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  :  استھ�لية

م عل�ى إص�دار تقري�ر س�نوي ع�ن ٢٠٠٤حرص المرصد اليمني لحقوق ا�نس�ان  من�ذ تأسيس�ه ف�ي 
ا)نتظام السنوي في ا�صدار وبذلك ) يكون المرصد أول حالة حقوق ا�نسان في اليمن بل وعلى 

منظمات المجتمع المدني المحلية التي تصدر تقريراً عن حق�وق ا�نس�ان ب�ل وأول منظم�ة تح�رص 
للمضي قدماً نحو ا)رتقاء بنشاط المرصد إل�ى مرتب�ة  لھذا مما يبعث على التفاؤ، على ا)ستمرار 

السير بأي تجربة ) بد أن تؤدي إل�ى ص�قلھا وا)س�تفادة م�ن أي  متقدمة مستقب:ً )ن ا)ستمرار في
نق��د للخط��وات الس��ابقة خاص��ة إذا ك��ان ھن��اك خط��ط اس��تراتيجيه لتط��وير ا=داء وھ��و أم��ل ) ب��د أن 

.  يتحقق بفضل تضافر جھود كل الزم:ء المخلصين الذين يدركون أھمية النقد البناء وا)ستفادة منه
  من المنتمين

أوضحنا ف�ي تقري�ر الع�ام الماض�ي ف�إن المرص�د ق�د اتب�ع ف�ي وض�ع تقري�ره الس�نوي  وكما سبق أن
الج��زء ا=ول ،رئيس��يين  نأس��لوب الجم��ع ب��ين الموض��وع الع��ام والخ��اص بحي��ث يتك��ون م��ن ج��زئيي

والج�زء الث�اني ، مخصص لموضوع أو قضية من المواضيع أو القضايا ا=كثر أھمية زمناً ومكان�اً 
قضايا حقوق ا�نس�ان ف�ي ال�يمن وف�ي ھ�ذا التقري�ر ال�ذي ب�ين أي�دينا وھ�و لرصد كلما تم رصده من 

  .م ٢٠١٠تقرير عام 

خص��ص الج��زء ا=ول من��ه لدراس��ة قض��ية التط��رف وا�رھ��اب حي��ث ن��اقش البيئ��ة الثقافي��ة المول��دة 
للتطرف وا�رھاب في اليمن والبيئة ا)قتصادية التي تساعد على انتشاره كالفقر والبطالة با�ضافة 

وتن��اول التقري��ر بع��ض الجماع��ات ا�رھابي��ة وبع��ض ، ل��ى البيئ��ة ا)جتماعي��ة الحاض��نة لIرھ��اب إ
  .أنشطتھا في اليمن وكيف نشأت 

ث��م أورد بع��ض العملي��ات الت��ي نف��ذتھا التنظيم��ات الجھادي��ة ف��ي ال��يمن واش��تمل التقري��ر ك��ذلك عل��ى 
ام الحكم في اليمن ومع أنن�ي التوظيف السياسي لIرھاب مركزاً على التوظيف السياسة من قبل نظ

أتفق مع ما جاء في التقرير ف ھذا الجانب إ) أن قضية التوظيف السياسي والحرب على ا�رھاب 
ف��ي نظ��ري يعن��ي أن تتن��اول الجوان��ب الت��ي أش��ار إليھ��ا الكثي��ر م��ن الكت��اب المت��ابعين للح��رب عل��ى 

حلي:ت موضوعية تضع م من م:بسات وت٢٠٠١سبتمبر  ١١ا�رھاب عالميا وما صاحب أحداث 
أكث��ر م��ن ع:م��ة اس��تفھام ح��ول بداي��ة الح��رب عل��ى ا�رھ��اب وم��ا س��بقھا م��ن خل��ق وت��دريب ودع��م 
للجماع��ات ا�رھابي��ة من��ذ اح��ت:ل التح��اد الس��وفيتي =فغانس��تان وكيفي��ة نش��وء طالب��ان والتنظيم��ات 

  .الجھادية في ذلك البلد وكيف وصلت طالبان إلى الحكم فجأة 

  .)ت المطروحة من عديدي من المفكرين المتابعين لھذه القضية الشائكة وكثير من التساؤ

عموماً لقد بذل معدي البحث جھوداً كبي�رة ف�ي الجوان�ب الت�ي تض�منھا وھ�ي جھ�ود تس�تحق الش�كر 
، والتقدير فالموض�وع يق�ع ف�ي المنطق�ة ا=كث�ر اش�تعا)ً ب�ين من�اطق البح�ث ع�ن الحقيق�ة ف�ي الع�الم 

ع:مات ا)ستفھام وبحاجة إلى جھود وإمكانيات ضخمة ورغبة دولية ص�ادقة وتحيط به الكثير من 
وحسب الباحثين في ھذا التقرير أنھم أضاءوا شمعة في ، وشجاعة لكشف مختلف جوانبه وتشعباته 

فلھم التحية والشكر ولكل من ساھم في المراجعة والتصحيح والمتابعة والتنس�يق ف�ي ك�ل ، الطريق 
  .ر وطباعته مراحل إعداد التقري

  

  عبد العزيز البغدادي 

  رئيس المرصد اليمني لحقوق ا�نسان     
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  :المقدمة 

  :أھداف التقرير ومنھجيتة 

ينقس��م إل��ى ، ھ��و التقري��ر الس��نوي الس��ادس لحق��وق ا�نس��ان والديمقراطي��ة ف��ي ال��يمن ، ھ��ذا التقري��ر
  : نجزئيي

  .ا�رھاب واستراتيجيه البقاء في السلطة   -الجزء ا=ول  

  .بيانات الرصد   -الجزء الثاني 

، الجزء التحليلي لدراسة ظاھرة ا�رھ�اب ف�ي ال�يمن والبيئ�ة الحاض�نة ل�ه  -خصص الجزء ا=ول  
والصراع عليھا من حيث . وصلة ا�رھاب بالسلطة ، الثقافية وا)قتصادية وا)جتماعية والسياسية 

وأفراد والتوحد معھا ومع أھداف الممسكين النشأة والغايات وصو)ً إلى اخت:طه بالسلطة تنظيمات 
  .بھا وغايتھم النھائية في احتكار السلطة والثروة  وتأبيدھا وتوريثھا 

يرجع اختيار موضوع ا�رھاب إلى م�ا وص�ل إلي�ه ال�يمن م�ن انقس�ام ح�اد جھ�وي وسياس�ي وفش�ل 
س�اد وان�ز)ق الدول�ة وتوق�ف العملي�ة السياس�ية والتنموي�ة وتس�يد الف، الشراكة الوطنية بصورة كلية 

، خاص�ة القاع�دة ، ا=مر الذي يوفر فرصة سانحة لعمل التنظيمات ا�رھابي�ة ، السريع نحو الفشل 
و)سيما أن الصراع في اليمن صار يھ�دد ، بصورة أكثر استق:لية وحرية وتحدياً للدولة والمجتمع 

سوف يسھم في تجنيب اليمن  وحدة الكيان الوطني وجعل خطر ا�رھاب إشكالية استراتيجيه وحلھا
وأھداف�ه ، وھذا ھو الھدف الرئيس من ھذا التقري�ر ، ا)نز)ق إلى الفوضى وانھيار الكيان الوطني 

الفرعي��ة تتمث��ل مس��عى المس��اھمة ف��ي إيج��اد الح��ل ومواجھ��ه الخط��ر م��ن خ��:ل ط��رح ال��رؤى الت��ي 
، ا)قتص���ادية ، افي���ة تؤس���س �س���تراتيجية وطني���ة لمكافح���ة ا�رھ���اب والقض���اء عل���ى أس���بابة الثق

  .بداً بالقضاء على البيئة والدوافع السياسية لIرھاب ، والسياسة ، ا)جتماعية 

إذ ظھر ذلك الخطر ما أن اندلعت ، كان اختيار موضوع التقرير وھدفه إستشراق للمستقبل القريب 
ق�ة ب�ين الس�لطة م وھنا تكش�فت الع:٢٠١١ا)حتجاجات الشعبية مطالبة بإسقاط النظام وتغييره عام 

  :وتنظيم القاعدة والتنظيمات ا�رھابية عموما ً من خ:ل أمرين 

  .المعلومات التي كشفت عنھا السلطة والمنشقين عنھا  -ا=ول 

تسليم السلطة لمسلحين من ھذه التنظيمات مدن ومديريات بكاملھا في محافظ�ة أب�ين بقص�د  -الثاني 
لقاع�دة تحدي�داً واس�تخدام ھ�ذه الورق�ة ل:بت�زاز ولل�دفع ب�اليمن إخافة العالم واليمنيين من ا�رھاب وا

  .إلى الفوضى 

من ھنا تكون للمساھمة النظرية لھذا التقري�ر ف�ي وض�ع الحل�ول لتجن�ب النت�ائج الخطي�رة لIرھ�اب 
أھمية قصوى من اجل التغيير وتزداد ھذه ا=ھمية حيوي�ة بع�د ان يتحق�ق التغيي�ر وتتج�ه الدول�ة ف�ي 

لقضاء على ا�رھاب فع:ً با)ستناد إلى إستراتيجية وطني�ة وبالتع�اون ال�دولي المتك�افئ اليمن نحو ا
  .الذي ) يتعدى على السيادة الوطنية وسيادة الدستور والقانون اليمني 

با)س�تناد إل�ى ، من حيث المنھج أعتمد التقرير في ھذا الج�زء عل�ى الدراس�ات ا=كاديمي�ة التحليلي�ة 
ا)ستفادة من  ةبا�ضاف، ت الوقائع التي تم جمعھا عبر الرصد الميداني والمكتبي البيانات ولمعلوما



 6  ٢٠١٠التقرير السنوي لحقوق ا�نسان والديمقراطية  في اليمن 

 

الدراسات والبحوث السابقة والخاص�ة با�رھ�اب ف�ي ال�يمن آو ف�ي منطق�ة الش�رق ا=وس�ط بص�ورة 
  .عامة 

أما الجزء الثاني من التقرير فقد خصص لعرض البيانات والمعلومات الت�ي ت�م رص�دھا خ�:ل ع�ام 
م وتك�رار ھ�ذا ٢٠٠٥وھ�و مس�تمر من�ذ ع�ام ، تحليلھا وھذا الج�زء التقلي�دي م�ن التقري�ر م و٢٠١٠

الجزء كل عام يظھر عدم حدوث أي تحسن في حماية حقوق ا�نسان وإنما تتزايد حالة ا)نتھاك�ات 
ويكز ، وھي انتھاكات منھجية تطال كل حقوق ا�نسان وحرياته ا�نسانية ، .وتتكرر بصورة أسوأ 

  .على الحقوق والحريات ا=كثر عرضة ل:نتھاك  التقرير

  :تم إعداد التقرير عبر المراحل التالية 

 تدريب وإعادة تدريب للراصدين  •

 تنفيذ الرصد  •

 جمع البيانات والمعلومات وا=دبيات  •

 استخ:ص المعلومات والبيانات وتصنيفھا  •

 وضع ا=وراق الخلفية من قبل الباحثين  •

 وضع المسودة ا=ولية  •

 عرض المسودة ا=ولية ومناقشتھا في ورشة عمل  •

مراجعة التقرير من قبل اللجنة الفنية وفريق البحث المساعد على ضوء المناقشات وم�ا  •
 نتج عنھا من م:حظات وتحريره
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  ا�ستخ�صات  والتوصيات 

منھجي�ة محاي�دة  يقوم التقرير عل�ى وق�ائع وبيان�ات ومعلوم�ات ثابت�ة وتحلي�ل علم�ي لھ�ا يعتم�د عل�ى
وعل�ى ، قوامھا تلك الوقائع والبيانات والمعلومات والطرق وا=ساليب العلمية في التدقيق  والتحليل 

  :أساس ذلك كله خلص التقرير إلى ما يلي 

، أن ا�رھاب في اليمن قد توفرت له بيئة ثقافية واقتصادية واجتماعي�ة وسياس�ية  حاض�نة  •
اس في دعمه وتقوية شوكته في إطار إستراتيجية البقاء في وكانت البيئة السياسية ھي ا=س

التي تقتضي منع تحقق قيام الديمقراطية والتداول السلمي  للسلطة والعودة إلى ما ، السلطة 
زم��ن ث��م يك��ون ، ب��ا)مت:ك الع��ائلي للس��لطة وتوريثھ��ا ، قب��ل الوح��دة والنظ��ام الجمھ��وري 

دول�ة الق�انون والح�ق ، الدول�ة المدني�ة الحديث�ة التح�ول ال�ديمقراطي وإقام�ة  قالتغيير وتحقي
 .ا=ساس ا=ول للقضاء على ا�رھاب وتجفيف منابعه 

لكن النجاح في محاربته ومدة بقائه رھن ، أن ا�رھاب وتنظيم القاعدة تحديداً ) مستقبل له  •
ھا بطبيع��ة  بن��اء الدول��ة والتنمي��ة وف��ك ا)رتب��اط ب��ين التنظيم��ات ا�رھابي��ة وأي��ديولوجيات

والمؤسس���ات التعليمي���ة الع���ام والخاص���ة والتنظيم���ات السياس���ية وا)جتماعي���ة وا=جھ���زة 
والك��ف ع��ن اس��تخدام ال��دين لخدم��ة السياس��ة وس��يطرة الس��لطة عل��ى ، العس��كرية وا=مني��ة 

، الفضاء الديني وإيجاد إستراتيجية وطنية لمحاربة ا�رھاب وتوسيع مجال الحري�ات كاف�ة 
 :جات خلص التقرير إلى عدد من التوصيات أھمھا ما يلي وبناء على ھذه ا)ستنتا

 

إيجاد إستراتيجية وطنية لمحاربة ا�رھاب تشارك فيھا كافة ا=طراف السياسية والفكري�ة  .١
تش�مل الت��دابير القانوني�ة والثقافي��ة والتربوي�ة وا)قتص��ادية وا)جتماعي�ة الت��ي م�ن ش��أنھا ، 

 .تجفيف منابع ا�رھاب 

ال��ديمقراطي بم��ا يحق��ق ت��داول الس��لطة فع��:ً وس��لمياً والش��راكة ف��ي  ت��وفير ش��روط التح��ول .٢
 .والثروة وتحقيق تنمية عادلة وشاملة ، السلطة 

ومن تبناھا أو استخدامھا وروج لھا عن ھذه ) ا)ستح:ل ( تخلي أصحاب فتأوي التكفير  .٣
 .اد وا)عتذار عما ترتب عليھا من أضرار لحقت بالمجتمع والدولة وا=فر، الفتاوى 

 .إح:ل ثقافة التسامح محل ثقافة الكراھية وتجريم الدعوة للكراھية الوطنية والدينية  .٤

خاص�ة ، أن تضمن مناھج التعليم قيم الحرية والديمقراطية والتسامح والتعددية والش�راكة  .٥
شراكة المجتمع المدني ومؤسساته من أحزاب ونقابات ومنظمات غير حكومية والصحافة 

وأن تجس�د من�اھج ، ا=غنياء والفقراء على ح�د س�واء ، الرجال والنساء  وشراكة، الحرة 
التعليم التقدير وا)حترام لنض�ا)ت  الش�عوب كاف�ة وتض�حياتھا ف�ي س�بيل التق�دم والحري�ة 
والمساواة والعدالة ا)جتماعية والسلم العالمي وا)جتماعي والت�داول الس�لمي للس�لطة ع�ن 

 .ة ونبذ العنف طريق ا)نتخابات الحرة والنزيھ

إنھاء ظاھرة انتھاك حق�وق ا�نس�ان المدني�ة والسياس�ية وتمك�ين م�ن ممارس�تھا وممارس�ة  .٦
  .الحقوق ا)قتصادية وا)جتماعية والثقافية فع:ً 
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  اجلزء األول

  اإلرهاب وإسرتاتيجية البقاء يف السلطة
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  :مقدمة

كان��ت ال��يمن محط��ة عب��ور للمجن��دين الع��رب للح��رب ف��ي أفغانس��تان وھ��م ف��ي الغال��ب م��ن المنتم��ين 

وھ�ي ، للتنظيمات ا�س:مية المتشددة والمتطرفة التي تعتمد على ا�رھ�اب وس�يلة لتحقي�ق غاياتھ�ا 

فرص�ة س�انحة لتل�ك ا�دارة لتنمي�ة ودع�م غايات التقت مع سياسات ا�دارة ا=مريكية حينئذ ومثلت 

المنظمات ا�رھابي�ة بھ�دف مواجھ�ه ا)تح�اد الس�وفيتي والمعس�كر ا)ش�تراكي والحرك�ات اليس�ارية 

  .والقومية في منطقة الشرق ا=وسط وشمال إفريقيا 

قضية البح�ث  التنظيمات الجھادية المسلحةتي من أفغانستان، برز أمام بعد انسحاب ا)تحاد السوفيو

ياتھا، وقد تم اختيار ال�يمن لمعن عدو جديد تحاربه، ومكان جديد أو منطقة تجمع جديدة )نط:ق ع

، وذلك لعناصر من ھذه التنظيمات الذين كان يطلق عليھم المجاھدين ا=فغان  كمنطقة تجمع للقاعدة

ولية أھ�ل ال�يمن تج�اه مسؤ"ذكر منھا كبير منظري القاعدة أبو مصعب السوري في لعوامل عديدة، 

عش�رة أس�باب تؤك�د عل�ى أھمي�ة ال�يمن بالنس�بة للقاع�دة، ل�ذلك اخت�ار " مقدسات المسلمين وث�رواتھم

، وھي عبارة عن منطق�ة جبلي�ة تمت�د م�ن س�واحل بح�ر الع�رب جنوب�اً )كور العوالق(تنظيم القاعدة 

لمنطق�ة، لعب�ت الس�مات وحتى رمال صحراء الربع الخ�الي ش�ما)ً، فض�:ً ع�ن الطبيع�ة الجغرافي�ة ل

التنظ��يم  تش��كل القبيل��ة ع��ادتا)جتماعي��ة للمنطق��ة دوراً ف��ي اختي��ار القاع��دة لھ��ذه المنطق��ة، حي��ث 

ا)جتماعي ا=ساس الذي ينظم السكان في ھذه المنطقة، ا=مر الذي يسھل ا)تصال المباشر بأعي�ان 

الش�عبي، فض�:ً ع�ن م�ا يعاني�ه المناطق الت�ي يتمرك�ز فيھ�ا عناص�ره، وبالت�الي إحي�اء فك�رة الجھ�اد 

سكان المنطقة وسكان اليمن بشكل عام من فقر وعوز، وكل ھذه العوامل تشكل عوامل لبيئة ثقافي�ة 

ال�يمن  ش�ماللغاية مع إستراتيجية النظام في والتقت ھذه ا،  واجتماعية واقتصادية حاضنة لIرھاب

قص��اء ش��ريك الوح��دة والحك��م الح��زب والمتمثل��ة با)س��تعداد لح��رب تل��ى قي��ام الوح��دة اليمني��ة �، 

   ا)شتراكي اليمني وتحقق ذلك فع:ً بعد أربع سنوات من قيام الوحدة 

  :وا"رھاب للتطرف المولدة الثقافية بيئةال: أو�ً 
التحديثي في ھيمنة الق�وى التقليدي�ة عل�ى المج�ال السياس�ي وا)جتم�اعي ف�ي تراجع المشروع ساھم 

 ،١٩٦٧التحريري العربي بعد ھزيمة حزي�ران  المشروع القومي والوطنياليمن، في إطار تراجع 

ق��وى وغي��اب الديمقراطي��ة، وھيمن��ة  مش��روع بن��اء الدول��ة المدني��ة الحديث��ة،)س��يما ف��ي ظ��ل أعاق��ة 

ص�عد إل�ى  ١٩٦٧ن�وفمبر  ٥انق�:ب  فمن�ذ، اً لبن�اء الدول�ة المدني�ةوطني�اجتماعية ) تملك مش�روعاً 

تقليدية ) تمتلك مشروعاً وطنياً لبناء الدول�ة المدني�ة ) لية وعسكرية ودينية قب( السلطة نخبة مركبة 

القوى السياسية والمدنية الحديثة،  بدأت في إقصاءالسلطة والدولة، و وھيمنت على مفاصلالحديثة، 

لھيمن��ة الفك��ر والثقاف��ة التقلي��ديين،  وتھيئ��ة الظ��روف السياس��ية وا)جتماعي��ة وا)قتص��ادية الم:ئم��ة

اھمت الظ��روف ا�قليمي��ة ف��ي انتش��ار ھ��ذه التوجھ��ات ف��ي ال��يمن، حي��ث كان��ت المملك��ة العربي��ة وس��
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خاص�ة م�ع دخ�ول الس�عودية طرف�اً السعودية تمارس تأثيراً واسعاً على النخ�ب التقليدي�ة ف�ي ال�يمن، 

أساسياً ومقرراً في الشأن السياسي والداخلي اليمني ، وخصوص�اً م�ن بع�د عق�د اتفاقي�ة ج�دة م�ارس 

، وقد تمتعت العائلة السعودية الحاكمة بقدر أكبر من الت�أثير ف�ي الس�احة اليمني�ة بع�د ارتف�اع ١٩٧٠

، بفعل ما تمتعت به من قدرة على شراء و)ء كثير من الفاعلين السياسيين ١٩٧٣أسعار النفط عام 

 وذھمنف�� وا)جتم�اعيين اليمني��ين الم�ؤثرين عل��ى ص�ناعة الق��رارات العام��ة ف�ي ال��يمن، حي�ث وجھ��ت

توسيع المنھاج ال�ديني ض�من منھ�اج التعل�يم الع�ام ف�ي الم�دارس التابع�ة  :ا=ول ،باتجاھين وتأثيرھم

تعتمد مناھج تعليمي�ة  يإنشاء نمط خاص من مدارس التعليم الدين: لوزارة التربية والتعليم ، والثاني

  . متطرفة اً متشددة وأفكار

تخلف المناھج التعليمية وتدني مستويات التحصيل العلمي للط:ب والطالب�ات وغي�اب الت�رابط ب�ين 

أي أن الغال��ب ف��ي من��اھج التعل��يم ھ��و الط��ابع التقلي��دي المتخل��ف ال��ذي ) ... التعل��يم وس��وق العم��ل 

ومتطلبات  يواكب التطورات و) يستوعب العلوم المعرفية الحديثة ، وبالتالي فھو ) يلبي احتياجات

س��وق العم��ل ، وإنم��ا يزي��د ويف��اقم م��ن أزم��ة البطال��ة ، ناھي��ك ع��ن حش��و من��اھج التعل��يم ا=ساس��ي 

وإغراقھ��ا بالمف��اھيم الس��لفية المتطرف��ة أم��ا بالنس��بة للتعل��يم ال��ديني ، ف��ي:حظ تزاي��د =ع��داد الطالب��ات 

م إل�ى ٢٠٠٨/  ٢٠٠٧والط:ب الملتحقين بمدارس تحفيظ القرآن  في المرحلة ا=ولية ، لتصل ف�ي 

ھن��اك أيض��اً مئ��ات الم��دارس ) ١(،% ٨دارس��اً  ودارس��ة ، ونس��بة نم��و تق��در ب��ـ  ٩٤٦٩١ح��والي 

والحلق��ات أو الزواي��ا الدراس��ية المنتش��رة ض��من المس��اجد أو المراك��ز أو المعاھ��د ، وحت��ى ض��من 

امع�ة المدارس المختلفة ، حكومية كان�ت أو خاص�ة ، إل�ى جان�ب م�ا تس�مى بالمعاھ�د المتوس�طة وج

الديني��ة الرافض��ة ل:لت��زام بق��انون الجامع��ات اليمني��ة ، إ) أن معظمھ��ا ) تخل��و مناھجھ��ا  ا�يم��ان

ونش��اطاتھا م��ن مض��امين التط��رف والتش��دد ، وتك��رس مف��اھيم العن��ف واتجاھ��ات ا�س��:م السياس��ي 

ج��ل إذ أن جميعھ��ا ) تخض��ع لIش��راف أو التوجي��ه الرس��مي ، ب��ل إن النظ��ام ، م��ن أ... التكفي��ري 

اس��تمرار بقائ��ه ف��ي الحك��م ، يعم��ل عل��ى ا)س��تقواء بھ��ذه ا)تجاھ��ات والمؤسس��ات تج��اه المعارض��ة 

الداخلية والضغوط الخارجية ف�ي محط�ات ومواق�ف ع�دة ، ويق�دم لھ�ا الرعاي�ة المادي�ة والسياس�ية ، 

  بص��������ورة مباش��������رة وغي��������ر مباش��������رة ، ويع��������زف تمام��������اً ع��������ن القي��������ام بأي��������ة رقاب��������ة 

ما يجعل م�ن تل�ك الم�دارس والمؤسس�ات فريس�ة س�ھلة لق�وى التط�رف ... أو إشراف أو توجيه لھا 

 .التي تعمل على تطويعھا وتسخيرھا باتجاه العنف وا�رھاب 

غدت المعاھد الدينية نمطاً تعليمياً موازياً للتعليم العام السائد ومستق:ً عن وزارة التعليم الرس�مية، و

ة ھي الھيئة العلمية، وتشكلت ھيئة العلمي المعاھد والتي تشكلت في موازاتھا مؤسسة لIشراف على

                                                           

  .١٨٠م المقدم إلى مجلس النواب ، ا�مانة العامة لمجلس الوزراء ، مرجع سابق ، ص ٢٠٠٩تقرير ا�داء الحكومي لعام  - ١
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 تم�ارس نش��اطاً موازي�اً لنش��اط ،مكت�ب التوجي�ه وا�رش��ادال�ديني، س��ميت ب أخ�رى للتثقي�ف السياس��ي

، وأدرجت كل من الھيئتين بصورة مستقلة ف�ي الخط�ة الخمس�ية ا=ول�ى إل�ى وزارة الثقافة وا�ع:م

   .)٢("، وليس كجزء منھالثقافة وا�ع:مزارة ا، وونب كل من وزارة التربية والتعليمج

و) ھ�ذا المس�توى التوترات وا)حتقان�ات المذھبي�ة،  اليمن خ:ل تاريخه ھذا المستوى من لم يعرف

) الس�لفي(ثقافة الكراھية ل\خر المذھبي والديني، إ) مع تغلغل الم�ذھب الوھ�ابي  من الحدة في نشر

، وال�ذي يرج�ع إل�ى مطل�ع س�بعينات واختراق�ه للبني�ة التعليمي�ة ، والثقافي�ة ، وا�ع:مي�ة" في اليمن 

من  بعثة تعليمية إلى اليمن، مكونة إرسالالمملكة العربية السعودية إلى  بادرتالقرن العشرين، فقد 

 ، وقدا�عدادي والثانوي ، لمدارس التعليم١٩٧٤- ٧٣في العام الدراسي ، مجموعات من المعلمين 

، الس��عودية الت��ي ت��م إرس��الھا إل��ى ال��يمن أص��در الش��يخ ب��ن ب��از فت��وى إل��ى أعض��اء البعث��ة التعليمي��ة

ام إم� وع�دم ج�واز الص�:ة خل�ف" ح�ي عل�ى خي�ر العم�ل"خ:صتھا عدم جواز النداء ف�ي ا=ذان ب�ـ 

  . )٣(" مع سبھم الصحابة، =ن الغالب عليھم الغلو في أھل البيت زيدي،

ما ي�زال دور الفت�اوى الس�عودية ف�اع:ً ومس�تمراً ، وم�ؤثراً عل�ى الذھني�ة الديني�ة ل�بعض الجماع�ات 

تكف�ر  الت�ي المؤسس�ة الديني�ة الوھابي�ة فل�م تتوق�ف فت�اوىالمرتبطة بھ�ا سياس�ياً ، ومالي�اً ، وم�ذھبياً، 

منذ الحرب ا=ول�ى الت�ي ش�نتھا الق�وات الحكومي�ة اليمني�ة دعو للجھاد ضدھم تثيين اليمنيين ، والحو

التي دخلت ، و٢٠٠٦التي نشبت عام  حتى الحرب السادسة ،٢٠٠٤عام  صعدهضدھم في محافظة 

، السياس��ية، والعس��كرية(، حي��ث تقاطع��ت المص��الح فيھ��ا المملك��ة الس��عودية طرف��اً محارب��اً أساس��ياً 

، جماع��ات الديني��ة ، م��ع مص��الح الن الرس��ميتين اليمني��ة، والس��عوديةللمؤسس��تي) والديني��ة المذھبي��ة

  .السادسة صعدهظيم القاعدة في حرب وتن

أن المدارس السلفية المتشددة والمتطرفة في اليمن ھي الحاض�نة والفقاس�ة  كثير من الدراسات تؤكد

، رة ا=وق�اف مطل�ع ا=لفي�ة الثالث�ةفت إحصائية لوزاوقد كش"، ديولوجية لثقافة الجھاد وا�رھابا=ي

أربع�ة  ح�والي، والخارج�ة ع�ن إش�راف الحكوم�ة بلغ�ت عدد المدارس الديني�ة ف�ي ال�يمنأن إجمالي 

، علم��اً أن ھ��ذه )٤("آ)ف مدرس�ة ، والت��ي انتش��رت بش��كل خ��اص ف�ي المحافظ��ات الحدودي��ة والنائي��ة

يمي��ة منتش��رة ف��ي ك��ل ال��ب:د حت��ى ف��ي عواص��م الم��دن الم��دارس والمعاھ��د ، والمراك��ز الديني��ة التعل

بعمليات مسح ميدانية شاملة للمراكز والمدارس  –نفسھا  –وعندما قامت وزارة ا=وقاف "الرئيسة 

الديني��ة الناش��طة خ��ارج إش��راف الحكوم��ة ، وج��دت أن الكثي��ر منھ��ا ق��د أف��رزت ش��ريحة واس��عة م��ن 

، فض��:ً ع��ن غ��رس مف��اھيم ه المجتم��ع وا^خ��رينالكراھي��ة تج��ا الش��باب ال��ذين يحمل��ون فك��ر وثقاف��ة

                                                           

 . ٢٣٣-٢٧ص تحت الطبع " ا3خوان المسلمون وا1رتباط بالتعليم في اليمن"مسودة كتاب أو كتيب تحت عنوان أنظر حسن شكري  - ٢
  .٩٤حسن شكري مصدر سابق ص  - ٣
 . ١٤٧ص  ..." أثر ظاھرة ا3رھاب "نبيل الرزاقي كتاب . د - ٤
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، المذھبي�ة ق�د ب�رزت ف�ي ش�كل أعم�ال كما أن مخرجات ھذه المدارس، والمراكزالتطرف والغلو ، 

ويؤك��د وكي��ل وزارة  ،"إرھابي��ة ألحق��ت أض��راراً جس��يمة ب��المجتمع ، وزعزع��ت ا=م��ن وا)س��تقرار

، ت��أثير الجماع��ات الديني��ة المتطرف��ةا^)ف م��ن الش��باب اليمن��ي يخض��عون ل  ا=وق��اف وا�رش��اد أن

لديني�ة الخارج�ة ، حتى تحولت المراك�ز االجماعات ھذه حيث ظلوا لسنوات طويلة تقتات منھم أيدي

فجعل�وا ، إلى أوكار لتصدير ا�رھ�اب والتط�رف ، وزرع ا=فك�ار المتش�ددة ، عن إشراف الحكومة

، ولھم آراء متطرفة في الھيئة والملبس ، الغريب ع�ن رائض، والندب واجباً ف –كما يقول  –السنن 

الكت��اب والس��نة ، كم��ا حول��وا المس��اجد إل��ى م��ا يش��به المعس��كرات والت��ي يعق��دون فيھ��ا اجتماع��ات ، 

، ھذا ما يقوله وكيل وزارة في المؤسس�ة السياس�ية الرس�مية ، وف�ي ال�وزارة )٥("وتدريبات عسكرية

ي���ة المتح���ررة م���ن الجم���ود ذه الجماع���ات ، وھ���و أح���د الك���وادر المدني���ة العق:نالمتابع���ة لنش���اط ھ���

السياس��ية مث��ل ھ��ذا التص��ريح م��ن أي موظ��ف أو مس��ؤول ف��ي المؤسس��ة نج��د  � ، وق��دوا)نغ��:ق

، إن لم نقل دعم وحماي�ة أجھ�زة ناف�ذة ف�ي الرسمية، إ) فيما ندر، إن ما سبق يؤكد صمت، وسكوت

لعم��ل ونش��اط ھ��ذه المعاھ��د ، والم��دارس والمراك��ز الديني��ة بمختل��ف المؤسس��ة السياس��ية الرس��مية 

ول��و ع��دنا ل��تفحص ومتابع��ة أس��ماء م��ن اش��تركوا ف��ي عملي��ات قت��ل وتفجي��ر . أص��نافھا وتس��مياتھا 

من خريجي ھ�ذه معظمھم مختلف ا=نشطة ا�رھابية ، سنجد واختطاف للسياح ، وقتل ل_جانب ، و

مدرسة مقبل الوادعي كانت و. الدينية السلفية والجھادية المتطرفة المعاھد ، والمدارس ، والمراكز 

وغيرھا ھي البداية التي فرخت وأنتجت كل ذلك ، وبدعم ، وحماي�ة ، وتموي�ل  صعدهومراكزه في 

، ووصل ا=مر إلى حد أن علماء اليمن وجدوا أنفسھم في المؤسسة السياسية الرسمية من قطاع نافذ

، ح والمھول من المدارس، والمراكز، والمعاھد الدينية، الخارجة عن السيطرةالعدد الكاسأمام ھذا ـ 

دموا ب�أكثر م�ن إلى أن يتق�مضطرين  ـ وأمام فوضى فتاواھا التكفيرية والجھادية ضد المجتمع كله 

ة والفقھية توحيد مناھج العلوم الشرعي  ، أحد بياناتھم أكدوا على ضرورةتوصية للحد من ذلك، ففي

، وحلقات الدرس ، بم�ا يض�من توحي�د كلم�ة المدرس�ين والط�:ب ، وتعمي�ق ات والجامعاتفي الكلي

لشدة اصطراعھم التكفيري في ما بي�نھم الب�ين ، حت�ى داخ�ل ا)تج�اه الس�لفي  )٦("المحبة في ما بينھم

والجھادي��ة ، والقاعدي��ة ، تكف��ر ) الوھابي��ة(الواح��د ، وجمي��ع التي��ارات الديني��ة المتطرف��ة ، الس��لفية 

ا)نتخاب��ات والبرلم��ان ، والتعددي��ة ، والديمقراطي��ة ، والحزبي��ة ، والدس��تور ، و) يعترف��ون بميث��اق 

المتحدة ، وإع�:ن حق�وق ا�نس�ان ، و) أي م�ن المواثي�ق والق�وانين الدولي�ة ، واعتب�ر الش�يخ ا=مم 

                                                           

، النص نق<ً عن صحيفة السياسية الحكومية الصادر  ١٤٩-١٤٨مصدر سابق ص ..." أثر ظاھرة ا3رھاب "كتاب  نبيل الرزاقي. د - ٥
  ) .١٨٠٣٢(عن وكالة ا�نباء سبأ العدد 

م نق<ً عن وثائق التقرير الحكومي للبرلمان ٢/١/٢٠٠٣ھـ الموافق ١٤٢٣شوال  ٢٩بيان صادر عن جمعية علماء اليمن بتاريخ - ٦
  .م ٢٠٠٢ديسمبر 
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أن�ا ) أؤم�ن : "وق�ال ) ط�اغوت ونجاس�ة(السلفي مقبل ال�وادعي ، دس�تور دول�ة الوح�دة اليمني�ة أن�ه 

  . )٧("بالدستور من أوله إلى آخره و) يحتاج أن أرد عليه

سس الحقيقي للمدرسة الس�لفية التكفيري�ة والجھادي�ة ك�ذلك ، وق�د يعتبر مقبل ھادي الوادعي ھو المؤ

بدأ حياته بعد عودته من السعودية وسجنه ھناك لعدة س�نوات بع�د أح�داث الح�رم المك�ي الت�ي قادھ�ا 

أول  وأص�درجھيمان العتيبي السلفي التكفيري السعودي ، وبدأ مقبل حياته في نف�س اتج�اه جھيم�ان 

ومئ�ات ا=ش�رطة " روافض ال�يمن"و" المخرج من الفتنة"نيات تحت عنوان كتاباته في أوائل الثماني

التكفيري��ة والجھادي��ة المتطرف��ة ، الداعي��ة للتعص��ب الم��ذھبي ، وتكفي��ر الم��دارس الفقھي��ة والمذھبي��ة 

المخالفة لما يذھب إليه في توجھه السلفي الوھابي المتطرف ، وھو ُمَعاٍد للحي�اة المدني�ة والعص�رية 

حت�ى ) بات ، برلمان ، أحزاب ، ديمقراطية ، تعددية ، حق�وق إنس�ان ، مش�روعية دولي�ةانتخا(كلھا 

اتھام حزب ا�ص:ح بالزندق�ة والخ�روج ع�ن ال�دين ، وتكفي�ر الش�يعة الزيدي�ة ، وا)ثن�ي عش�رية ، 

والصوفية ، وا�سماعيلية ، وكل ذلك بعلم وحماية من المؤسسة السياس�ية الرس�مية طيل�ة أكث�ر م�ن 

قود حتى وفاته قبل سنوات قليلة ، ومن جبة أو معطف الشيخ مقبل الوادعي خرج�ت معظ�م ث�ثة ع

  .تيارات التعصب الديني والمذھبي ، والتطرف الفكري الجھادي

 التط�رف و إل�ىقيم�اً ت�دفع  يتض�منتظھر الدراسات لمناھج التعل�يم ف�ي ال�يمن أن الكت�اب المدرس�ي 

ويتض�من دع�وة للكراھي�ة الوطني�ة والديني�ة ض�د  نس�انا�ومناھضة الديمقراطي�ة وحق�وق  ا�رھاب

وھذه القيم ) تخل�و ،  ٨م١٩٩٤حرب  ا=خصالخصوم السياسيين وتمجيد الحروب ونتائجھا وعلى 

بل ان ،  ٩بما في ذلك المقررات الدراسية الخاصة بكليات الحقوق اليمنية، منھا المقررات الجامعية 

رفض وجود دستور وقانون في ال�ب:د وتس�م ھ�ذه الحال�ة من بين مقررات كليات الحقوق مقررات ت

   ١٠بالكفر

، وھ�ي والتعصب، وثقافة الفتنة والجھ�ادنظرياً وعملياً فقه التشدد  التيارات السلفية المتطرفة تكرس

الجماعة الواحدة المس�مى جميعاً ) تقبل با^خر الديني والمذھبي المختلف ، وھناك اخت:فات داخل 

  . ا)خت:فو ضيقھا با^خر وعدم القبول بالتعدد والتنوع، سببه بالسلفية

  

  
                                                           

 .١٣٥مصدر سابق ص ..." أثر ظاھرة ا3رھاب "نبيل الرزاقي كتاب . د - ٧
مكانة حقوق ا1نسان في مناھج التعليم الثانوي في اليمن في كتاب : محمد احمد على المخ<في وعبد الكافي شرف الدين الرحبي . راجع  ٨
  م٢٠٠٤تونس ، المعھد العربي لحقوق ا1نسان . ق تطورھا إشكاليات وأفا: حقوق ا1نسان في المؤسسة التعليمية العربية : 
في كتاب سياسة تدريس : سياسة تدريس القانون في كليات الحقوق اليمنية واثرھا على العدالة : محمد احمد على المخ<في .راجع  ٩

وسيلة كتاب مركز المعلومات ،م٢٠٠١ولى الطبعة ا1، القاھرة ، مركز استق<ل القضاء والمحاماة . القانون في كليات الحقوق العربية 
 م ٢٠٠٢والتاھيل لحقوق ا1نسان تعز 

مذكرة توضيحية في الجواب الشافي حول المقصود با�سرة كأحكام في : احمد يحي لطف الفسيل : راجع نموذج لھذه المقررات  ١٠
 دار الفكر  . الشريعة وكمواد في القانون 
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  طبيعة الخطاب ا�يديولوجي للجماعات السلفية في اليمن) ١(إطار رقم 
بدعم من  ،اليمن، في نشر أفكارھا وقيمھا وطروحاتھا المتطرفة ط معظم التيارات السلفية فيتنش

التح�ريض ض�د الش�يعة وعل�ى وج�ه ويتركز نشاطھا حول جھات رسمية نافذة وبصورة علنية ، 

تكفير بل وتكفيرھم أحياناً، و )ا)ثني عشرية ، والزيدية ، وا�سماعيلية ، والصوفية(الخصوص 

ا)شتراكيين أو من تسميھم الماركسيين ، وخطابھم التكفيري والجھادي يتوجه بشكل مباشر ضد 

، ة وثقافية وأدبي�ة ، وإبداعي�ة كبي�رة ف�ي ال�ب:دالحزب ا)شتراكي اليمني ، وضد شخصيات فكري

ولعل أھ�م مج�ا)ت نش�اط الجماع�ات الس�لفية ف�ي ال�يمن ھ�و تكفي�ر م�ن تس�ميھم التي�ارات الس�لفية 

الدول�ة المدني�ة الديمقراطي�ة الحديث�ة ، وبالمواطن�ة المتس�اوية ،  بالعلمانيين، ال�ذين يط�البون ببن�اء

لم��ان ، والتعددي��ة ، والحزبي��ة ، وترك��ز ھ��ذه الجماع��ات وحق��وق ا�نس��ان ، وا)نتخاب��ات ، والبر

الس��لفية ھجومھ��ا ال��ديني التكفي��ري ض��د الناش��طات الم��دنيات ف��ي المجتم��ع ، وخاص��ة الناش��طات 

  .اللواتي يعارضن علناً وبوضوح ا=شكال والممارسات والوقائع التمييزية ضد المرأة
  

باسم الجھاد الديني ضد لتي تمارس القتل الجسدي ، ا) تنظيم القاعدة(إن العناصر الجھادية القاعدية 

في  ، وأدوات طيعة ، مطيعة ،، إنما ھم ت:ميذ صغار)ومذھبياً دينياً ، (، والمختلفين عنھم المغايرين

، زعماء الفتاوى م�ن قي�ادات الجماع�ات الس�لفية وھ�م ب�ذلك ينتظ�رون )المرجعيات(يد و)ة ا=مر ، 

من أمرھم  أما، فقط من يضغط الزناد �صابة الھدف، فھم فتوى لتنفيذ أمر القتل الجھادي صدور ال

ھ��م المرجعي��ات الديني��ة المتطرف��ة ، قي��ادات الجماع��ات الس��لفية التكفيري��ة ، والجھادي��ة ، فل ، بالقت��

ويمارس�ون أنش�طتھم علن�اً ، ب:دالمحتضنة من أجنحة في الحكم ، ومنتشرون في ط�ول وع�رض ال�

وصل التمادي إل�ى ح�د قي�ام ال�بعض م�نھم بإع�داد ق�وائم بأس�ماء رم�وز وشخص�يات مس�تنيرة ،  وقد

يتھمونھا صراحة بالكفر البواح والخروج على معلوم من الدين ، وأفتوا بإھدار دمائھم وإباحة قتلھم 

ات ، وقد ثبت من خ:ل تحقيقات النيابة والمح�اكم الجزائي�ة المتخصص�ة ، أن ق�وائم القت�ل والتص�في

الجسدية كانت تشمل أسماء الفقھاء والعلماء المستنيرين والمجتھدين في علوم الدين ، با�ضافة إلى 

، وق�د )١١("العديد من قيادات ا=حزاب السياسية ، مفكرين ، ومثقف�ين ، وأدب�اء وص�حفيين ، وفن�انين

ته ا=يديولوجية ، ثم بعد سبق التأكيد أن ا�رھاب يبدأ فكراً متعصباً ، متطرفاً  يحتكر الحقيقة في ذا

ذل��ك يتح��ول إل��ى جريم��ة وقت��ل ، ف��التطرف وا�رھ��اب ) ينحص��ران أو يتح��ددان فق��ط ف��ي عملي��ات 

ف�التكفير الفك�ري "ا)غتيال والقتل الفردي والجماعي فحس�ب ، ب�ل ف�ي عملي�ة ا)غتي�ا)ت المعنوي�ة 

ت الدولة ، ومثل فرض الحجاب ، ، فيما لو تقاعس) الكافر(الديني ، والقول بإباحية تنفيذ الحد على 

                                                           

م ، مركز عبادي للدراسات ٢٠١٠، ط أولى  ١٣١ص " ظاھرة ا3رھاب على ا�من القومي اليمنياثر "كتاب  نبيل علي الرزاقي . د- ١١
  م ٢٠٠٣نشرت إحدى ھذه القوائم في نقد وتفكيك خطاب ا1ستح<ل وسلسلة كتاب الثوري .صنعاء –والنشر 
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، سواء فن النحت ، أو الرسم ، ومث�ل المح�او)ت الدائب�ة لنش�ر رؤي�ة دوني�ة  التشكيليوتحريم الفن 

  .وأشكا)ً محددة من السلوك لتسفيه الفنون المسرحية والسينمائية ، وتفرض قيماً 

النظ��ري وإن اختلف��ت خ:ص��ة ا=م��ر أن ا�رھ��اب الفك��ري والعمل��ي ھ��و التجل��ي للجم��ود ا=ص��ولي 

  .)١٢("وتنوعت أشكاله ومظاھره

إن ھن�اك مس�اجد "في تقرير الحكومة المقدم إلى البرلمان حول ا�رھاب الديني ھناك حديث مباشر 

ومصالح الشعب العليا ، وأن بعض المساجد تحتوي كتباً مغالية في  الحكومةومكتبات تحرض ضد 

ط�ب وأن ھناك فتاوى ت�دعو للجھ�اد ض�د الكف�ار م�ن خ�:ل خ ،م الدينية، وأشرطة تحريضيةالمفاھي

، كما تبين من خ:ل التحقيقات مع المحتجزين ، وإن ا�رھاب تنفيذ المساجد ، وا=شرطة والتعاميم

ال�دين المتط�رفين ، وأن ھن�اك م�ن يش�جع ويس�ھل دع�وة الش�باب م�ن جنس�يات  مشايخلفتوى بعض 

ارس والكلي�ات الديني�ة ، وتلق�ي الفك�ر ال�ديني المتط��رف ، مختلف�ة إل�ى ال�يمن ، بھ�دف إلح�اقھم بالم��د

  ، )١٣("، ومقاومة الكفار الملحدينبشير بما أسموه الصحوة ا�س:ميةوعودتھم إلى بلدانھم للت

وج�ود تموي�ل م�الي لنش�اط ھ�ذه الجماع�ات ، م�ن قب�ل بع�ض المؤسس�ات "ويشير التقرير كذلك إلى 

، ومن المھم ھنا ا�شارة والتأكيد على )١٤("في الخارج الدينية ، والخيرية ، ومن بعض الشخصيات

ليس ھناك تقاعس عن القيام بالمھمات والمسؤوليات الملقاة عل�ى ع�اتق الحكوم�ة لمكافح�ة ھ�ذه "أن 

، ذل��ك أن العج��ز والفش��ل ھم��ا  )١٥(كم��ا ج��اء ب��النص ف��ي تقري��ر الحكوم��ة للبرلم��ان" ا^ف��ة الخطي��رة

والتواطؤ وليس التقاعس ، ذلك أن ھناك قوى نافذة أكب�ر الحاصل ، وسببه الصمت والسكوت ، بل 

وأقوى من الحكومة ھي من يقف خلف دعم وتأمين حماية وس:مة الحواضن ا=يديولوجية للتطرف 

وم�ن ھن�ا تب�رز ھيمن�ة خط�اب الوص�ف والش�كوى ، وع�رض أم�ر . والتشدد الديني وتكفي�ر ا^خ�ر 

قع ) تقوى و) تقدر عملياً على فعل أي شيء جدي واقع في خطاب الحكومة للبرلمان =نھا في الوا

،وسيستمر ھذا العجز والفشل ، وھذا ا=مر الواقع ، مالم يفك ا)رتب�اط ج�ذرياً ب�ين ا=جنح�ة الناف�ذة 

وف�ي ذل�ك تفس�ير سياس�ي . في المؤسسة السياس�ية الرس�مية وھ�ذه الجماع�ات المتطرف�ة وا�رھابي�ة 

، الرسميين تجاه ظاھرة ا�رھ�اب ، والقاع�دة ، =ن المطل�وب واقعي لخطاب ، التھويل ، والتھوين 

  .ھو جدية مكافحة ا�رھاب في الواقع وليس في الخطاب

  

  

                                                           

،  ٦٢- ٦١شاركة مجموعة من الكتاب ، ص ندوة تحرير عصام عامر بم" ا�صولية ، والعنف ، وا3رھاب"محمود أمين العالم كتاب  - ١٢
 .م القاھرة٢٠٠٠نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ط يناير 

 " .حقائق أمام الشعب ا3رھاب في اليمن إلى أين؟"تحت عنوان  ٣٢م ص ٢٠٠٠تقرير الحكومة المقدم للبرلمان ديسمبر - ١٣
 . ٣٤تقرير الحكومة للبرلمان مصدر سابق ص  - ١٤
 . ٤٢تقرير الحكومة للبرلمان مصدر سابق ص  - ١٥
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  .دور مركز دماج السلفي في استقطاب المتطرفين العرب إلى اليمن) ٢( إطار رقم 
، ةا�س�:ميو الطلبة والدراسين من ال�دول العربي�ةكان معھد دماج يستقبل المئات بل ا^)ف من 

ومنھم مجموعات ليبية كبيرة ، وكان النظام الليبي يرى فيھم خطراً على مصالحه وعلى مستقبل 

، وكان�ت ھن�اك بتس�ليمھم  النظام في ليبيا ، وجرت المطالبة عب�ر القن�وات الرس�مية الدبلوماس�ية 

 ،١٩٨٨ج��رت خ��:ل ع��ام أخب��ار ومعلوم��ات ع��ن مفاوض��ات رس��مية دبلوماس��ية ب��ين ال��دولتين 

بخصوص ھذه المجاميع ا�س:مية الليبية المعارضة الموجودة في شمال اليمن سابقاً ، وقد أشار 

الشيخ مقبل الوادعي في بعض خطبه وكتاباته ع�ن وج�ود أكث�ر م�ن أربع�ين ليبي�اً ف�ي مرك�زه أو 

طبع���اً إل���ى جان���ب عش���رات الجنس���يات العربي���ة وا�س���:مية وا=س���يوية وا=فريقي���ة ، . معھ���ده 

ولم تتوقف مطالب�ات النظ�ام المص�ري من�ذ الثمانيني�ات بتس�ليمه بع�ض ا=س�ماء  )١٦(.وبية وا=ور

المتواجدة في اليمن وھناك معلومات عن تسليم بعض المجاميع أو ا=سماء ضمن ص�فقات أمني�ة 

  . بين النظامين 

  

  المساعدة على انتشار ا"رھاب ا�قتصاديةالبيئة : ثانياً 
) ش��ك ب��أن ھن��اك العدي��د م��ن المقوم��ات والعوام��ل المؤدي��ة إل��ى نش��ؤ وانتش��ار ظ��اھرة التط��رف 

، ) إقليمي�ة ودولي�ة(وا�رھاب في اليمن ، وأن بعض تلك العوام�ل محلي�ة وبعض�ھا ا^خ�ر خارجي�ة 

وأن المحلية منھا لھا جذور ثقافية وسياسية واقتصادية، وليس جدي�داً الق�ول ب�أن جماع�ات التط�رف 

رھاب تجد متنفساً لھا ضمن ا=وضاع ا)قتصادية وا)جتماعية المتدھورة، وف�ي ظ�روف ت�دني وا�

المستويات المعيشية ، ليس في اليمن فحسب بل في أي بلد كان، فكلما كانت وطأة الفقر أشدc وكانت 

وم�ات ا=وضاع ا)قتصادية والسياسية متدھورة، كلما تھي�أت البيئ�ة أكث�ر وت�وافرت المناخ�ات والمق

ن ييبت��ز النظ��ام اليمن��ي الف��اعلين ال��داخليا�رھ��اب بص��ورة أكب��ر وأكث��ر يس��راً، حي��ث  لنش��ؤ وانتش��ار

ا�رھ��اب، م�ن أج��ل التنص�ل م��ن التزامات�ه وتعھدات��ه  ةي�ين وال��دوليين وش�ركاء ال��يمن بقض�يوا�قليم

وم���ن أج���ل الحص���ول عل���ى المزي���د م���ن المعون���ات المالي���ة  )∗(با�ص���:ح السياس���ي وا)قتص���ادي،

                                                           

م ، مكتبية ٢٠٠٨، ط أولى  ٣٠٧الخلفية الفكرية وا1متداد ص .. النشأة : القاعدة في اليمن "سعيد علي عبيد الجمحي كتاب . د- ١٦
فة البلدان العربية لقد توسعت دعوة مقبل الوادعي ، وأقبل عليه كثير من الشباب من كا" الحضارة صنعاء ، حيث جاء في الكتاب 

والذين بلغ عددھم  –كما وصفھم  –وا3س<مية ، فنجد الشيخ الوادعي يذكر من ت<ميذه النابغين والذين 1 يزالون على خير واستقامة 
نا عشر واثنا عشر جزائرياً ، وخمسة عراقيين ، وث<ثة وأربعين ليبياً ، واث ١٢ث<ثة عشر مصرياً ، و ١٣خمسمائة طالب وطالبة منھم 

ص " صومالياً ، با3ضافة إلى تسعة ط<ب من اندونيسيا ، وأعداد قليلة من المغرب ، وسوريا ، والسودان ، ولبنان ، وجزر البھامة 
٣٠٧ .  

لدعم ا3ص<حات ، ووقع ) ٨G(أُدرجت اليمن ضمن خطة مجموعة " سي إي<ند"م بو1ية جورجيا ا�مريكية في ٢٠٠٤في يونيو  - ) ∗(
  :يس الجمھورية اليمنية حيث تمثلت أبرز اتجاھات الخطة في عليھا رئ

إص<ح النظام السياسي والفصل بين السلطات ، تحسين شروط ا1نتخابات الحرة بكافة أشكالھا ، المساواة : (الديمقراطية والحكم الصالح 
 ) .<لية وتعزيز مكانة المجتمع المدنيبين الجنسين وتمكين المرأة سياسياً واقتصادياً ، حرية واستق<لية ا3ع<م ، استق

 ) .مكافحة ا�مية وتطوير ا�نظمة التعليمية: (بناء مجتمع المعرفة 

  تنمية الموارد البشرية ومكافحة الفقر والبطالة ، الشفافية ومكافحة الفساد ، تھيئة مناخات ا1ستثمار : (التنمية ا1قتصادية 
  ) .والتنمية 
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وا)قتص��ادية والمزي��د م��ن كس��ب التأيي��د لل��نھج السياس��ي الرس��مي الق��ائم ف��ي مواجھت��ه =ط��راف 

  .المعارضة السياسية المختلفة 

إلى جانب العوامل السياسية والثقافية وا=منية  ھناك جملة من العوامل ا)قتصادية التي تش�كل بيئ�ة 

، وعج��ز الفقر والبطال��ة والتض��خمھابي��ة، ك��حاض��نة ومس��اعدة لنش��اطات الجماع��ات المتش��ددة وا�ر

التي تؤدي إل�ى ) المحلي والخارجي(الموازنات العامة للدولة وتناقص ا�يرادات وتزايد الدين العام 

م والص����حة والمي����اه ، وت����دني مس����توى الخ����دمات ا)جتماعي����ة ف����ي التعل����يتراج����ع ا)س����تثمارات

  .ولة وثقافة المجتمع، إلى جانب تفشي الفساد وتغلغله إلى مفاصل الدالخ...والكھرباء

  :انتشار الفقر: ١
م، فإن الوضع في اليمن ) يزال مقلقاً ، إذ أن حدة الفقر ٢٠٠٩وفقاً لمؤشرات الجوع العالمي للعام 

ف��ي تزاي��د مس��تمر وأن ا=وض��اع المعيش��ية لل��ب:د ش��ديدة الت��أثر ب��المتغيرات الداخلي��ة والخارجي��ة ، 

م ت�أثيراً بالغ�اً عل�ى ال�يمن ٢٠٠٨ا=سعار العالمي�ة للغ�ذاء ع�ام وبحسب البنك الدولي ، كان )رتفاع 

بسبب ا)عتماد الكبير على السلع الغذائي�ة المس�توردة ، حي�ث أج�رى برن�امج الغ�ذاء الع�المي تقييم�اً 

من ا=سر اليمنية ذات اس�تھ:ك غ�ذائي ض�عيف ، % ٥٩أولياً =فقر المحافظات اليمنية  ليتبين بأن 

  )١٧(.استھ:كھا الغذائي أكثر تدنياً من ھذه ا=سر % ٢٤

م بتراج�ع ا=وض�اع ا)قتص�ادية ٢٠٠٩يؤكد ذلك تقرير مجلس الوزراء حول ا=داء الحكومي لع�ام 

   )١٨(% .٤٠وتنامي مستويات الفقر العام والبطالة العامة ، لتص: إلى 

أن ا)رتفاع الع�المي  بالرغم من الجھود التي بذلتھا الحكومة لتحسين مؤشرات الفقر في اليمن ، إ)

، إذ ع�ادت مؤش�رات )١٩" (الطارئ في أسعار الغذاء أعادت المؤشرات إل�ى ذات وض�عھا الس�ابق

من إجمالي عدد % ٨٣(، فض:ً عن أن معظم فقراء اليمن %٤٣إلى % ٣٥قر العام للتزايد من الف

ي ، بحس���ب ق��الطب –، كم���ا أن التف��اوت ا)جتم���اعي )٢٠(يعيش���ون ف��ي المن���اطق الريفي��ة) الفق��راء

، فبع�د أن فجوة لتوزي�ع ال�دخل ت�زداد اتس�اعاً ، يزداد حدة، حيث ) زالت المسوحات ميزانية ا=سرة

) تزي�د ع�ن ) م�ن الس�كان ا=ق�ل دخ�:ً % ٢٠الذي يمث�ل (كانت الحصة المتواضعة للُخميس ا=ول 

م ول�م ٢٠٠٧م  انحدرت نسبتھا أكثر في ١٩٩٨من الدخل السنوي في الجمھورية اليمنية عام % ٦

م��ن % ٢٠وھ��و يمث��ل ال��ـ(، وعل��ى العك��س م��ن ذل��ك بالنس��بة للُخم��يس الخ��امس %١.٦تع��د تتج��اوز 

                                                           

  . ١١م ، مكتب البنك الدولي في صنعاء ، ص ٢٠١٠ربيع –ربع السنوي لليمن  ا1ستعراض ا1قتصادي - ١٧
 ٣١م ، ص ٢٠١٠م المقدم إلى مجلس النواب ، ا�مانة العامة لمجلس الوزراء ، صنعاء ، سبتمبر ٢٠٠٩تقرير ا�داء الحكومي لعام  - ١٨
. 

 ٢١، ) ٢١٠٧٣(الرسمية ، العدد " السياسية"دولي ، صحيفة عبد الكريم ا�رحبي ، نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون ال- ١٩
  .م ، صنعاء ٢٠١٠أكتوبر 

وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، صنعاء ، يونيو  –، الجھاز المركزي لXحصاء ) ٣٩(م ، ا3صدار ٢٠٠٩كتاب ا3حصاء السنوي  - ٢٠
  . ٨٥م ، ص ٢٠١٠
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م ، ٢٠٠٧في % ٦٧م إلى ١٩٩٨

  

من الجانب ا,خر ، ومما يزيد ا)وض�اع تفاقم�اً ، ھ�و اعتم�اد ا!ص� حات ا�قتص�ادية الحكومي�ة ، 

الدوليين ، التي ترتكز بعضھا على حزمة من السياسات النمطية 

، يق��ع عبؤھ��ا ا)س��اس عل��ى ع��اتق الش��رائح ا�جتماعي��ة الفقي��رة وخاص��ة ف��ي م��ا يس��مى بض��ريبة 

المبيعات وإلغاء الدعم عن ا)دوية والم�واد الغذائي�ة ا)ساس�ية وع�ن أس�عار المش�تقات النفطي�ة الت�ي 

يف�اقم  و كافة  ا)م�ر ال�ذي يزي�د الط�ين بل�ه

  .جتماعية الفقيرة لتتسع أكثر رقعة الفقر والفقر المدقع 

اتجھت��ا، عل��ى س��بيل وأم��ام إدراك البن��ك ال��دولي والحكوم��ة اليمني��ة لتبع��ات مث��ل ھ��ذه السياس��ات ، 

، حي�ث النقدي�ة المباش�رة لKس�ر الفقي�رة

، و� يتجاوز المتوسط العام لMعانة 

 ١٥، أي م�ا يع�ادل أس�رة/ N ش�ھرياً لك�ل حال�ة 

نصف دو�ر لKسرة وليس (  عدل يومي يساوي نصف دو�ر لكل أسرة

ع��ام  الرب��ع الث��اني م��ن –وفق��اً ,خ��ر إحص��اء ص��ادر ع��ن ص��ندوق الرعاي��ة ا�جتماعي��ة 

ق��راراً ض��من المرحل��ة  اتخ��ذتوھ��ي مب��الغ زھي��دة وغاي��ة ف��ي الض��آلة ، ب��ل أن الحكوم��ة 

، ا)م�ر ال�ذي ت ليص�ل إل�ى عش�رة م ي�ين ف�رد فقي�ر

، وھ�و نصف س�كان ال�ب ديؤكد على أتساع مساحة الجوع والفقر المدقع في اليمن لتصل إلى قرابة 

ذات ب�ين الش�رائح الفقي�رة الت�ي ما يسھل على الجماعات ا!رھابية التغلغل في أوساط المجتم�ع وبال�

  

الُخميس الخامس 

٤٨.٨
٦٧

) ا�كثر فقراً ( س ا�ول يالتوزيع النسبي للدخل بين الخم
. ٢٠٠٦/  ٢٠٠٥و 
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١٩٩٨عام % ٤٨.٨الذي تزايد نصيبه من ) لسكان ا)كثر دخ ً وثراءً 

  .أي أنھم يستحوذون على أكثر من ثلثي إجمالي الدخل للب د

من الجانب ا,خر ، ومما يزيد ا)وض�اع تفاقم�اً ، ھ�و اعتم�اد ا!ص� حات ا�قتص�ادية الحكومي�ة ، 

الدوليين ، التي ترتكز بعضھا على حزمة من السياسات النمطية على وصفات البنك وصندوق النقد 

، يق��ع عبؤھ��ا ا)س��اس عل��ى ع��اتق الش��رائح ا�جتماعي��ة الفقي��رة وخاص��ة ف��ي م��ا يس��مى بض��ريبة 

المبيعات وإلغاء الدعم عن ا)دوية والم�واد الغذائي�ة ا)ساس�ية وع�ن أس�عار المش�تقات النفطي�ة الت�ي 

كافة  ا)م�ر ال�ذي يزي�د الط�ين بل�ه عار السلع والخدماتينعكس أثرھا بشكل مباشر على أس

�جتماعية الفقيرة لتتسع أكثر رقعة الفقر والفقر المدقع من معاناة الفئات ا

وأم��ام إدراك البن��ك ال��دولي والحكوم��ة اليمني��ة لتبع��ات مث��ل ھ��ذه السياس��ات ، 

النقدي�ة المباش�رة لKس�ر الفقي�رة بتق�ديم ا!عان�ات، نحو سياسة الحماية ا�جتماعي�ة 

، و� يتجاوز المتوسط العام لMعانة أسرة/ المستفيدة عن مليون حالة  يزيد قلي ً العدد الحالي لKسر

N ش�ھرياً لك�ل حال�ة ٣٢٦٠مبل�غ  -% ١٠٠بع�د مض�اعفتھا 

عدل يومي يساوي نصف دو�ر لكل أسرة، وبم� غير

وفق��اً ,خ��ر إحص��اء ص��ادر ع��ن ص��ندوق الرعاي��ة ا�جتماعي��ة 

وھ��ي مب��الغ زھي��دة وغاي��ة ف��ي الض��آلة ، ب��ل أن الحكوم��ة 

ت ليص�ل إل�ى عش�رة م ي�ين ف�رد فقي�رالثانية بزيادة أعداد المستفيدين من تلك ا!عانا

يؤكد على أتساع مساحة الجوع والفقر المدقع في اليمن لتصل إلى قرابة 

ما يسھل على الجماعات ا!رھابية التغلغل في أوساط المجتم�ع وبال�

  .عي والتعليم وتعيش تحت حد الكفافتعاني من البطالة وتفتقر للو

الُخميس الرابع الُخميس الثالثالُخميس الثانيالُخميس ا�ول

٦٩١٤.٧٢١

١.٦٤.٧٩.١
١٧.٧

التوزيع النسبي للدخل بين الخمتطورات ) ١( شكل رقم 
و  ١٩٩٨عامي ) ا�كثر غنى ( س الخامس يوالخم

 ٢٠٠٦/  ٢٠٠٥عام  ١٩٩٨عام 
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لسكان ا)كثر دخ ً وثراءً ا

أي أنھم يستحوذون على أكثر من ثلثي إجمالي الدخل للب د

من الجانب ا,خر ، ومما يزيد ا)وض�اع تفاقم�اً ، ھ�و اعتم�اد ا!ص� حات ا�قتص�ادية الحكومي�ة ، 

على وصفات البنك وصندوق النقد 

، يق��ع عبؤھ��ا ا)س��اس عل��ى ع��اتق الش��رائح ا�جتماعي��ة الفقي��رة وخاص��ة ف��ي م��ا يس��مى بض��ريبة 

المبيعات وإلغاء الدعم عن ا)دوية والم�واد الغذائي�ة ا)ساس�ية وع�ن أس�عار المش�تقات النفطي�ة الت�ي 

ينعكس أثرھا بشكل مباشر على أس

�من معاناة الفئات ا

وأم��ام إدراك البن��ك ال��دولي والحكوم��ة اليمني��ة لتبع��ات مث��ل ھ��ذه السياس��ات ، 

، نحو سياسة الحماية ا�جتماعي�ة التعويض

يزيد قلي ً العدد الحالي لKسر

بع�د مض�اعفتھا  –النقدية 

� غيرشھريا دو�راً 

وفق��اً ,خ��ر إحص��اء ص��ادر ع��ن ص��ندوق الرعاي��ة ا�جتماعي��ة  [. )للف��رد

وھ��ي مب��الغ زھي��دة وغاي��ة ف��ي الض��آلة ، ب��ل أن الحكوم��ة / م ٢٠١٠

الثانية بزيادة أعداد المستفيدين من تلك ا!عانا

يؤكد على أتساع مساحة الجوع والفقر المدقع في اليمن لتصل إلى قرابة 

ما يسھل على الجماعات ا!رھابية التغلغل في أوساط المجتم�ع وبال�

تعاني من البطالة وتفتقر للو

  

  

الُخميس ا�ول
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  تزايد البطالة وتراجع ا�ستثمارات : ٢
م�ن إجم�الي الق�وى العامل�ة ، كم�ا يتزاي�د إجم�الي % ٤٠وصلت نسبة البطالة العام�ة إل�ى أكث�ر م�ن 

م ٢٠١٠الع�ام ة المدني�ة والتأمين�ات ليبل�غ أواخ�ر المسجلين من طالبي التوظيف ، لدى وزارة الخدم�

أص�حاب الم�ؤھ:ت معظمھ�م م�ن (، %٣٥، تمثل النساء منھم ما نس�بته مسجل ٢٠٢٨٠٠أكثر من 

، ) تم�نح ھا الجديدة ولوصفات البنك ال�دوليفي حين أن الحكومة، وفقاً لسياست) ٢١() العلمية العليا

ع�ن أن الزي�ادة الس�كانية ومخرج�ات التعل�يم ترف�د  ، ناھي�كآ)ف درجة وظيفي�ة س�نوياً  ١٠ر من أكث

 .حث جديد من طالبي العمل والتوظيفألف با ٢٥٠سوق العمل سنوياً بأكثر من 

مقاب���ل السياس���ة الرس���مية الس���اعية إل���ى تقل���يص ھ���امش التوظي���ف ف���ي الجھ���از ا�داري للحكوم���ة 

ت الخاص��ة الوطني��ة ومؤسس��ات القط��اع الع��ام ، كان��ت الحكوم��ة تع��ول عل��ى اس��تقطاب ا)س��تثمارا

وا=جنبية ، بھدف تحفيز النمو وامتصاص أفواج البطالة المتزايدة ، لكن ا)خ�ت:)ت ف�ي الظ�روف 

ا)قتصادية وا=منية المحلية ، من حي�ث تص�اعد عملي�ات العن�ف وا�رھ�اب وحال�ة ع�دم ا)س�تقرار 

العالمي�ة م�ؤخراً  ق�د أث�رت السياسي ، إلى جانب العامل الخارجي المتمثل في تبعات ا=زمة المالية 

سلباً بإحجام العديد من رؤوس ا=موال عن القدوم وا)س�تثمار ف�ي ال�يمن ، حس�ب م�ا يؤك�ده تقري�ر 

م مقارن�ة ٢٠٠٩مجلس الوزراء عن ا=داء الحكومي المق�دم إل�ى البرلم�ان ، بتراج�ع ا)س�تثمار ف�ي 

، وتراج��ع رأس الم��ال %)٦.٨٥-(، حي��ث تراج��ع ع��دد المش��اريع المس��جلة بنس��بة ٢٠٠٨بالع��ام 

، وتراج�ع %)٤٩.٤١-(، وتراجع قيمة الموج�ودات الثابت�ة بنس�بة %)١٩.١٤-(ا)ستثماري بنسبة 

ھذا بالرغم من ال�تحفظ عل�ى طريق�ة ومع�ايير الحكوم�ة ف�ي . )٢٢(%) ٢٥.٩٢-(فرص العمل بنسبة 

مشاريع لدى قياس التطور في ا)ستثمارات  ، باعتمادھا على إحصاءات منح التراخيص وتسجيل ال

الھيئ��ة العام��ة ل:س��تثمار ، ) عل��ى التنفي��ذ الفعل��ي ، ناھي��ك ع��ن الحج��م الھزي��ل ل��رؤوس ا=م��وال 

  .المستثمرة المسجلة ضمن إحصاءات ھيئة ا)ستثمار 

  تراجع الموارد وعجز الموازنات : ٣
بس��بب   اس��تمرار تراج��ع الم��وارد العام��ة للدول��ة ، المحلي��ة والخارجي��ة ، وخاص��ة الم��وارد النفطي��ة

التن��اقص المس��تمر ف��ي حج��م ا�نت��اج النفط��ي وانخف��اض أس��عاره ف��ي الس��وق العالمي��ة، حي��ث كان��ت 

% ٥٨من إجمالي ا�يرادات العامة للدولة ، وا^ن ) تزيد عن % ٧٥العائدات النفطية تشكل قرابة 

ر الذي من إجمالي صادرات الب:د، ا=م% ٩٠، كما أن الصادرات النفطية تبلغ حوالي ) ٢٣(منھا 

ل�ذلك . يشير إلى مدى اعتماد اقتصاد الب:د على إنتاج وتصدير النفط رغم شحته واستمرار تناقصه

ملي�ار g ، ٣٨م ) يتج�اوز ٢٠٠٥تزايد عجز الموازنات المالية للدولة ، فبعد أن كان العجز ع�ام 

                                                           

 .مركز المعلومات في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ، ) م٣/١٢/٢٠١٠إجمالي المسجلين للتوظيف حتى (- ٢١
 . ٨٥،  ٨٤ص  مة لمجلس الوزراء ، م المقدم إلى مجلس النواب ، ا�مانة العا٢٠٠٩تقرير ا�داء الحكومي لعام  - ٢٢
  .٥٨بق ، ص م المقدم إلى مجلس النواب ، ا�مانة العامة لمجلس الوزراء ، مرجع سا٢٠٠٩تقرير ا�داء الحكومي لعام  - ٢٣
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ر g وبنس�بة ملي�ا ٥٢٤م لتبل�غ ٢٠٠٩قيمت�ه ف�ي من الناتج المحل�ي ، تزاي�دت % ١.٠٤ بما نسبته

  )٢٤.(من الناتج المحلي ا�جمالي % ٩.١٦

تعتبر اليمن من أفقر بلدان العالم في المياه، حيث تعاني من شحة شديدة ، ف: تزيد حصة الف�رد ف�ي 

مت�ر مكع�ب للف�رد س�نوياً ، مقارن�ة بالمتوس�ط الم�نخفض أص�:ً ف�ي منطق�ة الش�رق  ١١٥اليمن ع�ن 

متر مكعب للفرد سنوياً، كم�ا أن مص�ادر المي�اه المح�دودة  ١٢٥٠ا=وسط وشمال أفريقيا الذي يبلغ 

  .في اليمن قد تم استنزافھا ، لتشرع في النضوب على نحو متسارع خ:ل الث:ثة عقود الماضية

  تزايد الدين العام والتضخم : ٤
ي ملي�ار دو)ر، وإجم�الي ال�دين الخ�ارج ٥.٩= مليار g  ١٢٩٣.١= يبلغ إجمالي الدين الداخلي 

، أي أن )ق��روض فش��لت الحكوم��ة ف��ي اس��تخدامھا$ ملي��ار ٢منھ��ا ح��والي . (ملي��ار دو)ر  ٦.٠= 

م�ن الن�اتج % ٤٧.٤ملي�ار دو)ر ، بم�ا نس�بته  ١١.٩) = ال�داخلي والخ�ارجي(إجمالي ال�دين الع�ام 

بل أن البنك الدولي يرى بأن اليمن ما لم تنفذ  )٢٥(.المحلي ا�جمالي  ما يعني تجاوزه الحدود ا^منة 

برنامجاً شام:ً لIص:حات المالية والھيكلية ، فإنه يتوقع ارتفاعاً إجمالياً للدين العام قد يصل ، ف�ي 

  )٢٦(من الناتج المحلي ا�جمالي%  ٦٥ا=جل المتوسط ، إلى ما نسبته 

وص�لت ف�ي أغس�طس ين وا^خ�ر والت�ي ھذا إلى جان�ب تقلب�ات وارتف�اع مع�د)ت التض�خم ب�ين الح�

إض��افة إل��ى تراج��ع إجم��الي ا)حتياطي��ات الخارجي��ة للبن��ك المرك��زي م��ن ) ٢٧(.% ٢٥م إل��ى ٢٠١٠

التي تتمثل أھميتھا  )٢٨(م ،٢٠٠٩مليار دو)ر نھاية ٦.٩م إلى ٢٠٠٨مليار دو)ر عام  ٨.٢حوالي 

عل��ى اس��تقرار قيم��ة العمل��ة ف��ي تغطي��ة متطلب��ات ا)س��تيراد ، وف��ي السياس��ات المس��تخدمة للحف��اظ 

 " .الg"الوطنية 

 ً   :البيئة ا�جتماعية الحاضنة ل1رھاب: ثالثا
ھا على أن المناطق القبلية تمثل بيئ�ة م:ئم�ة لنش�اط تنظ�يمھم، يؤكد قادة القاعدة ونشطاؤھا ومفكرو

القبلي�ة تمث�ل بيئ�ة م:ئم�ة لك�ل الجماع�ات التقليدي�ة س�واء الديني�ة أو غي�ر  بل أن المناطق ذات البن�ى

الدينية، وھي حاضنة للجماعات المسلحة، ليس على مستوى ال�يمن فق�ط، ب�ل عل�ى مس�توى الش�رق 

ا=وس��ط عموم��اً، فف��ي باكس��تان وف��ي الجزائ��ر وف��ي الس��ودان ش��كلت المن��اطق القبلي��ة من��اطق تجم��ع 

ات الجھادية، مع ذلك فإن ھذا التعميم ينبغي أن يؤخذ بتحفظ، فقبول القبائل لنشطاء القاعدة والتنظيم

لتنظ��يم القاع��دة وغي��ره م��ن التنظيم��ات المس��لحة س��واء كان��ت إس��:مية أو غي��ر إس��:مية، يتح��دد ف��ي 

                                                           

 . ٥٧نفس المصدر ، ص - ٢٤
  . ٦٩نفس المصدر ، ص - ٢٥
+ ، المؤسسة الدولية للتنمية ) م٢٠١٣ – ٢٠١٠لفترة السنوات المالية (إستراتيجية المساعدة القطرية بشأن الجمھورية اليمنية  - - ٢٦

 .١١وسط وشمال أفريقيا ، ص منطقة الشرق ا� –مؤسسة التمويل الدولية ، وحدة ا3دارة القطرية المعنية باليمن 
 . ٥،  ٤ص  م ، البنك الدولي ، ٢٠١٠صيف–ا1ستعراض ا1قتصادي ربع السنوي لليمن  -  ٢٧

  . ١٣م ، البنك المركزي اليمني ، صنعاء ، ص ٢٠٠٩التقرير السنوي للبنك المركزي اليمني -  ٢٨
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 ا)نقس�اماتضوء عدد من المحددات المكملة، منھا طبيعة ع:قة القبائل بالدولة المركزية، وطبيع�ة 

  .في المجتمع

أو من�اطق تجمعھ�ا ومعس�كراتھا ف�ي من�اطق ريفي�ة ) bases(بشكل عام ف�إن القاع�دة تق�يم قواع�دھا 

وبدوي��ة، ويتح��دد اختيارھ��ا عل��ى أس��اس معي��ارين أساس��يين، يتم��ث:ن ف��ي طبيع��ة البيئ��ة ا)جتماعي��ة 

عدة إل�ى ن�وعين م�ن وطبيعة البيئة الطبيعية أو التضاريسية، فعلى مستوى البيئة الطبيعية لجأت القا

المناطق ذات ا)ستقطاب التضاريسي، فلجأت إلى مناطق جبلية شديدة الوعورة ف�ي محافظ�ة أب�ين، 

وي��أتي اختي��ار ھ��ذين الن��وعين م��ن  ،وش��بوة م��أرب تيات طبيع��ة ص��حراوية ف��ي مح��افظومن��اطق ذ

ر بيئة مناس�بة البيئات الطبيعية بھدف إضعاف فعالية التفوق العسكري وا)ستخباراتي للدولة، وتوفي

  للتدريب، 

ب�أن تق�ف م�ع تنظ�يم ) حاش�د وبكي�ل وم�ذحج ( ناشد بن )دن في خطابات�ه قبائ�ل ال�يمن الكب�رى فقد 

القاعدة، وكذلك فعل تنظيم القاع�دة ف�ي جزي�رة الع�رب، عن�دما خاط�ب الوحيش�ي قبائ�ل عبي�دة الث�أر 

   .ة، بعد مقتل الشيخ جابر الشبوانيلكرامتھم واستھداف مؤسسات الدول

في تحليل ع:ق�ة القاع�دة بالبني�ة القبلي�ة ينبغ�ي أن نف�رق ب�ين ع:ق�ة القبيل�ة بتنظ�يم القاع�دة عموم�اَ، 

  .كانوا ينتمون إلى النخبة القبليةوع:قة القبيلة بأعضاء القاعدة الذين ينتمون إليھا، )سيما إذا 

ء ف�روع تنظيمي�ة ف�ي س�تطع بن�ايتواجد تنظيم القاعدة في المناطق الشافعية ذات البن�ى القبلي�ة، ول�م ي

الزيدي��ة، و) ف��ي المحافظ��ات الت��ي ض��عفت فيھ��ا البن��ى والع:ق��ات القبلي��ة بم��ا ف��ي ذل��ك  المحافظ��ات

أفراد القاعدة الذين تم الكشف عن أس�مائھم ينتم�ون إل�ى الم�ذھب  وي:حظ أن جلالمناطق الشافعية، 

   .ي، ومعظمھم من المحافظات القبليةالشافع

إن النخب القبلية ) تري�د لتنظ�يم القاع�دة أن ينتص�ر عل�ى الدول�ة، و) تري�د للدول�ة أن تنتص�ر عل�ى 

 prebendal(تنظيم القاعدة، فالنخبة القبلية ھي نخبة من الباحثين عن الري�ع، وھ�م أيض�اَ جماع�ة 

elite( أمه حديثة، سوف يقضي على مصالحھم، ووجود دولة إس:مية ناجزة أو دولة.  

  :البيئة السياسية الحاضنة ل1رھاب : اً رابع
 إس�تراتيجيةلتحقيق أھداف سياسية وفي مقدمتھا تحقيق  ا�رھاب وتنظيماتهالحكم في اليمن  أستخدم

وق��دم ال��دعم المباش��ر لھ��ذه التنظيم��ات ،  لIرھ��اببيئ��ة حاض��نة  أوج��دوبالت��الي ، البق��اء ف��ي الس��لطة 

العس��كرية والتمك��ين الم��ادي وال��وظيفي للتنظيم��ات  ا=جھ��زةف��ي  انخراطھ��اوعناص��رھا م��ن خ��:ل 

على النشاط بحرية وإقام�ة  ا�رھابيةومن خ:ل الدعم غير المباشر بمساعدة التنظيمات ، ول_فراد 

الس�لفي المتس�م  للفق�هوالمالي�ة كالجمعي�ات الخيري�ة والنش�ر الواس�ع  وا�ع:مي�ةالمؤسسات التعليمية 

 ا�س:ميةبما في ذلك المذاھب ،  ا=خرالحقيقة المطلقة وإقصاء بالجمود والتعصب وإدعاء امت:ك 
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 إليھ�االمش�ار ، وذلك عبر مناھج التربية والتعليم والمؤسسات التعليمية الخاص�ة والعام�ة ،  ا=خرى

  . التأثيرومختلف وسائل  الجماھيري ا�ع:مسابقاً وعبر وسائل 

وم�ن ،  ا=ساس�ية ا�رھ�ابأنه يمث�ل أح�د من�ابع  السلفي من مدرك الفقهاعتماد السلطة على  أتيلقد 

�رھاب الخصوم السياسيين  كا)غتيا)تالجريمة المنظمة  اعتمادجري  ا�رھابيةخ:ل التنظيمات 

رھ�اب مخ�تلط س�يناط عن�ه اللث�ام بس�قوط س�لطة إوھ�و ، ف�ي الخ�ارج  ا=ص�دقاءفي الداخل وابت�زاز 

الدول��ة  وأجھ��زة ا�رھابي��ة)رتب��اط ب��ين التنظيم��ات وھن��ا س��تظھر إمكاني��ة ف��ك ا، العائل��ة المتحكم��ة 

 أھ�م ا�رھ�ابوبتوفر شروط التح�ول ال�ديمقراطي س�وف يفق�د ، سياسية وجمعيات خيرية  وأحزاب

  .شروط البيئة السياسية الحاضنة له 

ف��ي ال��يمن ق��د ت�وفرت ل��ه بيئ��ة ثقافي��ة واقتص��ادية واجتماعي��ة وسياس��ية  ا�رھ��اب إنمم�ا تق��دم يتب��ين 

 إس�تراتيجية إط�ارفي  شوكتهوتقوية  ا�رھابفي دعم  ا=ساسوكانت البيئة السياسة ھي ، حاضنة 

بعد قي�ام الجمھوري�ة اليمني�ة بص�ورة اكب�ر واس�تھدفت النظ�ام  ووحدتهالبقاء التي استھدفت المجتمع 

النظام الجمھوري القائم على التعددية السياس�ة والحزبي�ة والت�داول الس�لمي ، السياسي لدولة الوحدة 

مھمة تحقيق التحول ال�ديمقراطي  السلطة وتوريثھا ومن ثم تمثيل تأبيدللسلطة بقصد تحقيق إمكانية 

   .منابعه وتجفيف  ا�رھابلمكافحة  ا=ول ا=ساس، ية الديمقراطية الحديثة وإقامة الدولة المدن
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  الفصل الثاني

  من مجاعة اجلهاد إىل تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب

  اجلماعات املتطرفة وتطورها نشأة
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  :مقدمة

ھا تف��ي مق��دم ،=فك��ار جماع��ات ديني�ة متطرف��ة وعنيف��ةش��ھدت ال�يمن انتش��اراً من�ذ بداي��ة الس��بعينات، 

)سيما عبر مراكز التعل�يم ال�ديني  التكفير والھجرة،جماعة جماعة الجھاد وأفكار الوھابية و ا=فكار

ق��دم للت��دريس ف�ي المعاھ��د العلمي�ة ع��دد م��ن المعلم�ين المص��ريين وم��ن تحي�ث  ،)ة مي��المعاھ�د العل( 

جنسيات عربية أخرى، ممن يتبنون أفكاراً متطرفة، وبعضھم كان ناشطاً ف�ي الجماع�ات الجھادي�ة، 

ق�دم  وال�ذيينتمي إلى جماع�ة التكفي�ر والھج�رة،  الذيمحمد البواب، ولعل أبرزھم المعلم المصري 

عم�ل معلم�اً ف�ي أح�د المعاھ�د العلمي�ة ف�ي مدين�ة وق�د  ،القرن العشرين ناتثمانيفي مطلع إلى اليمن 

أفك��ار ش��كري مص��طفى مؤس��س جماع��ة تتبن��ى  م��ن اليمني��ين تش��كيل خلي��ة ص��غيرةاس��تطاع وإب، 

التكفير والھجرة في مصر، ولما عرفت ا=جھزة ا=منية بنشاطه في الدعوة التكفيرية تم ترحيله إلى 

  .ج سيطرة السلطة �نه كان يعمل خار )٢٩(مصر

  :جماعة الجھاد ا"س�مي: أو�ً 
 إل�ىل�بعض التنظيم�ات الديني�ة المص�رية ا=فك�ار التكفيري�ة خ:ل س�بعينات الق�رن العش�رين امت�دت 

بع�ض ق�ادة الجماع�ة  س�ارععبر قنوات كثيرة، وقد في اليمن،  المسلمين ا�خوان جماعة بعض من

بخبرات التنظ�يم  قيادة الجماعة واستعانت ،ومناقشة ا=فراد الذين تأثروا بھا ،لمحاصرة ھذه ا=فكار

، وانتھت جھود الجميع بمراجعة من )صالح أبورقيق(الدولي لIخوان المسلمين، الذي أوفد ا=ستاذ 

وعزل ا=فراد الذين أصروا على تبنيھا، ومن ذلك الوقت أولت قيادة ا�خ�وان  ،تأثروا بتلك ا=فكار

على توسيع المسافة بي�نھم وب�ين  ،ماما خاصاً بالجوانب الفكرية، حيث حرص ا�خوان في اليمناھت

، ا=فراد الذين يحملون أفكاراً تكفيرية، قدر حرصھم على ع:ق�تھم الوطي�دة بالنظ�ام والنخب�ة القبلي�ة

وس�ائل  سلفي يرك�ز عل�ى العم�ل ال�دعوي، م�ن خ�:لتيار داخل التنظيم، ونتيجة لذلك تمايز تياران 

تيار يمكن تسميته بتيار ا�س:م السياسي ال�ذي طب والمحاضرات، وا)تصال الجماھيري، مثل الخ

ياسين عبد العزيز، عبد الملك  :يتبنى توجھات جماعة ا�خوان المسلمين، ومن أبرز قادته ورموزه

 ،لتنظ�يمأن المرحل�ة تقتض�ي أولوي�ة بن�اء ا ، وي�رىعمر طرموم، ومحم�د الي�دومي، )سابقا(منصور

 ١٩٧٩وفي عام ، )٣٠(ويھدد وحدته تنظيمكاد أن يشل ال ھذين التيارينحدث استقطاب حاد بين قد و

لعزي��ز منص��ب ا فش��غل  ياس��ين عب��دم��ال توزي��ع الق��وة التنظيمي��ة لص��الح تي��ار ا�خ��وان المس��لمين، 

ال�ذي أس�ندت إلي�ه رئاس�ة مجل�س الش�ورى، ث�م ع�ين  ،ب�د)ً م�ن عب�د المجي�د الزن�داني المراقب العام

با�ضافة إل�ى التغيي�ر ف�ي المناص�ب القيادي�ة ا=خ�رى ف�ي  ،لليمن في رابطة العالم ا�س:مي مندوباً 

  .التنظيم
                                                           

  .٤٠١سعيد علي الجمحي، مرجع سابق ص ٢٩
م ٢٠٠٩ا3س<مية والنظام السياسي في اليمن، مكتبة خالد بن الوليد ودار الكتب اليمنية، صنعاء، ناصر محمد الطويل، الحركة -٣٠

  ١٤٩ص
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مي إلى جماعة الجھاد، التي قدمت إلى اليمن أھم الشخصيات المصرية التي تنت) ٣( إطار رقم 
  .والجھاديفي نشر الفكر التكفيري وساھمت 

  

إلى السودان، ثم توجه إلى ال�يمن  ١٩٩٣سيد إمام عبد العزيز الشريف، مصري غادر باكستان عام

عب��د الق��ادر ب��ن عب��د " ، وعم��ل طبيب��ا ف��ي مستش��فى الث��ورة ف��ي مدين��ة إب باس��م ١٩٩٤أواخ��ر ع��ام

، "العمدة في إع�داد الع�دة" الدكتور فضل، له عدد من المؤلفات أبرزھا كتاب  العزيز، وعرف بإسم

الذي كان يعتبر واحداً من المراجع الرئيسية لتنظيم القاعدة، وقد اعتقلته السلطات اليمنية ف�ي عق�ب 

  . ٢٠٠٤، ثم سلمته للسلطات المصرية في نھاية فبراير٢٠١١سبتمبر ١١أحداث

، ١٩٩٢بي��دة البنش��يري، مص��ري ق��دم إل��ى ال��يمن م��ن باكس��تان ع��ام عل��ي الرش��يدي المكن��ي ب��أبي ع

وأصبح أمي�راً لجماع�ة الجھ�اد ف�ي ال�يمن، وأق�ام ھ�و وزوجت�ه ف�ي أح�دى بي�وت الش�باب ف�ي ش�ارع 

الس���تين ف���ي العاص���مة ص���نعاء، وبع���د ح���والي عش���رة ش���ھور، س���افر ھ���و وزوجت���ه وأبن���اءه إل���ى 

ان أخرى، ثم اختفى بش�كل غ�امض، وقي�ل ، وظھر ھذا الرجل في أحداث عنف في بلد)٣١(السودان

  .أنه غرق في بحيرة فيكتوريا

، ١٩٩٥، واستمر بھا حتى أواخر عام١٩٩٤أيمن الظواھري، قدم من مصر إلى اليمن أواخر عام 

  ثم سفره إلى باكستان، 

محمد الظواھري، شقيق أيمن الظواھري، وكان يش�رف عل�ى خط�ط العملي�ات الت�ي ينف�ذھا التنظ�يم 

  ).٣٢(ناح العسكري الذي يقودهوتسند للج

عصام شعيب محمد، مصري كان المسئول عن استقبال عناصر التنظيم في اليمن، كم�ا ش�ارك ف�ي 

عمليات السطو المسلح التي ارتكبھا عناصر التنظيم أثناء وجودھم في اليمن لتوفر النفقات ال:زم�ة 

  .لدعم أنشطة التنظيم وتسليحه

 ١٥حكم بالمؤب�د وحك�م بالس�جن م�ع ا=ش�غال الش�اقة لم�دة أسامة صديق أيوب، مصري ھارب من 

  . عاماً في مصر
  

ھذا التغيير الذي جرى عل�ى خلفي�ة امت�داد ت�أثير ا=فك�ار المتطرف�ة التكفيري�ة للدول�ة والمجتم�ع إل�ى 

حيث  ،تنظيم ا�خوان في اليمن، والذي عمل على إزاحة ا)تجاه السلفي الدعوي من المواقع القيادية

لعناص�ر المجرب�ة وكان�ت ا ،ا)تجاه مسئولية استقبال ونشر ا=فكار التكفيرية في التنظ�يم ھذاحمل تي

خطورة الموقف على حاضر ومستقبل التنظيم الذي تكمن قوته  تدرك المسلمين ا�خوان جماعة في

                                                           

 ١٣٦نفسه، ص ٣١
  .١٢٢نفسه ص ٣٢
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، ف�ي ش�مال ال�يمن واس�تغ:ل إمكانياتھ�ا ف�ي دماج�ه بالمؤسس�ات الرس�ميةوقدرته على الحركة في ان

  .اجھة ا=حزاب القومية واليسارية، وإعداد العدة لمحاربة النظام في الجنوب مو

  :تنظيم الجھاد ا"س�مي: ثانياً 
ع�ام  وتحدي�داً إل�ى ب�اليمن إل�ى أواخ�ر الثمانين�ات م�ن الق�رن العش�رين أس�امة ب�ن )دنيرجع اھتمام 

يس حركة جھادية حسب ما رواه أبو مصعب السوري عن أن أسامة بن )دن كان يولي تأس ١٩٨٨

 ،)٣٣(الع�امين ا=خي�رين م�ن العق�د الث�امن م�ن الق�رن العش�رين لفي جنوب اليمن أھمية خاصة خ:

عتم�د ف�ي تمويل�ه عل�ى اش�تراكات ، يخ�:ل ثمانين�ات الق�رن العش�رينوكان تنظ�يم الجھ�اد ف�ي ال�يمن 

ث��م ب��دأ ، )٣٤(دوري��ة م��ن ا=عض��اء، با�ض��افة إل��ى تبرع��ات م��ن بع��ض ا=ثري��اء الع��رب واليمني��ين

تج�ارة فض:ً عن ا=م�وال الت�ي ك�ان يحص�ل عليھ�ا عب�ر التنظيم يعتمد على أعمال السلب والنھب، 

  .الس:ح، وكانت ا=سلحة تأتيھم من السودان

السعي إلى تأس�يس تنظ�يم إس�:مي  لذلك عمد بن )دن عقب عودته من أفغانستان إلى السعودية إلى

ل��:زم لمؤيدي��ه ف��ي ال��يمن الش��مالي للتھيئ��ة �نش��اء حرك��ة إرس��ال ال��دعم اوق��ام ب جھ��ادي ف��ي ال��يمن،

جھادي��ة تح��رر جن��وب ال��يمن م��ن الش��يوعية، حي��ث اس��تمرت ھ��ذه المحاول��ة )ب��ن )دن حت��ى قي��ام 

اتص��ل بع��دد كبي��ر م��ن كب��ار النش��طاء وبع��د قي��ام الوح��دة  ،)٣٥(م١٩٩٠الجمھوري��ة اليمني��ة ع��ام 

ادي الوادعي، وبذل أموا)ً في سبيل ذل�ك، ولكن�ه ا�س:ميين مثل عبد المجيد الزنداني و مقبل بن ھ

م قد انتقل�ت ١٩٨٩لكن شمال اليمن كان منذ عام فشل في أقناعھم بتأسيس تنظيم للقاعدة في اليمن، 

 إلي��هوع��اد ، عربي��ة مختلف��ة  تجنس��يام��ن  ا=فغ��انم��ن المجاھ��دين  ا^)فبص��ورة س��رية عش��رات 

بن )دن بتمويل معسكراتھم وتدريبھن بدعم من اثري�ا  أسامةفقام  أفغانستانمن اليمنيين من  ا^)ف

ب�ن )دن دوراً ب�ارزاً  أس�امةالخليج وتم إعدادھم لحرب ما بعد قيام الوحدة اليمنية وكان لھم ول�دعم 

غي�ر أن إس�تعانة عل�ى ، مجھزة صارت  دولتهبن )دن أن  أسامةوبذلك اعتقد ، م ١٩٩٤في حرب 

من اليمن لم يس�قط ھ�ذا الحل�م لكن�ة أدى إل�ى تح�ول القاع�دة إل�ى  عبد h صالح بالملك فھد �خراجه

عدو للمملكة العربية السعودية والو)يات المتحدة ا=مريكية بد)ً من أن كانت مخالبھا التي تقتل بھا 

إذ أن أس��امة ب��ن )دن وبع��د عودت��ه إل��ى أفغانس��تان قادم��اً م��ن ، أع��دائھا دون أن تتحم��ل المس��ؤولية 

 .م قد أعلن الحرب على أمريكا والسعودية معاً ١٩٩٦السودان عام 

                                                           

فبراير / محمد سيف حيدر، من أسامة إلي الوحيشي، تنظيم القاعدة في اليمن، مدارات إستراتيجية، السنة ا�ولي، العدد الثاني يناير  ٣٣
 .٩٠م، ص ٢٠١٠

  .١١٧، ص.م ٢٠٠٢بن 1دن، مكتبة مدبولي، القاھرة، :نبيل شرف الدين ٣٤
 .٩٠المصدر السابق ص  ٣٥
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ويق��ال أن��ه اس��تخدم  ص��رح لجري��دة الق��دس العرب��ي أن محطت��ه القادم��ة س��تكون ھ��ي جب��ال ال��يمن،و

تحديداً كموق�ع ت�دريب إض�افي لتنظيم�ه الناش�ئ ف�ي ال�يمن  بآبينودية ما=راضي اليمنية في مديرية 

  ).٣٦(غربية استخباراتيةوذلك حسب معلومات 

، وبع�د )٣٧(ا=فغ�ان اليمني�ين المق�ربين م�ن ب�ن )دنالشاب طارق الفض�لي واح�د م�ن أھ�م ق�ادة كان 

ف�ي تأس�يس تنظ�يم الجھ�اد ) م�نھم خال�د عب�د النب�ي ( عودته إل�ى ال�يمن س�اھم م�ع ع�دد م�ن الش�باب 

ا�س:مي، وقد اتخذ من منطقة المراقشة بمحافظة أبين مكاناً لتدريب المتطوعين ا�س�:ميين ال�ذين 

، بع��د تش��كيلة تنظ��يم الجھ��اد ال��ذي أعل��ن الح��رب عل��ى الح��زب ا)ش��تراكي التحق��وا ب��التنظيم المس��لح

باعتباره حزباً شيوعياً معادياً لIس:م، وانط:قاً من ثارات قديمة، كونه أح�د أبن�اء الس�:طين ال�ذين 

وانف���راد م ١٩٦٧كھ���م وط���ردوا م���ن جن���وب ال���يمن بع���د اس���تق:له ع���ن بريطاني���ا ع���ام م�أفق���دوا 

  .ا)شتراكيين بحكمه حتى قيام الوحدة

، وش�اركنا ونحن في أبين ١٩٩٤وقعت أحداث صيف "  :قالفي مقابلة صحفية مع خالد عبد النبي 

ا�ع:م��ي  وف��ي الس�ياق ذات��ه يق�ول المس��ؤول ،)٣٨("ف�ي تل��ك الح�رب ض��د ق�وات الح��زب ا)ش�تراكي

كان أس�امة ب�ن )دن يمنعن�ا م�ن أن "م ١٩٩٤ –م ١٩٩٠للقاعدة أحمد منصور أنه خ:ل الفترة من 

نصوب أسلحتنا أو القيام بأي أعمال عسكرية ضد الحكومة اليمنية ، بل أن نصوبھا ضد الشيوعيين 

لح�ج ، فنحن أول من دخل معس�كر العن�د ف�ي ، م١٩٩٤في الجنوب ، وكان لنا دور كبير في حرب 

 ا�س�:ميةإل�ى أن ع�دد مق�اتلي التنظيم�ات  التق�ديراتتشير بعض ، و)٣٩"(ومعسكر ُمرة في شبوة 

زي�د ع�ن س�تين أل�ف مقات�ل م�ن يمني�ين ، ومص�ريين ، وفلس�طينيين ، ي ١٩٩٤المشاركة في ح�رب 

تص�ريح  مصداقية ھ�ذا التق�دير ويؤكد  )٤٠("وأردنيين ، وسودانيين ، وغيرھم من الجنسيات العربية

عش�رين أل�ف جھ�ادي أفغ�اني إل�ى  ن ترحيل اليمن ما يزيد ع�نحسين محمد عرب وزير الداخلية ع

أل�ف  ١٤الق�ادر باجم�ال بترحي�ل  ، وك�ذلك تص�ريح عب�دعقب انتھ�اء الح�رب مباش�رة خارج اليمن 

م ناھيك عن عمليات الترحيل الت�ي ج�رت ١٩٩٦عام  )٤١(أربعة عشر ألف جھادي إلى خارج اليمن

  . :ن وتحت ضغوط عربية ، وإقليمية ودولية والتي لم يعلن عنھا دون إع

بش�كل علن�ي،  ف�ي المحافظ�ات الجنوبي�ةنشطت جماعة الجھ�اد ا�س�:مي  ١٩٩٤ بعد حرب صيف 

من قبل السلطة ، وسيطرت على العديد من المواقع كمراكز الشرطة ، والنقاط العسكرية ،  مدعومة

                                                           

 ،١٣٧م، ٢٠٠٨جابر بن يحي البواب، اليمن وظاھرة ا3رھاب الدولي، رسالة ماجستير غير منشورة،  ٣٦
 .٩٠محمد سيف حيدر ، مرجع سابق، ص  ٣٧
 .أجرى الحوار خالد الحمادي ٣ص ) ٧٥(م عدد٢٠٠٨يونيو  ١٣ء ا�حد خالد عبد النبي حوار مع صحيفة الديار صنعا - ٣٨
نق<ً عن أحمد منصور المسؤول ا3ع<مي للقاعدة في اليمن  ، لقاء مع صحيفة الوسط  ٩٩نبيل علي الرزاقي ، مصدر سابق ص . د - ٣٩

 ).١٨١(م عدد ٣٠/١/٢٠٠٨
 ).٢٠٨٢(م العدد ٢٠١٠يناير  ١٤صحيفة الثوري صنعاء الخميس  محمد علي المخ<في. د - ٤٠
  .م٦/٢/٢٠١٠نشوان نيوز " تحو1ت تنظيم القاعدة في اليمن"أحمد علي الزرقة انترنت تحت عنوان - ٤١
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نت تابعة للحزب ا)شتراكي في المناطق التي تم السيطرة عليھا وبعض المساكن ، والمواقع التي كا

ممارس�ة بع�ض مھ�ام الس�لطة القض�ائية والتنفيذي�ة ،  وب�دءوافي عدن ، وأب�ين ، ولح�ج ، والمك�: ، 

في شوارع ھذه المن�اطق وھ�م يحمل�ون الس�:ح ، ويلبس�ون كانوا يتجولون ومنعوا شرب الخمر ، و

ط�ارق  فق�د اس�تقر،  )٤٢("ن الس�لطة رٌد أو اس�تنكار لھ�ذه ا=عم�الالم:بس العسكرية ، ولم يظھ�ر م�

ع�دد م�ن المجاھ�دين ف�ي و، و أب�و الحس�ن المحض�ار  يعب�د النب�الفضلي ، وجمال النھ�دي ، وخال�د 

أسلمة ب نشوة النصر قد أغرتھممديريات محافظة أبين ، و كبرىمدينة جعار، عاصمة مديرية خنفر 

  ، )٤٣(أسلمة المدينة في ھدم دار للسينما وبناء مسجد على أنقاضھاوتمثلت أولى لبنات المدينة ، 

تم استيعاب تنظيم الجھاد ا�س:مي  سياسيا بقي�ادة ط�ارق الفض�لي ف�ي ح�زب الم�ؤتمر الش�عبي م�ع 

ع��دد م��ن عناص��ر التنظ��يم الت��ي توزع��ت ب��ين الم��ؤتمر وح��زب ا�ص��:ح وك��ذلك قي��ادات وعناص��ر 

ت تابع�ة للق�وات المس�لحة اليمني�ة حس�ب تص�ريحات ل�وزير ت�م اس�تيعابھا ف�ي وح�دا، جھادية أخ�رى

كما يش�ار إل�ى اس�تخدام بع�ض أجنح�ة الس�لطة وتوظيفھ�ا . أبو بكر القربي الدكتورالخارجية اليمني 

ف�ي مواجھ�ة خص�ومھا السياس�يين ف�ي ال�داخل أو �رس�ال رس�ائل المتطرف�ة لجھ�ود تل�ك الجماع�ات 

طارق الفض�لي عض�واً ف�ي اللجن�ة العام�ة ، وقد عين ابللخارج بقيامھا بدور جاد في مكافحة ا�رھ

جم�ال  وع�ين ورئيساً لمص�لحة ش�ئون القبائ�ل ف�ي محافظ�ة أب�ين، في حزب المؤتمر الشعبي العام ،

  .زب المؤتمر الشعبي العام الحاكمالنھدي عضواً في اللجنة الدائمة لح

 ً   :جيش عدن أبين: ثالثا
ب�التزامن م�ع إع�:ن أس�امة ب�ن )دن ع�ن  ١٩٩٨ع�ام  الحس�ن زي�ن العاب�دين المحض�ار، أب�وأسس�ه 

ش�بوة، وينتم�ي وھو من أبناء محافظ�ة  ،)القاعدة( تأسيس الجبھة العالمية لمقاتلة اليھود والنصارى 

وعلى الرغم من أن المحضار لم يلتقي بإسامة بن )دن،  ،إلى عائلة من عائ:ت ا=شراف أو السادة

من قادة التنظيم ك�ان عل�ى ع:ق�ة وطي�دة بأس�امة ب�ن )دن اً احد إ) أن طارق الفضلي الذي يعتبر و

في أفغانستان، لذلك دعمه أسامة بن )دن، كما  ومن أبرز قياداته جم�ال النھ�دي، خال�د عب�د النب�ي، 

تشير بعض التقديرات إلى أن ھذا الجيش ك�ان مكون�اً وواتخذ من جبال المراقشة في أبين قاعدة له، 

ق�د دعم�ه و بقيادة زين العابدين المحضار المكنى بأبي الحس�ن المحض�ار، مجاھد، ٢٠٠من حوالي 

يم جماع�ة حمزة المصري، الذي يقيم في العاص�مة البريطاني�ة لن�دن، زع� وأسامة بن )دن، وأيده أب

   .ما يسمى بأنصار الشريعة

الس�واح من  اً عددعندما اختطف  ،١٩٩٨كانون ا=ول /في ديسمبرأول عملياته جيش عدن أبين  نفذ

" المجاھ��دين"بھ��دف الض�غط عل��ى الحكوم�ة �ط��:ق ع�دد م��ن  ونقلھ��م إل�ى جب��ل حط�اط، ،ا=جان�ب
                                                           

تيجية ، إصدار مركز الدراسات ا3سترا ٣٢-٣١ص " الحركات والجماعات ا3س<مية في اليمن "ف<ح عبدZ المديرس كتاب . د - ٤٢
 .م٢٠٠٥المستقبلية ، جامعة الكويت العدد السابع مايو 

  . ١٠ص ) ١٣٤(م العدد ٢٨/٩/٢٠١٠صحيفة المصدر صنعاء الث<ثاء  - ٤٣
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ً شروطجيش عدن أبين وزعيمه أبو الحسن المحضار  وقد وضع، المحتجزين لديھا سياس�ية قاس�ية  ا

 وأن الس�لطة س�وف تلب�ي.. بأنه يستطيع التفاوض مع السلطة من موقع الق�وة  معتقداً على السلطة ، 

مطالبه التي كانت سياسية بحتة وليست مطالب قبلية وحقوقي�ة كغيرھ�ا م�ن قض�ايا ا)ختط�اف الت�ي 

   .)٤٤(مازالت تجري في الب:د ومنذ أوائل التسعينيات 

فدخل ف�ي  ،لقد رفع زعيم جيش عدن أبين ا�س:مي سقف مطالبه السياسية بما شكل إحراجاً للنظام

كان�ت ا=ول�ى وا=خي�رة حت�ى ا^ن لتحري�ر رھ�ائن مختطف�ين م�ن قب�ل تنظيم�ات  ،مواجھة عسكرية

جھادية أو جماعات قبلية، وقد قتل عدد من المختطفين والخاطفين وجنود ا=من خ:ل المواجھ�ات، 

 ٧وت�م الق�بض عل�ى أب�ي الحس�ن المحض�ار، وق�دم لمحاكم�ة قض�ت بإعدام�ه، وت�م إعدام�ه فع�:ً ف��ي 

ت التحقيق��ات م��ع ھ��ذه المجموع��ة ع��ن ارتباطھ��ا ب��أبي حم��زة المص��ري وق��د كش��ف، م١٩٩٩أكت��وبر 

ا=ص��ل، المق��يم ف��ي بريطاني��ا ويحم��ل جنس��يتھا وك��ان ابن��ه أح��د عناص��ر الجماع��ات المتطرف��ة ف��ي 

  ).  ٤٥(اليمن

النبي، تنظيم جيش عدن أبين إلى الواجھ�ة ح�ين تحص�ن بجب�ال حط�اط،  أعاد خالد عبد م٢٠٠٢في 

م خ:لھ��ا ت��م، ٢٠٠٣يوني��و  ٢٥ف��ي ض��ده دف��ع الحكوم��ة اليمني��ة إل��ى تنفي��ذ حمل��ة عس��كرية ھ��و م��ا و

ع:ق��ة ب��ين لتش��ھد الوا�ف��راج عن��ه بع��د تف��اھم م��ع ا=جھ��زة ا=مني��ة، الق��بض عل��ى خال��د عب��د النب��ي، 

، لتع�ود للت�وتر م�رة )٤٦(م٢٠٠٥حت�ى نھاي�ة الع�ام الحكومة والتنظيمات الجھادية نوعاً من التطبي�ع 

معتق:ً من معتقلي الجماعات ا�س:مية  ٢٣، عندما فر من جھاز ا=من السياسي ٢٠٠٦ام أخرى ع

» أب��ين ج��يش ع��دن«جھ��از ا=م��ن السياس��ي اليمن��ي ف��ي أب��ين ع��ددا م��ن عناص��ر  الجھادي��ة، واعتق��ل

وتم التحقيق معھم بحضور محققين » الجھاد«من جماعات أخرى تتفق على مبدأ  وأفرادا�س:مي 

  .ضد القوات ا=جنبية دتحضيرھم للسفر إلى العراق للجھا أميركيين حول

حواراً شام:ً مع مختلف الجماعات الجھادية في أبين ك�ان أبرزھ�ا الت�ي يقودھ�ا خال�د  ى النظامأجر

والذي كان قد خ�اض مواجھ�ات م�ع ا=جھ�زة ا=مني�ة حينم�ا حاول�ت  ،النبي قائد معسكر حطاط عبد

النب�ي  وأشارت المصادر إلى أن محافظ أبين كان ق�د التق�ى عب�داقتحام منزله للقبض على مطلوبين 

قبل أن يغادر إلى صنعاء ، وقيل أنه قابل رئيس الجمھورية ، الذي وجه عقب اللق�اء بص�رف مبل�غ 

عشرة م:يين g تعويضاً ل_ضرار التي لحقت بمنزله ، وتسوية أوضاع الش�باب ال�ذين يت�زعمھم 

خروجه من السجن ، والمصادر أضافت أنه قد تم التوجي�ه ب�إط:ق  ، وكان الرئيس قد وعد بھا بعد

وأكد مصدر جھادي لصحيفة "(...) ثمانية من أتباعه ، كان قد تم القبض عليھم في مواجھات سابقة

                                                           

  تقرير  ٥ص " ١٦٨٩"م العدد ٤/١٠/٢٠٠١الخميس / صنعاء / صحيفة الثوري  - ٤٤
 .٢٥٧م، ص ٢٠٠١، صنعاء،  التقرير ا1ستراتيجي السنوي، المركز العام للدراسات والبحوث وا3صدار ٤٥
 .١٥٥ – ١٤٧م، ص ٢٠٠٨لتقرير ا1ستراتيجي اليمني، المركز اليمني للدراسات ا3ستراتيجية، صنعاء  ٤٦
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 استمرت عدة ش�ھور ع�امالوسط أن اتفاقاً تم بين قائدين جھاديين لجماعتين والسلطة ، قضى بھدنة 

وث ھدوء طال المحافظة بكاملھا ، وسمح للجھاديين بالظھور وزي�ارة وھو ما أدى إلى حد، ٢٠٠٨

  .)٤٧(منازلھم

 حينم�ا أعل�ن قاس�م الريم�ي م ،٢٠١٠أكت�وبر  م�ن ف�ي أب�ين أعلن جيش عدن أبين ع�ن نفس�ه مج�دداً 

ع�ن إنش�اء قاع�دة الجھ�اد ف�ي جزي�رة الع�رب  تنظيملالمكنى بـأبي ھريرة الصنعاني القائد العسكري 

ج�يش ع�دن "أن  ي�رىم�ا ي�زال وھو ما يتطابق مع توجھات خالد عبد النبي ال�ذي جيش عدن أبين، 

ھ��و حقيق��ة ديني��ة ش��رعية وج��زء م��ن " أب��ين

أي ج��يش ع���دن "ال��دين وأن��ه حتم��اً س��يظھر 

، وھي عقيدة جھادية كفاحي�ة عن�د ھ�ذه " أبين

بي ال��ذي أعل��ن الجماع��ات ومنھ��ا خال��د عب��دالن

   )٤٨(ذلك قبل سنوات قليلة

  :تنظيم القاعدة في جزيرة العرب: رابعاً 

بعملية أعلن تنظيم القاعدة عن نفسه في اليمن 

، حي��ث ٢٠٠٠أكت��وبر  ١٢نوعي��ة نف��ذھا ف��ي 

. أس . يوالمدمرة ا=مريكية فجرت عناصره 

بح�اراً م�ن  ٣٧كول بميناء ع�دن، وقت�ل .أس 

ملي��ة بمثاب��ة طاقمھ��ا، حي��ث اعتب��رت ھ��ذه الع

ا�ع:ن ع�ن وج�ود تنظ�يم القاع�دة ف�ي ال�يمن 

وخروجه إلى العلن من خ:ل تأكيده في اليوم 

  .)٤٩(الثاني على ذلك بمحاولة أحد عناصره إلقاء قنبلة على مبنى السفارة البريطانية بصنعاء

حي�ث نش�أت أول إم�ارة للتنظ�يم ف�ي جب�ال  ٢٠٠١عرفت مأرب أول تمثيل لتنظيم القاعدة في الع�ام،

إ) أن ھذا التنظيم لم يتخذ تسمية القاعدة، وكان أول إع:ن  مأرب بزعامة الشيخ أبو علي الحارثي،

  اء من سجن ا=من السياسي بصنعاءبعد ھروب عدد من السجن ٢٠٠٦لتنظيم القاعدة في عام 

ف�رع تنظ�يم القاع�دة ف�ي المملك�ة ( أعلن عن دمج تنظيم القاعدة في جزي�رة الع�رب ٢٠٠٩ي يناير ف

، )ف�رع تنظ�يم القاع�دة ف�ي ال�يمن ( ، وتنظيم القاعدة ف�ي جن�وب جزي�رة الع�رب )العربية السعودية 

   .سم تنظيم القاعدة في جزيرة العربوتأسيس تنظيم موحد با

                                                           

  .٩/٢٠٠٨/ ١٧بتاريخ ) ٢٠٩(صحيفة الوسط العدد  ٤٧
 د الحماديأجرى الحوار خال ٣ص ) ٧٥(م عدد٢٠٠٨يونيو  ١٣حوار مع صحيفة الديار صنعاء ا�حد  .خالد عبدالنبي  - ٤٨

 .٦٥ا عبد الوھاب الوشلي، مرجع سابق، ص  ٤٩

اتھامات ل_جھزة ا=منية بالتعامل ) ٤( إطار رقم 
  .مع قادة التنظيمات الجھادية

بعد اشتباكات مع مجموعات من جيش عدن أب�ين 

على خلفية مھاجمة فريق طبي عسكري، اعتقلت 

آخ�رين م�ن  ٣٠خالد عبد النبي و السلطات اليمنية

 ٢٨المتشددين ا�س:ميين ف�ي منطق�ة حط�اط ف�ي 

، وق�د ت�م ا�ف�راج ع�نھم بع�د ح�والي ٢٠٠٣يوليو 

أربعة أشھر، بعد أن أخضعتھم لجو)ت حوار ث�م 

أفرجت عنه، وقيل أن النظام جندھم أثناء س�جنھم 

 ٣٠للعم����ل م����ع جھ����از ا=م����ن السياس����ي، وف����ي 

ا=من في محافظة  اعتقلته قوات ٢٠٠٨أغسطس 

أب��ين، بع��د اش��تباكات م��ع ق��وات ا=م��ن، وأفرج��ت 

  .  ، بعد ث:ثة أيام٢٠٠٨ سبتمبر ٢عنه في 



 32  ٢٠١٠التقرير السنوي لحقوق ا�نسان والديمقراطية  في اليمن 

 

 وإع:ن تأسيس تنظيم قاعدة الجھاد ف�ي جزي�رة الع�رب، لسعوديةبعد توحد فرعي التنظيم باليمن وا

حاول عبدh حسن العسيري تفجير نفسه في محاولة اغتيال ا=مي�ر محم�د ب�ن ن�ائف الرج�ل الق�وي 

ديس�مبر  ٢٥، وف�ي ٢٠٠٩أغس�طس  ٢٨في جھاز مكافحة ا�رھ�اب بالمملك�ة الس�عودية وذل�ك ف�ي 

نفذ التنظيم  ٢٠١٠ ، وفي عام)٥٠(ير طائرة أمريكيةم فشل عمر فاروق عبد المطلب في تفج٢٠٠٩

، وتع�رض لم:حق�ات واس�عة ف�ي أب�ين وش�بوة ،غتيال السفير البريطاني في صنعاء� محاولة فاشلة

وم�أرب ونس�بت إلي�ه تھم�ه إرس�ال الط�رود المفخخ�ة م�ن ، وأب�ين، والى ضربات جوية ف�ي ص�نعاء

  .)٥١(اليمن إلى الو)يات المتحدة ا=مريكية

مجل��س الش��ورى أعل��ى ھيئ��ة لتنظ��يم القاع��دة ف��ي جزي��رة الع��رب، يرأس��ه ا=مي��ر أب��و بص��ير، يعتب��ر 

أب�و س�فيان (س�عيد الش�ھري الملق�ب ب�ـ  ويض�م ف�ي عض�ويته غي�ر يمني�ين عل�ى رأس�ھم نائ�ب ا=مي�ر

وح��دة  وللتنظ��يم أقس��ام إداري��ة تتف��رع عن��ه، منھ��ا القس��م ا�ع:م��ي ال��ذي يض��م ،)ا=زدي الش��ھري 

مجل�ًة دوري�ًة  على ا)نترنت  تلفزيوني، وقسم صحفي يھتم با�صدارات المطبوعة ويصدرمونتاج 

 ، كما يعمل على تس�ويق ا=عم�ال الدعائي�ة والبيان�ات الرس�مية)مجلة صدى الم:حم( ، شھرين كل

  .وا=بحاث والدراسات التي تصدر من ا=قسام ا=خرى

ً قسم تنظيم القاعدةلدى  تجمي�ع وابتك�ار  ، والذي يعم�ل عل�ىالمتفجرات اً بتطوير وتصنيعمتخصص ا

المتط��ورة كالقنبل��ة الت��ي اس��تھدف التنظ��يم بھ��ا ا=مي��ر محم��د ب��ن أدوات ووس��ائل التفجيي��ر والتفخ��يخ 

استخدمھا في محاولة تفجي�ر ط�ائرة رك�اب أميركي�ة ف�وق مط�ار ديتروي�ت ليل�ة عي�د  وأخرىنايف، 

لمناقش��ة  ة الش��رعية الت��ي عق��دت ن��دوة فكري��ةوھن��اك الھيئ�� .٢٠٠٩ك��انون الث��اني /ديس��مبر الم��ي:د

توص��يًفا  ، وأص��درت٢٠٠٨أيل��ول /ت��داعيات اس��تھداف الس��فارة ا=ميركي��ة ف��ي ص��نعاء ف��ي س��بتمبر

ال�ديمقراطي،  كش�ف النظ�ام(ل_وض�اع ف�ي ال�يمن م�ن خ�:ل رؤيتھ�ا الش�رعية عب�ر دراس�ة بعن�وان 

محمد بن ن�ايف، وتض�م  ال ا=مير، وقد قامت بتوجيه رسالة بعد محاولة اغتي)وكسر طاغوت اليمن

  .في عضويتھا بعض المطلوبين السعوديين واليمنيين

، كو)ي�ة Welaiahتواجد فيھا تسمية و)ية يالمناطق التي  كل منطقة من القاعدة علىتنظيم طلق ي

قس�م مص�طلح إل�ى ال، ويش�ير بشكل ع�ام اليمن وكذلك يطلق تسمية و)ية علىمأرب، وو)ية أبين، 

، فالو)ي��ة ھ��ي كي��ان consociational stateدول��ة اتحادي��ة م��ن أقس��ام دول��ة الخ:ف��ة باعتبارھ��ا 

تنظ�يم القاع�دة تتح�دد ف�ي  فا=م�ة ل�دى ھو دولة الخ:ف�ة، إداري أو سياسي تابع لكيان سياسي أكبر،

                                                           

 .٩٧لمرجع السابق، ص  ٥٠
 .١٢١م، ص ٢٠٠٩التقرير ا1ستراتيجي اليمني، المركز اليمني للدراسات ا3ستراتيجية، صنعاء،  ٥١
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يف�ة، فيم�ا يرأس�ھا خلتسعى إلى تشكيل دولة إس:مية موح�دة،  القاعدةف ضوء الجماعة وليس ا�قليم،

  .يرأس أقسامھا ا�دارية و)ة يتبعون الخليفة

مما تقدم يتبين أن التنظيمات ا�رھابية ومنھا تنظيم القاعدة في اليمن قد اكتسبت قوتھا ونفوذھا م�ن 

السلطة وتحالفھا مع نظام الرئيس على عبد h صالح وصار نداً للدول�ة بفع�ل دورھ�ا ا=ساس�ي ف�ي 

باس��تخدام ھ��ذه ، ن احتي��اطي فاع��ل لتأبي��د حك��م عل��ى ص��الح وتوريث��ه م وم��ا تمثل��ه م��١٩٩٤ح��رب 

التنظيم��ات ض��د الخص��وم السياس��يين وتكفي��ر الديمقراطي��ة وا)نتخاب��ات والتعددي��ة الحزبي��ة وحق��وق 

وبمفھوم المخالفة ف�إن ذل�ك يعن�ي وج�ود ق�وة عس�كرية وإيديولوجي�ة ت�دافع ع�ن ا)س�تبداد ، ا�نسان 

  . وتأبيد الحكم 
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  الفصل الثالث

  العمليات اإلرهابية التي نفذتها التنظيمات اجلهادية يف اليمن
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  :مقدمة

عادة ما تختار القاعدة في جزيرة العرب تنفيذ عمليات تتوقع أن تثير ضجة إعمي�ة دولي�ة، بغ�ض 

تنظ�يم القاع�دة ف�ي العملي�ات الت�ي نف�ذھا النظر عن مدى نجاحھا أو فشلھا، فعلى ال�رغم م�ن أن ج�ل 

ت سياحية، وعلى رجال ا7م�ن ة تركزت على أھداف اقتصادية ومنشآاليمن خل السنوات الماضي

الغربي�ة ف�ي ال�يمن، :س�يما ا7مريكي�ة، ول�م تنف�ذ عملي�ات ض�د أھ�داف خ�ارج  والمنش�آتوالمصالح 

ھ��ي محاول��ة  ال��يمن س��وى عمليت��ين فق��ط، الھ��دف منھم��ا ك��ان إث��ارة ض��جة إعمي��ة، العملي��ة ا7ول��ى

ك�انون ا7ول / ديس�مبر ٢٥ف�ي  أمريكي�ةالشاب النيجيري عم�ر ف�اروق عب�د المطل�ب تفجي�ر ط�ائرة 

وقالت مصادر أمريكية إن الشاب عمر فاروق ، أمستردامقبيل وصولھا إلى ديترويت من ، م٢٠٠٩

ديسمبر /ا7ولكانون  ٢٨وفي ، عبد المطلب اعترف :حقا انه تلقى التدريب في اليمن لتنفيذ العملية

، أما قاعدة الجھاد في جزيرة العرب محاولة ا:عتداء الفاشلة على الطائرة ا7مريكيةتبنت   م٢٠٠٩

الطرود البريدية الملغوم�ة، المرس�لة ج�واً م�ن ال�يمن إل�ى خارجھ�ا، وتبن�ت العملية الثانية فھي عملية 

  . م٢٠١٠تنفيذھا جماعة القاعدة أواخر أكتوبر 

خ�ل الفت�رة  أو حاولوا تنفيذھا عناصر القاعدةھا تبلغ عدد العمليات التي نفذبحسب تقرير حكومي 

عمليات ، وعلى الرغم من تنوع عمليات القاعدة ما بين عملية إرھابية ٦٥ حوالي ٢٠٠٩ – ١٩٩٢

م�ع ذل�ك  انتحارية، اغتيال، اختط�اف وقت�ل، مھاجم�ة مؤسس�ات، مھاجم�ة عناص�ر ش�رطة وج�يش،

نظيم القاعدة في اليمن نادراً ما ينفذ عمليات إرھابية في المناطق الت�ي يتخ�ذ تنبغي اLشارة إلى أن ت

معظ��م عمليات��ه ف��ي المن��اطق نف��ذ فھ��و ي ،)staging areas(من��اطق تجم��ع منھ��ا قواع��د انط��ق أو 

  .الحضرية والمدن، سواء كانت مدن رئيسية أو مدن ثانوية

  :ا�جنبية في اليمن والمنشآتعمليات ضد المصالح : أو�ً 
، ١٩٩٢ليل�ة رأس الس�نة  نفذ تنظيم الجھاد اLس�مي ف�ي ال�يمن أول عملي�ة ض�د رعاي�ا أجان�ب ف�ي

تفجير فندقي الس�احل  ،بينھا ليبي يدعى أبو بكر خيري صالح، حاولت عناصر جھادية يمنية حيث 

توجھھ��ا إل��ى  ال��ذھبي وع��دن وقت��ل جن��ود م��ن وح��دات البحري��ة ا7مريكي��ة توقف��ت ف��ي ع��دن أثن��اء

الصومال، لكن العملية فشلت وتمكنت السلطات من اعتقال أفراد المجموع�ة الس�تة وال�ذين اعترف�وا 

، ثم انخرطت الجماعات الجھادية ف�ي الص�راع السياس�ي والعس�كري )٥٢(بتبعيتھم 7سامة بن :دن

لتنفيذ عمليات ، ولم يعد ومؤسساته ا:شتراكيمواجھة الحزب  الداخلي بين شريكي الحكم في اليمن

ذت بع��ض العناص��ر ، نف��٢٠٠٠، فف��ي أكت��وبر ٢٠٠٠ض��د الو:ي��ات المتح��دة ا7مريكي��ة إ: ع��ام 

  .في ميناء عدن )كول.إس. إس. يو (المدمرة ا7مريكية  استھدفت الجھادية عملية

                                                           

 .٦١، ص ٢٠٠٣فارس السقاف، محرراً، اليمن وا�رھاب قبل سبتمبر وبعدھا، مركز دراسات المستقبل، صنعاء، طبعة أولي  ٥٢
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من تنظيم القاعدة ھجوماً مسلحاً ضد السفارة ا7مريكية  انتحارييننفذ سبعة  ٢٠٠٨سبتمبر  ١٧في 
في صنعاء، وقد أسمى تنظيم القاعدة ھذه العملية بغزوة الشھيد أبي علي الحارثي، وقد أدى الھجوم 

ابري��ل ٢٦اس الس��فارة وخمس��ة م��دنيين، وف��ي ح��ر إل��ى مقت��ل المھ��اجمين الس��بعة، و س��تة جن��ود م��ن
ً  ٢٢" م قام اLرھابي ا:نتحاري،عثمان علي نعمان الصلوي ٢٠١٠ من مواليد محافظة تعز "  عاما

بتنفيذ عمليته اLرھابية بتفجير نفسه بح�زام ناس�ف ھ�ز ش�رق العاص�مة "وطالب في الثانوية العامة 
) ت��يم تورل��وت( نيص��نعاء ف��ي الثامن��ة ص��باحا بالتوقي��ت المحل��ي واس��تھدف موك��ب الس��فير البريط��ا

  .نجا منهباليمن والذي 

 أھم العمليات التي نفذتھا التنظيمات اLرھابية ضد المصالح ا7جنبية خل السنوات) ٥( إطار رقم 
  .الماضية

يس�تخدمه جن�ود أمريكي�ون ك�انوا ف�ي ط�ريقھم ، ھجوم استھدف فندقا في عدن: ١٩٩٢كانون ا�ول / ديسمبر ١٢في  •

  .الھجوم عن مقتل صومالي وسائح نمساوي أسفرالصومال، وقد  إلى

س�فارة الو7ي�ات المتح�دة ا�مريكي�ة بص�نعاء، أس�فر ع�ن  استھدف مباش�رة  سبتمبر نفذ تنظيم القاعدة ھجوماً  ١٧في  •

  .بجوار السفارة من حراس السفارة المدنيين والعسكريين ومدنيون كانوا يمرون ١٨مقتل 

بج�روح ف�ي ھج�وم انتح�اري اس�تھدف  ٣٨ وإص�ابةجن�ديا أمريكي�ا  ١٧مقت�ل : ٢٠٠٠تش�رين ا�ول /أكت�وبر ١٢في  •

  .في مرفأ عدن" يو اس اس كول"المدمرة ا7ميركية 

  .على الماديات أضراره اقتصرتھجوم على السفارة البريطانية في صنعاء  ٢٠٠٠تشرين ا�ول / أكتوبر١٣في  •

ھجوم على ناقلة النفط الفرنسية ليمبورغ أثناء استعدادھا للرسو ف�ي مين�اء المك�A : ٢٠٠٢ ا�ولتشرين / في أكتوبر •

ي تبل�غ حمولتھ�ا نح�و قاعدة الھجوم الذي أح�دث فج�وة ف�ي الناقل�ة الت�عن مقتل بحار بلغاري، وقد تبنى تنظيم ال أسفر

  .من النفط ، وتلوث بيئي على ساحل البحر نصف مليون طن

ويمنيين اثنين في انفج�ار س�يارة مفخخ�ة ب�القرب م�ن موق�ع  أسبانمقتل ثمانية سياح : ٢٠٠٧تموز / الثاني من يوليو •

  .اثري في مأرب شرق صنعاء

ن��ار ب��وادي  إط��Aقمقت��ل س��ائحتين بلجيكيت��ين وس��ائقھما ومرش��دھما اليمني��ين ف��ي : ٢٠٠٨ث��اني ك��انون ال/ ين��اير ١٨ •

  .شرق صنعاء، حضرموت

 وأص�ابمقتل جندي وطالبة في ھجوم بالصواريخ استھدف السفارة ا�مريكية ف�ي ص�نعاء : ٢٠٠٨آذار /مارس ١٨ •

  .مدرسة مجاورة

  .تين مفخختين استھدفتا السفارة ا�مريكية بصنعاءشخصا في انفجار سيار ١٦مقتل  ٢٠٠٨أيلول / سبتمبر ١٧ •

بجروح ف�ي تفجي�ر انتح�اري ف�ي  آخرين أربعة وإصابةسياح كوريين جنوبيين  أربعةمقتل : ٢٠٠٩آذار /مارس ١٥ •

 .شرق اليمن، شبام

بمحافظ�ة حض�رموت، أدى  ش�بام ي، فجر انتحاري نفسه ف�ي ف�وج س�ياحي ك�وري جن�وبي ف�٢٠٠٩في نھاية مارس  •

ك�وري جن�وبي وع�دد م�ن ع�ائAت ض�حايا ھج�وم ش�بام  قأيام فقط نجا فريق تحقي ٣سياح ويمني، وبعد  ٤إلى مقتل 

  .ءالمطار بصنعا قمن ھجوم انتحاري استھدف موكبھم في طري

ن أي إص�ابة الذي نجا من الھجوم دويستھدف سفير بريطانيا في صنعاء ھجوم انتحاري : ٢٠١٠نيسان / أبريل ٢٦ •

  .بينما قتل ا7نتحاري
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  : وعناصر أمنية منشآتعمليات ضد 
مناطق تجمعھا، فإن معظم ھذه العمليات موجھه ضد  في الحا:ت التي تنفذ فيھا القاعدة عمليات في

 ،ا7منية وا:ستخبارية العناصر

حماي������ة نفس������ھا ف������ي  بھ������دف

المن����اطق الت����ي تتواج����د فيھ����ا 

قواع�����������دھا ومعس�����������كراتھا، 

وتركزت في محافظ�ات م�أرب 

وأب�����ين وحض�����رموت، وف�����ي 

الح�����ا:ت الت�����ي نف�����ذت فيھ�����ا 

عمليات اختطاف ض�د عناص�ر 

 أمنية أو استخبارية ف�ي من�اطق

أخ������رى، أو ف������ي من������اطق : 

تتواج�������د فيھ�������ا معس�������كراتھا 

وقواع��دھا، فإنھ��ا ل��م تنف��ذ ھ��ذه 

العملي������ات ض������د ا7ش������خاص 

أنفس��ھم، ول��م تق��تلھم، ب��ل نف��ذت 

أو استھداف للعناصر ، تلك العمليات بھدف الضغط على الدولة من أجل اLفراج عن بعض معتقليھا

عن��دما اختطف��ت أح��د كب��ار ض��باط  ص��عدهمثلم��ا فعل��ت ف��ي محافظ��ة ، ا7مني��ة النش��طة ف��ي محقتھ��ا

 طالبت باLفراج عن اثنين من أعضائھا المعتقلين،ته رھينة وذاتخ، و٢٠١٠في سبتمبر المخابرات 

   .مقابل اLفراج عنه

لم تكتف القاعدة بتنفيذ عمليات إرھابية ضد عناصر ا7من الت�ي تعتق�د أنھ�م ينش�طون بش�كل مباش�ر 

م�ن تعتق�د أنھ�م ق�دموا معلوم�ات 7جھ�زة ا7م�ن اليمني�ة وأجھ�زة  في متابعة أنشطتھا، بل أيضاً ض�د

ف�ي  اغتال�ت القاع�دة ٢٠٠٧فف�ي ين�اير  المخابرات ا7جنبية حول تنظ�يم القاع�دة، أو ح�ول ناش�طيه،

سالم السيد الھاجري، الذي تتھمه بأنه ض�الع ف�ي الت�أمر م�ع المخ�ابرات المركزي�ة  العاصمة صنعاء

قاع�دة ف�ي ا المعلوم�ات الت�ي أدت إل�ى قت�ل الرج�ل ا7ول ف�ي تنظ�يم الا7مريكية، وھو الذي وف�ر لھ�

م�دير ق�د قام�ت باغتي�ال  ٢٠٠٧ أكتوبر ٢٠وكانت القاعدة في  ان الحارثي،اليمن سابقا أبو على سن

الت��ي اس��تھدفت ق��وات أھ��م العملي��ات اLرھابي��ة ) ٦( إط��ار رق��م 
  .حتى اVن ٢٠٠٧ا7من ورجال ا7من اليمنيين منذ عام 

اغتي��ال م��دير المباح��ث بمحافظ��ة م��أرب العقي��د  ٢٠٠٧ف��ي م��ايو  •
 .علي قصيلة

اختط���ف المق���دم بس���ام س���ليمان الش���رجبي  ٨/٦/٢٠٠٩بت���اريخ  •
  .رئيس تحريات مأرب وقد أفرج تنظيم القاعدة عن فيديو لعملية قتله

أغتيل م�دير أم�ن مديري�ة  ٢٠٠٨اكتوبر / ا�ول تشرين  ٢٠في  •
مدغل بمحافظة مأرب الرائد محمد بن ربيش بن كعAن ، برسالة مفخخة، 

الس�ابق ورفاق�ه » القاع�دة«زع�يم " لتورطه في مAحقة اب�و عل�ي الح�ارثي
  .الذين اغتالتھم طائرة اميركية

ولين سئنفذت القاعدة ھجوماً على موكب لم ٢٠٠٩نوفمبر  ٣في  •
يين محليين في منطقة العبر بمحافظة حض�رموت أدى إل�ى مقت�ل م�دير أمن

أمن وادي حضرموت، ومدير ا�من السياس�ي بمدين�ة س�يئون، وأثن�ين م�ن 
  .الجنود المرافقين لھما

كمين مسلح نص�به مس�لحو القاع�دة ف�ي  ٢٠١٠أغسطس  ١٩في  •
من ق�وات  ١١لودر بمحافظة أبين لجنود من قوات ا�من واسفر عن مقتل 

  .ةمسلحون من التنظيم بالمدين �من في كمين نصبه لھما

معس��كراً لSم��ن  نف��ذ التنظ��يم عملي��ة اس��تھدفت ٢٠٠٨ف��ي يولي��و  •
 ٢٠المركزي بسيئون بتفجير سيارة مفخخة، م�ا أدى إل�ى مص�رع وج�رح 

 ً   .على ا�قل شخصا
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مأرب الرائد محمد بن ربيش بن كعن، برسالة مفخخة، على خلفية ما  أمن مديرية مدغل بمحافظة

  . علي الحارثي، وتعاونه مع السفير ا7مريكي أبوورطه في محقة الشھيد أسماه تنظيم القاعدة بت

  : ا�قتصادية والمنشاتعمليات ضد البنى التحتية 
تركيز الجماعات المتطرفة واLرھابية عل�ى 

اس����تھداف المص����الح ا:قتص����ادية عام����ة ، 

والمنشآت النفطية على وجه الخصوص  ھو 

يس����مى ا ف���ي ا7ص����ل اس���تجابة لسياس����ة م���

عتب��ر ج��زءاً ال��ذي ي" الجھ��اد ا:قتص��ادي"ب��ـ

أساسياً من اLس�تراتيجية العام�ة الت�ي تتبعھ�ا 

القي����ادة العلي����ا لتنظ����يم القاع����دة ، فبحس����ب 

الباحث���ة ف���ي قس���م ا7م���ن " نيك���ول ش���تراكه"

واLرھاب بمركز الخليج لXبحاث في دبي ، 

تعم��ل ھ��ذه السياس��ة عل��ى اس��تھداف مص��ادر 

أزم���ات اقتص���ادية  إي���رادات الدول���ة، وخل���ق

ت��ؤدي إل��ى ع��دم اس��تقرار سياس��ي، وتعوي��ق 

عملي������ات ا:س������تثمار وإض������عاف التنمي������ة 

)٥٣(.ا:قتصادية 
 

وتس��تھدف إلح��اق الض��رر ب��البنى التحتي��ة وبمص��ادر إي��رادات الدول��ة ، كالس��ياحة وال��نفط  وإن ك��ان 

، إن لم يكن أقل %٠.٥حصته في السوق العالمي سوى  اLنتاج النفطي في اليمن محدوداً و: تمثل

استبعاد أي أث�ر للھجم�ات اLرھابي�ة ف�ي ال�يمن عل�ى أس�واق ال�نفط العالمي�ة  إ: أن  وذلك ما يعني، 

  .مفعول تلك الھجمات ذات تأثير كبير على ا:قتصاد اليمني والمستوى المحلي

  

  

  

  

  

                                                           

مركز سبأ للدراسات ا�ستراتيجية " مدارات إستراتيجية"نيكول شتراكه ، الجھاد ا!قتصادي وأثره في اليمن والسعودية ،  - ٥٣
 . ٢٤،ص م ٢٠١٠أكتوبر / ، يوليو  ٥- ٤، العددان 

 

أھم العمليات اLرھابية التي نفذت ) ٧( إطار رقم 
  ضد منشآت القطاع النفطي

م ، ف���ي حض���رموت ، تفجي���ر ناقل���ة ٢٠٠٢أكت���وبر  ٦ف���ي 

 " .ليمبورج"النفط الفرنسية 

" ٢س��ام "م ، ف��ي ص��نعاء ، إط��Aق ص��اروخ ٢٠٠٢ف��ي 

 .النفطية " ھنت"على مروحية تابعة لشركة 

م ، الھج�وم عل�ى أنابي�ب ال�نفط الفرنس�ية ٢٠٠٨في مارس 

 .وحقل النفط الصيني 

. ب��ي .م ، ف�ي ع��دن ، ھج�وم بق��ذائف آر ٢٠٠٨ف�ي أبري��ل 

 .على مصافي النفط . جي 

للھجوم عل�ى  م ، في مأرب ، محاولة٢٠٠٨يونيو  ١٦في 

 ) .تم إحباطھا(منشأة نفطية بصورايخ ، 

ف��ي ص��نعاء ، تفجي��ر قنبل��ة ب��القرب م��ن مق��ر ش��ركة ال��نفط 

  " .كنديان نكسن"الكندية 
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  الفصل الرابع

  التوظيف السياسي لإلرهاب
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  :مقدمة

عم���ل ال���رئيس عل���ي عب���د ] ص���الح والحكوم���ة ف���ي  ١٩٧٨من���ذ وص���وله إل���ى الس���لطة ع���ام      

على توظيف الجماع�ات اLس�مية بش�كل مباش�ر وغي�ر ) شمال اليمن ( الجمھورية العربية اليمنية 

(     مباشر، في صراعه اLيديولوجي والعسكري مع حكومة جمھورية اليمن الديمقراطية الشعبية 

وف�ي ص�راعه السياس�ي وا7ي�ديولوجي م�ع الق�وى السياس�ية وا:جتماعي�ة اليس�ارية  ،)جنوب اليمن 

عم تأسيس الجبھة تبنى ود:جتماعية التحديثية بشكل عام، فوالقومي، والقوى ا ا:شتراكيبجناحيھا 

وجد اLخوان المس�لمون ف�ي ذل�ك مخرج�ا م�ن أزم�تھم الداخلي�ة، عب�ر  حيث، ١٩٧٩اLسمية عام 

ية، والق�وى السياس�ية لتكفي�ري ف�ي الح�رب ض�د جمھوري�ة ال�يمن الديمقراطي�ة الش�عبتوظيف الفكر ا

ً تحالف�� ب��ذلك ش��كل اLخ��وانلية والجبھ��ة الوطني��ة الديمقراطي��ة، اليس��اري وا:جتماعي��ة باس��م الجبھ��ة  ا

اLسمية حاربت إل�ى جان�ب الج�يش وا7م�ن حت�ى ت�م تص�فية قواع�د الجبھ�ة الوطني�ة ف�ي المن�اطق 

  .١٩٨٢الوسطى عام

وج��د النظ��ام ف��ي الح��رب ا7فغاني��ة فرص��ة لل��تخلص م��ن العناص��ر الديني��ة المتطرف��ة، ف��دفعھم إل��ى 

إنھ�اء ا:ح�تل الس�وفييتي، ع�اد بالجھاد في أفغانستان، وبعودة الشباب من أفغانستان بع�د  ا:لتحاق

الخلط من جديد في صفوف الحرك�ة اLس�مية، وبل�غ الفك�ر المتش�دد م�داه ف�ي م�وقفھم ض�د الوح�دة 

وقف�وا ض�د  7نھا في نظ�رھم وح�دة م�ع نظ�ام ش�يوعي ك�افر ف�ي الجن�وب، وعن�دما تحقق�ت الوح�دة،

س��ية ب��ين ش��ريكي م��ة السياا:س��تفتاء عل��ى الدس��تور، وخ��ل الفت��رة ا:نتقالي��ة س��اھمت ظ��روف ا7ز

دولة الوحدة، في توظيف التناقضات التاريخية والفكري�ة لص�الح الش�ريك الش�مالي ل ا:ئتف الحاكم

في التوحيد، انطقاً من ا:ختفات الفكرية بين التيار الديني والتيار ا:شتراكي، لتشھد ھ�ذه الفت�رة 

ي�ا:ت والتفجي�رات وا:ختطاف�ات، حي�ث س�جل عدداً من العمليات اLرھابية التي تنوع�ت ب�ين ا:غت

م أول حادثة اختطاف لدبلوماسي غربي في العاصمة اليمنية ص�نعاء واغتي�ال س�كرتير ١٩٩١العام 

  .)٥٤(م٢/١٢/١٩٩١ب في أالحزب ا:شتراكي اليمني في محافظة 

   

                                                           

، المعلم للطباعة، صنعاء، طبعة ثانية، عبد الوھاب الوشلي، الرئيس الصالح في محيطه الدولي،ا�رھاب والقضية الفلسطينية نموذجا ٥٤
 .٦٢م، ص ٢٠٠٠٤يناير 
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  : توظيف الجماعات المتطرفة خ$ل الصراع حول بناء الدولة: أو�ً 
خل الفترة ا:نتقالية نشبت خفات شديدة بين الحزب ا:شتراكي اليمني والم�ؤتمر الش�عبي الع�ام، 

ترك��زت ح��ول قض��ايا بن��اء الدول��ة، وق��د 

بل��ور الح��زب ا:ش��تراكي اليمن��ي رؤيت��ه 

ب�دأ ف�ي أواخ�ر ، و١٩٩٣لبناء الدولة ع�ام 

ف�ي ط�رح رؤي�ة لبن�اء الدول�ة  ١٩٩٣عام 

( خي����ار الش����كل ا:تح����ادي  تق����وم عل����ى

، وھ��و م��ا رفض��ه )٥٥(للدول��ة) الفي��درالي 

المؤتمر الشعبي الع�ام، ال�ذي ط�رح رؤي�ة 

 بس����يطة مقابل����ة تق����وم عل����ى بن����اء دول����ة 

unitary state،  ترك����ز الس����لطة بي����د

رئ���يس الجمھوري���ة، وق���د تش���كلت لجن���ة 

ح��وار ب��ين الق��وى السياس��ية خلص��ت إل��ى 

ص��ياغة م��ا س��مي بوثيق��ة العھ��د وا:تف��اق، 

شكلت توافقاً بين طرفي ا7زم�ة السياس�ية 

اً ب��ين رؤيتيھم��ا ح��ول بن��اء الدول��ة، وتوفيق��

وتض����منت فيم����ا تض����منت رؤي����ة ح����ول 

  .مكافحة اLرھاب

ل بناء الدولة ب�ين الخف حوفترة شھدت 

الح����زب ا:ش����تراكي اليمن����ي والم����ؤتمر 

 ١٩٩٤ – ١٩٩١الشعبي العام بين عامي 

ناجحة ، كان لقيادات وأنصار الحزب ا:شتراكي النصيب ا7كبر منھ�ا، عملية اغتيال  ١٥٤ حوالي

ف�ي لذلك احتل�ت قض�ية اLرھ�اب موقع�اً محوري�اً  ،تنظيم الجھاد اLسمي وكان المتھم الرئيس فيھا

  . اكي اليمني، وقدم رؤى لمكافحتھانشاط الحزب ا:شتر

ماع��ات ع��ن وج��ود جاليمن��ي ف��ي مطل��ع التس��عينات م��ن الق��رن العش��رين  ا:ش��تراكيأعل��ن الح��زب 

وتضم مصريين وتونسيين وجزائ�ريين  ،بعد مشاركتھا في الجھاد ا7فغاني عادت إلى اليمنجھادية 

، ونبه المجتمع الدولي والقوى اLقليمية إلى الخطر الذي تشكله ھذه الجماعات )٥٦(وجنسيات أخرى

                                                           

 .  ٢٧٥، ص ١٩٩٥، دون ناشر، صنعاء، الطبعة الثالثة، "ساعة حرب ١٠٠٠" انظر، محمد عبد الولي الشميري،  ٥٥
 .١٤٢ -١٤١، مرجع سابق ص ٢٠٠٨التقرير ا=ستراتيجي اليمني  ٥٦

السياسات واLجراءات التي تضمنتھا ) ٨( إطار رقم 
 .وثيقة العھد وا:تفاق بشأن مكافحة اLرھاب

ا:لت�زام بسياس��ية ال��يمن المناھض�ة ل_رھ��اب المحل��ي 
  .والخارجي

إبعاد العناصر غي�ر اليمني�ة الت�ي تت�وفر بحقھ�ا د:ئ�ل 
كافي����ة لمزاولتھ����ا 7عم����ال تخ����الف سياس����ية ال����يمن 

مث����ل ھ����ذه وقوانينھ����ا أو ت����روج أو تح����رض عل����ى 
ا7عم���ال، وإبع���اد م���ن تثب���ت إدان���تھم بع���د محاكم���ة 
شرعية وعلنية تض�من فيھ�ا إج�راءات العدال�ة وتنفي�ذ 

  .العقوبة القانونية ويتم ذلك عبر ا7جھزة المختصة
منع استقدام أو دخ�ول أو توظي�ف أو إي�واء العناص�ر 

  . المتھمة باLرھاب
وض��ع خط��ة للق��بض عل��ى المتھم��ين بقض��ايا إرھ��اب 

  . ين في الداخل والخارجالھارب
اس��تكمال التحقي��ق م��ع الموق��وفين المتھم��ين بقض��ايا 

  . اLرھاب
تطوير التشريعات المتعلقة بالحد من انتشار ا7س�لحة 

  . وا:تجار بھا
التح���ري والتأك���د م���ن وج���ود معس���كرات أو مق���رات 
ل_ع����داد والت����دريب عل����ى أعم����ال العن����ف واتخ����اذ 

 .اLجراءات المناسبة حيالھا

وثيقة العھد وا:تفاق التي تم التوقي�ع عليھ�ا : المصدر
(  ١٩٩٤يناير  ١٨با7حرف ا7ولى في عدن بتاريخ 

، وت��م التوقي��ع عليھ��ا م��ن قب��ل )ھ��ـ ١٤١٤ش��عبان  ٧
رؤساء ا7حزاب والتنظيمات السياس�ية والشخص�يات 

تح��ت إش��راف إقليم��ي  الوطني��ة ف��ي عم��ان ب��ا7ردن
رمض��ان  ١٠(  ١٩٩٤فبراي��ر  ٢٠، بت��اريخ ودول��ي
 ).ھـ ١٤١٤
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والجماعات اLرھابي�ة ا7خ�رى عل�ى الس�م الع�المي، وح�ث المجتم�ع ال�دولي عل�ى ض�رورة اتخ�اذ 

خطوات فاعلة وبناء شراكة لمحاربة الجماع�ات اLرھابي�ة الت�ي تتخ�ذ م�ن ال�يمن قاع�دة لھ�ا، والت�ي 

اضي اليمنية، فخطرھا : ينحصر على اليمن وحده، بل يھدد كثي�ر م�ن ال�دول عل�ى تنشط على ا7ر

مص�ر قض�ى بتس�ليم ا7فغ�ان و أمن�ي ب�ين ال�يمنسارع إلى عقد اتف�اق و المستوى اLقليمي والدولي،

كم��ا ت��م ا:تف��اق ب��ين الط��رفين عل��ى التع��اون ا7من��ي وتب��ادل ، المص��ريين المتواج��دين ف��ي ال��يمن

  .مكافحة اLرھاب المعلومات في إطار

س�افر عض�و المكت�ب السياس�ي للح�زب ا:ش�تراكي اليمن�ي وللبدء بخط�وات عملي�ة ف�ي ھ�ذا المج�ال 

لبحث قضية اLرھاب وعناصر ا7فغان  إلى القاھرة، صالح منصر السييليالمكلف بملف اLرھاب 

أن  ريين إ:ً ل�يمن بتس�ليم ا7فغ�ان المص�مطالب�ة افي المصريين الموجودين في اليمن، وبدأت مصر 

صنعاء لم تسلمھم، وطلبت منھم مغادرة اليمن طوعاً، فغادر معظمھم إلى السودان، ثم ش�اركوا ف�ي 

 .سنة والھرسكمعارك البو

تضمنت وثيقة العھد وا:تف�اق نص�اً يش�ير إل�ى تأكي�د لجن�ة الح�وار عل�ى م�ا وعلى المستوى المحلي 

بمناھض�ة اLرھ�اب، وض�رورة ا:لت�زام بسياس�ية تضمنه بيان الحكومة بش�أن اLج�راءات الخاص�ة 

اليمن المناھضة ل_رھاب المحلي والخارجي، وإبعاد العناصر غير اليمنية التي تتوفر بحقھ�ا د:ئ�ل 

ة اليمن وقوانينھا أو تروج أو تحرض على مثل ھذه ا7عمال، فية لمزاولتھا 7عمال تخالف سياسكا

ية تضمن فيھا إجراءات العدالة وتنفيذ العقوبة القانونية ويتم علنتثبت إدانتھم بعد محاكمة  وإبعاد من

ذل��ك عب��ر ا7جھ��زة المختص��ة، ومن��ع اس��تقدام أو دخ��ول أو توظي��ف أو إي��واء العناص��ر المتھم��ة 

ھر م�ن اLج�راءات الت�ي ينبغ�ي إنجازھ�ا خ�ل ثث�ة أش�، وقد طرحت الوثيق�ة ع�دداً )٥٧("باLرھاب

م��ين بقض��ايا إرھ��اب الھ��اربين ف��ي ال��داخل والخ��ارج، وض��ع خط��ة للق��بض عل��ى المتھ:  تتض��من 

اس��تكمال التحقي��ق م��ع المتھم��ين بقض��ايا اLرھ��اب، تط��وير التش��ريعات المتعلق��ة بالح��د م��ن انتش��ار 

ا7س��لحة وا:تج��ار ب��ه، التح��ري والتأك��د م��ن وج��ود معس��كرات أو مق��رات ل_ع��داد والت��دريب عل��ى 

  .)٥٨(أعمال العنف واتخاذ اLجراءات المناسبة حيالھا

انتھت ھذه الفترة بمشاركة الجماعات الجھادية في الحرب الت�ي نش�بت ب�ين ش�ريكي الوح�دة ص�يف 

 أخرجت�ه ض�د الح�زب ا:ش�تراكي اليمن�ي ال�ذي م، حيث قاتلت تلك الجماع�ات الس�لفية،١٩٩٤العام 

م��ن المعادل��ة السياس��ية لدول��ة الوح��دة وم��ن الس��يطرة عل��ى الجن��وب ف��ي الس��ابع م��ن يولي��و  الھزيم��ة

                                                           

، وتم التوقيع عليھا )ھـ ١٤١٤شعبان  ٧(  ١٩٩٤يناير  ١٨باDحرف اDولى في عدن بتاريخ  وثيقة العھد وا=تفاق التي تم التوقيع عليھا ٥٧
رمضان  ١٠(  ١٩٩٤فبراير  ٢٠من قبل رؤساء اDحزاب والتنظيمات السياسية والشخصيات الوطنية في عمان باDردن، بتاريخ 

  ).  ھـ ١٤١٤
  .انظر المرجع السابق ٥٨
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، بعدھا بدأ النظام في اليمن في التوجس من القوة التي باتت الجماعات اLرھابية تتمت�ع )٥٩(م١٩٩٤

ال�يمن  بھا في اليمن، فقامت الحكومة اليمنية بعملي�ة ترحي�ل واس�عة للجھ�اديين الع�رب المقيم�ين ف�ي

  .)٦٠(ألف عنصر من مختلف الجنسيات٢٠عن  يزيد ا، شملت م١٩٩٦عام 

  :توظيف الجماعات ا,رھابية في الحرب ضد جماعة الحوثي: ثانياً 
عداء الو:ي��ات المتح��دة ا7مريكي��ة ض��د جماع��ة الس��عودي اس��تو اليمن��ي ح��اول الخط��اب اLعم��ي

عب��ر الت��رويج لفك��رة أن جماع��ة  ،"الم��وت 7مريك��ا الم��وت Lس��رائيل"  ش��عار الح��وثي الت��ي ترف��ع

، أن الو:ي�ات المتح�دة ا7مريكي�ة ل�م تقتن�ع ب�ذلك على عقة مع إيران وتنظيم القاعدة، غيرالحوثي 

التق�ارير عل�ى بالبنت�اجون ال�ذي يعتم�د  وثيقة الصلة بالدوائر الھامة" د ران" خصوصاً وأن مؤسسة 

والدراسات التي تمدھا ب�ه 

ويث��ق ف��ي ھ��ذه المؤسس��ة 

م�ن أن�ه عل�ى " مصداقيتھا

 الرغم من شعار الحوثيين

المن��������اھض Lس��������رائيل 

وأمريك�������ا، ف�������إنھم ل�������م 

يس����������تھدفوا م����������واطنين 

أم��������ريكيين أو منش��������آت 

ومعدات أمريكية، بل أنھم يشاركون الو:يات المتحدة نفس العداء تجاه بعض الخصوم في المنطق�ة 

، أما العقة بين جماعة الح�وثي والقاع�دة ف� توج�د أي وق�ائع أو ش�واھد مؤي�دة ل�ه، ب�ل عل�ى )٦١("

ين جماع�ة الح�وثي وتنظ�يم القاع�دة، الشواھد والد:ئل تشير إلى وجود ع�داء مس�تحكم ب�العكس فإن 

رافض�ة،  فتنظيم القاعدة يعتبر أن الشيعة في اليمن لم يعودوا شيعة زيديون، وإنما تحولوا إلى شيعة

وأن الش��يعة طائف��ة لھ��ا أطم��اع توس��عية ف��ي ال��يمن ، وي��رى أنھ��م ب��اتوا يش��كلون خط��راً عل��ى ال��يمن

ا من إيران ون السنة الويت،ويسوم   .مدعومة إقليمًيّ

ھذا العداء في حشد بعض المتشددين وعناصر القاعدة في حربه ضد جماعة الحوثي،  ل النظاماستغ

م�وكبين ض�د بس�يارتين مفخخت�ين  عمليتين انتح�اريتين ٢٠١٠وقد نفذ تنظيم القاعدة في أواخر عام 

ق�تھم ف�ي الح�روب الت�ي دارت ھن�اك بحس�ب بي�ان ل انتقام�اً  ،ص�عدهف�ي الج�وف و يلجماعة الحوث

ولما فشل النظام ف�ي إقن�اع الو:ي�ات المتح�دة ا7مريكي�ة بمش�اركته ف�ي حرب�ه ض�د جماع�ة  القاعدة،

                                                           

 .١٤١مرجع سابق، ص ، م٢٠٠٨التقرير ا=ستراتيجي اليمني ٥٩
 .٢٣٠م، ص ٢٠٠١م، المركز  العام للدراسات والبحوث وا�صدار، صنعاء ٢٠٠٣/ ٢٠٠٢لتقرير ا=ستراتيجي ا ٦٠
جين نوفاك، مقارنة لمكافحة حركات التمرد في اليمن، ترجمة عبدI عبدالوھاب ناجي، وجاسم محمد، عن دورية، ميريا، مركز  - ٦١

  . ٧تاريخ بدون وجھة النشر بدون ص . مأخوذ من موقع الكاتبة " جلوريا "للشؤون الدولية اDبحاث العالمية 

  وتواريخھا يوضح عدد الحروب في صعده  )١( رقم  جدول
  ٢٠٠٤سبتمبر   ٢٠٠٤يونيو   الحرب ا7ولى
  ٢٠٠٥مايو   ٢٠٠٥مارس   الحرب الثانية
  ٢٠٠٦أوائل   ٢٠٠٥نوفمبر   الحرب الثالثة

  ٢٠٠٧يونيو   ٢٠٠٧يناير   الحرب الرابعة
  ٢٠٠٨يوليو   ٢٠٠٨مارس   الخامسةالحرب 

  ٢٠١٠فبراير   ٢٠٠٩أغسطس   الحرب السادسة
  صمم الجدول با:ستفادة من دراسة كرستوفر بوتشيك حول : المصدر

  الحرب في صعده من تمرد محلي إلى تحد وطني، برنامج الشرق 
  . ٢٠١٠أبريل  ١١٠ا7وسط، سلسلة أوراق كارنيجي العدد 
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الحوثي، اتجه نحو المملكة العربية السعودية، وقد نجح في الحصول على مس�اعدات مالي�ة لدعم�ه، 

السادس�ة الت�ي دارت ب�ين النظ�ام وجماع�ة الح�وثي  بل واستطاع توريط المملكة العربية في الح�رب

  ، ٢٠١٠عام 

عل��ى منطق��ة  احص��ار النظ��ام ض��ربق��د و ج��داً، شرس��ة ات خ��ل الح��رب السادس��ةكان��ت المواجھ��

بض�رورة مراع�اة  المطالب�ة طال الغذاء والدواء وكل وسائل العيش، رغ�م الن�داءات الدولي�ة، صعده

الجوانب اLنسانية للمواطنين العزل من قبل طرفي النزاع، وتجنب تدمير القرى والمنازل، بما ف�ي 

استخدام المدنيين دروعاً بشرية وتجنيد ا7طفال وإشراكھم في الحرب، وبدأت المنظمات  تجنب ذلك

قتل يرقى إل�ى ج�رائم ح�رب اLنسانية والحقوقية الدولية، تلمح إلى أن ما يجري من عنف وتدمير و

بالقول  صعدهوقد وصف مسؤول يمني الھدف من وراء الحصار المفروض على " ضد اLنسانية، 

الجوع، وينقطع مصدر دخلھم، فإنھم سيضطرون في نھاية المطاف بLحساس اعندما يبدأ السكان : 

الحص�ار بالعقوب�ة " ھي�و م�ان راي�تس ووت�ش " وقد وصفت . )٦٢("إلى تسليم الحوثيين في مناطقھم 

الجماعية، وأنتھاك صارخ للقانون الدولي اLنساني ال�ذي ي�نص عل�ى ح�ق الم�دنيين الحص�ول عل�ى 

كان ألف مواطن ھم كل س) ٧٠٠(الحصار أكثر من  شملوقد . اLغاثة اLنسانية الضرورية لبقائھم

لھم ف�ي حج�ة جئ�ين ف�ي المخيم�ات الت�ي أقيم�ت :س�تقبا�، وصل عدد المش�ردين وال صعدهمحافظة 

:ج��ئ، ودم��ر القص��ف اليمن��ي الس��عودي أكث��ر م��ن  ٣٠٠.٠٠٠تھام��ه، وعم��ران إل��ى أكث��ر م��ن و

  .طال المدارس والمساجد وبعض المباني الحكومية، ودمرت قرى بكاملھاوقد مبنى ) ٩٠٠٠(

أثن�اء ، ف�ي الح�رب السادس�ة نائب رئيس الجمھورية الل�واء عبدرب�ه منص�ور خس�ائر الحكوم�ة  قدر

ملي�ار دو:ر،  ٣م وص�لت إل�ى ٢٣/١٢/٢٠١٠قيادات حزب الم�ؤتمر بمحافظ�ة ريم�ة ف�ي  ئه معلقا

، ف��ي الوق��ت نفس��ه ص��رح المكت��ب )٦٣("أل��ف ج��ريح،  ١٤قتي��ل م��ن أف��راد الج��يش وا7م��ن،  ٣٠٠٠

 الموالي�ة للس�لطة اLعمي لعبد الملك الح�وثي، ب�أن القتل�ى ف�ي ص�فوف المليش�يات المس�لحة القبلي�ة

القتل��ى وعل��ى ھ��ذا فق��س ، ك��م ھ��ي الض��حايا م��ن قتي��ل ھ��ذا ف��ي الح��رب السادس��ة، ) ١٠٠٠(يق��در ب��ـ

والجرحى في كل الحروب الست بين القوات الحكومية والمليشيات القبلية والدينية السلفية الجھادي�ة 

والحوثيين وفي أوساط الم�دنيين، وك�ل ھ�ؤ:ء الض�حايا م�ن قتل�ى وجرح�ى وتش�ريد وت�دمير، لم�اذا 

بالحوثي�ة  اتھم�وامم�ن  حاكم�ات الت�ي طال�ت المئ�اتاذا؟ باLض�افة إل�ى ا:عتق�ا:ت والمومن أجل م�

والح�روب تعص�ف ب�المجتمع اليمن�ي ومقدرات�ه،  والحوثيين، والسؤال ا7ھم إلى متى س�يظل العن�ف

التي ھو بأمس الحاجة إليھا في التنمية، وإلى متى ستظل أزمته البنيوية السياسية وا:جتماعية الذي 

السياس�ي ف�ي إدارة المجتم�ع با7زم�ات والح�روب  وامله الرئيسية نظام الحك�م ونھج�هأسبابه وعمن 
                                                           

  .كل شيء ھادئ على الجبھة الشمالية : ، وانظر تقرير منظمة العفو الدولية عن حرب صعدة بعنوان ٨ – ٧المرجع السابق ص  - ٦٢
  . ٢م ص ٢٠١٠ديسمبر  ٢٦)١٠(صحيفة اليقين، أسبوعية سياسية مستقلة، العدد -  ٦٣
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أزم�ات النظ�ام السياس�ي  أنعكس�ت عل�ىموارده ا:قتصادية ف�ي دع�م تل�ك الح�روب الت�ي  واستنزاف

، وال��ذي ھ��و أص��ً عل��ى ش��فا با:نھي��اروعجل��ت م��ن ا7زم��ة المالي��ة وا:قتص��ادية الت��ي تھ��دد ال��بد 

  .وية بحسب التقديرات والتوقعات الدوليةالھا

 ً   : توظيف الحرب ضد ا,رھاب في التعامل مع الحراك الجنوبي: ثالثا
عل��ى اLرھ�اب ، م��ن أج��ل ض��رب ف�ي حربھ��ا م�ن تحالفھ��ا م��ع واش��نطن  الحكوم��ة اليمني��ة اس�تفادت

أمني�ة ف�ي و: غراب�ة أن دوائ�ر ، حقوقي�ة ووطني�ة عارضة ، وجماعات محلية لھا مطال�بحركات م

ب�القوة ، عب�ر تص�وير بع�ض المحافظ�ات الجنوبي�ة  ن�وبيالج السلطة اليمنية تحاول ض�رب الح�راك

ات مثل لحج ، الضالع ، على أنھا من�اطق تعب�ث فيھ�ا عناص�ر تخريبي�ة مس�لحة ، وتص�وير محافظ�

تقس�يم اعتبارھا مرتعاً لعناصر تنظيم القاعدة ، والھدف من ھ�ذا الوجنوبية أخرى مثل أبين، وشبوة 

للمحافظات الجنوبية والشرقية ھو التأثير المعنوي على مؤيدي الحراك السلمي ، ونشر المزي�د م�ن 

 ي ض��د ناش��طي الح��راكعم��قالق��وات العس��كرية وا7مني��ة ف��ي ھ��ذه المحافظ��ات ، وتك��ريس ال��نھج ال

ك��ز اوت كنت��رول م��ن مريم، 7ن ج��زءاً ھام��اً وكبي��راً م��ن القاع��دة يج��ري تحريك��ه ب��الر )٦٤("تحدي��داً 

  .النافذة في الحكم القوى 

ربط الحراك الجنوبي السلمي بالقاعدة والتطرف واLرھ�اب ت�ارة ،  الحقيقي للحكومة من ھدفالن إ

ش�عار م�ا يس�مى تح�ت عسكرة مناطق ومحافظ�ات الجن�وب ھو وبالعناصر التخريبية تارة أخرى ، 

المؤسس��ة السياس��ية الرس��مية  دون أن ت��درك، " وحماي��ة الوح��دة الوطني��ة " " مكافح��ة اLرھ��اب"

ص�اً ف�ي ص�ورة خطورة ھ�ذا ال�نھج عل�ى مس�تقبل العم�ل السياس�ي ال�ديمقراطي ، وال�وطني ، خصو

عس�كرية قلق�ة ومت�وترة ،  من�اطقوالجنوب، وتحويل مناطق الجن�وب إل�ى تعميق الھوة بين الشمال 

تقرير  وعوات ا:نفصال د تحفيز، وبالنتيجة " المركزي"تعيش حالة استنفار ومقاومة دائمة للحكم 

  .المصير

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 .٣ص ) ٢٥٠(م العدد ٤/١٠/٢٠١٠صحيفة النداء صنعاء  - ٦٤
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  الفصل اخلامس

  احلرب ضد اإلرهاب
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  :مقدمة

، وبات��ت معظ��م ش��رق أوس��طية ظ��اھرة عالمي��ةالثث��ة عق��ود الماض��ية إل��ى اLرھ��اب خ��ل تح��ول 

المجتمعات البشرية والدول تعاني من ظاھرة اLرھاب، بشكل مباشر أو غير مباش�ر، وان اختلف�ت 

درجاتھا وطبيعتھا وحدتھا من دولة إلي آخري، بحس�ب طبيع�ة النظ�ام السياس�ي والبن�ى والعق�ات 

وبالتالي فإن اLرھاب : ا:جتماعية وا:نتماءات الدينية لشعوبھا، والتوجھات الثقافية السائدة فيھا، 

وإنم�ا ھ�و ،أو دين أو م�ذھب أو ثقاف�ة بعينھ�ا هيختص بھا شعب بعيناجتماعية / ظاھرة ثقافية يمثل 

حص��يلة لجمل��ة م��ن العموام��ل والسياس��ات المحلي��ة والخارجي��ة الت��ي وف��رت ومازال��ت الظ��روف 

، ل���يس عل���ى ھ���اوأخطار أض���رارھاالموض��وعية لقي���ام وانتع���اش الجماع���ات اLرھابي���ة ، وامت���داد 

  .على صعيد المنطقة والعالم اجمع  إنماالمستوى المحلي فحسب، 

  :مكافحة ا,رھابالشراكة اليمنية ا�مريكية في مجال : أو�ً 
، تبنت بعض دوائر صناعة القرار ا:ستراتيجي ا7مريك�ي اتھام�ات ٢٠٠١سبتمبر  ١١بعد أحداث 

ً منآتحوله إلى ملجأ لليمن تشير إلى  ل_رھابيين الفارين م�ن أفغانس�تان، وعل�ى أثرھ�ا ب�دأت تق�ارير  ا

إعمية تتحدث عن ضربة عسكرية تستھدف اليمن بعد أفغانستان، ا7مر ال�ذي دف�ع ب�الرئيس عل�ي 

م حي�ث التق�ى ال�رئيس ج�ورج ب�وش ٢٠٠١] صالح إلى زيارة الو:يات المتح�دة ف�ي ن�وفمبر  عبد

اLرھاب وتحولھا من دولة مستھدفة إل�ى دول�ة ش�ريكة وتحويلھا لسياسة ا7مريكية واستطاع تغيير ا

ف�ي الت�دخل  الو:ي�ات المتح�دة ا7مريكي�ة ب�دأت ٢٠٠٢، ومن�ذ مطل�ع ع�ام )٦٥(في مكافحة اLرھ�اب

تنظ�يم القاع�دة ف�ي عناصر تنفيذ عمليات مباشرة ضد مع اLرھاب في اليمن عبر  المباشروالتعامل 

دة ف�ي ط�ائرة أمريكي�ة دون طي�ار ھجوم�اً عل�ى جماع�ة م�ن القاع�نفذت  ٢٠٠٢يناير  ٤ففي اليمن، 

عل��ي الح��ارثي وخمس��ة م��ن مرافقي��ه، وكان��ت ھ��ذه أول عم��ل  وص��حراء م��أرب، راح ض��حيتھا أب��

ويبدو أن الو:يات المتحدة ا7مريكية ل�م تنس�ق م�ع عسكري أمريكي مباشر تجاه القاعدة في اليمن، 

ملي��ة نتيج��ة تعام��ل الو:ي��ات المتح��دة ا7مريكي��ة م��ع الحكوم��ة اليمني��ة بش��كل مس��بق، ب��ل ج��اءت الع

القبائل، فقد استطاع السفير ا7مريكي أدموند ھول تكوين عقة مباشرة مع النخب القبلية في مأرب 

والجوف، لذلك أعلنت الحكومة اليمنية أن أبي علي الحارثي قتل في انفجار سيارة ملغوم�ة بمنطق�ة 

  . متحدة ا7مريكية أنھا قتلته بطائرة دون طيارالنقعة، بينما قالت الو:يات ال

م��ن أخ��ر العملي��ات المباش��رة الت��ي ت��دخلت فيھ��ا الو:ي��ات المتح��دة ا7مريكي��ة كان��ت اس��تھداف ع��دد 

فيم�ا بع�د أن  ، وق�د تب�ينم١٧/١٢/٢٠٠٩بت�اريخ  ة بمحافظ�ة أب�ينعناصر القاعدة ف�ي قري�ة المعجل�

  ياء،من المدنيين ا7بر ضحايا العملية كان معظمھم

                                                           

 . ٢٣١، ص  م٢٠٠٣التقرير ا=ستراتيجي اليمني، المركز اليمني للدراسات ا�ستراتيجية،صنعاء  ٦٥
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  .بيان تنظيم القاعدة حول مجزرة المعجلة) ٩( إطار رقم 
بنصره، ومذل الشرك بقھره، ومصرف ا�م�ور ب�أمره، ومس�تدرج الك�افرين بمك�ره، ال�ذي  الحمد W معز اVسAم

... بس�يفهمن�ار اVس�Aم  ا�يام دو7ً بعدله، وجعل العاقبة للمتقين بفضله، والصAة والسAم على م�ن أعل�ى Z قّدر
 :أما بعد

المسلمين ا]منين من قبائل باكازم ف�ي قري�ة المعجل�ة منطق�ة  فقد قامت خمس مقاتAت أمريكية بغارة وحشية على
ھـ، فقُتل على إث�ر ھ�ذا القص�ف الوحش�ي عل�ى ١٤٣١/محرم/١صAة الفجر يوم الخميس  المحفد بو7ية أبين، بعد

قبائ�ل أرح�ب،  ما يقارب الخمسين من النساء وا�طفال والرج�ال، ب�التزامن م�ع حمل�ة عس�كرية عل�ى باكازم قرية
  .قبائل اليمن ا�بية ، والقضاء على الطليعة المجاھدة من أبناء)اVسAم(بحجة مكافحة اVرھاب 

س�أل Z أن يتقب�ل باك�ازم ف�ي مص�ابھم، ون ونحن أمام ھذا المصاب الجلل نع�زي أمتن�ا اVس�Aمية، وخاص�ة قبائ�ل
 .الدين الحق، وإنا W وإنا إليه راجعون شھداءھم، وأن يرزقھم الصبر والثبات على

المج��زرة بع��دة أش��ھر، و7 زال��ت  وق��د ش��اھد المس��لمون ط��ائرات التجس��س ا�مريكي��ة تج��وب و7ي��ات ال��يمن قب��ل
التجس��س، والتص��وير، وكش��ف العميل��ة الخائن��ة ب مس��تمرة، منتھك��ة حرم��ات المس��لمين بتواط��ؤ م��ع حكوم��ة ال��يمن

باتف��اق وتنس��يق يمن��ي، أمريك��ي، مص��ري،  وتم��ت ھ��ذه المج��زرة  .ع��وراتھم، وقت��ل المس��لمين ا�بري��اء ا]من��ين
 .الجوار سعودي، وبتعاون من دول

حس�ني مب�ارك  الجميع تھنئ�ة ك�ل م�ن قائ�د الحمل�ة الص�ليبية ال�رئيس ا�مريك�ي أوبام�ا، وفرع�ون الع�رب وقد تابع
Z س�نوافيكم بتفاص�يل أكث�ر ف�ي  ا�سود العنس�ي ب�المجزرة الوحش�ية عل�ى و7ي�ة أب�ين ، وإن ش�اء للرئيس اليمني

 .وقت 7حق

  :ا]تي وأمام ھذا ا7عتداء الغاشم فإننا نؤكد على
 الح�رب عل�ى بAدن�ا ھ�ي ح�رب صھيوص�ليبية حاق�دة، وأنھ�ا م�ا زال�ت مس�تمرة، تس�تھدف اVس�Aم أن .١

وغيرھ�ا  والقضاء على أھله في فلسطين، والع�راق، وأفغانس�تان، والص�ومال، والشيش�ان، ووزيرس�تان
  .من بAد المسلمين

اVنس�ان وھ�ي تق�وم بقت�ل  تكش�ف ھ�ذه العملي�ة زي�ف الديمقراطي�ة الغربي�ة المزعوم�ة، وتش�دقھم بحق�وق .٢
   .الجماعية ا�برياء ا]منين غدراً بالقصف بالطائرات، واVبادة

العربي�ة للحمل�ة الصھيوص�ليبية،  ذه المج�زرة تب�ين حج�م عمال�ة الحكوم�ة اليمني�ة وحك�ام الجزي�رةأن ھ� .٣
 .المسلمة وأنھم أصبحوا أداة بيدھا؛ لقتل شعوبنا

بزعمھ�ا أن الغ�ارات يمني�ة  تخبط وكذب الحكومة اليمنية في تصريحاتھا اVعAمية حيال مج�زرة أب�ين، .٤
 .انا�مريك في حين أنھا أمريكية باعتراف

العملية ليس بھا مدنيون، وق�د  استھتار الحكومة اليمنية بدماء المسلمين وكذبھا الواضح؛ حيث ادعت أن .٥
ب�أن ): "المحف�د(وا�طف�ال، كم�ا أك�د ذل�ك م�دير مديري�ة  شاھد العالم عبر القنوات الفضائية جثث النس�اء

 ."النساء وا�طفال والمواطنين عدد القتلى بلغ تسعة وأربعين من

للقضاء على المجاھدين في جزيرة العرب ف�ي أب�ين، وص�نعاء،  لحملة المشتركة في تحقيق ھدفھافشل ا .٦
  .وأرحب

مم�ا  ,ا�بية بوقوفھا المشرف في كسر وصد الحملة التي تق�دمت عل�ى منطق�ة أرح�ب بقبائل أرحب ُنشيد .٧
 .أدى إلى ردھم خائبين خاسرين

ص��دع ب��الحق نص��رًة لقتل��ى المس��لمين ف��ي ھ��ذه ب��واجبھم ف��ي ال ُنھي��ب بعلم��اء ودع��اة ا�م��ة أن يقوم��وا .٨
  .التعاون مع ا�مريكان في التعدي على بAد المسلمين المجزرة، وأن يبينوا للناس حكم

   .تمر دون أن نأخذ بثأرھم بإذن Z أننا لن نترك دماء نساء وأطفال المسلمين .٩
لجزيرة العربية لمواجھة الحملة الص�ليبية والنصرة، وشعوب ا وفي ا�خير ندعو كل قبائل اليمن ا�بية أھل المدد

صلى Z عليه وسلم، وذل�ك بض�رب قواع�دھم العس�كرية، وس�فاراتھم ا7س�تخبارية،  وعمAئھم على جزيرة محمد
 .المسلمين المتواجدة في مياه وأراضي الجزيرة العربية؛ حتى نوقف المجازر المتكررة على بAد وأساطيلھم

 منقلب ينقلبون وسيعلم الذين ظلموا أي

 

  العرب جزيرة تنظيم قاعدة الجھاد في
  ھـ1431 / محرم/  ٤ا�حد 
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  :الحكومة في مكافحة ا,رھاب إستراتيجية: ثانياً 
" مكافحة اLرھاب"يتقاطع ويلتقي نظام الحكم في صنعاء مع أمريكا والخارج حول شعار ما يسمى 

فحت�ى اVن م�ا ي�زال . ولكن دون أي ج�دوى عملي�ة لھ�ذا الش�عار عل�ى ص�عيد الممارس�ة الواقعي�ة . 

ودعائي��ة ، ف��ي اLع��ن ع��ن أس��ماء بع��ض  مي��ةإعف��ي ال��يمن ظ��اھرة " مكافح��ة اLرھ��اب"ش��عار 

ا7شخاص المطلوب القبض عل�يھم ، م�ع فدي�ة بمئ�ات أو مي�ين ال�دو:رات أو الري�ا:ت، إعن�ات 

إع���ن ع���ن طل���ب الق���بض عل���ى " ك���اLعنب���دأت تظھ���ر أحيان���اً ف���ي بع���ض الص���حف الرس���مية 

، ول�م تص�ل )٦٦("لجاس�رجاسر ا.٣العزيز  أحمد عبد. ٢سعيد محمد قليص الشھري .١ ":اLرھابيين

المواجھة والمكافحة للجماعات اLرھابية ، واLرھاب حت�ى اVن إل�ى مس�توى المواجھ�ة والمكافح�ة 

، ل�ذي يط�ال البني�ة التحتي�ة المادي�ةا7يديولوجية ، والثقافية ، والسياسية ذات الطابع اLستراتيجي ، ا

، ، فل��م ي��دخل اLع��م الرس��ميمط��رف ، واLرھ��اب ا7ص��ولي المتأس��لوا7يديولوجي��ة للعن��ف والت

الواقع بعيداً  ، ھذا ما تقوله حقائقد مواجھة التطرف واLرھاب الدينيوالمؤسسة الثقافية الرسمية ح

   .والدعائي  ي معن الخطاب اLع

إن مكافح��ة اLرھ��اب ف��ي ال��يمن ل��ن تتحق��ق غاياتھ��ا بالقض��اء عل��ى التنظيم��ات اLرھابي��ة إ: بوف��اق 

والمنظم�ات المدني�ة  نفي�ذھا ا7ح�زابوبإستراتيجية سياس�ية وطني�ة تش�ارك ف�ي وض�عھا وتوطني ، 

، ب ح��واراً ج��اداً ب��ين أط��راف الص��راع، والوف��اق ال��وطني يتطل��المناھض��ة ل_رھ��اب والمؤسس��ات

طرف بمشاركة جميع القوى السياسية دون استثناء أحد ، إن التدخل السعودي وا7مريكي المباشر ك

ترتب عليه تأثيرات تعمق ا7زمة ف�ي ع�دة اتجاھ�ات ، ا:تج�اه ياع وفي الحرب سخارجي في الصر

اتخاذ الس�لطة الح�رب مص�دراً لش�رعيتھا ، وھ�ذا الت�دخل ستس�تخدمه Lطال�ة أم�د الح�رب ،  :ا�ول 

وا:تج��ار بھ��ا ، وسيش��جعھا عل��ى ا:س��تمرار باLع��داد لح��رب أھلي��ة واس��عة ومس��تمرة ، وتجھي��ز 

 ات الط�ابع القبل�ي والجھ�وي ، كلج�ان ال�دفاع ع�ن الوح�دة ، وكتائ�ب الجھ�اد ،الميليشيات المسلحة ذ

للتنص�ل م�ن  اLرھ�اب وغي�ره  -رب عل�ى اس�تخدام الس�لطة للح�: والجيش الش�عبي ، ا:تج�اه الث�اني

تح�ول الح�رب إل�ى مص�در رزق : ، وا:تج�اه الثال�ث )٦٧("الحوار وا:تفاقات مع أحزاب المعارض�ة

 تال��و :ءاالح��رب ، ومص��در لجم��ع الم��ال وش��راء ال��ذمم وتك��ريس نظ��ام لXجنح��ة المس��تفيدة م��ن 

  .المحسوبية التي يدور حولھا الحكمو

خيار أمام المؤسسة السياسية الرسمية للدخول في مشروع ج�دي وإس�تراتيجي لمكافح�ة التط�رف  �

ال��ديني واLرھ��اب باس��م الجھ��اد اLس��مي ، س��وى خل��ق جبھ��ة وطني��ة عريض��ة ، وجع��ل الق��وى 

السياس�ية الحزبي��ة والمدني��ة ، والديمقراطي��ة الحقيقي��ة طرف��اً أساس��ياً ومش��اركاً فعلي��اً ف��ي ھ��ذه الجبھ��ة 

                                                           

 .الصفحة اDخيرة ) ١٦٧٨٠(م العدد ٢١/١٠/٢٠١٠صحيفة الثورة صنعاء الخميس  - ٦٦
 ) .٢٠٨٢(م العدد ١٤/١/٢٠١٠ة الثوري ، صنعاء ، الخميس محمد أحمد المخNفي ، صحيف. د - ٦٧
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فح��ة اLرھ��اب باس��م ال��دين ، وھ��و م��ا أش��ار إلي��ه ال��وزير العم��اني يوس��ف ب��ن عل��وي لص��حيفة لمكا

، الحكوم�ة أن تج�د قاع�دة يتف�ق عليھ�اإن أح�زاب اللق�اء المش�ترك تس�تطيع م�ع " ح�ين ق�ال " الحياة"

� صالح بما  إن الرئيس علي عبد –كما يقول –، وأعتقد يعاب المشكت في الشمال والجنوبباست

، وھ�و م�ا ل�م  )٦٨("من خبرة يستطيع أن يكون وسيلة إيجابية ف�ي أي ح�وار ض�من ھ�ذا النط�اقلديه 

يدركه ويستوعبه الحكم في اليمن حتى اللحظة من ضرورة فك ارتباطه جذرياً بھذه الجماعات التي 

7ھداف تكتيكية ، وھو ما يفس�ر أن النش�اط " كرت"ما يزال مصراً على استخدامھا كورقة سياسية 

مواجھة الخطاب التكفيري ، للمؤسسة السياسية الرسمية في اسي، وا7يديولوجي، وحتى ا7منيالسي

باتية ، ومناس�، مواجھ�ة مح�دودة، وجزئي�ةا7دن�ى، والجماعات الجھادية ما يزال ف�ي ح�ده والجھادي

، ودون رؤي�ة سياس�ية فكري�ة ، لمكافح�ة اLرھ�اب، دع�ائيعم�ي، إوھو في الغالب خطاب إعني

  .ة شاملة لمواجھة ومكافحة اLرھابإستراتيجي

مات الجھادي�ة المختلف�ة والقاع�دة، وب�ين ، بين التنظيإن خطورة ما يجري سياسياً، وعسكرياً، وأمنياً 

إستراتيجية سياسية وطنية شاملة وواضحة لدى الحكم  تكمن في غيابالمؤسسة الرسمية في اليمن، 

، فالنظ��ام السياس��ي يع��يش حال��ة ) ي المملك��ة الس��عوديةعل��ى ش��اكلة م��ا يج��ري ف��(بمقاوم��ة القاع��دة 

ازدواجية سياسية في الموقف من الجماعات التكفيرية والجھادية ، والقاعدي�ة ، بحك�م عملي�ة وحال�ة 

) سياس�ياً ، وأمني�اً ، وعس�كرياً (ا:ختراق الم�زدوج ب�ين ھ�ذه الجماع�ات ، وأجنح�ة ناف�ذة ف�ي الحك�م 

بأطيافھ��ا ) ض��د ال��داخل والخ��ارج(الجھادي��ة والقاعدي��ة اليمني��ة والف��ت للنظ��ر ھن��ا أن الجماع��ات 

المختلف��ة ل��يس م��ن أھ��دافھا ، وض��من أجن��داتھا ، وممارس��اتھا مكافح��ة الفس��اد ، والنھ��ب ، والقت��ل ، 

والتوزيع غير العادل للثروة الوطنية ، التي ينص عليھا القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ، و: 

اد ورفض الطغي�ان واحتك�ار الس�لطة ، ب�ل إن بعض�ھم يب�رر ذل�ك تح�ت غط�اء حتى مقاومة ا:ستبد

، وھذا ينطبق عل�ى الجي�ل ا7ول م�ن الجھ�اديين وك�ذلك الجي�ل الث�اني ، " طاعة ولي ا7مر"خطاب 

وحت�ى بع��ض عناص�ر الجي��ل الثال�ث م��ن تنظ�يم القاع��دة ف�ي جزي��رة الع�رب ال��ذي أعل�ن خ��ل ع��ام 

عل�ى ذات�ه ومص�الحه وش�رعيته  –إل�ى زم�ن قري�ب  –النظام م ، ومن ھنا نلحظ عدم خوف ٢٠٠٩

الجھادية ، والقاعدية فلم تكن ممارسات وخطابات التنظيمات التكفيرية و. من ھذه الجماعات كنظام 

  .توجه نقدھا أو ھجماتھا القتالية ضد المؤسسة السياسية الرسمية  مضت  )سنوات ثث(حتى  -، 

أمريك�ا وبع�ض دول (تحرك المجتم�ع ال�دولي ) قاعدة خصوصاً ال" (مكافحة اLرھاب"وخلف شعار 

لدعم النظام في اليمن بعد أن جرى تدويل ظ�اھرة اLرھ�اب ف�ي ص�ورة اس�م ) أوروبا ودول الخليج

القاعدة ، وبدأت المساعدات ا7منية والعسكرية بمب�الغ مح�دودة من�ذ أكث�ر م�ن عق�د م�ن ال�زمن ، ث�م 

                                                           

  . م نوفمبر ٢٢/١١/٢٠٠٩يوسف بن علوي صحيفة الحياة اللندنية اDحد  - ٦٨
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 وخبراء عسكريين  إرسال إلى في صنعاء، وكذلك) FBI(و) CIA(افتتاح امريكا فرعين لـ  تطورت

مساعدات ومنح مالي�ة  إلى إضافة ،اLرھابوحدات عسكرية خاصة لمحاربة  اLشراف على إنشاء

أص�دقاء ال�يمن واقتصادية تنموية حتى وصلت المساعدات والمنح إلى أرقام مالية كبيرة في مؤتمر 

أكث�ر م�ن خمس�ة ملي�ارات دو:ر ل�دعم ال�يمن أمني�اً ، ال�ذي خص�ص م ٢٠٠٦ع�ام لن�دن المنعقد ف�ي 

الغ��رب ، ودول الخل��يج وغيرھ��ا  رص��د" "مكافح��ة اLرھ��اب" يافط��ة ، فتح��ت ) تنموي��اً (اً واقتص��ادي

لمكافحة تنظيم القاعدة المتن�امي نش�اطه ف�ي  في شكل تعھدات مالية لمساعدة اليمنمليار دو:ر ٥.٧

غير  –كما تقول إيلين نك ماير  –، ولكن حكومة صالح اعيةوا:جتمعبر التنمية ا:قتصادية اليمن 

، والرقابة المؤكدة التي تلبي تطلعات الجھات المانح�ة لل�يمن ، وق�د قادرة على تطوير خطط اLنفاق

كان الغرض من مؤتمر أص�دقاء ال�يمن ، تجن�ب ھ�ذه المخ�اوف ، والتوص�ل إل�ى إيج�اد حل�ول ل�دفع 

ق إض��افي ل��دعم التنمي��ة ف��ي البل��د ، وب��الرغم م��ن ذل��ك ف��إن م��ا التنمي�ة ، أو ربم��ا عب��ر إنش��اء ص��ندو

تحتاجه اليمن أكثر من غيرھا ليس المزيد من النق�د ، ب�ل أن تقس�م الحكوم�ة النق�د ال�ذي تملك�ه عل�ى 

إجم��الي التعھ��دات البالغ��ة  الحكوم��ة اليمني��ة م��ن  تس��لمته، علم��اً أن م��ا  )٦٩("الش��عب ب��د:ً م��ن س��رقته

وذل�ك للش�روط اLداري�ة والقانوني�ة  % ١٠إل�ى  ٧ح�وال ز ف�ي أحس�ن ا7مليار دو:ر : يتج�او٥.٧

، ومع ذلك طلب عل�ي مج�ور رئ�يس ال�وزراء م�ن  مية لصرف المساعدات والمنح والمالية والتنظي

ر ل��دعم ال��يمن ف��ي م أربع��ين ملي��ار دو:٢٠١٠ال��دول وأص��دقاء ال��يمن ف��ي م��ؤتمر لن��دن ف��ي ين��اير 

مم�ا أث�ار اس�تغراب الع�الم كل�ه ح�ول جدي�ة ھ�ذا " . مارش�ال يمني�ةخط�ة "، اسماھا مكافحة اLرھاب

، ..، علماً أن مكافحة اLرھاب والقاعدة تحتاج قبل المال ، والدعم ا7مني ، والعس�كري )٧٠("الطلب

إن النظام في صنعاء حتى اليوم ،  يجية وطنية شاملةإلى إرادة ، وإلى قرار سياسي ، ورؤية إسترات

 ولمس�اندة كورق�ة ابت�زاز للحص�ول عل�ى المس�اعدات الخارجي�ة رھاب والقاعدة اL ما يزال يستخدم 

ح�وثيين ، ح�راك ، اللق�اء المش�ترك ، وجماع�ات ( ه السياس�يين المعارض�ين قمع خصومفي النظام 

في بداية مشروع مكافحة اLرھاب ، إ: بعد أن قرر الجيل فعلياً النظام ، ولم يدخل ) عارضةقبلية م

م ، بداية ٢٠٠٨فك ا:رتباط با7جنحة النافذة في الحكم ، أواخر ) جيل اLنترنت(اعدة الثالث من الق

   .م٢٠٠٩

بع��ض الم��زدوج م��ن الجماع��ات التكفيري��ة والجھادي��ة ھ��و ال��ذي يفس��ر حي��رة الرس��مي إن الموق��ف 

، ا يفس�ر ظ�اھرة التھوي�ل  والتھ�وينحال�ة اLرھ�اب ف�ي ال�يمن ، وھ�و ك�ذلك م� عن�د دراس�ةالباحثين 

فال��ذي يھ��ول القاع��دة "، والقاعدي��ة ف��ي ال��يمن م��ن حض��ور ووج��ود الجماع��ات الجھادي��ةالرس��ميين 
                                                           

إيلينا نك ماير المصدر أونNين ترجمة خاصة ، نقNً عن مجلة السياسية الخارجية اDمريكية وعن مجلة فورين بوليسي اDمريكية ،  - ٦٩
 .رئيسة مكتب واشنطن بوست  والباحثه حالياً 

صنعاء ، وكذلك المصدر أوتNين ترجمة خاصة نقNً " السياسية"أنظر حول ذلك علي مجور رئيس الوزراء في حوار مع صحيفة  - ٧٠
 .عن السياسة الخارجية اDمريكية 
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، ترى مع�ارك ت�دور يومي�اً ف�ي ك�ل طاب السلطة ، وإجراءاتھا اليومية، التي تتبعھاويضخمھا ھو خ

عش�رين أل�ف م�واطن ، وتھجير ما بين خمسة عشر إل�ى كة في شبوة بالطيرانمكان ، با7مس معر

، وذلك بسبب البحث عن شخص أو شخصين من القاعدة ، وبع�دھا ت�أتي الس�لطة نة الحوطةمن مدي

، الس�لطة تھ�ون ...إن ثمة من يھولون من شأن القاعدة ، وتنسبه لfخ�رين : لتقول في خطاب آخر 

وتھول من شأن القاعدة ، إذا ما أرادت أن توظفھا في شيء معين ھولتھ�ا ، وإذا أرادت أن توظفھ�ا 

ة ما ھونت منھا ، كأن تطمئن المستثمرين ، وھو موضوع خطي�ر ج�داً ، :زم أن تك�ون في مصلح

  . )٧١("قضية مكافحة اLرھاب ، قضية وطنية 

ف�ي مكافح�ة اLرھ�اب ، وأن ش�عار م�ا يس�مى  والغرب يدركون عدم جدي�ة نظ�ام ص�نعاء أمريكاإن 

وس ، 7مريك�ا ه القناعة بالململيس أكثر من ورقة سياسية تكتيكية ، وتأكدت ھذ" مكافحة اLرھاب"

م ، ٢٠٠٩المطلب ، النيجيري ، في ديس�مبر  ، بعد حادثة ، عمر الفاروق عبد، والغرب الرأسمالي

مكافح��ة اLرھ��اب وحادث��ة الط��ردين ، وأن إمكاني��ة التح��الف اLس��تراتيجي م��ع النظ��ام ف��ي ص��نعاء ل

القاعدة غير ُمْجٍد في الممارس�ة الواقعي�ة ، ومن أن دعم النظام مالياً ، وأمنياً ، لمكافحة أصبح صعباً 

: بد من تقليص الدعم ، وا:ستعاضة عنه ، أو توسيعه مع جھات مأمونة في الداخل اليمني  ه، وأن

، وا7مر اVخر ا:عتماد على النفوذ السعودي في ال�يمن كحلي�ف إس�تراتيجي ف�ي مكافح�ة القاع�دة ، 

، لXجھزة ا7منية ، والسياسية اليمنية انب السعوديلتكشف عن اختراق الج وجاءت حادثة الطردين

، فالسعودية ھي من أبلغت ا7مريكان ، والجھ�ات المعني�ة ا7خ�رى ف�ي الخ�ارج بقض�ية الط�ردين ، 

وھو م�ا أعلنت�ه جمي�ع الوس�ائل اLعمي�ة ، بم�ا في�ه القي�ادات السياس�ية وا7مني�ة ا7مريكي�ة ، وھ�ي 

ظام عن مكافحة اLرھاب، بل وتلمح إلى تورطه وتواطؤه ، فضيحة سياسية وأمنية تكشف عجز الن

مع الجماعات الجھادية ، والقاعدة ، وكأن السعودية بذلك تقول بصورة مباشرة إن ا7جھزة ا7مني�ة 

اليمني�ة غي�ر معني�ة بمكافح�ة القاع�دة ، إ: كش�عار إعم�ي ، وإن النظ�ام ف�ي ص�نعاء غي�ر ج�اد ف��ي 

أض�عفت . اس�ية وثقيل�ة أوص�لھا النظ�ام الس�عودي إل�ى الع�الم كل�ه مكافحة اLرھاب ، وھ�ي رس�الة ق

، ) القاعدة(سياسياً وعملياً ، قضية تحالف النظام في اليمن مع العالم الخارجي في مكافحة اLرھاب 

وبع�د حادث�ة الط�ردين ، ب�دأ حص�ار . وأنه من الصعب أن يكون حليفاً إس�تراتيجياً ف�ي ھ�ذا المج�ال 

لل��يمن ، اقتص��ادياً ، ومالي��اً ، بص��ورة كبي��رة ومخيف��ة ، أث��رت عل��ى ت��نقت الع��الم الخ��ارجي كل��ه 

ال�يمن  اتلسياحة ، وا:س�تثمار ، وعل�ى عق�رحت الطيران منه ، وإليه ، وأثرت بالنتيجة على ا

  .وعلى سمعة اليمن .  العالم الخارجيمع ياسية ، وا:قتصادية ، وا7منية الس

                                                           

 . ٩- ٨ ص) ١٦٠(م العدد ٢٨/٩/٢٠١٠صنعاء الثNثاء / ياسين سعيد نعمان حوار مع صحيفة اDھالي  - ٧١
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الس�عودية يع��ود إل�ى محاولتھ��ا تأكي�د دورھ�ا اLس��تراتيجي م�ع أمريك��ا ، ج�زء م��ن الرس�الة كم�ا أن  

وجعلھا مشرفة وقائدة له في المنطقة ، بما فيه اليمن ، وما . والعالم الخارجي في مكافحة اLرھاب 

ھو حادثة إنقاذ وتحرير المختطفين ا7لمان ، ودون علم ومعرفة ا7جھ�زة الرس�مية  ،يؤكد ذلك أكثر

 وھو ما يشير إلى احتما:ت كبيرة بتورط أجنحة ناف�ذة يمني�ة م�ع ھ�ذه) ياسية ، وا7منيةالس(اليمنية 

ا7مريك��ان ح��ول التع��اون  المس��ئولينج��اءت تص�ريحات بع��ض ث��م ، ) القاع��دة(الجماع�ات الجھادي��ة 

للنظ�ام ف�ي  اليمنية ،وھي رس�الة والتحالف اLستراتيجي مع السعودية لمكافحة القاعدة على ا7رض

ع�ن خط�ة أمريكي�ة تق�وم عل�ى توظي�ف  ذل�ك –ت�ايمز  –نيوي�ورك "ص�حيفة حيث كشفت ، صنعاء 

اليمني��ة لمحق��ة  ياLمكان��ات ، والق��درات المالي��ة ، وا:س��تخباراتية الس��عودية للعم��ل عل��ى ا7رض��

ول��م تن��ف اLدارة ا7مريكي��ة ص��حة ھ��ذا التس��ريب ، وإنم��ا ش��ككت ف��ي ص��حة : ومحارب��ة القاع��دة 

ق�د يمني�اً " مكافح�ة اLرھ�اب"، وبذلك يك�ون ش�عار م�ا يس�مى  )٧٢("تھا الصحيفةالتفاصيل التي أورد

وصل إلى طريق مسدود مع الداخل ومع الخارج ، ولم يعد بإمكان المؤسس�ة السياس�ية الرس�مية أن 

م�ا تبق�ى ص�الحاً م��ن في ھابالطريق�ة القديم�ة ، وانحص�ر اس��تخدام" مكافح�ة اLرھ��اب"توظ�ف ش�عار 

ية التحول السياسي ال�ديمقراطي ، ومن�ع اLص�حات الدس�تورية والقانوني�ة ، الشعار في تجميد عمل

، وك��ذا ف��ي ) م��ن خ��ل رف��ض الح��وار والتع��ب بورق��ة الح��وار(وا:قتص��ادية وا:جتماعي��ة ، 

السياسي  االسياسيين وقرارھ افي تصفية الحساب مع خصومھ" مكافحة اLرھاب"شعار  ھااستخدام

م ، وإص���رار النظ���ام عل���ى ال���ذھاب إل���ى ٢٠١٠يولي���و  ١٧م واتف���اق ٢٠٠٩بإلغ���اء اتف���اق فبراي���ر 

ا:نتخابات البرلمانية منفرداً ، وبدون اLصحات السياسية والدستورية الت�ي ت�م ا:تف�اق عليھ�ا م�ع 

ن ، وجع�ل حك�م تحديد فترة الرئاسة بدورتين انتخ�ابيتي إلغاء وصل بھا ا7مر إلى المعارضة ، حتى

  .) مدى الحياة(الرئيس مفتوحاً وغير محدد بفترة زمنية معلومة 

الطريقة ا7نجع لمكافحة اLرھاب ، ھي في استئصال الجذور المولدة ل�ه ، وف�ي تق�ديم حزم�ة "وأن 

، فالتن�ازل لل�داخل ال�وطني ھ�و الخي�ار ا7س�لم  )٧٣("شاملة من المعالج�ات ذات الط�ابع اLس�تراتيجي

إلى حالة استباحة مفتوحة لل�بد كلھ�ا ، أرض�اً ، " مكافحة اLرھاب"تحول شعار ما يسمى بد:ً من 

وبحراً ، وجواً ، حينھا يمكننا القول إننا بدأنا ندخل إلى فضاءات سياسية وطنية ديمقراطية لمكافحة 

  .التطرف واLرھاب في بدنا 

 ً    :مؤسسات مكافحة ا,رھاب: ثالثا
على اLرھاب في بناء مؤسسات عائلية موازية لمؤسسات الدولة، ففي موازاة استغل النظام الحرب 

المح��اكم  نش��أ، وف��ي م��وازاة الجھ��از القض��ائي، أجھ��از ا7م��ن السياس��ي، أس��س جھ��از ا7م��ن الق��ومي

                                                           

 .الصفحة اDخيرة ) ٣١٢(م العدد ١/١٢/٢٠١٠ناصر محمد ناصر صحيفة الوسط صنعاء اDربعاء . د - ٧٢
  . ٩٢ص"  قراءات في العولمة والتأسلم السياسي"قادري أحمد حيدر كتاب  - ٧٣
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الق���وات  س���س وح��داتالجزائي��ة المتخصص��ة، وف���ي م��وازاة الج���يش دع��م الح���رس الجمھ��وري وأُ 

ا7م�ن المرك�زي، وأس�ند  ف�ي اLرھ�ابوح�دة مكافح�ة  أس�س ، وفي موازاة أجھ�زة الش�رطةالخاصة

  .زة لXبناء وا7قارب والموالينقيادة ھذه ا7جھ

  : جھاز ا�من القومي: ١
عنص�راً م�ن أخط�ر عناص�ر التنظيم�ات  ٢٣ھرب من س�جن ا7م�ن السياس�ي  ٢٠٠٣فبراير  ٣في 

الجھادي��ة، عب��ر نف���ق تح��ت ا7رض، وق��د اتھ���م 

النظام بعض قادة ا7من السياسي في التورط في 

العملي���ة، وق���د اس���تغل النظ���ام ھ���ذه العملي���ة  ھ���ذه

للت��رويج لفك��رة ض��عف جھ��از ا7م��ن السياس��ي، 

واختراق��ه م��ن قب��ل الجماع��ات الجھادي��ة، وطل��ب 

م��ن الو:ي��ات المتح��دة ا7مريكي��ة مس��اعدته ف��ي 

تأسيس جھاز أمني جديد، يتخصص في مكافح�ة 

اLرھ��اب، وق��د ت��م تأس��يس جھ��از ا7م��ن الق��ومي 

لمتح�دة ا7مريكي�ة، إ: أن�ه الو:ي�ات ا بتمويل من

استغله للحفاظ على حكم العائلة، وق�د اعتم�د ف�ي 

على معايير مناطقية وطائفية،  هه لعناصراختيار

وق��د عم��د ھ��ذا الجھ��از إل��ى خل��ق أع��داء وھمي��ين 

للنظ���ام وتلفي���ق ال���تھم والقض���ايا بغ���رض تبري���ر 

المليارات التي يھدرھا سنويا بدون محاسبة، وقد 

ات اليمن شما: وجنوبا ف�ي دوام�ة م�ن العن�ف والح�روب والص�راعات ا7ھلي�ة أدخلت ھذه الممارس

  ".أوقعت النظام والبد في أزمات سياسية طاحنة

  : المحاكم الجزائية المتخصصة با,رھاب: ٢
م بإنشاء المحكمة الجزائي�ة المتخصص�ة بقض�ايا اLرھ�اب، وھ�ي ١٩٩٩صدر قرار جمھوري عام 

الدول��ة أو المح��اكم ا:س��تثنائية، وص��در ق��رار جمھ��وري ف��ي الع��ام  المحكم��ة الش��بيھة بمح��اكم أم��ن

النظ�ر " ، وسع من صحيات المحكمة الجزائية المتخصصة، بإضافة اختص�اص إليھ�ا ھ�و ٢٠٠٤

، وف��ي ع��ام )٧٤(ف��ي ج��رائم تم��س أم��ن الدول��ة، والج��رائم البالغ��ة الخط��ورة ا:قتص��ادية وا:جتماعي��ة

ح��اكم جزائي��ة متخصص��ة ف��ي أكث��ر م��ن محافظ��ة ص��در ق��رار جمھ��وري، قض��ى بإنش��اء م ٢٠٠٨

                                                           

المدني الموازي لمؤتمر لندن محمد عايش، اليمن والتوظيف السياسي للحرب على ا�رھاب، ورقة عمل مقدمة إلي منتدى المجتمع  ٧٤
 .٢م، ص ٢٠١٠حول اليمن ومكافحة ا�رھاب، صنعاء يناير 

قصة ھروب عناصر القاعدة )  ١٠(إطار رقم 
 من سجن ا7من السياسي

  

عنص��راً م��ن  ٢٣ھ��رب  ٢٠٠٦/ ٣/٢بت��اريخ 
تنظ���يم القاع����دة م����ن س����جن ا7م����ن السياس����ي 

ط�اردت أجھ�زة  ٢٠٠٦/ ١/١٠بصنعاء، وفي 
المحك�وم علي�ه باLع�دام ( ا7من فواز الربيعي 

المخطط الرئيسـي لعملية الھ�ـروب، وزميل�ه ) 
ـ�، وق�د لقي�ا  الھارب معه محمد عبد] ال�ديلمي

ع ق��وات ا7م��ن مص��رعھما أثن��اء المواجھ��ة م��
الت������ي حاول������ت ض������بطھما، وف������ي ت������اريخ 

ق��ام الم��دعو ياس��ر ناص��ر عل��ي  ١٤/١/٢٠٠٧
الحميق����اني أح����د الف����ارين م����ن س����جن ا7م����ن 
السياسي بإطق النار ورمي قنبلة على رجال 
ا7من بمديرية سباح محافظة أبين عند محاولة 
إيقافه وقد رد رجال ا7من بإطق الن�ار علي�ه 

 .مما أدى إلى مقتله



 55  ٢٠١٠التقرير السنوي لحقوق ا�نسان والديمقراطية  في اليمن 

 

ش��ط ف��ي تل��ك ن ذية اليمني��ة ب��الحراك القاع��دي ال��جنوبي��ة، وذل��ك للتعام��ل م��ع م��ا تص��فه الحكوم��

  .المحافظات

المح�اكم الجزائي�ة المتخصص�ة، وحث�ت أعض�ائھا عل�ى رفضت نقابة المحاميين اليمني�ة ا:عت�راف ب

وح��ذرت المح��امين  ،التراف��ع أمامھ��ا باعتبارھ��ا مخالف��ة للدس��تور والق��انون ع��دم ا:عت��راف بھ��ا أو

في حال الترافع أمامھا نظرا Lدارتھا من خ�ل التلف�ون وع�دم ج�ديتھا  من عضوية النقابة بالشطب

ف��ي تطبي��ق الق��انون، كم��ا ث��ار لغ��ط إعم��ي ح��ول دورھ��ا ف��ي تنظي��ف المخالف��ات الجنائي��ة الجس��يمة 

  خل السنوات ا7خيرةالقضايا التي تم إحالتھا إلى القضاء ) ١١( إطار رقم 
  .عنصرا  ١١م،وعدد عناصرھا ١٩٩٨قضية جيش عدن أبين اLسمي في ديسمبر 

  .عنصرا ١٢م،وعدد عناصرھا  ٢٠٠٠قضية تفجير المدمرة ا7مريكية كول في أكتوبر 
  .عناصر  ٤م، وعدد عناصرھا  ٢٠٠٠قضية ا:عتداء على السفارة البريطانية في أكتوبر 

 ٥م، وع��دد عناص��رھا  ٢٠٠٢قض��ية ا:عت��داء عل��ى ناقل��ة ال��نفط الفرنس��ية ليمب��ورج ف��ي أكت��وبر 
  .أشخاص 

م، وعدد عناصرھا  ٢٠٠٢:عتداء على طائرة ھيلوكوبتر تابعة لشركة ھنت في نوفمبر قضية ا
  أشخاص ٨

  .عناصر  ٨م، وعدد عناصرھا  ٢٠٠٢قضية التفجيرات بأمانة العاصمة في  عام 
  .عنصرا  ١٨م،وعدد عناصرھا  ٢٠٠٣قضية أنور الجيني  في سبتمبر 

م،وال�ذي ع�اد م�ن الع�راق  ٢٠٠٥الص�غير ف�ي فبراي�ر  قضية خلية اLرھ�ابي أب�و عل�ي الح�ارثي
  .عنصرا ٢٧بتوجيه من الزرقاوي لتنفيذ إعمال إرھابية في اليمن وعدد عناصرھا 

 م ٢٠٠٥عنصرا فبراير  ٢٥قضية خلية الحزام الناسف وعدد عناصرھا 

 .قضية إطق النار على السفارة ا7مريكية وعدد عناصرھا عنصر واحد

 .أفراد  ٩رسمية تتعلق بتزوير ھويات عناصر إرھابية وعدد عناصرھا  قضية تحرير وثائق

 .قضية إيواء وتستر على عناصر مطلوبة وعدد عناصرھا شخصين 

 .قضية التستر على أحد العناصر الفارة وعددھا شخص واحد 

 .فرد ٢٦قضية تشكيل عصابة مسلحة والقيام بأعمال تخريبية وعدد عناصرھا 

قضية اغتيال اثنين م�ن ا7طب�اء ا7م�ريكيين الع�املين ف�ي مستش�فى جبل�ة ف�ي محافظ�ة إب وع�دد 
 .شخص، وصدر حكم اLعدام على الجاني ونفذ فيه  ١٨عناصرھا 

 . ٢قضية ا:شتراك في عصابة مسلحة وتقديم دعم لعناصرھا وعدد عناصرھا 

حة ومتفجرات وعدد عناصرھا قضية تزوير جوازات والتستر على عناصر مطلوبة وحيازة أسل
٢٢ . 

 .شخصا  ١١قضية محاولة اغتيال السفير ا7مريكي وعدد عناصرھا 

 .أفراد من جنسيات مختلفة  ٥قضية تھريب السح إلى الصومال وعدد عناصرھا 

قض��ية ا:ش��تراك ف��ي عص��ابة مس��لحة ومھاجم��ة منش��آت ال��نفط ف��ي م��أرب وحض��رموت وع��دد 
 .شخصا  ١٨عناصرھا 

للقي��ام بأعم��ال إجرامي��ة وع��دد عناص��رھا " خلي��ة مس��يك " راك ف��ي عص��ابة مس��لحة قض��ية ا:ش��ت
 .شخصين 

 .شخصا  ١١قضية لتخطيط للقيام بأعمال إرھابية على أفواج سياحية أوربية وعدد عناصرھا 

 .شخصا ١٤قضية خلية توفيق الفقيه والتي خططت :ستھداف أفواج سياحية وعدد عناصرھا 

نف��ذت ع��دة عملي��ات إرھابي��ة ف��ي حض��رموت وا7مان��ة وم��أرب وع��دد قض��ية خلي��ة ت��ريم والت��ي 
 .فردا  ١٣عناصرھا 

  .أشخاص  ٧قضية خلية باب القاع والتي استھدفت أجانب عاملين في اليمن وعدد عناصرھا 
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المحكم�ة الجنائي�ة الدولي�ة نظ�را لممارس�اتھا المنتھك�ة لحق�وق اLنس�ان والت�ي : المعاقب عليھا أمام 

تشمل ا:ختطاف والتع�ذيب والتنكي�ل ب�المتھمين  وتسقط بالتقادم والتي تقوم بھا بعض أجھزة ا7من 

  . وتلفيق التھم تحت التعذيب الجسدي والنفسي الشديد

  

استغل النظام اليمني المحاكم الجزائي�ة المتخصص�ة لتص�فية خص�ومه السياس�يين، فق�دمت الحكوم�ة 

بي��نھم مجموع��ات ، ع��ددا م��ن الشخص��يات وا7ف��راد إل��ى المحكم��ة الجزائي��ة المتخصص��ة باLرھ��اب

، اغتي�ال الس�فير ا7مريك�يحاول�ة ومل إرھابية ضد الس�فارة ا7مريكي�ة حوثية بتھمة التخطيط Lعما

بينھم النائب البرلماني المتواجد في الخارج  يحيى الح�وثي، وحاكم�ت أم�ام ھ�ذه المح�اكم ع�دداً م�ن 

حس�ن : نشطاء الحراك الجنوبي السلمي، من السياسيين والمحامين واLعميين وا7كاديميين، م�نھم

إي�اد ، ف�ؤاد راش�د، ، ص�ح الس�قلديبييوحسين ب�ن زي�د، يحي�ى غال�ب الش�ع ،باعوم، وعلي منصر

والصحفيين محمد المقالح وعبد الكريم الخيواني وعبد ، باشرحيل، وحسين مثنى العاقل ھشام، غانم

  .اLله حيدر

  :ا=ثار المترتبة على مكافحة ظاھرة ا,رھاب في اليمن: رابعاً 
ھ��اب جمل��ة م��ن اVث��ار اليمني��ة وأس��اليبھا المختلف��ة ف��ي مكافح��ة ظ��اھرة اLر سياس��اتترت��ب عل��ى ال

وا:جتماعي��ة وا:قتص��ادية  والنت��ائج الت��ي انعكس��ت س��لبا عل��ى الحق��وق ا7ساس��ية المدني��ة والسياس��ية

حيث استخدمت الحكومة في الحرب على اLرھاب وس�ائل وسياس�ات ، والثقافية للمواطنين اليمنيين

  اLرھاب للمتھمين بقضايامة العادلة نماذج من انتھاك الحق في المحاك) ١٢( إطار رقم 
مارست أجھزة ا7من المختلفة حا:ت من الخطف وا:عتقال التعسفي، حيث : مرحلة ا:عتقال

 احتجزتھم في أماكن الحج�ز التابع�ة لXم�ن السياس�ي ف�ي العاص�مة والمحافظ�ات دون مص�وغ
قانوني أو عرض على القضاء، وا:عتقال يتم من خل مداھمة المنازل بعد منتصف الليل أو 

  .أو عبر ا:ختطاف من الطريق العام، عند الفجر
تم���ارس ا7جھ���زة ا7مني���ة انتھاك���ات بح���ق المعتقل���ين منھ���ا ع���زل المعتقل���ين : أثن���اء ا:عتق���ال

فسي :نتزاع ا:عترافات، وسجنھم في واستخدام التعذيب الجسدي والن، وحرمانھم من الزيارة
 .زنازين متسخة وضيقة وحرمانھم من النوم إلى أخر تلك الممارسات 

تستمر ا7جھزة ا7مني�ة ف�ي ح�بس المعتقل�ين مم�ن ل�م تت�وافر ض�دھم أي أدل�ة : ما بعد ا:عتقال
 ترجح إدانتھم لفترات متفاوتة حيث اس�تمر ح�بس المتھم�ين بتفجي�ر ك�ول قراب�ة ث�ث س�نوات

 .م ويستمر حجز المتھمين في سجون ا7من أثناء المحاكمة٢٠٠٤قبل تقديمھم للمحاكمة عام 

: يتم اLف�راج ع�ن المتھم�ين با:نتم�اء لتنظ�يم القاع�دة أو غي�رھم م�ن ال�ذين : ما بعد المحاكمة
حيث لم يف�رج ع�ن المتھم�ين ال�ذين أي�دت المحكم�ة ا:س�تثنائية ب�راءتھم ع�ام ، برأتھم المحكمة

وھم منصور البيح�اني وف�ارس الھن�دي وعب�د ال�رءوف محم�د وغي�رھم الكثي�ر م�ن ، م ٢٠٠٥
  .مختلف التوجھات والناشطين سياسياً 

احمد عمر عرفات المحامي، ض�حايا انتھاك�ات حق�وق اLنس�ان ف�ي إط�ار م�ا يس�مى : المصدر
 الح��رب عل��ى اLرھ��اب ف��ي ال��يمن، ورق��ة عم��ل مقدم��ة إل��ي منت��دى المجتم��ع الم��دني الم��وازي

  .م٢٠١٠لمؤتمر لندن، صنعاء يناير
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ف�ي التمت�ع بممارس�تھا  وإجراءات تحد من حقوق اLنسان وتنتھك حرمتھا مثل حق الفرد والمجتم�ع

  :والعمل من أجلھا 

  :تضييق على الحقوق المدنية والسياسيةال: ١
أدت مكافحة اLرھاب في اليمن إلى جملة من التشريعات واLج�راءات الت�ي أعاق�ت نم�و مؤسس�ات 

المجتم��ع الم��دني وح��دت م��ن نش��اطھا، م��ن خ��ل الق��انون الخ��اص بتحدي��د مص��ادر تموي��ل تل��ك 

المؤسسات، باLضافة إل�ى انتھ�اك حق�وق 

اLنس��ان القانوني��ة والمدني��ة فيم��ا يخ��ص 

ا:عتقال والمحاكمات بعد إنش�اء المح�اكم 

الجزائي��ة المتخصص��ة بق��رار جمھ���وري 

  .م١٩٩٩عام 

تض���من ق���انون الجمعي���ات والمؤسس���ات 

م وق����رار ٢٠٠١لس����نة  ١ا7ھلي����ة رق����م 

م ٢٠٠٤لس�نة  ١٢٩مجلس الوزراء رق�م 

التنفيذي�ة للق�انون جمل�ة م�ن  بشأن الئحة

 المعوق�����ات القانوني�����ة أم�����ام الح�����ق ف�����ي 

التنظ����يم، بحي����ث ل����م يعت����رف التنظ����يم 

الق�انوني بح��ق المنظم��ات غي��ر الحكومي��ة 

ف���ي حري���ة التأس���يس ووض���ع ع���دداً م���ن 

القي���ود الخاص���ة بالتموي���ل واLعف���اء م���ن 

  ).٧٦(الضرائب والرسوم الجمركية

ة ام���تك وس���ائل تحظ���ر الس���لطة اليمني���

ة، لكنھ�ا ف�ي إط�ار ي�ئإعم مسموعة ومر

ما يسمى الحرب على اLرھاب، مارست عدداً من ا:نتھاكات لحق اLنسان في حرية التعبير، منھا 

مراقبة وسائل ا:تصال ومصادرة الصحف وإغقھا، واعتقال الصحفيين ومحاكمتھم أمام المحكمة 

                                                           

 .٢٠٢م، مرجع سابق، ص ٢٠٠٨التقرير ا=ستراتيجي اليمني  ٧٥
 -١٤م، ص ٢٠١٠م، المرصد اليمني لحقوق ا�نسان، صنعاء،يونيو ٢٠٠٩التقرير السنوي لحقوق ا�نسان والديمقراطية في اليمن  ٧٦

٣٠. 

اس���تغل محاول��ة تفجي��ر منش���أت ) ١٣( إط��ار رق��م 
نفطي���ة ف���ي م���أرب وحض���رموت ف���ي الت���أثير عل���ى 

  . ٢٠٠٦الناخبين في ا:نتخابات الرئاسية عام 
، وقب��ل ا:نتخاب��ات الرئاس��ية ٢٠٠٦س��بتمبر  ١٥ف��ي 

بأربع��ة أي��ام فق��ط، نف���ذت محاولت��ان لتفجي��ر منش���أت 
نفطي��ة ف��ي منطقت��ي ص��افر بمحافظ��ة م��أرب والض��بة 
بمحافظ���ة حض���رموت، وق���د اتھم���ت وس���ائل إع���م 
الح��زب الح��اكم أح��زاب اللق��اء المش��ترك بتنفي��ذ ھ��اتين 

أعلنت ، يرالمحاولتين، وفي اليوم التالي لمحاولة التفج
السلطات عن اعتقال خلية إرھابية في العاصمة قال�ت 

وقب��ل ي��وم واح��د م��ن ، أنھ��ا كان��ت تخط��ط لتفجي��رات
ا:قتراع عقد الرئيس صالح مؤتمراً صحفياً أعلن فيه 
أن ھ��ذه الخلي��ة مرتبط��ة بالح��ارس الشخص��ي لمرش��ح 
المعارض��ة لرئاس��ة الجمھوري��ة عارض��ا ص��ورا لھ��ذا 

دس فيص����ل ب����ن الح����ارس وھ����و يق����ف خل����ف المھن����
، وقد جاء رد المعارضة على ھ�ذا ا:تھ�ام )٧٥(شمن

ب��القول أن الش��خص الم��ذكور ك��ان مرس�� م��ن قب��ل 
وقامت بطرد ، الحزب الحاكم وأنھا كشفت ذلك مبكراً 

الح���ارس م���ن مجموع���ة ح���راس مرش���حھا الرئاس���ي 
وكش���ف مح���امي الم���تھم ع���ن جھ���ة أمني���ة ھ���ي الت���ي 

فت بش��كل وأش��ر، اس��تأجرت دك��ان الخلي��ة اLرھابي��ة
كام��ل عل���ى مجري��ات العملي���ة، ھ��ذا وق���د ص��در ف���ي 

م حك��م ب��راءة بح��ق مراف��ق فيص��ل ب��ن ٢٠٠٧ن��وفمبر 
  .شمن
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Lرھاب، وحج�ب المواق�ع اLخباري�ة عل�ى الش�بكة العنكبوتي�ة الدولي�ة الجزائية المتخصصة بقضايا ا

 ).٧٧(م٢٠٠٩كما تم استحداث محكمة خاصة بالصحفيين في مايو ". ا:نترنت"

م بش��أن تنظ��يم المس��يرات والمظ��اھرات ع��دداً م��ن ٢٠٠٣لس��نة  ٢٩وض��ع الق��انون اليمن��ي رق��م  

ھرات غي�ر المعوقات أمام ممارسة حق التجمع من خل تعقي�د إج�راءات تنظ�يم المس�يرات والمظ�ا

ع السلمي خ�ل تعاملھ�ا م�ع ات خطيرة لحقوق اLنسان في التجمأن السلطات اليمنية مارست انتھاك

ا:حتجاجات السلمية خاصة في المحافظات الجنوبية، منھا ا:ستخدام الغير قانوني للق�وة وا:عتق�ال 

م ٢٠٠٧في العام م، ف٢٠٠٨-٢٠٠٧التعسفي والتعذيب حيث تصاعد عدد المعتقلين خل الفترة من 

 ١٢٧٩م ٢٠٠٩مع���تقً، وف���ي الع���ام  ٩٩٤م بل���غ ٢٠٠٨، وف���ي الع���ام ٤٤١بل���غ ع���دد المعتقل���ين 

  ).٧٨(معتق�ً 

سعت الحكومة اليمنية إلى توظيف قضية اLرھاب في التعامل م�ع خص�ومھا السياس�يين ال�داخليين، 

لة ضد ستخدام ھذه الوسياوإلى إضعاف التعددية السياسية، وخلق تعددية سياسية مقيدة، فعمدت إلى 

كورقة ضغط على الحزب للتخلي عن المعاھد العلمية التي اتجھ�ت ١٩٩٧حزب اLصح بعد عام 

أق�دم عل�ي الس�عواني عل�ى . م٢٠٠٢ديس�مبر ٢٨وفي ، الحكومة اليمنية نحو دمجھا بالتعليم الرسمي

ع��ام الثال��ث لح��زب قت��ل ا7م��ين المس��اعد للح��زب ا:ش��تراكي اليمن��ي ج��ار ] عم��ر ف��ي الم��ؤتمر ال

القات���ل عض���و ف���ي ح���زب التجم���ع اليمن���ي  أناLص��ح ليخ���رج اLع���م الرس���مي ب���اLعن ع���ن 

، وف�ي الثث�ين م�ن )٧٩(وكذلك فعل مع قاتل ا7طباء ا7م�ريكيين ف�ي جبل�ة بمحافظ�ة إب، ل_صح

مة أمام ديسمبر من نفس العام أصدرت الحكومة تقرير امنياً مطو: عن اLرھاب قرأه رئيس الحكو

مجلس الن�واب حي�ث وج�ه التقري�ر اتھام�اً ص�ريحاً لXح�زاب السياس�ية بتورطھ�ا ف�ي دع�م وتش�جيع 

  .اLرھاب متھما إياھا بالتورط مع بعض العناصر اLرھابية والتستر عليھا

ك��رس الخط��اب اLعم��ي الرس��مي اتھ��ام خص��وم النظ��ام السياس��يين با:رتب��اط بالقاع��دة وممارس��ة 

اLرھاب، فاتھم جماعة الحوثي باLرھاب، وظل الخطاب العام ل_عم اليمني الرسمي عند ان�د:ع 

الجولة ا7ولى للحرب بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في محافظة صعده يضغط بش�دة عل�ى 

ض��من حزم��ة التوص��يفات المختلف��ة الت��ي ك��ان يطلقھ��ا عل��ى " واLرھ��ابيين " اLرھ��اب" دات مف��ر

الحوثيين، وفي جو:ت أخرى بدا الخطاب العام للحكومة اليمنية يتحدث عن تحالف أو عقة تربط 

وتح��ت ذرائ��ع الرقاب��ة عل��ى التعل��يم ال��ديني غي��ر الرس��مي وإخض��اع جمي��ع ، ب��ين الح��وثيين والقاع��دة

 ش��نت الحكوم��ة حمل��ة كثيف��ة انتھ��ت ب��إغق الم��دارس الديني��ة، _ش��راف الرس��مي للدول��ةمدارس��ة ل
                                                           

م مرجع السابق، ٢٠١٠م، المرصد اليمني لحقوق ا�نسان، صنعاء،يونيو ٢٠٠٩التقرير السنوي لحقوق ا�نسان والديمقراطية في اليمن  ٧٧
 ..٧٠ -٣١ص 

  ٧٠المرجع السابق  ٧٨
 .٤محمد عايش، مرجع سابق، ص  ٧٩
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واتھ�م . تل�ك الت�ي : ص�لة لھ�ا بجماع�ة الح�وثي اھب الزي�دي بم�ا فيھ�والمراكز الثقافي�ة التابع�ة للم�ذ

الحراك الجنوبي السلمي با:رتباط بالقاعدة، :سيما منذ انض�م إلي�ه الش�يخ ط�ارق الفض�لي، ودعم�ه 

  .البة بفك ارتباط الجنوب عن دولة الوحدةللمط

توظي�ف النظ��ام للح��رب عل��ى اLرھ��اب ف��ي تعامل�ه م��ع ا7ح��زاب والتنظيم��ات السياس��ية والحرك��ات 

ا:جتماعية، أضر بالحياة السياسية وبعملية التحول الديمقراطي، فقد حول النظام التعددي�ة السياس�ية 

ي�ة، وأقن�ع الف�اعلين اLقليمي��ين قيس�مح بتعددي�ة حقييطر عليھ�ا، ول��م ومس� ،إل�ى مج�رد تعددي�ة ش�كلية

وبتغييب مبدأ التداول السلمي للسلطة، تحت مبرر حماية البد  الھامش الديمقراطيوالدوليين بقبول 

من وصول الجماعات اLرھابية إلى السلطة، أو من أن تصل إليھا قوى وجماعات سياس�ية : تھ�تم 

  .  بمكافحة اLرھاب

  : تراجع التنمية وانتشار الفقر: ٢
اليمن�ي، ف�ي  أدى انتشار اLرھاب في اليمن خل السنوات الماضية إلى أث�ار س�لبية عل�ى ا7قتص�اد

مق�����دمھا زي�����ادة اLنف�����اق العس�����كري 

وا7مني لتغطية تكاليف تنفيذ العملي�ات 

ا7مني�������ة ا:س�������تباقية، والميداني�������ة ، 

المكرس����ة لمواجھ����ة نش����اطات تنظ����يم 

القاعدة  ما ساھم في رفع مع�دل عج�ز 

م��ن % ٩م إل��ى ٢٠٠٩الموازن��ة ع��ام 

، وتراجع )٨٠(الناتج المحلي اLجمالي

ي ف��ي الن��اتج مس��اھمة القط��اع الس��ياح

الق��ومي اLجم��الي اليمن��ي، فق��د توال��ت 

ف����ي الس����نوات ا7خي����رة العدي����د م����ن 

العملي����ات اLرھابي����ة الموجھ����ة ض����د 

الس����واح ا7جان����ب، لق����د خلف����ت تل����ك 

الھجم����ات اLرھابي����ة آث����اراً موجع����ة 

للقطاع السياحي  ، من فنادق ورحت جوية ووكا:ت سفر وس�ياحة  وأض�رت بمص�الح أص�حاب 

فية والخدمات السياحية المختلفة، وحسب تقرير الحكومة ، فق�د نج�م ع�ن اس�تھداف الصناعات الحر

اLرھ��اب للقط��اع الس��ياحي تراج��ع حرك��ة الس��ياحة الواف��دة والداخلي��ة ، وع��دم تحقي��ق مع��دل النم��و 

م ، حيث أدى ذلك إلى حرمان ال�دخل الق�ومي لل�بد م�ن قراب�ة ملي�ار ٢٠٠٩المستھدف خل العام 
                                                           

  .٣٥،  ٣٣ص  إلى مجلس النواب ، مرجع سابق ،  م المقدم٢٠٠٩تقرير اDداء الحكومي لعام  - ٨٠

أھ���م ا7ث���ار الت���ي تح���دثھا العملي���ات )  ١٤(إط���ار رق���م 
  اLرھابية على القطاع النفطي

إرتفاع تكلفة ا:ستثمار النفطي في اليمن كنتيجة طبيعي�ة 
 .لمخاطر اLرھاب المتعددة

 .ارتفاع رسوم التأمين للنقل البحري 

كلف��ة عالي��ة Lص��ح ا:عط��اب الت��ي تح��دثھا ھجم��ات 
 .اLرھابيين 

بية من عمليات البحث والتنقيب إعاقة ا:ستثمارات ا7جن
 .عن حقول نفطية جديدة

إح���داث أزم���ات ، ب���ين الح���ين واVخ���ر ، ف���ي إم���دادات 
المش���تقات البترولي���ة الموجھ���ة لس���تھك المحل���ي ف���ي 

 .محافظات الجمھورية 

زي����ادة تك����اليف الحماي����ة ا7مني����ة الحكومي����ة لXنابي����ب 
 .والمنشآت النفطية

لج����وء إل����يھم طلب����اً التعوي����ل أكث����ر عل����ى القبائ����ل ، وال
لمس����اعدتھم ف����ي حماي����ة ا7نابي����ب والمنش����آت النفطي����ة  
ويمكن تصور ما يترتب على ذلك من أموال طائلة تدفع 

  .لھم بصورة منتظمة مقابل مساعدتھم 
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ب��الرغم م��ن اLق��رار ب��ا7ثر (ممك��ن أن ينفقھ��ا الس��ياح ا7جان��ب ف��ي ال��يمن س��نوياً  دو:ر ك��ان م��ن ال

المادي ل_رھاب على السياحة ، إ: أن حجم الخسارة المذكور في التقرير الحكومي والمقدر بمليار 

  ) .، أمراً مشكوكاً في دقته ومبالغاً فيه$ 

، لق�روض والمس�اعدات الخارجي�ة لل�يمنا إحجام الدول والمنظمات المانحة عن دفع التزاماتھ�ا م�ن 

بسبب ا:خت:ت ا7منية التي تحدثھا العمليات اLرھابية لتنظيم القاعدة  وحسب التقرير ف�إن حج�م 

، إذ 7دنى، مقارنة ب�ا7عوام الس�ابقةم كان ا٢٠٠٩القروض والمساعدات المسلمة لليمن خل العام 

، تتجاھ�ل ع�ن حكومة ھنا بإيرادھا ھ�ذه المعلوم�ةى أن المليار k  تجدر اLشارة إل ٨٧لم يتجاوز 

قص��د أح��د أھ��م ا7س��باب الرئيس��ة اLض��افية الت��ي تح��ول دون اس��تم ال��يمن للتعھ��دات وا:لتزام��ات 

الفس�اد ف�ي مس�تويات فإلى جانب اLرھ�اب ، ھن�اك أس�باب س�ؤ اLدارة الحكومي�ة وتفش�ي ، الدولية  

لية المانحة على ضرورة التأكد من أن القروض والمساعدات ، إذ تجمع ا7طراف الدوالسلطة العليا

الدولية ستذھب فعً إلى صالح المشاريع المرصودة لھا  وكما أشار ا7مير محمد بن ن�ايف مس�اعد 

اليمن دولة فاش�لة وخطي�رة ج�داً  وأن المس�اعدات الس�عودية لل�يمن : "وزير الداخلية السعودي بأن 

، منذ أن تبين أن المساعدات النقدية ينتھ�ي بھ�ا المط�اف ف�ي بن�وك  تمنح على شكل مدفوعات نقدية

دع�م الس�عوديون مش�اريع ف�ي بع�ض المن�اطق القبلي�ة  –حسب رأيه  -وعوضاً عن ذلك !  سويسرا 

، عل��ى أم��ل أن��ه حينم��ا ي��رى اليمني��ون الفوائ��د الملموس��ة لھ��ذه يمني��ة حيثم��ا يتخف��ى تنظ��يم القاع��دةال

 ) ٨١".(على إخراج وطرد المتطرفين من مناطقھم المشاريع فإنھم سوف يعملون 

، وارتب�اط ص�ورة ب عدم ا:ستقرار السياس�ي وا7من�يتراجع ا:ستثمارات المحلية والخارجية بسب 

أنعك�س عل�ى بيئ�ة ومن�اخ  اليمن بالعنف واLرھاب وبالقبيلة والتخلف وض�عف النظ�ام والق�انون  م�ا

من ، ف��ي رؤوس ا7م��وال ع��ن ا:س��تثمار ف��ي ال��ي ، ا7م��ر ال��ذي ك��ان م��ن نتيجت��ه إحج��اما:س��تثمار

م��ن حي��ث ع��دد  -كم��ا س��بقت اLش��ارة  -، فق��د تراجع��ت ا:س��تثمارات المج��ا:ت والقطاع��ات كاف��ة

ض المشاريع المسجلة ورأس المال ا:ستثماري ، وكذلك تراجعت فرص العمل التي كان من المفتر

 .أن تتيحھا ا:ستثمارات الجديدة

ملي��ات القرص��نة البحري��ة قبال��ة خل��يج ع��دن والت��ي تش��ير بع��ض ال��د:ئل ا7ض��رار الناتج��ة ع��ن ع

وا:ستنتاجات على ارتباطھا ببعض أمراء الحرب الصوماليين المتشددين الذين يرجح انتمائھم إل�ى 

تنظيم القاع�دة ، بھ�دف تموي�ل ح�روبھم وعملي�اتھم المحلي�ة واLقليمي�ة إذ تض�ررت كثي�راً المص�الح 

صالح التجارية للعالم جراء ھذه الظاھرة ، فقد أضرت ھ�ذه العملي�ات بحرك�ة ا:قتصادية لليمن والم

المحة البحرية والموانئ اليمني�ة القريب�ة ، وبال�ذات مين�اء ع�دن ، بع�د أن أدت إل�ى ارتف�اع رس�وم 

                                                           

م ، من وثائق ٢٠١٠مايو  ١٦محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية السعودي في لقائه بالسفير اDمريكي ريتشارد ھولبروك بتاريخ  - ٨١
  . ٢م ، ص ٢٠١٠ديسمبر  ٩، صنعاء ، ) ١٢٥٣(، العدد " الصحوة"، " ويكيليكس"
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التأمين البحري على السفن التي تؤم ھذه الموانئ ، إضافة إلى تضرر نش�اطات الص�يد الت�ي يعتم�د 

 ١٥٠٠ة المواطنين اليمنيين المقيمين على ساحل البحر العربي وخليج عدن البالغ طوله عليھا غالبي

ملي��ون  ١٥٠م ، بح��والي ٢٠٠٩ك��م تقريب��اً  فق��د قُ��درت خس��ائر القط��اع الس��مكي ، فق��ط خ��ل ع��ام 

دو:ر ، ناھيك عن أن العديد من الصيادين وبعض البحارة من أطقم السفن اليمنية وا7جنبية، البالغ 

  .)٨٢(.بحاراً ، ما زالوا محتجزين ھم وقواربھم وسفنھم كرھائن لدى القراصنة ٨١٣ھم عدد

المرسلة جواً من اليمن إلى خارجھ�ا ، وتبن�ت تنفي�ذھا " ترتب على عملية الطرود البريدية الملغومة

تأثيرات س�لبية عل�ى حرك�ة النق�ل والمح�ة الجوي�ة، بإيق�اف  م٢٠١٠جماعة القاعدة أواخر أكتوبر 

شركات طيران دولية رحتھا من وإلى ال�يمن ، كم�ا أوقف�ت ش�ركات الش�حن الج�وي عملي�ات  عدة

شحن البضائع وحتى الطرود البريدية العادية من اليمن ، ب�ل أن التبع�ات امت�دت أيض�اً إل�ى ارتف�اع 

إل�ى إق�ق المجتم�ع ال�دولي بخط�ر القاع�دة ف�ي  –وھو ا7ھم  –رسوم التأمين وأسعار التذاكر ، ثم 

  .اليمن على العالم الخارجي ، وما قد يترتب على ذلك من احتما:ت التدخل ا7جنبي المباشر

، ).٨٣(من جھة أخرى ، تب�دو نت�ائج الض�ربات اLرھابي�ة أكث�ر وض�وحاً وت�أثيراً ف�ي القط�اع النفط�ي

دات الطاق�ة الكھربائي�ة م�ن محط�ة م�أرب الت�ي كذلك القصف المتكرر 7براج الض�غط الع�الي Lم�دا

ت��وفر ح��والي ثل��ث اس��تھك ال��بد م��ن الكھرب��اء  وم��ا تخلف��ه ھ��ذه ا7عم��ال م��ن تعطي��ل وإرب��اك 

وانقطاعات متكررة على ا:ستخدامات المنزلية والتجارية وا:س�تثمارية  وربم�ا أن تنفي�ذ مث�ل ھ�ذه 

Lرھابي������������������ة العملي������������������ات التخريبي������������������ة ُتش������������������عر الجماع������������������ات المتش������������������ددة وا  

، : بد أن يلمسه سكان عن وجودھم كقوة مؤثرة على الساحةھو بمثابة إشھار أو اLعن فبالنشوة، 

، ناھي��ك ع��ن الخس��ائر الت��ي يلحقونھ��ا ل بانطف��اء ا7ن��وار وتعط��ل المص��الحال��بد كاف��ة ، عل��ى ا7ق��

  .با:قتصاد الوطني 

  

  

  

  

  
                                                           

ية Dعمال ا=جتماع ا�قليمي للدول اDعضاء في مدونة سلوك علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء اليمني ، الكلمة ا=فتتاح - ٨٢
جيبوتي بشأن مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح على السفن في منطقة غربي المحيط الھندي وخليج عدن قبالة السواحل الصومالية 

 . ٣،ص  م٢٠١٠نوفمبر ٩، صنعاء ، ) ١٦٧٩٩(، العدد " الثورة"نوفمبر ،  ١٠-٨المنعقد في صنعاء 
٨٣ - Dرھاب على ا�  . ٣٩٤- ٣٩١ص  من القومي اليمني ، مرجع سابق ، نبيل الرزاقي ، أثر ظاھرة ا
دبي ، الجھاد ا!قتصادي وأثره في اليمن  –نيكول شتراكه ، باحثة في قسم ا7من وا�رھاب بمركز الخليج ل2بحاث  -   

 . ٢٧م ،ص ٢٠١٠أكتوبر / ، يوليو  ٥-٤ا�ستراتيجية ، العددان  ، مركز سبأ للدراسات" مدارات إستراتيجية"والسعودية ، 
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  ا�ستخ$صات والتوصيات 
، : تعترف بالدولة القومي�ة، supra-nationalالجماعات الدينية عموماَ ھي تنظيمات فوق وطنية 

و: بالحدود السياسية للدول، ويتح�دد اختي�ار القاع�دة لل�دول الت�ي تؤس�س تنظيماتھ�ا فيھ�ا ف�ي ض�وء 

ف�ي جزي�رة قاع�دة الجھ�اد "مدى قوة الدولة أوضعفھا، وقد اختار تنظيم القاعدة اليمن لتأسيس تنظيم 

بسبب ضعف دولتھا، وعلى الرغم من ذلك فإن القاعدة تنظيم : مستقبل له، :سيما إذا كان  "العرب

تحليلنا لمستقبل القاعدة يقوم على تقييم مدى إمكانية القاعدة في الوصول إلى السلطة، ف�يمكن الق�ول 

لطة والسيطرة عل�ى الدول�ة، أن القاعدة تنظيم : مستقبل له، بمعنى أنه لن يستطيع الوصول إلى الس

، أما إذا كان "يمكن أن يھدم الدولة لكنه : يمكن أن يبنيھا" فالعنف عموماَ واLرھاب بشكل خاص 

، ف��إن ذل��ك يتوق��ف عل��ى طبيع��ة اس��تمرار نش��اطھا بقائھ��ا و معي��ار الحك��م عل��ى مس��تقبل القاع��دة ھ��و

إذا اس��تمرت الدول��ة ف��ي تبن��ى اLج��راءات الت��ي س��وف تس��تخدمھا الدول��ة ف��ي حربھ��ا ض��د القاع��دة، ف��

اLستراتجية ا7منية والعسكرية فقط في تعاملھا مع تنظيم القاعدة، ففي ظل ذلك سوف يستمر تنظيم 

القاعدة لفترة طويلة، فالخسائر التي سوف تصيب تنظيم القاع�دة بفع�ل قت�ل بع�ض أفرادھ�ا والق�بض 

ة با7وض���اع ا:قتص���ادية عل���ى آخ���رين، س���وف تعوض���ه العوام���ل المول���دة ل_رھ���اب، والمتمثل���

  وا:جتماعية والثقافية والسياسية، حيث تدفع ھذه ا7وضاع بأفراد جدد للتحاق بالتنظيم،

إن اLمكانية البديلة ھي السيطرة عل�ى ج�زء م�ن س�لطة الدول�ة وإقليمھ�ا، ف�يمكن للتنظ�يم أن يؤس�س 

ودة، أو أن يھدم الدولة في إمارة في منطقة ما أو عدد من اLمارات في بعض المناطق، ولفترة محد

منطقة جغرافية واسعة، بمعنى تدمير مؤسسات الدولة في المحافظات القبلية والبعيدة، مع ذل�ك ف�إن 

ھ�ا، ھ�ي انتص�ارات مؤقت�ة، س�وف يمك�ن للتنظيم�ات اLرھابي�ة أن تحققمثل ھ�ذه ا:نتص�ارات الت�ي 

  .القريبتتمكن الدولة من مواجھتھا على المدى 
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      :ا يخلص التقرير الى ما يلي من ھن
 أساس��يةدرج��ة بيتمث��ل ، وم��ن ذل��ك القاع��دة ، ف��ي ال��يمن  اLرھابي��ةإن مص��در ق��وة التنظيم��ات  •

الحاض�نة  ا7ھ�ماس�ية وتلع�ب ال�دور يوس اجتماعي�ة،  اقتص�ادية، ثقافي�ة : بوجود بيئة حاض�نة 

 اLس�تراتيجيةولتنفيذ ھذه ، البقاء في السلطة  إستراتيجيةوالتي استھدف منھا تحقيق  الحساسية

باختط تنظيماته وأفراده بأجھزة الدولة وتوفير الدعم مختلطاً ويتمتع بالحماية  اLرھابصار 

ونشر الفقه الس�لفي المتس�م ب�الجمود ،المادي لھم عبر الوظيفة العامة والھيئات النقدية والعينية 

م والمؤسس��ات  التعليمي��ة واLعمي��ة ومختل��ف وس��ائل والتعص��ب عب��ر من��اھج التربي��ة والتعل��ي

مرتبط�اً ، وخاص�ة القاع�دة ، مما جعل استمرار قوة التنظيمات اLرھابية ، التأثير الجماھيري 

وس��يطرة الس��لطة أي��اً كان��ت عل��ى الفض��اء ال��ديني المش��تغلين ف��ي الفق��ه ، ببق��اء الس��لطة القائم��ة 

 .اLسمي

ديداً يتوقف على طبيعة الجھود التي س�وف تب�ذلھا الدول�ة ف�ي إن مستقبل اLرھاب والقاعدة تح •

حربھ��ا ض��د القاع��دة بالدرج��ة ا7ول��ى، وعل��ى ال��رغم م��ن أن القاع��دة بس��بب اعتمادھ��ا عل��ى 

اLرھ��اب فھ��ي تنظ��يم : مس��تقبل ل��ه، إ: أن محاربتھ��ا والقض��اء عليھ��ا تتطل��ب حرب��اً طويل��ة، 

ى مشكلة اLرھاب خل فترة قصيرة، بل القضاء عل وعلى جبھات عديدة ومتنوعة، و: يمكن

تتطلب وقتاَ طويَ، ق�د يمت�د لعق�ود، ويتوق�ف م�دى النج�اح ف�ي ھ�ذه الح�رب عل�ى طبيع�ة بن�اء 

اLرھابي��ة والمؤسس��ات  وطبيع��ة التنمي��ة وف��ك ا:رتب��اط ب��ين التنظيم��ات اوأي��دلوجياتھ الدول��ة

 .  وا7جھزة العسكرية وا7منية العامة والخاصة والتنظيمات السياسية وا:جتماعية  ةالتعليمي

ينبغي على الدول�ة أن تعم�ل عل�ى إض�عاف البن�ى والعق�ات التقليدي�ة، فھ�ذه البن�ى فض�ً ع�ن  •

كونھ��ا تمث��ل بيئ��ة حاض��نة لجماع��ات التعص��ب والتط��رف، فھ��ي مول��دة لمش��كت اجتماعي��ة 

ن كثي�ر م�ن واقتصادية وسياسية مساعدة عل�ى خل�ق مجتم�ع ش�قاقي، فالبني�ة القبلي�ة مس�ئولة ع�

المشكت، ليس فقط اLرھاب، بل أيضاَ التقطع، خط�ف ا7جان�ب، ع�دم تنفي�ذ الق�انون، الث�أر، 

تتخذھا ھو إضعاف البني�ة  الھامة التي ينبغي على الدولة أن اLجراءاتوبالتالي فإن واحد من 

    .القبلية وإدماجھا في المجتمع وإخضاعھا لدولة القانون 

معظ�م أف�راد القاع�دة الع�رب ال�ذين ينش�طون عل�ى لخدم�ة السياس�ة، فالكف عن توظي�ف ال�دين  •

المملك�ة العربي�ة الس�عودية، ال�يمن، : المستوى الدولي ينتمون إلى عدد من الدول العربي�ة، ھ�ي

مص��ر، الجزائ��ر، ا7ردن، وھن��اك أف��راد م��ن بع��ض ال��دول العربي��ة ينش��طون عل��ى المس��توى 

، ولم نس�مع ع�ن أعض�اء ف�ي القاع�دة م�ن لى حٍد ما ، لبنان إالقطري في دولھم، مثل موريتانيا

بعض الدول العربية مث�ل عم�ان، قط�ر، البح�رين، اLم�ارات العربي�ة المتح�دة، ينش�طون عل�ى 

الدول الت�ي حقق�ت مس�توى مقب�ول م�ن التنمي�ة أو م�ن فمستوى قطري أو على مستوى دولي، 
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ينخ�رط  ن�ادراً م�ا الدول�ة، ، والفصل ب�ين المؤسس�ات الديني�ة ومؤسس�اتومؤسستھابناء الدولة 

ھا في تنظيم القاعدة، فھي إما دول توفر مستوى معيشي جيد لمواطنيھا، أو ت�وفر لھ�م ومواطن

مستوى مقبول من الحقوق السياسية والحريات المدنية، وبالتالي : تس�عى إل�ى إخض�اع ال�دين 

ر ش�روط التح�ول تتمث�ل بت�وفي اLرھ�ابومن ثم ف�إن الوس�يلة للنج�اح ف�ي القض�اء عل�ى للدولة،

الديمقراطي بما يحقق تداول السلطة فعً والشراكة في الس�لطة والث�روة وتحقي�ق تنمي�ة عادل�ة 

  .وشاملة 

ينبغي على الدولة أن توس�ع م�ن مج�ال الحري�ات العام�ة والخاص�ة وم�ن الفض�اء الوس�يط ب�ين  •

بما يعم�ل عل�ى  الدولة والمجتمع، حتى يتسع للنقاشات العامة، وتتصارع ا7فكار في المجتمع،

 .وتباينھا، ومن ثم تطورھاتنافس ا7فكار،

السياس��ية والفكري��ة  ا7ط��رافتش��ارك فيھ��ا كاف��ة  اLرھ��ابوطني��ة لمحارب��ة  إس��تراتيجية إيج��اد •

التدابير القانونية والثقافية والتربوية وا:قتصادية  اLستراتيجيةلتشمل ھذه  ل_رھابالمناھضة 

 . اLرھابوا:جتماعية التي من شأنھا تجفيف منابع 

 اس��تخدمھا وروج لھ��ا ع��ن ھ��ذه أووم��ن تبناھ��ا  )ا:س��تحل (التكفي��ر  فت��اوى أص��حابتخل��ي  •

 . وا7فرادوا:عتذار عما ترتب عليھا من أضرار لحقت بالمجتمع والدولة  الفتاوى

• وذل�ك ف�ي ، ل ثقافة التسامح محل ثقافة الكراھية وتجريم الدعوة للكراھية الوطنية والديني�ة إح

 وجه الخصوص  والمساجد على اLعممناھج التربية والتعليم ووسائل 

خاصة شراكة المجتم�ع ، مناھج التعليم قيم الحرية والديمقراطية والتعددية والشراكة  منضأن ت •

وان تك�ون ، اب ونقابات ومنظم�ات غي�ر حكومي�ة والص�حافة الح�رة من أحز ومؤسساتهالمدني 

وان تجس�د من�اھج التعل�يم ، والفقراء على حد سواء  وا7غنياءھذه الشراكة بين الرجال والنساء 

تق��دير وا:حت��رام لنض��ا:ت الش��عوب كاف��ة وتض��حياتھا ف��ي س��بيل التق��دم والحري��ة والمس��اواة ال

الس��لم الع��المي وا:جتم��اعي والت��داول الس��لمي للس��لطة ع��ن والعدال��ة ا:جتماعي��ة وا:س��تقل و

طري��ق ا:نتخاب��ات الح��رة والنزيھ��ة ف��ي ض��ل الممارس��ة الديمقراطي��ة الس��ليمة وحماي��ة حق��وق 

والتعريف بحاضرات الشعوب المختلفة واحترام معتق�داتھا وقيمھ�ا ، اLنسان وحرياته ا7ساسية 

ونب�ذ العن�ف وق�يم الكراھي�ة وال�دعوة إليھ�ا ، الع�الم الثقافية وا:جتماعية واختفھا وتنوعھ�ا ف�ي 

وغرس قيم التسامح في ا7جيال الناشئة والحث على محاربة الفساد ورف�ض ا:س�تئثار بالس�لطة 

  .وبمقدرات وخيرات المجتمعات واستغل السلطة وا:نحراف بھا
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  اجلزء الثاني

  بيانات الرصد
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  عرضة ل$نتھاكالحقوق ا�كثر 
بالمئ�ة م�ن ا7طف�ال دون س�ن  43يعاني نحو ثلث سكان اليمن من ج�وع م�زمن، حي�ث يع�اني نح�و 

. الخامسة من نقص التغذية؛ ويع�يش قراب�ة نص�ف الس�كان عل�ى أق�ل م�ن دو:ري�ن أم�ريكيين يومي�اً 

ارن يتعلق بلداً في مؤشر التنمية اLنسانية، وھو مقياس مق 182من أصل  140يحتل اليمن المرتبة 

بمتوس��ط العم��ر المتوق��ع والتعل��يم ومس��توى المعيش��ة وم��ع نض��وب الم��وارد الطبيعي��ة القليل��ة لل��بد، 

  ٨٤.ومنھا النفط والماء، فإن آفاق النمو والتنمية المستقبلية تبدو مقفرة

ش�ھدت ال�يمن موجھ�ة جدي�دة م�ن العن�ف تمث�ل  2010  ع�ام وأوائ�ل  2009 ع�ام خل الفترة أواخر

 النزاع قتل في.  بتجدد النزاع بين القوات الحكومية  وانصار الحوثي في منطقة صعده في الشمال

المع�ارك  م�ن السادس�ة اتس�مت الجول�ة ب�اV:ف؛ حي�ث الم�دنيين، وال�ذين يق�درون ا7خير الكثي�ر م�ن

مم�ا  ،الس�عودي والج�يش ق�وات الج�يش اليمني�ة لقب� م�ن العني�ف الج�وي القصف فيھا بالحدة واسُتخدم

  ".شخص 280,000نحو ونزوح المدنيين صفوف في والجرحى القتلى من وقوع العديد أسفر عن

: يزال الحق في الحرية وا7من الشخصي والحق بالمحاكمة العادلة والحق بحرية ال�رأي والتعبي�ر 

كم��ا تش��ير إل��ى ذل��ك بيان��ات وإحص��ائيات والح��ق ب��التجمع الس��لمي أكث��ر الحق��وق عرض��ة لنتھ��اك 

واقعة انتھ�اك ، منھ�ا " 2525" سجل المرصد اليمني لحقوق اLنسان 2010 و خل العام  الرصد؛

اعت��داء % 12واقع��ة حرم��ان م��ن الح��ق بالمحاكم��ة العادل��ة، و% 26اعتق��ا:ت تعس��فية، و% 42

  .ير وا:جتماعوقائع فرض قيود على حرية التعب% 5قتل ووفاة، و%  8جسدي وجرح، و

واقعه، ولح�ج "  798" من إجمالي الوقائع كانت في أربع محافظات فقط ھي محافظة عدن % ٧٣

  واقعة ، ثم محافظة الضالع"  337" واقعة، وأمانه العاصمة " 459" 

  شكل بياني للحقوق المنتھكة يوضح الحقوق ا�على انتھاكاً .∗واقعة" ٢٥٠" 
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٠.٥٣%

٢١.١٧%

٠.٢٠%

٠.٠٦%

٠.٣٢%
٠.٢٦%

٠.١٤%

٠.٤٢%

٠.٠٦%

١٢.٩١%

٠.٠٦%

٣.٩٠%

١.٢٩%٦.١٠%٢.٤٤%٠.١٦%

٥٠.٠٠%

أاخنفاء القسري 
واختطاف 

ابقاف واعتقال والحبس

التعذيب

التمييز

التھديد بالقتل

الحرمان من اجر والعيش 
الكريم

يوضح نسب ا�نتھاكات ) ١( رقم  شكل
م٢٠١٠في العام 

%  ٨٨تش�ير البيان�ات ال�ى ان 

من وقائع ا7نتھ�اك ك�ان الق�ائم 

جھ���ات رس��مية ، ف���ا:من  بھ��ا

العام ومراكز الشرطة وا:من 

المركزي كانوا مس�ئولين ع�ن 

م��ن ا7نتھاك��ات، ي��أتي %  56

بع������دھا الجھ������ات القض������ائية 

 ٢٧وبنسبة ) نيابات ومحاكم(

) ٣،  ٢(من ا7نتھاكات صنف القائم با7نتھاك فيھا في الجداول المرفق�ة رق�م %  11؛ في المقابل %

انتھاكات من قبيل ا7عتداء على الحق بالحياة او الح�ق بالس�Oمة الجس�دية  باسم جھات أخرى وتشمل

بسبب الثارات او العنف غير الرس�مي، إض�افة إل�ى 

قضايا مثل العن�ف ا:س�ري، او العن�ف ض�د الق�رين 

او المعالين او ا7غتصاب وغيرھا من القضايا التي 

 73 يك��ون الق��ائم با7نتھ��اك فيھ��ا جھ��ات رس��مية، و 

  .ائع ا7نتھاك قام بھا البحث الجنائيمن وق% 

تظھر وقائع الرصد أن ا7نتھاكات الجسيمة لحقوق  

ا[نسان في اليمن ھي انتھاكات منھجيه لج�أت اليھ�ا 

وم�ن مؤش�رات ذل�ك السلطات بقص�د ودراي�ة كامل�ة 

ف��ي تص��فية ) النياب��ات والمح��اكم ( ت��ورط القض��اء 

الحس������ابات م������ع المعارض������ين السياس������يين 

؛ كم�ا س�يأتي 7حق�اً والصحفيين وكتاب الرأي 

كان الھدف منھ�ا قم�ع الح�راك  وھي انتھاكات

ا7جتم����اعي والسياس����ي ل����يس ف����ي الجن����وب 

وحس��ب وان ك��ان القم��ع فيھ��ا اش��د وطئ��ه ب��ل 

شمل ذلك محافظات مختلفة خاصة حيث ك�ان 

الم���واطنين أكث���ر اس���تعما7 لحق���وقھم المدني���ة 

  .تعزأمانة العاصمة صنعاء وكوالسياسية 

    

  

 ا7جمالي ھاكجھة ا7نت

 1411 شرطة/ مركزي /امن عام  

اجھزة / قومي / امن سياسي 
 مكافحة ا7رھاب

36 

 80 البحث الجنائي

 686 قضائية/ مدنية / جھة حكومية 

 34 مراكز قوى ومتنفذون

 278 اخرى

 2525 ا7جمالي
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 : اعتقال التعسفي 
ش�خص مم�ن تق�ول الس�لطات  ٢٠٠تم توقيف حوالي   ٢٠١٠ومارس  ٢٠٠٩في الفترة بين ديسمبر 

، ذك�رت  ٢٠١٠ان لھم صلة يتنظيم القاعدة او غيره من الجماعات ا[سOمية المتشددة، وفي مارس 

ص��اً ض��من موج��ة شخ ٣٠، وھ��ي منظم��ة غي��ر حكومي��ة، أن��ه قُ��بض عل��ى نح��و »الكرام��ة «منظم��ة 

اعتقا7ت طال�ت أشخاص�اً يُش�تبه ف�ي أن لھ�م ص�Oت بالقاع�دة، وك�انوا محتج�زين ف�ي الحدي�دة، بينم�ا 

 - ٣٠٠كم�ا ك�ان ھن�اك . شخصاً ف�ي حض�رموت ٤٤احتُجز عشرة أشخاص آخرين في عدن، ونحو 

   ٢٠١٠.٨٥شخص قُبض عليھم في عام  ٢٠٠ - ١٠٠شخص محتجزين في صنعاء، بينھم  ٤٠٠

مايو أعلن أن رئيس الجمھورية قرر توسيع نطاق العفو ليشمل جميع الصحفيين الذين تجري  ٢٢في 

محاكمتھم، وا:شخاص المحكوم عليھم بسبب قض�ايا الح�ق الع�ام، وبع�د ثOث�ة أي�ام وردت أنب�اء ع�ن 

Oشخصاً م�ن المعتقل�ين  ٢٣شخصاً من المحتجزين على خلفية النزاع في صعده ، و ٩٤ق سراح أُط

 . اه في اشتراكھم في أعمال شغب وجرائم أخرى في أبينلشتب

وعلى الرغم من إعOن توسيع قرار العفو أعلنت منظم�ات حقوقي�ة يمني�ة بحل�ول منتص�ف الع�ام أن  

بعضھم تجاوزت مدة اعتقاله أربع  –شخصا من المعتقلين على ذمة حرب صعده "  ٦٥٧" أكثر من 

ً شخص"  ٦١" والحجز منھم كانوا 7 يزالون رھن ا7عتقال   -سنوات  في أمان�ة العاص�مة ص�نعاء،  ا

"  ١٠" بمحافظ��ة ص��عده، و"  ٣٠٢" بمحافظ��ة ذم��ار، و "  ١٠" بمحافظ��ة ص��نعاء، و "  ٢٧٤" و

  . ٨٦بمحافظة حجة

وصل عدد من تعرضوا لOعتقال التعسفي م�ن أبن�اء المحافظ�ات الجنوبي�ة والش�رقية المش�اركين ف�ي 

ً شخص� ١٩٠٠إلى م�ا يزي�د ع�ن  ٢٠١٠رات السلمية خOل العام التجمعات و ا7عتصامات والمسي ، ا

وفي نوفمبر وخOل استضافة ال�يمن لبطول�ة ك�أس الخل�يج والت�ي ج�رى تنظيمھ�ا ف�ي مح�افظتي ع�دن 

شخص��ا م��ن أبن��اء المحافظ��ات  ٢٤٢وأب��ين ت��وافرت للمرص��د معلوم��ات ع��ن تع��رض م��ا يزي��د ع��ن 

خوف��ا م��ن قي��امھم بتنظ��يمھم   -تس��مية الس��لطات  كم��ا – الجنوبي��ة لOعتق��ال الوق��ائي او ا7حت��رازي

وخOل شھر مارس تحص�ل المرص�د عل�ى معلوم�ات ل�م يتس�نى ل�ه .  مسيرات ومظاھرات احتجاجية

السياسي بحضرموت عن الطع�ام  ا:منمعتقل لدى جھاز " ٥٦" إضرابالتأكد من صحتھا تفيد عن 

ع�نھم، وبحس�ب المعلوم�ات  ا[ف�راج أوالمحكم�ة  إلىاحتجاجا على استمرار احتجازھم دون تقديمھم 

 .فقد تجاوزت فترة احتجاز البعض منھم ثOث سنوات

وعلى خلفية الحرب السادسة ب�ين الق�وات الحكومي�ة والح�وثيين ذك�رت المنظم�ة اليمني�ة لل�دفاع ع�ن  

حالة اعتقال تعسفي في أمانة العاص�مة  ٢٠سجلت ما 7 يقل عن  أنھاالحقوق والحريات الديمقراطية 

                                                           

  ٣٥تقرير منظمة العفو الدولية  صـ  " القمع تحت الضغوط "   - ٨٥
  اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطيةالمنظمة  - ٨٦



 69  ٢٠١٠التقرير السنوي لحقوق ا�نسان والديمقراطية  في اليمن 

 

 لختفاءفاء قسري تعرض بعض الضحايا فيھا تواقعة إخ ٢٠، وأكثر من ٢٠١٠صنعاء خOل العام 

عل��ي يحي�ى إب��راھيم المھ��دي، و " وم�ن ھ��ؤ7ء   -ب��ين الش�ھرين والخمس��ة ا:ش��ھر -وت��ة اتفلفت�رات م

  ".إسماعيل حسين الشرعي ، ومحمد محمد الفران

أخ�ذ شخص�ا م�ن أبن�اء منطق�ة الم ٢٢ى اعتقال نوفمبر أقدمت إدارة امن محافظة عمران عل ٢٤وفي 

وبحسب المعلومات المتوافرة  –ھا المذھب الزيدي ب مناسبة دينية يحتفلبسبب احتفالھم بيوم الغدير ـ 

حم�د ش�روح ، محم�د  شرف احمد الش�امي ، خال�د عل�ى يحي�ى أب�و –  على ا7قل فإن خمسة أشخاص

تعرض��وا للتع��ذيب وا7عت��داء  -محم��د راج��ح  عب��دا | الماخ��ذي ، محم��د عل��ى يحي��ى راج��ح ، ناص��ر

  .بالضرب

لعل أھم المOحظات المسجلة لدى المنظمات الحقوقية باليمن والتي ل�م يلم�س إح�راز أي تق�دم بش�أنھا 

حتى أ7ن ھي انه 7 يتم إبOغ أسر المحتجزين وتحديدا ممن ھم قيد التوقيف بسبب النزاع الدائر بين 

لمعتقل�ين عل�ى خلفي�ة الح�راك الجن�وبي إل�ى ح�د م�ا بأم�اكن احتج�ازھم القوات الحكومية والح�وثين وا

وغالبا 7 يتم ضمان السماح :ھالي الموقوفين بالتواصل معھم، سواء عن طريق الرسائل أو الھ�اتف 

ض��مانات الس��ماح لجمي��ع المعتقل��ين با7تص��ال بمح��اميين بع��د الق��بض عل��يھم  أنأو الزي��ارات؛ كم��ا 

  .مباشرة، والسماح لھم بالطعن في قانونية ا7عتقال أمام القضاء 7 تحترم

ا7عتق��ال ا[داري المط��ول / با[ض��افة إل��ى ذل��ك ل��م يح��دث أي تق��دم فيم��ا يتعل��ق بالح��د م��ن ا7حتج��از 

ون ا[جراءات الجزائية تجيز ا7عتقال لفترات طويل�ة م�ن دون عض إلى أن أحكام قانبوالذي يعيده ال

توجيه تھم جنائية لمدة تصل إلى ستة أشھر، زد على ذلك يجري احتجاز معظم المعتقلين أو المش�تبه 

بھم  امني�ا ف�ي مراك�ز اعتق�ال ت�دار خ�ارج  إط�ار الق�انون، 7س�يما تل�ك الت�ي ي�ديرھا ا:م�ن السياس�ي 

  .وجھاز ا:من القومي

الك�ف ع�ن " ي مراجعتھا ا:خيرة :وضاع اليمن دعت لجنة مناھضة التعذيب السلطات اليمنية إلى ف

أن المت�ابع :وض�اع حق��وق  إ7  ٨٧"احتج�از أقرب�اء المج�رمين المزع�ومين كرھ��ائن، ومعاقب�ه الجن�اة

  .أيضا لم يكن ھناك أي تقدم ملموس في ھذا الشأن ٢٠١٠ا[نسان باليمن يلمس انه وحتى نھاية العام 

  :المحاكمة العادلة 
بحس���ب لجن���ة حق���وق ا[نس���ان ف���إن ش���رط اس���تقOل القض���اء يش���ير بوج���ه خ���اص إل���ى ا[ج���راءات 

والمواص��فات الخاص��ة بتعي��ين القض��اة، والض��مانات المتعلق��ة ب��أمنھم ال��وظيفي حت��ى س��ن التقاع��د 

ق العمل والوقف عن ا[لزامي أو إنھاء خدماتھم، وبالشروط التي تنظم عمليات الترقية والنقل، وتعلي

العمل، وا7ستقOل الفعلي للقضاء عن التدخل السياسي من قبل السلطة التنفيذية والسلطة التش�ريعية؛ 

إلى جانب ذلك أكدت اللجنة على أن الوضع الذي تكون فيه وظائف واختصاصات الس�لطة القض�ائية 
                                                           

 تقرير منظمة العفو الدولية  " القمع تحت الضغوط "  - ٨٧
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ة على ا:ولى أو قادرة على والسلطة التنفيذية غير مفصولة بوضوح، او حيث تكون ا:خيرة مسيطر

؛ وھ�و م�ا ينطب�ق عل�ى الوض�ع ف�ي ٨٨توجيھھا، إنما ھو وضع 7 يتماشى مع مبدأ المحكم�ة المس�تقلة 

اليمن تماما فالسلطة التنفيذية قادرة على ممارسة تأثير كبير عل�ى القض�اء كونھ�ا تلع�ب دورا رئيس�يا 

الذي يتولى ا[شراف على القضاء يع�ين في  ترقية القضاة ومعاقبتھم، فرئيس مجلس القضاء ا:على 

من قبل رئيس الجمھورية، ووزي�ر الع�دل عض�و ف�ي مجل�س القض�اء ا:عل�ى، وتت�ولى وزارة الع�دل 

تقييم القضاة واختصاصھم وأھليتھم، وھو ما يؤثر على ترقيتھم وي�ؤدي إل�ى اتخ�اذ إج�راءات تأديبي�ة 

 .ضدھم

ً خاص� اً لحق�وق ا[نس�ان اع�د المرص�د تقري�روبالتعاون م�ع الش�بكة اليمني�ة  ٢٠١٠خOل العام  ع�ن  ا

اس�تند التقري�ر إل�ى جان�ب الرص�د المي�داني وال�ذي ش�مل . الحق بالمحاكمة العادلة وضماناتھا باليمن

ثماني��ة محافظ��ات ھ��ي ص��نعاء وتع��ز وحج��ة وع��دن وأب��ين ولح��ج وحض��رموت وأب��ين عل��ى بيان��ات 

  . ووقائع الرصد المكتبي ومراجعة ا:حكام

وال�واردة ف�ي  -ف�ي الممارس�ة العملي�ة  -ع الرصد ع�دم ت�وافر مب�ادئ القض�اء الص�الح أظھرت وقائ 

ومب�ادئ ا:م�م ، ا[عOن العالمي لحقوق ا[نسان والعھد الدولي الخاص بالحقوق المدني�ة والسياس�ية

وھي حالة تشمل المحاكم المختلف�ة ف�ي المدين�ة ، بل والتشريع اليمني، المتحدة بشأن استقOل القضاء

  . الريف والمحاكم الجزائية والمدنية والتجارية بدرجاتھا المختلفةو

وسجلت تقارير الراصدين أن غالبية جلسات المحاكمات في المحاكم التي جرى زيارتھا تجري ف�ي 

مثل عدم الھدوء وا7نضباط، ومن مظاھر ذلك الدخول والخروج المتك�رر م�ن ، أجواء غير مناسبة

ومتقاض�ين ) أم�ين س�ر، ق�اضٍ (الھواتف الجوالة من قبل ھيئة القضاء  والحديث في، قبل المتقاضين

مم�ا ي�ؤدي ، با[ضافة إلى عدم وجود حاجب يقوم بالنداء على الخصوم، ومحامين وشرطة قضائية

وف��ي بع��ض الح��ا7ت ي��تم اس��تبعاد ، ∗إل��ى تعطي��ل مقاص��د الق��انون م��ن العلني��ة والمرافع��ات الش��فھية 

م��ن ق��انون ) ١٥٩(ن داخ��ل قاع��ة المحكم��ة خOف��اً ل��نص الم��ادة قض��ايا رغ��م أن أطرافھ��ا موج��ودو

ومم�ا ت�م مOحظت�ه أيض�ا انعق�اد جلس�ات المحاكم�ة أحيان�ا دون اكتم�ال الھيئ�ة القض��ائية . المرافع�ات

وإدخ��ال الس��جناء مكبل��ين ب��القيود إل��ى قاع��ة ، م��ن ق��انون المرافع��ات) ١١(خOف��اً :حك��ام الم��ادة 

ءات التقاض��ي دون أن تُب��ين للمتھم��ين حق��وقھم ودون حض��ور و س��ير المح��اكم ف��ي إج��را، المحكم��ة

ل أن النياب�ات ع�ادة 7 تتح�رى الدق�ة ف�ي ض�مان ح�ق ال�دفاع أثن�اء جلس�ات التحقي�ق، ُمحامٍ  . كما ُس�جِّ

                                                           

  ٢٢تقرير منظمة العفو الدولية  صـ  " القمع تحت الضغوط "  - ٨٨
محمد المقالح في  مرتين من حضور جلسات محاكمة الصحفي ٢٠١٠فيما يتصل بالعلنية منع مندوبو منظمة العفو الدولية في مارس  ∗

  .المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء ، وباءت عدة محاو=ت تقدموا بھا للحصول على إذن بحضور جلسات المحكمة بالفشل
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وا7ستماع إل�ى الش�اھد ف�ي ، وُرِصدت حا7ت كثيرة يتم فيھا سماع الشھود في غياب المشھود ضده

  ،ت ا7حتجاز وتأجيل الجلسات لمدد طويلةوتمديد فترا، حضور التاليين له

بينت وقائع الرصد أن الحق في المحاكمة العادلة والحقوق المتصلة به أو المتفرعة عن�ه تع�اني م�ن 

فعلى سبيل المثال بلغت نسبة انتھاك الحق في المساواة أم�ام الق�انون أثن�اء مرحل�ة : انتھاكات واسعة

والح�ق ف�ي ، واقع�ه"  ٨٩٥" المرصودة والب�الغ ع�ددھا من إجمالي الوقائع %) ٨٥.٢٥(التحقيقات 

، %)٨٧.١٥(والحق في المعاملة ا[نسانية وعدم التعرض للتع�ذيب ، %)٨٧.٥٩(افتراض البراءة 

والحق في الدفاع والمساعدة ، %)٧٨.٢١(والحق في ا[حالة إلى نيابة ومحكمة منشأة وفقاً للقانون 

م�ة بلغ�ت نس�بة انتھ�اك الح�ق ف�ي المس�اواة أم�ام الق�انون وف�ي مرحل�ة المحاك%). ٥٥.٦٤(القانونية 

ھ�ي إجم�الي الوق�ائع الت�ي ت�م ، واقع�ة) ٥٨٨(من إجمالي الوق�ائع المرص�ودة والبالغ�ة %) ٩١،٤٩(

نظرھا أمام المحاكم من إجمالي الوقائع المرصودة، وبلغت نسبة انتھاك الحق في نظر الدعوى أمام 

والح���ق ف���ي ال���دفاع والمس���اعدة القانوني���ة ، %)٧٥،٨٥(محكم���ة مختص���ة ومنش���أة وفق���اً للق���انون 

  %).٤٩،٨٢(، والحق في افتراض البراءة %)٥٥.٦٤(

 ، واقعة تم تحريكھا على خلفية تھ�م سياس�ية وحري�ة رأي وتعبي�ر"  ٧٤٨" أظھرت وقائع الرصد إن 

ي؛ وبحس�ب واقعة أمام القضاء الطبيع�"  ٥٠" واقعة منھا كانت أمام القضاء ا7ستثنائي و "  ٦٩٨" 

المعلومات التي تحصل عليھا المرصد بلغ إجمالي من تم محاكمتھم م�ن المعتقل�ين عل�ى ذم�ة الح�رب 

"  ١٧٠"  بحق أحكامشخصاً صدرت "  ٤٣٥"  ٢٠١٠بين القوات الحكومية والحوثيين خOل العام 

اً أحكامبحلول منتصف العام كانت المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء قد أصدرت  منھم؛ شخص

" عص��ابة مس��لحة " شخص��ا مم��ن ت��م إخض��اعھم للمحاكم��ة بتھم��ة المش��اركة ف��ي  ٣٤با[ع��دام بح��ق 

 ف�ي منطق�ة بن�ي حش�يش، أح�د المحك�ومين ٢٠٠٨ف�ي وارتكاب جرائم عنيفة بما ف�ي ذل�ك قت�ل جن�ود 

طفل لم يتجاوز الخامسة عشرة ويدعى قابوس سعيد المزيجي، كما صدرت أحكام بحق ما يزي�د ع�ن 

عام��اً؛ علم��ا أن بع��ض المعتقل��ين  ١٥ص��ا آخ��رين قض��ت بالس��جن لفت��رات مختلف��ة تص��ل إل��ى شخ ٧٧

   ٨٩.قضى بالسجن من ثOثة إلى أربع سنوات قبل أن يجري إحالته إلى القضاء

م�ن داخ�ل الس�جن المرك�زي بص�نعاء إثن�اء " عب�د ال�رحمن عل�ي الس�ياني" فعلى سبيل المث�ال اعتق�ل 

محاكمت��ه بتھم��ة  7عتق��ال عل��ى ذم��ة الح��رب، وج��رترھ��ن ا زيارت��ه :خي��ه ال��ذي ك��ان ھ��و ا:خ��ر

انه قضى الفترة  بالسجن ثOث سنوات، وبالرغم من راك في حرب بني حشيش حيث حكم عليها7شت

                                                           

 ٢٠١١صادر عن الشبكة اليمنية لحقوق ا=نسان " انظر تقرير النحاكمة العادلة وضماناتھا بين الواقع والتشريع"- ٨٩
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وص�دور أم�ر قض�ائي ب�ا[فراج عن�ه إ7 ان�ه وبحل�ول منتص�ف الع�ام ك�ان 7 ي�زال  المحكوم بھا عليه

 ٩٠".بالسجن

  لحكممنطوق ا  إجمالي عدد المحكومين  م

الحكم بالسجن خمسة عشر   ١٥  ١

 ً   عاما

  حكم بالسجن أثني عشر عام  ١٧  ٢

  حكم بالسجن عشرة أعوام  ١١  ٣

  حكم بالسجن ثمان سنوات  ١٥  ٤

حكم بالسجن من خمس إلى   ١١  ٥

  سبع سنوات

  حكم با!كتفاء بالمدة  ٨  ٦

  المصدر المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات

            

دبلوماس�ي س�ابق  –مارس حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على قاسم عسكر جب�ران  ٢٨في 

م�ارس حكم�ت نف�س المحكم�ة عل�ى  ٣٠الناشط بالحراك الجن�وبي بالس�جن خم�س س�نوات، وف�ي  –

بالعقوب�ة نفس�ھا عل�ى خلفي�ة تھ�م سياس�ية منھ�ا اLض�رار  -ناش�ط ب�الحراك الجن�وبي  –فادي ب�اعوم 

  .ھلي، والدعوة إلى ا:نفصال، والمشاركة في مسيرات غير مرخص لھابا7من والسلم ا7

نادرا ما يتم توجيه تھم جنائية محددة ومتساوقة مع المعايير الدولية لحقوق اLنسان للمعتقلين س�واء 

: مبرر وبمخالفة  ءعلى خلفية حرب صعده أو الحراك الجنوبي والذين تجري محاكمتھم غالبا ببط

  .صريحة للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة

ف�ه ف�ي التنفيذي�ة بالقض�اء ف�ي ال�يمن وتوظولعل اLطار الت�الي يوض�ح إل�ى أي م�دى ت�تحكم الس�لطة 

، ال��تخلص م��ن المعارض��ين السياس��يين ؛ حي��ث يواج��ه المتھم��ون غالب��اً ب��تھم مطاطي��ة غي��ر مح��ددة 

يجري اLفراج عنھم بقرارات عفو رئاسية س�واء أثن�اء التحقيق�ات إضافة إلى أن كثير من المتھمين 

  . وصدور قرارات اتھام بحقھم او بعد صدور أحكام ابتدائية 

  

                                                           

  عن الحقوق والحريات الديمقراطيةالمنظمة اليمنية للدفاع  - ٩٠
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  ٢٠١٠خ�ل العام  المحاكمين على خلفية الحراك الجنوبي

 :لحج

إذاعة  - ٢المشاركة في مسيرات غير مرخصة  -١: شخصاً تعرضوا للمحاكمة على خلفية تھم سياسية منھا ٣١
إثارة النعرات الطائفية والمساس بالوحدة  - ٣أخبار وترديد عبارات بغرض تكدير ا7من العام والسلم ا!جتماعي 

محاكم ابتدائية حيث صدرت بحقھم شخصا عرضوا على   ٢٦النيابة و إلى ا�حالةخمسة منھم قبل  عن أفرج
.إحكام بالسجن تتراوح  ما بين شھرين إلى ستة أشھر   

  : حضرموت

شخصا تم اعتقالھم على خلفية قضايا سياسية حيث وجھت لھم تھم مختلفة منھا المساس بالوحدة وتعطيل الدستور و  ٨٤ 
نين إضافة إلى تھم نشر وإذاعة أخبار مغرضة إثارة عصيان مدني ضد السلطات وتحريض الناس على عدم ا!نقياد للقوا

شخصا تم إحالتھم أمام محكمة امن الدولة، حيث  ٦٣شخصا قبل إحالة النيابة و ٢١أفرج عن . بغرض تكدير السلم العام
سنوات وواحد سنة ، بينما ٥سنوات وثOثة ١٠منھم قضت بحبس احدھم ثمان سنوات، وأربعة  ةأصدرت أحكام بحق تسع

  .عن البقية بقرار عفو رئاسي  أثناء ما كانوا رھن المحاكمة تم ا�فراج

  : عدن  

تم اعتقالھم ومحاكمتھم على خلفية المشاركة بمسيرات غير مرخصة   وأبينشخصاً من عدن والضالع ولحج  ١٨٧
ركة في مظاھرات غير المساس بالوحدة، وإذاعة أخبار تكدر ا7من العام، والمشا:  من التھم منھا  اً وأسندت لھم النيابة عدد

تم عرضھم ١٦٨شخصا منھم عرضوا على محاكم ابتدائية بتھم ا!شتراك في مظاھرات غير مرخصة،  ١٩. مرخص لھا
قدموا أمام  ١٢١منھم بقرار عفو رئاسي قبل صدور أي قرار من النيابة، و ٤٧أفرج عن . على نيابة أمن الدولة بعدن

Oثة منھم قضت بحبس احدھم ثOث سنوات والثاني  سنه وثOث أشھر محكمة أمن الدولة حيث صدرت أحكام بحق ث
  .والثالث شھرين وقد تم ا�فراج عن البقية بقرار عفو رئاسي بينما كانوا رھن المحاكمة 

  : ا!مانة

من أبناء المحافظات الجنوبية مثلوا أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء بتھمة المساس بالوحدة اً شخص ١١ 
الدعوة إلى ا!نفصال وصدر بحقھم أحكام قضت بإدانتھم بالحبس فترات تتراوح ما بين عشر سنوات وثOث سنوات و

  .وسنه 
  

 : حرية الرأي والتعبير 
تتعرض الحريات الصحفية والصحفيين باليمن :نتھاكات متعددة منھا المحقات القضائية واLخفاء 

ألقسري وا:عتق�ا:ت التعس�فية وا:عت�داءات الجس�دية ومن�ع الص�حف م�ن الطب�ع و مص�ادرتھا م�ن 

ا7سواق ومصادرات الممتلكات مثل كاميرات التصوير، إضافة إلى قرصنة وتدمير وحجب مواق�ع 

وبحسب معلومات منظمة صحفيات ب� قي�ود وھ�ي منظم�ة غي�ر حكومي�ة تعن�ي بمراقب�ة . نترنتا:

حري��ة ال��رأي والتعبي��ر ورص��د ا:نتھاك��ات الت��ي تتع��رض لھ��ا وص��لت ع��دد ح��ا:ت ا:نتھ��اك الت��ي 

واقع��ة "  ٢٠٩"  إل��ى" ص��حفيين وص��حف ومواق��ع الكتروني��ة " تعرض��ت لھ��ا الحري��ات الص��حفية 

 .انتھاك
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اختطاف واعتقال تعسفي

تھديد بالقتل والتصفية الجسدية

م&حقة قضائية

اعتداء بالضرب والسب والشتم

قرصنة وتدمير وحجب مواقع 

المنع والمصادرة

والذي أعدة ، "ةأم مسئولي أداةا�من 

  .المرصد بالتعاون مع الشبكة اليمنية لحقوق ا�نسان

حفي محم�د محم�د المق�الح م�ن انتھاك�ات مركب�ة تمثل�ت باختطاف�ه وإخفائ�ه 

الجھاز القضائي بشقية النيابي والقضائي بذلك 

ن بل وعن حقوق ا+نس�ان (نتھاكات التي يتعرض لھا الصحفيو

 م�ن بالتص�فية لتھدي�دات العل�واني

 2حداث الصحفية التغطية بسبب

ين�اير  حكم�ت محكم�ة الص�حافة والمطبوع�ات 

على الصحفية أنيسة محمد علي عثمان بالسجن ث6ثة أشھر م�ع النف�اذ ومنعھ�ا م�ن الكتاب�ة م�دة س�نة 

 الزبيري بشارع السعيد مبنى في

 ، المكت�ب اقتح�ام عل�ى" الق�ومي 

 النق�ل وجھ�از (بت�وب، جھ�ازا ،

   .المكتب

 متص�فحيه ع�ن ألقس�ري للحجب 

 ف��ي ا2مني��ة ا2جھ��زة منع��ت  م٢٠١٠

تقرير صادر عن الشبكة اليمنية لحقوق " 

 ٢٠١٠التقرير السنوي لحقوق ا�نسان والديمقراطية  في اليمن 

٢٠٠٩٢٠١٠

اختطاف واعتقال تعسفي

تھديد بالقتل والتصفية الجسدية

اعتداء بالضرب والسب والشتم

قرصنة وتدمير وحجب مواقع 
النت

ا�من "  ٢٠١٠ – ٢٠٠٩تقرير حالة حقوق ا�نسان باليمن : 

المرصد بالتعاون مع الشبكة اليمنية لحقوق ا�نسان

حفي محم�د محم�د المق�الح م�ن انتھاك�ات مركب�ة تمثل�ت باختطاف�ه وإخفائ�ه ص�ولعل ما تع�رض ل�ه ال

الجھاز القضائي بشقية النيابي والقضائي بذلك  التعذيب وتواطؤ 2كثر من أربعة أشھر با+ضافة إ(

(نتھاكات التي يتعرض لھا الصحفيويعطي صورة واضحة عن طبيعة ا

.∗   

العل�واني محمد الصحفي  تحرير الصحوة نت مدير تعرض

بسبب)٧٧٧١٢٨٠٠٧( رقم ومن أمنية جھة لدى ليعم 

ين�اير  حكم�ت محكم�ة الص�حافة والمطبوع�ات  ١٦في موبايل ، و والصحوة نت الصحوة

على الصحفية أنيسة محمد علي عثمان بالسجن ث6ثة أشھر م�ع النف�اذ ومنعھ�ا م�ن الكتاب�ة م�دة س�نة 

  .تتعلق بالتشھير برئيس الجمھوريةبعد محاكمتھا غيابيا بتھم 

في الواقع ا+ع6مي ميديا ديجتال يمن مكتب اقتحام  

 ا2م�ن جھاز"  منتسبي من مجموعة أقدم حيث ، 

، تلفزيوني�ة تص�وير ك�اميرات ث6ث منھا،  محتوياته

المكتب في العاملين ا2تراك الفنيين أحد اعتقال وكذا المباشر،

 م٢٠١٠فبراير ١٠ في ا+خباري (يـن أون المصدر

٢٠١٠فبراي��ر ٢٧ ف��يو.  ا+يص��ا(ت وزارة قب��ل 

                                         

" ا&من ادأة ام مسئولية" لمزيد من المعلومات عن قضية الصحفي محمد المقالح انظر تقرير 

التقرير السنوي لحقوق ا�نسان والديمقراطية  في اليمن 
 

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠
     

 

  

  

  

  

  

  

  

: لمصدر ا

 

ولعل ما تع�رض ل�ه ال

2كثر من أربعة أشھر با+ضافة إ(

يعطي صورة واضحة عن طبيعة ا

.باليمن بشكل عام

تعرض  يناير ١٣ في

 أنه ادعى شخص

الصحوة في اليمن

على الصحفية أنيسة محمد علي عثمان بالسجن ث6ثة أشھر م�ع النف�اذ ومنعھ�ا م�ن الكتاب�ة م�دة س�نة 

بعد محاكمتھا غيابيا بتھم 

  تم فبراير ٢ وفي

 صنعاء بالعاصمة

محتوياته من كثير وأخذ

المباشر، التلفزيوني

المصدر موقع تعرض

 م��ن ال��يمن داخ��ل

                                                          

لمزيد من المعلومات عن قضية الصحفي محمد المقالح انظر تقرير  ∗
  ٢٠١١ا'نسان 
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 أجھ�زة قب�ل م�ن"  اللي�الي درة" 

 لعقد الجمھورية محافظات مختلف

 با(عت�داء المكت�ب وجنود ذمار بمحافظة

 ب�ه الخاص�ة الك�اميرا و مص�ادرة

 خ�ارج يعتب�ر ال�ذي المكت�ب س�جن

ابريل تعرض الصحفي خالد علي نوري رئيس تحرير صحيفة الميدان ا2ھلية 

لمحاول�ة اختط��اف ف��ي العاص��مة ص��نعاء م��ن قب��ل مجھ��ولين ك��انوا  يس��تقلون س��يارة مرس��يدس ل��ون 

اسود؛ وفي نفس اليوم تعرض الص�حفي احم�د ا(س�دي رئ�يس تحري�ر ص�حيفة اتجاھ�ات للتھدي�دات 

خلفي�ة نش�ر الص�حيفة لع�دد م�ن ح�ا(ت الفس�اد ف�ي مكت�ب الص�حة بمحافظ�ة 

انه القضاء أص�درت محكم�ة الص�حافة  والمطبوع�ات حكم�ا 

ضد الصحفي فتحي أبو النصر قضي بالسجن مدة ث�6ث س�نوات م�ع وق�ف التنفي�ذ وتغ�ريم ص�حيفة 

نائب�اً برلماني�ا بطل�ب لرئاس�ة مجل�س الن�واب 

" تضمن إحالة صحيفة الثقافية إلى لجنة ا+ع6م بالمجلس للتحقيق بتھمة ال�دعوة لس�ن ق�وانين تب�يح 

المضمون ا(جتماعي والسياسي وا+غراء الجنسي في 

 ١٤الص�ادر بت�اريخ "  ٥٢٣" للكات�ب والمخ�رج الس�ينمائي حمي�د عقب�ي بالع�دد 

مارس؛ وعلى خلفية ذلك تعرضت أسرة الكاتب حميد عقبي لتھديدات من قبل بعض أھالي المنطقة 

٦%

٥%

٢٩%

قوى الحراك

أحزاب سياسية

نقابات ومنظمات 
مجتمع مدني

موظفون

الجھة  يوضح( ) شكل رقم 
المنظمة للتجمعات السلمية 
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 قاع�ة إغ�6ق تص�وير م�ن المختلفة ا+ع6م وسائل

مختلف من قاض ٢٠٠ توافد خلفية على دخولھا من القضاة

  .القضائي لناديھم التأسيسي

بمحافظة العامة ا2شغال مكتب مديرأقدم  م٢٠١٠

و مص�ادرة اعتقال�هو  الس�عودية الي�وم مراس�ل حس�ن أبو صقر

س�جن حول صحفية بمھمة قيام الصحفي الشخصي وذلك بسبب

ابريل تعرض الصحفي خالد علي نوري رئيس تحرير صحيفة الميدان ا2ھلية  ٦؛ و بتاريخ 

لمحاول�ة اختط��اف ف��ي العاص��مة ص��نعاء م��ن قب��ل مجھ��ولين ك��انوا  يس��تقلون س��يارة مرس��يدس ل��ون 

اسود؛ وفي نفس اليوم تعرض الص�حفي احم�د ا(س�دي رئ�يس تحري�ر ص�حيفة اتجاھ�ات للتھدي�دات 

خلفي�ة نش�ر الص�حيفة لع�دد م�ن ح�ا(ت الفس�اد ف�ي مكت�ب الص�حة بمحافظ�ة  بالتصفية الجسدية على

انه القضاء أص�درت محكم�ة الص�حافة  والمطبوع�ات حكم�ا إھمارس وعلى خلفية اتھامه ب

ضد الصحفي فتحي أبو النصر قضي بالسجن مدة ث�6ث س�نوات م�ع وق�ف التنفي�ذ وتغ�ريم ص�حيفة 

 Z نائب�اً برلماني�ا بطل�ب لرئاس�ة مجل�س الن�واب  ٣٣ابريل تقدم  ٧؛ وفي الثوري مبلغ عشرة ألف

تضمن إحالة صحيفة الثقافية إلى لجنة ا+ع6م بالمجلس للتحقيق بتھمة ال�دعوة لس�ن ق�وانين تب�يح 

المضمون ا(جتماعي والسياسي وا+غراء الجنسي في " وذلك لنشرھا مقا(ً بعنوان 

للكات�ب والمخ�رج الس�ينمائي حمي�د عقب�ي بالع�دد  "أف6م خالد يوس�ف

مارس؛ وعلى خلفية ذلك تعرضت أسرة الكاتب حميد عقبي لتھديدات من قبل بعض أھالي المنطقة 

٩١" الحديدة  –بيت الفقيه 
 

 
بل��غ إجم��الي ع��دد التجمع��ات الس��لمية المنظم��ة 

، اً س���لمي اً تجمع���" ٤٤٧"  ٢٠١٠

و  اً مھرجان"  ٣٠"و  اً اعتصام

تجمع��ات "  ٧"مس��يرة أو مظ��اھرة و

وبحس�����ب إحص�����ائيات . اً إض�����راب

م���ن التجمع���ات نظم���ت % ٢٧

عل��ى خلفي��ة مطال��ب اقتص��ادية واجتماعي��ة و 

                                         

 المصدر منظمة صحفيات ب+ قيود

٢٦%

٩%
٢٥%

٢٩

شكل رقم 
المنظمة للتجمعات السلمية 
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وسائل صنعاء العاصمة

القضاة وصد ا2من

التأسيسي مؤتمرھم

٢٠١٠مارس١١بتاريخ 

صقر الصحفيعلى 

الشخصي وذلك بسبب وھاتفه

؛ و بتاريخ القانون

لمحاول�ة اختط��اف ف��ي العاص��مة ص��نعاء م��ن قب��ل مجھ��ولين ك��انوا  يس��تقلون س��يارة مرس��يدس ل��ون 

اسود؛ وفي نفس اليوم تعرض الص�حفي احم�د ا(س�دي رئ�يس تحري�ر ص�حيفة اتجاھ�ات للتھدي�دات 

بالتصفية الجسدية على

 . الجوف

مارس وعلى خلفية اتھامه ب ١٧يوم 

ضد الصحفي فتحي أبو النصر قضي بالسجن مدة ث�6ث س�نوات م�ع وق�ف التنفي�ذ وتغ�ريم ص�حيفة 

 Z الثوري مبلغ عشرة ألف

تضمن إحالة صحيفة الثقافية إلى لجنة ا+ع6م بالمجلس للتحقيق بتھمة ال�دعوة لس�ن ق�وانين تب�يح 

وذلك لنشرھا مقا(ً بعنوان " مثلية الجنس 

أف6م خالد يوس�ف

مارس؛ وعلى خلفية ذلك تعرضت أسرة الكاتب حميد عقبي لتھديدات من قبل بعض أھالي المنطقة 

بيت الفقيه " القاطن فيھا 

 :التجمع السلمي
بل��غ إجم��الي ع��دد التجمع��ات الس��لمية المنظم��ة 

٢٠١٠ خ���6ل الع���ام

اعتصام"  ١٧٧" منھا 

مس��يرة أو مظ��اھرة و"  ١٥٣"

إض�����راب"  ٨٠" و 

٢٧الرص���د ف���إن  

عل��ى خلفي��ة مطال��ب اقتص��ادية واجتماعي��ة و 

                                                          

المصدر منظمة صحفيات ب+ قيود - ٩١



 76  ٢٠١٠التقرير السنوي لحقوق ا�نسان والديمقراطية  في اليمن 

 

للقضية الجنوبية % ٢٥دنية وسياسية، وكان الدافع ا7ساسي وراء تنظيمھا مطالب وحقوق م% ٣٩

  . و تجمع واحد كان فعالية احتفالية"  شخصية " مطالب خاصة % ٨و 

ا:عتص��امات بالس��لمية، وم�ع ذل��ك كثي��را م�ا اس��تخدمت ق��وات واتس�مت معظ��م المظ�اھرات 

ا7من الرصاص الحي والقنابل الدخانية ضد المتظاھرين السلميين بدون سابق إنذار ا7م�ر 

رت��ب علي��ة انتھاك��ات جس��يمة لحق��وق اLنس��ان؛ وبحس��ب بيان��ات المرص��د تع��رض    ال��ذي ت

ً تجمع"    ٩٧" ً سلمي ا ولحج "  ٢٣" معظمھا في محافظة الضالع  ٢٠١٠للقمع خل العام  ا

"  ٧" وحض��رموت " ٧"وأب��ين " ٩"وع��دن " ٩" وتع��ز " ١٥" و امان�ة العاص��مة "  ١٥" 

بيضاء والمھرة وشبوة ومأرب وذمار؛  نتج عن وتوزعت البقية على محافظات الحديدة وال

آخ�رين "  ١٠٠"شخصا من أبن�اء الجن�وب، وج�رح وإص�ابة " ٢٤"ذلك قتل ما : يقل عن 

 .بحسب معلومات المرصد

  ∗٢٠١٠ - ٢٠٠٧جدول يوضح التجمعات السلمية التي تعرضت للقمع ونتائجھا خل الفترة 

  

                                                           

لين او محاكمات كانت على خلفية ا=حتجاجات السلمية بالمحافظات تجدر ا�شارة إلى أن كل الضحايا سواء قتلى او جرحى او متعق  ∗
  .الجنوبية والتي صارت تعرف اليوم باسم الحراك الجنوبي ولذا فإن الغالبية العظمي من الضحايا ھم من ابناء الجنوب

ع������دد التجمع������ات الت������ي   العام

  تعرضت للقمع

جرح����������ى   قتلى

  ومصابين

اعتق��ا:ت 

  تعسفية

  محاكمات

٤٤١  ٣٢  ٧  ٣٥  ٢٠٠٧    

٩٤  ٩٩٤  ١٢٤  ٧  ١١٠  ٢٠٠٨  

٢٢٣  ٢٢٧٣  ٢١٧  ٤٩  ٦٤  ٢٠٠٩  

٣١٣  ١٩٦٥  ١٠٠  ٢٤  ٩٧  ٢٠١٠  

  ٦٣٠  ٥٦٧٣  ٤٧٣  ٨٧  ٣٠٦  اLجمالي

ا9مانه
١٥%

الحديدة
٣%

المھرة
١%

البيضاء
٢%

تعز
عدن%٩

٩%

حضرموت
٧%

شبوه
٤%

مأرب
١%

لحج
١٥%

الضالع
٢٤%

أبين
٧%

ذمار
١%

يوضح التجمعات المقموعة بحسب المحافظة() شكل بياني رقم 
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  :نماذج من ا�نتھاكات التي تعرضت لھا التجمعات السلمية 
  

ً بمحافظة لحج مھرجاننظمت قوى الحراك  ٢٠١٠يناير  ١٣في  ً جماھيري ا للمطالبة بوحدة الص�ف  ا

الجنوبي ورف�ع النق�اط العس�كرية وإيق�اف اعتق�ال الناش�طين السياس�يين؛ نف�ذت عل�ى أثرھ�ا ا7جھ�زة 

ا7منية حملة اعتقا:ت في صفوف الناشطين في الحراك الجنوبي، حيث اعتقل كل من الدكتور عبد 

م�ن " ح فض�ل ش�كري يوالطال�ب س�م" م�ن أبن�اء ك�رش "  الحميد شكري والعميد بلطم ناص�ر عل�ى

 ١٣ –ف��ي مديري��ة زبي��د محافظ��ة الحدي��دة و ".م��ن الض��الع" ومحم��د ھ��ادي ا7مي��ر " ط��ور الباح��ة 

ً ن اعتص��اممواطن��ونف��ذ  – ٢٠١٠ين��اير أم��ام إدارة ام��ن المديري��ة احتجاج��ا عل��ى محاول��ة ناف��ذين  ا

زبي�د وخ�ل / الش�رب لعزل�ة الس�ياريف  بالمجلس المحلي بيع مولد كھربائي خ�اص بمش�روع مي�اه

ر ام�ن المديري��ة بحمل�ة اعتق�ا:ت ض��د المعتص�مين وا:عت��داء عل�يھم ب��الھراوات ديا:عتص�ام ق�ام م��

امھم ب��أنھم انفص��اليين ومخ��ربين وإط��ق الرص��اص  الح��ي عل��ى المعتص��مين ال��ذين ج��رى اتھ��

  .اطنين لعتقالبين ، وبحسب المعلومات المنشورة إعميا فقد تعرض خمسة موھاروا
  

نظمت أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة البيضاء تظاھرة جماھيري�ة انطلق�ت  م٢٠١٠مارس ١٠في 

إلى أم�ام المجم�ع الحك�ومي بالمحافظ�ة وذل�ك لحتج�اج عل�ى ا:نطف�اء المتك�رر للتي�ار الكھرب�ائي؛ 

وبحسب بعض المصادر قامت قوات ا7من العام وا7من المركزي وشرطة النجدة بإلقاء قنابل الغاز 

  .لى المتظاھرين وإطق الرصاص الحي واعتقال العشراتالمسيلة للدموع ع
   

نفذ مواطنون بمديرية غيل باوزير تظاھرة أمام مبنى اLدارة المحلية وذلك  م٢٠١٠مارس  ٢٧في 

للمطالب��ة ب��إطق س��راح المعتقل��ين الجن��وبيين ، لج��أت ق��وات ا7م��ن إل��ى إط��ق الرص��اص الح��ي 

"  ھرين وھو ما أسفر عن إصابة وھيب عبد الرحمن باشكيل والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظا

ً عام١٧   . وعلى ناصر باحبورة ومحمد سالم با جبح"  ا
  

نظم مواطنون من مديرية الضحي محافظة الحديدة اعتصاما في نقط�ة الش�ام  ٢٠١٠مارس ٣٠في 

الي بممارس�ة أعم�ال الواقعة على مدخل المدينة للمطالبة بإقالة مدير امن المديرية  الذي يتھمه ا7ھ�

تعسفية بحقھم، وخل ا:عتصام قام مدير ام�ن المديري�ة بمن�ع الم�واطنين م�ن الوص�ول إل�ى س�احة 

ا:عتصام كما نفذ حملة مداھمات لمنازل عدد من ا7ھالي واعتقال بع�ض الم�واطنين ال�ذين وجھ�ت 

  .لھم تھم إثارة الفوضى والتحريض ضد الدولة
 

قوى الح�راك بمحافظ�ة اب�ين مس�يرة جماھيري�ة ف�ي ذك�رى إع�ن نظمت  ٢٠١٠ابريل  ٢٧بتاريخ 

، لجأت قوات ا7من إلى وضع نقاط أمني�ة لمن�ع المعتص�مين م�ن الوص�ول إل�ى مك�ان ١٩٩٤حرب 

وف��ي مدين��ة المك�� بمحافظ��ة  . المھرج��ان، واعتقل��ت مراس��ل قن��اة الجزي��رة فض��ل مب��ارك ف��ي ل��ودر
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ب احتجاجاً على عدم رفع المظاھر المس�لحة حضرموت دعت قوى الحراك المواطنين إلى اLضرا

ك ارواس��تمرار محق��ة الناش��طين ف��ي الح��م��ن المحافظ��ات الجنوبي��ة وع��دم اLف��راج ع��ن المعتقل��ين 

م�ن   ، واعتقل�ت ك�ً ركبي�الجنوبي؛ انتشرت قوات ا7من في معظ�م م�داخل ومخ�ارج المدين�ة بش�كل 

  .منصور ھادي ناصر وخالد محمد ناصر وجمال عباد ناصر
 

ً ابري��ل اعتص��ام ٢٨وف��ي محافظ��ة لح��ج نظم��ت أح��زاب اللق��اء المش��ترك ي��وم   أم��ام مبن��ى الس��لطة  ا

المحلي��ة وذل��ك للتندي��د بالسياس��ات ا:قتص��ادية للح��زب الح��اكم والمطالب��ة ب��إطق س��راح المعتقل��ين 

السياس���يين، اس���تخدمت ق���وات ا7م���ن الع���ام الرص���اص الح���ي والقناب���ل المس���يلة لل���دموع لتفري���ق 

" عب�د الق�وي ص�الح"م�ن  وحاصرت مقر حزب التجمع اليمني ل_صح واعتقل�ت ك�ً  المعتصمين

رئ��يس ھيئ��ة الش��ورى " محم��د زي��ن احم��د"أم��ين ع��ام المكت��ب التنفي��ذي لح��زب اLص��ح وال��دكتور 

  .رئيس دائرة النقابات" سمير عبد السم"المحلية للحزب و
 

ً رداع محافظة البيضاء مھرجاننظمت أحزاب اللقاء المشترك بمدينة  ٢٠١٠مايو/ في  ا  ً جماھيري ا  ا

للتنديد بالسياسات ا:قتص�ادية للح�زب الح�اكم، ووجھ�ت ب�القمع م�ن قب�ل ق�وات ا7م�ن ھ�ي ا7خ�رى 

حي��ث ج��رى ف��رض ط��وق امن��ي عل��ى م��داخل المدين��ة بغ��رض من��ع وص��ول الم��واطنين المش��اركين 

كاميرات��ه تج��از ومص��ادرة بالمھرج��ان، كم��ا تع��رض الط��اقم اLعم��ي لقن��اة س��ھيل الفض��ائية لح

أطلق ا7من العام الرصاص الح�ي والقناب�ل المس�يلة  ٢٠١٠مايو ١٧في ؛ وواعتقال ثمانية مواطنين

للدموع لتفريق تظ�اھرة جماھيري�ة نظمھ�ا مواطن�ون ف�ي مثل�ث العن�د بمحافظ�ة لح�ج احتجاج�ا عل�ى 

  .عالحصار ا7مني المفروض على مديرية ردفان وإغق طريق الحبيلين والضال
 

  

أطل��ق أف��راد ام��ن الرص��اص الح��ي عل��ى مس��يرة س��لمية نظمھ��ا مواطن��ون م��ن  ٢٠١٠يوني��و  ٨ف��ي 

مديري�ة زبي�د بمحافظ�ة الحدي�دة لحتج�اج عل�ى قي��ام الجھ�ات الرس�مية بتنفي�ذ حمل�ة إزال�ة لع�دد م��ن 

المن��ازل بحج��ة وقوعھ��ا ض��من مخط��ط مش��روع س��ور مدين��ة زبي��د التاريخي��ة؛ وبحس��ب المعلوم��ات 

 -محم�ود حس�ن طي�اح "ك�ل م�ن  حيات�ه وتع�رض" سعيد احمد داود"ميا فقد المواطن المنشورة إع

للص��ابة، بع��د قي��ام أف��راد ا7م��ن ب��إطق الرص��اص الح��ي " ع��ام ٦٥" حس��ن طي��اح "و"  ع��ام ٢٢

  .لتفريق المواطنين ومنع التظاھرة التي انطلقت من أمام مقر لجنة التخطيط الحضري بزبيد
 

ً الدراجات النارية بمحافظة ابين اعتصام سائقونظم   ٢٠١٠سبتمبر ١٩ في أمام المجمع الحك�ومي  ا

احتجاجا على قرار سلطات المحافظة من�ع ومص�ادرة ال�دراجات الناري�ة بحج�ة اس�تخدامھا م�ن قب�ل 

مطل��وبين امني��ا ف��ي تنفي��ذ ا7عم��ال اLرھابي��ة؛ وأثن��اء ا:عتص��ام ق��ام  نائ��ب جھ��از ا7م��ن السياس��ي 
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اح��د أعض��اء لجن��ة التف��اوض ع��ن المعتص��مين وت��م إيداع��ه الس��جن " رةحس��ين عل��ي ج��اع"باعتق��ال 

  .المركزي
 

ً نفذ موظفو مستشفى الوحدة التعليمي بمحافظة ذمار إضراب ٢٠١٠أكتوبر  ٢في  عن العم�ل وذل�ك  ا

للمطالبة بصرف بدل الحافز الذي رفضت الجامعة صرفة للموظفين واLداريين والفنيين والع�املين 

بالمستشفى؛ وعلى خلفية ذلك قام عناص�ر ام�ن م�ن قس�م ش�رطة جھ�ران بمداھم�ة مستش�فى الوح�دة 

ة التح�ريض وع�دد م�ن الم�واطنين بحج�" عبد ] السلطان"الجامعي واعتقال رئيس ھيئة التمريض 

  .على اLضراب
 

نظمت قوى الحراك بمحافظة لحج مظاھرة جماھيري�ة طاف�ت بالش�ارع الع�ام  ٢٠١٠أكتوبر ٢١في 

للمطالب��ة ب��اLفراج ع��ن المعتقل��ين عل��ى خلفي��ة تفجي��ر ن��ادي الوح��دة بع��دن؛ لج��أت ق��وات ا7م��ن إل��ى 

: المش�اركين فيھ�ا وم�نھم م�ن الم�واطنين  اً استخدام القوة لتفريق المسيرة الجماھيري�ة واعتقل�ت ع�دد

سامي احمد علوان ، عھد احمد عمر ، علي كليب ، رضوان على صالح ، ص�ديق محم�د عب�د] ، 

محمد قشاش ، محمد عبود السيد ، فارس محم�د ھن�دي ، عب�ده ب�در محم�د ، محم�د ع�ارف ف�ارع ، 

  .أنور عبد] احمد
  

ً عام� ٢٠"تع�رض عل�ى العس�يري  ٢٠١٠فبراير  ٦في   بع�د إص�ابته بطلق�ة ناري�ة ب�العنق  للقت�ل"  ا

جمھوري��ة ال��يمن " عن��د محاولت��ه رف��ع عل��م  ر  إل��ى أن أف��راد ام��ن أطلقوھ��ا علي��هتش��ير المص��اد

 .في مسيرة احتجاجية بمدينة الحوطة بمحافظة لحج" الديمقراطية الشعبية
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