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مقدمة
منــذ أكثــر مــن مائــة عــام مــن تاريــخ اليمــن لــم تتوقــف االغتيــاالت عــن تقديــم نفســها كعامل 
ــه الســاحة السياســية مــن أهــم رموزهــا بغــض النظــر عــن  محــوري وحاســم أفرغــت في
إيجابيــة دورهــم مــن عدمــه، واالغتيــاالت المقصــودة فــي هــذا التقريــر هــي جرائــم القتــل 
ذات الطابــع السياســي التــي ال يرتبــط طرفاهــا بخصومــة شــخصية، ويمكننــا القــول إن مــن 
أهــم دوافعنــا إلصــدار هــذا التقريــر هــو رغبتنــا فــي حفــظ حقــوق الضحايــا وتضحياتهــم فــي 
الذاكــرة، وإســهاما منــا فــي رفــد العمــل الحقوقــي برصــد وتوثيــق أبــرز حــاالت االغتيــاالت 
ــي  ــة، ف ــة الماضي ــا خــال الســنوات القليل ــن الوصــول اليه ــس رادار م ــت رايت ــي تمكن الت
ــم، وكشــف  ــا وذويه ــة للضحاي ــق العدال ــى تحقي ــي المســاعدة عل ــا لاســهام ف ــة منه محاول

الجنــاة واالنتصــاف منهــم وعــدم إفــات المرتكبيــن لهــا مــن العقــاب.
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ملخص تنفيذي
منــذ انقــاب جماعــة الحوثــي المســلحة علــى الحكومــة 
المعتــرف بهــا دوليــا فــي اليمــن، انطلقــت موجــة االغتياالت 
مــن العاصمــة صنعــاء مــرورا بمحافظــات ذمــار وإب 
ــوع  ــرة تتن ــي كل م ــدن. وف ــي ع ــا ف ــت أوجه ــز، وبلغ وتع
ــارة باســتخدام  ــاالت، ت ــم االغتي األدوات المتبعــة فــي جرائ
ســيارات دون لوحــات، تقــل على متنها مســلحين يترصدون 
الضحيــة فيطلقــون عليــه النــار، ثــم يلــوذون بالفــرار، 
وتــارة عبــر دراجــات ناريــة، وتــارة بعبــوات ناســفة.

ــبتمبر  ــن أيلول/س ــر  م ــا التقري ــي يغطيه ــرة الت ــال الفت خ
ــو 2019  رصــدت رايتــس رادار  ــى تموز/يولي 2014 إل
مقتــل واصابــة 451  شــخصا ســقطوا ما بيــن عملية اغتيال 
أو إعدام ميداني بينهم 118  مدنيا، و332  عسكريا وأمنيا. 

مــن بيــن إجمالــي الضحايــا، رصــدت رايتــس رادار 409 
ضحية اغتيال مباشــر رمياً بالرصاص، و 34 حالة اغتيال 
بعبوات ناسفة، و8 حاالت اغتيال بطرق مختلفة، باالضافة 
الــى اصابــة 146 شــخصا فــي محــاوالت اغتيــال فاشــلة.

وجــاءت محافظــة عــدن علــى رأس قائمــة المحافظــات 
اليمنيــة التــي ســجلت فيهــا جرائــم اغتيــال بعــدد 134 
ثــم   113 بعــدد  تعــز  محافظــة  بعدهــا  تأتــي  حالــة، 
صنعــاء بعــدد 42 ثــم أبيــن ولحــج بعــدد 32 ثــم البيضــاء 
بعــدد 29 ثــم حضرمــوت 27 وشــبوة 17 ثــم الضالــع 
الحديــدة  ثــم   10 بعــدد  ذمــار  تليهــا   14 إب  ثــم   16
بعــدد 4 ثــم المحويــت 4 ومــأرب 4 تليهــا محافظــات 
اغتيــال.  حــاالت   5 بعــدد  وعمــران  وصعــدة  حجــة 

ــا خــال  ــا راصدون ــام به ــي ق ــة الت ــة الدائم ــة للمتابع إضاف
األعــوام الســابقة، حصلــت رايتــس رادار علــى بيانــات 
مــن ضحايــا  األســماء  تتجــاوز ضحاياهــا آالف  عامــة 
ــم  ــون بعضه ــون محلي ــا متعاون الحــرب بشــكل عــام وفره
ــل آخــرون منشــآت  ــي ويمث ــون منظمــات مجتمــع مدن يمثل
ــة  ــق المنظم ــام فري ــة، ق ــرى خاص ــة وأخ ــة حكومي صحي
بإعــادة فــرز البيانــات بمــا يتطابــق مــع معاييــر دقيقــة 
حقيقيــة. اغتيــال  عمليــات  لكونهــا  االطمئنــان  يمكــن 

وبطبيعــة الحــال، فهــذه المعلومــات ليســت حصــرا لــكل الوقائــع والضحايــا، ولكنهــا كل مــا تمكنــت المنظمــة مــن 
االســتيثاق منــه والحصــول علــى المعلومــات الكافيــة للتأكــد مــن حدوثــه، ولعــل القــارئ يــدرك أن وفــرة المعلومــات 
ــي  ــدد إجمال ــى ع ــس عل ــوت انعك ــز وحضرم ــدن وتع ــل ع ــي محافظــات مث ــا ف ــن الحصــول عليه ــا م ــي تمكن الت
الضحايــا، بينمــا تســبب التعتيــم علــى المعلومــات، وصعوبــة وصولنــا إليهــا، فــي انخفــاض األرقــام فــي محافظــات 
ــران. ــت وعم ــدة والمحوي ــات صع ــي كمحافظ ــة الحوث ــل جماع ــن قب ــوة م ــديدة القس ــة ش ــن قبضــة أمني ــي م تعان
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منهجية التقرير
اعتمــدت راتيــس رادار فــي المنهجيــة علــى المتابعــة اليومية 
التــي يقــوم بهــا راصدونــا فــي الميــدان منــذ بدايــة الحــرب 
فــي اليمــن، باالضافــة الــى حصــول المنظمــة علــى بيانــات 
مــن ضحايــا  األســماء  آالف  تتجــاوز ضحاياهــا  عامــة 
ــون، بعضهــم  ــون محلي الحــرب بشــكل عــام وفرهــا متعاون
ــل آخــرون منشــآت  ــي ويمث ــع مدن ــات مجتم ــون منظم يمثل
صحيــة حكوميــة وأخــرى خاصــة، قــام فريــق المنظمــة 
بإعــادة فــرز البيانــات بمــا يتطابــق مــع معاييــر دقيقــة يمكــن 
ــع  ــق م ــة، تتواف ــال حقيقي ــات اغتي ــا عملي ــان لكونه االطمئن
مفهــوم االغتيــال الــذي اوضحنــا تعريفاتــه فــي هــذا التقرير، 
بحيــث اســتبعدنا ضحايــا العمليــات العســكرية وضحايــا 
الشــخصي، واإلصابــات  الجنائــي  الطابــع  الجرائــم ذات 
العرضيــة التــي يتضــح مــن ظروفهــا أن الضحيــة لــم 
يكــن مقصــودا بعينــه وال بصفتــه كضحايــا الرصــاص 
بصــورة  الخــروج  اإلمــكان  قــدر  لنحــاول  الطائــش، 
ــي. ــي والمهن ــم الجغراف ــا وتوزيعه ــدد الضحاي ــة لع واضح
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قتــل  عمليــة  لوصــف  يســتعمل  االغتيــال  مصطلــح  لكــن  القانــون،  نطــاق  خــارج  إعــدام  عمليــة  االغتيــال 
ويكــون  قيــادي  أو  عســكري  أو  سياســي  أو  فكــري  تأثيــر  ذات  مهمــة  شــخصية  تســتهدف  ومتعمــدة  منظمــة 
شــخصاً  تســتهدف  اقتصاديــة  أو  فكريــة  أو  عقائديــة  أو  سياســية  أســبابا  عــادة  االغتيــال  عمليــة  مرتكــز 
أهدافهــم. أو  ألفكارهــم  أوســع  انتشــار  طريــق  فــي  لهــم  عائقــاً  االغتيــال  عمليــة  منظمــو  يعتبــره  معينــاً 

 يســتخدم مصطلــح االغتيــال في وصف الجريمة السياســية 
أو التصفيــات الجســدية علــى خلفيــة صــراع سياســي، 
ولذلــك عرفــه البعــض بأنــه “القتــل عمــدا وغدرا لشــخصية 
عامــة، ألســباب سياســية أو فكريــة أو دينيــة أو طائفيــة”، 
ــي  ــون الدول ــرع القان ــس ف ــس رئي ــورج بارك ــه ج ويعرف
والشــؤون الدوليــة فــي الجيــش االمريكــي، بأنــه “جريمــة 

قتــل شــخص مســتهدف ألغــراض سياســية”. وبالرغــم مــن 
أن االغتيــال عمومــا يطال شــخصيات سياســية، فــان العديد 
مــن الضحايــا لــم يكونــوا ذوي مناصــب سياســية عامــة أو 
ــال، أن  ــد ببعــض حــوادث االغتي ــة، إذ أري ــة مرموق مكان
تلهــب األجــواء العامــة وتكــون ســببا للتحريــض والثــورة.

تعريف االغتيال
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تعريــف  يتــم  مــا  نــادرا  التشــريعي،  الصعيــد  علــى 
مصطلــح )االغتيــال( أو مناقشــته علــى وجــه التحديــد 
ــع  ــة “من ــة، باســتثناء اتفاقي ــة الدولي ــي الصكــوك القانوني ف
ــن  ــخاص المتمتعي ــة ضــد األش ــم المرتكب ــة الجرائ ومعاقب
بحمايــة دوليــة بمــن فيهــم الموظفــون الدبلوماســيون”، 
ــة. ال  ــاق منظمــة الوحــدة األفريقي ــة نيويــورك، وميث اتفاقي
توجــد أيــة معاهــدات أو اتفاقيــات تناقــش االغتيــاالت علــى 
وجــه التحديــد، لكــن باعتبــاره جريمــة قتــل خــارج نطــاق 
القانــون، فــإن هنــاك العديــد مــن المواثيــق واألعــراف 
بأنــه  يوصــف  الــذي  الســلوك  تحظــر  التــي  الدوليــة 
ــة  ــي الخــاص بالحقــوق المدني ــال. منهــا “العهــد الدول اغتي

والسياســية”، و”اتفاقيــات جنيــف”، التــي تحظــر صراحــة 
األفــراد.  وقتــل  القضــاء  نطــاق  خــارج  االســتهداف 

وبوصفهــا “جريمــة قتــل خــارج القانــون”، فــإن االغتياالت 
ــل  ــات “القت ــج عملي ــي تعال ــي ســياق القواعــد الت ــدرج ف تن
العمــد” وفقــا للقوانيــن الدوليــة، فــي مقدمتهــا القانــون 
الدولــي اإلنســاني الــذي ينطبــق حصــرا فــي أوقــات النــزاع 
ــن  ــة للمدنيي ــدم الحماي ــي أو الخارجــي، ويق المســلح الداخل
ــرى،  ــى واألس ــى والغرق ــن الجرح ــم م ــي حكمه ــن ف وم
المعنــي  اإلنســان،  لحقــوق  الدولــي  القانــون  وثانيهمــا 
بحمايــة الحقــوق األساســية للجميــع فــي كل األوقــات.

اإلطار التشريعي والقانوني
خــارج  إنســان  أي  قتــل  محرمــا  اليمنــي  والعقوبــات  الجرائــم  وقانــون  اليمنيــة  الجمهوريــة  دســتور  جــاء 
قــرر اإلعــدام تعزيــرا  العمــد، وفــي بعــض األحــوال  للقتــل  القضــاء، وقــرر اإلعــدام قصاصــا عقوبــة  أحــكام 
معينــة. ظــروف  الجريمــة  فــي  توفــرت  إذا  معصومــة،  نفــس  قتــل  جريمــة  بارتــكاب  المــدان  الشــخص  بحــق 

ــي  ــان العالم ــن اإلع ــة م ــادة الثالث ــي الم ــاء ف ــا ج ــق م ــاة، وف ــي الحي ــق ف ــاكا للح ــد انته ــية تع ــاالت السياس إن االغتي
لحقــوق اإلنســان التــي تنــص علــى انــه “لــكل فــرد حــق فــي الحيــاة والحريــة وفــي األمــان علــى شــخصه”.
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 كمــا نــص البند األول من المادة السادســة في”العهد الدولي 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى أن “الحــق فــي 
الحيــاة حــق مــازم لــكل إنســان، وعلــى القانــون أن يحمــي 
هــذا الحــق، وال يجــوز حرمــان أحــد مــن حياتــه تعســفاً”. 

ووفقــا التفاقيــة جنيــف الرابعــة بشــأن حمايــة 
األشــخاص املدنييــن يف وقــت الحــرب، املؤرخــة يف 
12 آب/ أغســطس 1949، فقــد فرضــت املــادة األولــى 
منهــا ىلع الــدول األطــراف الســامية املتعاقــدة، 
التعهــد بــأن تحترم هــذه االتفاقيــة وتكفــل احترامها 
يف جميــع األحــوال. كمــا نصــت املــادة  32  مــن 
نفــس االتفاقيــة ىلع أنــه “تحظــر األطــراف الســامية 
مــن  التــي  التدابيــر  جميــع  صراحــة  املتعاقــدة 
شــأنها أن تســبب معانــاة بدنيــة أو إبــادة لألشــخاص 
املحمييــن املوجوديــن تحــت ســلطتها”. كمــا نصــت 
املــادة  47  مــن نفــس االتفاقيــة ىلع أنــه “ال يحــرم 
األشــخاص املحميــون الذيــن يوجــدون يف أي إقليــم 
محتــل بــأي حــال وال بأيــة كيفيــة مــن االنتفــاع بهذه 
االتفاقيــة...”. واعتبــرت املــادة الثانيــة مــن االتفاقيــة 
أن “سياســة القتــل بجميــع أشــكاله يف جميــع 
ــورة”. ــال املحظ ــن األفع ــي م ــن ه ــات واألماك األوق

أن  علــى  االتفاقيــة  نفــس  مــن   147 المــادة   ونصــت 
“التــي  الجســيمة  المخالفــات  مــن  يعــد  العمــد  القتــل 
ضــد  اقترفــت  إذا  التاليــة  األفعــال  أحــد  تتضمــن 
باالتفاقيــة...  محميــة  ممتلــكات  أو  محمييــن  أشــخاص 
الجســيمة”.  المخالفــات  إحــدى  القتــل  أن  واعتبــرت 

مبــادئ األمــم المتحــدة الخاصــة بالمنــع والتقصــي الفعاليــن 
واإلعــدام  القانــون  نطــاق  خــارج  اإلعــدام  لعمليــات 
التعســفي واإلعــدام دون محاكمــة تنــص علــى انــه “يجــب 
عمليــات  جميــع  قانونيــا  تحظــر  أن  الحكومــات  علــى 
اإلعــدام خــارج نطــاق القانــون، وأن تضمــن اعتبــار 
ــم حــرب بموجــب قوانينهــا  ــل هــذه، جرائ ــات مث أي عملي
ــي  ــبة الت ــات المناس ــا بالعقوب ــب عليه ــة، وأن يعاق الجنائي
ــم، وال  ــذه الجرائ ــدى خطــورة ه ــار م ــن االعتب ــذ بعي تأخ
يجــوز التــذرع بالظــروف السياســية الداخليــة أو أي حالــة 
ــذه”. ــات اإلعــدام ه ــذ عملي ــرر لتنفي طــوارئ أخــرى كمب

تعــد عمليــات اإلعــدام خــارج نطــاق القانــون التــي شــهدها 
اليمــن خــال الســنوات القليلــة الماضيــة مخالفــة صريحــة 
وواضحــة للمعاهــدة الرابعــة الموقعــة فــي 18 تشــرين 
أول/أكتوبــر لعــام 1907 فــي الهــاي والمتعلقة بـــ “قوانين 
وأعــراف الحــرب علــى األرض”. حيــث تؤكــد المــادة 33 
مــن المعاهــدة علــى أنه “يحظر بشــكل خاص قتــل أو جرح 
أفــراد يتبعــون لدولــة معاديــة أو جيــش معــاد بشــكل غــادر، 
ــه  ــل أو جــرح عــدو يلقــى ســاحه أو ال تعــد بحوزت أو قت
وســائل دفــاع ويستســلم طواعيــة، مع عدم اســتخدام أســلحة 
ــاة غيــر ضروريــة”.  أو قذائــف أو مــواد تســبب فــي معان

مــن القواعــد األساســية فــي القانــون الدولــي العرفــي 
ــاً  ــة مطلق ــداف المدني ــن واأله ــل المدنيي عــدم جــواز تحوي
ــع  ــي جمي ــدة ف ــذه القاع ــق ه ــوم، وتنطب ــدف للهج ــى ه إل
الظــروف، ومنهــا فــي خضــم نزاع مســلح شــامل. وبســبب 
األطــراف.  لجميــع  ملزمــة  فإنهــا  العرفيــة،  طبيعتهــا 
ــة  ــاق المحكم ــن ميث ــرة )ج( م ــة فق ــادة السادس نصــت الم
المؤرخــة  لنــدن  اتفاقيــة  الدوليــة نورمبــرغ  العســكرية 
فــي 6 آب/أغســطس 1945، فــي تحديدهــا للجرائــم ضــد 
اإلنســانية، علــى أن عمليــة القتــل هــي ضمــن الجرائــم ضد 
ــن  ــادة والمنظمي ــادة أن الق ــس الم ــرت نف اإلنســانية. واعتب
والمحرضيــن، المســاهمين والمشــاركين فــي إعــداد وتنفيــذ 
خطــة عامــة أو فــي اتفــاق جنائــي الرتــكاب جرائــم ســابقة 
ــت  ــي ارتكب ــال الت ــع األفع ــى جمي ــؤولين عل ــون مس يكون
بواســطة أي مــن األشــخاص فــي ســبيل تنفيــذ تلــك الخطــة. 

ــة األشــخاص  ــلطة محاكم ــة س ــة الدولي ــة الجنائي وللمحكم
المســؤولين عــن جريمــة القتــل وفــق مــا جــاء فــي المــادة 
الجنائيــة  للمحكمــة  األساســي  النظــام  مــن  الخامســة 
مــن  السادســة  المــادة  ونصــت   .1998 عــام  الدوليــة 
ــى  ــة عل ــة الدولي ــة الجنائي ــي للمحكم ــا األساس ــام روم نظ
أن “قتــل أفــراد أو جماعــة يعتبــر مــن ضمــن اإلبــادة 
ــل  ــة القت ــر “عملي ــابعة تعتب ــادة الس ــق الم ــة” ووف الجماعي
اإلنســانية”. ضــد  الجرائــم  ضمــن  مــن  هــي  العمــد 
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اتفاقيــة  وهــي:-   السياســي  االغتيــال  تحــرم  التــي  األخــرى  الدوليــة  واالتفاقيــات  المعاهــدات  بعــض  وهنــاك 
.12/8/1949 فــي  المؤرخــة  الميــدان  فــي  المســلحة  بالقــوات  والمرضــى  الجرحــى  حــال  لتحســين  جنيــف 

اتفاقية جنيف بشأن حماية األشخاص املدنيين يف زمن الحرب املؤرخة 12/8/1949. ●
إعالن مبادئ بشأن التسامح املؤرخة يف 16/12/1995. ●
إعــالن حمايــة جميــع األشــخاص مــن التعــرض للتعذيــب وغيرهــا مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة  ●

القاســية أو الالإنســانية، املؤرخ يف 9/12/1975.
املبادئ األساسية ملعاملة السجناء املؤرخة يف 14/12/1990. ●
إعالن طهران الصادر بتاريخ 13/5/1968. ●
امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان الصادر بتاريخ 18/6/1981. ●
امليثاق العربي لحقوق اإلنسان املؤرخ بتاريخ 15/9/1997. ●

تحــت  األمريكيــة،  المتحــدة  والواليــات  إســرائيل  دولتــا  تســتخدمها  التــي  األدوات  أحــد  االغتيــال  أســلوب  ويعــد 
تــم  الــذي  المســتهدف  القتــل  بقانــون  العمــل  أعــادت  المتحــدة  الواليــات  وكانــت  المســتهدف(،  )القتــل  مســمى 
إيقــاف العمــل بــه عــام 1973 إثــر حــرب فيتنــام، فيمــا تطلــق عليــه إســرائيل عمليــات )اإلحبــاط المســتهدف(.

ــكرية  ــكيات العس ــيطرة التش ــة تحــت س ــن الواقع ــي اليم ــة ف ــدن الجنوبي ــي الم ــاالت ف ــرة االغتي ــي ظاه ــدو أن تفش ويب
التابعــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تأتــي فــي ســياق برنامــج مشــابه غيــر معلــن لهــذا األســلوب، والــذي 
يتــوازى الــى حــد كبيــر مــع النهــج الــذي تتبعــه جماعــة الحوثــي المســلحة فــي المــدن الشــمالية لليمــن أيضــا.

اليمن: إغتيال الحق يف الحياة
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ــى  ــن عل ــد الدي ــى حمي ــام يحي ــل االم ــول ان مقت ــن الق يمك
ــم بموجــب  ــي ناصــر القردعــي، وإن كان ت ــر عل ــد الثائ ي
فتــوى حصــل عليهــا القردعــي مــن إمــام الثورة الدســتورية 
عبــدهللا الوزيــر، قــد فتــح البــاب واســعا أمــام نجلــه أحمــد 
يحيــى  حميــد الديــن الغتيــال عــدد مــن أبــرز الشــخصيات 
اليمنيــة وإزاحتهــا مــن المشــهد وكانــت سلســلة أوامــر 
اإلعــدام خــارج القانــون التــي نفذهــا بعــد وأد الثــورة 
الدســتورية 1948 فاتحــة أحــزان اليمنييــن لعقــود طويلــة، 
ــرة  ــي ذاك ــا ف ــا مفتوح ــرك جرح ــال تت ــة اغتي ــكل عملي ف
ــى خســارة المجتمــع ألهــم  المجتمــع وروحــه، عــاوة عل
ولــم  الجماعــي.  وتفكيــره  وأعصــاب حركتــه  رمــوزه 
تقتصــر عمليــات االغتيــال علــى الشــخصيات العامــة 

مــن خــارج اطــار االســرة الحاكمــة، منتصــف القــرن 
الماضــي، بــل امتــدت لتشــمل شــخصيات مــن األســرة 
الحاكمــة ذاتهــا، حيــث تحدثــت روايــات عــن تعــرض 
بعــض أشــقاء أحمــد حميــد الديــن لاغتيــال بواســطة الســم.

ــروح  ــل ج ــم تندم ــي، ل ــام اإلمام ــم النظ ــاء حك ــد انته وبع
ذاكــرة اليمنييــن مــن عمليــات االغتيــال خــال العهــد 
ــات  ــدأت بتصفي ــدة ب ــراح جدي ــت ج ــى نزف ــرم حت المنص
ضحايــا  رأس  علــى  وكان  الجمهــوري  العهــد  رمــوز 
عمليــات االغتيــال الشــاعر الثائــر محمد محمــود الزبيري، 
ــه دون  ــة اغتيال ــرت عملي ــان/أبريل 1965، وم ــي نيس ف
عقــاب، حيــث تمكــن قاتلــه مــن الهــرب بعــد إلقــاء القبــض 
عليــه فــي ظــروف لــم تكشــف تفاصيلهــا حتــى االن.

إطاللة ىلع التاريخ اليمني

الرعينــي  الجمهوريــة محمــد  نائــب رئيــس  لتطــال  العهــد،  ذلــك  منــذ  اليمــن  فــي  االغتيــاالت  اســتمرت سلســلة 
اللحظــة  نفــس  فــي  وأعدمــوا  محاكمــة صوريــة  الدولــة حوكمــوا  قيــادات  مــن  ثلــة  الــى  إضافــة   ،1966 عــام 
قتلــه  لواقعــة  وراجــت  صنعــاء  فــي   ،1968 عبدالوهــاب  عبدالرقيــب  اغتيــل  ثــم  الحكــم،  فيهــا  صــدر  التــي 
السياســي  االغتيــال  قضايــا  علــى  غالبــة  ســمة  وهــي  منهــا،  أي  فــي  القضــاء  يحقــق  لــم  روايــة،  مــن  أكثــر 
سياســي.  اغتيــال  كجريمــة  إليهــا  ينظــر  ال  منهــا  بعضــا  إن  بــل  األبــد،  إلــى  يلفهــا  الغمــوض  يظــل  التــي 
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ــال  ــات اغتي ــد لعملي ــو المســرح الوحي ــن ه ــن اليم ــم يك ول
ــي  ــال ف ــا اغتي ــذ عمليت ــم تنفي ــد ت ــة، فق الشــخصيات اليمني
الخــارج الثنيــن مــن أهــم الشــخصيات التــي كانــت مؤثــرة 
فــي الحيــاة السياســية اليمنية، وهما رئيس الوزراء االســبق 

فــي اليمــن الشــمالي القاضــي عبــدهللا أحمــد الحجــري 
ومحمــد أحمــد النعمــان. حيــث تمــت عملية اغتيــال القاضي 
ــفارة  ــي الس ــوض ف ــر المف ــه والوزي ــع زوجت ــري م الحج
اليمنيــة فــي لنــدن يــوم 10 نيســان/ابريل1977، بالقــرب 
مــن حديقــة هايــد بــارك فــي العاصمــة البريطانية لنــدن. أما 
محمــد النعمــان، فقــد تمــت عمليــة اغتيالــه فــي العاصمــة 
.1974 حزيران/يونيــو   28 فــي  بيــروت،  اللبنانيــة 

اليمــن عنــد هــذا  فــي  تتوقــف عمليــات االغتيــال  لــم 
ــي  ــة ف ــاء الجمهوري ــت رؤس ــل طال ــدر ب ــتوى أو الق المس
ــم  ــث ت ــواء، حي ــد س ــى ح ــي عل ــمالي والجنوب ــن الش اليم
اغتيــال اثنــان مــن رؤســاء الجمهوريــة فــي الشــمال همــا 
إبراهيــم الحمــدي وأحمــد الغشــمي، وفــي الجنــوب لــم ينــج 
مــن عمليــات االغتيــال ســوى الرئيســين علــي ناصــر 
محمــد وعلــي ســالم البيــض، فقــد مــات الرئيــس قحطــان 
ــن  ــد عشــر ســنوات م ــي ظــروف غامضــة بع الشــعبي ف
عزلــه وفــرض اإلقامــة الجبريــة عليــه، بينمــا اغتيــل 
الرئيــس ســالم ربيــع علــي وعبدالفتــاح إســماعيل وهمــا مــا 
يــزاالن علــى ســدة الســلطة. وتعرضــت أبــرز الشــخصيات 
الجنوبــي  اليمــن  فــي  واألمنيــة  والعســكرية  السياســية 
للتصفيــة الجســدية خــال أيــام قليلــة فيمــا عــرف بأحــداث 

ــال دم  ــر ش ــال أكب ــث س ــر 1986، حي ــون ثاني/يناي كان
يمنــي، باالضافــة الــى عمليــة االغتيــال الجماعيــة فــي 
اليمــن الجنوبــي، بمــا يعــرف بطائــرة الدبلوماســيين التــي 
تــم تفجيرهــا فــي نيســان/إبريل 1973 وعلــى متنهــا 
والمفكريــن  والمســئولين  الدبلوماســيين  كبــار  مــن   22
حينــذاك  الجنوبيــة  الســلطة  نزعــت  الذيــن  اليمنييــن 
الــى التخلــص منهــم بســبب الصــراع علــى الســلطة. 

ــال  ــة لاغتي ــات الفردي ــان العملي ــى الرغــم مــن طغي  وعل
ــو  ــن نح ــة م ــة مكون ــمالي إال أن مجموع ــن الش ــي اليم ف
ســبعين شــخصية اجتماعيــة وقبليــة مــن مشــائخ قبيلــة 
ــن  ــدة، حي ــة واح ــام 1972، دفع ــم ع ــوا حتفه ــوالن لق خ
اســتضافهم نظــام اليمــن الجنوبــي إلــى مخيــم ملغــوم 
طعــام  لتنــاول  جلســوا  وبينمــا  بيحــان،  منطقــة  فــي 
أحــدا.  منهــم  ينــج  ولــم  المخيــم  بهــم  انفجــر  الغــداء 

كان هــؤالء الضحايــا مفتتحــا لعمليــات طالــت المئــات 
الذيــن  والوجهــاء  القبائــل  رجــال  مــن  أقرانهــم  مــن 
ــذاك،  ــي آن ــام الجنوب ــن النظ ــة م ــر ممول ــم عناص اغتالته
أمنيــة وعســكرية  كفــاءات  قبــل  مــن  التدريــب  تتلقــى 
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ضحاياهــا  وتصفــي  االشــتراكي،  المعســكر  دول  مــن 
ــلة  ــت سلس ــدة، وعرف ــاداة الوح ــة ومع ــم بالرجعي التهامه
االغتيــاالت تلــك بـــ )أحــداث المناطــق الوســطى( تخللتهــا 
وســاطات عربيــة بيــن النظاميــن الجنوبــي والشــمالي 
الدمــوي وأفضــى  علــى أمــل تخفيــف حــدة الصــراع 
الدبلوماســي والمتغيــرات  السياســي والتواصــل  العمــل 
.1990 عــام  اليمنيــة  الوحــدة  اتفاقيــة  الــى  الدوليــة 

بعــد العــام 1990 بــدأت سلســلة اغتيــاالت اســتهدفت 
قيــادات فــي الحــزب االشــتراكي الحاكم لدولــة الجنوب قبل 
الوحــدة، انتهــت مــع نهايــة حــرب صيــف 1994، لكنهــا 
لــم تتوقــف نهائيــا فقــد ســجلت حــوادث متفرقــة بيــن حيــن 
وآخــر لوفــاة شــخصيات سياســية وعســكرية يغلــب علــى 
الظــن أن تكــون عمليــات اغتيــال مدبــرة، لكنهــا كالعــادة ال 
تلقــى حقهــا مــن التحقيــق الجنائــي والبحــث. فقــد لقــي 17 
ضابطــا بينهــم خمســة مــن كبــار القيــادات العســكرية عــام 
ــر  ــراء العب ــوق صح ــة ف ــرة مروحي ــم طائ 1999، بتحط
ــس  ــب رئي ــم نائ ــن أبرزه ــوت، كان م ــة حضرم بمحافظ
هيئــة األركان العامــة العميــد الركــن أحمــد فــرج، والقائــد 
العســكري للمنطقــة الشــرقية العميــد الركــن محمــد أحمــد 
إســماعيل، ومديــر دائــرة التســليح بــوزارة الدفــاع العميــد 
ــد  ــن أحم ــد الرك ــنيدي، والعقي ــد الس ــوض محم ــن ع الرك
ــان المشــرقي. ــد نعم ــن أحم ــد الرك ــان، والعقي ــي صيف عل

الصحفــي والناشــط الحقوقــي عبدالعزيــز الســقاف رئيــس 
تحريــر صحيفــة )يمــن تايمــز( الناطقــة باالنجليزيــة توفــي 
ــي  ــض ف ــير غام ــادث س ــو 1999 بح ــي حزيران/يوني ف
شــارع حــده بالعاصمــة صنعــاء، وفــي الشــهر ذاتــه عــام 
1999 تعــرض رئيــس تحريــر صحيفــة الوحــدة الصحافي 
عبــدهللا ســعد لحادثــة ســقوط قاتلــة ســادها الغمــوض 
ــذاك  ــة حين ــس الجمهوري ــا لرئي ــا اعامي ــا كان مرافق بينم
علــي عبــدهللا صالــح الــى مدينــة شــبام بحضرمــوت.

قيــادات وضبــاط جهــاز المخابــرات كانــوا أيضــا مــن 
كانــت  حيــث  االغتيــال،  بجرائــم  المســتهدفين  أبــرز 
ــي اليمــن  ــي ف ــال رئيــس جهــاز األمــن الوطن ــة اغتي حادث
الشــمالي محمــد خميــس عــام 1981 مــن أبــرز هــذه 

االغتيــاالت التــي طالتهــم، فــي حيــن ال يــزال مصيــر 
ــذ  ــوم من ــى الي ــن القرشــي مجهــوال حت ــد ســلطان أمي العقي
اختفائــه قســريا عــام 1978، وقــد كان القرشــي أحــد 
ــا. ــرز ضحاياه ــة وأب ــرات اليمني ــاز المخاب ــي جه مؤسس

الفتــرة الممتــدة مــن العــام 2005، وحتــى تاريــخ صــدور 
بموســم  وصفهــا  يمكــن   ،2019 عــام  التقريــر  هــذا 
الحصــاد، فقــل مــا يخلــو شــهر مــن اســتهداف ضابــط أو 
ــن السياســي(  ــرات )األم ــاز المخاب ــاط جه ــن ضب ــر م أكث
الــذي خرجــوا مــن  أولئــك  وشــمل االســتهداف حتــى 
الخدمــة إلــى التقاعــد أو الذيــن تحولــوا إلــى وظائــف مدنية.

وتعــرض األميــن العــام المســاعد للحــزب االشــتراكي 
ــب  ــة عق ــال غامض ــة اغتي ــر، لعملي ــار هللا عم ــي ج اليمن
القائــه لكلمتــه فــي المؤتمــر العــام الثالــث لحــزب التجمــع 
اليمنــي لإلصــاح فــي 28 كانــون أول/ديســمبر عــام 
2002، وألقــي القبــض علــى قاتلــه واســمه علــي جار هللا، 
ولكــن الســلطة لــم تكشــف عــن فحــوى التحقيقــات األمنيــة 
معــه لمعرفــة الجهــة التــي تقــف وراءه لتدبيــر هــذه العملية. 

وتعــرض القيــادي الناصــري عبدالرقيــب القرشــي فــي 
أيار/مايــو 2010 لعمليــة اغتيــال بالرصــاص الحــي، 
ــن  ــوة م ــاء بدع ــة صنع ــى العاصم ــام إل ــه بأي ــب عودت عق
الرئيــس الراحــل علــي عبــدهللا صالــح، وذلــك بعــد ثاثيــن 
عامــا قضاهــا القرشــي فــي المنفــى القســري فــي دمشــق، 
التــي  اثــر اتهامــه باالشــتراك فــي محاولــة االنقــاب 
نفذهــا الحــزب الناصــري علــى الرئيــس علــي صالــح 
ــام 1978. ــن ع ــة اليم ــه رئاس ــى لتولي ــنة األول ــي الس ف
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وسائل تنفيذ االغتياالت
للعاصمــة  الحوثــي  جماعــة  اجتيــاح  منــذ 
والعديــد   2014 أيلول/ســبتمبر  فــي  صنعــاء 
انطلقــت موجــة جديــدة  اليمنيــة،  المــدن  مــن 
مــن االغتيــاالت مــن العاصمــة صنعــاء مــرورا 
ــي عــدن،  ــا ف ــز، وبلغــت أوجه ــار وإب وتع بذم
والوســائل  األدوات  تتنــوع  مــرة  كل  وفــي 
تــارة  االغتيــاالت،  حــاالت  فــي  المتبعــة 
باســتخدام ســيارات دون لوحــات، تقــل علــى 
ــون  ــة فيطلق ــلحين يترصــدون الضحي ــا مس متنه
وتــارة  بالفــرار،  يلــوذون  ثــم  النــار،  عليــه 
ــفة.  ــوات ناس ــارة بعب ــة، وت ــر دراجــات ناري عب

ــن  ــرة م ــداد كبي ــار أع ــن انتش ــم م ــى الرغ وعل

ــة  ــن دول ــة م ــي( المدعوم ــزام األمن ــوات )الح ق
ــة عــدن وأحيائهــا،  اإلمــارات فــي مداخــل  مدين
اال أن وتيــرة االغتيــاالت تزايــدت بشــكل كبيــر، 
اســتهدفت قيــادات سياســية وعســكرية وأمنيــة 
ودينيــة، معظمهــا مــن المواليــة لحكومــة الرئيــس 
ــا.  ــه دولي ــرف ب ــادي المعت ــه منصــور ه عبدرب
ــة  ــرك بأريحي ــاالت تتح ــر االغتي ــل عناص وتظ
عــدن  فــي  أمنيــة،  ماحقــات  دون  وأمــان 
وفــي غيرهــا مــن المــدن اليمنيــة، مــا يفســر 
ــوادث  ــي ح ــادة ف ــات الج ــاب التحقيق ــا غي جزئي
االغتيــاالت، بــل يلقــي بظــال مــن الشــك علــى 
ــون  ــن مســؤولون أمني ــي أعل ــا الت ــر الخاي مصي
القبــض عليهــا واحتمــال أن تكــون مأجــورة.

8
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الطب الشرعي يف اليمن
ســبق لمجموعــة مــن األطبــاء الشــرعيين مطالبــة النائــب 
العــام بتحســين شــروط العمــل فــي إدارة الطــب الشــرعي 
إال  بعملهــم،  للقيــام  الازمــة  الفنيــة  المعــدات  وتوفيــر 
المطالبــة  واســتمرت  بالرفــض،  قوبلــت  مطالبهــم  أن 
مــن  شــرعيين  أطبــاء  أربعــة  فيهــا  اضطــر  لدرجــة 
ــام  ــام ع ــب الع ــتقالتهم للنائ ــم اس ــى تقدي ــة ال ــل خمس أص
ــول اســتقالتهم.  ــي قب ــام ف ــب الع ــردد النائ ــم يت 2013، ول

ــى  ــن ســاعد عل ــي اليم ــي مســتوى الطــب الشــرعي ف تدنّ
إفــات مرتكبــي الكثيــر مــن الجرائــم مــن العقــاب خاصــة 
فيمــا يتعلــق بجرائــم االغتيــال، ولعــب غيــاب الطــب 
ــم دون خــوف  ــكاب جرائ ــرار ارت ــي تك الشــرعي دورا ف
مــن العواقــب. فعلــى ســبيل المثــال لــم تحقــق النيابــة العامة 
ــاه  ــد عبدال ــي محم ــب البرلمان ــاة النائ ــات وف ــي مابس ف
القاضــي فــي 9 كانــون ثاني/ينايــر 2015، رئيــس لجنــة 
النفــط والغــاز بمجلــس النــواب، رغــم مــا اكتنــف وفاتــه من 

غمــوض، كمــا فشــل الطــب الشــرعي اليمنــي فــي كشــف 
أســباب وفــاة الصحفــي االســتقصائي محمــد العبســي فــي 
ــال الطــب  ــن ق ــي حي ــون أول/ديســمبر 2016، ف 20 كان
الشــرعي األردنــي ان عينــات مــن جثمانــه أثبتــت أن 
العبســي توفــي مســموما. ويجمــع بيــن القاضــي والعبســي 
عمــل مشــترك فــي ملــف مكافحة الفســاد في النفــط والغاز، 
غيــر أن جثمــان القاضــي لــم يحــظ بفرصــة التشــريح 
لمعرفــة مــا إذا كان لوفاتــه ســبب جنائــي مــن عدمــه.

لمعــدات  يفتقــرون  اليمــن  فــي  الشــرعيون  األطبــاء 
كشــف الحقيقــة، وأدوات الســامة مــن انتقــال العــدوى 
شــرعي،  طبيــب  وفــاة  فــي  عــدوى  تســبب  لدرجــة 
بتوفيــر   2013 العــام  فــي  طالبــوا  أن  لهــم  وســبق 
ومشــارح  العــدوى،  مكافحــة  ووســائل  تشــريح  أدوات 
الوراثــي. والحمــض  الســموم  لفحــص  ومعامــل 

بقــدر  الشــرعي،  للطــب  متخصصــة  هيئــة  اليمــن  فــي  يوجــد  ال  يمنيــة،  رســمية  لمصــادر  وفقــا 
لــم يــزد عــدد العامليــن فيهــا عــن ســبعة  العــام،  النائــب  مــا يوجــد إدارة صغيــرة تابعــة لمكتــب 
أشــخاص بمــن فيهــم المســاعدون. تفتقــر هــذه اإلدارة للميزانيــة، وتعمــل بــأدوات بدائيــة ال يمكــن 
إســدال  فــي  يتســبب  المتواضــع  مســتواها  إن  بــل  الغامضــة  االغتيــال  فــي جرائــم  التحقيــق  معهــا 
ــاتها.  ــف مابس ــي كش ــا ف ــرة لديه ــق المتوف ــن أدوات التحقي ــة ال تتمك ــة عادي ــم جنائي ــن جرائ ــتار ع الس
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االغتياالت شرارة الحروب

االصابات بمحاوالت االغتيال
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ثانــي/ تشــرين  فــي  الخليجيــة  المبــادرة  توقيــع  بعــد 
هــادي  منصــور  عبدربــه  وانتخــاب   ،2011 نوفمبــر 
كانــت   ،2012 فــي شــباط/فبراير  للجمهوريــة  رئيســا 
المرحلــة  إفشــال  أدوات  أهــم  مــن  واحــدة  االغتيــاالت 
االنتقاليــة فــي اليمــن، فقــد اغتيــل العديــد مــن القــادة 
العســكريين والضبــاط المواليــن للرئيــس هــادي، أبرزهــم 
ــي  ــر انتحــاري ف ــل بتفجي ــذي اغتي ــالم قطــن، ال ــواء س الل
كان  حيــن   2012 جزيران/يونيــو  فــي  عــدن  مدينــة 
ــد  ــل العمي ــا اغتي ــة، كم ــكرية الجنوبي ــة العس ــدا للمنطق قائ
ــام  ــون أول/ديســمبر 2012 أم ــي كان ــي، ف فضــل الردفان
ــول  ــاء كانــت تق ــاع بصنعــاء، وســط أنب ــة وزارة الدف بواب
لمنصبيــن عســكريين رفيعيــن. كانــا مرشــحين  إنهمــا 

فــي حزيران/يونيــو 2013، اغتيــل قائــد الشــرطة الجويــة 
فــي مدينــة ســيئون العميــد يحيــى العميســي، ومديــر البحــث 
العقيــد عبــد الرحمــن  الجنائــي بمدينــة ســيئون أيضــا 
باشــكيل أثنــاء تحقيقــه فــي واقعــة اغتيــال العميســي.

أثنــاء انعقــاد مؤتمــر الحــوار الوطنــي بصنعــاء اغتيــل 

النائــب البرلمانــي وممثــل حركــة أنصــار هللا )جماعــة 
ــي تشــرين  ــان، ف ــم جدب ــر عبدالكري ــي المؤتم ــي( ف الحوث
ثاني/ينايــر  كانــون   21 وفــي   ،2013 ثاني/نوفمبــر 
بجامعــة  الدســتوري  القانــون  أســتاذ  اغتيــل   2014
صنعــاء وممثــل أنصــار هللا )جماعــة الحوثــي( أيضــا 
الديــن.   شــرف  أحمــد  الدكتــور  الحــوار  مؤتمــر  فــي 

مــن أبــرز عمليــات االغتيــال الجماعيــة التــي مهــدت 
جنــدي   100 مــن  أكثــر  اغتيــال  الحاليــة،  للحــرب 
ذكــرى  فــي  عســكري  عــرض  علــى  تدريبهــم  أثنــاء 
واغتيــال   ،2012 أيار/مايــو  فــي  اليمنيــة،  الوحــدة 
ــة بحــوادث  ــوات الجوي ــي الق ــن ف ــن وطياري ــن فنيي موظفي
متفرقــة، منهــا إســقاط طائــرات وتفجيــر حافلــة نقــل 
 ،2013 آب/أغســطس  فــي  الجويــة،  للقــوات  تابعــة 
وزارة  بمستشــفى  المرضــى  وبعــض  أطبــاء  واغتيــال 
واغتيــال   ،2013 أول/ديســمبر  كانــون  فــي  الدفــاع 
14 جنديــا فــي آب/أغســطس 2014 كانــوا مســافرين 
مــن حضرمــوت إلــى مناطــق أســرهم لقضــاء إجــازة.

اســتمرت عمليــات االغتيــاالت الفرديــة والجماعيــة علــى الحــدوث بشــكل مخيف، فقد تــم اســتهداف المتظاهرين 
ضــد نظــام الرئيــس الراحــل علــي عبــدهللا صالــح فــي جمعــة الكرامــة بشــكل جماعــي فــي آذار/مــارس 2011، 
ثــم تــم اســتهدف الرئيــس الراحــل علــي صالــح وقيــادات نظامــه فــي مســجد دار الرئاســة بتفجيــر غامــض فــي 
حزيران/يونيــو 2011، وتواصلــت عمليــات االغتيــاالت تســتهدف ضبــاط جهاز األمن السياســي )المخابرات(. 
وتمــت عمليــة اغتيــال موجهــة للضابــط فــي الجيــش اليمنــي خالــد عبدالولــي حســان، برصاصــة قنــاص أثنــاء 
خروجــه مــن منزلــه فــي أيلول/ســبتمبر2011 فــي العاصمــة صنعاء بســبب انضمامــه للثورة ضد نظــام صالح.

مــن الواضــح لمــن يســتقرئ األحــداث فــي اليمــن ان عمليــات االغتيــال تمهــد الطريــق النــدالع الحــروب، فقــد حــدث ذلــك 
قبيــل حــرب دولتــي الشــمال والجنــوب، ثــم قبيــل حــرب صيــف 1994 ثــم قبيــل الحــرب الراهنــة منــذ نهايــة 2014. 
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االغتياالت بعد سيطرة الحوثيين 
ىلع صنعاء

حليفهــا  وقــوات  الحوثــي  مســلحي جماعــة  اجتيــاح  منــذ 
ــي 21  ــاء ف ــة صنع ــح للعاصم ــي صال ــابق عل ــس الس الرئي
أيلول/ســبتمبر 2014 وتمردهــا علــى الســلطة الشــرعية، 
والحريــات،  للحقــوق  مســبوق  غيــر  هــدرا  اليمــن  شــهد 

بخاصــة الحــق فــي الحيــاة. 

تفشــت ظاهــرة االغتيــاالت السياســية فــي اليمــن وارتفــع 
منســوبها خــال الفتــرة التــي أعقبــت انقــاب جماعــة الحوثــي 
البــاد، وطالــت  فــي  الشــرعية  الســلطة  وحلفائهــا علــى 
ــي لإلصــاح،  ــادات سياســية تنتمــي لحــزب التجمــع اليمن قي
ــة  ــن، وثالث ــض للحوثيي ــلفي المناه ــار الس ــن التي ــرى م وأخ
ــدل فــي جماعــة  ــار المعت ــى التي ــادات محســوبة عل ــت قي طال

ــها. ــي نفس الحوث
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في 2 تشرين ثاني/نوفمبر 2014، اغتال مسلحان كانا 
يستقان دراجة نارية وسط العاصمة صنعاء األمين العام 

المساعد لحزب اتحاد القوى الشعبية الدكتور محمد عبد 
الملك المتوكل، 72 سنة، وهو من المرجعيات السياسية 

لجماعة الحوثي.

في 18 تشرين ثاني/نوفمبر 2014، اغتيل األمين العام 
المساعد لحزب التجمع اليمني لإلصاح في تعز صادق 

منصور الحيدري، بعبوة ناسفة زرعت في سيارته، 
وانفجرت به في منطقة المسبح بمدينة تعز.

في 18 آذار/مارس 2015 اغتال مسلحون مجهولون في 
صنعاء القيادي في جماعة الحوثي، الصحفي عبد الكريم 

الخيواني، والذي كان عضو مؤتمر الحوار الوطني ممثا 
عن جماعة الحوثي، حيث أطلق عليه مسلحان مجهوالن، 

كانا يستقات دراجة نارية، النار في شارع الرقاص 
بصنعاء، مما أدى إلى وفاته على الفور. 

فــي 30 آذار/مــارس 2015، اغتــال مســلحو جماعــة 
ــال  ــدة جم ــي حــزب اإلصــاح بالحدي ــادي ف ــي القي الحوث

عيانــي، بعــد انتهــاء تظاهــرة مناهضة لهم شــهدتها المدينة، 
وقمعتهــا قــوات الحوثــي وصالــح بالرصــاص الحــي.

فــي 21 أيار/مايــو 2015، اغتــال مســلحون حوثيــون 
الناشــط فــي حــزب اإلصاح عبده المدومــي بصنعاء. وأكد 
شــهود عيــان أن مســلحين حوثييــن اغتالــوا المدومــي، فــي 
حــي السُّــنينة، بعــد أن كان قــد تلقــى تهديــدات مســبقة منهم.

فــي 28 آب/أغســطس 2015، اغتيــل الشــيخ مهــدي بــن 
صالــح الريمــي القيادي في حزب الرشــاد اليمنــي بمحافظة 
تعــز، برصــاص قناصة أثناء خروجــه لصاة الفجر. وكان 
الريمــي يعمــل فــي وقــت ســابق مديــراً لألوقــاف واإلرشــاد 
بمحافظــة عمــران قبــل أن يهّجــره الحوثيــون مــن المدينــة.

فــي 23 نيســان/أبريل 2016، اغتــال مســلحان يســتقان 
دراجــة ناريــة رئيــس مجلس شــورى حزب التجمــع اليمني 
لإلصــاح فــي محافظــة ذمــار حســن اليعــري، حيــث أطلقا 
ــك  ــر ذل ــه ظه ــه الي ــاء عودت ــه أثن ــام منزل ــه أم ــار علي الن
ــي  ــرض ف ــري تع ــور. وكان اليع ــى الف ــل عل ــوم، وقت الي
ــن. ــن طــرف مســلحين حوثيي ــت ســابق لاختطــاف م وق
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مــع اســتمرار مسلســل االغتيــاالت، تعالــت األصــوات 
ــة عــدن،  ــي مدين ــة ف ــة األمني ــة بإصــاح المنظوم المطالب
دفــع  مــا  مؤقتــة،  عاصمــة  الحكومــة  تتخذهــا  التــي 
ــر ألول  ــادي، للتعبي ــه منصــور ه ــي عبدرب ــس اليمن الرئي
ــاع  ــي اجتم ــاالت، ف ــم االغتي ــتنكاره لجرائ ــن اس ــرة ع م
بالعاصمــة المؤقتــة عــدن أواخــر تموز/يوليــو 2018، 
بحضــور قائــد قــوات التحالــف الــذي تقــوده الســعودية 
فــي اليمــن وحضــور قيــادات عســكرية يمنيــة رفيعــة.

كانــت العاصمــة المؤقتــة عــدن أكثــر المدن اليمنية مســرحا 
لاغتيــاالت منــذ دحــر مســلحي جماعــة الحوثــي وقــوات 
صالــح منهــا وســيطرة القــوات االماراتيــة عليها فــي تموز/
يوليو 2015، حتى ال يكاد يمر شهر في هذه المدينة دون 
أن تشــهد حادثــة اغتيــال أو أكثــر، رغــم االنتشــار األمنــي 
ووجــود آالف العناصــر المنضويــة فــي إطــار القــوات 
المحليــة المدعومــة مــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

الرئيــس  فــي 9 تشــرين أول/أكتوبــر 2015، أصــدر 
هــادي قــرارا بإقالــة محافــظ عــدن نايــف البكــري وتعييــن 
ــر  ــه، إث ــا ل ــعد خلف ــد س ــر محم ــه جعف ــرب من ــواء المق الل
ــه  ــم يســتمر فــي منصب ــر ل ــة، لكــن األخي ضغــوظ إماراتي
ــوي  ــر دم ــل بتفجي ــث اغتي ــهر، حي ــة أش ــن ثاث ــر م ألكث
اســتهدف موكبــه فــي 6 كانــون أول/ديســمبر 2015.

عقــب اغتيــال جعفــر ســعد اجتمــع الرئيــس هــادي باللجنــة 
تابعــة  شــخصيات  بتعييــن  قــرارات  وأصــدر  األمنيــة 
ــدي  ــدروس الزبي ــن عي ــك تعيي ــة ذل ــي مقدم ــارات وف لام

المدعــوم مــن اإلمارات محافظا لعدن، وتعيين شــال شــايع 
مديــرا للشــرطة بمحافظــة عــدن، وتعييــن الشــيخ الســلفي 
ــر  ــن كان األخي ــي حي ــة، ف ــرا للدول ــك وزي ــن بري ــي ب هان
ــزام  ــوات الح ــى ق ــرفا عل ــارات مش ــل اإلم ــن قب ــن م معيّ
ــارات. ــن االم ــة م ــة والممول ــدن المدعوم ــي ع ــي ف األمن

وتيــرة  تصاعــدت  الرئاســية،  التعيينــات  هــذه  بعــد 
االغتيــاالت بشــكل الفــت، ففــي 4 كانــون أول/ينايــر 
2016 اغتيــل الشــيخ علــي عثمــان الجيانــي إمــام مســجد 
ــل  ــي ذات الشــهر اغتي ــا ف ــر، وبعده ــة بحــي كريت القادري
ابــن  مســجد  إمــام وخطيــب  الــراوي  ســمحان  الشــيخ 
القيــم فــي البريقــة، تبعــه فــي نفــس الفتــرة اغتيــال الشــيخ 
عبــد الرحمــن العدنــي فــي 28 شــباط/فبراير 2016. 

مــن  حالــة  أثــارت  عــدن  فــي  االغتيــاالت  عمليــات 
التجمــع  فــي حــزب  قيــادات  تطــال  وبــدأت  الرعــب، 
تقريــر صــدر عــن  اليمنــي لإلصــاح، حيــث كشــف 
ــكريين  ــن العس ــة م ــن مرتزق ــي ع ــد األمريك ــع بازفي موق
اإلمــارات  دولــة  اســتأجرتهم  الســابقين  األمريكييــن 
االصــاح  حــزب  لقيــادة  اغتيــاالت  عمليــات  لتنفيــذ 
فــي مدينــة عــدن، وعــرض الموقــع تســجيات فيديــو 
مصــورة بواســطة طائــرات مــن دون طيــار لواحــدة مــن 
المحــاوالت الفاشــلة اســتهدفت النائــب البرلمانــي إنصــاف 
مايــو وهــو رئيــس فــرع حــزب اإلصــاح فــي عــدن.

علــى مــدى نحــو أربــع ســنوات حصــدت االغتيــاالت أرواح عشــرات الشــخصيات السياســية والعســكرية 
واالجتماعيــة والدينيــة فــي محافظــة عــدن، بينهــم علــى األقل ثاثيــن خطيبا وإمامــا، التزمت حيالهــا الحكومة 
اليمنية الصمت عدا بيانات استنكار محدودة صادرة عن وزارة األوقاف اليمنية، إثر ضغوط إعامية وحقوقية 
متزايــدة، ومطالبــات للحكومــة الشــرعية بتحمــل مســؤولياتها إزاء هذا الهدر غير المســبوق للحــق في الحياة.

االغتياالت بعد سيطرة قوات االمارات ىلع عدن
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الشــيخ  اغتيــال  منفــذي عمليــة  اعترافــات  هــذا  يؤكــد 
ــة وجمــع  ــات النياب ــراوي، فــي محاضــر تحقيق ســمحان ال
ــا  ــي كشــفت عنه ــات الت ــدت التحقيق ــث أك ــتدالل، حي االس
المجلــس  رئيــس  نائــب  ان  مؤخــرا  الداخليــة  وزارة 
ــيخ  ــابقا الش ــة س ــر الدول ــا ووزي ــي حالي ــي الجنوب االنتقال
ــم  ــن المته ــب م ــن طل ــو م ــك، ه ــن بري ــي ب ــلفي هان الس
الــراوي،  اغتيــال  عمليــة  منفــذي  أحــد  وهــو  )ح.ج(، 
تشــكيل خليــة مــن 30 شــخصا لتنفيــذ عمليــات اغتيــاالت 

ــا،  ــوب فيه ــر المرغ ــخصيات غي ــن الش ــدن م ــة ع لتصفي
ــات. ــك العملي ــل تل ــى تموي ــن يتول ــو م ــك ه ــن بري وان ب

مغــادرة  الــى  والخطبــاء  األئمــة  عشــرات  واضطــر 
بعضهــم  ان  خاصــة  حياتهــم،  علــى  خوفــا  عــدن 
ســجون  فــي  لاختطــاف  تعــرض  وأن  ســبق 
تهديــدات  تلقــى  منهــم  والعديــد  اإلماراتيــة،  القــوات 
اغتيــال. محــاوالت  مــن  نجــوا  وآخــرون  بالتصفيــة، 

ورجحت مصادر حقوقية أن تكون بعض قيادات المجلس االنتقالي الجنوبي متورطة في الوقوف وراء اغتياالت 
القيادات السياسية واألمنية واألئمة والخطباء ورموز التأثير في المجتمع المناوئة لامارات، سيما وأنها برزت 
كحملــة ممنهجــة، تطــال األشــخاص الذين هم من خارج التيار المدعــوم اماراتيا والمؤيد لانفصال في الجنوب. 
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مــن  واحــدة  السياســي  االغتيــال  جريمــة  أن  بمــا 
الجرائــم التــي يلجــأ إليهــا الخصــوم للتخلــص مــن تأثير 
معارضيهــم، فقــد كان ضحايــا االغتيــاالت في محافظة 
عــدن مــن ذوي الثقــل السياســي والتأثيــر االجتماعــي، 
ــات  ــى فئ ــاك عل ــا يتوزعــون هن وياحــظ أن الضحاي
الشــعبية(  و)المقاومــة  والجيــش(  األمــن  )ضبــاط 

ــاء المســاجد( و)قيــادات  للحوثييــن و)المعلميــن وخطب
األحــزاب( و)رجــال األعمــال( و)أســاتذة الجامعــات(، 
ــى  ــي محافظــة تعــز عل ــاالت ف ــا تركــزت االغتي بينم
الشــخصيات  مــن  إفراغــه  بهــدف  الجيــش  قواعــد 
المؤثــرة علــى مجــرى المعركــة فــي جبهــات القتــال.

 االغتياالت حسب املحافظات اليمنية

451

نظرة ىلع الضحايا
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نزيف مناطق سيطرة قوات االمارات
أدميــت مدينــة عــدن بجرائــم االغتيــاالت فــي أعقــاب 
طــرد قــوات الحوثييــن وصالــح منهــا، والتــي طالــت 
بدورهــا  عرفــت  شــخصيات  الخصــوص  وجــه  علــى 
للمحافظــات  اجتياحهــم  خــال  الحوثييــن  مقاومــة  فــي 
ــوص. ــه الخص ــى وج ــدن عل ــة ع ــا مدين ــة، ومنه الجنوبي

علــى  ُعثِــر   ،2016 ثاني/ينايــر  كانــون   31 فــي 
الــراوي  عبدالعزيــز  ســمحان  الســلفي  الشــيخ  جثــة 
الشــيخ  منطقتــي  بيــن  ســوزوكي  جولــة  قــرب  ملقــاة 
مســلحون  اســتدرجه  حيــث  مكســر،  وخــور  عثمــان 
وقامــوا بتصفيتــه، بنــاء علــى تعليمــات صــدرت لهــم 
لامــارات.  الموالــي  بريــك،  بــن  هانــي  الشــيخ  مــن 

الميدانييــن  القــادة  أوائــل  أحــد  الــراوي  الشــيخ  كان 

الذيــن أعلنــوا مقاومــة مســلحي جماعــة الحوثــي إبــان 
اجتياحهــم لمدينــة عــدن، وكان أول مــن اســتقبل قــوات 
وهــو  البريقــة،  بمنطقــة  الزيــت  مينــاء  فــي  التحالــف 
ــلحو  ــه مس ــيطر علي ــد س ــن ق ــم تك ــذي ل ــد ال ــذ الوحي المنف
آخريــن  مــع  وقــاد  الحــرب،  أيــام  الحوثــي  جماعــة 
العالقيــن  الســكان  مبــادرات طوعيــة وإنســانية إلغاثــة 
ــة  ــه داعي ــى أن ــة إل ــذاك، باإلضاف فــي مناطــق االشــتباك آن
ســلفي وإمــام وخطيــب مســجد ابــن القيــم فــي عــدن.

مســلحون  اغتــال   ،2016 شــباط/فبراير   28 فــي 
العدنــي،  الرحمــن  عبــد  الســلفي  الشــيخ  مجهولــون 
منزلــه  مــن  خروجــه  أثنــاء  عليــه  النــار  بإطــاق 
التابعــة  الفيــوش  منطقــة  فــي  المســجد  نحــو  متجهــا 
عــدن. لمحافظــة  المحاذيــة  لحــج،  لمحافظــة  اداريــا 
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نماذج من حاالت االغتيال 

األمــن  فــي  العقيــد  اغتيــال  عــدن،  محافظــة  فــي   ،2014 ثاني/ينايــر  كانــون   2 تاريــخ  فــي 
عــدن. مدينــة  فــي  إيكــو،  ســيارة  يســتقلون  مســلحين،  برصــاص  المقبلــي،  مــروان  السياســي 

ــداد  ــر اإلم ــب مدي ــرم، نائ ــارك لش ــد مب ــال العقي ــدن، اغتي ــة ع ــي محافظ ــر 2014، ف ــون ثاني/يناي ــخ 7 كان ــي تاري ف
والتمويــن فــي معســكر النصــر التابــع لألمــن العــام، برصــاص مســلحين قــرب ملعــب 22 مايــو، بمديريــة الشــيخ عثمــان.

القديمــي،  أحمــد  المقــدم  اغتيــال  عــدن،  محافظــة  فــي  ثاني/ينايــر2014،  كانــون   16 تاريــخ  فــي 
البريقــة. مديريــة  فــي  مجهوليــن،  مســلحين  برصــاص  البريقــة،  بمديريــة  السياســي  األمــن  مديــر 

العقربــي،  عبــاس  القاضــي  اغتيــال  عــدن،  محافظــة  فــي   ،2015 أول/أكتوبــر  تشــرين   8 تاريــخ  فــي 
البريقــة. منطقــة  فــي  مســلحين،  برصــاص  اإلرهــاب،  بقضايــا  المتخصصــة  الجزائيــة  المحكمــة  ســر  أميــن 

فــي تاريــخ 18 تشــرين ثاني/نوفمبــر2014، بمحافظــة تعــز، اغتيــال األميــن العــام المســاعد لحــزب اإلصــاح 
فــي مدينــة تعــز. المســبح  فــي ســيارته، بجولــة  ناســفة  بانفجــار عبــوة  الحيــدري،  فــي تعــز صــادق منصــور 

ســالم  العميــد  اغتيــال  عــدن،  محافظــة  فــي   ،2016 آذار/مــارس   5 تاريــخ  فــي 
المنصــورة. بمديريــة  مجهوليــن،  برصــاص  التواهــي،  شــرطة  قســم  مديــر  ملقــاط، 

ــر محمــد ســعد، بانفجــار ســيارة  ــواء جعف ــال الل ــي محافظــة عــدن، اغتي ــون أول/ديســمبر 2015، ف ــخ 6 كان ــي تاري ف
ــة للشــؤون العســكرية، وكان  ــه، وكان محافظــا لمحافظــة عــدن، ومستشــارا لرئيــس الجمهوري مفخخــة اســتهدفت موكب
تزعــم قيــادة العمليــة العســكرية )غضــب عــدن( لتحريــر المحافظــة مــن مســلحي جماعــة الحوثــي عــام 2015.

الســعدي،  محمــود  اغتيــال  عــدن،  محافظــة  فــي   ،2016 ثاني/ينايــر  كانــون   5 تاريــخ  فــي 
عثمــان. الشــيخ  منطقــة  فــي  مجهوليــن،  مســلحين  برصــاص  للمحافظــة،  المحلــي  المجلــس  عضــو 
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الردفانــي،  الجهــوري  احمــد  العميــد  اغتيــال  عــدن،  محافظــة  فــي   ،2016 ثاني/ينايــر  كانــون   6 تاريــخ  فــي 
ــورة. ــة المنص ــي منطق ــن، ف ــلحين مجهولي ــاص مس ــي، برص ــث الجنائ ــي البح ــات ف ــال والمعلوم ــعبة االتص ــر ش مدي

صالــح  احمــد  اغتيــال  عــدن،  محافظــة  فــي   ،2016 نيســان/أبريل   10 تاريــخ  فــي 
مجهوليــن. قبــل  مــن  نــاري  بطلــق  بالمنصــورة،  المحلــي  المجلــس  عــام  أميــن  الحيــدري، 

قيــادي  عــون،  وهــاد  الشــيخ  اغتيــال  عــدن،  محافظــة  فــي   ،2016 آذار/مايــو   6 تاريــخ  فــي 
مجهولــة. عناصــر  برصــاص  المنصــورة،  بســجن  التحريــات  ومديــر  بالمقاومــة،  ســلفي 

الدائــرة  رئيــس  حليــس،  بــن  ســالم  صالــح  اغتيــال  عــدن،  محافظــة  فــي   ،2016 أغســطس   15 تاريــخ  فــي 
مجهوليــن. مســلحين  برصــاص  عــدن،  بمحافظــة  لإلصــاح  اليمنــي  التجمــع  حــزب  مكتــب  فــي  القضائيــة 

الكامــل،  احمــد  منصــور  وهيــب  اغتيــال  ذمــار،  بمحافظــة   ،2016 آب/أغســطس   16 تاريــخ  فــي 
مــن  بالقــرب  ناريــة  دراجــة  متــن  علــى  بانتظــاره  كان  مجهــول  مســلح  قبــل  مــن  عامــا،   30
بالفــرار. القاتــل  الذ  ثــم  الفــور  علــى  قتيــا  أردتــه  رصاصــات  عــدة  عليــه  أطلــق  حيــث  ســكنه، 

التحريــات  مســؤول  اغتيــال  عــدن،  محافظــة  فــي   ،2016 أول/ديســمبر  كانــون   12 تاريــخ  فــي 
كالتكــس. جولــة  فــي  مجهوليــن،  مســلحين  برصــاص  حيــدر،  شــايف  أميــن  عــدن  مطــار  فــي 

مســعد  العقيــد  اغتيــال  الضالــع،  بمحافظــة   ،2017 ثاني/ينايــر  كانــون   17 تاريــخ  فــي 
دمــت. بمدينــة  الفنــادق  أحــد  فــي  الثالــث  الطابــق  شــرفة  مــن  إلقائــه  عبــر  الشــعيبي،  قاســم 

فــي 25 كانــون ثاني/ينايــر 2017، اغتيــال الجنــدي عرفــات عبدالرقيــب علــي مهيــوب، 25 عامــا، فــي مدينــة تعــز، 
ــه  ــور اختطاف ــي ف ــدام الميدان ــرض لإلع ــث تع ــة، حي ــي الجحملي ــي ح ــش ف ــة تفتي ــي نقط ــلحون ف ــه مس ــد ان اختطف بع
ــه. ــة أقارب ــب رواي ــب بحس ــار تعذي ــة، آث ــوارع الجحملي ــد ش ــي بأح ــوم التال ــي الي ــه ف ــر علي ــذي عث ــه ال ــى جثمان وعل

محمــد  المعلميــن  نقابــة  فــي  القيــادي  اغتيــال  صنعــاء،  العاصمــة  فــي   ،2017 شــباط/فبراير   13 تاريــخ  فــي 
صنعــاء.  العاصمــة  شــمالي  مــأرب،  شــارع  فــي  مــروره  أثنــاء  مجهوليــن  مســلحين  برصــاص  الحمــادي، 
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فــي 24 تموز/يوليــو 2017، فــي محافظــة تعــز، اغتيــال نجــل قائــد الشــرطة العســكرية بمحافظــة تعــز عمــاد جمــال 
ــث تعرضــا إلطــاق  ــدهللا، 35 عامــا، حي ــي عب ــي الشــرطة العســكرية ســرحان ســلطان عل ــدي ف الشــميري وكــذا الجن
نــار كثيــف بينمــا كانــا يســتقان ســيارة تابعــة للشــرطة العســكرية، مــن قبــل مســلحين ملثميــن كانــوا علــى دراجــة ناريــة.

اليمنيــة،  بالمنافــذ  القومــي  األمــن  مديــر  اغتيــال  عــدن،  بمحافظــة   2017 آب/أغســطس   10 تاريــخ  فــي 
هيلوكــس. ســيارة  مــن  النــار  عليــه  أطلقــوا  مجهوليــن،  مســلحين  برصــاص  الجحمــا،  ناصــر  محمــد 

أمــن  إدارة  فــي  التحريــات  مســؤول  اغتيــال  عــدن،  محافظــة  فــي   ،2018 ثاني/ينايــر  كانــون   17 تاريــخ  فــي 
ســعد. دار  منطقــة  فــي  مجهوليــن،  مســلحين  برصــاص  الحريــري،  عبدالرحمــن  قاســم  محمــد  العميــد  عــدن 

في تاريخ 30 آذار/مارس 2018، بمدينة تعز، اغتيال الناشــط الشــبابي والخطيب عمر دوكم وإلى جواره رفيق األكحلي 
بعــد خروجهمــا مــن صــاة الجمعــة، حيــث تعرضــا الطــاق رصــاص كثيــف مــن قبــل مســلحين مجهوليــن كانــا يســتقات 
دراجــة ناريــة، توفــي األكحلــي علــى الفــور، بينمــا فــارق دوكــم الحيــاة في المستشــفى بعد أســبوع مــن عملية اطــاق النار.

فــي تاريــخ 28 نيســان/أبريل 2018، بمدينــة تعــز، اغتيــال المحامــي وليــد بجــاش حيــدر االصبحــي، 48 عامــا، حيــث 
ــتقانها،  ــا يس ــة كان ــة ناري ــن دراج ــى مت ــرار عل ــبح، والذا بالف ــي المس ــي ح ــار ف ــوالن الن ــلحان مجه ــه مس ــق علي أطل
توفــي علــى الفــور طفــل كان إلــى جــواره أثنــاء وقــوع الحادثــة، بينمــا توفــي األصبحــي بعدهــا بأيــام متأثــرا بإصابتــه.

فــي تاريــخ 16 نيســان/أبريل 2018، بمدينــة تعــز، اغتيــال المحامــي هانــي محمــد عبــده احمــد العزانــي، الــذي تعــرض 
لرصــاص مــن قبــل مســلحين مجهوليــن فــي حــي المجليــة، بمدينــة تعــز والــذي كان يعمــل متطوعــا فــي لجنــة الحقــوق 
والحريــات التابعــة لنقابــة المحاميــن بتعــز منــذ بداية عــام 2011، وانضم الى المقاومة الشــعبية ضــد الحوثيين في 2015.

فــي تاريــخ 18 آذار/مايــو 2018، بمدينــة تعــز، اغتيــال كل مــن األخوين نجــم الدين هزاع قائد التويجــي، 24 عاما، وعبد 
هللا هــزاع قائــد التويجــي، 25 عامــا، وهمــا جنديــان فــي اللــواء 17 دفــاع جــوي وإلــى جوارهمــا محمــد ســيف ســرحان، 
19 عامــا، وهــو جنــدي فــي اللــواء 22 ميــكا، ويعتقــد أنهــم قتلــوا بســبب مشــاركتهم فــي الحملــة االمنيــة ضــد العصابــات 
االرهابيــة داخــل مدينــة تعــز حيــث تعرضــوا لاختطــاف واالعــدام الجماعي بمقاذيــف نارية مــع اخفاء الجثــث، ولم يتمكن 
الطــب الشــرعي التأكــد مــن وجــود تعذيــب قبــل القتــل بســبب تحلــل الجثــث عنــد اكتشــاف الجثاميــن فــي مقبــرة جماعيــة. 
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السياســية  الدائــرة  رئيــس  نائــب  اغتيــال  الضالــع،  بمحافظــة   ،2018 أول/أكتوبــر  تشــرين   6 تاريــخ  فــي 
مجهوليــن. مســلحين  برصــاص  الســقلدي،  شــايف  محمــد  زكــي  الضالــع،  محافظــة  فــي  اإلصــاح  بحــزب 

بتاريــخ 7 أيار/مايــو 2019، فــي محافظــة عــدن، اغتيــال رامــي محمــد المصعبــي، وهــو أحــد قيــادات مجلــس 
ــاك. ــه هن ــار علي ــاق الن ــس، وإط ــة كلتك ــى جول ــتدراجه ال ــم اس ــث ت ــر، حي ــور مكس ــلمي بخ ــي الس ــراك الجنوب الح

فــي  القيــادي  الشــعبي،  ســيف  أحمــد  الشــيخ  اغتيــال  تعــز،  بمحافظــة   ،2019 تموز/يوليــو   10 بتاريــخ 
حــزب المؤتمــر الشــعبي العــام، فــي قريــة بنــي شــعب فــي بلــدة شــرعب الســام، حيــث تعــرض لرصــاص 
بالغــة. بجــروح  الضحيــة  نجــل  وأصيــب  العــام،  الطريــق  فــي  لــه  كمينــا  نصبــو  مجهوليــن  مســلحين 

تعــرض  حيــث  باتيــس،  مســلّم  جميــل  اغتيــال  حضرمــوت،  بمحافظــة   ،2019 تموز/يوليــو   28 بتاريــخ   28
الطــاق رصــاص كثيــف مــن قبــل مســلحين مجهوليــن كانــوا يســتقلون دراجــة ناريــة، جــوار  محطــة فلهــوم 
هــو  باتيــس  وجميــل  بالفــرار.  العمليــة  منفــذوا  والذ  ســيارته،   لقيــادة  يتهيــأ  كان  بينمــا  ســيئون،  مدينــة  وســط 
باتيــس. مســلّم  صــاح  االصــاح  حــزب  فــي  والقيــادي  باليمــن  )األعيــان(  الشــورى  مجلــس  عضــو  شــقيق 
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التوصيات
أوال: الحكومة اليمنية:

إعــادة تنظيــم عمــل األجهــزة األمنيــة وفقــا للقانــون اليمنــي وخضوعهــا إلشــراف وزارة الداخليــة بمــا يضمــن الشــروع . 1

ــاالت. ــم االغتي فــورا يف إجــراءات مالحقــة وضبــط املتورطيــن يف كافــة جرائ

ــا يف . 2 ــام بمهامه ــن القي ــا م ــا يمكنه ــان بم ــوق اإلنس ــاكات حق ــاءات انته ــق يف ادع ــة للتحقي ــة الوطني ــم اللجن دع

ــزة  ــا األجه ــت إليه ــي توصل ــات الت ــل املعلوم ــالع ىلع تفاصي ــا باالط ــماح له ــاالت والس ــم االغتي ــأن جرائ ــق بش التحقي

ــة. األمني

إنشــاء هيئــة متخصصــة للطــب الشــرعي ورفدهــا باإلمكانيــات الالزمــة لكشــف الحقيقــة وتأهيــل العامليــن فيهــا بمــا . 3

يتواكــب مــع تطــور الطــب الشــرعي ووســائل كشــف الجريمــة املتبعــة يف الــدول املتقدمــة.

ــي . 4 ــالت مرتكب ــدم إف ــان ع ــن، وضم ــن اليمنيي ــية للمواطني ــوق األساس ــس الحق ــاكات تم ــتر ىلع أي انته ــدم التس ع

ــاب.  ــن العق ــاكات م االنته

تقديــم أي معلومــات تتوفــر لــدى الحكومــة اليمنيــة بخصــوص جرائــم االغتيــاالت إلــى اآلليــات األمميــة املعنيــة بملــف . 5

اليمــن، بخاصــة لجنــة الجــزاءات، وفريــق الخبــراء املســتقلين التابــع للمفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان.

مخاطبــة الواليــات املتحــدة األمريكيــة بشــأن مــا تناقلتــه وســائل اإلعــالم األمريكيــة عــن وجــود جنــود أمريكيين ســابقين . 6

يعلمــون كمرتزقــة لتنفيــذ جرائــم اغتيــاالت يف اليمن. 

ثانيا: التحالف السعودي يف اليمن:

تحديــد موقــف واضــح مــن مسلســل االغتيــاالت التــي تعــرض لهــا اليمنيــون يف املناطــق الخاضعــة لســيطرة . 7

ــة  ــح دول ــة لصال ــل بالوكال ــي تعم ــة الت ــوات املحلي ــك الق ــة أو تل ــوات اإلماراتي ــص الق ــف وباألخ ــوات التحال ق

اإلمــارات.

التحقيــق يف مزاعــم اســتئجار دولــة اإلمــارات ملرتزقــة أجانــب لتنفيــذ عمليــات االغتيــاالت يف مدينــة عــدن، . 8

ومحاســبة املتورطيــن يف ذلــك، وفقــا للقانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان.

ثالثا: األمم املتحدة:

ــا خاصــا وأخذهــا ىلع محمــل الجــد، باعتبارهــا هــدرا للحــق يف . 9 ــاالت يف اليمــن اهتمام ــالء ظاهــرة االغتي إي

ــم. ــاخ مهيــئ للفوضــى والعنــف الدائ ــون، وتؤســس ملن ــم قتــل خــارج نطــاق القان ــاة وجرائ الحي

إدانــة كل األطــراف املتورطــة يف عمليــات االغتيــاالت ومحاســبة كافــة املتورطيــن فيهــا ســواء بالتنفيــذ أو . 10

بالتوجيــه.
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