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2012/1/31: اختطاف ستة أشخاص من موظفي منظمة 
اإلغاثة العالمية في اليمن هم السيد »تيمون« ألماني الجنسية 
»وعمراء دارياء« كولومبي الجنسية و»رفائيل محمد« عراقية 
الجنسية و»أماني صالح« فلسطينية الجنسية و)2( سائقين 
يمنيين من قبل جماعة مس��لحة ف��ي وادي األهجر بمديرية 
ش��بام كوكبان بمحافظة المحويت تم االفراج عنهم بتاريخ 

2/2/2012م بوساطة قبلية.

2012/3/28 : اختطاف نائب القنصل السعودي عبدالله 
الخالدي، من قبل تنظي��م القاعدة أثناء خروجه من منزله في 

حي المنصورة محافظة عدن ومايزال مخطفًا حتى اليوم.

  2012/2/5: اختطاف موظف نرويجي يعمل لدى مكتب 
األمم المتحدة من قب��ل عناصر إجرامية بالق��رب من القصر 

الرئاسي بصنعاء واقتياده الى محافظة مأرب.

  2012/9/13: اختطاف مواطن يحمل الجنسية التركية 
يدعى سيهان يعمل في شركة سياحية يمنية أثناء تواجده 

في مهمة عمل في مدينة »أحور« بمحافظة أبين.

 2012/3/13 : اختط��اف الخبيرة السويس��رية س��لفيا 
إبراهرت والتي تعمل في مركز التعليم الدولي من أمام منزلها 
في مدين��ة 7 اكتوبر في الحدي��دة من قب��ل عناصر تنظيم 
القاعدة ونقلها الى محافظة ش��بوة وت��م االفراج عنها بعد 

قرابة 9 شهور بفدية مالية من دولة قطر.

 2012/3/6 : اختطاف الخبير اللبنان��ي مروان ولي الدين 
والذي يعمل في ش��ركة صافر للبترول عندما كان قادمًا من 
صنع��اء متوجهًا الى مقر ش��ركة صافر البترولي��ة بمحافظة 

مارب، تم تحريره بعد أيام من االختطاف.

 2012/5/12: اختط��اف  ثالث��ة فلبينيي��ن بح��ارة ف��ي 
محافظة مأرب مديرية صرواح وهم متوجهون الى محافظة 
المهرة عب��ر محافظة مأرب، تم تحريرهم بوس��اطة قبلية 

بتاريخ 4/4/2012م.

2012/5/17 : اختطاف شرطي اسباني يدعى »انطونيو 
سيودو« يعمل لدى سفارة اسبانيا في اليمن من قبل مسلحين 
 في منطقة 

ً
وكان في طريقه الى مطار صنع��اء، ووجد مقتوال

الخمسين بحدة في العاصمة صنعاء بتاريخ 22/5/2012م.

2012/7/30 : اختطاف اليساندرو اسيادوت حارس أمن 
بالسفارة االيطالية في صنعاء من أمام مقر السفارة االيطالية 
من قبل مس��لحين، وتم اطالق س��راحه بعد أربع��ة أيام من 

اختطافه عن طريق وساطة قبلية.

>  2012/9/16: اختطاف سائق قاطرة سوري الجنسية 
وهو قادم من محافظة ش��بوة في طريقه الى محافظة عدن 

وأخذه كرهينة مقابل االفراج عن عدد من السجناء.

> 2012/10/7 : االفراج عن المختطف التركي )سيحان 
مولود( بعد ش��هر من اختطافه على يدي عناصر قبلية في 

مديرية المحفد محافظة أبين.

>  2012/10/8: اختطاف ثمانية أشخاص؛ )2( سوريين، 
)2( س��عوديين و)4( يمنيي��ن من عل��ى الطري��ق العام في 
منطقة خور العميرة بمديرية المضاربة ورأس العارة من قبل 
عناصر مسلحة من منطقة الصبيحة بمحافظة لحج، للمطالبة 
باإلفراج عن مجموعة من محتجزين لدى إدارة البحث الجنائي 

بمحافظة عدن.

> 2012/12/21 : اختطاف رجل وامرأة يحمالن الجنسية 
الفنلندي��ة ورج��ل ثالث يدع��ى دوميني��ك نويب��اور يحمل 
الجنس��ية النمس��اوية من مي��دان التحرير وس��ط العاصمة 
صنعاء، وتم االفراج عنهم بعد خمسة أشهر من االختطاف 
بتاريخ 8 مايو 2013م بعد وساطة من جانب سلطنة ُعمان 
التي دفعت فدية مبلغ مليون يورو حسب ما ذكرت صحيفتا 

كورير وكرونن زيتونغ.

> 2013/11/28 : اختطاف مواطني��ن تركيين من قبل 
مسلحين بمديرية حبان بشبوة وتم االفراج عنهما بوساطة 

قبلية بعد عشرة أيام من اختطافهم.

>  2013/5/12: اختط��اف س��فير بلغاري��ا بوري��س 
بوريس��وف أثناء قيادته لس��يارته برفقة أس��رته في شارع 
الجزائر التجاري وسط العاصمة صنعاء اال أنه نجا من الحادث 

بعد تعرضه لجروح.

> 2013/5/13 : اختط��اف مدير بعث��ة الصليب األحمر 
الدولي في محافظة عدن »دانيال كالفوري« وهو سويس��ري 
الجنسية واثنين من مرافقيه وهم الدكتور جبر محمد ناصر 
لحرق )يمني( والدكتور »سبهاش سبنهاتم« كيني الجنسية 
على يد مسلحين في مدينة جعار محافظة أبين، وتم إطالق 

سراحهم بعد ثالثة أيام من اختطافهم.

> 2013/5/27 : اختطاف بيير ك��وري وزوجته يولندي 
كوركي )من جنوب أفريقيا( في منطقة الحوبان بمدينة تعز 
وتم تحرير الزوجة )يولندي( بعد تسعة أشهر من خطفها 
مس��اء الجمع��ة 10/1/2014م، فيم��ا زوجها الي��زال رهن 

االختطاف.

>  2013/6/16: اختط��اف الصحفي��ة الهولندي��ة 
جوديث سبيغيل مراس��لة إذاعة هولندا العالمية في اليمن 
وزوجه��ا بوديوجن بريندس��ن من وس��ط العاصم��ة صنعاء 
و)اطلق س��راحهما بعد 6 أش��هر م��ن االختط��اف بتاريخ 

9/12/2013م.

> 2013/7/21 : اختطاف الدبلوماسي االيراني نور أحمد 
نيكبخت من قبل عناصر مسلحة اعترضت طريقه في شارع 

بيروت بالعاصمة صنعاء.

> 2013/11/17 : اختطاف المواطن التركي سمير فاتما 
جوالري الذي يعمل س��ائقًا ف��ي إحدى ش��ركات النقل البري 

الدولي، من قبل مسلحين في محافظة شبوة.

> 2013/5/19 : اختط��اف الطبيب��ة األوكراني��ة ارين��ا 
ايزانوبن��ا من أمام مطعم المنقل وس��ط العاصمة صنعاء من 
قبل مسلحين يطالبون التواصل مع السفارة األوكرانية بدولة 

قطر لدفع مبالغ مالية مقابل االفراج عنها.

> 2013/8/22 : اختط��اف رج��ل 
االعمال السعودي يحيى عبدالله هادي 
من قبل )2( من مرافقي حمود س��عيد 
المخالف��ي كان��ا يرتديان زي��ًا للجيش 
اقتحما الفندق الذي ين��زل فيه وطلبا 
منه الحضور معهم الى قسم الشرطة، 
كون��ه مطلوب��ًا ف��ي قضي��ة تهري��ب 
مخدرات، وأفرج عنه فيما بعد مقابل 

منح سيارته كفدية للخاطفين.

> 2013/9/26 : اختط��اف حافلة 
للنق��ل الجماعي مخصص��ة لنقل حجاج 
بيت الله الح��رام من مدينة ذمار تابعة 
لشركة نقل س��عودية ويقودها سائق 

»مصري« من قبل مسلحين.

>  2013/5/7 اختطاف )2( مهندسين مصريين يعمالن 
في مصن��ع لالس��منت بأبي��ن وهم��ا عبدالناصر خل��ف نائب 
مدير مصنع االس��منت في أبين وحنفي حج��ازي مدير إدارة 
المحجر بالمصنع، وتم إطالق س��راحهما بعد )10( أيام من 

اختطافهما بوساطة قبلية.

> 2013/10/6 : اختطاف خبير من الس��رياليون يعمل 
في منظمة األم��م المتحدة للطفولة )اليونيس��يف( وهو في 

طريقه الى مطار صنعاء.

>  2013/5/8: اختط��اف طبيبي��ن هنديي��ن يعم��الن 
مع الصليب االحم��ر من قبل عناصر قبلية ف��ي منطقة جعار 

محافظة أبين.

>  2013/7/25 إصاب��ة دبلوماس��ي ك��وري ف��ي اعت��داء 
مس��لحين عليه بالعاصمة حيث قاموا بإط��الق النار عليه ما 

أدى الى إصابته في رأسه وقاموا بسرقة سيارته.

> 2013/6/15 : اختطاف إماراتي وعماني في فرضة نهم 
وتم اإلفراج عنهما بعد اسبوع بوساطة.

>  2013/12/15: نجاة دبلوماسي ياباني وهو ضابط أمن 
الس��فارة اليابانية من محاولة اختطاف نفذها مس��لحون في 
منطقة حدة وس��ط العاصمة صنعاء بعد خروجه من منزله، 
وحاولوا اختطاف��ه، اال أنه قاومه��م وتمكن م��ن الفرار بعد 

إصابته بعدة طعنات.

>      2013/4/21اختطاف أح��د موظفي اللجنة الدولية 
للصليب األحمر يحمل الجنس��ية الفرنسية يدعى »بنجيمان 
مالبروف بمديرية الزيدية في محافظة الحديدة بينما كان 

متوجهًا من صعدة الى ميناء الحديدة.

>  2013/3/1: اختط��اف هولندي ف��ي محافظة صعدة 
بينما كان على الطريق الذي يصل بين محافظتي الحديدة، 
وصعدة، وتم تحريره بتاريخ 9 مارس 2013م بعد اسبوع 

من اختطافه.

>2013/9/17  : اختطاف الصحفي االمريكي لوك سومر 
المقيم في صنعاء منذ أكثر م��ن عامين ويعمل مترجمًا للغة 
االنجليزية  في االمان��ة العامة لمؤتمر الح��وار الوطني ضمن 
الطاقم االعالمي  من قبل عصابة مسلحة من أمام سوبر ماركت 

الهدى في شارع الزبيري وسط العاصمة صنعاء.

>  2013/3/26: إصابة روس��ية تدعى فتيان بتروفاير 
تعمل لدى الصليب األحمر الدولي بالعاصمة صنعاء برصاص 
مجهولين أثناء ما كانت برفقة زوجها على متن سيارة تابعة 

للمنظمة.

في إحصائية تنشرها »الميثاق« ..

جريمة اختطاف لألجانب في ظل حكومة باسندوة
طل��ب تنظي��م القاعدة 3 ماليين دوالر مقابل االفراج عن الصحفي االمريكي »لوك س��ومر« 
الذي تم اختطافه قبل 5 أش��هر من وس��ط العاصمة صنعاء وقد تزايدت عمليات اختطاف 
االجان��ب خالل الس��نتين الماضيتين حيث رصدت »الميثاق« أكث��ر من 34 حالة اختطاف تعرض لها 
دبلوماس��يون وأجانب منذ أن تش��كلت حكومة الوفاق وألن عملي��ات االختطافات أصبحت ظاهرة ال 
تهت��م كثيرًا بالهوية قدر اهتمامها بالفدي��ة.. وترجع هذه الظاهرة التي تزايدت اضعافًا في عهد 
حكومة الوفاق الى االنفالت األمني غير المس��بوق في مختلف مدن وأرياف الجمهورية اليمنية. .وألن 
ذكر كل عمليات االختطافات التي حصلت خالل انفالت حكومة الوفاق ال تتسع له هذه المساحة لزم 
علينا الوقوف على االختطافات التي طالت العش��رات من األجانب الدبلوماسيين والعاملين في بالدنا 

منهم من قد تم افتداؤه ومنهم من ينتظر.. وفيما يلي أبرز عمليات اختطاف األجانب:

حصاد 
االنفالت
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 2014/1/13

- جنود نقطة أمنية بعدن يطلقون النار على 
سيارة الدكتور نجيب العوج المدير التنفيذي 

لشركة مصافي عدن.

- مقتل التاجر محمد الحمري احد تجار رداع 
على ايدي مسلحين مجهولين.

-مجهول��ون يطلقون النار عل��ى منزل مدير 
ش��ركة مياه بالدي بمدينة القاعدة محافظة 

إب.

- مقت��ل المواط��ن محم��د العب��د لل��ه ف��ي 
منطقة عزان محافظة شبوة اثر اشتباك بين 

مجموعتين مسلحتين.

 2014/1/14

- اندالع اشتباكات بين قبيلتين  في مديرية 
قعطب��ة مم��ا ادى ال��ى اصاب��ة اربع��ة بينهم 

فتاتان.

-مقتل مدير المؤسسة االقتصادية اليمنية 
بمدينة س��يئون العقيد عبدالغن��ي المقالح« 
برصاص مس��لحين مجهولين كانوا يستقلون 

دراجة نارية 

- مقت��ل ضابط خف��ر الس��واحل عم��ر علي 
الحميري بمنطقة  عزان بمحافظة شبوة على 

يد مسلحين مجهولين 

- مقت��ل ثالث��ة أطف��ال ف��ي انفج��ار قنبل��ة 
بمحافظة ذمار في قرية بيت العوامي.

-نج��اة مدي��ر ع��ام مديري��ة دم��ت رئيس 
المجل��س المحل��ي س��لطان احم��د فاضل من 
محاولة اغتيال نفذتها عصابة من سماس��رة 

األراضي.

- قي��ام عناص��ر اخواني��ة ف��ي مدين��ة تعز 
باالعت��داء على من��زل القي��ادي ف��ي المؤتمر 
الش��عبي الع��ام بتع��ز األس��تاذ/عبدالغني 

منصور.

- اطالق مس��لحين كانوا يستقلون سيارة » 
كروال » تحمل لوحة خليجي��ة  أربع رصاصات 
على شخص يدعى ، علي الزبيري ، وذلك اثناء 
خروجه من منزله وأصابوه برصاصة في  رقبته.

- تع��رض المواط��ن باس��م محم��د احم��د 
المخالفي م��ن ابناء تعز إلصاب��ة خطرة بطلق 
ناري م��ن مجهولين مس��حلين وقط��اع طرق  
هجموا عليه وهو في طريقه من محافظة تعز 

الى مدينة الحديدة.

- مس��لحون يغتالون التاجر حسين الحمري 
وسط مدينة رداع.

 2014/1/15

-مقتل مواطن في غارة لطائرة بدون طيار 
على منطقة شبام بحضرموت.

-مقت��ل ش��خصين واصاب��ة أربع��ة اخري��ن 
ف��ي مواجهات مس��لحة بي��ن ح��رس الحدود 

السعودي والقبائل اليمنية.

- مس��لحون من قبيلة الصيع��ر اطلقوا عدة 
قذائف على سيارة هيلوكس موديل 2012م 
محملة بالق��ات في منطقة العب��ر مما أدى الى 

احتراق السيارة واصابة سائقها بجروح.

- مقتل س��عيد بن س��لمان بن مني��س  إثر 
إطالق ن��ار نفذه مس��لحون مجهولون بالقرب 

من سوق الخضار وسط سيئون.

- مس��لحون يهاجمون المجمع الحكومي في 
الضالع بقذائف ال� »آربي جي«.

 2014/1/16

-قتل ثالثة أش��خاص وأصيب أربعة آخرون 
في اشتباكات وقعت بين مسلحين قبليين، في 

منطقة »الجندية« بمحافظة تعز.

- اغتيال  مدي��ر األمن السياس��ي بمديرية 
البريق��ة بمحافظ��ة ع��دن العقي��د محم��د 

القديمي على يد مسلحين مجهولين. 

-قيام مس��لحين من القاعدة بهجوم عنيف 
على مواقع للجيش بمحافظة البيضاء، أس��فر 

عن سقوط أكثر من 20 قتيل وجريح.

-مقتل مدير عمليات أم��ن محافظة الضالع 
العقي��د علي قاس��م رضا ف��ي إح��دى النقاط 
األمنية وس��ط مدينة الضال��ع وبجانبه ضابط 
آخر أثناء مرورهم��ا في النقط��ة األمنية وهم 

على متن حافلة وبزي مدني.

-العثور على جثة ش��خص تم رميه من اعلى 
فندق بدمت

 2014/1/17

- مقتل ام��رأة وابنتها وإصابة رب األس��رة 
بإصابات خطيرة بسقوط قذيفة على منزلهم 

بالضالع.

 2014/1/18

-مقتل جنديين اثر استهداف طقم عسكري 

بقذيفة »آر بي جي« بمحافظة لحج.

- مقتل الضابط  محمد مثنى وس��ط مدينة 
الحوطة على يد مسلحين .

-مقتل دبلوماس��ي ايراني يعمل بالس��فارة 
االيراني��ة واصاب��ة آخ��ر عل��ى يد مس��لحين 
مجهولين كانوا على متن سيارة ال تحمل لوحة 

أرقام بالقرب من احد المراكز التجارية.

- اغتي��ال الضابط باس��ل محم��د مثنى 45 
عاما احد ضباط االمن السياس��ي في لحج أثناء 

تواجده في أحد أسواق المدينة.

-نج��اة رئيس ف��رع المؤتمر الش��عبي العام 
برداع من محاولة اغتيال.

-مقت��ل الش��اب وليد حم��ود المس��لمي في 
منطقة ارحب وإصابة آخر.

2014/1/19 

- اغتي��ال مدير قس��م ش��رطة 30 نوفمبر  

العقيد عبدالغني التركمي في منطقة الرعينة  
بتعز برصاص مسلحين.

متابعة/ حميد الحظاء


