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أعــد هــذا التقريــر مرصــد الحريــات اإلعالميــة فــي اليمــن، وهــي منصــة تابعــة ملركــز 
الدراســات واإلعــالم االقتصــادي، وتهتــم برصــد وتوثيــق حــاالت االنتهــاك ضــد حريــة الــرأي 

ــر فــي اليمــن.   والتعبي

أنجــز هــذا التقريــر بدعــم ســفارة مملكـــة هولنـــدا فــي اليمـــن. املعلومــات الـــواردة فــي 
التقريــر تخــص مرصــد الحريــات اإلعالميــة، كما ال تعبر بـــأي حـــال مـــن األحـــوال عـــن موقف 

ســـفارة مملكـــة هولنــدا لــدى اليمــن أو الخارجيــة الهولنديــة.
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مـن املؤسـف، أن تسـتمر اإلجـراءات القمعيـة تجـاه الصحفييـن ونشـطاء التواصـل االجتماعـي فـي اليمـن، 
والعمـل علـى إسـكات األصـوات الحـرة للعـام الثامن علـى التوالي، وهي أعـوام الحرب التـي تأبى أن تحط 

رحالهـا فـي اليمن.
ورغـم توصـل أطـراف الصـراع فـي اليمن إلى هدنة مؤقتة خالل األشـهر السـتة املاضية من العـام الجاري، 
إال إن االنتهـاكات التـي تعـرض لهـا الصحفيـون ونشـطاء التواصـل االجتماعـي اسـتمرت بوتيـرة عاليـة، بـل 
وشـهدنا تنويًعـا خطيـًرا فـي أسـاليب اسـتهداف الصحفييـن ونشـطاء التواصـل االجتماعـي خـالل الفتـرة 

املاضية.
وّثـق مرصـد الحريـات اإلعالميـة 56 انتهـاًكا، كان أكثرهـا قسـوة ووحشـية مـا تعـرض لـه الصحفـي صابـر 
الحيـدري مـن تفجيـر بعبـوة ناسـفة، زرعـت بسـيارته فـي مدينـة عـدن، الواقعة جنـوب اليمن، وكذلـك مقتل 
املصـور الصحفـي فـواز الوافـي فـي ظـروف غامضـة، حيـث عثـر عليـه مقتواًل فـي أحد الشـوارع الرئيسـية 

بمدينـة تعـز، جنوبـي البالد.
للتغطيـة مغامـرة  النـزول امليدانـي  اليمـن تحديـات متزايـدة، تجعـل مـن عمليـة  الصحفيـون فـي  يواجـه 
محفوفـة بالكثيـر مـن املخاطـر، وبمجـرد أن يـدرك املسـلحون تواجـًدا صحفًيـا سـرعان مـا يلجـأون للعنـف 
واإلجـراءات القمعيـة، ويـورد التقريـر توثيًقا لعشـرات الحاالت مـن االنتهاكات التي جـرى ارتكابها على مدى 

السـتة األشـهر األولـى مـن العـام الجـاري.
باتـت الكاميـرا، ومنشـورات الصحفييـن، وقصصهـم، أدوات جريمـة تسـتحق املالحقـة والعقـاب، وتتفنـن 
الجهـات املسـيطرة فـي مناطـق متفرقـة مـن اليمـن فـي إيجـاد املبـررات القمعيـة إلخـراس الصحافـة، 

والقضـاء علـى هامـش الحريـات الصحفيـة الـذي عاشـته اليمـن خـالل العقـود الثالثـة األخيـرة. 
وتأتـي هـذه االنتهـاكات فـي ظـل بيئـة معاديـة للحريـات، حيـث تفـرض كل سـلطة أو قـوة موجـودة علـى 
األرض نـوع الخطـاب اإلعالمـي، والوسـائل اإلعالميـة املسـموح لهـا بالبقـاء والعمـل فـي ظـل ظـروف 

تفتقـر ألبسـط مقومـات الصحافـة الحـرة واملسـؤولة.
وفـي حيـن يواجـه الصحفيـون ونشـطاء التواصـل االجتماعـي معركـة يوميـة للحفـاظ علـى هامـش مـن الحريـة، 
واملناطقيـة،  السياسـية،  واالسـتقطابات  بالشـائعات،  تتسـم  التـي  اإلعالميـة  الفوضـى  مـن  حالـة  تسـود 
والجهويـة، األمـر الـذي يؤثـر بصـورة مباشـرة علـى قيـم ومبـادئ حريـة اإلعـالم، ويجعـل مـن بعـض الصحفييـن 
ونشـطاء التواصـل االجتماعـي ووسـائل اإلعـالم أدوات تسـهم فـي حالـة التشـظي واالنقسـام املجتمعـي 

وإذكاء الصـراع بيـن األطـراف التـي عـادة مـا تتقاتـل بالوكالـة علـى األرض اليمنيـة.
إننـا وفـي ظـل هذا الواقع املأسـاوي نناشـد كافـة املنظمات الدوليـة، والدول الداعمـة للحريات اإلعالمية 
بتكثيـف جهودهـا مـن أجـل اإلبقـاء علـى شـعلة الحريـات اإلعالميـة متقـدة، وأن يسـتمر الصحفيـون األحـرار 
صامديـن فـي مواجهـة أعاصيـر االنتهـاكات ومحـاوالت االجتثـاث، فحاجـة املواطـن اليمنـي اليـوم إلعـالم 
مهنـي موضوعـي كبيـرة للغايـة، بـل إن اإلعـالم الحـر املسـتقل بـات يمثـل الرئـة التـي يتنفس مـن خاللها 

الجمهـور، وتمـده باألمـل والقدرة علـى مواجهـة التحديات.
كمـا نؤكـد علـى جميـع األطـراف التـي تمـارس انتهاكات ضـد الصحفييـن ونشـطاء التواصـل االجتماعي أن 
عليهـا التوقـف الفـوري عـن تلـك املمارسـات القمعيـة التـي تتنافـى مـع النصـوص الدسـتورية والقانونيـة 
التـي تتـم ممارسـتها ال تسـقط  والتشـريعات واملواثيـق الدوليـة، وعليهـم أن يدركـوا بـأن االنتهـاكات 

بالتقـادم وأن صـوت الضحايـا ال يمـوت! 
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تــم جمــع البيانــات واملعلومــات فــي هــذا التقريــر مــن خــالل فريــق 
مهنــي مــن الراصديــن، والذيــن يتواجــدون فــي مختلــف املناطــق 

اليمنيــة.  

االتصــال  منهجيــة  علــى  البيانــات  جمــع  فــي  الراصــدون  اعتمــد 
ــا، أو شــهادات أقاربهــم، أو عبــر وســائل اإلعــالم،  املباشــر بالضحاي
ــا أو أقاربهــم إلــى  أو مــن خــالل البالغــات التــي تقــدم بهــا الضحاي
املرصــد، حيــث يعمــل فريــق الرصــد علــى املراجعــة والتحقــق مــن 
جميــع البيانــات واملعلومــات املرصــودة مــن خــالل آليــة تحقــق 

ــة. ــادر مختلف ــة مص ــن ثالث ــل ع ــا ال يق ــمل م تش

البيانــات واملعلومــات الــواردة فــي هــذا التقريــر ال تعنــي أن جميــع 
التواصــل  ونشــطاء  والصحفيــات  الصحفييــن  ضــد  االنتهــاكات 
االجتماعــي فــي اليمــن قــد تــم رصدهــا، فهنــاك حــاالت انتهــاكات 
يخشــى ضحاياهــا أو أســرهم اإلبــالغ عنهــا خوًفــا مــن مخاطــر 
وتبعــات قــد تقترفهــا الجهــات التــي تمــارس االنتهــاكات ضدهــم. 

كمــا نــود اإلشــارة إلــى إنــه ولدواعــي االختصــار والتركيــز لــن نــورد 
كافــة قصــص االنتهــاكات حيــث يكتفــي التقريــر بســرد أبــرز قصــص 

االنتهــاكات التــي تعــرض لهــا الصحفيــون فــي اليمــن. 

منهجية 
التقرير
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رصـد تقريـر االنتهـاكات للحريـات اإلعالميـة فـي اليمـن خالل النصـف األول 
مـن العـام 2022، 56 حالـة انتهـاك ضـد الحريـات اإلعالميـة فـي اليمـن، 
أبرزهـا مقتـل الصحفييـن فـواز الوافـي فـي تعـز وصابـر الحيـدري فـي عدن.

وتتـوزع حـاالت االنتهـاكات التـي رصدهـا فريـق الرصـد التابـع ملرصـد الحريـات 
اإلعالميـة علـى محافظـات “ صنعاء، تعز، عدن، حضرموت، مأرب، لحج، وشـبوة”.

وتصـدرت مناطـق سـيطرة الحكومـة اليمنيـة املعتـرف بهـا دولًيـا قائمـة 
االنتهـاكات املرتكبـة ضـد الصحفييـن ونشـطاء التواصل االجتماعـي، تليها 
تعتقـل 14  زالـت  مـا  األخيـرة  بـأن  علًمـا  الحوثـي  مناطـق سـيطرة جماعـة 

صحفًيـا منـذ أكثـر مـن ثمـان سـنوات. 

وتنوعـت قائمـة االنتهـاكات التـي سـجلها املرصد خـالل النصـف األول من 
العـام الجـاري ٢٠٢٢ بيـن حـاالت قتـل، وإصابـة، واعتقـال، واعتـداء، وتهديـد، 
اقتحـام  جانـب  إلـى  النيابـة،  قبـل  مـن  صحفييـن  واسـتدعاء  ومحاكمـة، 

وإيقـاف محطـات إذاعيـة. 

ومثلـت تلـك االنتهـاكات مؤشـًرا خطيـًرا عـن وضـع الحريـات اإلعالميـة؛ إذ 
باتـت معظـم مناطـق اليمـن غيـر آمنـة للصحفييـن السـيما مع تعمـد جميع 
أطـراف الصـراع التضييـق علـى الصحفيين والنشـطاء في وسـائل التواصل 
االجتماعـي، وفـرض مسـتويات متعـددة مـن الرقابة واملالحقـة واالعتقال. 

وتفـرض السـلطات القائمـة فـي اليمن قيـوًدا على العمـل الصحفي، ويتم 
فـرز الصحفييـن وفًقـا ألهـواء القائميـن علـى تلـك السـلطات األمـر الـذي 
يـؤدي إلـى تصاعـد حـدة االنتهـاكات واملمارسـات غيـر القانونيـة تجـاه حرية 

الـرأي والتعبيـر التـي كفلهـا الدسـتور والقوانيـن النافـذة.

ويتعـرض الصحفيـون املعتقلـون فـي سـجون مختلـف األطـراف ملحاكمـات 
أربعـة صحفييـن  يواجـه  إذ  العادلـة،  تفتقـر ألبسـط معاييـر املحاكمـة  صوريـة 
أحكاًمـا باإلعـدام وهـم عبدالخالـق عمـران وتوفيـق املنصـوري وحـارث حميـد 
وأكـرم الوليـدي. كمـا تعرضـت الصحفيـة هالـة باضـاوي لالعتقـال واملحاكمـة 
التـي تفتقـر ألبسـط قواعـد العدالـة، ناهيـك عـن تلفيـق تهـم ونشـر مقاطـع 

فيديـو لتشـويه سـمعتها.

الملخص 
التنفيذي
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ــن، منهــا  ــر خــالل النصــف األول مــن العــام الحالــي )56( انتهــاًكا بحــق الصحفيي ســجل التقري
46 حالــة انتهــاك مورســت ضــد أفــراد )صحفييــن ونشــطاء فــي وســائل التواصــل االجتماعــي( 
بنســبة %83 مــن إجمالــي االنتهــاكات املســجلة، و10 حــاالت انتهــاك مورســت ضــد وســائل 

ــة أي بنســبة 17٪. إعالمي

توزعــت االنتهــاكات الفرديــة بيــن حالتــي قتــل، وحالــة إصابــة واحــدة، و 8 حــاالت اعتقــال، و14 
ــل  ــن قب ــتدعاء م ــة واس ــاالت محاكم ــاز، و8 ح ــه احتج ــد، و5 حال ــاالت تهدي ــداء، و8 ح ــه اعت حال

ــة. النياب

كمــا ســجل املرصــد 10 حــاالت انتهــاك ضــد مؤسســات إعالميــة تنوعــت بيــن إيقــاف، واقتحــام، 
ونهــب، وإغــالق مؤسســات إعالميــة، منهــا اقتحــام ونهــب )إذاعــة صــوت اليمــن - إذاعــة جرانــد 
ــا اف  ــة دلت ــوان – إذاع ــة الدي ــة - إذاع ــة مجتمعي ــة طفول ــى اف ام - إذاع ــة األول اف ام - إذاع

ام – إذاعــة يمــن ميــوزك – إذاعــة ســمارة اف ام، قنــاة الــوان اف ام - قنــاة يمــن شــباب(.

  1 - أفراد يمتلكون نفوًذا داخل املجتمع وال يحملون صفة لتمثيل السلطات الحاكمة.

ــا قائمــة  خــالل النصــف األول مــن العــام الجــاري 2022 تصــدرت الحكومــة املعتــرف بهــا دولًي
مرتكبــي االنتهــاكات ضــد الصحفييــن بواقــع 18 حالــة انتهــاك مــن إجمالــي الحــاالت املســجلة، 
كمــا ُســّجلت 17 حالــة انتهــاك ارتكبتهــا جماعــة “أنصــار اهلل” الحوثييــن، و11 حالــة انتهــاك مــن 
قبــل متنفذيــن 1 ، و4 انتهــاكات مــن قبــل قــوات العمالقــة، وانتهــاك واحــد مــن قبــل قــوات 

الســاحل الغربــي، و5 انتهــاكات ُســُجلت ضــد مجهوليــن.

شــهدت مناطــق مختلفــة فــي اليمــن حــاالت انتهــاك ضــد اإلعــالم، حيــث رصــد التقريــر 13 حالــة 
انتهــاك فــي محافظــة صنعــاء، و9 حــاالت انتهــاك فــي محافظــة تعــز، و9 حــاالت انتهــاك فــي 
ــدن، و6  ــة ع ــي محافظ ــاالت ف ــوت، و6 ح ــة حضرم ــي محافظ ــاالت ف ــأرب، و7 ح ــة م محافظ
حــاالت فــي محافظــة شــبوة، و3 حــاالت فــي محافظــة إب، وحالتــي انتهــاك فــي محافظــة 

لحــج، وحالــة انتهــاك واحــدة فــي محافظــة الحديــدة.

مسؤولية االنتهاكات

أنواع االنتهاكات

التوزيع الجغرافي لمناطق االنتهاكات

8
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خــالل الفتــرة األخيــرة زادت وحشــية املمارســات التعســفية بحــق الصحفييــن بطــرق لــم تعتــد 
عليهــا الصحافــة اليمنيــة مــن قبــل، حيــث وجــد اإلعالمــي فــواز الوافــي مقتــواًل داخــل ســيارته 
فــي مدينــة تعــز، ولــم يتــم الكشــف عــن الجنــاة حتــى اآلن، وُقتــل الصحفــي صابــر الحيــدري 
بطريقــة إرهابيــة بشــعة مــن خــالل زرع عبــوة ناســفة فــي ســيارته انفجــرت أثنــاء مــروره فــي 

مديريــة املنصــورة بمحافظــة عــدن، جنوبــي البــالد.

فــي الـــ 23 مــن مــارس/ آذار 2022م ُعثــر علــى املصــور الصحفــي فــواز الوافــي مقتــواًل فــي 
ســيارته فــي ظــروف غامضــة بمنطقــة وادي القاضــي وســط مدينــة تعــز )جنــوب غربــي( اليمــن.

محامــي الصحفــي الوافــي أكــد لـــ “املرصــد”: “إن القضيــة مازالــت منظــورة أمــام نيابــة غــرب تعــز، 
وأنــه تــم القبــض علــى ثالثــة مــن الجنــاة، وجــرى التحفــظ علــى اثنيــن منهمــا، واإلفــراج عــن الثالــث”.

ــاة إلــى جانــب اثنيــن  ــاره أحــد الجن ــه إلــى الســجن باعتب ــا نعمــل مــن أجــل إعادت ــا: “مازلن مضيًف
ــزاالن طليقيــن”. آخريــن مــا ي

أســرة الصحفــي الوافــي عبــرت عــن اســتيائها مــن بــطء ســير إجــراءات القضيــة رغــم وجــود الكثيــر 
ــه،  ــل مقتل ــه قب ــي علي ــع املجن ــوا م ــن تواصل ــخاص الذي ــات األش ــتخراج مكامل ــة واس ــن األدل م
التــي أوضحــت كيــف تــم اســتدراجه مــن منزلــه، ومــن ثــم القيــام بقتلــه بذلــك الشــكل املفــزع، 
ومحاولــة طمــس آثــار الجريمــة كســابقة هــي األولــى فــي مدينــة تعــز، وتضيــف أســرة الوافــي: 
“ رغــم الوجــع ظلينــا نتعقــب القتلــة )منفــذي الجريمــة ومعاونيهــم( عبــر الجهــات الرســمية 
املباحــث العامــة الجنائيــة، وإدارة عــام الشــرطة، ثــم اللجــوء للنيابــة إلنصافنــا، إال إن إجــراءات 
إحضــار املتهميــن تباطــأت كثيــًرا، وآخرهــا عــدم إحضــار بقيــة املتهميــن بالقتــل رغــم طــول الفتــرة 

ــن وأماكــن إقامتهــم”. ومعرفــة املتهمي

حاالت قتل

9

رئيس قسم العالقات العامة واإلعالم لدى 
صندوق النظافة والتحسين - تعز 

نوع االنتهاك: قتل 

تاريخ الواقعة: 23 مارس 2022 

الجهة مرتكبة االنتهاك: مجهولون

فواز الوافي - مصور صحفي
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وتعيــش أســرة الصحفــي الوافــي املكونــة مــن ثالثــة أطفــال وأمهــم وضًعــا صعًبــا بعــد مقتــل 
عائلهــا الوحيــد، وتوقــف صــرف راتبــه وفًقــا لزوجتــه التــي قالــت: “إنهــا وأطفالهــا يعيشــون علــى 

مــا يقدمــه أخوتهــا أو بعــض أفــراد أســرتها مــن مســاعدات شــحيحة”.

وُدفــن جثمــان الوافــي فــي مقبــرة “الشــهداء” بحــي عصيفــرة، فــي الـــ 24 مــن يونيــو/ حزيــران 
املاضــي، بعــد الصــالة عليــه فــي ســاحة الحريــة، وســط املدينــة، بمشــاركة عــدد من األشــخاص 
بعــد مــرور ثالثــة أشــهر علــى مقتلــه، ووري جثمانــه الثــرى دون اإلعــالن عــن ذلــك، مــا أثــار موجــة 

مــن االســتياء لــدى زمالئــه وأصدقائــه الذيــن لــم يتســنَّ لهــم توديعــه.

 2 - أجرى فريق املرصد املقابلة مع شقيقة الصحفي الحيدري في 26 يوليو/ تموز 2022م

اغتيــل الصحفــي صابــر الحيــدري مراســل تلفزيــون )NHK( اليابانــي فــي اليمــن بطريقــة إرهابيــة 
بشــعة مــن خــالل زرع عبــوة ناســفة فــي ســيارته، انفجــرت أثنــاء مــروره بمنطقــة كابوتــا بمديرية 

املنصــورة شــمالي محافظــة عــدن فــي الـــ 16 مــن يونيــو/ حزيــران 2022. 

ومــن خــالل التواصــل مــع شــقيقة الضحيــة تبّيــن لـــ )املرصــد( أنــه 2 فــي يــوم األربعــاء املوافــق 16 
يونيــو/ حزيــران املاضــي وبينمــا كان صابــر علــى متــن ســيارته فــي محافظــة عــدن التــي يقيــم فيهــا 

منــذ مــا يقــارب أربعــة أعــوام، تــم اســتهداف ســيارته بعبــوة ناســفة أودت بحياتــه.

تقــول شــقيقة الحيــدري: “ علمنــا بالحادثــة عبــر وســائل اإلعــالم وأكــدت لنــا الجهــات األمنيــة 
ــال وأن  ــة االغتي ــن يشــتبه تورطهمــا فــي عملي ــى اثني ــم إلقــاء القبــض عل ــه ت باملحافظــة بأن

التحقيــق جــاري معهمــا”. 

وتضيــف “عندمــا تعــرض شــقيقي لهــذا الحــادث املؤلــم لــم يكــن فــي محافظــة عــدن أٌي مــن 
أخوتــه أو أقاربــه، حتــى زوجتــه وأوالده قدمــوا إلــى صنعــاء قبــل الحادثــة بأربعــة أيــام، وعندمــا 

علمنــا بالحادثــة توجــه أخوتــي وأبنــاء عمــي إلــى عــدن”.

“تـم دفـن الحيـدري واأللـم يعصـر قلـوب أسـرته وأصدقائـه، ُدفـن دون محاسـبة الجنـاة أو التوصـل 
ملرتكبـي الجريمـة علـى الرغـم مـن بشـاعتها”، موضحـة أيًضـا: “صحيـح أن القضيـة لـم تغلـق لكنهـا 
سـتضل حبيسـة األدراج، ومسـجلة ضـد مجهوليـن، تنظـم كسـابقاتها لقائمـة الصحفيين الذيـن قتلوا 

مراسل تلفزيون )NHK( الياباني في اليمن

نوع االنتهاك: قتل 

تاريخ الواقعة: 15 يونيو 2022 

الجهة مرتكبة االنتهاك: مجهولون

صابر الحيدري 
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الثمانيـة األشـهر  الحيـدري خامـس صحفـي يقتـل بعبـوات ناسـفة خـالل  بعبـوات ناسـفة”. ويعتبـر 
األخيـرة فـي محافظـة عـدن إلـى جانـب الصحفيـة رشـا الحـرازي والصحفـي أحمـد بوصالـح وطـارق 

مصطفـى وأحمـد بـاراس.

يشــار إلــى إن الصحفــي صابــر نعمــان الحيــدري البالــغ مــن العمــر 40 عاًمــا، ولديــه أربعــة أطفــال، 
غــادر صنعــاء عــام 2017؛ خوًفــا مــن بطــش جماعــة الحوثــي، ليســتقر فــي عــدن، ويعمــل 
ــاًل  ــا مراس ــة، كان آخره ــة واألجنبي ــة العربي ــوكاالت التلفزيوني ــوات وال ــن القن ــدد م ــًقا لع منس
ملحطــة تلفزيــون )NHK( اليابانيــة بعــد أن عمــل مراســاًل لوكالــة األنبــاء الصينيــة شــينخوا فــي 

ــا بعــد مقتــل عائلهــا الوحيــد. ــا وضًعــا صعًب اليمــن، وتعيــش أســرة الصحفــي الحيــدري حالًي

ــة،  ــنوات املاضي ــالل الس ــون خ ــون اليمني ــا الصحفي ــرض له ــي تع ــات الت ــدد اإلصاب ــدت ع تصاع
ــن  ــي اليم ــرة ف ــة الدائ ــارك الحربي ــم للمع ــاء تغطيته ــن أثن ــن الصحفيي ــات م ــب املئ ــث أصي حي
منــذ ثمانيــة أعــوام، إال إن عــدد اإلصابــات تراجــع خــالل النصــف األول مــن العــام الجــاري، 
ــة واحــدة تعــرض لهــا املصــور الصحفــي صهيــب الحطامــي، ويعــود  ــة إصاب حيــث ُســّجلت حال
هــذا التراجــع إلــى حالــة الهدنــة التــي اتفقــت عليهــا األطــراف املتصارعــة فــي اليمــن برعايــة 

ــى اليمــن.  ــدة إل مبعــوث األمــم املتح

حاالت إصابة

  3 - أجرى فريق املرصد املقابلة مع الحطامي في 17 يناير/ كانون الثاني 2022م

ــوات  ــدد مــن الوســائل والقن ــا مــع ع ــذي يعمــل مصــورًا متعاونً ــب الحطامــي3 ال تعــرض صهي
ــن  ــة بحــروق فــي أجــزاء متفرقــة مــن جســده الســيما فــي “القدمي ــة لإلصاب ــة والعربي املحلي
والفخذيــن والرقبــة”؛ جــراء ســقوط صــاروخ أطلقتــه جماعــة الحوثــي فــي منطقــة قريبــة مــن 
حريــب بمحافظــة مــأرب رغــم أنــه كان يرتــدي أدوات الســالمة مــن خــوذة ودرع مكتــوب عليهــا 

هويتــه الصحفيــة.

مصور متعاون مع عدد من الوسائل والقنوات 
املحلية والعربية

نوع االنتهاك: إصابة 
تاريخ الواقعة: 14 يناير 2022 

الجهة مرتكبة االنتهاك: جماعة الحوثي
حالة الصحفي: اإلصابة بحروق في أجزاء متفرقة 

من جسده “ القدمين والرقبة “

صهيب الحطامي 
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ومــن خــالل تواصلنــا مــع املصــور الحطامــي أكــد إن الحــادث وقــع أثنــاء تواجــده فــي منطقــة 
مــا بيــن الجوبــة وحريــب؛ لتغطيــة املعــارك التــي تــدور هنــاك بيــن القــوات التابعــة للحكومــة 

املعتــرف بهــا دولًيــا وقــوات جماعــة الحوثــي .

يقــول الحطامــي “ عملــت علــى تغطيــة االحــداث حتــى الرابــع عشــر مــن ينايــر وحينمــا توقفــت 
االشــتباكات حاولــت التقــدم الــى مناطــق قريبــة مــن حريــب لتصويــر مــا خلفتــه الحــرب حينهــا 
ــارة صحفــي بشــكل واضــح وبينمــا  ــدرع الواقــي والخــوذة مكتــوب عليهــا عب ــا لل كنــت مرتدي
ــه  ــلحي جماع ــد مس ــاه تواج ــن اتج ــاروخ م ــتهدافي بص ــم اس ــق ت ــي التوثي ــتمرًا ف ــت مس كن

الحوثــي ولــم اســتفق اال فــي املستشــفى”. 

تمثــل االعتقــاالت للصحفييــن ونشــطاء التواصــل االجتماعــي واحــدة مــن االنتهــاكات الشــائعة 
فــي اليمــن، حيــث تتعمــد الســلطات املتعــددة وقــادة الجماعــات املســلحة إســكات األصــوات 
ــر أو  ــة تصوي ــك أنهــا أي تلــك الســلطات تتوجــس مــن أي صحفــي يقــوم بعملي ــة، ذل اإلعالمي

ينشــر مــواًدا صحفيــة تعــارض توجهاتهــا. 

ويــورد الجــدول أدنــاه حــاالت االعتقــاالت التــي تعــرض لهــا صحفيــون فــي مناطــق متفرقــة مــن 
اليمــن خــالل النصــف األول مــن العــام الجــاري.

ــا امتنعــوا عــن  ــد مــن الضحاي ــك الحــوادث رغــم أن العدي ــورد معلومــات مهمــة حــول تل كمــا ن
ــة  ــون فــي بيئ ــوا يعمل ــا زال ــى ســالمتهم إذ م ــا عل ــك االنتهــاكات؛ خوًف ــل تل ــا بتفاصي تزويدن

ــورة. ــم بالخط تتس

حاالت اعتقال

اسم الصحفي

ناصر بامندوب

عبداهلل بارحمة

عبدالرحمن صبري

أحمد علي لهجر

محمد صالح بكير

أنور الشريف

مأمون الشيباني

منصور املياسي

1

2

3

4

5

6

7

8

اعتقال

اعتقال

اعتقال

اعتقال

اعتقال

اعتقال

اعتقال

اعتقال

7 يناير 2022

16يونيو 2022

16 يونيو 2022

16 يونيو 2022

16 يونيو 2022

29 مايو 2022

29 يونيو 2022

23 مايو 2022

حضرموت

شبوة

شبوة

شبوة

شبوة

الحديدة

عدن

لحج

تم اإلفراج 

تم اإلفراج

تم اإلفراج

تم اإلفراج

تم اإلفراج

تم اإلفراج

تم اإلفراج

تم اإلفراج

الوضع الحالياملحافظةتاريخ االنتهاكنوع االنتهاك م
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فــي  الـــ 16 مــن يونيــو/ حزيــران املاضــي أقدمــت “قــوات العمالقــة “ املتواجــدة بمعســكر مــرة 
ــداهلل  ــي عب ــبوة الصحف ــة ش ــالم بمحافظ ــب اإلع ــر مكت ــال مدي ــى اعتق ــبوة عل ــة ش بمحافظ
بارحمــة، والطاقــم املرافــق لــه املكــون مــن املصــور عبــد الرحمــن صبــري بارحمــة وأحمــد علــي 
لجهــر ومحمــد صالــح بكيــر، أثنــاء تصويرهــم بطائــرة تصويــر )درونــز( مشــاهد لفلــم وثائقــي عــن 
محافظــة شــبوة فــي منطقــة تســمى)مرة( علــى مشــارف مديريــة عتــق، عاصمــة املحافظــة، 
ــف شــخصية رغــم  ــر وهوات ــا بحوزتهــم مــن أجهــزة ومعــدات تصوي وقــد جــرت مصــادرة كل م
ــام  ــا أم ــجلة جمعيه ــات املس ــم للفيديوه ــة، وعرضه ــم اإلعالمي ــم وصفاته ــم هوياته إبرازه
ــه،  ــع إنتاج ــم املزم ــاهد الفل ــد مش ــو تجس ــات فيدي ــن لقط ــارة ع ــي عب ــكر، وه ــادة املعس قي

وليــس فيهــا أي لقطــات للمواقــع العســكرية التــي تتواجــد فيهــا تلــك القــوات، بحســبهم. 

اســتمر اعتقــال الصحفييــن واملصوريــن ثالثــة أيــام قبــل أن يتــم اإلفــراج عنهــم عبــر عــدة 
وســاطات وحمــالت إعالميــة مطالبــة بســرعة اإلفــراج عنهــم.

صحفي - مدير مكتب اإلعالم - محافظة شبوة
نوع االنتهاك: اعتقال 

تاريخ الواقعة: 16 يونيو 2022 
الجهة مرتكبة االنتهاك: قوات العمالقة 

حالة الصحفي: تم اإلفراج 

صحفي ومصور إعالمي 

نوع االنتهاك: اعتقال 

تاريخ الواقعة: 29 مايو 2022 

الجهــة مرتكبــة االنتهــاك: املقاومــة الوطنيــة 
فــي الســاحل الغربــي

حالة الصحفي: تم اإلفراج 

عبداهلل بارحمة

أنور الشريف

ــار املاضــي،  ــو/ أي ــي” فــي 29 ماي ــة فــي الســاحل الغرب ــادة “ املقاومــة الوطني ــت قي اعتقل
ــة  ــو موســى األشــعري بمديري ــه ســجن معســكر أب ــور الشــريف، وأودعت املصــور الصحفــي أن
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الخوخــة، فــي محافظــة الحديــدة، غربــي اليمــن، مــدة ثالثــة أيــام دون مســوغ قانونــي، قبــل 
ــة  ــة للمقاوم ــكرية التابع ــق العس ــدى املناط ــر إح ــة تصوي ــك بتهم ــه، وذل ــراج عن ــم اإلف أن يت

ــز “ التــي يمتلكهــا.  ــر “ درون ــرة التصوي ــة مــن خــالل طائ الوطني

اعتقــل الشــريف رغــم أنــه كان يصــور رفقــة مديــر عــام مكتــب الثقافــة التابــع للســلطة املحلية 
بمحافظــة الحديــدة حيــث يعمــل علــى مــادة صحفيــة حــول أحــد املســاجد األثريــة القديمة. 

فــي اليــوم الثانــي مــن التصويــر تــم اســتدعاء أنــور الشــريف، وطلــب منــه عبــر محافــظ الحديدة 
ــي،  ــة فــي الســاحل الغرب ــة للمقاومــة الوطني ــى الشــؤون القانوني الحســن طاهــر الذهــاب إل
وحــال وصولــه تــم إيداعــه الســجن، واحتجــاز أدواتــه الصحفيــة، والكاميــرا، وســيارته الشــخصية.

ويعمــل الشــريف مصــورًا لعــدد مــن الوســائل اإلعالميــة، كمــا شــارك فــي تغطيــة املواجهــات 
العســكرية فــي جبهــات الســاحل الغربــي.

تعـرض الصحفـي ياسـر منصـور لالعتقـال مـن قبـل إدارة أمـن الحوطـة بمحافظـة لحـج فـي 
الــ 23 مـن مايـو/ أيـار 2022 علـى خلفيـة نشـر قصـص كشـفت عـن عمليـات فسـاد فـي أحـد 

باملحافظـة. الزراعيـة  املشـروعات 

ويقـول الصحفـي ياسـر 4 لفريـق املرصـد أنه: “ في يـوم اإلثنين، 12 مايو/ أيار مـن العام الجاري 
2022، كتبـت منشـورًا علـى صفحتـي الشـخصية فـي فيسـبوك تناولـت فيـه الفسـاد حـول بيع 
األراضـي الزراعيـة، وتحويلهـا ألراضـي سـكنية، والتأثير على قطـاع الزراعة، وكذلك فسـاد بعض 
املهندسـين، ونتيجـة لذلـك تـم إيقـاف أحـد املهندسـين املتورطيـن، وتوقـف املشـروع الـذي 

يأتـي علـى حسـاب األراضـي الزراعيـة بعـد لفت انتبـاه املجتمع والسـلطات نحو املشـكلة”. 

ويضيـف ياسـر: “عقـب عشـرة أيـام مـن النشـر، تحديـًدا، فـي23 مايـو/ أيـار، السـاعة العاشـرة 
صباًحـا، تـم اعتقالـي مـن قبـل مديـر أمـن الحوطـة شـخصًيا هـو وحراسـته الذيـن كانـوا يرتـدون 
الـزي العسـكري، حيـث تـم اقتيـادي بالقـوة دون أوامـر مـن النيابـة مـن داخـل مكتـب الصحـة “ 

مكتـب املحافظـة حالًيـا “، واعتقالـي فـي شـرطة الحوطـة مـدة عشـرة أيـام. 

مدير تحرير صحيفة وموقع سما نيوز

نوع االنتهاك: اعتقال 

تاريخ الواقعة: 23 مايو 2022 

الجهة مرتكبة االنتهاك: إدارة أمن الحوطة - 
محافظة لحج

حالة الصحفي: تم اإلفراج عنه 

ياسر منصور املياسي

 4 -   أجرى فريق املرصد املقابلة مع ياسر املياسي في 6 يونيو/ حزيران 2022م
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بلغــت حــاالت االحتجــاز التــي تعــرض لهــا الصحفيــون خــالل النصــف األول مــن العــام الجــاري 
2022م، 5 حــاالت احتجــاز ، حالتــان فــي محافظــة تعــز، وحالــة فــي محافظــة صنعــاء، وحالــة 

فــي محافظــة مــأرب. وحالــة فــي محافظــة لحــج

موضًحـا: “بعـد ضغـط من املجتمع املدني، ونشـطاء شـبكات التواصل االجتماعي، وحقوق اإلنسـان 
لإلفـراج عنـي، ومتابعـة أقاربـي، ومطالبتـي بإحالتـي للنيابة، تم اإلفـراج عني بضمانـة حضورية، وأنا 
حالًيـا علـى ذمـة قضية تشـهير بمهنـدس على الرغم من أني لم اذكر أسـماء محددة في منشـوري”.

حاالت احتجاز

اسم الصحفي

عبدالقوي العزيبي

ربيع الجنيد

ياسر املياسي

إبراهيم الجحدبي

فضل عدم ذكر اسمه 

1

2

3

4

5

احتجاز

احتجاز

احتجاز

احتجاز

احتجاز

6 فبراير 2022

8 يناير 2022

14 فبراير 2022

28 يونيو2022

19 ابريل 2022

لحج

صنعاء

تعز

مارب

تعز

تم اإلفراج 

تم اإلفراج

تم اإلفراج

تم اإلفراج

تم اإلفراج

الوضع الحالياملحافظةتاريخ االنتهاكنوع االنتهاك م

مراسل “األمناء” اإلخباري
نوع االنتهاك: احتجاز 

تاريخ الواقعة: 6 فبراير 2022 
الجهــة مرتكبــة االنتهــاك: جهــة أمنيــة تتبــع 

مكتــب محافــظ لحــج
حالــة الصحفــي: تــم اإلفــراج عنــه بعــد ســت 

ساعات  

عبد القوي العزيبي 

ــج،  ــة لح ــوان محافظ ــة دي ــل حراس ــن قب ــاز م ــي، لالحتج ــوي العزيب ــد الق ــي عب ــرض، الصحف تع
ظهــر األحــد 6 فبرايــر/ شــباط، بطريقــة غيــر قانونيــة، ودون مبــررات تســتوجب عمليــة االحتجــاز.

يعمــل الصحفــي العزيبــي مراســاًل لصحيفــة “األمنــاء” اإلخبــاري، كمــا شــغل منصــب نائــب مديــر 
ــة  ــة املجتمعي ــس اللجن ــب رئي ــغل منص ــم ش ــابًقا، ث ــج س ــة لح ــالم بمحافظ ــب اإلع ــام مكت ع
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ــة أدت  ــة نشــر معلومــات حــول أخطــاء طبي ــى خلفي ــاز عل ــد لالحتج ــع الجني تعــّرض الصحفــي ربي
ــم  ــد، وت ــة الصحفــي الجني ــة الصحافــة واملطبوعــات اليمني لوفــاة مرضــى، حيــث اســتدعت نياب
احتجــازه فــي 8 ينايــر/ كانــون الثانــي 2022، واإلفــراج عنــه فــي اليــوم التالــي بالضمــان 

ــر.  ــة التقري ــى كتاب ــا حت ــت فيه ــم ُيب ــة ل ــي املحكم ــة ف ــت القضي ــا زال ــوري، وم الحض

مدير تحرير صحيفة وموقع سما نيوز
نوع االنتهاك: اعتقال 

تاريخ الواقعة: 23 مايو 2022 
الجهة مرتكبة االنتهاك: إدارة أمن الحوطة - 

محافظة لحج
حالة الصحفي: تم اإلفراج عنه 

ربيع الجنيد

لكهربــاء لحــج بتكليــف مــن محافــظ لحــج أحمــد التركــي.

تــم احتجــاز العزيبــي أثنــاء خروجــه مــن بوابــة مبنــى )مكتــب الصحــة(، واحتجــازه، ونقلــه علــى 
متــن أحــد األطقــم إلــى املحتجــز الخــاص بديــوان املحافظــة.

تواصلنــا5 مــع الصحفــي العزيبــي، بعــد اإلفــراج عنــه وقــال: “ بينمــا كنــت خــارج مــن مقــر عملــي 
فــي ديــوان املحافظــة، حوالــي الســاعة الثانيــة عشــر ظهــًرا، وعنــد مــروري مــن البوابــة، تفاجأت 
بقائــد حراســة مبنــى املحافظــة يوقفنــي بالقــوة دون إبــداء أســباب، ودون اقترافــي أي جــرم، 
ــد الحراســة عــن أســباب احتجــازي قــال: إن لديــه أوامــر، وتوجيهــات  وعندمــا قمــت بســؤال قائ
شــفوية مــن محافــظ لحــج باحتجــازي، وتــم اقتيــادي علــى متــن طقــم إلــى الســجن املركــزي 
ــا بنفــس املبنــى،  إال إن نائــب مديــر الســجن رفــض احتجــازي دون أمــر مكتــوب،  الواقــع مؤقًت
وظليــت فــي غرفــة داخــل الســجن حتــى املغــرب حيــن تــم اإلفــراج عنــي بعــد وســاطات مــن 

قائــد قــوات العمالقــة حمــدي شــكري وعــدد مــن االتصــاالت “.

ــي  ــد حريت ــباب تقيي ــي أس ــم ماه ــة، ال أعل ــذه اللحظ ــى ه ــي: “حت ــي العزيب ــف الصحف ويضي
واحتجــازي، فلقــد عملــت بديــوان املحافظــة لحوالــي عــام ونصــف، قبــل أن أقــدم اســتقالتي، 

ــاء”.  وأعمــل مراســاًل لصحيفــة األمن

ــة، ودون  ــر قضائي ــخصي دون أوام ــان الش ــي األم ــق ف ــاك الح ــن انته ــا م ــه الضحاي ــرض ل ــا تع م
ارتــكاب جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون، كل ذلــك يعــد انتهــاًكا لإلعــالن العاملي لحقوق اإلنســان، 
والقوانيــن الوطنيــة، والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة، واالجتماعيــة، والثقافيــة، 
وغيرهــا مــن الحقــوق التــي اعترفــت بهــا اليمــن مــن خــالل مصادقتهــا علــى االتفاقيــات الدوليــة.

 5 -   أجرى فريق املرصد املقابلة مع ياسر املياسي في 6 يونيو/ حزيران 2022م
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ــداء  ــران 2022، لالحتجــاز واالعت ــو/ حزي تعــرض الصحفــي إبراهيــم الجحدبــي فــي 28 مــن يوني
ــداء أســباب. مــن قبــل قــوات األمــن بمحافظــة مــأرب، شــمالي شــرق اليمــن، دون إب

كان الجحدبــي يمــارس عملــه الصحفــي مــن أمــام منزلــه بســبب ضعــف اإلنترنــت فــي مدينــة 
مــأرب، ومــن هنــاك تــم اقتيــاده إلــى املعتقــل، وتعاملــوا معــه بشــكل تعســفي، ولــم يســمح 

لــه حتــى بإبــالغ أســرته أثنــاء اقتيــاده.

ــررت  ــال: “ اضط ــذي ق ــي ال ــي الجحدب ــع الصحف ــا6 م ــال، وتواصلن ــة االعتق ــن عملي ــا م تحققن
للخــروج إلــى فنــاء املنــزل ليــاًل فــي 28 يونيــو؛ للبحــث عــن شــبكة اإلنترنــت واالتصــال؛ إلنجــاز 
ــراد األمــن الخــاص،  ــة مــن أف ــه مجموع ــة عســكرية”- علي ــي، وإذا بطقــم -”مركب بعــض أعمال
ــا منــي أنهــم يتحــرون ويعتــذرون ويتركونــي فــي حــال  طلبــوا منــي الهاتــف، أعطيتهــم ظًن
ســبيلي، لكنهــم طلبــوا منــي الصعــود معهــم علــى متــن الطقــم العســكري، قلــت حينهــا 

بأنــه ســيتم أخــذي إلــى أقــرب نقطــة، ومــن ثــم ســيتم اإلفــراج عنــي”.

لكــن األمــر لــم يكــن كذلــك، إذ تفاجــئ الجحدبــي فــي النقطــة بتحريــر محضــر، وســؤاله عــدة 
أســئلة، يصــف مــا حــدث قائــاًل: “ كنــت أرد عليــه، لكنــه كان مشــحونًا بالتوتــر والغضــب، ومــا 
ــي  ــى قســم الشــرطة وأجبرن ــي إل ــر، وأخذن ــه أكث ــى ارتفــع صوت ــي صحفــي حت ــه بأن إن اخبرت
أن أبصــم علــى املحضــر، وحيــن حاولــت قــراءة مــا كتــب فــي املحضــر ضربنــي علــى ظهــري، 
وطلــب منــي أن أوقــع وأبصــم دون أن أقــرأ، وحيــن قلــت لــه هــذا تصــرف عصابــات ومليشــيات 
وربمــا لــم حصــل لنــا مثــل هــذا التعامــل والغلظــة والبلطجــة عنــد الحوثييــن أجــاب بقولــه: “ارجــع 

لــك عنــد الحوثييــن”.

وكان الصحفــي الجحدبــي اعتقــل فــي الـــخامس مــن فبرايــر/ شــباط 2017 مــن قبــل جماعــة 
الحوثــي مــدة عــام ونصــف، تعــرض خاللهــا للتعذيــب الجســدي والنفســي قبــل أن يتــم اإلفــراج 

عنــه خــالل صفقــة تبــادل أســرى فــي الثانــي مــن يوليــو مــن العــام 2018.

صحفي 
نوع االنتهاك: احتجاز 

تاريخ الواقعة: 28 يونيو 2022 
الجهة مرتكبة االنتهاك: قوات األمن - محافظة مأرب

حالة الصحفي: تم اإلفراج 

إبراهيم الجحدبي 

 6 -     أجرى فريق املرصد املقابلة مع الجحدبي في 30 يونيو/ حزيران 2022م
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يواجــه  إذ  باملخاطــر،  محفوفــة  مغامــرة  اليمــن  فــي  امليدانيــة  الصحفيــة  التغطيــة  تعــد 
ومباشــرة. يوميــة  بصــورة  عدائيــة  تصرفــات  الصحفيــون 

ــة، وتصــادر أدواتهــم  ــداءات الجســدية واللفظي ــا لسلســة مــن االعت ــون يومًي يتعــرض الصحفي
ــدان.  ــدة فــي املي ــة مــن قبــل أطــراف عدي الصحفي

ونســتعرض هنــا االعتــداءات التــي تعــرض لهــا الصحفيــون خــالل النصــف األول مــن العــام 
الجــاري 2022وهــي كالتالــي:

حاالت اعتداء

اسم الصحفي

خليل الطويل

علي الطويل

عبير عبداهلل

وهب الدين العواضي

عبداهلل الحميري

أنور الحاوري

عبدالحكيم املدى

حارث حميد

عبدالخالق عمران

توفيق املنصوري

عبدالعالم دحالن

فؤاد املجيدي

هشام الشبيلي

أبوبكر حسين

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

اعتداء

اعتداء

اعتداء

اعتداء

اعتداء

اعتداء

اعتداء

اعتداء

اعتداء

اعتداء

اعتداء

اعتداء

اعتداء

اعتداء

01/03/2022

01/03/2022

28/05/2022

28/05/2022

28/05/2022

19/04/2022

05/04/2022

10/03/2022

10/03/2022

10/03/2022

26/05/2022

26/05/2022

08/06/2022

05/06/2022

مأرب

مأرب

تعز

تعز

تعز

مأرب

تعز

صنعاء

صنعاء

صنعاء

مأرب

مأرب

مأرب

شبوة

املحافظةتاريخ االنتهاكنوع االنتهاك م
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تعــرض طاقــم قنــاة بلقيــس الفضائيــة بمحافظــة مــأرب، العتــداء مــن قبــل مجموعــة مســلحة 
أثنــاء مزاولــة عملهــم، وســط املدينــة، حيــث قــام مســلحون علــى متــن ســيارة تويوتــا باالعتــداء 
ــى أدوات  ــة الســطو عل ــة الطاقــم مــع محاول ــل وبقي ــل الطوي ــل خلي ــه الشــتائم للزمي وتوجي

العمــل أثنــاء تصويرهــم أحــد التقاريــر اإلعالميــة لــوال تدخــل بعــض املواطنيــن.

وبعــد تواصــل7 فريــق املرصــد مــع الصحفــي خليــل الطويــل أكــد أنــه تــم منعــه مــن التصويــر 
ــة فــي  ــر تلفزيونــي حــول التنمي ــاء قيامــه بالعمــل علــى  تقري ــة الصحــة أثن فــي منطقــة جول
زمــن الحــرب، وقــال الطويــل: “ أثنــاء التصويــر أوقفنــا ثالثــة أشــخاص بلبــاس مدنــي، وطلبــوا 
منــا البطائــق والترخيــص، وقمنــا بعــرض ذلــك، ثــم ســألناهم عــن صفتهــم وأي جهــة يتبعــون، 
ــا  ــر، وقته ــى أدوات التصوي ــطو عل ــة الس ــا، ومحاول ــداء علين ــور باالعت ــى الف ــوا عل ــا قام حينه
ــام  ــد أقس ــى أح ــم إل ــة، وأوصلناه ــكان الحادث ــي م ــن ف ــن الحاضري ــن املواطني ــدد م ــل ع تدخ
املدينــة الــذي بــدوره أطلــق ســراحهم دون التحقيــق معهــم، ودون اتخــاذ أي إجــراء بحقهــم، مــا 
اضطــر الطاقــم إلــى تقديــم بــالغ آخــر فــي  قســم شــرطة الســالم وتــم ضبطهــم  واالعتــذار 

لطاقــم القنــاة”.

7 - أجرى فريق املرصد املقابلة مع خليل الطويل في 2 مارس/ آذار 2022م

علي الطويل
طاقم قناة بلقيس الفضائية - محافظة مأرب

نوع االنتهاك: اعتداء 
تاريخ الواقعة: 1 مارس 2022 

الجهة مرتكبة االنتهاك: نافذون

خليل الطويل 

رئيس تحرير موقع اإلصالح أونالين 

تاريخ االعتقال: 9 يونيو 2015

نوع االنتهاك: اعتقال وإخفاء قسري وتعذيب 
وحكم باإلعدام

تاريخ الواقعة الجديدة: 10 مارس 2022م 

الجهة مرتكبة االنتهاك: جماعة الحوثي

عبدالخالق عمران 
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أفـادت8 أسـر الصحفييـن ملرصد الحريات اإلعالمية تعرض أبناءهـا عبدالخالق عمران وتوفيق املنصوري 
الـذي  املركـزي(،  األمـن  معسـكر  )سـجن  معتقـل  فـي  الشـديد  والضـرب  لالعتـداء  حميـد  وحـارث 
يشـرف عليـه القيـادي الحوثـي عبدالقـادر املرتضـى ممثـل جماعـة الحوثـي فـي مفاوضـات األسـرى 
واملعتقليـن، ويأتـي هـذا االعتـداء بعـد مـا يقـارب العاميـن مـن إصـدار املحكمـة الجزائيـة املتخصصـة 
)أمـن دولـة( الخاضعـة لسـيطرة جماعـة الحوثـي حكـم اإلعـدام بحقهـم فـي إطـار محاكمـة شـكلية، 
ومسّيسـة، بعيـًدا عـن معاييـر املحاكمـة العادلـة، ناهيك عن عدم دسـتورية وقانونيـة املحكمة ذاتها، 

ومخالفتهـا القوانيـن واملواثيـق الدوليـة التـي تضمـن للصحفييـن حريـة الـرأي والتعبيـر.

تتحـدث عـن وضـع  أخبـار عبـر وسـائل اإلعـالم املحليـة والدوليـة  انتشـار  بعـد  االعتـداء  ويأتـي 
الصحفييـن فـي سـجون جماعـة الحوثـي، حينهـا اتهمـت جماعة الحوثي أسـر الصحفيين بتسـريب 

هـذه املعلومـات بعـد آخـر زيـارة لهـم لسـجن األمـن املركـزي بصنعـاء. 

وترفـض جماعـة الحوثـي عرض الصحفيين على األطباء بعد تدهور صحتهم الجسـدية والنفسـية؛ 
جـراء التعذيـب الشـديد الـذي تعرضـوا لـه خـالل فتـرة اعتقالهـم التـي بـدأت فـي يونيـو/ حزيـران 
2015 وحتـى اليـوم، مـا تسـبب فـي تدهـور حالـة الصحفييـن الجسـدية والنفسـية وإصابتهـم 
بأنـواع مختلفـة مـن األمـراض جـراء التعذيـب، واإلهمـال الطبـي املتعمـد فـي سـجون الجماعـة.

8 - أجرى فريق املرصد املقابلة مع أسر الصحفيين في 11 مارس/ آذار 2022م

صحيفة املصدر اليومية

تاريخ االعتقال: 9 يونيو 2015

نوع االنتهاك: اعتقال واخفاء قسري وتعذيب 
وحكم باإلعدام

تاريخ الواقعة الجديدة: 10 مارس 2022م 

الجهة مرتكبة االنتهاك: جماعة الحوثي

موقع الربيع نت

تاريخ االعتقال: 9 يونيو 2015

نوع االنتهاك: اعتقال واخفاء قسري وتعذيب 
وحكم باإلعدام

تاريخ الواقعة الجديدة: 10 مارس 2022م 

الجهة مرتكبة االنتهاك: جماعة الحوثي

حارث حميد 

توفيق املنصوري 
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9 - أجرى فريق املرصد املقابلة مع الصحفية عبير عبداهلل في 4 يونيو/ حزيران 2022م

 فـي الــ 28 مـن مايـو/ آيـار 2022 تعرض كل من )عبير عبداهلل، وهـب الدين العواضي، عبداهلل 
الحميـري( لالعتـداء وإطـالق النـار عليهم من قبل مسـلحين بزي مدني وسـط مدينة تعز.

املباشـر مـن قبـل  النـار  لالعتـداء، وإطـالق  تعرضهـم  اإلعالميـة  الحريـات  9 ملرصـد  أكـدوا  الصحفيـون 
مسـلحين، فـي منطقـة صالة، وسـط مدينة تعز، أثناء تصويرهم مادة صحفيـة إلحدى القنوات الفضائية.

صحفية مستقلة - تعز

نوع االنتهاك: اعتداء 

تاريخ الواقعة: 28 مايو 2022 

الجهة مرتكبة االنتهاك: نافذون 

صحفي مستقل - تعز

نوع االنتهاك: اعتداء 

تاريخ الواقعة: 28 مايو 2022 

الجهة مرتكبة االنتهاك: نافذون   

صحفي مستقل - تعز

نوع االنتهاك: اعتداء 

تاريخ الواقعة: 28 مايو 2022 

الجهة مرتكبة االنتهاك: نافذون   

عبير عبداهلل

وهب الدين العواضي

عبداهلل الحميري
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تعــد التغطيــة الصحفيــة امليدانيــة فــي اليمــن مغامــرة محفوفــة باملخاطــر، إذ يواجــه الصحفيون 
تصرفــات عدائيــة بصــورة يومية ومباشــرة.

ــم  ــادر أدواته ــة، وتص ــدية واللفظي ــداءات الجس ــن االعت ــة م ــا لسلس ــون يومًي ــرض الصحفي يتع
ــدان.  ــدة فــي املي ــل أطــراف عدي ــة مــن قب الصحفي

ونســتعرض هنــا االعتــداءات التــي تعــرض لهــا الصحفيــون خــالل النصــف األول مــن العــام الجــاري 
2022وهــي كالتالي:

تقـول الصحفيـة عبيـر عبـداهلل: “تعرضنـا لالعتـداء دون سـبب يذكر بالرغم من التنسـيق املسـبق 
بالعمـل علـى تصويـر مقابلـة،  الجهـات املعنيـة والشـخصيات االجتماعيـة فـي املنطقـة  مـع 

ولقطـات مـع أحـد أبنـاء املنطقـة، فـي وجـود 

تعــرض الصحفــي مشــعل الخبجــي للمضايقــة والتهديــد وإيقــاف تعاقــده مــع الهيئــة العامــة 
لتنظيــم شــؤون النقــل البــري بعــدن، حيــث أصدرالقائــم بأعمــال الهيئــة علــي حيــدرة محروقــي 
فــي الســادس مــن فبرايــر/ شــباط 2022 أمــًرا إدارًيــا بفصــل الصحفــي الخبجــي، بطريقــة 

ــة ووزارة النقــل. ــي فــي الهيئ ــا فســاد مال ــه حــول قضاي ــة كتابات ــى خلفي تعســفية عل

ــاول أو  ــن يتن ــن، وكل م ــد الصحفيي ــر ض ــد آخ ــا بع ــزداد يوًم ــر ت ــا الكثي ــات وغيره ــذه املمارس  ه
يكتــب عــن الفســاد فــي مؤسســات الدولــة علــى الرغــم مــن تضميــن أرقــام ووثائــق رســمية 
تثبــت صحــة املعلومــات التــي تــم نشــرها، غيــر أن “مــن الغريــب، أن تعتبــر جهــات حكوميــة نشــر 
وثائــق تتعلــق باختــالس املــال العــام ســًرا مــن أســرار الدولــة، ال يجــب اإلفصــاح عنــه، وال ينبغــي 

أن يعرفــه النــاس” بحســب الخبجــي.

حاالت تهديد

صحفي بهيئة وزارة النقل - عدن

نوع االنتهاك: تهديد 

تاريخ الواقعة: 1 فبراير 2022 

الجهة مرتكبة االنتهاك: الهيئة العامة 
لتنظيم شؤون النقل البري 

مشعل الخبجي
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تعــرض الصحفــي علــي عويضــة مراســل وكالــة األناضــول فــي اليمــن للتهديــد بالتصفيــة 
الجســدية، بعــد نشــره معلومــات حــول وجــود عمليــات فســاد فــي قطــاع النفــط والغــاز فــي 

ــره أطــراف نافــذة. محافظــة مــأرب تدي

ومــن خــالل تواصلنــا10 مــع الصحفــي عويضــة قــال: بأنــه تلقــى إشــعارات مــن قبــل أشــخاص عبــر 
مواقــع التواصــل االجتماعــي “فيســبوك”، مفادهــا أن:” هنــاك حديــث يــدور حــول تصفيتــي مــن 
قبــل أطــراف نافــذة فــي قطــاع النفــط والغــاز، علــى خلفيــة منشــوراتي التــي تتحدث عن الفســاد 
واملحســوبية فــي ذات القطــاع”، مشــيًرا إلــى إن هــذا التهديــد هــو األخطــر ضمــن سلســلة مــن 

الــردود والتعليقــات التــي تطالبــه باالمتنــاع عــن الحديــث بشــأن عمليــات الفســاد تلــك.

ــوت  ــع ص ــس موق ــان رئي ــام الب ــى بس ــي تلق ــه الصحف ــة عمل ــى خلفي ــدن وعل ــة ع ــي محافظ ف
الشــعب اإلخبــاري ومديــر عــام شــبكة صحفــي مراقــب، عــدًدا مــن رســائل التهديــد عبــر صفحتــه 

ــد قاســم الضالعــي”.  ــد الحمي ــل شــخص يدعــى “عب علــى فيســبوك مــن قب

ــه:” فــي يــوم الجمعــة11 ، الرابــع مــن مــارس/  ــا مــع الصحفــي البــان أفــاد أن ومــن خــالل تواصلن
ــا مــن شــخص  ــا وصريًح ــًدا واضًح ــت تهدي ــي الســاعة العاشــرة مســاء تلقي آذار 2022، وفــي حوال

11 - أجرى فريق املرصد املقابلة مع الصحفي عويضة في 11 فبراير/ شباط 2022م

مراسل وكالة األناضول في اليمن

نوع االنتهاك: تهديد 

تاريخ الواقعة: 10 فبراير 2022

الجهة مرتكبة االنتهاك: نافذون 

مدير عام شبكة صحفي مراقب - عدن

نوع االنتهاك: تهديد 

تاريخ الواقعة: 4 مارس 2022 

الجهة مرتكبة االنتهاك: مجهولون

علي عويضة

بسام البان
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ــد  ــي باالعتقــال وتقيي ــة فــي محافظــة عــدن، حيــث هددن ــع جهــات أمني ــه يتب مجهــول يدعــي أن
ــرف  ــة وال أع ــادات أمني ــق بقي ــور تتعل ــة أم ــول أي ــة ح ــر والكتاب ــن النش ــف ع ــم أتوق ــي إذا ل حريت

ــه”. ــار حفيظت ــذي أث ــد مــا هــو املنشــور ال بالتحدي

الصحفــي البــان قــام بنشــر بــالغ للنائــب العــام واألجهــزة األمنيــة حــول مــا تعــرض لــه مــن تهديــد، 
ــذي  ــام بمتابعــة الشــخص ال ــة أفــراد أســرتي، وعقــب القي ــا: “ ناشــدتهم حمايتــي، وحماي موضًح
قــام بتهديــدي، والبحــث عنــه بالتعــاون مــع األجهــزة األمنيــة اتضــح بأنــه اســم وحســاب وهمييــن، 
كمــا تبّيــن أن أشــخاًصا آخريــن وصلتهــم رســائل تهديــد مــن نفــس الحســاب”، ويضيــف البــان: “ مــا 
يزيــد الخــوف أن مدينــة عــدن شــهدت فــي اآلونــة األخيــرة الكثيــر مــن االنتهــاكات ضــد الصحفييــن 

وصلــت حــد القتــل بطــرق بشــعة”.

تلجــأ الســلطات املســيطرة علــى األوضــاع فــي اليمــن إلــى القضــاء كأحــد أدوات قمــع الحريــات 
اإلعالميــة وإصــدار أحــكام تتســم بالتســييس والســير بعيــًدا عــن معاييــر املحاكمــات العادلــة. 
حيــث شــهدت اليمــن تنظيــم محاكمــات لصحفييــن علــى خلفيــة قضايــا نشــر وإصــدار أحــكام 

مــن قبــل محاكــم إمــا غيــر متخصصــة أو غيــر قانونيــة.

https://marsadak.org/assistance-1/

محاكمات وأحكام قضائية ضد الصحفيين

  الدعم القانوني

يقــّدم مرصــد الحريــات اإلعالميــة ومــن خــالل تكتــل 
“محامــون للدفــاع عــن الصحفييــن” كافــة أنــواع الدعــم 
القانونــي للصحفييــن/ات والعامليــن/ات فــي مجــال 
ــن يتعرضــون/ن لالنتهــاكات واملضايقــات  اإلعــالم الذي
الدعــم  الصحفــي، ويشــمل  علــى خلفيــة عملهــم/ن 
ــل  ــاء العم ــة أثن ــارات القانوني ــم االستش ــي تقدي القانون
ــة، إضافــة  ــن التعــرض للمســائلة القانوني الصحفــي وحي
إلــى تخصيــص محامــي/ة فــي القضايــا املنظــورة ضــد 

الصحفييــن/ات أمــام املحاكــم.
لتقديــم طلــب الحصــول علــى الدعــم القانونــي مــن 

ــا.. هن

https://marsadak.org/assistance-1/
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االعالمــي نبيــل الســداوي أحــد العامليــن فــي وكالــة األنبــاء اليمنيــة ســبأ بالعاصمــة صنعــاء، 
اعتقلتــه جماعــة الحوثــي فــي الـــ 21 مــن ســبتمبر/ أيلــول 2015 مــن قبــل جهــاز )األمــن 
ــه لإلخفــاء القســري  ــرة اعتقال ــا، وتعــّرض خــالل فت ــرات حالًي السياســي ســابًقا( األمــن واملخاب
والتعذيــب الجســدي واملعنــوي، ورفضــت إدارة الســجن عرضــه علــى طبيــب منــذ بدايــة اعتقالــه 
علــى الرغــم مــن توجيــه النيابــة بضــرورة عرضــه علــى طبيــب ملــا يعانــي مــن آالم فــي الظهــر 

وأســفل العمــود الفقــري جــراء التعذيــب والضــرب الــذي تعــرض لــه.

وبعــد مــرور مــا يقــرب مــن أربعــة أعــوام علــى اعتقــال الســداوي تمــت املوافقــة علــى إحالــة 
ملفــه للنيابــة الجزائيــة املتخصصــة )أمــن دولــة(، وهــي نيابــة غيــر متخصصــة فــي قضايــا 
الصحافــة والنشــر، لتحيلــه النيابــة بدورهــا فــي الـــ 2 مــن يوليــو/ تمــوز 2019 إلــى املحكمــة 

ــة. الجزائي

 وفــي الجلســة التــي عقــدت فــي تاريــخ 22 فبرايــر/ شــباط 2022، حكمــت املحكمــة بإدانتــه 
ــه  ــر مــع العــدوان، ومعاقبت ــة مســلحة والتخاب ــه، وهــي تشــكيل عصاب بالتهمــة املنســوبة إلي
بالســجن ثمــان ســنوات، ووضعــه تحــت رقابــة الشــرطة مــدة ثــالث ســنوات، كمــا تضّمــن الحكــم 
ــا بالتعــاون مــع  ــا وتربوًي ــا، وتســليمه ســلوكًيا وفكرًي توجيًهــا للجهــات املعنيــة بتأهيلــه ثقافًي

هيئــة الــزكاة واألوقــاف.

وبحســب إفــادة محامــي الصحفييــن املعتقليــن عبــد املجيــد صبــره تعــد فقــرة: “ تأهيلــه ثقافًيا، 
وتســليمها ســلوكًيا وفكرًيــا وتربوًيــا بالتعــاون مــع هيئــة الــزكاة واألوقــاف “ مــن أغــرب فقــرات 
ــر مــن أحكامــه  ــح علــى ذكرهــا فــي كثي منطــوق الحكــم التــي يحــرص القاضــي محمــد مفل
فــي قضايــا املعتقليــن رغــم خروجهــا الواضــح والصريــح عــن العمــل القضائــي وفًقــا للدســتور 
والقانــون وارتباطهــا باالســتجابة لطبيعــة العمــل السياســي التابــع لجماعــة الحوثــي املتعلقــة 
بإخضــاع كثيــر مــن فئــات املجتمــع اليمنــي لــدورات ثقافيــة ودينيــة لتكريــس معتقداتهــا 

وأفكارهــا فــي أوســاط املجتمــع”. 

نوع االنتهاك: اعتقال ومحاكمة 

تاريخ االعتقال: 21 سبتمبر 2015

تاريخ اصدار الحكم: 22 فبراير 2022

الجهة مرتكبة االنتهاك: جماعة الحوثي

نبيل السداوي
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ــري  ــل العم ــي خلي ــة( الصحف ــن دول ــة أم ــاء )نياب ــة بصنع ــة املتخصص ــة الجزائي ــتدعت النياب اس
بتهريــب  بالتــورط  االتصــاالت  وزارة  اتهامــه  خلفيــة  علــى  اللبنانيــة  املنــار  قنــاة  مراســل 
ــن  ــات ع ــر معلوم ــري بنش ــم العم ــي، اته ــن السياس ــرات – األم ــاز املخاب ــى جه ــات إل املكامل

عمليــات تهريــب للمكاملــات الدوليــة عبــر األليــاف الضوئيــة. 

ــر مــع دولــة  ــة الجزائيــة فــي العاصمــة صنعــاء بتهمــة التخاب وجــرى اســتدعاؤه مــن قبــل النياب
أجنبيــة، وقــال العمــري فــي صفحتــه علــى فيــس بــوك: إن لديــه “معلومــات مهمــة وكاملــة 
ــى  ــل عل ــه حص ــة”، وأن ــات الدولي ــة للمكامل ــاف الضوئي ــر األلي ــرى عب ــب كب ــات تهري ــن عملي ع
ــتوردة  ــة املس ــركة املحلي ــم الش ــب، واس ــي التهري ــتخدمة ف ــة املس ــوع املنظوم ــم ون “اس

ــي”. ــب املحل ــر التهري ــة خبي ــة مديرهــا، واســم املــورد الخارجــي، وهوي وهوي

النيابــة الجزائيــة ســبق وأن اســتدعت العمــري فــي 12 يوليــو/ تمــوز مــن العــام املاضــي 2021 
بــذات التهمــة، وفــي 20 يوليــو/ تمــوز مــن العــام ذاتــه تــم اعتقــال الصحفــي كامــل املعمــري 

وايداعــه ســجن األمــن السياســي علــى ذمــة القضيــة ذاتهــا.

ــن  ــن )الناطقتي ــران اإليرانيتي ــة طه ــر وإذاع ــاة الكوث ــاًل لقن ــري مراس ــي املعم ــل الصحف  ويعم
ــة(. بالعربي

مراسل قناة املنار اللبنانية - صنعاء

نوع االنتهاك: محاكمة 

تاريخ الواقعة: 12 يناير 2022

الجهة مرتكبة االنتهاك: جماعة الحوثي

خليل عبد اهلل العمري

صحفي - حضرموت

نوع االنتهاك: محاكمة 

تاريخ الواقعة: 30 مايو 2022

الجهة مرتكبة االنتهاك: شركة النفط اليمنية 
- ساحل حضرموت

عبيد واكد
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ــر/ شــباط 2022  ــة املتخصصــة بمحافظــة حضرمــوت فــي 18 فبراي أصــدرت املحكمــة الجزائي
ــة  ــذ ضــد الصحفــي عــوض كشــميم، رئيــس لجن ــا بالســجن مــدة ســنة مــع وقــف التنفي حكًم
ــا  ــة م ــى خلفي ــوت عل ــة حضرم ــن بمحافظ ــن اليمنيي ــة الصحفيي ــي نقاب ــات ف ــوق والحري الحق

ينشــره مــن آراء. 

وبــدأت الســلطات األمنيــة والقضائيــة بتضييــق الخنــاق علــى الكثيــر مــن الصحفييــن، بينهــم 
الصحفــي عــوض كشــميم منــذ العــام 2017، حيــث تــم اعتقالــه فــي 21 فبرايــر/ شــباط مــن 
العــام 2018 بســبب قضايــا نشــر، تنــاول فيهــا مــا وصلــت إليــه الحملــة األمنيــة التــي أعلنــت 
ــم القاعــدة،  ــادة محافــظ حضرمــوت ضــد عناصــر تنظي ــة بقي عنهــا املنطقــة العســكرية الثاني
وصــف كشــميم الحملــة بأنهــا مســرحية وضجيــج إعالمــي فاقــد للمهنيــة واملصداقيــة وتخــدم 

أطــراف خارجيــة.

الصحفــي عبيــد واكــد أحــد الصحفييــن الذيــن مازالــت قضيتهــم منظــورة أمــام القضــاء فــي 
ــة نشــر.  محافظــة حضرمــوت بســبب قضي

وبعــد تواصلنــا 12 مــع واكــد قــال: “تــم اســتدعائي مــن قبــل البحــث الجنائــي بمدينــة املــكال 
فــي 30 مايــو/ آيــار 2022 علــى خلفيــة قضيــة نشــر مرفوعــة ضــدي مــن قبــل شــركة النفــط 
اليمنيــة بســاحل حضرمــوت بســبب منشــور ســابق لــي، وبعــد اســتكمال التحقيــق أصــدر 
مديــر البحــث الجنائــي فــي إدارة أمــن حضرمــوت أمــًرا باعتقالــي واحتجــازي فــي الســجن دون 
ــا للقانــون، وخضعــت للتحقيــق،  أي مبــررات أو مســوغ قانونــي، خاصــة وأن حضــوري تــم وفًق
وأخــذت أقوالــي، إال إنــه تــم احتجــازي ألكثــر مــن عشــر ســاعات قبــل أن يتــم إطــالق ســراحي 

ــن وناشــطين ومســؤولين”.  ــرأي العــام وصحفيي بالضمــان الحضــوري بفعــل ضغــط مــن ال

ــف  ــع املل ــي برف ــث الجنائ ــام البح ــران 2022، ق ــو/ حزي ــخ 9 يوني ــي تاري ــد: “ ف ــف واك ويضي
إلــى نيابــة األمــوال العامــة، والنيابــة بدورهــا قامــت بالتحقيــق معــي، وســماع أقوالــي فــي 

ــى اآلن”. ــة إل ــة األمــوال العام ــام نياب ــة منظــورة أم ــزال القضي ــا ت ــق، وم جلســتي تحقي

•  صحفي - حضرموت
• نوع االنتهاك: محاكمة 

• تاريخ الواقعة: 18 فبراير 2022
• الجهة مرتكبة االنتهاك: شركة النفط اليمنية 

- ساحل حضرموت

عوض كشميم

12 - أجرى فريق املرصد املقابلة مع الصحفي واكد في 13 يونيو/ حزيران 2022م
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يواجــه  إذ  باملخاطــر،  محفوفــة  مغامــرة  اليمــن  فــي  امليدانيــة  الصحفيــة  التغطيــة  تعــد 
ومباشــرة. يوميــة  بصــورة  عدائيــة  تصرفــات  الصحفيــون 

ــة، وتصــادر أدواتهــم  ــداءات الجســدية واللفظي ــا لسلســة مــن االعت ــون يومًي يتعــرض الصحفي
ــدان.  ــدة فــي املي ــة مــن قبــل أطــراف عدي الصحفي

ونســتعرض هنــا االعتــداءات التــي تعــرض لهــا الصحفيــون خــالل النصــف األول مــن العــام 
الجــاري 2022وهــي كالتالــي:

مؤسسات إعالمية

اسم املؤسسة 
اإلعالمية

صوت اليمن 
اف ام

جراند اف ام

األولى اف ام  

الديوان اف ام

طفولة مجتمعية 
اف ام 

دلتا اف ام

ألوان اف ام   

يمن ميوزك 
اف ام 

سمارة اف ام  

يمن شباب

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

إذاعة

إذاعة

إذاعة

إذاعة

إذاعة

إذاعة

إذاعة

إذاعة

إذاعة

قناة 
فضائية

اقتحام وإيقاف 
البث

اقتحام وإيقاف 
البث

اقتحام وإيقاف 
البث

اقتحام وإيقاف 
البث

اقتحام وإيقاف 
البث

اقتحام وإيقاف 
البث

اقتحام وإيقاف 
البث

اقتحام وإيقاف 
البث

اقتحام وإيقاف 
البث

اقتحام واعتداء

28/1/2022

28/1/2022

28/1/2022

28/1/2022

28/1/2022

28/1/2022

2/4/2022

2/4/2022

2/4/2022

2/1/2022

جماعة الحوثي

جماعة الحوثي

جماعة الحوثي

جماعة الحوثي

جماعة الحوثي

جماعة الحوثي

جماعة الحوثي

جماعة الحوثي

جماعة الحوثي

نافذون

مازالت 
متوقفة

تم معاودة 
البث

تم معاودة 
البث

تم معاودة 
البث

تم معاودة 
البث

تم معاودة 
البث

تم معاودة 
البث

تم معاودة 
البث

تم معاودة 
البث

لم يتوقف 
البث

صنعاء

صنعاء

صنعاء

صنعاء

صنعاء

صنعاء

إب

إب

إب

تعز

تاريخ نوع االنتهاكنوعها
االقتحام

املسؤول عن 
االنتهاك

الوضع 
الحالي املحافظة م



29

عبوات ناسفة يف طريق الصحافة اليمنيةعبوات ناسفة يف طريق الصحافة اليمنية

 تواجــه اإلذاعــات الخاصــة واملجتمعيــة فــي مناطــق ســيطرة جماعــة الحوثــي الكثيــر مــن 
التحديــات والصعوبــات أبرزهــا التحديــات األمنيــة، كالتهديــد باالعتقــال، واإلغــالق، واملصــادرة، 
ناهيــك عــن تحديــات أخــرى تتعلــق بضعــف الخدمــات األساســية كالكهربــاء واإلنترنــت وغيرهمــا.

ــة  ــي العاصم ــة ف ــات محلي ــع إذاع ــت تس ــاري 2022 تعرض ــام الج ــن الع ــف األول م ــي النص ف
صنعــاء ومحافظــة إب الخاضعتيــن لســيطرة جماعــة الحوثــي لالقتحــام وإيقــاف بثهــا بشــكل 
ــزام اإلذاعــات العشــر  ــرأي والتعبيــر، نتــج عــن ذلــك إل تعســفي بهــدف التضييــق علــى حريــة ال
وهــي )إذاعــة صــوت اليمــن - إذاعــة جرانــد اف ام - إذاعــة األولــى اف ام - إذاعــة طفولــة 
مجتمعيــة - إذاعــة الديــوان - إذاعــة دلتــا اف ام - إذاعــة يمــن ميــوزك - إذاعــة ســمارة اف ام - 

ــات تحــت مســميات عــدة.   ــة، وجباي ــغ مالي ــوان اف ام( بدفــع مبال اذاعــة ال

 ومــن املعــروف أن مناطــق ســيطرة جماعــة الحوثــي أصبحــت خاليــة مــن جميــع الوســائل 
ــث  ــة بب ــا الجماع ــي تلزمه ــات الت ــك اإلذاع ــوى تل ــة س ــة والحزبي ــتقلة والخاص ــة املس اإلعالمي

ــا. ــية له ــات السياس ــب والتوجه ــج تتناس برام

وحصــل مرصــد الحريــات اإلعالميــة علــى مقاطــع فيديــو توثــق لحظــة اقتحــام مســلحين مبانــي 
اإلذاعــات بطــرق غيــر قانونيــة، ومــن ثــم رش الطــالء علــى كاميــرات املراقبــة مــن أجــل عــدم 

توثيــق تصرفــات املهاجميــن التابعيــن لجماعــة الحوثــي. 

ويؤكــد مــدراء اإلذاعــات أنهــم يعملــون مــن أجــل اســتخراج التراخيــص إال إن وزارة اإلعــالم فــي 
ــى  ــق عل ــدف التضي ــد به ــكل متعم ــراءات بش ــل اإلج ــي تعرق ــة الحوث ــيطرة جماع ــق س مناط
اإلذاعــات بالرغــم مــن التزامهــا بسياســة جماعــة الحوثــي، وإقحامهــا فــي معاركهــا اإلعالميــة 
مــن خــالل بــث برامــج أســبوعية موحــدة فــي جميــع اإلذاعــات ضــد مــا يســمونه العــدوان، وهــو 

بــث ملــزم مــن قبــل الجماعــة الحوثــي. 

كمــا تتعــرض اإلذاعــات فــي تلــك املناطــق للمضايقــات بســبب بثهــا األغانــي، وإلزامهــا ببــث 
ــد،  ــة والحش ــو التعبئ ــة نح ــج موجه ــي أهازي ــي، وه ــة الحوث ــل جماع ــن قب ــة م ــل املنتج الزوام

ــة.  وتتضمــن كلمــات مؤججــة للصــراع وتدعــو للعنــف والكراهي
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أقدمــت مجموعــة مســلحة تتبــع وزارة اإلعــالم بحكومــة صنعــاء، وقســم شــرطة النصــر بحــدة 
علــى االعتــداء، وكســر أبــواب إذاعــة صــوت اليمــن، ونهــب أجهــزة البــث واإلرســال، وغيرهــا مــن 
املحتويــات، ثــم غــادرت تاركــة األبــواب مفتوحــة مــا أدى إلــى توقــف بــث اإلذاعــة التــي قــدرت 

خســائرها خــالل الســتة األشــهر املاضيــة بمــا يقــرب مــن 60 مليــون ريــال.

 عمليــة االقتحــام والنهــب جــاءت بعــد صــدور قــرار مســتعجل مــن محكمــة الصحافــة بصنعــاء، 
قبــل االعتــداء بأيــام ســمح لإلذاعــة بإعــادة البــث وعــدم التعــرض لهــا مــن قبــل أي جهــة 

ــة.  حكومي

ــالم  ــوزارة اإلع ــن ل ــلحين تابعي ــل مس ــن قب ــا م ــاف بثه ــا وإيق ــة ونهبه ــام اإلذاع ــرى اقتح وج
وقســم شــرطة النصــر، رغــم صــدور قــرار مــن محكمــة الصحافــة بصنعــاء قبــل االعتــداء بأيــام 

ــة.  ــل أي جهــة حكومي ســمح بإعــادة البــث وعــدم التعــرض لإلذاعــة مــن قب

وأوضــح تصريــح ملديــر اإلذاعــة  تلقــى املرصــد نســخه منــه: “ لــم يســتمر بثنــا بعــد هــذا القــرار 
ســوى أربعــة أيــام لنتفاجــأ باالعتــداء والســطو املســلح وعــدم احتــرام قــرار القضــاء”.

ــًرا  ــاء؛ نظ ــى القض ــوء إل ــرت للج ــن اضط ــوت اليم ــة ص ــول: “ إذاع ــة بالق ــر اإلذاع ــح مدي ويوض
لقيــام وزارة اإلعــالم بإغــالق البــث بالقــوة فــي 25 ينايــر/ كانــون الثانــي ٢٠٢٢م وظللنــا قرابــة 
خمســة أشــهر فــي املراجعــة واالمتثــال ألي طلبــات تتوافــق مــع لوائــح الــوزارة إال إن كل 

ــت بالرفــض”. ــا قوبل محاوالتن

ــون  ــت 25 ملي ــة بلغ ــائر مالي ــا خس ــهر كبده ــتة أش ــوال س ــة ط ــث اإلذاع ــف ب ــا: “ توق مضيًف
ريــال حتــى تاريــخ حصولهــا علــى قــرار قضائــي بمعــاودة البــث، وتشــمل هــذه الخســائر 
رواتــب موظفيــن، وإيجــارات املبنــى، وفقــد العمــالء املعلنيــن، ناهيــك عــن خســارة املوســم 
الرمضانــي الــذي يعــد أهــم محطــات الكســب الســنوي، وتضاعفــت الخســائر بدرجــة كبيــرة بعــد 
إقــدام وزارة اإلعــالم علــى نهــب أجهــزة إرســال اإلذاعــة التــي تقــدر قيمتهــا بمبلــغ 35 مليــون 
ــادة الشــهرية نظــًرا لتوقــف  ــة للزي ــال.. قابل ــون ري ــال لتصــل خســائر اإلذاعــة ســقف ٦٠ ملي ري

اإلذاعــة عــن البــث “.

اذاعة صوت اليمن 
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