
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لألخبار والدراسات  24مركز سوث |   سالح الخصوم األخير  االغتياالت السياسية في جنوب اليمن:    

 1 

 امللخص التنفيذي:  

مع ازدياد عمليات االغتياالت السياسية في جنوب اليمن اآلونة األخيرة، كان البد من تسليط الضوء على هذا امللف الكثيف  

طويل.   لوقت   
ً
مهمال كان  أنه  يبدو  العملياتإذ  الذي  هذه  مرتكبي  مالئمة  وجد  أنشطتهم  مساحة  األزمات  لتوسيع  نتيجة   ،

مة   غتياالت، اندرج تحتها اال ف واسعةعمال عنأل اللجوء  نحو    في آخر األمر التي عصفت بالبالد، وأدت    عاقبة السياسية املت
ّ
  املنظ

 بمختلف الطرق واألساليب.  

فذ معظمها بحق قيادات وشخصيات جنوبية مؤثرة على مستويات    كثيفةتستكشف الورقة حجم املوجة ال
ُ
من االغتياالت التي ن

 ملا   1994لعدة فترات تاريخية سبقت الوحدة اليمنية وما تالها بعد حرب فيها وتم التطرق  عدة منها سياسية وعسكرية.
ً
وصوال

، مع العروج  ا الفعلأسباب ودوافع هذكبر من خالل عرض  كما ركزت على االغتياالت في جنوب اليمن بشكل أ.  2014بعد حرب  

   ريخية وسياسية عدة. ر بعضها مسارات تايّ على بعض العمليات في شمال اليمن، والذي غ 

دور  لها  كان  التي  رفة 
ّ
املتط الدينية  بالجماعات  معظمها  يرتبط  املنّفذة  الجهات  أن  إلى  الورقة،  هذه    وتوصلت  مثل  في  كبير 

. واعتمدت على آراء عدد من املحللين السياسيين والعسكريين الذين أغنوا  باإلضافة إلى األجهزة االستخباراتية اليمنية  العمليات

تفعيل جهاز استخباراتي جنوبي قوي للحد من هذه العمليات، وشددت على  . كما خلصت الورقة إلى أهمية مشاركتهمالورقة ب

أهمية االستجابة الفاعلة لحدث االغتيال من قبل القوى الجنوبية السياسية واألمنية في مراكز صنع القرار، من خالل التحري  

اإلسراع في تحرير قطاع االتصاالت واإلنترنت من    الضغط من أجل  ، وكذاللتعامل معهوالتحقيق بشأنه وصياغة رؤية مناسبة  

 في صنعاء.  الحوثيين قبضة

  

 خلفية 

 ما تحتل  .  هابالكثير من تعد االغتياالت السياسية ظاهرة مستغربة، فالتاريخ السياس ي الحديث واملعاصر يزخر  في اليمن، ال  
ً
وغالبا

آخر وسيلة إلسكات  كبعض األطراف  ها  إذ تعتمدمركز الصدارة في ظل أوضاع سياسية وأمنية غير مستقرة،  هذه العمليات  

في حين أن عديد من التفاصيل حول عمليات االغتيال على مر التاريخ اليمني ال تزال غير معروفة،  وتقويض قوتهم.    الخصوم

 التحري، وتتحّول إلى فعاليات للتأبين وتعديد ملناقب الضحية.  . فتتوقف معها لجان التحقيق عن البحث و أو تقّيد ضد مجهول 

،  حوادثكانت أبرز  قد  و 
ً
عملية اغتيال األمين العام املساعد للحزب االشتراكي اليمني "جار هللا عمر"، الذي اغتيل    االغتيال علنا

 على الهواء مباشرة، في املؤتمر الثالث لحزب التجمع اليمني    الرجل  أثناء ما كان يلقي  . حدث االغتيال2002ديسمبر  28في  
ً
خطابا

بحضور أكثر من أربعة آالف قيادي وعضو في التنظيم الذي كان    صنعاء،اليمنية  لإلصالح )اإلخوان املسلمين( وسط العاصمة  

 في األوساط السياسية،  تسببهذه  عملية االغتيال    1يتزعمه مؤسسه عبدهللا بن حسين األحمر. 
ً
 كبيرا

ً
مباشرة  كانت  لكونها    ذعرا

 
   - YouTubeلحظة اغتيال الشهيد جار هللا عمر 1

https://www.youtube.com/watch?v=437euNmkydI
https://www.youtube.com/watch?v=437euNmkydI
https://www.youtube.com/watch?v=437euNmkydI
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السياسيين،   من  كثير  وشهدها  "جار هللا"  و وعلنية  إسكات صوت  منها  الرئيس ي  الهدف  األولى،  بالدر كان  ن  فكرياملكأحد  جة 

 .  ر من السياسيينلكثيوخانقة   تخويفية ل وإرسال رسائالحزب االشتراكي اليمني،  املؤثرين في

أردنا  و  ما  للوراء،  العودةإذا   
ً
برزت   قليال االغتيال    فقد  عمليات  و   إثارة أكثر   تأثير   شكلت للجدل 

ً
 حاسم   ا

ً
الشمالي    ا اليمنين  في 

اليمن،    والجنوبي الثمانينيات. ففي شمال  إلى  املاض ي  القائد    التخلص من  هو  غتيالا  ادثةكانت أبرز حمنذ ستينيات القرن 

، نتج عنه تصفيته وسحله  العسكري "عبدالرقيب عبدالوهاب"، أحد أبطال فك حصار صنعاء إثر خالف مناطقي بين الضباط

 2. 1969يناير  24شوارع صنعاء في بطريقة بشعة في 

  
ً
في  "عبدهللا الحمدي"    قتل الرئيس "إبراهيم الحمدي" وشقيقههو  وفي فترة السبعينات، كانت أكثر حوادث االغتيال غموضا

تمت العملية قبل يومين  و خالل دعوة غداء في منزل نائبه ورئيس أركانه "أحمد الغشمي"، بحضور جمع غفير.  ،  1977أكتوبر    11

التي يفترض أنها ستكون األولى من نوعها لرئيس من اليمن الشمالي. ويعزى اغتياله إلى الصراع مع القوى    ،من زيارته إلى عدن 

  3. وحلفائها اإلقليميين لخطواته املتسارعة نحو الوحدة مع الجنوب القبلية التي أقصاها عن السلطة وإلى معارضة هذه القوى 

على    عملية االغتيال، غير أن أحد األسباب إلى جانب صراعه مع القوى القبلية، كان   نفذ   لذيالطرف ا  حتى اآلن، غير معروف 

 ، وعلى وجه التحديد نظيره الرئيس "سالم ربيع علي" ذلك الوقت.  تقاربه مع الجنوبيين األرجح

 في السلطة من بعده، إذ تم التخلص منه هو اآلخر
ً
.  ثمانية أشهر فقط من توليه الرئاسةبعد    لم يدم نائبه "الغشمي" كثيرا

وأصبح "علي عبدهللا    4. 1978يونيو  24واغتيل بتفجير قنبلة وضعت في حقيبة تم إدخالها ملكتبه بالقيادة العامة للجيش في  

 
ً
من    ، واستمر في السلطة ألكثر1978)اليمن الشمالي( منذ أغسطس    نيةللجمهورية اليم  صالح" عضو مجلس الرئاسة رئيسا

 . 2017في ديسمبر الحوثيون  هة عقود، قبل أن يتخلص من ثالث

، فقد  ل في اليمن الجنوبي قبل الوحدة،  
ً
 ب  1970تح عام  افتُ م يكن الوضع أفضل حاال

ً
 سياسيا

ً
  ، عمليات اغتيال عدة حملت طابعا

،  1973منها إعدام "فيصل عبداللطيف الشعبي" أحد رموز التحرير في الجنوب، وتلت ذلك حادثة الطائرة الشهيرة في العام  

 ألحداث يناير  
ً
 من القيادات الوطنية في الجنوب. ثم اغتيال الرئيس "سالم ربيع علي" وصوال

ً
  1986والتي ذهب ضحيتها عددا

آلالف على رأسهم الرئيس "عبدالفتاح إسماعيل" و"علي عنتر" والعشرات من القيادات  الشهيرة في عدن، والتي ذهب ضحيتها ا

 5السياسية والعسكرية. 

عام  بعد   اليمنية  الوحدة  اليمن  ،  1990توقيع  )جمهورية  الجنوبي  واليمن  اليمنية(  العربية  )الجمهورية  الشمالي  اليمن  بين 

الشعبية(،   االنتقالية  الديمقراطية  الفترة     1993-1991  أعوام بين  شهدت 
ً
كبيرا  

ً
عددا طالت  واسعة  اغتيال  من    عمليات 

  حزبية   ومستقلة أأو قيادات وطنية    القيادات السياسية والعسكرية الجنوبية، والذي ينتمي معظمها للحزب االشتراكي اليمني

 
  (republicanyemen.net)الجمهوريعبدالرقيب عبدالوهاب .. بطل حصار السبعين يوما | اليمن  2
    (alyemenalghad.com)اليمن الغد • "إغتيال إبراهيم الحمدي  ": من الذي قتل إبراهيم الحمدي مقتل الحمدي  3
   (alarabiya.net)رؤساء متعاقبين في تاريخ اليمن 3االغتيال.. نهاية  4
 .  2021، دار نشر عناوين، 62قصة الحرب في اليمن"، صالح البيضاني، ص  كتاب "باب الردى.. 5

https://republicanyemen.net/archives/26908
https://republicanyemen.net/archives/26908
https://www.alyemenalghad.com/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%8a-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%8a-%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%a5%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%8a/
https://www.alyemenalghad.com/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%8a-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%8a-%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%a5%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%8a/
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/yemen/2017/12/05/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-3-%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/yemen/2017/12/05/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-3-%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-
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عام  الذي تعّرض ملحاولة اغتيال    "التجمع الوحدوي اليمني" "عمر الجاوي" أمين عام حزب    هذه الشخصيات  كان أبرز   .أخرى 

املسلحة حيث  ،  1991 العملية  في  صيب 
ً
بليغة  أ املهندس "حس ، كما قض ى فيها  بجروح  الحريبي" أحد قيادات حزب  رفيقه  ن 

قب في حينه بأول شهيد للديمقراطية.  
ٌ
 التجمع الوحدوي؛ الذي ل

جنود األمن    من قبلفي أحد شوارع صنعاء  لعملية اغتيال    "ماجد مرشد"  الجنوبي  الدفاعمستشار وزير  تعّرض  ،  1992في عام  و

    (160)ملا يفوق    ت بعد ذلكوصلت حوادث االغتياال إذ   ،6املركزي والحرس الجمهوري 
ً
  أعملية. بيد أنها أخذت طابعا

ً
يديولوجيا

السياس ي الطابع  إلى جانب   
ً
 تطور   ما يعّد   ،متطرفا

ً
 خطير   ا

ً
ّمنت كخطاب تعبوي ديني  ، لكونها ضُ اليمنيةفي مسيرة االغتياالت    ا

أفغانستان، أو    املشاركين في حربوبعض العرب  املتطرفين  اليمنيين    ةتم تنفيذها مع عودغلب العمليات  خاصة وأن أ  متطرف،

 ما أطلق عليهم في حينه )األفغان العرب( الذين كانوا يرتبطون ارتباط
ً
 مباشر  ا

ً
وبعض التيارات اإلسالمية مثل   ، بتنظيم القاعدة ا

 في اليمن.   حزب التجمع اليمني لإلصالح )اإلخوان املسلمين(

الفترة،   هذه  اليمني  خالل  النظام  هياستوعب  الجهادية ضمن  الشخصيات  في  بعض  و كليته  معه    توقادالجيش،  الحكومة 

تحت    اندرجت تلك الحربو   7من رئيس الوزراء اليمني في حينه "عبدالكريم اإلرياني".، باعتراف  1994الحرب على الجنوب عام  

والتحريض   الدينية  شيوعيالتعبئة  فكر  على  القضاء  الجهاديمرتد    بحجة  املفهوم  فيهفي  اعتمد  وفرق    ا،  الشمال  جيش 

 في    . إلى هللا بالتخلص منهم  تتقرب تبيح قتل الجنوبيين و   ى على فتاو   دينية االغتياالت ال
ً
 ومساعدا

ً
  ذات األمر الذي كان مناسبا

 الوقت لتكريس هيمنة نظام "علي عبدهللا صالح" على السلطة.  

بدهسه في شارع    1999اغتيال الدكتور "عبدالعزيز السقاف" عام  فقد تم  ،  1994االغتياالت السياسية بعد حرب  وتيرة  لم تهدأ  

، أحد مؤسس ي حركة "حتم" املقاومة لنظام "صالح"، في كمين  1998. وقبله تم اغتيال "محمد ثابت الزبيدي" عام  حده بصنعاء

"عيدروس    الحالي  رئيس املجلس االنتقالي الجنوبي"محمد ثابت" أحد الشخصيات املقّربة من    كان و بمنطقة زبيد في الضالع.  

إلى جانب استهداف املقاومين  .  ذلك الوقت  الزبيدي" الذي قاد الحركة في حينه، وتعّرض هو اآلخر ألكثر من محاولة اغتيال

نظام صالح، كان أبرز من تم اغتيالهم في حينه،    ضد  1998السلميين في حضرموت ضمن االنتفاضة الشعبية التي قامت عام  

  8"أحمد بارجاش"، و"فرج بن همام".

، إذ كانت معظم العمليات  ،  2007بعد انطالق الحراك الجنوبي السلمي في جنوب اليمن  
ً
فا

ّ
 ومكث

ً
أخذت االغتياالت منحى جديدا

  النظام عمليات االغتياالت التي نفذتها قوات  وقد أشارت تقارير إلى أن عدد    .تتم في وضح النهار، بعضها ينجح واآلخر يفشل

من عام    .1994حرب  ضعف عدد من تم اغتيالهم ما قبل  ،  2007لى  إ  1995جهزتها االستخباراتية ما بين عام  أو   السابق   اليمني

فذت    ،2013  إلى  2009
ُ
كان من أبشع عمليات االغتيال    9. منيين جنوبيينأعملية اغتيال بحق ضباط عسكريين و (  126)كثر من  أن

 
  net)omana.-(alاألمناء نت | أمانة الكلمة .. احترام الحقيقة -من ذاكرة الجنوب.. الشهيد ماجد مرشد.. أحد أهم كوادر الجنوب ورجاله الشجعان  6
7The New York Times (nytimes.com) -Yemen Links to bin Laden Gnaw at F.B.I. in Cole Inquiry     
   press.info)-(shabwaahملاذا سنحتفي بذكرى الشهيدين بارجاش وبن همام بمزيد من الوقار ؟؟؟ 8
   tm.net)-(adenرز انتهاكات منظومة االحتالل اليمني بحق الجنوباغتياالت تحت عباءة اإلرهاب.. أب -اخبار وتقارير  9

https://al-omana.net/m/details.php?id=122994
https://al-omana.net/m/details.php?id=122994
https://www.nytimes.com/2000/11/26/world/yemen-links-to-bin-laden-gnaw-at-fbi-in-cole-inquiry.html
https://shabwaah-press.info/news/5810
https://shabwaah-press.info/news/5810
https://shabwaah-press.info/news/5810
https://www.aden-tm.net/NDetails.aspx?contid=202460
https://www.aden-tm.net/NDetails.aspx?contid=202460
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في   منزله  باحة  في  الحدي"  الشهيد "علي صالح  بأبين  املصّورة، عملية سحل  القيادات  والحدي    2010.10  عام زنجبار  كان من 

    الحراك الجنوبي.  في البارزة 

 

 

 

افع االغتياالت      دو

إال أن التحدي  األسباب للقيام بعمليات االغتيال ما بين السياسية والدينية واالنتقامية وغيرها، و الدوافع على الرغم من تعدد 

بكل سهولة ويفلت مخططوها ومرتكبوها    االغتيال يتم تنفيذها   معظم عملياتف.  منّفذيها  تتبعفي    كمن األكبر لهذه الظاهرة ي

تحقيق  حتى   بدون  لجذورها  أو  العسكري  ف،  تتبع  واملحلل  العميد  يقول  الوقت.  مع  "محمد جواس":  الجنوبيُتدفن حقيقتها 

وما قبل، وتتركز بشكل كبير على القيادات العسكرية واألمنية التي    1994سياسة االغتياالت في الجنوب مستمرة ومتجددة منذ  

للمخاطر التي يمكن أن    ارك بدون أي حساباتيتم الزج بها في مع  وفي هذه الحالة؛لم تنصاع للبقاء تحت سلطة دولة صنعاء،  

ب صعدة الستة ضد الحوثيين، إذ كان معظم من قاتلوا في الصفوف األولى  و ، من ضمنها حر تتعرض لها هذه القيادات الجنوبية

 11قيادات عسكرية جنوبية. 

 
  - YouTube سحل الشهيد علي صالح الحدي على يد جنود االحتالل اليمني 10
 .  2022ابريل  1مع العميد والعسكري الجنوبي "محمد ثابت جواس"، في لقاء أجرته الكاتبة  11
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إعالم محلي، تقارير -حتى اآلن 91منذ عام إحصاء تقريبي لعدد االغتياالت في جنوب اليمن

(south24.net)

إحصاء تقريبي لعدد االغتياالت في جنوب اليمن

https://www.youtube.com/watch?v=8e0qkAZpzIE
https://www.youtube.com/watch?v=8e0qkAZpzIE
https://www.youtube.com/watch?v=8e0qkAZpzIE
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كن "سالم علي قطن"، والذي كان قد  ، تلقى الجنوبيون ضربة موجعة في مقتل قائد املنطقة الجنوبية، اللواء الر 2012في يونيو  

تفجير انتحاري في عدن، نفذه صومالي من أعضاء التنظيم، بالتزامن مع    حيث قتل في،  بنجاح  قاد الحرب على تنظيم القاعدة

انسحاب املتطرفين من آخر معاقلهم في الجنوب. كانت دوافع االغتيال تبدو انتقامية، لكون "قطن" أحدث في ثالثة أشهر فقط؛  

ذلك تعرض اللواء "محمود    تالشبوة منه.  محافظتي أبين و   طّهرق األضرار بتنظيم القاعدة و ألحنقلة نوعية في مكافحة اإلرهاب و 

، 12من عناصر التنظيم، من بينها كمين مسلح في إحدى مناطق مديرية املحفد بأبين الصبيحي" ألكثر من محاولة اغتيال فاشلة  

ن  والصبيحي شغل منصب وزير الدفاع قبل اندالع الحرب األخيرة، ويحتجزه الحوثيين ألكثر من سبع سنوات، وفي حين أنه كا

 
ّ
 أماميشك

ً
 التخلص منه أكثر من مرة.  تنشاط القاعدة املتزايد، حاول ل عائقا

ت    ة يمكن القول، أن أحد األمثلة الواضح  ،دوافع االغتيال االنتقاميبوفي سياق الربط  
ّ
  في القائد العسكري الجنوبي البارز تجل

  13. مارس العام الحالي  23في    مع عدد من مرافقيه   شمال العاصمة عدن  في هجوم بسيارة مفخخة  ستهدف "، الذي اجواس"ثابت  

استهداف   والتي درجت على  واملنظمة،  املتعمدة  االغتيال  بقية عمليات  ذات  الكانت عملية مثل    سياس ي التأثير  الشخصيات 

من أبرز القيادات العسكرية    عّد مشاه، و   131كري واللواء  عسمحور العند الاليمن. فجواس كان قائد  جنوب  في    والعسكري 

عامي   بين  اليمن  في صعدة شمال  كبيرة  معارك  التمرد    كما ،  2009-2004التي خاضت  عملية عسكرية ضد حركة  أول  قاد 

 ، شقيق زعيم الحركة الحالي "عبدامللك الحوثي".  الحوثي، انتهت بمقتل مؤسسها "حسين بدر الدين الحوثي"

إليها عملية اإلجهاز على زعيم مؤسس الحركة،  س"  بالنسبة للحوثيين، شخصية مثل "جوا سب 
ُ
رأس  على  بال شك  ستكون  ن

ق أاالستهداف الحوثية. وكان أقائمة  
ّ
حد القادة الحوثيين "عبدالقادر املرتض ى" رئيس لجنة شؤون األسرى، عبر حسابه  ن عل

 الرسمي في تويتر  
ً
 ألخيرة رسمي لرغم عدم وجود تصريح    14. هاعالقة الجماعة ب ب  ما يمكن اإلشارة لذلكفي االنتقامية  عملية  لل  مؤيدا

 بذلك. 

اختلفت األساليب والوجوه.  حسابات املنّفذين هي نفسها لم تتغير، وإن  أن    فيما يتعلق باملناخ الحالي للصراع في اليمن،ُيالحظ  

الجنوبية  ذلك    ؤكدي القيادات  من  بالخطر  شعرت  كلما  الشمالية  القوى  أن  جواس"،  "محمد  العسكري  واملحلل  العميد 

  
ً
السياسية والعسكرية، فإنها تتخلص منها، وتحاول أن تنفي مقومات القدرات التي تمتلكها هذه الشخصيات الجنوبية. وعادة

 عن الشمال  مستقل  جامع  أو  ية وكيان سياس ي  عدم وصول الجنوبيين إلى مرجع  تكون دوافع االغتيال هوما  
ً
يوحدهم بعيدا

حاولة إفقادهم مقومات القوة، ومقومات املرجعية الجنوبية  مل على كافة املستويات. ومعظم االغتياالت تأتي في هذا السياق،  

 15الجامعة. 

 

 
   jazirah.com)-(alعشرات القتلى والجرحى في مواجهات الجيش اليمني مع القاعدة 12
   (south24.net)جواس يرحل في ثاني محاولة اغتيال خالل أشهر 13
ـُمْجِرِميَن ُمْنَتِقُمون. صدق هللا العظيم" :املرتض ى على تويترعبدالقادر  \تويتر  14

ْ
ا ِمَن ال    https://t.co/iELN8TOdlj" (twitter.com) .ِإنَّ

 لقاء أجرته الكاتبة مع العميد واملحلل العسكري "محمد جواس", مصدر سابق.  15

https://www.al-jazirah.com/2014/20140501/du4.htm
https://www.al-jazirah.com/2014/20140501/du4.htm
https://www.al-jazirah.com/2014/20140501/du4.htm
https://south24.net/news/news.php?nid=2574
https://south24.net/news/news.php?nid=2574
https://south24.net/news/news.php?nid=2574
https://twitter.com/abdulqadermortd/status/1506675324532277252?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1506675324532277252%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.independentarabia.com%2Fnode%2F314071
https://twitter.com/abdulqadermortd/status/1506675324532277252?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1506675324532277252%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.independentarabia.com%2Fnode%2F314071
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 2014اغتياالت ما بعد 

مة تجاه  ، تعّرضت أكثر من  2014طوال فترة الحرب املندلعة منذ  
ّ
شخصية جنوبية لالغتيال، وهو ما يرّجح أنها عمليات منظ

الجنوب وتتناسل باستمرار، بسبب تأثير تلك الشخصيات على املشهدين السياس ي والعسكري. على سبيل املثال: في ديسمبر  

وجه من منزله في ، استهدف هجوم انتحاري ناجم عن انفجار؛ موكب محافظ عدن اللواء " جعفر محمد سعد" أثناء خر 2015

القيادات   أحد  "جعفر"  واللواء  "داعش".   تنظيم   
ً
الحقا االغتيال  عملية  وتبنى  مرافقيه،  من   

ً
وعددا ملقتله  أدى  ما  التواهي، 

 في تحرير عدن من الحوثيين والتنظيمات الجهادية املتطّرفة التي حاولتاستغالل فوض ى ما بعد  
ً
 مؤثرا

ً
الجنوبية التي كان لها دورا

 بسط نفوذها على بعض املدن كما حدث في املكال. الحرب ل

بداية   الجنوب  في  الهش  األمني  الوضع  "اإلرهابية"  التنظيمات  نفوذها  2015حرب  استغلت  محاوالت    .لتعزيز  إحدى  وكانت 

،  تنظيم داعش" حينذاك، استهداف مقر حكومة رئيس الوزراء "خالد بحاح" بسيارات مفخخة"التي تبناها    االغتيال البارزة

 بينهم  15أسفرت عن مقتل 
ً
ازدياد  سبب  ، عنعديدة تساؤالت طرحيعزز من  األمر الذي 16ن. ي إماراتيين وسعودي ويمني 4جنديا

 قاعدة.  للهجمات أي   عظم الوقت من م  البقية محافظات الشم اليمن مقابل سكون   نشاط تنظيم القاعدة في جنوب

ذلك   في  السياس ي "صالح  يقول  أّن الباحث  العا  الدويل"،  في  بلد  أي  في  بقدر وجوده  الجنوب  في  أن  م،  لاإلرهاب موجود  غير 

ثير عالمات استفهام  في الشمال بلد الثالثين مليون شمالي، يُ   عدم استيطانه في الجنوب بلد الثمانية مليون جنوبي و   استيطانه

.  جندتها في الجنوبأو مخابراتية لتحقيق  أسواء حزبية    ،شماليةكثر من جهة يمنية  أرهاب في الجنوب مشروع ترعاه  ن اإل أتؤكد  

هذا بحد ذاته  و  .إال فيما ندر ألي منها في الجنوب وعدم تّعرض املحافظات الشمالية "رهابيةاإل "ازدياد العمليات  وما يؤكد ذلك

   "رهاباإل "ن أ  على داللة
ً
 17. ملصالحها مشروع مخابراتي يمني مرتبط بمخابرات دولية تستفيد من تدويره وفقا

إلى   الحرب  مسارات  تطورات  أدت  تدريجي،  االغتيابشكل  عمليات  اغتيال  السياس ي،    لتفاقم  عمليات  أخرى  وتصدرت 

حدث لحسن    األجنحة الزيدية، على غرار ما ت كصراع داخلي بين  لشخصيات شمالية في مناطق سيطرة الحوثيين، غير أنها عّد 

مة  زيد ومحمد املتوكل وشرف الدين والخيواني وإبراهيم الحوثي وغيرهم.  
ّ
بة واملنظ

ّ
 من حيث دوافعها املرك

ً
وكانت تختلف جذريا

 ، 2017  املخا" في مدينة "  األركان العامة"أحمد سيف اليافعي" نائب رئيس هيئة    تجاه الجنوبيين. من ذلك عملية اغتيال اللواء

 من الجدل والشكوك في  التي أثارت  
ً
 نتيجة توجيه  هأن   بداإذ  . تنفيذهاطريقة  كثيرا

ً
 متعمدا

ً
الصاروخ بشكل مباشر نحو   اغتياال

التي   يالخيمة  "اليافعي"كان  بها     مصادر له  أشارت    هو ماو   دون غيرها،  تواجد 
ً
زُ ب  الحقا إلكترونية  في محيط  أن شريحة  رعت 

طرف ما    حتمالية وجودا  عناألمر الذي أظهر بدوره  18.هإحداثيات دقيقة للمنّفذين لتوجيه الصاروخ إلى موقعقدمت  و   ته خيم

مناطق الساحل    فيالعسكري الكبير    دورهنظير  "،  في عملية التخلص من اللواء "اليافعيمباشرة  في نفس املحيط كانت له يد  

 . الرمح الذهبي"" ة معركرف بفيما عُ بعد تحريرها من الحوثيين؛  الغربي

 
خة واستشه  16

ّ
 بينهم  15اد نجاة بّحاح من محاولة اغتيال بسيارات مفخ

ً
   (alraimedia.com)الراي -إماراتيين وسعودي  4عسكريا

 . 2022إبريل  6لقاء أجرته الكاتبة مع الباحث السياس ي "صالح الدويل" في  17
    (adengad.net)اليافعي باملخامصدر عسكري يكشف معلومات خطيرة عن واقعة استشهاد اللواء  18

https://www.alraimedia.com/article/609257/%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%81%D8%AE%D8%AE%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF-15-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-4-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
https://www.alraimedia.com/article/609257/%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%81%D8%AE%D8%AE%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF-15-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-4-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
https://adengad.net/public/posts/246309
https://adengad.net/public/posts/246309
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الثالث في باب املندب  اغتيل  "اليافعي" بشهرين،    وقبل مقتل  اللواء  وأحد قيادات  العميد ركن "عمر سعيد الصبيحي" قائد 

الغربي.  الحراك الجنوبي،   القائلة:  برصاص قناص حوثي في معركة تحرير الساحل  التعّمد في الزج  بما يعزز من الجدلية  أن 

 على النظام  خطيرة في مناطق شمال اليمن  على واجهة معارك  الفاعلة واملؤثرة  بالقيادات الجنوبية  
ً
، ولم يكن حصرا

ً
مازال قائما

 .  اليمني السابق

"عيدروس    ونائب رئيس املجلس الرئاس ي الحالي، ومحافظ عدن آنذاك   املجلس االنتقالي الجنوبيرئيس    نجا،  2016  يوليوفي  

كانت املحاولة  19. في أحد مديريات العاصمة عدن  ء مروره بسيارة مفخخة استهدفت موكبه أثنامحاولة اغتيال  من  ،  الزبيدي"

محافظ منصب  توليه  فترة  خالل  لالغتيال  حينه  الرابعة  في  شك.  عدن  السياسية    أكثر  كأحد"الزبيدي"  أّن   بال  القيادات 

اليمن، منذ حرب    تأثيراوالعسكرية   اللحظة، لن    1994في جنوب  لن  من اسمهاملتواصلة    االستهداف قائمة    خلوتحتى  . كما 

 
ُ
 في محاولة إرساء  ستثنى الدائرة األمنية املحيطة به  ت

ً
 مؤثرا

ً
  اللواء "شالل ف  ،من ذات القائمة  العاصمة عدن  أمنوالتي تلعب دورا

 20شايع" مدير أمن عدن، نجا هو اآلخر من أكثر من محاولة اغتيال   يعل
ً
مناطق متفرقة من    في  لواقع العنف  ، يأتي ذلك انعكاسا

ز ، وتاليمن
ّ
فخاص و بشكل  فيها االغتياالت ترك

ّ
 .  ن السّيما بعد الحرب األخيرةجنوب اليم في  مكث

 من قوات الحزام األمني    49قائد العسكري "منير اليافعي" املكّنى بأبي اليمامة، مع أكثر من اغتيال ال  بسبّ  بموازاة ذلك،
ً
جنديا

العاصمة عدن في  الجنوبي، موجة غضب عارمة  االنتقالي  للمجلس  فذت  غادرة  عملية  واعتبرها جنوبيون   التابعة 
ُ
  بصاروخ   ن

الجالء  أطلقته طائرة مسّيرة على معسكر 
ً
العملية الحقا الحوثي  تبني جماعة  الرغم من  الخبراء  ،  21. وعلى  تقرير لجنة  إال أن 

الذي يقوده    العرضالتابعة ملجلس األمن بخصوص اليمن، ذكرت أن املزاعم التي تحدثت عن تورط الحوثيين بقصف ساحة 

 إلى أن اللجنة عاينت موقع االنفجار حيث تبين لها أن الهجوم لم يتم ال بقذيفة موجهة وال  
ً
أبو اليمامة غير صحيحة، مشيرا

نائب رئيس االنتقالي الجنوبي "هاني بن بريك" اتهم  بيد أن    ،لم تحدد لجنة الخبراء الجهة املتورطة في العملية   22.ةبطائرة مسّير 

، وقوف حزب اإلصالح اليمني والحكومة الشرعية خلف االستهداف الذي طال أبو اليمامة  23متلفز   خطاب   وقت سابق عبر   في

 إطالقه.    مكانعلى معلومات وتحريات دقيقة حددت نوع الصاروخ و  بناءً اتهامه ، وجاء ورفاقه

قرار حكومة هادي املعترف بها    أدارقد يبدو أول اتهام صريح من قيادة االنتقالي الجنوبي لضلوع جهة ما كحزب اإلصالح الذي  

  
ً
كون  ل  ؛قريبة من الواقعملراقبين  . وهي تهمة تبدو لكثير من اكهذافي هجوم    ،2014لسنوات منذ اندالع الحرب االهلية  دوليا

الدموي  بالجماع  العنف   
ً
تاريخيا الجماعات اارتبط  أحد هذه  اإلصالح اإلسالمي  املتطّرفة، وحزب  الدينية  في  ا  ت  لتي خاضت 

الرئيس السابق صالح  1994الجنوب تجربة حرب     قادة جنوبيين مدنيين و مجازر واغتياالت بحق    ، وارتكبت إلى جانب قوات 

 ، تحت فتاوى ودعاوي دينية.  مستويات عدةمؤثرين على 

 
 عربي  -  BBC Newsنجاة محافظ عدن من محاولة اغتيال 19
    (yemenisport.com)نجاة اللواء شالل شايع من محاولة اغتيال في عدن 20
   (shorouknews.com)بوابة الشروق -الحوثيون يتبنون الهجوم على مركز للشرطة ومعسكر الجالء في عدن بصاروخ باليستي وطائرة مسيرة  21
  voice.com)-(yeفريق الخبراء يكشف معلومات جديدة عن حادثة إغتيال الشهيد أبو اليمامة | يمن فويس لألنباء 22
   - YouTubeاليافعياليمن.. بن بريك يعلن نتائج التحقيقات في اغتيال العميد  23

https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/07/160715_yemen_governor_aden_suicide_attack
https://yemenisport.com/news/701258
https://yemenisport.com/news/701258
https://yemenisport.com/news/701258
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01082019&id=ab98cd89-ebd3-4aa2-8a35-23fe11e87691
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01082019&id=ab98cd89-ebd3-4aa2-8a35-23fe11e87691
https://ye-voice.com/news137406.html
https://ye-voice.com/news137406.html
https://ye-voice.com/news137406.html
https://www.youtube.com/watch?v=NnZIOeKeXPk
https://www.youtube.com/watch?v=NnZIOeKeXPk
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الواقع ذلك،    ،في  من  ألبعد  امتدت  بل  الحد  هذا  عند  االغتياالت  تتوقف  يتخيّر لم  واملنفذون  املخططون  األوقات  وبات  ون 

  عن حدث    من أجل اإللهاءشغل الرأي العام املحلي والدولي ولفت األنظار    هدفها  برزت عملياتإذ  لتنفيذ عملياتهم،    ناسبةامل

املثال:   سبيل  على  اغتيال آخر.  محاولة  "سالم    24جاءت  السمكية  والثروة  الزراعة  ووزير  مللس"  بن  "أحمد  عدن  محافظ 

"هانز غروندبيرغ" في أول زيارة    لجديد إلى عدناملبعوث األممي ا  25من زيارة فقط  خمسة أيام  ، بعد  2021في أكتوبر  السقطري"

أّن إلمحاولة  وبدت كبقيادات املجلس االنتقالي.  التقى خاللها  ، في جولة  له منذ تعيينهرسمية   التي يسيطر عليها  عدن    ثبات 

 غير آمنة وغير مستقرةاالنتقالي الجنوبي  
ً
 أوروبيا

ً
العاصمة عدن،  له زيارة    كان من املقرر باملثل   رفيع املستوى  ، ال سّيما وأن وفدا

ومرافقيه.   املحافظ  اغتيال  محاولة  عملية  من  أيام  حكومة  بعد  أعضاء  استهداف  محاولة  بأشهر،  العملية  هذه  سبق  وقد 

عدن   مطار  على  هجوم  في  الرياض"،  "اتفاق  عن  املنبثقة  الجديدة  بمقتل  املناصفة  وأصيب    22تسبب   
ً
شخصا

   ؛ووجهت اتهامات في حينه للحوثيين بضلوعهم في العملية26عشرات. ال
ُ
فذ بصواريخ بالستية مماثلة لتلك التي يمتلكها  لكونه ن

 لجنة الخبراء الدوليين ذلك الحوثيون، وأكدت 
ً
 27.الحقا

مجلس التعاون الخليجي    اعتزامعن  تحدثت فيه مصادر،  يوم الذي  على الهذا الفهم لألحداث، يقودنا إلى أهمية تسليط الضوء  

تعرض قائد قوات  فقط؛  . خالل ساعات  28إمكانية دعوة جماعة الحوثي وأطراف أخرى إلجراء مشاورات في الرياض  دراسة

ل عدد من الجنود  "عبداللطيف السيد" ملحاولة اغتيال بسيارة مفخخة، أدت إلى إصابته ومقت الحزام األمني في محافظة أبين  

العاصمة  يمنية، تم اغتيال اللواء "ثابت جواس" في  -عقد مشاورات يمنيةموعد  بعد أيام من اإلعالن الرسمي عن  و   29واملهاجمين. 

اغتيال "أكرم املشرقي" قائد الحزام األمني في    ،الرياض  مشاوراتمن بدء  واحد  وقبل يوم    فقطواحد  تاله بأسبوع  ثم  عدن،  

  30. مديرية الشيخ عثمان بعدن في كمين مسلح

 حول  أثارت  
ً
؛ شكوكا

ً
مئات اليمنيين مشاورات في  تزامنا مع إجراء  تكثيف العمليات  سبب  حوادث االغتياالت املتتالية مؤخرا

اليمن.  القد تقود نحو حل  مصيرية  مخرجات  ب  خاللها  الخروج من  ا من شأنه  ،الرياض الذي  سالم الشامل في  أنه    بدىاألمر 

 يس
ّ
، في ظل سيطرة  وعلى وجه الخصوص "الجنوبيين"  ل مقاربة مناسبة ملشاركة أوسع للمكونات اليمنية في القرار السيادي شك

  لسنوات  واحدة على قرار الرئاسةسياسية  جهة  
ً
إبريل    7عندما أعلن الرئيس "عبدربه منصور هادي" في  . وهو ما حدث تاليا

ينقل كافة صالحياته له وفق الدستور واملبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية،  رئاس ي في اليمن  قيادة  تشكيل مجلس  عن  الحالي،  

 بإعفاء نائبه "علي محسن األحمر" من منصبه 
ً
 . 31كما أصدر قرارا

 
  (south24.net)إدانات عربية ودولية واسعة ملحاولة اغتيال مسؤولين جنوبيين في عدن 24
  OSESGY (unmissions.org) |املبعوث األممي غروندبرغ في أول زيارة الى عدن 25
  - YouTubeمشاهد مروعة ترصد لحظات استهداف الحوثي طائرة الحكومة اليمنية 26
 عربي -  BBC Newsالحرب في اليمن: تقرير أممي يشير إلى ضلوع الحوثيين في تفجير مطار عدن 27
  (shorouknews.com)بوابة الشروق  -رويترز: مسؤولون خليجيون يدرسون دعوة الحوثيين ملشاورات في الرياض  28
   (alayyam.info)من منفذي محاولة اغتيال قائد الحزام األمني بأبين 2القبض على  -صحيفة األيام  29
 كريتر نت   | CRATAR NET |تفاصيل اغتيال القائد اكرم املشرقي لقوات الحزام األمني للشيخ عثمان بعدن 30
  (alarabiya.net)نقل كامل صالحياته ملجلس القيادة الرئاس ي الرئيس اليمني يعلن 31

https://south24.net/news/news.php?nid=2136
https://south24.net/news/news.php?nid=2136
https://south24.net/news/news.php?nid=2136
https://osesgy.unmissions.org/ar/gallery-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D8%BA%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A8%D8%B1%D8%BA-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%AF%D9%86
https://osesgy.unmissions.org/ar/gallery-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D8%BA%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A8%D8%B1%D8%BA-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%AF%D9%86
https://osesgy.unmissions.org/ar/gallery-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D8%BA%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A8%D8%B1%D8%BA-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%AF%D9%86
https://www.youtube.com/watch?v=FaoGq1RVySY
https://www.youtube.com/watch?v=FaoGq1RVySY
https://www.youtube.com/watch?v=FaoGq1RVySY
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-56587972
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15032022&id=465007d7-fb41-4919-a689-a21ace695726
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15032022&id=465007d7-fb41-4919-a689-a21ace695726
https://www.alayyam.info/news/8XW30LA4-UUOPLF-804A
https://www.alayyam.info/news/8XW30LA4-UUOPLF-804A
https://www.cratar.net/archives/186689
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/yemen/2022/04/07/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/yemen/2022/04/07/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A
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من  النائب األحمر،  ، بما في ذلك تغيير  سياسيةتغييرات في بنية الرئاسة اليمنية بتوافق مختلف القوى الشملت    التياملخرجات  

حزب اإلصالح "اإلخوان    سلطةتقويض  ، هو  نحو السالم  تفاوضية مقبلةأن أحد أهدافها إلى جانب الدخول في عملية    املرّجح 

 لألطراف التي أدارت القرار   يبدو كان  وهو أمر . 32املسلمين"، على مفاصل الرئاسة والجيش الوطني 
ً
 وربما سبب انزعاجا

ً
متوقعا

بشكل    تداولهكان قد بدى  خصوصا وأّن مقترح تغيير مؤسسة الرئاسة    ،املاضيةخالل السنوات    في "الشرعية اليمنية" السيادي  

يناير    واضح اليمنية الرئيسية على اطالع بهذه  .2022منذ  لـ    املعلومات  وكانت األطراف  وفقا ملصادر سياسية رفيعة تحدثت 

التي تدور في    املشاوراته عن  لتشتيت االنتبا   ةمحاولفي  عمليات االغتيال  . من املرّجح أّن خطوات كهذه ضاعفت من  "24"سوث

 ، وهو ما يدفع لالعتقاد أن أكثر من مستفيد قد يكون وراء هذه العمليات بما فيهم الحوثيين.  الرياض

في ورقة واحدة التي طالت قادة سياسيين وعسكريين جنوبيين  االغتيال  فالعمليات كثيرة ومازالت    .ال يمكن حصر عمليات 

  مستمرة، وتطال  
ً
قيادات أمنية جنوبية في نقاط عسكرية بشكل شبه يومي ومتجدد، لذا فالتهديدات والتحديات األمنية  أيضا

تعّرض رجال األمن السياس ي والداخلي الجنوبيين لالغتياالت،    عن ،  يؤكد ذلك مرة أخرى العميد "محمد جواس".  قائمةمازالت  

 لتأثيرهم الكبير على مستوى الحراك الجنوبي أو  الذين  لضباط العسكريين املتقاعدين  بعض ا  كذا و 
ً
مازالوا مستهدفين، نظرا

 33الجغرافية.  املجتمعي في مناطقهمو على املستوى السياس ي 

الجنوبية على األرضوفي   القوى  أحدثته  الذي  العسكري  التأثير  الحالي  سياق  العام  الباحث  ،  مطلع  السياس ي يقول    واملحلل 

، حققت هدفها بشكل سريع وفي وقت قياس ي،  الجنوبية  العمالقة  ألويةعملية )إعصار الجنوب( التي أطلقتها    أّن ب"خالد بقالن"،  

.  دور في إفشال مخططاتها إلسقاط مأرب وشبوةتحرير مديريات شبوة الثالث  وكان لعملية    .مما أربك حسابات جماعة الحوثي

 من أهم أسباب عمليات االغتياال وهذا قد يكون  
ً
   التي طالت قيادات جنوبية   ت واحدا

ً
تجيده الحركة    األمر الذي، وهو  مؤخرا

 أاتضح وقوى أخرى   الحوثية
ً
أو تعمدت إفشال مشروع مقاومة الحوثي، رغم الدعم الكبير الذي تلقته من    نها فشلت عسكريا

  34التحالف العربي.

 

 من نوع آخر ت اغتياال 

املناهض    استهداف الفكرفي جنوب اليمن توسعت إلى حد الخطورة ألن تصل إلى نموذج    تعمليات االغتياال   الواضح أنمن  

أحد ضحايا  ،  تعرضا للتصفية الجسديةاللذان  كان الشابين "عمر باطويل" و"أمجد عبدالرحمن"،    .لألفكار الدينية املتطّرفة

النوع   االغتياالتهذا  منّف   إذ  .من  اليطمح  واملجتمعي  سيطرةذوه  النفس ي  املناخ  من  محاولة  من خالل    ؛على  كثير  أفكار  وئد 

الدعاة وأئمة املساجد الذي    تعّرض عدد من   مقابل ذلك،.  توجيه رسائل لغيرهم بالقتل  وكذا  ،الشباب التنويريين واملثقفين

مة خالل فترات متقطعة في العاصمة عدن وحضرموت،  
ّ
  يستخدمون املنّفذون    كانينتمي معظمهم للتيار السلفي الغتياالت منظ

 
؟-مشاورات يمنية 32

ً
  (south24.net)يمنية برعاية خليجية: هل بات السالم وشيكا

 لقاء أجرته الكاتبة مع العميد "محمد جواس"، مصدر سابق.   33
 .  2022مارس  31لقاء أجرته الكاتبة مع الباحث واملحلل السياس ي "خالد بقالن" في  34

https://south24.net/news/news.php?nid=2578
https://south24.net/news/news.php?nid=2578
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، قبل أن تسيطر  2019-2016بين أعوام  ما  وهو تطور برز بشكل كبير  أثناء عملياتهم.    على الضحية  املباشرالرصاص  إطالق  

ا املجلس  العاصمة عدن. قوات  على  الجنوبي  امل  النتقالي  تعرض  في  كما  اغتيال  لعملية  الضالعي  عبد هللا  واملهندس    23فكر 

   35ملجلس االنتقالي الجنوبي.اللجنة الفنية بافي الضالع. وهو قيادي بارز في الحراك الجنوبي وشغل حينها عضو    2017أغسطس  

، فقد تعرض الصحفي الحربي  ذو تأثير  ينجنوبي   ينصحفي   ة تصفياتهمضمن قائم  دخلوايُ أن  على  يأتي إصرار منفذي االغتياالت  

الجسدية   للتصفية  القعيطي"  العاصمة عدن الكائن  منزله    بجوار"نبيل  وذلك بعد فترة قصيرة من تغطيته ملواجهات  ،  36في 

ات تابعة للمجلس االنتقالي في محافظة أبين جنوب اليمن. أثار مقتل "القعيطي" عسكرية بين قوات موالية للجيش الوطني وقو 

  الرأي العام الدولي، كونه  
ً
 صحفيا

ً
 ومصورا

ً
وفي حين أشارت منظمات الدولية لضلوع حزب اإلصالح    .فرانس برسلوكالة  مراسال

االغتيال على صلة وثيقة بالقيادي البارز في الحكومة اليمنية  أّن املتهمين بعملية    24في العملية، قالت مصادر بحثية لـ سوث

لم تكن العملية الوحيدة الغتياالت    37. أمجد خالد الذي ارتبط بعالقات وثيقة مع نائب الرئيس اليمني وأطراف داخل التحالف

اُتهمت جماعة الحوثي باستهداف ،  في جنوب اليمن  صحفيين  أثناء توجهه رفقة زوجته  العتمي"    "محمود اليمني  الصحفي    إذ 

بإصابات   الُعتمي  أصيب  فيما  وجنينها  الصحفية  مقتل  إلى  الحادثة  وأدت  للوالدة،  املستشفى  إلى  الحرازي"  "رشا  الصحفية 

 38متفاوتة.

وغيرها،   ناسفة  عبوات  أو  للصوت  كاتمة  أسلحة  من  لالغتياالت  املعتادة  األساليب  عن   
ً
الصحفي   كانتوبعيدا   قضية 

 2017الذي توفي في صنعاء عام   "محمد العبس ي"  تقصائياالس
ً
 بأنه مات مسموما

ً
وهو    ، ، من القضايا الالفتة التي أثارت شكوكا

 .
ً
كر أنه كان يستقص ي 39ما أكدته التقارير الطبية الحقا

ُ
قيادات حوثية مرتبطة بالفساد في قطاعات  لشطة مالية  أنفي    فيما ذ

التسميم هالنفط وغيره.   ي  ذاأسلوب  نوعه  األول   كنلم  للصحفي  من  وفاة غامضة  الرئيس صالح،  إبان حكم  ، فقد سبقه 

سالم"   "عبدالحبيب  اليمني  من  بعدوالبرملاني  تستبعد  40رئاسية غداء    مأدبة  ساعات  لم  اليمنية  والروايات  التكهنات  هذه   .

 خاصة ملن كانوا يناهضون أو ينتقدون سياسات النظام السابق.  ، ال بالتسميماالغتي

 عن االغتياالت  
ً
  و ،  يةجبل  مأو الدفع من قم   الغامضة   حوادث السيارات أو    التعذيب داخل السجون بفضال

ً
ال يستبعد  مؤخرا

  ا توافيه  الشخصيات  من   كثيرأن  وغيره، ال سيما و   األوبئة واألمراض  سياسة حديثة لالغتيال عبر نشر كالبيولوجي    جراءاتخاذ اإل 

 شكل مفاجئ.بمرض أو ب بعد اإلصابة املنية 

رجعأن معظمها    إالهذه العمليات وإن اختلفت في أساليبها،  أن    يمكن القول، 
ُ
تندرج ضمن الصراع السياس ي  ألهداف    اأسبابه  ت

 .غتياالتالذي يدخل آخر مراحله باال 

 
  press.info)-(shabwaahاالنتقالي وقياداتهشطارة .. اغتيال املهندس الضالعي رسالة واضحة تستهدف املجلس  35
  - RT Arabicمراسلنا: اغتيال مراسل وكالة فرانس برس نبيل القعيطي في مدينة عدن اليمنية 36
  (south24.net)بعد مرور عام على اغتيال القعيطي، العدالة ما تزال غائبة 37
  (almahjar.net)الصحفي ‘‘العتمي’’ يكشف هوية قتلة زوجته الصحفية رشا الحرازي .. وما حدث معه قبل الجريمة 38
 palestine.org)-" (amanمسموما"تقرير طبي : الصحفي اليمني محمد العبس ي مات  39
  times.com)-(nassصالح يقتل خصومه بالغداء األخير | ناس تايمز تفاصيل مثيرة ودقيقة ..املخلوع 40

https://shabwaah-press.info/news/45538
https://shabwaah-press.info/news/45538
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https://south24.net/news/news.php?nid=1746
https://south24.net/news/news.php?nid=1746
https://south24.net/news/news.php?nid=1746
https://almahjar.net/show269455.html
https://almahjar.net/show269455.html
https://almahjar.net/show269455.html
https://www.aman-palestine.org/media-center/6473.html
https://www.aman-palestine.org/media-center/6473.html
https://nass-times.com/news3532.html
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   ؟الجهات املنفذةمن هي 

 ضد مجهول، غير أن 
ً
  الشواهد التاريخية املعاصرة على الرغم من أن معظم عمليات االغتياالت السياسية في اليمن تقّيد عادة

ين ملعظم عمليات االغتياالت   تشير
ّ
فتنظيمات "القاعدة    . في اليمن  إلى ضلوع التيارات الدينية املتطّرفة على رأس قائمة املنفذ

مبنية  تكون  فأفعالها إما    االتهامات املتكررة.  دائرة   والحوثيين، جميعها تدخل ضمن نطاق  وداعش" إلى جانب اإلخوان املسلمين 

على معالم أيديولوجية ضيقة، تبيح لها ممارسة العنف والتحريض والتعبئة في حق املختلف عنها، أو مبنية على معالم من  

 ملا يتناسب مع سياساتتحا يحددون له
ً
جزء من   على  يمنية التي تعتمد األجهزة االستخباراتية ال  دور يأتي  بعد ذلك . همركاتها وفقا

 العملياتتنفيذ بعض  في هذه التنظيمات 
ّ
 ها بشكل مستقل عبر أجهزتها األمنية.  ، أو تنفذ

    أّن في  الباحث السياس ي "صالح الدويل"،    تؤكد هذه الحالة، ما ذكره
ً
ة إما جهات إرهابية يتم تدويرها لوجستيا

ّ
الجهات املنفذ

األمن   أجهزة  في  معينة  أو جهات  في صنعاء،  العميقة  الدولة  قوى  مراكز  أو  املخابرات  قبل  اليمنمن  األمن    في شمال  سواء 

، بأنه من السهل وضع الفتة التنفيذ باسم "اإلرهاب"  السياس ي أو األمن القومي أو األمن الوقائي التابع للحوثي.
ً
فكل    .مضيفا

العالم أنه بدون سيطرة    رهبوت  ،تدير عمليات القتل وتعمل على تنميط وجود اإلرهاب في الجنوب  منهي  املذكورة  األجهزة  

 لإلرهاب.
ً
  خالد بقالن" هذا االحتمال يوافق املحلل والباحث السياس ي " و   41صنعاء ومراكز قواها، سيكون جنوب اليمن مالذا

 واقعأن الجنوب بات    بالقول،
ً
 هناك مخطط  يكون   أن من الطبيعي  و ،  يفرض نفسه  ا

ً
العسكرية    ة الجنوب قو   نه استهدافأمن ش  ا

العمليات  و   ، بعينها  اغتيال قادة وشخصيات مؤثرة  يتم ذلك إال عبر   نا، ولتفكيك كيانه  من أجل نفذ عبر  هذه 
ُ
جهات لديها  ت

 42في ذات الوقت. لهادوات الجريمة وتموّ أجهزة مخابراتية تمتلك أ

ال  نبغيي  مالئمة    حربالقول، أن فترة 
ً
رت ظروفا

ّ
اليمن، وف ف،  لتصاعد االغتياالت السياسية  األخيرة في 

ّ
ووجدت  بشكل مكث

 مدى ضعف األجهزة االستخباراتية  الجهات املنّفذة مساحة ألن تمارس التخطيط والدقة في إصابة الهدف
ً
، لكونها تعرف جيدا

 عن ذلك، واألمنية الذي نشأ معظمها بعد الحرب. 
ً
واضح عن جرائم االغتياالت املتكررة في  إعالمي   أن هناك تعام   لوحظفضال

 ربما بعمليات أقل جنوب اليمن، 
ً
فرد لها مساحات واسعة للتغطيأهمية مقارنة

ُ
ة الخبرية واملتابعة بأدق  في أماكن أخرى والتي ت

يضع   ما  األسبالتفاصيل.  عن  املهمة،تساؤالت  القضايا  هذه  مثل  إلهمال  املقصودة  أن  اب  يبدو  مالئمة  والذي  أكثر   
ً
ه وضعا

 للمنفذين.  

 

 االغتياالت؟  مواجهةكيف يمكن 

االغتيال   أسباب عمليات  لفهم  نسبي  أو  مقياس مطلق  الرغم من عدم وجود   على 
ّ

إال اليمن،  في جنوب  بالذات  أن  املتزايدة   

أشاروا إلى أن القضاء على القيادات  في الورقة  الذين تمت مقابلتهم  الشواهد التاريخية الحديثة باإلضافة آلراء جميع الباحثين 

 
 لقاء أجرته الكاتبة مع الباحث السياس ي "صالح الدويل"، مصدر سابق.  41
 لقاء أجرته الكاتبة مع الباحث واملحلل السياس ي "خالد بقالن"، مصدر سابق. 42
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ويمكن القول، أن بقاء الثغرات  والشخصيات الجنوبية ذات التأثير السياس ي والعسكري هو أحد األسباب ملثل هذه العمليات.  

فرق االغتياالت مساحة لالستفادة من عدم االستقرار لتنفيذ عمليات على نطاقات    سيسمح ألن تجد،  األمنية دون معالجة

 فية أوسع.  جغرا

مع  .  سريعةومن غير املرّجح أن تسفر عن نتائج    ،منية في الوقت الراهن ستكون مهمة شاقة بال شكإن معالجة التحديات األ 

 من القوى العسكرية واألمنية الجنوبية ملعالجة الوضع القائم ليست مستحيلة.  ذلك، يبدو أن تبنّ 
ً
 واهتماما

ً
ي مقاربة أكثر حرصا

لتأكيد على التزامات "التحالف العربي" بحماية املناطق املحررة في إطار الشراكة مع الفاعلين املحليين، وتوفير  املهم ا  كما أن من

القوات العسكرية الجنوبية التي كان لها دور كبير في   ة ذلكوتدريبات أمنية عالية املستوى، وفي مقدم ما يلزمهم من خبرات  

 حماية أمن منطقة شبه الجزيرة العربية وتحرير معظم املناطق في اليمن من الحوثيين وتنظيم القاعدة.  

أكبر    
ً
اهتماما ر 

ّ
توف استراتيجية  وجود  بضرورة  جواس"  "محمد  العسكري  واملحلل  العميد  يؤكد  املعطيات،  هذه  على  بناًء 

بما يضمن وقايتهم. ألن االهتمام بالعناصر والشخصيات املؤثرة سيساهم   للقيادات الجنوبية املؤثرة سواء سياسية وعسكرية

في سياق  و 43بوصول الجنوبيين إلى املكانة السياسية والعسكرية املطلوبة، والتي دأبت القوى املعادية ملشروع الجنوب عرقلتها. 

احث واملحلل السياس ي "خالد بقالن"، أن أهمية بناء جهاز أمني مخابراتي في الجنوب قادر  يضيف البمواجهة هذه الظاهرة،  

على الرصد واملتابعة من األولويات، وهو ال يقل أهمية عن الحاجة املاسة لتأهيل أفراد األمن وتكثيف الدورات لهم وتشكيل  

، بأن الحوثيوحدات أمنية خاصة بمكافحة ال
ً
  جريمة واإلرهاب. مضيفا

ً
ين يضعون عدن وقادتها األمنيين والعسكريين خصوصا

يجعل من األهمية بمكان رصد القادمين من املناطق التي يسيطر عليها  . ذلك  من يوالون االنتقالي الجنوبي في دائرة االستهداف

  44ن ومراقبتهم فقط دون الحاجة لالعتقال، ألن الرقابة اللصيقة قد تكشف مخططات قبل وقوعها. و الحوثي

األنسب هو  جنوبية  ومؤسسات  لقيادات  "اإلرهاب"  ملف  تسليم  أن  القول،  الخطأ  من  يكون  ما    .لن  لوهو  الباحث  أشار  ه 

 على محاربة اإلرهاب  
ً
مقابل مؤسسات أمنية شمالية قامت بتدوير  السياس ي "صالح الدويل"، لكون هذه املؤسسات أكثر حرصا

، أن  
ً
في حضرموت إلى أن استولى على املكال، ولم تحاربه ألوية   متواجدإبان سلطة الرئيس صالح ظل    "اإلرهاب"اإلرهاب. مضيفا

  . اسيةفقط تم تجهيز قوات "النخبة الحضرمية" وقضت عليه في أماكن تواجده في فترة قي  .وال قوات مكافحة إرهاب وال جيش

 في  بقي  غير أنه  
ً
، وتزداد فيها عمليات  املنطقة العسكرية األولى في حضرموت الوادي التي يديرها قادة شماليون   نطاقموجودا

"عزان" ألنصار الشريعة وهي   ، كما يقول، مدينةسلمت السلطة  حيثوهو الحال نفسه في شبوة،  االغتياالت بشكل متواصل.  

، بأنهم    45. ات النفط والغاز الدوليةمن بلحاف لتهديد شركعلى مقربة  
ً
ى، األمر  ذأي  ألم يتعرضوا لتلك املصالح ب  ذلكرغم  مؤكدا

إلى    ت عناصره، هربوكاره في شبوةأبمهاجمة   " النخبة الشبوانية"قامت  وعندما . املخابرات اليمنيةيتبع  " رهاب"إ نه أ الذي يثبت 

وكان من جديد  انتعش  ،  2019حزب اإلصالح على شبوة في أغسطس    وعندما سيطرشمال اليمن،  مناطق البيضاء ورداع في  

 
 مصدر سابق.لقاء أجرته الكاتبة مع املحلل العسكري "محمد جواس"،  43
 لقاء أجرته الكاتبة مع املحلل السياس ي "خالد بقالن"، مصدر سابق.  44
  (newsyemen.life)القاعدة تسيطر على عزان شبوة -نيوزيمن  45

https://newsyemen.life/new/17641
https://newsyemen.life/new/17641
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 بعد    راد النخبةأفيمر في الطرقات ويقتل  
ً
. غير أن الوضع اختلف مؤخرا

ً
بشكل شبه يومي، ولم تكن القوات حينها تحّرك ساكنا

 46تحرير مديريات شبوة وسيطرة قوات دفاع شبوة وبدأت بتنفيذ أولى عملياتها بمكافحة أوكاره. 

من غير املجدي االكتفاء بمكافحة اإلرهاب أو محاولة القضاء على عمليات االغتياالت من دون اجتراح تدابير أو  مع قول ذلك، 

. إذ خاصة مع بقاء سيطرة الحوثيين على سنتراالت وسيرفرات شركات الهاتف النقال في صنعاء  ،حلول طويلة األجل للحد منها

مكنها من التجسس على مكاملات الشخصيات املستهدفة وتعقب أماكن تواجدها واختراق مراسالتها النصية.  أّن هذه الشركات ت

ظلت  و  مقد  منذ  جدل  محل  النقال  الهاتف  شركات  باستخدام  التجسس  الشعبية  قضية  االنتفاضة  قبل  اتهم    .2011ا  إذ 

توريد    ، جهاز األمن القومي فرض على الشركات املشغلة شريطة الترخيص لها  أّن   "،صالح"معارضون لنظام الرئيس السابق  

واالحتفاظ بتسجيالت ملكاملاتهم   ، وتركيب أجهزة تجسس تمكنه من تسجيل مكاملات آالف املستخدمين الذين يحددهم الجهاز

املخابرات وإم  الجهاز  بياناتها  يكانية وصول  الشركات وقاعدة  باستخدام هوائيات  تواجدهم  أماكن  تحديد  وتعددت هذه  .  إلى 

 47.االتهامات في أوقات متعاقبة بسبب تسريب مكاملات لشخصيات سياسية إلى وسائل اإلعالم في مراحل مختلفة

القومي بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء  عالوة على ذلك، و  ى شركات  عل  ارتفعت مؤشرات استغاللهم إلمكانات جهاز األمن 

الحيوي منذ بداية الحرب في عملياتها   االتصاالت   قطاع الجماعة  استغلت. و الهاتف النقال ومستخدميه في عمليات االغتياالت

 48. ليستية والطائرات املسيرةالعسكرية بمراقبة املكاملات والتجسس ورصد اإلحداثيات الستهداف املدنيين بالصواريخ البا

  السنوات األخير خالل من أجل تجاوز عمليات االغتياالت التي ازدادت بشكل كبير  و في نهاية املطاف،  
ً
على القوى  ة سيكون لزاما

 ل   الجنوبية السياسية والعسكرية 
ً
 : التالية  التوصيات جملةالتعامل مع هذه األحداث وفقا

 واستخباراتي جنوبي فاعل، للحد من عمليات االغتياالت املوّس هناك حاجة ماسة إلى إطار أمني   •
ّ
زة بشكل  عة واملترك

اليمن  السياس ي والعسكري.  التي تستهدف    أساس ي في جنوب  تطوير  لذا، فشخصيات جنوبية مؤثرة على النطاقين 

 . للحد من هذه العملياتشكل أهمية عن األجهزة األمنية السابقة سيبشكل متكامل مستقل  قوي و جهاز استخباراتي 

الجنوبية االعتراف بأنها هي األخرى تتحمل مسؤولية تفاقم عمليات االغتيال بعد    منيةيتعين على القوى السياسية واأل  •

الرصد   في  وجهودها  واألمني،  العسكري  وكذا  السياس ي  القرار  صنع  مواقع  في   
ً
حاليا لكونها  األخيرة،  اليمن  حرب 

 والتحقيق واملتاب
ً
عمل جدية ال مجرد  خطوات  بالقيام  منها    يستوجباألمر الذي  ،  عة بشأن هذه العمليات مازال ضئيال

 خطوات شكلية.  

 لتطوير األجهزة األمنية الجنوبية،   •
ً
إن التهديدات املحتملة والتحديات األمنية في جنوب اليمن يمكن أن تكون دافعا

أن عدم االستجابة ألهمية حدث التحري وتتبع مسارات    االغتيال   بيد  املناسب عبر  بالشكل  التفاعل معه  أو عدم 

 ه، سيؤدي بالضرورة إلى اختراق هذه األجهزة وتفككها مع الوقت.  وصياغة رؤية للتعامل معجذوره 

 
 لقاء أجرته الكاتبة مع الباحث السياس ي "صالح الدويل"، مصدر سابق.  46
 YouTube  - 2015تسريب مكاملة بين الرئيس هادي وأحمد بن مبارك  47
  (aawsat.com)اتهامات للحوثيين بتسخير »االتصاالت« للتجسس على معارضين والتالعب بالقطاع | الشرق األوسط 48

https://www.youtube.com/watch?v=xBeW-NtecOQ
https://www.youtube.com/watch?v=xBeW-NtecOQ
https://www.youtube.com/watch?v=xBeW-NtecOQ
https://aawsat.com/home/article/3125416/%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%C2%BB-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9
https://aawsat.com/home/article/3125416/%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%C2%BB-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9
https://aawsat.com/home/article/3125416/%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%C2%BB-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9
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من قبضة   • واإلنترنت  االتصاالت  تحرير قطاع  في  اإلسراع  أجل  من  الضغط  الجنوبية  السياسية  القوى  يتعين على 

على الجنوب، ويستهدفون من خالله الشخصيات السياسية والعسكرية املؤثرة،  وثيين، الذين يستغلونه في حربهم  الح

 من خالل املراقبة والرصد والتجسس. 

ت املتزايدة التي ُيصنف معظمها  يتعين على اإلعالم الجنوبي والنشطاء الحقوقيين مسؤولية متابعة ملفات االغتياال  •

من أجلها ملحاولة تسليط الضوء   ونقلها للمحافل الدولية والتحشيد   هابية" في جنوب اليمن،ضمن العمليات "اإلر 

 عليها بما يمكن من شانه دعم الفاعلين املحليين للحد منها.  

  شأنه   اقتصادية واجتماعية وغيره، من  تقوية السياسات األخرى مناالهتمام بمقابل  إن إهمال السياسات األمنية   •

البد من عمل تكاملي لتحصين كامل السياسات وتحقيق شروط االستقرار  إذ  .  أن يؤدي إلى تفاقم ظاهرة االغتياالت

   العام السّيما بعد سيطرة القوى العسكرية واألمنية الجنوبية على معظم جغرافية جنوب اليمن. 

 

 

 

 

 

 : املؤلفةمالحظة 

ب عمليات االغتياالت الواردة في هذه الورقة ليست مكتملة، هي جزء يسير من مئات العمليات التي طالت جنوبيين بمختلف املستويات واألساليإن 

أسماء الضحايا لم تدون،    بعض  ضئيلة، كما أن مازالت  ويصعب رصدها نتيجة لعدم تغطية هذا امللف من سابق، ومصادر البحث بشأنه    والدوافع،

 
ً
 عمليات االغتياالت حتى لحظة كتابة الورقة.    عن استمرارفضال

يتقدم األخير،  بآرائهم   24مركز سوث  في  الورقة  أغنوا  الذي  السياسيين والعسكريين  الباحثين  لكل  والتقدير  الشكر  بخالص  لألخبار والدراسات 

 ومعلوماتهم.  
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