رجال  شملت  اغتيال،  واقعه   103 يقارب 
هذه  وظلت  والسياسيين،  المساجد  وخطباء 
الوقائع لغزا فترة من الزمن، حتى بدأ تظهر أطراف 

خيوط قد تقود إلى كشف الحقيقة.
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مقدمة التقرير

على الرغم من استعادة القوات الحكومية التابعة 
مدينة  هادي،  منصور  ربه  عبد  الرئيس  لحكومة 
عدن في 17 يوليو 2015، بدعم من قوات دولة 
العربي،  التحالف  في  المشارك  العضو  اإلمارات، 
أّن  إال  السعودية،  العربية  المملكة  تقوده  الذي 
التي  اإلمارات  دولة  إلدارة  الخاضعة  المدينة– 
أسست قوات مسلحة خارج سيطرة الحكومة- لم 
لمنطقة  تحولت  بل  حقيقيا،  أمنيا  استقرارا  تشهد 
الجسدية  والتصفية  االغتيال  لعمليات  خصبة 
في  وأعضاء  المساجد  وخطباء  األمن  رجال  ضد 
عن  عدا  الشرعية،  للسلطة  الموالية  الجماعات 
الجهة  عن  اإلعالن  دون  السلطة،  ورجال  التجار 
التي نفذت تلك العمليات –في معظم الحاالت-، 
بعض  على  القبض  الحكومية  الجهات  إلقاء  رغم 

المتهمين بالتورط في جرائم االغتيال.
شكلت ظاهرة االغتياالت لغزا أمنيا وسياسيا في 
األمني  القلق  من  حالة  لسيادة  وأدت  المدينة، 
يكتنفها،  الذي  الغموض  بسبب  واالجتماعي؛ 
خاصة  ودوافعها،  أسبابها  عن  التفسيرات  وتعدد 
جهات  تتبنها  لم  االغتياالت  هذه  من  الكثير  وأّن 

بعينها.
بعض  في  متهمين  اعتقال  عن  الحديث  ورغم 
قضايا االغتيال، إال أّنه، حتى اآلن، لم تصدر األجهزة 
األمنية في مدينة عدن أو زارة الداخلية بيانا ُيفسر 
تقديم  أو حتى  المدينة،  السائدة في  الحالة  هذه 
هؤالء المتهمين إلى القضاء، مما يثير العديد من 
الشكوك وعالمات االستفهام حول هذه الموجة 
من االغتياالت التي بدا أنها منظمة وتتخذ شكل 

الظاهرة.
 30 منذ  االغتيال  لعمليات  التقرير  هذا  يوثق 
عبر   ،2018 أكتوبر   28 وحتى   ،2015 أغسطس 
التي  االغتيال  بحوادث  الخاصة  المعلومات  جمع 
الدالالت  قراءة  ويحاول  الفترة،  تلك  خالل  حدثت 

والدوافع وتخريجها قانونيا. 
الفترة  خالل  شخصية   »103« اغتيال  التقرير  وثق 
على  اإلحصائية  هذه  وتقتصر  سابقا،  المذكورة 
تشمل  وال  باالغتيال،  المقصود  الشخص  إثبات 

اآلخرين الذين سقطوا بجواره. 
ويشمل هذا التقرير قائمة قوامها »93« شخصا، 
أو  الهوية،  مجهولي  الضحايا  فئة  استبعاد  تم  إذ 
المواطنين العاديين الذين ال يشكل غيابهم مكسبا 
أمنيا أو سياسيا ألحد، وتم تصنيفهم ضمن جرائم 
تعرضوا  إّما  أشخاص،   »10« وهم  الجنائية،  القتل 
إحدى  في  ملقاة  جثثهم  على  ُعثر  أو  لالغتيال، 
أصحاب  من  بعضهم  يكون  أن  ويمكن  المناطق، 
عن  المسؤولة  الجهات  بتلك  السرية  االرتباطات 
عمليات االغتيال، أو اطلع بعضهم على معلومات 
ذلك  من  شيء  يثبت  لم  وما  بتصفيته،  تسببت 
أن  العام  الحكم  فسيظل  حقيقية  بمعلومات 
للفوضى  طبيعي  انعكاس  مجرد  استهدافهم 
بمخطط  تتصل  ال  جنائية  قتل  وجرائم  القائمة، 
بينهما  العالقة  من  هنالك  ما  وكل  االغتياالت، 
مبرراتها-  كانت  –أيا  االعتيادية  الحوادث  هذه  أن 
وفرت لذاك المخطط غطاء جيدا، وخلطت لصالحه 

األوراق.
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منهجية التقرير 

القائمة على  التقرير على منهجية اإلحصاء  اعتمد 
الفترة  خالل  االغتياالت  لعملية  والتوثيق  الرصد 
 )103( التقرير  رصد  حيث  التقرير،  في  المحددة 
على  وعمل  عدن،  محافظة  في  اغتيال،  وقائع 
متابعتها من خالل وسائل اإلعالم، والتواصل مع 
الحقوقية  والجهات  والمعنيين،  الضحايا،  أهالي 
واألمنية، لمعرفة األسباب التي تقف وراء الظاهرة 
محافظة  على  ومخيمه  مقلقة  أصبحت  التي 
البيانات  التحليل لهذه  ثم استخدم منهجية  عدن، 
بحسب الفئات التي استهدفت، والمناطق واالداة 
لفك  منا  سعيا  االغتيال،  جريمة  في  المستخدمة 
لغز هذه الجريمة المقلقة، التي دفعت الكثير من 
القيادات السياسية والدينية إلى الهجرة من مدينة 
عدن والبحث عن مكان آمن ال تطاله يد االغتياالت.
تواصلت »سام« مع العديد من المهتمين وقيادات 
األحزاب والتيارات السياسية للحصول على إجابات 
التجاوب  ظل  لألسف  ولكن  استفساراتها  على 
الشديد، واجهت »سام«  الخوف  محدودا بسبب 
المسيطر  الخوف  وأولها  الصعوبات،  من  الكثير 
على أهالي الضحايا، وعدم تعاون الجهات األمنية 

الذين تواصلنا معهم
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الخلفية القانونية 

وفقا  المحرمة  الجرائم  من  االغتيال  جريمة  وتعد 
خارج  عمد  قتل  فهو  اليمني،  العقوبات  للقانون 
نطاق القانون يقع فيها االعتـداء، بالتخطيط سرا، 
لتحقيق  جماعة،  أو  فرد  بحق  غرة،  حين  على  أو 
أهداف سياسية، يدخل تحت باب القتل غيلة في 
الشريعة اإلسالمية، يتداخل فيها الفعل المشترك 
مع قصد مشترك من التخطيط، والدعم اللوجستي 
للجاني األصلي، وتنفيذ الجريمة، وقد عاقب قانون 
العقوبات اليمني كل من قدم مساهمة سابقة أو 
الشريك  المــادة)23(:  نصت  للجريمة، حيث  الحقة 
هو من يقدم للفاعل مساعدة تبعية بقصد ارتكاب 
على  سابقة  تكون  قد  المساعدة  وهذه  الجريمة 
التنفيذ أو معاصرة له، وقد تكون الحقة متى كان 
االتفاق عليها قبل ارتكاب الجريمة، أما المساعدة 
الجريمة  ارتكاب  التي لم يتفق عليها قبل  الالحقة 

كاإلخفاء فيعاقب عليها كجريمة خاصة( 

حرمت  الدولية  واالتفاقيات  الدولي  والقانون 
أو حياتهم، حيث  االعتداء على سالمة األشخاص 
الرابعة  جنيف  اتفاقية  من  الثالثة  المادة  نصت 
الحرب  وقت  المدنيين  األشخاص  حماية  بشأن 
المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، على حرمة 
وبخاصة  البدنية  والسالمة  الحياة  على  االعتداء 
كما  والتشـويه،  أشكاله  بجميع  الجماعي  القتل 
نصت االتفاقية في المادة الثانية منها على أن » : 
سياسة القتل بجميع أشكاله وفي جميع األوقات 
واألماكن هي من األفعال المحظورة، أما المادة 
147 من نفس االتفاقية فقد اعتبرت القتـل العمد 
من المخالفات الجسيمة فنصت على: المخالفات 
الجسيمة هي التي تتضمن أحـد األفعـال التالية إذا 
اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية 
إحدى  هي  العمـد  القتل  أن  واعتبرت  باالتفاقية، 
وقائع  تعتبر  كما   (  ) الجسيمة  المخالفات  هذه 

االغتيال، مصطلح يستعمل لوصف عملية قتل منظمة ومتعمدة تستهدف شخصية مهمة 
ذات تأثير فكري أو سياسي أو عسكري أو قيادي ويكون مرتكز عملية االغتيال عادة أسباب 
عقائدية أو سياسية أو اقتصادية أو انتقامية تستهدف شخصا معينا يعتبره منظمو عملية 

االغتيال عائقا لهم في طريق انتشار أوسع ألفكارهم أو معيقا لتحقق أهدافهم.
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السياسي(  )االغتيال  القانون  نطاق  خارج  اإلعدام 
بحق سياسيين ونشطاء في وقت الحرب أو السلم 
الموقعة  الرابعة  الهاي  التفاقية  صريحة  مخالفة 
1907 في الهاي  أكتوبر لعام  الثامن عشر من  في 

والمتعلقة بقوانين وأعراف الحرب على األرض.
يحظر  أنه  تؤكد  المعاهدة  نفس  من   )33( فالمادة 
بشكل خاص قتل أو جرح أفراد يتبعون لدولة معادية 
أو جيش معاد بشكل غادر، أو قتل أو جرح عدو يلقى 
ويستسلم  دفاع  وسائل  بحوزته  تعد  ال  أو  سالحه 
أو  قذائف  أو  أسلحة  استخدام  عدم  مع  طواعية، 

مواد تتسبب في معاناة غير ضرورية.
أما اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان المؤرخ في 10 
مادته  في  جاء  فقـد   ،1948 األول/ديسمبر  كانون 
الثالثة: لكل فرد الحق في الحياة والحرية والسالمة 
بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  أكد  الشخصية، كما 
األول/ كـانون   16 في  المؤرخ  والسياسية  المدنية 

تنص  التي  السادسة  مادته  في   ،1966 ديسمبر 
على: الحق في الحياة حق مالزم لكل إنسان، وعلى 
القانون أن يحمي هذا الحق وال يجوز حرمان أحد من 

حياته تعسفا.
من ناحية أخرى، تحظر مبادئ األمم المتحدة الخاصة 
نطاق  خارج  اإلعدام  عمليات  من  الفعالة  بالوقاية 
الحرب،  زمن  كان  وإن  حتى  ذريعة  أي  تحت  القانون 
على  يجب   « فيه  جاء  والذي  األول  المبدأ  وحسب 
اإلعدام  عمليات  جميع  قانونيا  تحظر  أن  الحكومات 
عمليات  أي  اعتبار  تضمن  وأن  القانون،  نطاق  خارج 
مثل هذه، جرائم حرب بموجب قوانينها الجنائية، وأن 
بعين  تأخذ  التي  المناسبة  بالعقوبات  عليها  يعاقب 
التذرع  الجرائم، وال يجوز  االعتبار مدى خطورة هذه 
بالظروف السياسية الداخلية أو أي حالة طوارئ أخرى 

كمبرر لتنفيذ عمليات اإلعدام هذه.
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لماذا عدن

في  االغتياالت  عن  التقرير  أهمية  تكمن 
تحليلي  نوعي  تقرير  أول  أنه  عدن،  محافظة 
التي  االغتياالت  موجة  على  الضوء  يسلط 
المؤقتة  العاصمة  عدن  مدينة  ضربت 
أمنية  شخصيات  طالت  للشرعية،  للحكومة 
بعد  سياسية،  ألهداف  ومدنية  وعسكرية 
بتاريخ  الحوثي  مليشيات  يد  من  استعادتها 
اإلمارات  2015، وبدعم من دولة  يوليو   17
العربية المتحدة، العضو في التحالف العربي 
الذي تقوده السعودية، حيث من المفترض أن 
تشهد استقرارا نسبيا يمهد لعودة الحكومة 
اليمني  للمواطن  األمن  وإعادة  الشرعية، 
مليشيا  مع  الحرب  أيام  خالل  فقده  الذي 

الحوثي، ولكن الذي حدث هو العكس، فقد 
تدهور الوضع األمني، وعصفت بمدينة عدن 
ذات  إنها  يعتقد  التي  االغتياالت  من  موجه 
طابع منهج ومنظم، استهدفت شرائح معينة 
من العسكرين واألمنيين والمدنيين، بوسائل 
عن  األسئلة  من  عددا  وضع  ما  ممنهجة، 
المريب  والصمت  االغتياالت،  تنفيذ  طريقة 
من األجهزة األمنية والقوات المسيطرة على 
عدن، حتى عن إصدار بيان يوضح ما يجري في 
االغتياالت  هذه  من  المستفيد  ومن  عدن، 
في  األول  الرجل  حتى  استهدفت  التي 
المحافظة اللواء جعفر محمد سعد بتاريخ 6 

ديسمبر 2015.
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الجميع في مرمى البندقية
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مالحظاتالنسبةالعددالشريحةمالحظاتالنسبةالعددالشريحة
القضاء %4245األمن

والنيابة
أكدت وسائل اإلعالم هذا 55%

العدد، فيما أثبت تتبع 
المعلومات أثناء إعداد 
التقرير أنهم )5(، وأن 

الخامس ليس من هذه 
الفئة.

بينهم المحافظ جعفر، ورجل %55مدنيون%89العسكر
أعمال 

منهم اإلدريسي %67المقاومة
والعقربي

خطباء 
وأئمة

2325%

معلمون/ 
وصحفيون/
ونشطاء 

إغاثة

44%
------

خالل الفترة 2015 – 2018، رصدت المنظمة 
»103« عمليات اغتيال في محافظة عدن، يمكن 

تقسيمها وفقا للوظيفة التي تشغلها كل فئة 
من الفئات المستهدفة؛ كونها أكثر وضوحا في 

تقييم دوافع وأهداف تلك الجرائم.
الفئة األولى: رجال األمن، وصل عددهم 	 

إلى )42( شخصا، يتوزعون على كل من 
البحث الجنائي، جهاز األمن السياسي، وأمن 

مطار عدن. 

الفئة الثانية: الخطباء واألئمة، وبلغت )23( 	 
شخصا

الفئة الثالثة: العسكريون، وعددهم )8( 	 
أشخاص

الفئة الرابعة: أفراد وقيادات في المقاومة، 	 
وعددهم )7(

الفئة الخامسة: وتشمل نشطاء، رياضيون، 	 
أساتذة، قضاة، وأعضاء نيابة، وعددهم )14(
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 30 في  عدن  في  االغتياالت  مسلسل  بدأ 
استعادة  يوما من   43 بعد  أي   ،2015 أغسطس 

مدينة عدن من قبل القوات الحكومية. 
»خطة  فإّن  يمنيين،  نشطاء  وبحسب 
والشخصيات  االغتياالت، 
المستهدفة كانت معدة 
عن  عدا  مسبقا، 
تلك  أّن 

الفترة ال يمكن العمل فيها إال ألجهزة االستخبارات، 
للرئيس  التابع  األمني  الجهاز  أو  خارجي،  طرف  أو 

السابق علي عبد الله صالح«.
في تلك الفترة، لم تتبنَّ أي جماعة أو جهة بعينها، 
عمليات االغتيال، فيما كانت أصابع االتهام خاصة 
من قبل أطراف في إعالم الحكومة الشرعية على 
وجه الخصوص، يحّمل ما يسميها الخاليا المتبقية 
ولم  العمليات،  هذه  مسؤولية  والحوثي  لصالح 
الوقت،  ذلك  في  متهم  آخر  طرف  هنالك  يكن 
وعلى الرغم من ذلك، لم يفتح تحقيقا جديا، 
يكشف  واحد  حكومي  بيان  يصدر  أو 
تلك  خلف  يقف  من  حقيقة 
العمليات التي بدأت 
عد  لتصا با

w w w . s a m r l . o r g

استنطاق  األرقام
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اليوم،  حتى  بصورة ممنهجة  واستمرت  التدريجي، 
وسياسية  واجتماعية  أمنية  فئات  مستهدفة 

محددة.
ما  آخر  هو  المخطط  هذا  بأن  سائدا  األمل  ظل 
والحوثيين  صالح  السابق  الرئيس  لقوات  يمكن 
أن  إال  التدريجي،  التالشي  مصيره  وأن  فعله، 
اليوم وضد ذات الفئات،  استمرار االغتياالت حتى 
ما  الفاعل،  الطرف  بشأن  التوقع  هذا  خطأ  أثبت 
يعني استبعاد الجهاز األمني للرئيس صالح كطرف 

مسؤول بشكل مباشر.
أعلن  التي  االغتيال  جرائم  باستثناء عدد قليل من 
تنظيم الدولة اإلسالمية مسئوليته عنها، لم تتبن 
أي جهة، بشكل رسمي، أيا من عمليات االغتياالت، 

مما أثار الكثير من التساؤالت عن الجهة التي تقف 
خاصة  منها،  والمستفيد  االغتياالت  هذه  خلف 
يد  من  عدن  مدينة  استعادة  بعد  نشطت  وأنها 
االحتماالت  لكل  الباب  مايفتح  الحوثي،  مليشيا 
الممكنة بما فيها وجود طرف خارجي يعمل على 
توسيع الفوضى سواء عبر أدوات محلية أو أجنبية 
على  قادر  واستخباراتي  لوجستي  بدعم  يحظى 
والواضح  السهولة،  بهذه  االغتياالت  هذه  تنفيذ 
عملية  وأول  التحرير  بين  الفاصلة  يوما   )43( الـ  أن 
لترتيب  الطرف  لهذا  الكافي  الوقت  هي  اغتيال، 
قبل  الواقع،  ودراسة  المعلومات  وجمع  أوراقه 
سواء  مختلفة  بأدوات  المخطط  لهذا  التنفيذ 

داخلية أو خارجية.
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االغتياالت:
التوقيت والبداية

وتشير  ذلك،  بعد  استمرت  ثم  مباشرة،  الحرب  عقب  االغتياالت  موجة  بدأت 
البيانات إلى أن )18( حادثة اغتيال جرت في يناير 2016، وتحديدا من )4( وحتى 
)27( الشهر، ويعد هذا عددا كبيرا مقارنة باألشهر السابقة من العام الذي سبقه، 
ويالحظ في هذه الموجة الجديدة والكبيرة من المخطط أنها جاءت عقب شهر 
واحد فقط من تعيين كال من عيدروس الزبيدي محافظا لمحافظة عدن واللواء 

شالل شائع مديرا ألمن المحافظة بتاريخ »7 ديسمبر« 2016. 
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أول   ،2016 يناير  من  الرابع  وشهد 
عملية اغتيال ضد فئة الخطباء، حيث 
اغتيل الشيخ »علي عثمان الجيالني«، 
»القادرية«،  مسجد  وخطيب  إمام 
لصالة  ذهابه  أثناء  مسلحين  برصاص 
بمدينة  »كريتر«  منطقة  في  الفجر 
عليه  حصلت  ما  وبحسب  عدن، 
الذي  اغتيال »عثمان«،  »سام« فإّن 
الجيالنية،  الطريقة  شيخ  بأنه  ُيعرف 
وأعقب ذلك 17 عملية اغتيال طالت 
 27 تاريخ  حتى  متنوعة،  شخصيات 

يناير أغلبهم من رجال األمن.
التي  االغتياالت  وقائع  أهم  من 

وقعت عام 2016م 
اللواء 	  اغتيل   ،2016 يناير   6 في 

أمن  ثابت هواش«، من  »بجاش 
المنصورة  مديرية  في  عدن، 
نفس  وفي  مجهولين،  برصاص 
العميد »أحمد  اغتيل  أيضا  اليوم 
مدير  الردفاني«،  الجهوري 
شعبة االتصال والمعلومات في 

البحث الجنائي، برصاص مسلحين 
مجهولين، و«محمود السعدي« 

عضو المجلس المحلي.
»عبد 	  القاضي  اغتيل  يناير،   18

القوي  عبد  محمد  الهادي 
الشعبة  رئيس  المفلحي«، 
بقضايا  المتخصصة  الجنائية 
اإلرهاب في حضرموت، على يد 
مديرية  في  مجهولين  مسلحين 

المنصورة.
الذين فضلوا  المراقبين  بعض  ويربط 
ارتفاع  »سام«  لـ  اسمهم  ذكر  عدم 
بتأزم  الشهر  هذا  في  االغتيال  وتيرة 
الفترة  تلك  في  السياسي  الوضع 
عبدربه  والرئيس  اإلمارات،  دولة  بين 
مقيما في  كان  الذي  هادي  منصور 

عدن، قبل مغادرتها في13 فبراير.
هذه  في  االغتياالت  أن  إلى  إضافة 
الفترة استهدفت اشخاصا كانوا على 
اإلرهاب، سواء  مكافحة  بملف  صلة 

من رجال أمن أو القضاة.
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االغتياالت  لعملية  الشامل  التحليل  ويظهر 
من العام 2015 حتى 2018، أّن العام 2016، 
كان أكثر األعوام دموية، حيت رصدت ووثقت 
)45( واقعة اغتيال وبنسبة تصل إلى )48%(، 
تلك  ضحايا  أغلب  وكان  الضحايا،  إجمالي  من 
العمليات من رجال األمن والقيادات العسكرية، 
عدن  مدينة  استعادة  تلى  الذي  العام  وهو 
 ،2018 العام  يليه  الحوثي،  ميليشيات  من 
وهو  اغتيال،  عملية   )24( إلى  وصل  بعدد 
العام الذي شهد توترا مسلحا كبيرا بين ألوية 
الحرس الرئاسي التابعة للرئيس هادي، وقوات 
اإلمارات  دولة  من  الممول  األمني  الحزام 
وصل  التحالف،  في  العضو  المتحدة  العربية 
العام  من  يناير  في  المسلحة  المواجهة  حد 
األمني،  الحزام  لقوات  لصالح  وانتهى   ،2018

أغلب  وكانت  عدن،  مدينة  على  وسيطرتها 
العام  هذا  في  باالغتيال  المستهدفة  الفئات 
أّما   .)26%( بنسبة  والخطباء،  العسكريين  من 
واقعة   )13( عدد  سجل  فقد   ،2015 العام 
اغتيال، بنسبة تصل )%14(. وأخيرا العام 2017، 

بعدد )11( عملية وبنسبة تصل إلى )12%(.
الكثير ممن التقتهم »سام« يعتقد أن العالقة 
اإلمارات  بقيادة  العربي  التحالف  بين  المتوترة 
األسباب  أحد  الشرعية،  والحكومة  عدن  في 
الرئيسة لهذه العمليات، سواء بين الطرفين أو 

من قبل طرف ثالث يعمل على خلط األوراق.

مالحظاتالنسبةالعددالسنةمالحظاتالنسبةالعددالسنة
كانت أول عملية في 20151314%

أغسطس، ولم يشهد هذا 
العام أي عملية اغتيال من 

فئة الخطباء.

20171112%

حتى 28 أكتوبر 20164548%20182426%
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أجهزة األمن المستهدف رقم واحد
جاء رجال األمن في المرتبة األولى من حيث 
عدد المستهدفين باالغتياالت، بعدد وصل 
 ،45% بلغت  وبنسبة  مستهدف،   )42( إلى 
وفيما يبدو فإّن استهداف فئة رجال األمن، 
جاء أوال، إلضعاف الجهاز األمني في عدن، 
وإحداث شلل في عمله، خاصة لدى األفراد 

المعلومات  وبعض  الخبرة  لديهم  الذين 
الهامة، وثانيا، ربما لوجود عمليات تصفية بين 
مراكز نفوذ في مدينة عدن يسعى أحدهم 
على  والسيطرة  اآلخر،  الطرف  إضعاف  إلى 

مفاصل األجهزة األمنية في مدينة عدن.
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تفاصيل استهداف الجهاز األمني: 

البحث الجنائي
سجلت المنظمة عدد )8( وقائع اغتيال بين األفراد 
العاملين في جهاز البحث الجنائي بعدن، وُسجلت 
)4( محاوالت اغتيال فاشلة، وهو رقم كبير مقارنة 
بالفئات األخرى التابعة لألجهزة األمنية، ويعد جهاز 
البحث الجنائي عمليا أحد فروع وزارة الداخلية، ومن 
الركائز األساسية لنجاح األمن في عدن، حيث يقوم 
على جمع المعلومات وتتبع األفراد الخارجين عن 
القانون، ويمتلك معلومات هامة ومهمة عن كثير 
عدن،  محافظة  نطاق  في  تقع  التي  الجرائم  من 
وكانت أبرز عمليات االستهداف على النحو التالي: 

6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، اسُتهدف مقر 	 
البحث الجنائي، أعلن تنظيم الدولة اإلسالمية 
مسؤوليته عن العملية التي وصفت بأنها األكثر 
عنفا وتدميرا، قتل خاللها أكثر من 50 شخصا، 
العملية  وتهدف  الداخلية،  وزارة  بيان  بحسب 
الملفات  »إتالف  إلى  يمنيين  نشطاء  بحسب 
المعلوماتية، والتعطيل الكلي لوظيفة البحث 

الجنائي«.
وألّن عملية االستهداف وما سبقها من عمليات 
مستمرة  بقيت  األمنية  للعناصر  منظمة  اغتيال 
ضمن مسلسل االغتياالت العام، عملت المؤسسة 
األمنية على إحالل قيادات أخرى لإلدارات موالية 

للجهة الفعليه المسيطرة على المدينة.
»سامح 	  اغتيل   ،2017 تموز  يوليو/   30

قائد  ونائب  جنائي  بحث  ضابط  الحسني«، 
شرطة الشيخ عثمان، بعبوة ناسفة زرعت في 

سيارته في »المعال«.

اغتيل كل 	   ،2017 الثاني  تشرين   / نوفمبر   25
من العقيد في البحث الجنائي، »محمد أحمد 
الحميدي«،  محمد  »حمود  والعقيد  عبده«، 
برصاص  بعدن،  القاهرة«  »شرطة  بجوار 

مسلحين مجهولين.
27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، اغتيل العقيد 	 

»عثمان محمد عبده«، ضابط بحث جنائي في 
إدارة أمن عدن، برصاص مسلحين في »جولة 

القاهرة« بـ »الشيخ عثمان«.
العميد »محمد 	  اغتيل  الثاني  يناير/ كانون   17

مسؤول  الحريري«،  الرحمن  عبد  قاسم 
التحريات في أمن عدن برصاص مسلحين في 

»دار سعد«.
فترات  في  تمت  االغتياالت  أّن  المالحظ،  من   *
أي  وجود  دون  األساليب،  وبنفس  متقاربة 
المنفذة  الجهات  أّن  ويؤكد  أمنية،  احتياطات 
لالغتيال تتحرك بطمأنينة أكثر، وتمتلك معلومات 

كاملة عن الضحية.

جهاز األمن السياسي:
بملف  سابقا  المكلف  السياسي،  االمن  جهاز  جاء 
األفراد  عدد  حيث  من  ثانيا  اإلرهاب،  مكافحة 
االغتيال،  بعملية  المستهدفين  إليه  المنتسبين 
المرصودة بحق منتسبي  وأهم وقائع االغتياالت 

األمن السياسي على النحو التالي:
8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، اغتيل »شارد 	 

أمن  ضابط  يعمل  الشعيبي«،  الحازمى  طاهر 
أن  بعد  »كريتر«،  بمديرية  منزله  سياسي، في 
سطح  إلى  واقتاداه  مسلحان  منزله  اقتحم 
المنزل وأطلقا عليه عدة رصاصات أودت بحياته 
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وغادرا المكان على متن دراجة نارية، ولم يتم 
القبض عليهما حتى هذه اللحظة.

العقيد 	  اغتيل   ،2016 الثاني  كانون   / يناير   10
»علي صالح الناخبي«، وهو أيضا أحد منتسبي 
في  مسلحين  برصاص  السياسي  األمن 

المنصورة، يتبعون لتنظيم الدولة اإلسالمية.
العميد، 	  اغتيل   ،2016 أيلول   / سبتمبر   30

ضابط  وهو  الحريري«،  مثنى  أحمد  »صالح 
مسلحين  برصاص  سيارته  داخل  سياسي،  أمن 
في  نارية  دراجة  يستقلون  كانوا  مجهولين، 

منطقة المنصورة.
 كانت هذه العملية، آخر العمليات التي رصدت في 

صفوف منتسبي األمن السياسي.
المستمر  االغتياالت  مخطط  أّن  ذلك  من  يالحظ 
لمخطط  موسعا  امتدادا  ويمثل  واحد،  حاليا 
استهداف ضباط األمن السياسي المستمر منذ نحو 
10 سنوات، وأن المسؤول عن هذا المخطط يقوم 
بالمناقلة بين بنوده وأولوياته حسب الظروف، ولو 

كان مخططا مستقال لكانت الفوضى القائمة اآلن 
والكثرة السائدة في االغتياالت لآلخرين سببا لرفع 

مستوى استهداف هذه الشريحة ال العكس.

أمن المنافذ:
المنافذ  أمن  في  ضباط  استهداف  التقرير  رصد 
بوابة  يعدان  الذين  وميناءها،  عدن،  مطار  خاصة 
االرتباط بين اليمن والعالم الخارجي، ويعمالن على 
اليمن،  وإلى  من  المسافرين  حركة  في  التدقيق 

وقد سجلت المنظمة 8 وقائع اغتيال. 
التقرير 	  رصد   ،2016 الثاني  كانون   / يناير   12

في  االستخبارات  ورئيس  التحريات  مسؤول 
برصاص  شائف«،  »أمين  المقدم  المطار، 
مسلحين مجهولين كانوا يستقلون سيارة من 
نوع )هايلوكس(، أثناء خروجه من منزله بمديرية 

المنصورة بعدن.
اغتيل 	   ،2017 اب   / أغسطس   10 وبتاريخ 

األمن  مدير  الجحما«،  ناصر  »محمد  العميد 
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مسلحين  برصاص  اليمنية،  بالمنافذ  القومي 
عثمان«،  »الشيخ  بـ  القوي«  »عبد  حي  في 
أّن  »لحج«  محافظة  في  أمني  مصدر  وأكد 
بجريمة  المتهم  على  قبضت  األمنية  األجهزة 
قتل العميد »المارمي«، وضابطين آخرين في 
المطار، ومدير أمن المنطقة الحرة، وضابطين 
البواخر، وثامن يحمل صفة  في رصيف تموين 
أن  ويبدو  بالمنافذ«،  القومي  األمن  »مدير 
هذا االستهداف لهذه الفئات من رجال االمن 
في هذه المناصب يهدف إلى السيطرة على 

المنافذ، من خالل إحالل آخرين موالين. 
المذكورة  الحاالت  جميع  في  أنه  أيضا  والمالحظ 
سابقا لم تتبن أي جهة أو جماعة المسؤولية عن 
باستثناء  المنافذ،  أمن  في  الضباط  اغتيال  عملية 

شخصية واحدة.
يشغلها  كان  التي  المناصب  تحليل  خالل  *من 
أّن هناك عملية ممنهجة للسيطرة  يبدو  الضحايا، 
عدن،  مدينة  في  والجوية  البحرية  المنافذ  على 
وبشكل  التهريب،  بعمليات  يتعلق  ما  وخاصة 
التي  للمعلومات  وفقا  األسلحة،  تهريب  خاص، 
حصلت عليها »سام«، ويبدو استهداف كل هذه 
السريان  األمني، مؤشرا على  الجهاز  الفئات داخل 
عدن  في  األمنية  المنظومة  بناء  لعملية  الحالي 

وفق المعطيات السياسية الجديدة، وأّن عمليات 
االغتيال إحدى وسائل هذا التوجه. 

التنفيذ  ضرورة  بالحسبان  المخطط  هذا  ويأخذ 
وفق سياسة النفس الطويل، تبعا لطول المشوار 
أوال، ولطبيعته األمنية الخطيرة ثانيا، ويتأكد هذا 
منذ  السياسي  األمن  ضباط  استهداف  باستمرار 
نحو عشر سنوات، وقد سجلت عمليات في إطار 
الصراع بين الرئيس هادي وقوات التحالف العربي 
أبرزها،  وكان  عدن  وميناء  مطار  الرئيسي  ميدانها 
ميناء  على  المسيطرة  اإلماراتية  القوات  احتجاز 
عدن منذ فبراير / شباط 2017، دفعة أموال كان 
مقّررا وصولها إلى الحكومة اليمنية، كما منع الوزير 
عدن،  إلى  العودة  من  الصيادي  صالح  السابق 
حجزت   ( بوك  الفيس  على  صفحتة  على  وكتب 
وأبلغت  المريضة،  والدتي  لزيارة  إلى عدن  للعودة 
بالذات؛  اليمن وعدن  إلى  العودة  أني ممنوع من 
من قبل التحالف الذي تعهد للعالم ومجلس األمن 
اليمن« كما  إلى  بإعادة الشرعية  المتحدة  واألمم 
منع من العودة إلى عدن العميد مهران القباطي 
إلى  رئاسية سابقا، وأعيد  الرابع حماية  اللواء  قائد 
إلى  وصل  قد  وكان  الرياض،  السعودية  العاصمة 

مطار عدن بالفعل.

مالحظاتالنسبةالعددالجهةمالحظاتالنسبةالعددجهة العمل
آخر عملية %614أمن سياسي

2016/9/30
%717شرطة

%819بحث جنائي%49.5أمن مطار
%1331أخرى%49.5أمن ميناء

جدول يوضح تقسيم عمليات االغتيال على أجهزة االمن المختلفة
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لت  طا
ت  ال غتيا ال ا

قيادات  من  أشخاص   )8(
المقاومة، إذ يعد »أحمد اإلدريسي« من 

من   )7( جواره  إلى  وقتل  اغتيل  المقاومة،  قيادات  أبرز 
مرافقيه في 30 ديسمبر / كانون األول 2015، برصاص مسلحين في 
منطقة المنصورة، أثناء خروجه من فندق »جنة عدن« بشارع التسعين.

وبتاريخ 30 أغسطس / اب 2015، اغتال مجهولون القيادي في المقاومة حمدي نصر زين الشطيري، 
برصاص مسلحين في منطقة العلم بخور مكسر.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن اغتيال قيادات المقاومة، أو تعلن األجهزة ألمنية في عدن عن القبض 
عن متهمين محتملين

فئة خطباء المساجد
إلى  الضحايا  ينتمي هؤالء  2016 و2018،  بين عامي  الفترة  )23( خطيبا وإماما في  اغتيال  التقرير  رصد 
تيارات دينية متعددة كالسلفية، وحزب اإلصالح، وحركة النهضة، وآخرون مستقلون، ويشترك جميعهم 
تعبئة  نشاطهم في  الحوثي من خالل  مليشيا  استعادة عدن من سيطرة  معركة  الفاعل في  بدورهم 

المقاتلين والمدنيين في المعركة.
هذا  في  رئيسي  بشكل  مستهدفة  إّنها  القول  يمكننا  المساجد«  »خطباء  فئة  عن  وبالحديث 
المخطط، وتطالها االغتياالت بشكل متتابع وسريع، وبطريقة ممنهجة توحي بوقوف 

جهة منظمة خلف هذه االغتياالت. 
إحدى  بعد  جريمتهم  الجناة  ُينّفذ  الحاالت،  معظم  في 
الصالة،  من  اإلمام  يفرغ  أن  بعد  الصلوات 
والمغرب،  الفجر  وخاصة صالتي 
ويحرص الجناة على 
ر  اختيا

قيادات المقاومة

24

تقرير حقوقي

منظمة سام للحقوق والحريات

االغتياالت في مدينة عدن

2019

القاتل الخفي



مكان قريب من المسجد أو الطرق المؤدية إليه.
الفترة  خالل  اغتيل  فقد  المنظمة،  رصد  وبحسب 
أو  ينتمون  وخطيبا  إماما   )12( بالتقرير  المشمولة 
مقربين من التيار السلفي، و )4( ينتمون إلى حزب 
النهضة  اإلصالح، وخطيب واحد ينتمي إلى حركة 

ذات التوجه اإلسالمي.
الجنوبية  المقاومة  السابق في  القيادي  وبحسب 
قناة  على  حدود  بال  برنامج  في  الحسني  عادل 
 )2018 األّول  كانون  ديسمبر/    19( بتاريخ  الجزيرة 
قبل  من  شديدة  ورغبة  كبير،  صراع  هناك  أن 
بريك  بن  بقيادة  لإلمارات  الموالي  السلفي  التيار 
تسلم  حيث  عدن،  في  المساجد  على  للسيطرة 

مساجد الضحايا ألئمة جدد من جماعة بن بريك.
اغتيل   ،2016 الثاني  كانون   / يناير   31 تاريخ  في 
بالراوي،  المعروف  سمحان  العزيز  عبد  الشيخ 
المجلس  القيم، وعضو  ابن  إمام وخطيب مسجد 
المحلي لمديرية البريقة، حيث اختطف وقتل وعثر 
ولم  بخور مكسر،  العريش  جثته في منطقة  على 
ويعتبر  االغتيال،  عن  مسؤوليتها  جهة  أي  تتبن 

الشيخ الراوي أحد قيادات المقاومة البارزين.
 

الشيخ صفوان  اغتيل  2018م  أيار   / 9 مايو  بتاريخ 
في  الصومال  إمام مسجد  الشرجبي،  عبدالمولى 
مديرية  في  منزله  أمام  مسلحين  برصاص  المعال، 

المعال، بعد أن اشترى الدواء لوالدته.
بتاريخ 24 يناير/كانون الثاني 2018، اغتال مسلحون 
مجهولون الشيخ »عارف الصبيحي«، إمام وخطيب 
حركة  شورى  مجلس  وعضو  »الرحمة«،  مسجد 

»النهضة« أثناء خروجه من منزله في المنصورة.
اغتال  2017م  األول  ديسمبر/كانون   12 بتاريخ 
مجهولون الشيخ فائز فؤاد، إمام وخطيب مسجد 
مسلحين  برصاص  بالتقنية،  عوف  بن  عبدالرحمن 
لسيارته،  قيادته  أثناء  المنصورة  منطقة  في 
من  حصرية  معلومات  على  »سام«  حصلت  وقد 
كان  عندما  أنه   ( الحسني  عادل  السابق  القيادي 
نقلة  البريقة قبل  التحالف في  معتقل في سجن 
معه  المعتقلين  بعض  به  التقى  أحمد«  »بير  إلى 
وأخبروه أن االماراتيين يسألون في التحقيق معهم 
عن الشيخ فائز فؤاد، يقول الحسني » بعد انتقالي 
إلى بئر احمد حرصت على االتصال لمن أعرف وأنبه 

الشيخ فائز إال أنه لألسف اغتيل بعدها« .
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اغتيال ناشطين بتهمة اإللحاد 
شهدت مدينة عدن خالل عام 2017، تعّرض عدد 
ترهيب  لحملة  والصحفيين  المدنيين  النشطاء  من 
متطرفة،  جماعات  قبل  من  منّظمة  ومطاردة 
بريك«  بن  »هاني  السلفي  للشيخ  يتبع  بعضها 
الموالي لإلمارات، وقد وصلت حملة االستهداف 
لدرجة القتل، حيث رصدت »سام« اغتيال الناشطين 
»عمر باطويل«، و«أمجد عبد الرحمن« فيما ُقّيدت 

الجريمتان ضد مجهول.
مسلحون  اغتال   ،2016 نيسان   / أبريل  في 

 17( باطويل«  محمد  »عمر  الناشط  مجهولون 
عثمان«  »الشيخ  بمنطقة  جثته  على  وعثر  عاما(، 
في  نارية  طلقات  آثار  وعليها  عدن،  مدينة  وسط 

الرأس والصدر. 
»مسلحين  أّن  العائلة  من  مقربة  مصادر  وأفادت 
اختطفوا عمر من أحد الشوارع الفرعية القريبة من 
منزله، ثم قتلوه وألقوا جثته في المكان«، وُيعتقد 
أن »باطويل« قتل بسب أفكاره التحررية، ومقوالته 

والمنغلق،  المتعصب  والفكر  الواقع  تنتقد  التي 
أفكار  إّنها  المتشددة  الجماعات  بعض  تزعم  التي 

إلحادية. 
 وفي مايو / أيار 2017، اغتيل »أمجد عبد الرحمن« 
اإلنترنت في مديرية  أحد مقاهي  )24 عاما(، في 
عليه  دخل  عندما  عدن،  بمدينة  عثمان«  »الشيخ 
مسلح وباشره بإطالق النار في صدره وراسه فارق 

على إثرها الحياة.
الناصية  نادي  مؤسس  »أمجد«،  أّن  إلى  يشار 
وكان  السياسي.  المجال  في  وناشط  الثقافي، 

يمارس نشاطه السياسي والثقافي في األوساط 
الثقافي« الذي  الناصية  الشبابية من خالل »مركز 

أسسه.
أسرة  بريك  بن  لهاني  التابعة  المليشيات  ومنعت 
بالمسلمين،  الخاصة  المقبرة  في  دفنه  من  أمجد 
ثالثة  واعتقل  العزاء،  تلقي  من  منعتهم  كما 
صحفيين في معسكر اللواء عشرين ألنهم حاولوا 

زيارة أسرة أمجد ومواساتها.
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االغتياالت لدوافع سياسية

يصف 
قيادات  أحد 

 2018 عام  اإلصالح،  حزب 
بالعام األكثر دموية لحزب اإلصالح، حيث 

اغتيل فيه أربعه من أصل ستة من كوادر الحزب.
وأكد أن حزب اإلصالح تعرض قبل هذا لحملة تحريض إعالمية ممنهجة، 

شارك فيها مدير أمن عدن شخصيا، مهدت القتحام مقرات الحزب وإحراقها، في كال 
من مايو 2017، واكتوبر من نفس العام، والتي رافقتها عملية اعتقال عدد من قيادته، ومحاولة 

29 ديسمبر /  بتاريخ  االغتيال الفاشلة التي استهدفت رئيس الحزب في مدينة عدن انصاف على مايو 
كانون األول 2015 وقال موقع بازفيد أنها عملية نفذها مرتزقة أجانب لحساب السلطات اإلماراتية.

بحزب  القيادي  بن حليس،  الشيخ/ صالح سالم  اغتال مسلحون مجهولون  اب   / 15 أغسطس  وبتاريخ   
اإلصالح وخطيب جامع الرضا في منطقة المنصورة، وبحسب شهود عيان )تم اغتياله بواسطة مجموعة 

مسلحين على متن دراجة نارية أطلقوا عليه النار والذوا بالفرار(
في فبراير/ شباط 2018، اغتال مسلحون مجهولون شوقي كمادي، إمام وخطيب مسجد الثوار بعدن 
ورئيس دائرة التنظيم والتأهيل في »حزب التجمع اليمني لإلصالح، عضو المجلس المحلي لمديرية المعال 
أثناء توجهه إلى ثانوية مأرب التي يعمل فيها مدرسا وإماما للطالب، في طريق فرعي داخل أحياء مديرية 
المعال، وبحسب إفادات متطابقة لسام أن مسلحين اثنين على متن دراجة نارية، هاجموه بالرصاص من 
الخلف، حاول الفرار منهم وهو بسيارته، إال أنه اصطدم بسيارة أخرى نظرا لضيق الطريق، وهو 

ما سهل مهمة المسلحين الذين سارعوا لإلجهاز عليه.
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انضم شوقي كمادي إلى المقاومة ضد مليشيات 
الحوثي المتمردة وكان له دور بارز في الدفاع عن 

عدن ضد مليشيات الحوثي.
اغتال   ،2018 األول  تشرين   / أكتوبر   2 وفي   
فرع  مدير  الشجينة  الله  عبد  محمد  مجهولون 
جمعية االصالح االجتماعي بعدن، حيث اختطف 
الحقا  عليه  وعثر  بالمعال  الرئيسي  الشارع  من 
وعليه  مكسر  خور  في  أبين  ساحل  في  مقتوال 
العمل  رواد  أبرز  من  الشجينة  يعد  تعذيب،  آثار 
الخيرية  اإلصالح  جمعية  مؤسسي  ومن  الخيري، 
إعادة  بارز في  دور  له  وكان  في محافظة عدن، 
لمعالجة  العسكري  باصهيب  مستشفى  تشغيل 
جرحى الجيش والمقاومة التي تصدت للمليشيات 

االنقالبية في 2015.
 في 19 سبتمبر / أيلول اغتال مجهولون األستاذ 
المدارس  إحدى  مدير  الدعوسي،  محمد  علي 
انماء  سكنية  في  منزله  أمام  التقنية،  حي  في 
السيارات  إحدى  متن  على  مسلحون  قام  بعدن، 
باستدعائه من منزله وبين أطفاله وقاموا بإمطاره 
مضرجا  أثرها  على  فسقط  الرصاص  من  بوابل 

بدمائه والذوا بالفرار.
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شخصيات أخرى
عدد  اغتيال  المذكورة  الفترة  خالل  التقرير  سجل   
من الشخصيات األمنية كالعقيد »طه الصبيحي« 

الذي اغتيل بتاريخ )24 يناير/ كانون الثاني 2016( 
عدن  شرطة  في  األمني  االنتشار  مسئول  وكان 

أثناء مروره في جولة كالتكس.
»محمد الضيف«، ضابط أمن متقاعد، اغتيل بتاريخ 
في  مسلحين  برصاص   ،2016 نيسان   / إبريل   11
منطقة الممداره في عدن، ونهبت سيارته »باص«، 
ما يرجح أن الدافع جنائي بغرض السرقة، خاصة أّن 
الحادث وقع في مدينة »الممدارة« إحدى المدن 

البعيدة والمفتوحة.
الجهاز  منتسبي  االغتياالت  موجة  طالت  كما 
ارتبط  الذين  خاصة  والنيابة«  »القضاء  القضائي 
وتحديدا  مباشر،  بشكل  األمنية  بالوظيفة  عملهم 
بملف اإلرهاب، وهم: »عباس العقربي« -أمين سر 
المحكمة المتخصصة باإلرهاب، الذي اغتيل بتاريخ 
محمد  و«حسن   2016 األول  تشرين   / أكتوبر   8
علوان فرحان« -رئيس الشعبة الجزائية المتخصصة 
 / ديسمبر   5 بتاريخ  قتل  الذي  اإلرهاب،  بقضايا 
يستقلون  مسلحين  برصاص   ،2015 األّول  كانون 

سيارة وقتل معه 4 مرافقيه في المنصورة وبتاريخ 
18 يناير 2016، القاضي »عبد الهادي المفلحي« 
رئيس الشعبة الجنائية المتخصصة بقضايا االرهاب 

بعد  علوان«  »حسن  خلف  الذي  حضرموت،  في 
اغتياله، و«جالل عبدالله الحكيمي« الذي ُعّين قبل 
المتخصصة  الجزائية  الشعبة  في  اغتياله  من  أيام 
كان  الذي  المنصب  ذات   - بحضرموت،  باإلرهاب 
اغتيل  والمفلحي،  علوان  حسن  عدن  في  يشغله 
بتاريخ 29 ديسمبر/كانون األول 2015، مع اإلشارة 
إلى خامس مشمول باإلحصائيات والبيانات أعاله، 
وهي »ألطاف قائد« التي وصفتها الصحافة بأنها 
إّنها  الخاصة  المعلومات  تؤكد  فيما  »قاضية«، 
زوجها  اغتيال  أثناء  قتلت  إنها  كما  قاضية،  ليست 
العقيد »طه الصبيحي«، إذ كانت ترافقه في نفس 
السيارة لحظة اغتياله، ما يعني أن وجودها بجواره 

تسبب بمقتلها وإنها لم تكن هدفا للعملية. 
والخالصة أن وظيفة األربعة الذين تعرضوا لالغتيال 
من هذه الشريحة ترتبط بالجانب األمني المختص 

باإلرهاب
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»الدولة اإلسالمية«  ) داعش ( على خط االغتياالت 

 أعلن تنظيم »الدولة اإلسالمية« مسؤوليته عن 
اللواء  ضد  ُنّفذت  منها  واحدة  اغتيال،  عملية   )3(
قتل  والذي  السابق  »جعفر سعد« محافظ عدن 
مع ستة من مرافقيه بتاريخ السادس من ديسمبر 
موكبه.  استهدفت  مفخخة  سيارة  بانفجار   2015
األئمة  فئة  من  فكانتا  األخريان  الشخصيتان  وأما 
العمراني«  الرحمن  »عبد  الشيخ  وهما  والدعاة، 
مديرية  في  الصحابة  مسجد  وخطيب  إمام 
المنصورة الذي اغتيل بإطالق نار استهدفه بتاريخ 
5 ديسمبر 2017، والداعية »فائز الضبياني« إمام 

والذي  عوف،  بن  الرحمن  عبد  مسجد  وخطيب 
مسلحين  برصاص  2017م  ديسمبر   12 ب  اغتيل 
تبنى  وقد  لسيارته،  قيادته  أثناء  المنصورة  في 
»تنظيم الدولة اإلسالمية« عملية االغتيال، ليبلغ 
العدد اإلجمالي )3( ضحايا فقط، بنسبة )%3( من 
الرصد، حيث ال  إجمالي عمليات االغتيال موضوع 
للواء  المرافقين  الضحايا  اإلحصائية  ضمن  تدخل 
بسبب  كان  قتلهم  أن  باعتبار  سعد  محمد  جعفر 

تواجدهم إلى جوار الهدف.
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الوسائل المستخدمة
تشير إلى الطرف المنفذ

من خالل تحليل وقائع االغتياالت، تبّين للمنظمة 
الرصاص  إطالق  طريق  عن  االغتيال  عمليات  أّن 
من  استخداما  األكثر  الوسيلة  هي  الضحية  على 
قبل الجهة التي تنّفذ االغتياالت في عدن، فأول 
أغسطس   30 في  كانت  بالرصاص  تمت  عملية 
كانت في  ناسفة  بعبوة  عملية  أول  فيما   ،2015

30 يوليو من العام التالي، أي بعد 11 شهرا. 
تفضيل  في  مهم  عامل  النجاح  عنصر  أن  ويبدو 
هذه  لدى  الناسفة  العبوات  على  الرصاص 
الناسفة سوى  الجماعات، حيث لم تفلح العبوات 

في )5( عمليات اغتيال مقابل )14( محاولة فاشلة، 
في حين نجحت )79( عملية اغتيال بالرصاص مقابل 

فشل )15( فقط.
العقيد طه الصبحي مسئول االنتشار األمني في 
شرطة عدن أثناء مروره في جولة كالتكس، تعرض 
لمحاولة اغتيال في الـ30 من يوليو 2012، اثر زرع 
عناصر مسلحة عبوة ناسفة في سيارته لكنة نجى 
منها، وبتاريخ 24 يناير/ كانون الثاني 2016، اغتيل 
بإطالق الرصاص على سيارته أثناء مروره في جولة 

كالتكس.

31

تقرير حقوقي

منظمة سام للحقوق والحريات

االغتياالت في مدينة عدن

2019

القاتل الخفي



أكثر  الناسفة  العبوات  استخدام  أّن  ذلك  ويفّسر 
على  التدريب  تتعدى  تقنيات  ويتطلب  تعقيدا، 
ذلك  يفتح  ذاته،  الوقت  وفي  الرصاص.  إطالق 
استخدام  المنّفذة  الجهات  تفضيل  عن  تساؤال 
الرصاص رغم أن العبوات الناسفة أكثر أمانا لفريق 
الجهات  وانكشاف  اعتقالهم  خشية  االغتيال 

الداعمة لهم.
ومما تقدم، يمكن القول بأن االعتماد على وسيلة 
االحتماالت  رغم  األكبر  الشكل  بهذا  الرصاص 
إلى  يشير  إنما  المنفذين،  النكشاف  الخطيرة 
التنفيذ، وهو الطرف الذي  الطرف المسؤول عن 
ال يخشى انكشاف األفراد المكلفين بالتنفيذ، كونه 
المسيطر على األمن والقادر على تمرير السالح في 
تنقل  عمليات  لسالمة  والضامن  األمنية،  الحواجز 
باحتجازهم وسجنهم  المختص  أنه  كما  المكلفين، 
في حال انكشافهم أو وقوعهم في قبضة آخرين، 
وهو نفسه الطرف المسؤول عن التحقيق معهم، 
وبالتالي  الالحقة،  القانونية  اإلجراءات  واتخاذ 

ويسر،  بسالسة  العمليات  ينفذ  آمن  طرف  فهو 
وباالعتماد على أبسط الوسائل.

االغتياالت  تنفيذ  وتيرة  سرعة  هذا  يفسر  كما 
يؤكد  والواقع  النوعي،  استهدافها  رغم  الكبيرة 
ذلك، إذ تم القبض على منفذي بعض االغتياالت 
مسلحي  قبل  من  أو  عاديين  مواطنين  قبل  من 
العدني،  الرحمن  عبد  الشيخ  قتلة  مثل  المقاومة، 
ثم تسليمهم إلدارة األمن كونها الجهة المختصة، 
إال أن طول المدة وعدم تقديم المتهمين للقضاء 
حصلوا  قد  المتهمين  بأن  القائلة  التكهنات  يدعم 

على فرصة للهرب منذ وقت مبكر.
كما أن مدير األمن »شالل شايع« قد اضطر إلثبات 
نجاحه إعالميا وإبعاد التهمة عن نفسه وإدارته إلى 
اإلعالن أكثر من مرة أن إدارته ألقت القبض على 
منفذين لهذه االغتياالت، ووعد بالتحقيق معهم 
لم  أّن شيئا من ذلك  إال  وكشفهم ومحاكمتهم، 

يتحقق.

مالحظاتالنسبةالعددالوسيلة
%7985رصاص

%55عبوة ناسفة
أشكال %910أخرى من  شكل  المسلح  الهجوم  مسلح.  هجوم  وقتل،  خطف 

األفراد  متعدد  قتالي  بهجوم  يتميز  أنه  إال  بالرصاص  االستهداف 
برصاص مسلحين  االستهداف  السالح وبخطة مختلفة عن  ومتنوع 

على دراجة نارية أو غيرها.
جدول يوضح نسبة ونوعية الوسائل المستخدمة في االغتياالت
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مالحظاتالنسبةالعددالمديريةمالحظاتالنسبةالعددالمديرية
%44.5دار سعد%33.5صيرة

%44.5المعال%1415خورمكسر
الشيخ 
عثمان

%11التواهي1718%

%11البريقة%4548المنصورة
الضالع،الحبيلين،الفيوش، %44.5محيط عدن

جعار

المنصورة نصيب األسد 
اختلفت من  أن نسبة كل مديرية  إال  االغتياالت، ضربت جميع مديريات محافظة عدن،  أن موجة  برغم 
مديرية إلى أخرى ألسباب متعددة، فبحسب التحليل لوقائع االغتياالت يتضح أن مديرية المنصورة تأتي 
في المرتبة األولى من حيث األماكن الذي نفذت فيها العمليات بعدد )45( عملية اغتيال، وبنسبة تصل 
إلى )%48( من إجمالي العمليات، وتليها مديرية »الشيخ عثمان« بـ)17( عملية، بنسبة تصل إلى )18%( 
المنصورة،  على  جدا  الكبير  التركيز  يظهر  والثانية  األولى  المرتبة  بين  وبالمقارنة  العمليات.  إجمالي  من 

متوزعة بين مناطق )إنماء والتسعين وكالتكس والمنصورة القديمة(.
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تحريض إعالمي 
بن  »هاني  قبل  من  تركيزا  الفترات  بعض  شهدت 
بتفريخ  واتهامها  المساجد  مهاجمة  على  بريك« 
اإلرهاب وكان أبرز تلك التغريدات – تغريدة قال فيها 
بالنص: إن ” بؤر المفجرين المنتحرين هي المساجد، 
الحاضنة لفكرهم ومن المؤسف أن نجد من يقف 
ضد تطهير المساجد من دعاة هذا الفكر اإلجرامي 
“. وأضاف في تغريده أخرى )الحكومة ممثلة بوزارة 
من  المساجد  لتجرد  بقوة  تقف  لم  إن  األوقاف، 
التفريخ  التكفيريين فسيستمر  األحزاب ومن  تبعية 

لهؤالء، دام الفقاسة شغالة(
األخيرة  الحرب  وعقب   ،2018 فبراير  مطلع  وفي 
رئاسة  عضو  بريك  بن  أحمد  خرج  عدن،  في 
حوار  في  السابق  حضرموت  ومحافظ  االنتقالي 
عن  متحدثا  حضرموت«،  »أخبار  بصحيفته  أجراه 
الستخدامها  اآلخر  الطرف  يسعى  سرية  وثائق 
بهدف اإليقاع بين السعودية واإلمارات كما قال. 

والحديث هنا عن وثائق تتعلق باالغتياالت.
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لغز  خيوط  وفك  األمريكي  »بازفيد«  موقع 
االغتياالت 

نشر موقع “BuzzFeed News” األمريكي بتاريخ 
15 أكتوبر 2018، تحقيقيا صحفيا كشف عن تعاقد 
دولة اإلمارات العربية المتحدة مع مرتزقة أمريكيين 
إسرائيلي  يديرها  شركة  ضمن  يعملون  وفرنسيين 
دين في  ورجال  لسياسيين  اغتياالت  تنفيذ  بغرض 

محافظة عدن. 
وذكر الموقع أّن شركة »سبير أوبريشين« األميركية 
التي تعاقدت معها اإلمارات عام 2015، أسسها 
غوالن«،  »أبراهام  المتقاعد  اإلسرائيلي  الضابط 
استأجرت مرتزقة أميركيين كانوا يعملون في أجهزة 

عسكرية أميركية مختلفة.
ونقل الموقع عن جنود رئيسيين ممن عملوا ضمن 
العديد من عمليات  تنفيذهم  اليمن،  الشركة في 
بما  و2016،   2015 عامي  خالل  البارزة  االغتيال 
في ذلك محاولة اغتيال في عدن ليلة 29 ديسمبر 
اليمني  النواب  مجلس  عضو  استهدفت   ،2015
بزرع  مايو،  انصاف  اإلصالح  حزب  في  والقيادي 
كان  بينما  تفجيرها،  بقصد  الحزب  مقر  أمام  قنبلة 
السياسية  القيادات  من  وعدد  »مايو«  أن  ُيعتقد 

فضال عن صحفيين يتواجدون بداخل المقر.
 Abraham جوالن«  »ابراهام  ذكره  ما  وبحسب 
مع  تعاقدت  التي  الشركة  مؤسس   ،Golan
اإلمارات، وقائد الوحدة التي نّفذت محاولة اغتيال 
»مايو«، فإن االتفاق تم بين شركته واإلمارات في 

دحالن« مسؤول  »محمد  وساطة  عبر  أبو ظبي، 
المقيم  الفلسطينية-  السلطة  السابق في  األمن 
عهد  لولي  مستشارا  يعمل   - اإلمارات  في  حاليا 
أبو ظبي بحسب بعض التقارير- وبحضور »إسحاق 
وزميل  الشركة  في  التنفيذي  المدير  جيلمور«، 

»جوالن« في تنفيذ المهمة.
المرصد  عن  صادر  مشترك  لبيان  ووفقا 
األورومتوسطي لحقوق اإلنسان ومنظمة »سام« 
للحقوق والحريات، فإّن عمل الشركة في اليمن يعد 
بمثابة ارتزاق، حيث إن المادة األولى من االتفاقية 
واستخدامهم  المرتزقة  تجنيد  لمناهضة  الدولية 
وتمويلهم وتدريبهم، والمادة )47( من البروتوكول 
األول اإلضافي التفاقيات جنيف )1977( للشخص 
الذي يعد مرتزقا، تنطبقان بشكل كبير على هؤالء 
األشخاص، حيث اشترطت االتفاقيتان في وصف 
الشخص المرتزق بأنه من يجري تجنيده للقتال في 
نزاع مسلح -كالدائر في اليمن- وال يكون من رعايا 
ويكون  النزاع  في  لطرف  المسلحة  القوات  أفراد 
دافعه األساسي لالشتراك في المهمة هو الرغبة 
مكافأة  في  غالبا  يتمثل  شخصي  مغنم  بتحقيق 
مادية »تزيد َكثيرا على ما يوعد به المقاتلون ذوو 
الرتب والوظائف المماثلة في القوات المسلحة«.

أوكلت  التي  المهمة  أن  المنظمتان  واعتبرت 
وفق  وجريمة  قانوني  غير  فعال  تمثل  للشركة 
اليمنية. حيث  المحلية  والقوانين  الدولية  القوانين 
جرى  الطرفين  بين  االتفاق  أن  شهادتاهما  تفيد 
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 1.5 مقداره  مبلغا  الشركة  تلقي  أساس  على 
الموكلة  بالمهمة  القيام  لقاء  مليون دوالر شهريا 
حزب  وتدمير  »تعطيل  بأنها  ُحددت  والتي  إليها، 
اإلصالح« وبشكل خاص ُفهم أن األمر سيتم عبر 
»استهداف قيادات الحزب، وليس القبض عليهم 
إلى  المجموعة  احتجازهم«. وإثر ذلك، توجهت  أو 
اليمن مع أواخر عام 2015، وكانت تتكون من 12 
ألف   25 يتلقون  كانوا  أمريكيين   3 بينهم  عنصرا 
كان  فيما  بالمهمة،  القيام  مقابل  شهريا  دوالر 
آالف   10 يتلقون  وكانوا  فرنسيين،  البقية  معظم 
مقابل  اإلضافية  المكافآت  بخالف  شهريا  دوالر 

»كل عملية قتل ناجحة«.
الهدياني«،  الرقيب  »عبد  قال  شهادته،  وفي 
اإلماراتية  االتحاد  لصحيفة  مراسال  يعمل  وكان 
صحفيين  عشرة  »كنا  الحادث:  من  الناجين  وأحد 
إلينا من محافظات  من مدينة عدن وزمالء لجأوا 
بينهم  الحوثي،  مليشيا  سيطرة  تحت  تقع  عدة 
مراسلين لصحف محلية وأمريكية وخليجية وكتاب 
نعمل  حيث  محلية،  فضائيات  برامج في  ومذيعو 
مكتب  يقع  فيما  البناية  من  الثاني  الطابق  في 
وأضاف:  األول.  الطابق  في  »مايو«  البرلماني 
الحاسوب  تحطم  حيث  جدا  عنيفا  االنفجار  »كان 
علينا  عليه وسيطرت  أعمل  كنت  الذي  المحمول 
حالة من الرعب وهرعنا إلى سطح المبنى؛ تملكنا 
الخوف الشديد واعتقدنا أن المبنى يتعرض لعملية 
اقتحام بغرض تصفيتنا غير أن جيران المبنى أخبرونا 
أن األشخاص الذين نّفذوا التفجير هربوا بعد انفجار 
يصرخون  سمعوهم  إنهم  وقالوا  سيارتهم،  في 

ويتحدثون باإلنجليزية«.

أدّلة أخرى 
في منشور على حسابه الشخصي على »فيسبوك« 
2018، تحدث »عادل الحسني«  2 ديسمبر  بتاريخ 
القيادي السابق في المقاومة بعدن عن تفاصيل 
اغتيال الشيخ السلفي »راوي«. وكتب »الحسني«: 

مديرية  شرق  شمال  الواقع  الجالء  معسكر  »في 
البريقة في مدينة عدن كانت هناك عصابة مجرمة 
يقودها »عبد الله الفضلي« ويشرف عليها ضابط 
راشد اإلماراتي« من  ُيدعى »أبو  السن  صغير في 
سكان مدينة دبي ويعمل في استخبارات الجيش 
اإلماراتي وبرتبة مالزم أول وقد التقيت به وحدثني 
أّن الذي أفتى لهم بقتل »راوي« هو الشيخ »هاني 
بن بريك« معلال فتواه أن اإلخوان والجمعيات من 
الجالء  معسكر  ومن  قتلهم،  يجب  الذين  الخوارج 
مهمة  وأوكلت  الفضلي  عصابة  مع  الترتيب  تم 
التنفيذ المباشر إلى 3 أشخاص جاؤوا للشيخ راوي 
من  ويطلبوا  حلها  يريدون  قضية  لديهم  أن  على 
العشاء  وتناولوا  فيها،  ويفصل  يحكم  أن  الشيخ 
كاميرات  فيه  والمطعم  الكوثر  مطعم  في  معا 
بحوزة  وهي  الصور  تلك  الكاميرات  التقطت  وقد 
معسكر  إلى  به  ذهبوا  ثم  »راوي«،  الشهيد  أهل 
بجثته  والتمثيل  وتصفيته  بتعذيبه  وقاموا  الجالء 
بـ«الشيخ  سوزوكي«  »جولة  في  برميها  وقاموا 
يناير   30 بتاريخ  الجريمة  وكانت  بعدن  عثمان« 
2016«. وتابع في منشوره: »حدثني وزير الداخلية 
»نائف  القائد  وبحضور  عرب«  »حسين  السابق 
البكري« أن وزارة الداخلية تمتلك كل األدلة على 
الشيخ »راوي« ولكن  اإلماراتيين هم من قتل  أّن 
أسباب وضغوطات سياسية منعتهم من نشرها«.
19  ديسمبر/ بتاريخ  الجزيرة  وفي مقابلة مع قناة 
برنامج بال حدود كشف  2018، في  كانون األّول 
عادل الحسني: »إماراتيون طلبوا مني اغتيال الشيخ 
أحمد العيسي نائب مدير مكتب الرئيس هادي » 
42 اسما مع صورهم  وأضاف: » لدي كشف ب 

ماتوا تحت التعذيب في سجون اإلمارات بعدن«
أمام  تضعنا  والمعطيات  المعلومات  وهذه 
استحقاق قانوني وقضائي من قبل األمم المتحدة 
انتهاكات  ادعاءات  في  بالتحقيق  الخاصة  واللجنة 

حقوق اإلنسان.
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على  متعددة  أطراف  مع  التواصل  فريقنا  حاول 
صلة بقضية االغتياالت، سواء من أهالي الضحايا أو 
قيادات حزبية وأمنية، ولكن أغلبهم فّضل الصمت. 
يشعر أهالي الضحايا بالخوف يحاصرهم، إضافة إلى 
القضائية  المؤسسات  تقصير  إزاء  واإلحباط  اليأس 
حيث  الضحايا،  وإنصاف  المجرمين  كشف  في 
بتاريخ  والده  -اغتيل  حليس«  صالح  »البراء  اكتفى 
أسئلتنا  على  اإلجابة  عند   ،2016 أغسطس   15
بالقول: »لم يتلق الوالد أية تهديدات ولكنه شعر 
الزهري«-إمام  الرحمن  »عبد  مقتل  بعد  بالضيق 
العالمين،  لرب  القضية  رفعنا  عدن.  في  مسجد 
يفروا  فلن  الدنيا،  في  المجرمون  أفلت  وإن  حتى 

من عقاب الله في اآلخرة«.
ضحايا  عائالت  مع  فريقنا  تواصل  السياق،  وفي 
آخرين -فضلوا عدم الكشف عن هويتهم- قالوا إّن 
األجهزة األمنية شريكة في االغتياالت، من حيث 
مهامها،  أداء  في  وتقصيرها  األمنية،  مسؤوليتها 

وغض الطرف عن المتورطين في الجرائم من خالل 
تجاهل إجراء تحقيقات في وقائع القتل المختلفة، 

وتجنب إصدار أية توضيحات حولها.
القيادات  أحد  أفاد  لفريق »سام«،  وفي شهادته 
أن  هويته  عن  اإلفصاح  عدم  فّضل  الذي  الحزبية 
تقف  التي  والجهة  ممنهج،  عمل  »االغتياالت 
في  األوضاع  كافة  تدير  التي  الجهة  هي  وراءها 
األمنية  الجهات  مع  »تواصلنا  وأضاف«  عدن«، 
ضعيف تمّثل في لقاء مع وزير الداخلية، وال توجد 
أية إجراءات ملموسة تدلل على وجود جهاز دولة 

يتابع هذه القضايا«.
انصاف  األستاذ  عدن  في  اإلصالح  حزب  رئيس 
 BuzzFeed مايو رفض الحديث عما نشرة موقع
News«« وفضل عدم الحديث، ألسباب سياسية 

وأمنية.

خوف مرعب 
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عصابات وتساؤالت
ياسر  العام  الشعبي  المؤتمر  في  القيادي  سرب 
لمكالمة  تسجيل   ،2018 يناير   13 في  اليماني 
تلفونية لقائد االستخبارات العسكرية اللواء محمد 
يقول  تضمنت  الراوي،  الشيخ  اغتيال  بشأن  طماح 
فيها »توجد معطيات كثيرة عن وقائع االغتياالت 
في عدن« وأكد وجود متهمين وعصابات كبيرة، 

وألمح إلى أن ملفات عدن متشابكة«
في  بها  أصيب  بجراح  متأثرا  توفي  نفسه  طماح 
عسكريا  عرضا  استهدفت  مفخخة  طائرة  انفجار 
وفاته  وأثارت  لحج،  محافظة  في  العند  بقاعدة 
عددا من األسئلة حول ما إذا كان قد أصيب في 
مع  متزامن  نار  بإطالق  أصيب  أم  فعال،  االنفجار 

الفوضى الناتجة عن االنفجار. 

التساؤالت  من  كثير  طرح  عادت  المكالمة  هذه 
بشان ما نشرته أجهزة االمن عن قائمة بمطلوبين 
على ذمة قضايا اإلرهاب، واغتيال أئمة المساجد، 
الزنجي  كحلمي  عليه،  القبض  تم  من  ومصير 
الذي قبض عليه من قبل المقاومة الجنوبية في 
محافظة أبين وسلم للتحالف العربي، و لم يعرض 
وبحسب  التقرير،  هذا  كتابة  حتى  القضاء  على 
حلمي  عن  سام  لها  توصلت  التي  المعلومات 
القبض  وبعد  القاعدة،  من  قريب  كان  إنه  الزنجي 
عليه من قبل قبائل باكازم في أبين سلم للتحالف 
في عدن، وال يعلم مصيره حتى االن هل مازال حيا 
في معتقل التحالف أم مات تحت التعذيب أم نقل 

خارج اليمن.
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التي  الشخصيات  أحد  مع  »سام«  تواصلت 
سبب  لمعرفة  عدن،  مدينة  مغادرة  فضلت 
من  اغتيال  من  نتعرض  لما   « فقال:  مغادرته 
وعلى  النهار  وضح  في  مسلحة  عصابات  جهة 
مرأى الناس وصمت الجهات األمنية أو اعتقال 
القانون  نطاق  خارج  األمنية  الجهات  من 
طالت  »االغتياالت  وأضاف:  والمحاكمات« 
جميع المكونات الدعوية السلفية وغيرها وقد 
تأثير  من  لهم  لما  شهيدا  االربعين  عن  زادوا 
شعبي ملموس قبل وأثناء وبعد الحرب، رحمهم 
وانتقم  والصالحين  الشهداء  في  وتقبلهم  الله 

لنا ولهم من القتلة المجرمين »
محمد عبده سال، اعتقل لمدة عامين، وتعرض 
لتعذيب قاس وبشع، يقول لمنظمة سام: »من 
أساليب التعذيب الذي تعرضت له، تعليقي في 
معصوب  ونصف  ساعات  ثالث  قرابة  الهواء 
لكم شديد، صعق  التعليق  أثناء  ضرب  العينين، 
ومرة  المثانة  في  خاصة  التعليق  أثناء  بالكهرباء 
مرات  خمس  بالغرق  إيهام  الذكر،  في  واحدة 
بعبوات ماء سعة 20 لتر، أصبت بكسر في كفي 
في  تضيق  من  وعانيت  التعليق،  أثناء  اليسرى 
التنفس إلى هذه اللحظة، احتباس البول لمدة 
باإلفراج  أمر  صدور  وبعد  القليل،  إال  أسبوعين 
عني من النيابة العامة، أخفوني فترة، ثم جلس 

الهـجرة االجبــاريـة
وشبح االغتياالت 
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له  أفرج عنك بشروط قلت  معي يسران وقال لي 
أحد يسألك  إذا   -: لي  موافق قبل ما أسمع، قال 
أجيت  ال  أحمد،  بير  من  خرجت  قل  خرجت  أين  من 
عندي وال لي دخل بك، ممنوع الظهور في اإلعالم 
وعيش  التعذيب،  عن  تتكلم  ال  الجزيرة،  وخاصة 
الخروج  قررت  عني  اإلفراج  وبعد  طبيعي،  حياتك 
من عدن وترك أسرتي، بعد تهديدي بصورة مباشرة 
بتصفيات من اإلماراتيين ويسران المقطري وغسان 
جنودهم  أحد  فهددني  اإلماراتيين  أما  العقربي، 
حجر  علي  واسمه  عدي  أبو  المدعو  وهو  بالقتل 
الشحي وأبو أحمد وال أعرف اسمه والسبب خوفهم 
هددني  يسران  أما  عليهم،  والكالم  فضحهم  من 
فضحه  من  خوفا  تكلمت  أنا  إذا  بالتصفية  مباشرة 
في قتل شكري السقاف« وأضاف سال: »أخرجوني 
ليال الساعة العاشرة والنصف ورموا بي عند مقبرة 
اليهود في العقبة، وأعطوني بيدي ألف ريال يمنيأ 
وركبت بها مواصالت إلى البيت، بعد يومين جاءت 
محاولة قتلي، كان ينتظرني اثنين مسلحين ملثمين 
سكني  من  قريبا  الفجر  صالة  قبل  نار  سيكل  على 
في المسجد، وأنا لم أكن أخرج من بيتي، جاءني من 
وهربت  أمري  فرتبت  وحذروني،  البيت  إلى  رأوهم 
عبر البحر مسافرا من ميناء عدن إلى ميناء بربرة في 
صومالي الند، واآلن حاليا في السودان، ال أستطيع 
العمل وال أستطيع أن أحضر أسرتي، أصبحت شريد 
بعد السجن وأسرتي معدمة فإلى الله المشتكى«
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الجهـات الرسميـة 
دور خجول وغائب  

األوقاف  وزارة  أدانت   ،2018 يوليو/تموز  في 
اليمنية االغتياالت، وطالبت بوقفة حازمة وصارمة 
وسالمة  أمن  حفظ  في  المعنيين  كافة  من 

المواطنين.
وناشد وزير األوقاف واإلرشاد اليمني، أحمد عطية، 
السريع  التحّرك  األمنية  واألجهزة  الداخلية  وزارة 
إلنقاذ علماء ودعاة عدن، وقال الوزير، عبر حسابه 
في موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«: »كل 
خطيب  أو  إلمام  اغتيال  جريمة  على  نصحو  يوم 
األمنية  واألجهزة  الداخلية  وزارة  نناشد  داعية،  أو 
الخطباء  من  تبّقى  ما  إلنقاذ  السريع  بالتحّرك 

والعلماء«.
دعاة  أكد   ،2017 األول  كانون  ديسمبر/  في 
وخطباء وأئمة العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أن 
كوكبة  لها  تعرض  التي  واالعتقاالت  االغتياالت 
تسير  األخيرة،  الفترة  خالل  واألئمة  الدعاة  من 
من  الساحة  تسعى إلخالء  إجرامية  منهجية  وفق 
الشرعية  الحكومة  ل،  وحمَّ والدعاة.  المصلحين 
العربية  باإلمارات  ممثلة  العربي،  التحالف  وقوات 

عدن،  في  لها  التابعة  األمنية  وبالتشكيالت 
األئمة  وأمن  سالمة  عن  كاملة  المسؤولية 
الجناة  بمالحقة  إياهم  مطالبين  والخطباء، 
أمن  إدارة  للعدالة. وطالب  وضبطهم وتسليمهم 
على  القبض  إلقائها  تفاصيل  وتوضيح  ببيان  عدن 
االغتياالت،  بتلك  المتهمين  القتلة  من  مجموعة 
وإيضاح ذلك للرأي العام الداخلي والخارجي. ودعا 
البيان كافة المنظمات الحقوقية إلى رصد وتوثيق 
بشكل  والدعاة  األئمة  تستهدف  والتي  الجرائم 
اإلجراءات  اتخاذ  ضرورة  على  وشددوا  وحشي، 

الالزمة للحد من تلك الجرائم. 
الدعاة واألئمة  الممنهج على  التحريض  وحذر من 
بعض  منابر  عبر  أو  منصاته  بمختلف  اإلعالم  عبر 
المساجد و«التي تنتهج منهجا مغاليا في التحريض.
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 االستنتاج
خالل  سجلت  التي  والوقائع   ، التقرير  خالل  من 
االغتياالت  موجة  أن  القول  يمكن   ، التقرير  فترة 
بطريقة  نفذت   , عدن  مدينة  ضربت  التي 
في  المستوى  وعالية  وممنهجه‹و  »منظمة« 
بعناية  الضحايا  اختيار  تم   ,  « والتنفيذ  التخطيط 
ووققا لمعلومات دقيقة ، وتأثيرهم الوظيفي او 
السياسي او االجتماعي ،  اليشك ان تقف خلفها 
بالدرجة  ، لدوافع سياسية  جهات داخلية وخارجية 
األولى, تستهدفا إلى تفريغ الساحة من أي قوي  
 , طريقها  في  تقف  قد  معينة  وفكرية  سياسية 
بين  بواضح  القائم  بالصراع  تتعلق  الدوافع  هذه 
األطراف السياسية التي تدير مدينة عدن , والذي 
2018م  يناير  المسلحة في  المواجهة  وصل درجة 
هذه  تتشابه  أن  ومنطقا  عقال  يمكن  ال  ,حيث 
دون   ، عبثا  الضحايا  واختيار  التنفيذ  في  العمليات 
في  المنفذ  يذهب  ثم   ، مسبقا  مدروس  اختيار 
زحمة المدينة أمنا مطمئنا ، دون خشية من رادع أو 
عقاب ، لقد كان واضحا وجود خالل كبير في أداء 
الترغيب  أو  الترهيب  األجهزة األمنية سواء بسبب 
الواضح  تخبطها  في  ظهرت   ، أخرى  أسباب   أو 
 أمام اإلعالم ، وفشلها في تقديم الجناة للعدالة .

اضافة الى ان األجهزة األمنية نفسها كانت ضحية 
هذه الموجة  ’حيث فقدت  الكثير من الشخصيات 
األمنية  الفوضى  من  حالة  خلق  مما  الخبرة,  ذات 
فترة  في  إال  قبل  من   عدن  مدينة  تشهدها  لم 
القتال الداخلي في القرن الماضي , ما سهل على 
ايادي داخلية وخارجية على تنفيذ موجة اغتياالت 
حتى  تعلن  ولم    , محددة  اطراف  ضد  ممنهجة 
بيان واحد يفك شفرة  هذا  االن األجهزة األمنية 
اللغز ،ومن يقف خلفه ؟  ولم يحال أي متهم الى 
القضاء , مما يجعل األيام القادمة كقيلة بالكشف 
عن الكثير ما الحقائق التي بدأت تتكشف خيوطها 
تدريجيا , وسوف تكتمل الصورة للرأي العام ويفك 
لغز هذه الوقائع امام القضاء ،وينال الجناة جزاءهم 
الحكومة  وتظل  وأهاليهم،  الضحايا  ينصف  و 
العربي في عدن خاصة  التحالف  الشرعية وقوات 
السعودية  العربية  والمملكة  االمارات  دولة 
فهي    ، قانونيا  االغتياالت  هذه  عن  مسؤولون 
األمنية  األجهزة  وتدير   ، األرض  على  المسيطرة 
األدوات  وتمتلك  عدن  مدينة  في  والعسكرية 

الفنية الالزمة لكشف هذه الجرائم . 

42

تقرير حقوقي

منظمة سام للحقوق والحريات

االغتياالت في مدينة عدن

2019

القاتل الخفي



مقترحات وتوصيات
مطالبة لجنة الخبراء البارزين التابعة للمفوضية العامة لحقوق اإلنسان المفوضة 	 

بالتحقيق في جرائم انتهاك حقوق اإلنسان في اليمن وإدراج جرائم االغتيال ضمن 
أجندتها لعام 2019 وإيالء المعلومات الخاصة باالغتياالت عناية قصوى بالرصد 

المستمر وتتبع التفاصيل وتبويب المعلومات، وتحليلها سياسيا وأمنيا.
نوصي الحكومة الشرعية فتح تحقيق جدي في جميع حوادث االغتيال والكشف 	 

عن الجهات المتورطة فيها.
األطر 	  خارج  المنشأة  األمنية  التشكيالت  وإلغاء  األمنية  األجهزة  لتوحيد  ندعو 

الرسمية 
ندعو السلطات الشرعية اليمنية ودول التحالف العربي لاللتزام بمعاقبة المتورطين 	 

في الجرائم المذكورة، وعدم التستر عليهم وحمايتهم تحت أية اعتبارات أمنية أو 
سياسية.

ندعو الحكومة اليمنية والتحالف العربي إلى توفير الحماية والرعاية الكاملة لذوي 	 
الضحايا وتعويضهم عن فقدان معيليهم.
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