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  التقرير السنوي األول 

  2012للحريات االعالمية في اليمن للعام 

  ..كلمة البد منها

على تكـوين   ساعدكما أنه يرتقي بالوعي وي ،والمعرفة للناسوالوقائع  عالم دور كبير في نقل األخبارلإل

يسهم بالتـالي فـي عمليـة    و ..وصنع رأي عام تجاه األحداث والقضايا المختلفةاتخاذ القرارات اآلراء و

 وحرية الحصولوهذا ال يتأتى إال في أجواء من الحرية ومنها حرية الرأي والتعبير .. التحول الديمقراطي

 دورهم في نشـر ب قيامالمن  واإلعالميين تمكين الصحافيينو للجميع وقالحقه هذ وضمان المعلومات على

وتقديم المعلومات الصحيحة والدقيقة، بموضوعية وحيادية وأمانة، فاإلعالم حرية  الحقائق وتقصي المعرفة

  .والتزام ومسئولية

حريات العن  هذا التقريرعلى إصدار قوق والحريات اإلعالمية والتطوير مؤسسة حرية للحمن هنا عملت 

  .مؤسسة في عامها األولال صداراتإباكورة  يعدالذي و 2012اإلعالمية في اليمن

بمختلف  لها إعالميون التي تعرض المختلفةاالنتهاكات تتبع ورصد وتوثيق هذه  ورغم الجهد الذي بذل في

ضـعف   اة منهعديدألسباب ، قصورجوانب  اليخلو من، إال أنه عملهم ومجاالت وتوجهاتهم تخصصاتهم

اإلمكانات  ةمحدودي بالغ عن االنتهاكات لدى اإلعالميين وأيضاي اإلوالمبادرة ف والقانوني الوعي الحقوقي

انتهاكات عديدة تعرض لها صحافيون وإعالميـون جـراء   هناك ، ف2012خالل  لدى المؤسسة المتوفرة

المبـادرة فـي   لم يدركوا أهمية  همألن كثيراً من إال بعد التواصل معهم، لم يتم رصدهانشاطهم اإلعالمي 

بالرصد والمناصرة والدفاع عن الحقوق والحريـات   معنيةومنظمات لجهات اإلبالغ عنها، أيا كان نوعها 

هذا اإلجراء وإعالن االنتهاكات وبيانها للرأي العام يساعد على  كون، حكومية أخرى جهاتلواإلعالمية أ

  . الحد منها وربما يمنع تكرارها
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هم تحت المجهر وأن كـل انتهـاك يمـارس ضـد     نون أعندما يرنتهاكات ومن المؤكد أن من قاموا باال

ونشـره عبـر مختلـف     وتوثيقهاإلعالميين ومؤسسات اإلعالم المختلفة لن يمر بسهولة، بل يتم رصده 

دعـا  ار، يكـون ذلـك   جميعالمن قبل واستهجان  واستنكار وأنهم باتوا محل نقدالوسائل محليا وخارجيا 

وبالتالي نسهم معا في  قد يرتكبون مثل هذه األعمال واالنتهاكات في قادم األيام وألمثالهم ممنوزاجراً لهم 

  .تعزيز الحقوق والحريات اإلعالمية وصيانتها

والتي توزعت  2012إعالمية فيعالميين ومؤسسات إ بحقوياتي هذا التقرير ليكشف حاالت االنتهاكات 

مقارنـة   وهـو رقـم كبيـر    )432(نحو تعرض لها  هاك،انت حالة )260(على عشرة محاور، تضمنت 

ـ وكان  شهدت ثورة التغيير في اليمن، التي 2011بانتهاكات  ـ م االوضع فيه اسـتثنائيا   والظـرف ا ختلف

   .لإلعالميين وغيرهم

ممن تعرضوا  ثبت وتأكدتبعد ، قاموا بهاومن  حادثة انتهاك وقعت كلحالة و كل تفاصيلالتقرير تضمن و

من  وجهات نافذة أخرى، حيث يظهر هي جهات رسمية وحكومية تلك الجهات منن كثيرا فإلها ولألسف 

ومـن   من قيادات أمنية وعسكرية وسياسـية  بعض تلك االنتهاكات في حق إعالميين أنها تمت بتوجيهات

  . شخصيات اجتماعية وقبلية

أجسـاد   االعتداءات ت تلكطال وقد االنتهاكات األخرى من حاالت ةنسب كبرأ) %31(االعتداءات تشكل و

  .المختلفة عملهم وأجهزتها ومكاتبهم ومقرات ومنازلهم وسياراتهم وأدواتهم وممتلكاتهمإعالميين 

عدد منهم والحكم  محاكمةتمت والمحاكم و لى النيابةإ استدعاء صحافيين وإعالميين تم أيضا 2012وخالل

، حيث حكم عليها غيابيا بالسـجن لمـدة سـنة    بأنه جائر وصفه يمكنبحكم ) ماجد كاروت(ى أحدهم عل

عبداإلله حيدر شائع الذي يقضـي   حبس واعتقال صحافيين أبرزهم واستمرارألف ريال،  200وتغريمه 

المطبوعـة   من الصـحف لنسخ أعداد  وإتالف مصادرةعقوبة بالسجن مدتها خمس سنوات، إضافة إلى 

بعض حـاالت  ، إال أن والهواتف المحمولة اميراتعالميين مثل الكإواإلتالف ألدوات ة وكذلك المصادر
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مواقع إلكترونية أو  كما في حاالت قرصنة وحجب ،الجهة التي تقف وراءها التثبت من ات يصعباالنتهاك

  .وغيرها التشويش على بث القنوات الفضائية

إلعـالم  تعمـد اسـتهداف ا  نجد أن هنـاك   االنتهاكات التي تم رصدهاوباستعراض سريع لهذا التقرير و

أي تم محاسبة تلم هم، ألنه ضدأنها تمت بصورة عمدية بين وتاألساسية،  وحقوق اإلعالميين واإلعالميين

  .المعتدينمن 

لتغيير افي عملية  اضطلع بهالكبير الذي  بأهمية اإلعالم والدورتأكيدات رسمية وحكومية وشعبية رغم و

خاصـة   قنوات تلفزيونية فضـائية بدء البث ليومية وصحف  السماح بإصداررغم و البلدهذا السلمية في 

انتخابـات   عبراألول بعد تغيير رأس النظام  العاموهو  2012الل ، خ)FM(عبر الـ خاصة ذاعاتوإل

 فـي ) 13(رقـم   جمهـوري  بقـرار ات المعلوم على قانون حق الحصولرئاسية توافقية، ورغم إصدار 

 للحريات اإلعالمية مازالت مستمرة ومـن مختلـف األطـراف   االنتهاكات ، إال أن )2012يوليو/تموز1(

، األمر الذي أبقى على التطبيق عن بعيداو حبرا على ورقات مازال وقانون حق الحصول على المعلوم

 مراسلون( منظمة فحسب التصنيف السنوي لحرية الصحافة الذي أصدرته .خطرفي دائرة الحرية اإلعالم 

على ) 169(ضمن المراتب العشر األخيرة من التصنيف، فترتيب اليمن  ليمناال يزال  الدولية) بال حدود

  .  كونها من الدول التي مازالت تشهد انتهاكات ضد حرية اإلعالم دولة،) 179(قائمة 

رسم صـورة لوضـع اإلعـالم    االعالمية يسهم في  الذي تقوم به مؤسسة حرية لالنتهاكات لرصدا هذا

   .رقابة دائمة على واقع الحريات اإلعالمية ، ويشكلوالحريات اإلعالمية في اليمن

ومنها  تزايد بأهمية عملية الرصد والتوثيق وبالذات عقب ثورات الربيع العربييوعي الأن ومن المالحظ 

عام االنطالقة لمشـروع كبيـر    2013إلى أن يكون العام  حرية مؤسسة وتسعى ،ثورة التغيير في اليمن

ل الرصد والمناصرة عبر تعاقدها مع خبراء دوليين في هذا المجـال وتنفيـذ   في مجا وأكثر احترافي لها

التـي   توثيق االنتهاكـات  لالسهام في رفع مستوى االدراك بأهميةإلعالميين تدريبية وتوعوية ل نشاطات
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وفي مجال المناصرة، سعيا نحو تحقيق الهدف المتمثل في تعزيـز الحقـوق والحريـات     يتعرضون لها

  .شرط أساس للديمقراطيةلى اعبتار أن حرية اإلعالم ع اإلعالمية،

 طاولة المطروحة على القضايا ضمناليمني بمختلف توجهاته  اإلعالم كونحرية إلى أن يمؤسسة وتسعى 

 ترشيد الخطاب اإلعالمي بكل أشـكاله و بغية تحفيز المشاركة المجتمعية في الشأن العام الوطني، الحوار

واالرتقاء باألداء اإلعالمي وتطويره، بما يخدم ويحقق أهداف التنميـة والديمقراطيـة والبنـاء     وتوجهاته

  . واالستقرار في البالد

ات تدريبية تخصصية ونوعية دور 2012خالل عام في الموسم التدريبي األولقد نظمت مؤسسة حرية و

حققت النتائج تلك الدورات التدريبية  جميعوعديدة، إسهاما منها في تطوير اإلعالم واالرتقاء بأدائه المهني 

البيانات المنـددة باالنتهاكـات التـي    وإصدار الرصد والمناصرة  إلى إضافة والنجاح المنشود، المرجوة

  .وصحافيون تعرض لها إعالميون

عادة صـياغته وإخراجـه   إل مشروع قانون اإلعالم السمعي والبصريخاصة ب حملةوقامت المؤسسة ب 

، وتضمن هذا التقرير جانبا من تلـك النشـاطات   ق والمعايير الدولية وتلبي تطلعات الجميعبصيغة تتواف

  .والبيانات واألعمال

وحـافزا   قويا دافعا اهاأعطما  هذاو.. حافال بالعطاء واإلنجاز والنجاح لمؤسسة حرية 2012لقد كان عام 

التطوير االعالمي مهنيا وحريـة، حيـث   القيام برسالتها وتحقيق أهدافها المرجوة في  في مثابرةا للمشجع

 فـي المشاريع والنشاطات  منوالمفيد  بالجديد حافالا عام 2013تسعى مؤسسة حرية إلى أن يكون عام 

اإلعالمـي   اإلعالم من خالل مشروع التـدريب  تطوير لىإإضافة  االنتهاكات، ورصد مجال المناصرة

، كما تسعى إلى تنسيق جهودها مع العديـد مـن   المجاالت اإلعالميةالتخصصات و في مختلف المستمر

  . الجهات المحلية والخارجية لتطوير أداءها ولتشكيل جبهة موحدة للعمل على التطوير االعالمي

**********  
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  في سطور.. مـؤسسـة حريـة 
 

 ن؟ــن نحــم

تأسست بموجب حكومية،  يمنية طوعية غير نظمةللحقوق والحريات اإلعالمية والتطوير، م حريةمؤسسة 

، أسسها ويرأسها الصـحافي  2012من وزارة الشئون االجتماعية والعمل في يناير ) 615( ترخيص رقم

من اتحاد الصحافيين الكنـديين   2011اليمني خالد الحمادي، الحائز على الجائرة الدولية لحرية الصحافة 

 . لحرية التعبير

  اـــرؤيتنـ
  .لتعزيز الديمقراطية وحقوق اإلنسان.. اإلعالم  حريةاالرتقاء ب

 اـــرسالتن

اإلعـالم وتقـديم    حريـة منظمة طوعية غير حكومية متخصصة في رصد االنتهاكات ل.. حريةمؤسسة 

اإلعالم وتنميـة القـدرات اإلعالميـة،     وتكرس جهودها لتطوير. المناصرة والدعم القانوني للصحافيين

والديمقراطية وحقوق اإلنسان في اليمن، عبر  الحريةلتضطلع بدورها في االرتقاء بالوعي العام وتعزيز 

 .التشبيك مع منظمات مماثلة محلية وإقليمية ودولية، وصوال للتميز والريادة في مجالها

 ا ــأهدافنـ

  .عالميةاإل الحرياترصد االنتهاكات للحقوق و •

 .ـهمحرياتمناصرة الصحافيين والدفاع عن حقوقهم و  •

 .التعبير حريةالصحافية واإلعالمية و حرياتاالرتقاء بال •

 . تطوير مهارات ومهنية اإلعالميين وفق المعايير العالمية  •

  . تنمية الوعي الحقوقي وتعزيز الديمقراطية وحقوق اإلنسان •
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  رئيس المؤسسة/ المؤسس

 

  .خالد الحماديهو الصحافي ) حريةمؤسسة (مؤسس •

من اتحاد الصـحافيين الكنـديين   ) 2011الصحافة  حريةالجائزة الدولية ل(حائز على  •

  .التعبير حريةل

 .1996صحافي ومراسل للعديد من الصحف ووسائل اإلعالم الدولية منذ مطلع العام  •

اسال لصحيفة القـدس  يعمل حاليا منتجا إخباريا لقناة الجزيرة اإلنجليزية في اليمن ومر •

 .العربي اللندنية

الطبعـة  (وإذاعة مونت كارلو الدولية ومجلـة فـوربز    24عمل مراسال لقناة فرانس  •

 .ومجلة الزمن الكويتية ومصورا صحافيا لوكالة الصحافة الفرنسية) العربية

شارك في العديد من المؤتمرات المحلية والدولية المعنية بالصحافة واإلعالم والحقوق   •

  .والديمقراطية الحرياتو

  .حاصل على دبلوم عالي في الصحافة واإلعالم وماجستير في العلوم السياسية  •
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   برنامج رصـد 

  

االنتهاكات وتلقي البالغات عنها وتوثيقها ومراقبة حرية الصحافة وحرية التعبيـر   رصدبرنامج ل) رصد(
والتوثيق لكافة االنتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون واإلعالميـون   الرصدويعنى بعمليتي  .في اليمن

والمصورون الصحافيون سواء كانوا موظفين أو متعـاونين وكتـاب الـرأي والمؤسسـات الصـحافية      
مية من تهديد أو اعتداء أو اعتقال تعسفي أو تعذيب أو إخفاء قسري أو حرمان من مزاولة المهنة واإلعال

  .أو منع من السفر أو تحريض أو غير ذلك
  

  :أهداف برنامج رصد

 .االنتهاكات التي تتعرض لها الحريات اإلعالمية وحرية التعبير في اليمن رصد - 1

  .تشجيع الصحافيين واإلعالميين على اإلبالغ عن االنتهاكات التي يتعرضون لها والكشف عنها - 2

  .القوانين والقرارات التي تحد من الحريات الصحافية واإلعالمية وحرية التعبيررصد  - 3

يون التحريض أو التهديد أو االنتهاكات بكافة صورها، التي يتعرض لها الصحافيون واإلعالمرصد  - 4
  .أو المؤسسات الصحافية واإلعالمية

  .اإلبالغ عن وقائع االنتهاكات التي تقع أثناء ممارسة حق كفلته التشريعات والقوانين المحلية والدولية - 5

العمل على تسجيل وتنظيم المعلومات بطريقة منهجية، وإنشاء نظام يسهل من خالله جمع الوثـائق   - 6
  .ل نشرها والرجوع إليها واالستفادة منها المطلوبة وتدوين الحقائق ليسه

العمل على توثيق ومراقبة المحاكمات ضد الصحافيين واإلعالميين المنتهكة لحقوقهم، وكل ماله صلة  - 7
  .بممارسة الحقوق والحريات اإلعالمية في اليمن
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  :وسائل وآليات عملية الرصد

 .تلقي البالغات من الذين تعرضوا لالنتهاكات أو من أقاربهم وأصدقائهم - 1

التواصـل   االنتهاكات من خالل ما ينشر في الوسائل اإلعالمية المختلفة أو في مواقع رصدمتابعة و - 2
  .وغيرها) تويتر(و) فيس بوك(االجتماعي 

ربهم وأهليهم لمعرفة المزيد عن حـاالتهم  التواصل الدائم مع من تعرضوا لتلك االنتهاكات أو مع أقا - 3
  .ومتابعة تداعيات عمليات االنتهاك

  .إجراء عملية بحث وتقص للحقائق حول االنتهاكات وتحليلها وصياغة تقارير دورية بشأنها - 4

  

  :مشروع الخط الساخن

نيسان /إبريلفي الخامس من ) مؤسسة حرية(، الذي أطلقته الخط الساخنمشروع ) رصد(ويتضمن برنامج 
بالغات االنتهاكات ضد اإلعالميين وكتاب الرأي وكافة العاملين في المجال اإلعالمي وكذا  تلقي، ل2012

 .ضد المؤسسات اإلعالمية والصحافية التي تتعرض ألي نوع من أنواع االنتهاك أو سلب الحقوق

  715552666أو  737911911الجوال الخط الساخن وذلك على رقم 

  01539090 للرقم األرضيباإلضافة 

   FFhotline@gmail.com :وعبر البريد اإللكتروني

أيام في األسبوع وفي أيام  7ساعة في اليوم و 24ى على استقبال البالغات على مدالخط الساخن ويعمل 
   .اإلجازات واألعياد
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  :أهداف خدمة الخط الساخن

الصعيد المحلـي والـدولي منـذ    أن يكون صوت الذين يتعرضون لالنتهاكات عاليا ومسموعا على  - 1
  .اللحظة األولى لوقوع االنتهاك عليهم

  .أن تكون حرية الصحافة واإلعالم في دائرة الضوء واالهتمام دائما - 2

  .محاصرة المنتهكين للحريات إعالميا وحقوقيا - 3

في أسـرع  اإلسهام في إيصال صوت الذين يتعرضون لالنتهاك من اإلعالميين إلى الجهات المعنية  - 4
وقت ممكن من أجل التحرك السريع لحل قضاياهم واحتوائها قبـل تفاقمهـا، وإيقافهـا والحيلولـة دون     

  .تكرارها
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 برنامج مناصرة

  

يعنى بالحماية والدفاع عن الحقوق والحريات اإلعالمية وحرية الرأي والتعبير وتوفير  )مناصرة( برنامج 
حقوقهم لالنتهاك واإلسهام في إيقاف التصرفات المخالفة للقـوانين  الدعم والمساندة القانونية لمن تعرضت 

الـذين   مناصـرة ل من أي طرف كان، من خالل اإلبالغ السريع عنها وتبني حمالت محليـة وخارجيـة  
تعرضوا لالنتهاكات من اإلعالميين والصحافيين وكتاب الرأي والمؤسسات الصحافية واإلعالمية، كونهم 

   .تهم أو ممارسة عملهم أو ممارسة حرية التعبير عن الرأيتعرضوا لذلك بسبب مهن

  :أهداف برنامج مناصرة

العمل على الحد من االنتهاكات التي يتعرض لهـا الصـحافيون واإلعالميـون أو المؤسسـات      -1
  .الصحافية واإلعالمية

العمل على توفير ضمانات قانونية لتحسين الحريات والحقوق اإلعالمية وحرية التعبير لتواكـب    -2
  .المتغيرات السياسية التي يشهدها اليمن

مساندة الصحافيين واإلعالميين لممارسة حقوقهم المشروعة الدستورية والقانونية في التعبير عن   -3
  .تمع في اإلعالم والمعرفةآرائهم عبر مختلف الوسائل والدفاع عن حق المج

المساهمة في توفير استشارات قانونية لمن تعرض ألذى أو محاكمة جراء قيامه بواجبه المهنـي   -4
  .واألخالقي وتوفير الحماية القانونية والسبل الكفيلة بإنصافهم

وليـة  تمكين اإلعالميين من الدفاع عن حقوقهم التي كفلتها لهم التشريعات والقوانين المحلية والد -5
 .وإيقاف التصرفات المخالفة لها

  :الوسائل واآلليات

تقديم المساعدة القانونية بدون مقابل وتوكيل محامين للدفاع عن اإلعالميـين الـذين يتعرضـون     -1
  .لالنتهاكات من خالل النزول إلى الميدان

 . ميونمحلية ودولية من أجل إيقاف االنتهاكات التي يتعرض لها اإلعال مناصرة حمالت  تنظيم  -2
تنظيم حمالت إعالمية وحقوقية على الصعيد المحلي والدولي لحث الجهات المرتكبة لالنتهاكات   -3

  .على تغيير سياساتها
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حث الجهات المعنية على العمل للحد من االنتهاكات لحقوق وحريات اإلعالميين ومنعهـا، مـن     -4
 .خالل التشريعات أو اإلجراءات األخرى ومحاسبة المخالفين

الشكاوى واإلبالغ عن كافة االنتهاكات ضد الحقوق والحريات اإلعالمية ونشـر البيانـات   رفع   -5
 .الصحافية التي تدين االعتداءات واالنتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون واإلعالميون

تنظيم نشاطات متنوعة لتعزيز ورفع وعي العاملين بمجاالت اإلعالم المختلفة وتزويدهم بالمفاهيم   -6
  .ة والقانونية التي كفلتها التشريعات والقوانين المحلية والدوليةالحقوقي

وتحريك قضايا االنتهاكات . حث القانونيين والمحامين على االهتمام بحقوق اإلعالميين وقضاياهم  -7
 . ضد اإلعالميين قضائيا وقانونيا

  .بناء وتشكيل رأي عام مجتمعي مناصر لحقوق وحريات اإلعالميين -8
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 تطوير اإلعالمبرنامج 

إلى تفعيل األداء اإلعالمي واالرتقاء به مـن  التطوير واإلعالمية  تسعى مؤسسة حرية للحقوق والحريات
 الشامل الذي يشتمل على التدريب النوعي للكوادر الصحافية واإلعالمية عبرتطوير اإلعالم خالل برنامج 

مدربين أكفاء وخبراء في هذا المجال وتزويدها بالمعلومات واألساليب الحديثة، باإلضافة إلى تبني مشاريع 
  .لتطوير اإلعالمنوعية 

وتطمح مؤسسة حرية إلى اإلسهام في صناعة جيل جديد من اإلعالميين القادرين علـى التواصـل مـع    
ثورة االتصاالت والمعلومـات وتقنيـات اإلعـالم    وتحقيق التميز المهني والمواكبة ل .الجماهير باحتراف

مهارات الصحافيين واإلعالميين وصقل خبراتهم وتنمية قدراتهم، من خالل  تطويرباإلضافة إلى  الجديد،
   .تطوير اإلعالمتنظيم دورات تأهيلية على مختلف المستويات والتخصصات وفق أولويات 

  :دافــاأله 

  :تسعى مؤسسة حرية إلى تحقيق األهداف اآلتيةعالم تطوير اإلمن خالل برنامج  

  .األداء المهني ورفع كفاءة اإلعالميين وتعزيز مستوى االحترافية لديهم تطوير  •

  .أدائها تطويربغية بناء القدرات المهنية وتعزيز البناء المؤسسي لمؤسسات إعالمية  •

  .مهارات الصحافيين واإلعالميين ومدهم بأهم األسس النظرية لإلعالم وتطبيقاتها العملية تطوير •

إعـالم  إطالق مشاريع لتحسين األداء وتنمية القدرات لمختلف الفئات والتخصصات وصوال إلى  •
  .ومتخصصمتطور 

الميـين  تنمية المهارات اإلعالمية الحديثة وبناء قدرات اإلعالميـين الشـباب والطـالب واإلع    •
  .والصحافيين المبتدئين

   .الرسالة اإلعالمية شكال ومضمونا تطويراإلسهام في رسم سياسة إعالمية تأخذ في االعتبار  •

  

  : الوسائل 
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  .تنفيذ برامج تدريبية متكاملة، نظرياً وتطبيقيا، عبر خبراء ومدربين أكفاء في هذا المجال •

محليـا  التطوير اإلعالمي ومراكز التدريب وبناء شراكات مع المنظمات والمؤسسات اإلعالمية  •
 .ودوليا

 .إنتاج برامج إعالمية أنموذجية ذات معايير مهنية عالية وإشراك المتدربين والخبراء في إنتاجها •

  .تجهيز وحدة إنتاج تليفزيونية متكاملة في المؤسسة لغرض التدريب واالنتاج اإلعالمي •

  .والدوليين لالرتقاء باألداء اإلعالميالتشبيك مع الشركاء المحليين واإلقليميين  •

 .استقدام أفضل الخبرات والكفاءات من المدربين الدوليين في مختلف المجاالت اإلعالمية •

     .تبادل المهارات والخبرات بين المشاركين في الدورات التدريبية وبناء عالقات مهنية بينهم •

اء والباحثين والمتخصصين والمهتمين تنظيم حلقات نقاشية وورش عمل وندوات ومنتديات للخبر •
   .تطوير اإلعالمب
 .المحلية اإلعالم بوسائل وعالقته الجمهور ودراسة إعالمية وبحوث دراسات إجراء •
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  مشروع التدريب اإلعالمي المستمر

في مؤسسة حرية إلى تقديمه تطوير اإلعالم واحد من أهم الخدمات التي يسعى برنامج اإلعالمي  التدريب
التـدريب  المهارات وتنمية القدرات، مـن خـالل    تطويرلإلعالميين، كونه يعد وسيلة مهمة من وسائل 

 :على سنعمل مشروعومن خالل هذا ال .في مختلف المجاالت الصحافية واإلعالمية المستمرالمتخصص و
   

تنمية المهارات الصوتية واللغوية والفنية والتقنية ورفع المستوى المهني للعاملين في المؤسسات  •

 . اإلعالمية في المجال التحريري والفني والتقني

التغطية الصحافية الشاملة في تحرير األخبار وإعداد التقارير، دورات في  تدريبية دوراتتنظيم  •

الصـحافة  فـي  دورات  محترف، دورات المراسل المحترف،للقضايا المحلية، دورات المذيع ال

وفي غير ذلك من الفنون  االستقصائية وكذا دورات في التصوير والمونتاج واإلخراج التلفزيوني

 .  ودورات في السالمة المهنية اإلعالمية األخرى

اإلدارية اإلعالميـة  تنمية المهارات اإلدارية وتحسين أداء مديري اإلعالم وتطوير أداء القيادات  •

وتزويدهم بالخبرات والمهارات الالزمة، لتطوير اإلدارة في المؤسسات اإلعالمية ورفع مستوى 

االحترافية والبناء التنظيمي، كإدارة غرفة األخبار والتخطيط اإلعالمي والتفكيـر االسـتراتيجي   

 .وكذا مأسسة العمل اإلعالمي واالتجاهات الحديثة في كل ذلك

للصحافيين واإلعالميين الشباب، الواعدين والمبتدئين والمتخرجين حديثا،  تدريبيةرات توفير دو •

  .إلكسابهم المهارات العملية وتأهيلهم لسوق العمل
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  مشروع تطوير اإلعالم التنموي

لم يعد بإمكان أي مؤسسة من المؤسسات الحكومية واألهلية أن تحقق أهدافها وتطلع الجمهور على واقعها 

وإنجازاتها والتحديات التي تواجهها بعيداً عن وسائل اإلعالم، فاإلعالم دائما وسيلة متميزة لنقل المعرفـة  

  . لوجيا اإلعالموإنتاجها ونشرها وقد تطور هذا الدور بتطور الوسائط التقنية وتكنو

غائب في كثير من مؤسسات اإلعالم في اليمن، فـإن  تحديدا اإلعالم التنموي و وألن اإلعالم المتخصص

وهو ما تسعى مؤسسة حرية إلى تحقيقه فـي هـذا    ..ذلك يتطلب تدريب وتأهيل كوادر محلية متخصصة

  :من خالل اآلتي ،الجانب

 التنميـة الصحافة الحرة هي جوهر ، فوائقتعزيز الشفافية وتجاوز الصحافة واإلعالم للع •

  .العادلة

 .المستدامة التنميةكأداة للتغيير و التنموي اإلعالمتعزيز وتفعيل دور  •

، من أجل االستثمار التنمويةوالمؤسسات  اإلعالميةتعزيز الثقة والشراكة بين المؤسسات  •

 .التنميةاألمثل للنشاط اإلعالمي في خدمة قضايا 

 .التنميةالتجديد في األساليب اإلعالمية التي تدفع باتجاه تحقيق أهداف  •

 .التنميةباعتباره شريكاً أساسياً في عملية  الجديد، إلعالمالتطور في وسائل امواكبة  •
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  مشروع البحوث واإلنتاج اإلعالمي

الجمهـور والـرأي    دراساتوإعداد تقارير وإجراء استطالعات، ومنها بدراسات وبحوث القيام  •
  .السوق اإلعالمية لالستفادة منهابحوث في اإلعالم الجديد، و دراساتالعام، و

المرئيـة  (أعمال ومواد إعالمية ونشرها وعرضها من خالل مختلف الوسـائل اإلعالميـة   إنتاج  •
  .، إضافة إلى نشرها وعرضها من خالل موقع المؤسسة)والمسموعة والمطبوعة واإللكترونية

واألعمال في مطبوعات لتعم الفائدة، ورفد كليات وأقسام اإلعالم فـي   الدراساتهم تلك أ إصدار •
  .الجامعات والمكتبات اليمنية بنسخ منها

  .وتنفيذ مشاريع تخرجهمإنتاج مساعدة طالب كليات اإلعالم في التطبيقات العملية وفي  •

  

  مشروع تمكين اإلعالميات

الميين من الجنسين، التطوير والتدريب لإلعحرصا من مؤسسة حرية على توفير فرص متكافئة في عملية 

وتعزيزهـا، مـن خـالل     لإلعالمياتلقدرات المهنية ا بتطويرالذكور واإلناث، أطلقت مشروعا خاصا 

لتشجيعهن على العمل في هذا المجال ورفع كفاءتهن  اإلعالمياتو للصحافياتتخصيص دورات تدريبية 

  .في اإلعالم اليمني المرأةوتعزيز حضور  تمكينالمهنية، من أجل 
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  )عالميجائزة حرية للتميز اإل(مشروع 

 Freedom Award for Media Excellence  

بعمليـة  تسعى مؤسسة حرية جاهدة لتحقيق نقلة نوعية في جودة المخرجات اإلعالميـة والـدفع   

جائزة حرية ( سنوية باسم جوائز التطوير واالرتقاء باألداء اإلعالمي، من خالل تخصيصها ثالث

لتحفيز اإلعالميين على تفجير طاقاتهم اإلبداعية والتنافس وتقديم أفضل ما لديهم  )للتميز اإلعالمي

  .من أعمال عبر وسائلهم اإلعالمية المختلفة بغية التميز

السنوية إلى أن تكون وسيلة قوية للتحفيز والتشجيع  الجائزةوتهدف مؤسسة حرية من إطالق هذه 

  .واإلبداع التميزو

وسيلة من وسائل وسبل التطوير اإلعالمي الشامل الذي تسعى المؤسسة إلى  الجائزةوبهذا تكون 

  .تحقيقه على المدى البعيد

ر الذي يقوم به اإلعالميون والصحافيون اليمنيـون  ، عرفانا بالدو)مادية ومعنوية( الجوائزوهذه 

  .تميزهموتقديرا لجهودهم وعطائهم و

في اليمن، حيث قررت منح  جائزة سنوية للتميز اإلعالميوتعد مؤسسة حرية الرائدة في إطالق 

المرئيـة والمسـموعة والمطبوعـة    (إعالميين وصحافيين من مختلف وسائل اإلعـالم اليمنيـة   

، آخر كل عام في احتفائية كبيرة يحضـرها نخبـة مـن المسـئولين     الجائزة هذه) واإللكترونية

  .واإلعالميين والمثقفين واألكاديميين وغيرهم
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 برنامج تعزيز الحقوق والحريات

ومتسـاوين، كمـا أن   أحرارا والعدل والسالم، فقد ولدنا جميعا  الحريةهي أساس حقوق اإلنسان 
مدنية وسياسية واقتصادية وتنموية حقوق  وهي ..عالمية وثابتة وغير قابلة للتجزئةحقوق اإلنسان 

واألمن والمشاركة  الحريات العامةفي الحياة و الحق: الحقوقومن هذه .. واجتماعية وثقافية وبيئية
فـي التعبيـر    الحقا لم يكن إذف ،الرأي والتعبير حريةالحصول على المعلومات و حقالسياسية و

 الحقو ..للجميع، فإنه ال يمكن بناء توافق في اآلراء العامة الالزمة إلحداث التغيير المنشود امتاح
 حقوكل . .في بيئة نظيفة الحقالكريم و في التعليم واإلعالم واالتصال والتواصل والعمل والعيش

ـ وعليه فإن مؤسسة . سئوليةتعني الم الحريةيقابله واجب، كما أن الحقوق من هذه  عمل تحرية س
  :اآلتي على
  .والعدالةالحرية تسوده  هم وواجباتهم؛ في مجتمعحقوقوعي الصحافيين واإلعالميين ب تعزيز •
وسائر القوانين  الحقوق والحريات اإلعالميةالقوانين التي كفلت تطوير تحسين و المشاركة في •

لمعـايير  لتتفق واتعديلها وتقديم مقترحات بشأنها  وكذا المساهمة في تغييرها أو ،ذات الصلة
  .الدولية

  .وتكوين دائرة من المؤيدين والمناصرين لهاحقوق اإلنسان زيادة الوعي بقضايا  •
مشاركتهم فـي فهـم    تعزيزالعام في أوساط اإلعالميين والمواطنين و الحقوقيتنمية الوعي   •

 .الحرياتة والواجبات، وممارسالحقوق الواقع وقضاياه، ومعرفة 
 .حقوق اإلنسانإشراك الجمهور في الحمالت الخاصة بقضايا   •

فـي قلـب    حرية اإلعـالم والمستقل والمتعدد والحيوي ووضع اإلعالم الحر التوعية بأهمية  •
 .التطوير

احترام الكرامـة اإلنسـانية والمسـاواة    و األساسيةنسان والحريات حقوق اإلترسيخ مبادئ   •
  .والتضامن

 .بحقوق اإلنساننشر الوثائق والقوانين واالتفاقيات اإلقليمية والدولية الخاصة  •
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 الديمقراطيةبرنامج تنمية 

وتعد وسائل اإلعالم المستقلة .. للديمقراطيةإن إعالما حرا ومستقال وحيويا وشامال هو شرط أساس 

، حيث تلعب وسائل اإلعالم دورا كبيرا الديمقراطيشيئاً مهماً للدول التي تسعى إلى االنتقال والتحول 

آليات ومؤسسات تمكّـن مـن تحقيـق تنميـة حقيقيـة       توفر الديمقراطيةف .الديمقراطي في التطور

وكلما خطت التنمية ذات البعد .. ومستدامة، تتيح للمواطن االرتقاء بمعارفه ومهاراته وتطوير قدراته

ولبنـاء  . .الديمقراطيـة اإلنساني خطوة توطد االستقرار في المجتمع وترسخت بالتـالي التجربـة   

يق أهداف التنمية والتقدم في المجال السياسي واالقتصـادي  والحكم الجيد والرشيد وتحق الديمقراطية

 ..واالجتماعي، تعنى مؤسسة حرية بدعم حرية التعبير وحرية اإلعالم، فالتنمية حرية في األسـاس 

وذلك بالتعاون مع الديمقراطي  ودعم التطورتنمية الديمقراطية على ) حرية(وفي نفس الوقت تعمل 

، بغيـة تحفيـز المشـاركة    )دولية ،إقليمية ،محلية( هاشبيك مع العديد منكافة المنظمات المماثلة والت

ودون تعددية سياسية وتنوع  دون حرية االختيار ديمقراطيةفليس هناك . .المجتمعية في الشأن العام

  .في الرؤى السياسية واألفكار، ودون انفتاح وتواصل سياسي حر بين المختلفين

ومنظمة للحياة السياسية قائمة على سلطة القانون، الفصـل بـين   توفر آليات ضابطة  الديمقراطيةف

  .السلطات، التداول السلمي للسلطة، ال مركزية السلطة، استقاللية القضاء وانتخابات حرة ونزيهة

كما أن توسيع المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار، وإخضاع السياسات والقضايا لمزيـد مـن   

عنها بحرية، من شأنه أن  الحوار الوطني الشامل وتبادل األفكار والتعبيرالدراسة والنقاش، من خالل 

يؤدي إلى ضمان سهولة الحصول على المعلومات والشفافية وإلقاء الضوء على جوانـب القصـور   

وهذا مما تعنى به مؤسسة . .وضعف أداء األجهزة الحكومية والكشف عن التجاوزات ومحاربة الفساد

في تحقيقه وترجمته إلى واقع عملي، من خالل االرتقاء بالحريات اإلعالمية حرية وتسعى للمساهمة 

  .الديمقراطية وتعزيز القيم
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  :على ما يلي برنامجالوبناء على ذلك فإن مؤسسة حرية تعمل من خالل هذا 

المدنية الجديدة، من خالل اإلعالم  الديمقراطيةوالدولة  تعزيز الشراكة في بناء اليمن الجديد •

  .الحر والبنّاء

 .وتطويره وتطبيقه وممارسته الديمقراطيةوتعزيز مفهوم  الديمقراطينشر الوعي  •

في وجدان المواطن وسلوكه ورعاية األفكار والتوجهات واألبحاث  الديمقراطيترسيخ النهج  •

 .والدراسات التي تخدم هذا النهج وتعززه

بشـكل صـحيح   الديمقراطيـة  عية المواطنين للقيام بواجباتهم وممارسة دعم التوجهات لتو •

 .وحقيقي في إطار الدستور والقانون

 .المرأة في العمل السياسي والمجتمعيالشباب وتعزيز مشاركة  •

 .تعزيز مفهوم دولة المؤسسات وسيادة القانون واستقالل القضاء  •

 .لمعلومات لفهم الواقع والتأثير فيهالحصول على احق المساهمة في تمكين المواطنين من   •

تعزيز القناعة بضرورة االعتماد على الحوار والتواصل عند التعاطي مع الشـأن العـام،     •

 .لمعالجة المشكالت بطرق سلمية لتوفير مناخ مالئم

 .العمل مع كافة الشركاء من أجل مجتمع مدني أقوى وشفافية سياسية وسبل عيش مستدامة  •

 .في اليمن، باالستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال الديمقراطيةوتطوير  تنمية  •

المساهمة في تطوير العمل المدني وتأهيله حتى يتمكن من امتالك زمام المبادرة في التجربة   •

 . في اليمن الديمقراطيوالتحول 

نين واالتفاقيـات  واحترام الدستور والقانون وكافة الوثائق والقـوا  الديمقراطيةترسيخ مبادئ  •

 .المعتمدة الدولية
•  
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 عام من العطاء.. مؤسسة حرية

  بيانات -مناصرة  –حمالت دعم 
  

حرية تدشن حملة لتأجيل مناقشة مشروع قانون اإلعالم السمعي والبصري مؤسسة 

  وتطالب بصياغة مشروع أكثر انفتاحا

  ):2012مايو  13األحد (صنعاء

 قانون مشروع مناقشة إيقاف حملة اليمن في والتطوير اإلعالمية والحريات للحقوق حرية مؤسسة دشنت

 الجلسات خالل مناقشته الوطني الوفاق تعتزم حكومة الذي اإللكتروني واإلعالم والبصري السمعي اإلعالم

 ويحوي الكثيـر  السابقة الحكومة خالل صياغته تم الذي القانون مشروع وهو الجاري، الشهر في القادمة

  .اإلعالمية الحريات على القيود من

 اإلعـالم  وزير إلى وأخرى باسندوة سالم محمد الوزراء مجلس رئيس إلى رسالة حرية مؤسسة ووجهت

 والبصـري الخـاص   السـمعي  اإلعـالم  قـانون  مشروع مناقشة تأجيل إلى فيها دعتهما العمراني علي

 السياسـية  المستجدات يستوعب بشكل صياغته وإعادة متكامل مشروع وضع يتسنى حتى واإللكتروني ،

  .النواب مجلس في ثم ومن الوزراء مجلس في للمناقشة إحالته قبل الراهن، الوضع ومتطلبات ويتناسب

 اعتراضـات  لقـي  مادة، 77في يقع الذي واإللكتروني، والبصري السمعي اإلعالم قانون مشروع وكان

 أحاله والذي السابق الوزراء مجلس إلى 2010 في اللوزي حسن السابق اإلعالم وزير قدمه عندما شديدة

  .مرتفعة رسوما ويفرض عديدة واشتراطات كثيرة قيودا يضع كونه لمراجعته، وزارية لجنة إلى بدوره

 أوسع حقوقا يضمن انفتاحا أكثر والبصري السمعي لإلعالم قانون مشروع بصياغة حرية مؤسسة وتطالب

 واإلعـالم،  الصحافة وبحريات اإلعالمية بالتشريعات المعنية األطراف كافة وإشراك اإلعالمية، للحريات

 وشـركاء  خبـراء  مـع  وبالتعاون وقانونيين، وبرلمانيين إعالمية ومؤسسات ونقابية حقوقية منظمات من

  .ودوليين محليين
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 للحقوق والحريات االعالميةفي حلقة نقاشية نظمتها مؤسسة حرية 

  المشاركون يجمعون على رفض مشروع قانون اإلعالم السمعي والبصري

  ):2012مايو  20ألحد ا(صنعاء

والتطـوير   اإلعالمية والحريات للحقوق حرية مؤسسة نظمتها التي النقاشية الحلقة في المشاركون أجمع

 ،)الكارثـة ( بـــ ووصفوه عنه النظر وصرف والبصري السمعي اإلعالم قانون مشروع رفض على

  .تعبيرهم حد لإلعالميين، القمع عهد في عامين قبل أعد والذي

 حكومـة  كونهـا  القوانين وضع مهامها من ليس الحالية الحكومة النقاشية أن الحلقة في المشاركون وذكر

  .وقوانين بدستور وليس خليجية وبمبادرة دولي بقرار محكومة وهي االنتقالية للمرحلة وفاق

 التشـريعية  االنتخابات إلجراء والتهيئة األوضاع تطبيع المرحلة هذه في الحكومة مهمة أن إلى وأشاروا

 مشـروع  وتبنـي  واستقالليته اإلعالم حرية يضمن جديد دستور لوضع هي اآلن األولوية وأن وغيرها،

 . قـوانين  لوضع وليس الخصوص، وجه على والمسموع المرئي اإلعالم في للعاملين المهنة شرف ميثاق

  .عليه البناء يصلح ال وأنه االنتحار، من ونوع استباقا يعد المشروع هذا تقديم وأن

 قوانين سن من بدال الحالية القوانين وتفعيل أوال الرسمي اإلعالم إصالح ضرورة على المشاركون وأكد

 واإلعالميين للصحافيين المحاكمات بوقف طالبوا كما اإللكتروني، واإلعالم الخاص اإلعالم لتنظيم جديدة

  .الصحافة شهداء دماء واحترام

 ويواكـب  العصـر  متطلبات يلبي جديد يمني إعالمي نظام وإلى اإلعالم وزارة إلغاء إلى الدعوة وجددوا

 المحلية والحريات بالحقوق المعنية المنظمات بكافة وأهابوا. واإلعالم المعلومات وتقنية االتصاالت ثورة

 فـي  واإلعـالم  الصحافة وحريات حقوق تقيد التي القوانين هذه إسقاط في للمشاركة والدولية واإلقليمية

  .اليمن
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 طاهر الباري عبد الصحافي الكاتب :منهم والقانونيين اإلعالميين من نخبة النقاشية الحلقة هذه في شارك

) هـود ( منظمـة  رئيس عالو ناجي محمد المحامي السابق، الصحفيين ونقيب للكتاب العامة الهيئة رئيس

 نقابـة  أول وكيل سعيد ثابت سعيد الصحافي األصبحي، إسكندر والحريات، اإلعالمي الحقوق عن للدفاع

بصنعاء،  العربية مكتب مدير منصر  حمود اإلعالمي بصنعاء، الجزيرة مكتب ومدير اليمنيين الصحافيين

 .الواسع عبد فتحية والمحامية شمسان طاهر اإلعالمي
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  مالحظات ومقترحات بشأن

  مشروع قانون اإلعالم السمعي والبصري

  

عالمية وحرية الرأي والتعبيـر  مؤسسة حرية في تطوير اإلعالم اليمني بما يعزز الحريات اإل إسهاما من

تنظـيم  مشروع قـانون  مسودة لضرورة التعديل ب ، طالبتنسان في اليمنوحقوق اإل الديمقراطيةتعزيز و

الذي كانت وزارة االعالم قدمته لمجلس الوزراء  اإلعالم السمعي والبصري الخاص واإلعالم اإللكتروني

بصـيغة تتوافـق    مشروع هذا القانون أو صياغة مشروع جديـد  وإخراج 2012مايو /لمناقشته في آيار

   .والمعايير الدولية وتلبي تطلعات الجميع وبما يلبي احتياجات مهنة اإلعالم

عملت المؤسسة على تنظيم حلقة نقاشية حول مشروع قانون اإلعالم السمعي والبصري إدراكـا منهـا   و

قانون عصري لإلعالم المرئي والمسموع وإلحداث حراك إعالمي  إقراربأهمية العمل المشترك من أجل 

لمنظمـات  بالتعـاون مـع ا   على مواصلة هذا الدور توعمل. بشأن مشروع القانون قبل مناقشته وإقراره

   .عالم المرئي والمسموعتطوير اإلالمعنية للمساهمة في 

  

  :على مشروع القانون )مالحظات عامة(أوال 

ن الحكومة الحالية ليس من مهامها وضع القوانين كونها حكومة وفاق للمرحلـة االنتقاليـة وهـي    إ �
 .محكومة بقرار دولي وبمبادرة خليجية

ري انبنى على صيغ قديمة ال تواكب المتغيرات السياسـية  ن مشروع قانون اإلعالم السمعي والبصإ �
  .خذ بما ورد فيه من مضامينالجديدة على المستوى اليمني واإلقليمي والدولي وال يمكن األ

يجاد وسائل قانونية تضمن بيئـة قانونيـة عادلـة    إيسمح في  ن المشروع المزمع تقديمه للحكومة الإ �
 .يجابيا في بناء الدولة المدنية الحديثةإومنصفة لحرية التعبير المستقبلية التي تلعب دورا 

والتدابير التشريعية التي جاءت فـي برنـامج الحكومـة     اإلجراءاتمع  ن مشروع القانون اليتواءمإ �
 .فاقيات والمواثيق الدوليةوتوجهاتها بتعزيز التزامها السياسي باالت
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عالميـين  أثار قبل نحو عامين جدال واسعا في أوسـاط اإل قانون اإلعالم المرئي والمسموع مشروع  �
ومـا يثيـر   . ومن شروط وقيود عديدة اإلعالميةووجه بالرفض لما تضمنه من مواد سالبة للحريات 

 .عالم اليوم نفس المشروعاالستغراب أن تتبنى وزارة اإل
عالم الخاص دون العام الممول من الخزينة العامة للدولة والمفترض في التشريع المشروع اإلاستهدف  �

 ).عام أو خاص(أن يشمل اإلعالم أيا كان مصدر تمويله 
ليها إهذا المشروع فيه قيود كثيرة وهو أشد ضراوة من القوانين المقرة التي لها عالقة باإلعالم ويحيل  �

  .أيضا
 أن علـى  تـنص  والتي والمطبوعات الصحافة قانون من) 3(والمادة الدستوري النص كما أنه يخالف �

 وفـق  للجميع مكفولة وهي... المواطنين حقوق من حق واالتصال والصحافة والمعرفة التعبير حرية
 إخضاعه خالل من وذلك ..واإلعالم الصحافة حرية على قيدا يعد المسبق والترخيص. الدستور أحكام

 فترة منذ اتجهت النشأة الحديثة وحتى العريقة الديمقراطيات جميع أن حين في المسبقة الموافقة لشروط
  .المسبق الترخيص دون فقط التسجيل أو المسبق اإلخطار إلى

ـ   � داري وصـفة الضـبطية   خل اإلدشروط وإجراءات الترخيص في معظمها تعجيزية وفيها حـق الت
 . وفي مجملها حولت الترخيص إلى أداة قمع. .القضائية

وإذا كانت حريـة اإلعـالم مرتبطـة    . الرسوم المحددة في المشروع مجافية ألي منطق وأداة تعجيز �
فالرسوم المالية للتـرخيص   عالمية، بملكيته فال بد من تنظيم هذه الملكية على أساس من الحرية اإل

و وقفها واستبدال ذلك بغرامـة  أقفال لغاء عقوبة اإلإروري نه من الضأكبيرة وال بد من تخفيفها، كما 
 .مالية

والرسوم التي تتعلق بمن يملك خدمة البـث   ..رضي والبث الفضائيلم يفرق المشروع بين البث األ �
 .قمار االصطناعية في اليمن مبالغ فيها كذلكالفضائي عبر األ

خـرى  نـواع األ أو مؤسسة وأغفل األاقتصر المشروع على تحديد الملكية في شركة مساهمة خاصة  �
غفل كذلك نوعيـة المسـاهمين ورسـاميل    أللملكية كالشركات المساهمة العامة والتعاونية واألهلية و

 .الشركات
عالم الحديثة وخدماتها حيث يمكن أن تقدم الشركة خدمات لم يلتفت كذلك لمسألة التداخل في وسائل اإل �

 .فزيونية وبصورة تكامليةصحافية مطبوعة وإلكترونية وإذاعية وتل



 

 

 

 

 - 27   -  

طار العام عالم وتضع اإللجنة المنشآت الخاصة كما في مشروع القانون تعمل تحت إشراف وزير اإل �
. .ومراعاة السياسة العامة لإلعـالم المرئـي   ..عالمية التي يتعين على المنشأة التزامهاللسياسات اإل

 .لقمعها والتضييق عليهاوهذه اللجنة تكوينها ومهامها ليست لتنظيم عملها وإنما 
للحكومة، فـي   تابعة إعالمية إدارة وكأنها الوافدة اإلعالمية المنشآت مع يتعامل المشروع أن واضح �

  .الصارمة الرقابة هذه إلى مثل الحكومية اإلعالمية تفتقر فيه األجهزة الوقت الذي
 نسمة أي أمام والنوافذ بواباأل تغلق أمنية قومية لجنة لصالح القضاء صالحية يسحب المشروع إن ثم �

 تتحول مؤسساته من أيا أن المعيب ومن العام الرأي سلطة يمثل واإلعالم .والتعبير الرأي لحرية هواء
 .قضائي ضبط سلطة إلى

غير ممكن، فبث  تطبيق مشروع قانون تنظيم اإلعالم المرئي والمسموع على المواقع اإللكترونية أمر �
المواقع اإللكترونية عبر االنترنت ليس من اليمن، بل من خالل شركات دولية لها مسـاحات علـى   

، حيث ورد فـي مـادة   )نترنتإلا(ومثلها الفضائيات التي تبث عبر . وهي عالم افتراضي )االنترنت(
سموعة والمرئية وتصدر يسري هذا القانون على كافة مواقع االنترنت المقروءة والم"بمشروع القانون 

  " .الالئحة المنظمة لذلك بقرار جمهوري
 : ن السؤال الملح للفترة القادمة من بناء اليمن الجديد أكما  �

في هيكلة الحكومـة اليمنيـة القادمـة بعـد الفتـرة         اإلعالمهل هناك حاجة لإلبقاء على وزارة  �
 االنتقالية؟

  وشركات إعالمية أو محطات بث؟هل سيسمح لغير اليمنيين امتالك مؤسسات  �
كيف سينظر لإلعالم في الفترة القادمة خصوصا في ضوء توجه اليمن لالنضمام لمنظمة التجارة  �

  ). هل سينظر لإلعالم كسلعة وفقا التفاقية تريبس؟(العالمية 
عايير كالمبادئ العامة، ال تتفق والم ليس لها معيار محددفي مشروع القانون، ألفاظ فضفاضة  استخدام �

  . عالم والتي تتمثل بالمعاهدات الدولية التي وقع وصادق عليها اليمنالدولية لحرية اإل

  ):مقترحات( انيثا

األولوية هي لوضع دستور جديد يضمن حرية اإلعالم واستقالليته وتبني مشروع ميثاق شرف المهنة،  �
 .عالم المرئي والمسموع على وجه الخصوصللعاملين في اإل
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مادة، لقي اعتراضـات  ) 77(قانون اإلعالم السمعي والبصري واإللكتروني، الذي يقع في مشروع   �
لذا كان البد من إجراء تعديالت  ،شديدة، كونه يضع قيودا واشتراطات عديدة ويفرض رسوما مرتفعة

 .وتطوير وتوضيح لبعض مواده
اإلعـالم   تكنولوجيـا  عة فيوكذلك التطورات المتسار المرحلة الراهنة ومستجداتهاالبد من مراعاة  �

وسائل اإلعالم في  علىتقنية ومضمونا، إدارة وتخطيطا، فمن غير الممكن اليوم وضع قيود  ..الجديد
    .عصر السماوات المفتوحة

ضرورة إصالح اإلعالم الرسمي أوال وتفعيل القوانين الحالية بدال من سن قـوانين جديـدة لتنظـيم     �
 . رونياإلعالم الخاص واإلعالم اإللكت

طالق قناة تلفزيونية أو إذاعية من خارج حدود الدولة، كمـا تتـيح   إتكنولوجيا االتصاالت اليوم تتيح  �
جراءات الحجب والتشويش والرقابة التـي  إلكتروني، كما تتيح للمستهلكين التغلب على إطالق موقع إ

مـن   الحكومي وتمكينهعالم اإل إلصالحتمارسها الحكومة وهذا يستدعي أن تستنفر الحكومة جهودها 
  .خرين في هذا المجالمع االستفادة من تجارب اآل ،القدرة على المنافسة وجذب الجمهور

شأن الصحافة والمطبوعـات، ففيـه   ب 1990لسنة) 25( من قانون بإمكان الحكومة وضع الئحة تنبثق �
لتـرددات وقـانون   تكفي إعالميا وبقية القوانين السارية التي تنظم االتصاالت وتوزيـع ا ) 2،3(مواد

الشركات إلعداد الئحة تنظم حق إنشاء محطات وقنوات تلفزيونية وإذاعية وإصدارها، هذا مع التحفظ 
عالمية خرى من مواد تنتقص من الحريات اإلعلى ما في قانون الصحافة النافذ وغيره من القوانين األ

 .وتقيدها
 .المشروعهذا تعديل بعض المصطلحات الواردة في  �
نسـان فـي   البد من تطويرها لتحقيق الغايات الجديدة لمفاهيم حقوق اإل وانين كاالستراتيجياتإن الق  �

المختلفة كمدخل لحرية التعبيـر بكـل صـورها ومظاهرهـا      فساح المجال لوجهات النظروإتوسيع 
  .وأشكالها ومواكبة هذه التشريعات لمتغيرات الواقع الجديد

 . بالتسجيل والتراخيصالتأكيد على أهمية خفض الرسوم الخاصة  �
 .عالم اإللكتروني عنهإصدار قانون لإلعالم المرئي والمسموع الرسمي والخاص بشكل عام وفصل اإل �
المحلية واإلقليمية والدولية للمشاركة في  اإلعالمية دعوة كافة المنظمات المعنية بالحقوق والحريات  �

 .عالم في اليمنإسقاط هذه القوانين التي تقيد حقوق وحريات الصحافة واإل
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المعنية بالتشريعات اإلعالمية وبحريات الصحافة واإلعـالم مـن منظمـات     إشراك كافة األطراف  �
 وأسـاتذة اإلعـالم ومستشـارين قـانونيين     حقوقية ونقابية ومؤسسات إعالمية وبرلمانيين وقانونيين

المنظمة للبـث المرئـي    لتقديم تحليل مقارن للقوانين ،وبالتعاون مع خبراء وشركاء محليين ودوليين
 .والمسموع وأفضل الممارسات وصياغة مشروع بديل

 .على نطاق واسع لضمان تعددية األصوات ،أهمية أن يكون منح التراخيص واضحا وشفافا �
شـكال  به  االرتقاءوأهمية وضع ضوابط واضحة ومحددة لتنظيم البث المرئي والمسموع ومضامينه  �

 . تعني المسؤوليةوالتي  الحريةفي جو من عة المنافسة المشرو تكفلو ،ومضمونا

التأكيد على مراعاة الثوابت الدينية والوطنية واألخالقية، بما يحافظ على قيم المجتمع ويحقق أهدافـه   �

 . ويضمن حق الجمهور في اإلعالم والمعرفة

 . لإلعالم اليمني وإستراتيجيةالتوافق بين اإلعالميين لصياغة رؤية  �
ة اليمنية الجديـدة ال  ئاسية يالزمها بالضرورة تعددية فكرية وإعالمية والتنوع في البيالتعددية السي نإ �

يجاد تنظيم قانوني إيجاد تنظيم قانوني لإلعالم المرئي والمسموع بل تستدعي الضرورة إيستلزمها فقط 
 .عالم وأدواتهموحد لكل فنون اإل

 . جمهورية اليمنية الجديددستور ال في ضرورة النص على حرية اإلعالم واستقالليته �
 .وقف المحاكمات للصحافيين واإلعالميين واحترام دماء الشهداء �
عالمي يمني جديد يلبي متطلبات العصر ويواكب ثورة إتجديد الدعوة إللغاء وزارة اإلعالم وإلى نظام  �

 .االتصاالت وتقنية المعلومات واإلعالم
المرئي والمسموع لتوفير فرص عمل لإلعالميـين  عالم ال بد من فتح المجال للعمل في مؤسسات اإل �

  .فيها بمختلف تخصصاتهم واستيعاب المتخرجين
الجديد لتكون  تستدعي إنجاز بيئة تشريعية آمنة وصياغتها في الدستور ،من وتنمية وحاجات المجتمعأ �

ن الحكـم الرشـيد ويكـو    عالم موحد يلتزم بمعاييرإعامال مساعدا لضمان نصوص تشريعية لقانون 
ساس لمراجعة النظم والتشريعات المتعلقة باإلعالم وإيجاد الوسائل التي تعزز وتحمي الحقوق مرتكز أ

  .اإلعالمية في اليمن والحريات
تبحث فيه قضايا متعددة منها شكل النظام السياسـي والبنيـان   .. اليمن مقبل على حوار وطني شامل �

مخرجـات  و. .ي عليه التشريعات القانونية الجديدةالهيكلي والتنظيمي للدولة ووضع دستور جديد ينبن
لى خلق آليات مؤسسية جديدة مرتبطة بإعادة هيكلة الدولـة ونظامهـا   إؤدي تالحوار الشامل حتما س
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السياسي ووضع نصوص دستورية تسمح في تحقيق تكافؤ الفرص والعدالة والحرية وكافة الحقـوق  
يعنى بصياغة الوعي الذي عالم اإلومنها ما يتصل ب.. والواجبات لتحقيق التطلعات المشروعة للتغيير

 .الحرية والديمقراطية وقيم التعايش يجابية وقيمالجمعي وتعزيز القيم اإل
  

  :ةـملحوظ

مرفق معها هذه المالحظات والمقترحات بشأن مشـروع   وزارة اإلعالم إلى رسالة حرية مؤسسة وجهت

 يتسـنى  وقراءة تحليلية وتفصيلية لمواده، حتـى  ..واإللكتروني والبصري الخاص السمعي اإلعالم قانون

  .ومتطلبات العصر ويتناسب المستجدات يستوعب بشكل صياغته وإعادة متكامل مشروع وضع
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إعادة النظر في مشروع إلى قالت إنه يستهدف وسائل اإلعالم الخاصة ودعت 

  قانون اإلعالم السمعي والبصري

في رسالة بعثتها للرئيس هادي أعلنت فيها دعمها مراسلون بال حدود 

  لحملة مؤسسة حرية

إلى إعادة النظر , بعثتها إلى الرئيس عبد ربه منصور هاديفي رسالة , دعت منظمة مراسلون بال حدود
في مشروع قانون تنظيم اإلعالم السمعي والبصري الخاص واإلعالم اإللكتروني الذي يجـري النقـاش   

تشجيعها للحملة التـي   للرئيس هادي )باسيل أوليفيه(أمينها العام  في رسالة وأعلنت المنظمة. بشأنه حاليا
والتي تهدف إلى الحؤول دون تبنّي هذا المشروع في العجلة بغية مـنح المجتمـع    ةمؤسسة حريتنظّمها 

  .المدني الوقت الالزم ليقوم أيضاً بصياغة توصياته في هذا الصدد
إن هناك عدة مواد من مشروع القانون هذا تتناقض , دافعة عن حرية الصحافة في العالمموقالت المنظمة ال

  .ة في اليمن وااللتزامات الدولية التي وقّعتها وصادقت عليهامع المبادئ الدستورية السائد
 ورأت المنظمة أن مشروع القانون هذا ال يعني سوى وسائل اإلعالم الخاصة وال يشير في أي سطر منه

اها ضمن فئة مستقلة، علماً بأن وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة يإلى وسائل اإلعالم الرسمية، مدرجاً إ
  .تخضع حالياً ألي قانون الرسمية ال

وذكرت المنظمة بأن لجنة حقوق اإلنسان ذكرت مؤخراً أنه يجدر بالدول أن تتجنـب أن تفـرض علـى    
  ".شروط ترخيص صارمة ورسوم ترخيص مبالغ فيها"وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة 

ـ  وخلصت المنظمة إلى أن غياب الدقة ليكشف أيضاً عن عدم اتساق مشروع القانون ذا الـذي يطبـق   ه
  .بطريقة متساوية األحكام المتعلقة بوسائل اإلعالم المرئية والمسموعة الخاصة ووسائل اإلعالم اإللكترونية

ودعت مراسلون بال حدود في رسالتها إلى مراجعة مشروع القانون هذا بعمق، وذلـك بالتشـاور مـع    
  .نيالعاملين المحترفين في القطاع اإلعالمي ومنظمات المجتمع المد

علـى   وقالت إنه من المهم أن تتم إعادة النظر في كل القوانين التي تحكم القطاع اإلعالمي بغية الحرص
   .ضمان مبادئ حرية التعبير واإلعالم والصحافة وحمايتها

الهتمامه بتعليقاتها ومالحظاتها الهادفـة إلـى    الجمهورية اليمنية رئيسلفخامة وتقدمت المنظمة بالشكر 
  .تحويل حرية اإلعالم إلى واقع في اليمن، وطي صفحة السنوات السوداء من القمع
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  في حيدراعن الصح باإلفراجمؤسسة حرية تشارك في الوقفة االحتجاجية المطالبة 

  ):2012أكتوبر  17 األربعاء(صنعاء

 اعتقال استمرار على االحتجاجية الوقفة في والتطوير اإلعالمية والحريات للحقوق حرية مؤسسة شاركت

 بصـنعاء،  العـدل  وزارة أمام اليوم اليمنيين الصحافيين نقابة إليها دعت التي حيدر، الصحافي عبداإلله

  .كبير وحضور بفاعلية

 جاء االحتجاجية الوقفة هذه في حرية مؤسسة مشاركة" إن الحمادي خالد الصحافي المؤسسة رئيس وقال

 حتى قضى الذي حيدر اإلله عبد الصحافي سراح إطالق في باإلسراع المطالبة األصوات دعم في لإلسهام

  ".لمعاناته حد ولوضع المعتقل في وشهرين سنتين من أكثر اآلن

 والحمـالت  المناصرة برنامج ضمن تأتي االحتجاجية الوقفة هذه في حرية مؤسسة مشاركة ان" وأضاف

 لرفع منها وسعيا لالنتهاكات، يتعرضون الذين اليمنيين الصحافيين جانب إلى للوقوف المؤسسة تنفذها التي

  ".اليمن في الصحافية الحريات مستوى

 للسـلطات  قوية رسالة إيصال في الحقوقية الفعالية هذه في الفاعل بحضورها نجحت المؤسسة أن وذكر

 تدشـين  وضرورة اليمن في اإلعالمية الحريات لها تتعرض التي لالنتهاكات حد وضع يجب بأنه اليمنية

  .اإلعالمية للحريات أوسع فضاءات يشهد الذي الرشيد الحكم من جديد عهد

 العرشاني مرشد القاضي العدل وزير االحتجاجية الوقفة هذه خالل والناشطين الصحافيين من وفد والتقى

 سرعة إلى السعي العدل وزارة من الوفد وطلب اليوسفي، هزاع القاضي األعلى القضاء مجلس عام وأمين

  .عنه لإلفراج هادي منصور عبد ربه الرئيس إلى طلب تقديم عبر حيدر عبد اإلله سراح إطالق

 أول يعـد  والـذي  قريبـا،  حيدر سراح إطالق على بالعمل العدل وزير من وعدا الصحافي الوفد وتلقى

  .الصحافي بعمله متعلقة اتهامات خلفية على السجن في فترة أطول يقضي يمني صحافي
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 ):مسئولية .حرية .حق(شعار وتحت الصحافة لحرية العالمي بمناسبة اليوم

تطالب السلطة برفع الحظر عن صحيفة األيام وإطالق سراح شايع ورفع سقف  حرية مؤسسة

  عالميةالحريات اإل

  ):2012مايو  3(صنعاء

 تحـت  العـالمي لحريـة الصـحافة،    باليوم للحقوق والحريات اإلعالمية في اليمن حرية مؤسسة تحتفي

مايو من كل عام، بمطالبتهـا العاجلـة   /أيارالذي يوافق الثالث من ) مسئولية .حرية .حق: الصحافة(شعار
اإلله حيـدر   للسلطة برفع الحظر عن صدور صحيفة األيام وسرعة إطالق سراح الصحافي المعتقل عبد

شايع، باإلضافة إلى رفع سقف الحريات اإلعالمية في اليمن ووقف االحتكار الحكومي للبث التلفزيـوني  
  .واإلذاعي

سة حرية هذه المناسبة فرصة إللقاء الضوء على التضحيات الجسام التي وفي الوقت الذي تنتهز فيه مؤس
، وحجم المخاطر التي يواجهونا باستمرار، اإلعالميةيقدمها الصحافيون اليمنيون في سبيل تأدية رسالتهم 

وأن  خاصـة  الصحافيين، وحماية اإلعالمية الحريات تجاه التزاماتها احترام بضرورة فإنها تطالب السلطة
 لالستهداف المستمر من قبل مختلف األطراف، ويدفعون الثمن باهظا صحافيين اليمنيين صاروا عرضة ال

  .واجبهم المهني يؤدون وهم ينشدونها التي المسئولة الصادقة من أجل نشر الكلمة

 الصحافة وحرية التعبير، فإنهـا  حرية مقدمتها وفي تنتزع التوهب، وإيمانا من مؤسسة حرية بأن الحقوق
تدعوا الوسط اإلعالمي اليمني إلى تضافر الجهود وتوحيد الصف حول راية المهنـة النتـزاع الحقـوق    

وأن  واجـب  يقابله حق كل المسلوبة والعمل سوية من أجل رفع سقف الحريات الصحافية، مع التذكير بأن
  .المسئولية تعني الحرية

ريع من أجل تعزيز دورها وتعميق رسـالتها  اليمنية إلى التحرك الس اإلعالم وسائل حرية مؤسسة وتدعو
رسالتهم فـي   أداء من واإلعالميين الصحافيين تمكين ضرورة والتفاهم، والدفع نحو الحوار ثقافة وتكريس
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المعلومات كحق دون معوقات، ونؤمن بأن هذه الحقوق لن تتـأتى   على الحصول ومن ظل ظروف أفضل
 المعيشي مستواهم والمطالبة برفع مصالحهم عن أجل الدفاعمن  تضامنهم وتعزيز اإلعالميين دون التفاف

   .المهني لواجبهم أدائهم أثناء وحمايتهم كريمة حياة حرة لضمان

انتهاكات مسـتمرة ومـن    من له اإلعالميون اليمنيون يتعرض لما الشديد قلقها عن حرية مؤسسة وتعرب
 أجواء لتوفير العوائق، هذه كل إزالة إلى السلطةوتدعو  حريتهم المهنية من تحد عسفيةتوإجراءات  مضايقات

   .والديموقراطية الشفافية روح لحرية الصحافة وحرية التعبير وإشاعة مالئمة

سجال قاتما من االنتهاكات الصارخة فـي   2011ونود التذكير هنا بأن حرية الصحافة شهدت خالل العام 
وعلى الرغم من تغيـر الوضـع   . حالة انتهاك بينها خمس حاالت قتل إلعالميين 330اليمن، بلغت نحو 

اكات مستمرة للحريات ما زال يشهد انته 2012السياسي في اليمن كنتاج للثورة الشعبية فإن العام الجاري 
حالة انتهاك،  81إبريل /الصحافية، حيث رصدت مؤسسة حرية منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية نيسان

توزعت بين اعتداء واعتقال واحتجاز وتهديد وفصل تعسفي واختطاف وشروع فـي القتـل ومصـادرة    
  . صحف وغيرها

 التي تتعرض لها، ترتكب االنتهاكات أن حوادث والمشكلة التي تعاني منها الحريات الصحافية في اليمن

  . وراءها يقف من الحقائق لمعرفة أوالبحث وتقصي للتحقيق فيها محاولة دون محاسبة لمرتكبيها ودون أي

 الكبير بالدور للتذكير الذي يصادف يومنا هذا من كل عام يأتي الصحافة لحرية العالمي باليوم االحتفاء إن

 وهو مناسبة المعمورة، أرجاء في الرشيد والحكم والديمقراطية الحرية تعزيز في الصحافة به تضطلع الذي

 المهام في سبيل إيصال المعلومة للجمهور واستحضار وعلى نضاالتهم الصحافيين على دور الضوء إللقاء

 من ذلك كلفهم مهما بالمعلومات المتلقين وتزويد الحقائق وتقصي األخبار نقل في بها يقومون الجسيمة التي
   .تضحيات

وبهذه المناسبة تعلن مؤسسة حرية عن التضامن الكامل مع الصحافيين واإلعالميين ومع كتـاب الـرأي   
الذين تعرضوا ألي انتهاك أيا كان نوعه أو حجمه أثناء أدائهم لواجبهم المهني النبيل، أو واجهوا تهديدات 

  .ومضايقات
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النواب مؤخرا لقانون حق الحصول علـى المعلومـات،    مجلس راروال تنسى مؤسسة حرية أن تبارك إق
والذي تطمح إلى أن يجد طريقه للتنفيذ قريبا على أرض الواقع، بهدف تأمين وتسهيل حق المواطن فـي  
الحصول على المعلومات دون إبطاء وتوسيع قواعد ممارسة الحقوق والحريات وتعزيز مقومات الشفافية 

واعية والمسؤولة وتمكين المجتمع من تنمية قدراته لالستفادة المتزايـدة مـن   وتوسيع فرص المشاركة ال
  . المعلومات

لإلعـالم المرئـي    جديـد  وقانون اإللكترونية، بالصحافة خاص قانون وتنتهزها فرصة للمطالبة بإصدار
 وضـع  مع وإلغاء االحتكار الحكومي الحالي للبث التلفزيوني واإلذاعي، والمطبوعات، والنشر والمسموع

كما تشدد على ضـرورة إصـدار   . االعالم وسائل على واإلعالنات الدعم لتوزيع وواضحة شفافة معايير
   .للمهنة مزاولتهم أثناء الصحافيين المصورين وفي ومقدمتهم  اإلعالميين قانون خاص لحماية

شـغل الوظـائف   الجميع فـي   أمام الفرص تكافؤ مبدأ تحقيق على مؤسسة حرية الحكومة بالعمل وتطالب
الممولة مـن   اإلعالم في وسائل وخاصة اإلعالمي باألداء اإلعالمية وفقا للكفاءة ال للمحسوبية، واالرتقاء

 االسـتقاللية  له تتوفر واإلعالم للصحافة أعلى مجلس أو هيئة إنشاء على المال العام، باإلضافة إلى العمل

  .والنزاهة والكفاءة

 طاولة المطروحة على القضايا ضمن اإلعالم لمعنية إلى أن تكون قضيةوتدعوا المؤسسة كافة األطراف ا

القادم، لترشيد الخطاب اإلعالمي بكل أشكاله وتوجهاته ونزع فتيل االحتراب بين أجهزته  الوطني الحوار
  . ووسائله في سبيل تهدئة األوضاع السياسية خالل الفترة االنتقالية
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اإلعالمية تستنكر الحكم بحبس مراسل صحيفة مؤسسة حرية للحقوق والحريات 

  مدة عام في البيضاء) المصدر(

  ):2012 يونيو 6 (صنعاء

 لصـدور  الشديد واستنكارها البالغ قلقها عن والتطوير اإلعالمية والحريات للحقوق حرية مؤسسة أعربت
) اليـن  أون المصـدر ( وموقـع ) المصـدر ( صحيفة مراسل كاروت ماجد الصحافي على قضائي حكم

  . بها يبلغ ولم الصحافي يحضرها لم جلسة في االخباري

 بانعقـاد  أبلغـه  المحكمة في له زميل من باتصال حاشدة لمسيرة تغطيته أثناء فوجئ انه كاروت وأوضح
  . بالحكم القاضي فيها ونطق انتهت قد الجلسة ان له قيل إليها حضر وعندما قضيته، بشأن جلسة

 ماجـد  الصحافي على حكما) 2012-6-4( الماضي االثنين أصدرت البيضاء محافظة في محكمة وكانت
 علـى )  دوالر 930 نحو( يمني  ريال ألف مائتي وتغريمه ، النفاذ مع كامالً عاماً بسجنه قضى كاروت
 السـلطة  فـي  لمسئول) بوك فيس( االجتماعي التواصل بموقع صفحته على انتقادات بنشره مزاعم خلفية

  .بالفساد ينتقده ظةبالمحاف المحلية

 المزاعم تلك خلفية على المحكمة إلى القضية وصول مستغربا المحكمة إلى الحكم في طعناً كاروت وقدم
  .والمحاكمة النيابة إجراءات وغموض القضية عليها قامت التي

 تضـامنهم  معلنـين  ، الطريقة وبهذه الحكم هذا إصدار البيضاء بمحافظة وإعالميون صحافيون واستنكر
 بأنـه  وصفوه الذي االبتدائي الحكم بإبطال االستئناف محكمة مطالبين ، كاروت ماجد زميلهم مع الكامل
  بامتياز سياسياً حكماً

 لهـا  يتعـرض  التـي  والتصـرفات  االحكام هذه ضد للوقوف اإلعالميين وكافة الصحافيين نقابة داعين
  .حق وجه ودون باطلة سياسية بدعاوى المحاكم الى وجرجرتهم واإلعالميون الصحافيون

 الناشط ضد الحكم لهم بيان في المحافظة لموظفي اإلداري والتكتل بالبيضاء الثورة شباب ملتقى دان كما
  .بالجائر الحكم واصفين كاروت ماجد الثوار أبناء ساحة في الشبابي



 

 

 

 

 - 37   -  

 يتعـارض  الصـحافيين  ضد بالسجن أحكام إصدار أن اإلعالمية والحريات للحقوق حرية مؤسسة وتؤكد
 عقوبـة  ووقف الصحافيين محاكمة بوقف اليمنية التعهدات مع ويتناقض اإلعالم لحرية الدولية والمعايير

  .ضدهم الحبس

 أن يجب الذي للقضاء، إساءة أيضا وفيها اإلعالم لحرية وانتهاكا تقييدا اإلعالميين ضد العقوبات هذه وتعد
  .التنفيذية السلطة عن استقالليته يفرض وأن السياسية الصراعات عن بنفسه ينأى

 الجهات وكل المدني المجتمع منظمات تدعو كما بتعهداتها بااللتزام اليمنية الحكومة حرية مؤسسة وتطالب
  .الجائرة هذه األحكام لمواجهة التحرك إلى الصحافة بحرية والمهتمة المعنية

اهتمـت بقضـية    والتطوير عالميةوالحريات اإلللحقوق  مؤسسة حريةبدورها    :حملة مناصرة لكاروت
وقف محاكمة الصحافيين ووقف عقوبـة الحـبس   وتولت مناصرته بإصدار بيان دعت فيه إلى ) كاروت(

إساءة للقضاء، الذي يجب أن ينأى بنفسه عن وتقييدا وانتهاكا لحرية اإلعالم  هذه العقوباتمعتبرة  ،ضدهم
  . استقالليته عن السلطة التنفيذيةالصراعات السياسية وأن يفرض 

 منظمات المجتمـع المـدني   حثتكما  ،الحكومة اليمنية بااللتزام بتعهداتها أيضا) مؤسسة حرية(وناشدت 
 إلى التحـرك لمواجهـة هـذه   واإلعالم  وكل الجهات المعنية والمهتمة بحرية الصحافة اإلقليمية والدولية
  .األحكام الجائرة

وتقديم ) كاروت(ارجية مع مؤسسة حرية وقامت بتقديم الدعم المادي الكافي لـوفعال تجاوبت منظمات خ
  .أتعاب المحامي الذي تابع قضيته

 حياة مراسل بي بي سي في اليمن في خطر: مؤسسة حرية

  ):2012مارس  31السبت (صنعاء

عالمية عن كثب قضية التهديدات التي تلقاها مراسل قنـاة  والحريات اإلتابعت مؤسسة حرية للحقوق 
اهللا غراب، والتي وصلت بعضها حد التهديد بالتصفية الجسدية في سابقة  في اليمن عبد )بي بي سي(

عالمية اإل خطرة تكشف عن سوء النوايا في استمرار عمليات القمع لإلعالميين وتضع قضية الحريات
  .البندقيةفي فوهة 
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تهديـدا   23بلغنا به الزميل غراب فإنه تعرض للعديد من االعتداءات الجسدية وألكثر من أووفقا لما 
بالتصفية الجسدية والخطف وخطف أوالده وقطع لسانه، وكلها جرائم انتهـاك للحقـوق والحريـات    

    .اإلعالمية

ب فإنها تحمل األجهزة األمنيـة  وان مؤسسة حرية إذ تعرب عن قلقها البالغ إزاء ما يتعرض له غرا
المسئولية الكاملة عن كل ما قد يطاله من أذى وتطالب بحمايته والكشف عمـن يقفـون وراء هـذه    

  .التهديدات المستمرة منذ عدة أشهر

اهللا غراب بالعديد من األدلة المادية ضد المرتكبين لهذه التهديدات فإننـا   وفي ظل احتفاظ الزميل عبد
  .سبتهم وإيقافهم عند حدهم حتى ال يتمادوا أكثر وتتعرض حياة غراب للخطرنطالب بسرعة محا

وإننا إذ نطالب األجهزة األمنية بوقف هذه االنتهاكات فإننا ندعوهم إلى اإلسراع في ذلـك حتـى ال   
  .نضطر إلى رفع دعوى قضائية في المحاكم ضد الجناة ومن يقف وراءهم

البعض مع الجنـاة ونوجـه    ؤم نحو أحد بقدر خشيتنا من تواطصابع االتهاأولسنا معنيين هنا بتوجيه 
  .لتقصيرها في أداء واجبها حيال حماية المواطنين األمنية لألجهزةاللوم 

 يتعرض لهـا ونشدد على مطالبتنا بسرعة اتخاذ إجراءات عاجلة وتدخل سريع لوقف التهديدات التي 
حون هدفا سهال للمنزعجين من تغطيـاتهم  غراب حتى ال تتكرر عمليات استهداف اإلعالميين ويصب

عالمية في بلد يشهد انفتاحا سياسيا وينبغي أن يكتمل المشهد بضمانات حقيقية لحرية التعبير وحرية اإل
  .عالماإل

 مؤسسة حرية تعرب عن قلقها حيال التهديدات التي تعرضت لها صحيفة األهالي

  ):2012ابريل  3الثالثاء (صنعاء

عالمية والتطوير بقلق بالغ أنبـاء تعـرض الصـحافيين    إلتابعت مؤسسة حرية للحقوق والحريات ا
للتهديد من قبل جهة أمنيـة، علـى    )األهالي نت(وموقعها اإللكتروني )األهالي(العاملين في صحيفة 

  .خلفية األخبار والتقارير التي قامت الصحيفة بنشرها مؤخرا

أنه تلقى وزمـالؤه  ) مؤسسة حرية(الصحافي علي الجرادي لـ )األهالي(وأكد رئيس تحرير صحيفة 
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باسمها ــ بإنزال ما  المؤسسة حتفظتتهديدا ووعيدا من الجهة األمنية ـــ  )األهالي(في صحيفة 
وموقعها اإلخباري، وهو تهديد قـد يفسـر    )األهالي(بحق إدارة صحيفة ) التأديب الالئق(وصفته بـ

طلقت هذا التهديد مسئولية وقوع أي اعتداء قد يطال أوبالتالي نحمل الجهة التي ) التصفية الجسدية(بـ
  .)األهالي(فيي اصح

فيه مؤسسة حرية بشدة مثل هذه األعمال الخارجة عن القانون وغير الالئقـة    وفي الوقت الذي تدين
إرهابهم، فإنها تطالب القائمين علـى األجهـزة    ال بمؤسسة أمنية المفروض قيامها بحماية المواطنين

األمنية بواجب حماية الصحافيين وعدم تعريضهم ألي مخاطر حتى يتمكنوا من القيام بواجبهم المهني 
  .ية ودون ضغوط من أحدبكل شفاف

شهار السالح في إو الفضائية )سهيل(ذلك تدين مؤسسة حرية االعتداء الذي تعرض له طاقم قناة  إلى
  .وجوههم من قبل حراسة مجلس النواب أثناء تغطية طاقم القناة لجلسة مجلس النواب، األحد الماضي

واالتهامات والتحريض واالعتـداءات  وإزاء ذلك تعرب المؤسسة عن قلقها البالغ من حملة التهديدات 
التي تطال صحافيين ومراسلين ومؤسسات إعالمية تجتهد في نقل الخبر والمعلومة للمجتمع والـرأي  

  .العام، كحق من حقوقه في اإلعالم والحصول على المعرفة

وتؤكد مؤسسة حرية أن ما يتعرض له الصحافيون واإلعالميون في اليمن يتجه نحو الخطر، لدرجة 
وتكشف أنها ترصد كافة االنتهاكـات التـي يتعـرض لهـا       مقلقة للجميع وال يمكن السكوت عنه،

  .الصحافيون والمؤسسات اإلعالمية في اليمن، في إطار برامجها األساسية ومنها الرصد والمناصرة

 مؤسسة حرية تدين االعتداء على الكاتب الصحفي محمد المقالح

  ):2012إبريل  9 االثنين(صنعاء

عالمية ما تعرض له الكاتب الصحافي محمد المقالح مـن  دانت مؤسسة حرية للحقوق والحريات اإل
لحي الذي يسكنه المقالح لاعتداء من قبل جنود عسكريين أثناء زيارة وزير الدفاع محمد ناصر أحمد، 

  .في شارع هائل بصنعاء، على رأس اللجنة العسكرية المكلفة بإزالة الحواجز والمتاريس العسكرية

ضه لالعتداء من قبل الجنود بأعقاب البنادق وتكسير زجاج سـيارته  وأكد المقالح لمؤسسة حرية تعر
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عن الرأي كمواطن أوال وكصحافي ثانيا، ومنعه من إبداء وجهة نظره  وانتهاك حقه في حرية التعبير
فيما يحدث في حارته أمام وزير الدفاع الذي كان يقود حملة إزالة المتاريس والمظاهر المسلحة فـي  

  .صمةعدد من أحياء العا

كنوع من التعبير عـن  " ارحلوا جميعا من حارتنا"وأوضح المقالح أن الجنود استثيروا عندما قال لهم 
السخط الشعبي مما حّل باألحياء السكنية من معاناة جراء التواجد العسكري فيها، فقـاموا باالعتـداء   

  .عليه والتهجم على سيارته

تـدعو المنظمـات    األعمال غير القانونية، فإنهـا وفي الوقت الذي تدين فيه مؤسسة حرية مثل هذه 
الحقوقية وكذا المدافعة عن الحريات الصحافية وحرية التعبير إلى التضامن والعمل معا من أجل وقف 

عالمية وحرية التعبير، والضغط على الحكومة اليمنية لضمان أمـن  مثل هذه االنتهاكات للحريات اإل
  .قوقهم المكفولة في الدستور والقوانين واالتفاقيات الدوليةالصحافيين وسالمة الكتاب واحترام ح

 مؤسسة حرية تدين مصادرة صحيفة الناس

  ):2012إبريل  9 االثنين(صنعاء

 )النـاس (عالمية مصادرة العدد األخيـر مـن صـحيفة    دانت مؤسسة حرية للحقوق والحريات اإل
  ).اليمنفي ثورة (المخصصة لمحافظة مأرب، وكذا مصادرة كتاب 

أن نقطة األزرقين العسكرية الواقعة على مشارف صنعاء  )الناس(وعلمت مؤسسة حرية من صحيفة 
ثورة (المخصصة لمحافظة مأرب، كما صادرت معها نسخا من كتاب  )الناس(يفة صادرت نُسخ صح

للكاتب الصحافي ناصر يحيى، ولذا تدين مؤسسة حرية هذه اإلجراءات التعسـفية وغيـر   ) اليمنفي 
  .القانونية والمنتهكة صراحة للحريات الصحافية

ـ  وفي الوقت الذي تدين فيه مؤسسة حرية مثل هذه األعمال غير القانونية، فإنها تعلن   عتضـامنها م
  .ومع حرية الرأي والتعبير )الناس(صحيفة 

وتدعو المنظمات الحقوقية وكذا المدافعة عن الحريات الصحافية وحرية التعبير إلى التضامن والعمل 
عالمية وحرية التعبيـر والحيلولـة دون تكـرار    يات اإلمعا من أجل وقف مثل هذه االنتهاكات للحر
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المصادرة للصحف، والضغط على الحكومة اليمنية لضمان أمن الصحافيين وسالمة الكتاب واحترام 
  .حقوقهم المكفولة في الدستور والقوانين واالتفاقيات الدولية

 في يحيى العراسي من تحريضامؤسسة حرية تستنكر ما تعرض له الصح

  ):2012نيسان  /إبريل 19الخميس(صنعاء

في اتعرض له الصحاستنكرت مؤسسة حرية للحقوق والحريات اإلعالمية والتطوير التحريض الذي 
في لرئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، على خلفية خبر نسب ايحيى العراسي السكرتير الصح
نشرته على موقعها اإللكتروني، عن تهنئة للـرئيس السـوري   ) سبأ(إليه، كانت وكالة األنباء اليمنية 

حقـا مـن علـى موقعهـا     بشار األسد بمناسبة عيد الجالء من رئيس الجمهورية اليمني وتم حذفه ال
  .اإللكتروني الثالثاء الماضي

بسبب نشر الوكالة لهذا الخبر الذي أثار ردود فعل، ودفع البعض  وتعرض العراسي لحملة تحريض
في للرئيس هادي واتهامه بتسريب تلك التهنئة إلى موقع الوكالة وهو ما اإلى مهاجمة السكرتير الصح

في العراسي، باإلدانـة  االخبر، وقد قوبلت هذه االتهامات للصح نفاه العراسي وأكد أنه لم يكن مصدر
  .واالستهجان، خاصة أن بعضها تحمل نفسا طائفيا بعيدا عن المهنية

في لرئيس الجمهورية، افيين اليمنيين عن استغرابها الستهداف السكرتير الصحافقد أعربت نقابة الصح
بع غير المفهوم للخطاب الـذي حمـل نوعـا مـن     مين العام للنقابة مروان دماج الطاحيث انتقد األ

االستهداف للزميل العراسي، وتجاوز إرسال التهنئة إلى البحث عن أصول مذهبية وطائفيـة تجعـل   
  .الخطاب غير صحي ويتجاوز المواقف السياسية

وإذ تعرب مؤسسة حرية عن قلقها لألوضاع التي يعاني منها الصحافيون والتي من شأنها التأثير على 
هنتهم فإنها تهيب بالصحافيين تحري الدقة والمصداقية والتثبت من المعلومات واألخبـار وتجنـب   م

  .توجيه التهم جزافا، حتى نرتقي جميعاً بالوعي ونوازن بين الحرية والمسئولية

بالمصداقية، لطرح اآلراء واألفكار البناءة التي توحـد    وتدعو المؤسسة اللتزام القيم المهنية المعززة
فوفنا وتفيد مجتمعنا، بدال من تكريس أزمة الثقة في صحافتنا، فالوطن بحاجـة لتكـاتف الجميـع    ص

  .وتجنب إثارة النعرات الطائفية والفرقة والشتات
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 مؤسسة حرية تدين االعتداء على العبسي وتهديد أبو النصر والمنصوب

  :)2012أبريل 25األربعاء(صنعاء

 الكاتـب  سسة حرية للحقوق والحريات اإلعالمية والتطوير التهديد الذي تعـرض لـه  استنكرت مؤ
معـروف،   غيـر ومجهول اتصل به من رقـم محجـوب    من شخص الصحافي فتحي أبو النصر،

األخيرة، المنشورة في عدد من الصحف اليمنية والمواقع  وكتاباته بسبب آرائه )24/4/2012(الثالثاء
  .االخبارية 

متصل استنكرت مؤسسة حرية التهديد الذي تلقاه الصحافي عبد القادر المنصوب والذي تم في سياق 
  .تهديده عبر هاتف ثابت على خلفية تناوله لقضايا فساد في محافظة الحديدة

من اعتداء من قبل أحد المحسوبين على  تدين مؤسسة حرية ما تعرض له المصور وائل العبسي كما 
  .الحرية بتعز، مما أحدث شجا فوق حاجبه اللجنة األمنية في ساحة

يفيد فيه تعرضه العتداء عندما   "االشتراكي نت"مصور موقع  وتلقت مؤسسة حرية بالغا من العبسي
 .في الحزب االشتراكي اليمني، في ساحة الحرية بتعز، مساء الثالثـاء  كان يتحدث مع إحدى رفيقاته

  .تطالب بسرعة التحقيق في الحادثة ومحاسبة الجاني فإنها  وإذ تستنكر مؤسسة حرية هذا االعتداء

بالتحقيق   فيه مؤسسة حرية هذه الحوادث الثالث، فإنها تطالب الجهات المعنية  وفي الوقت الذي تدين
  .فيها وكشف من يقف وراءها ومحاسبة من قام بها، حماية لحقوق وحريات كتاب الرأي واإلعالميين

هـذه االنتهاكـات   ا لالمؤسسة عن تضامنها مع هؤالء الصحافيين واإلعالميين الذين تعرضو تعربو
  .ومستعدة لتقديم كافة وسائل العون والدعم القانوني

  فيين اللوزي وراوحامؤسسة حرية تدين االعتداء على الصح

 ):2012إبريل   29األحد (صنعاء

في محمد علي اللوزي مـن  اتعرض له الصح عالمية مامؤسسة حرية للحقوق والحريات اإل تستنكر
في خالد راوح مـدير  االصحتعرض له  ماالمؤسسة كما تدين  ،مطاردة واختطاف نجله لعدة ساعات
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ـ       مسـلحة يـوم    ةفرع مؤسسة الجمهورية في محافظة الحديـدة مـن اعتـداء مـن قبـل مجموع
  ).26/4/2012(الخميس

شـخاص  أثالثـة   يهارصاصي اللون عل )صالون(نه تعرض للمطاردة من قبل سيارة أفاد اللوزي أو
الختطـاف  تعرض ) سنة15( لعمرالبالغ من ا) مازن( هابنوأن  لوا عنه في حارتهأس، بعدما مسلحين
قاموا بتهديده بالسالح واالعتـداء عليـه    ،مساء الجمعة لمدة خمس ساعات أولئك األشخاصمن قبل 
   .بالضرب

في الحديدة خالـد   )الجمهورية(العتداء الذي تعرض له مدير فرع مؤسسة ايضا أالمؤسسة  تدينكما 
  .بمديرية صالة بتعزراوح من قبل مجموعة من المسلحين بجوار جامع الخير 

فإنها تطالب الجهات المعنيـة   ،فييناعمال التي تستهدف الصحذ تستنكر مثل هذه األإ ومؤسسة حرية
  . بالتحقيق فيها وكشف من يقف وراءها ومحاسبة من قام بها، حماية لحقوق وحريات اإلعالميين

ـ اإلعالميين منها مع اكد المؤسسة تضؤوت اللـوزي وخالـد راوح وكافـة الصـحافيين      يمحمد عل
  .واإلعالميين الذين يتعرضون لمثل هذه االنتهاكات

 ملة التحريض على صحيفتي األهالي و أخبار اليوممؤسسة حرية تدين ح

 ):2012إبريل   29األحد (صنعاء

) األهـالي ( علـى صـحيفتي   التحريض عالمية والتطويراإل تدين مؤسسة حرية للحقوق والحريات
من قبل مجموعة أعلنـت انتسـابها للمؤسسـة     ،واتهام وزير اإلعالم بالتواطؤ معها) أخبار اليوم(و

  .لصحيفتين مع عناصر القاعدةبتعاون االعسكرية والتي وجهت تهما جزافية 

تحريضـا   يتضـمن واستغربت مؤسسة حرية هذا الخبر المنشور في أكثر من موقع إخباري والذي 
ـ  ) أخبار اليوم(و) األهالي( صريحا ضد صحيفتي ام القضـاء  ودعوة صريحة لمحاكمة محرريهـا أم

كما تضمن الخبر تحذيرا  ،العسكري وهو أمر يتنافى والقوانين النافذة والسائدة في الجمهورية اليمنية
  .للصحيفتين



 

 

 

 

 - 44   -  

الصحيفتين، على خلفيـة نشـرها    وتعتبر مؤسسة حرية إقحام مؤسسة عسكرية طرفا في حملة ضد
  . صحافية أمر غير مناسب، خاصة في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن خبارا وتقاريرأ

 على الصحافيين في عدن ومنعهم من القيام بواجبهم المهنيمؤسسة حرية تستنكر االعتداء 

  ):2012مايو  13األحد (صنعاء

 صحافيون وإعالميـون  تعرض لهما  اإلعالمية والتطوير استنكرت مؤسسة حرية للحقوق والحريات
حضروا لتغطية وقائع مؤتمر وحفل إشهار التكتل حيث في مدينة عدن،  )12/5/2012( صباح السبت

من قبل عناصـر تابعـة للحـراك     ،من تغطية المؤتمر همتهجم لفظي ومنعوما نالهم من . الجنوبي
  .الجنوبي

جسـدي أثنـاء    ياسر حسن في بالغ لمؤسسة حرية أنه تعرض العتداء )نت الجزيرة(وذكر مراسل 
 ،حضوره وصحافيين آخرين لتغطية المؤتمر الذي نظمه الحراك الجنوبي في أحد فنادق مدينة عـدن 

في  تسبب مما، األرض قام أحد المحسوبين على الحراك الجنوبي بسحبه من صدره ودفعه إلىحيث 
 .تمزق مالبسه وسقوط كاميرته الفوتوغرافية على األرض

وإذ تستنكر المؤسسة هذا االعتداء الذي يأتي ضمن سلسلة اعتداءات طالت صحافيين وإعالميين في 
تحذر من تبعات هذه الممارسات التي تتنافى وكافة القوانين خيرة بصورة تدعو للقلق، فإنها الفترة األ

 . السائدة

واستغربت المؤسسة هذا األسلوب التعسفي وغير الالئق بحق صحافيين يقومون بممارسة عملهم في 
األمر الذي يعد انتهاكا لحريـة الصـحافة وحـق     ومنعهم من القيام بواجبهم المهني تغطية الفعاليات

 . وماتالحصول على المعل

وتؤكد مؤسسة حرية بأنها ستعمل مع بقية المنظمات الحقوقية والجهات المعنية بالحريات الصـحافية  
في هذه المرحلة التي تمثل عهدا جديـدا يتطلـع فيـه     ،نسان على إيقاف هذه الممارساتوحقوق اإل

 . اإلنساناليمنيون للحرية والديمقراطية وحقوق 
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 قناة الجزيرة للمحاكمة يمؤسسة حرية تعرب عن قلقها البالغ إزاء استدعاء مراسل

  ):2012مايو  13األحد(صنعاء

عن قلقها البالغ حيال محاكمة مراسـلي   عالمية والتطويرعرب مؤسسة حرية للحقوق والحريات اإلت
  .عالميةفي اليمن أحمد الشلفي وحمدي البكاري، بقضية مزاولتهما لمهنتهما اإل قناة الجزيرة

عليهـا   والبكاري سياسية بامتياز، لبطالن الـدعوى التـي اعتمـدت    المؤسسة محاكمة الشلفيد وتع
للقضية المرفوعة ضدهما، بسبب ممارستهما لمراسلة قناة الجزيرة  اإلعالمالمحكمة، بعد سحب وزارة 

  .خالل فترة الثورة من العام الماضي

للمحكمة،  القاضي على حضورهما إصراروالبكاري، إثر  وتخشى المؤسسة على سالمة حياة الشلفي
ة الستهداف حياتهما وتعريضهما للخطر، من خالل أن تكون المحاكمة وسيل من المخاوف تزدادحيث 

 استدراجهما إلى مقر المحكمة التي تقع في منطقة خطرة تحت سيطرة القوات الموالية للرئيس السابق
  .اهللا صالح علي عبد

وتعرب المؤسسة عن خشيتها من أن تكون المحاكمة محاولة جديدة الستئناف التعبئة والتحريض ضد 
عالم صاحبة القضية كانت قد قررت إغـالق  رة في اليمن، خاصة وأن وزارة اإلمراسلي قناة الجزي

القضية المرفوعة ضد مكتب الجزيرة وسحبت الدعوى، ألنها ال أساس لها وليس هناك قـرار منـع   
عالمي أو حظر رسمي عليهم ولم يبلغ خطي من الوزارة يمنع مراسلي الجزيرة من مزاولة عملهم اإل

  .والبكاري للمحاكمة بذلك، وهي الدعوى التي استدعي على أساسها الشلفيمكتب القناة رسميا 

وكان أغلب العاملين في مكتب الجزيرة باليمن تعرضوا للتحريض اإلعالمي أو للتهديـد بالتصـفية   
الجسدية خالل السنتين الماضيتين قبل وأثناء الثورة الشعبية التي طالبت بإسقاط نظام صـالح، كمـا   

مراسلي القناة الخارجيين إلى الترحيل القسري وتعرض مكتب قناة الجزيرة بصنعاء تعرض اثنان من 
وكذا قصفه عدة مرات بالقذائف  إلى االقتحام ومصادرة معداته وإغالقه بالشمع األحمر العام الماضي

  .وأحدث فيه الكثير من األضرار المدفعية

ر من عام من قبل المخابرات وتم إدخالـه  وال يزال جواز مراسل القناة أحمد الشلفي مصادرا منذ أكث
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سفر  السفر وضمه إلى قائمة المالحقات األمنية كما تم رفض تجديد جوازات في قائمة الممنوعين من
  .أوالده الثالثة

وإن مؤسسة حرية إذ تعرب عن قلقها البالغ إزاء هذه التعسفات والتضييق على مراسلي قناة الجزيرة 
كما تدعو  ،عالميةلحكومة بالتوقف عن ممارسة االنتهاكات ضد الحريات اإلفي اليمن، فإنها تطالب ا

عالمية الوقوف إلى جانبهم ومناصرتهم في محنتهم المنظمات الحقوقية والنقابية والمعنية بالحريات اإل
  .لوقف االنتهاكات التي يتعرضون لها

 رحيل هشام باشراحيل يمؤسسة حرية تنع

   ):2012يونيو16السبت(صنعاء 

 فيارحيـل هشـام باشـراحيل، الصـح     عالمية والتطويرحرية للحقوق والحريات اإلمؤسسة  يتنع
وافـاه األجـل    الـذي  )يـام األ(والسياسي اليمنـي البـارز، ناشـر ورئـيس تحريـر صـحيفة       

 .بعد صراع مع المرض عاما 69 عن عمر ناهز الـ 2012 يونيو 16 السبت اليوم

عاليا  ي رفع الصوتوبرحيل باشراحيل يفتقد اليمن شخصية وقامة بارزة في ميدان الصحافة وهو الذ
عن حرية الـرأي   طويلة أمضاها دفاعا والذي رحل بعد سنوات اليمن في مظلمة الجنوب عن مدافعا

  .والتعبير واستقالل مهنة الصحافة ومدافعا عن الوطن وحريته وكرامته

في كبير وحسب، ولكنه عاش فتـرة حياتـه   الم يكن مجرد صح أن هشام باشراحيلب) حرية(وتذكر 
منيـة  األ األجهزةشعواء من قبل  احرب من المضايقات وواجه ذلك الكثير ولقي جراءسورا مناضال ج

والتي ما تزال ) ياماأل( غالق صحيفتهإتعرض لالعتقال التعسفي وتم  ثحي، والنظام السياسي السابق
  .نحتى اآل عن الصدور متوقفة

مقدمتهم شقيقه تمام باشـراحيل   بأحر التعازي القلبية إلى أسرة باشراحيل وفي وتتقدم مؤسسة حرية
عز  الزمالء باشراحيل وهمام ومحمد هشام باشراحيل وكذا أسرة صحيفة األيام، سائلة المولى ئهوأبنا

  .ن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوانأو ن يتغمده بواسع رحمتهأوجل 
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حريـة   فعة عـن المدا )ياماأل( صحيفةلليمن أنه ترك  فيةاوإن عزاءنا في رحيل عميد األسرة الصح
ن نساندها جميعا ونساعد في استئناف صدورها والوقوف بجانبها أالرأي وكرامة اإلنسان والتي يجب 

  .لتجاوز العقبات والصعاب التي تواجهها

بتعز واستدعاء المحكمة ) مأرب برس(مؤسسة حرية تستنكر االعتداء على مراسل 

 لرئيس التحرير

  ):2012يونيو23السبت(صنعاء

مـأرب  (والتطوير ما تعرض له مراسل موقع  اإلعالميةاستنكرت مؤسسة حرية للحقوق والحريات 
 مظاهرة في مدينة تعز، تغطيته أثناء اإلخباري بتعز محمد الحذيفي من اعتداء وتهديد بالسالح) برس
كما تعرب المؤسسة عن مخاوفها وقلقها إزاء اسـتدعاء رئـيس   ).23/6/2012( السبت اليوم صباح

مة الصحافة والمطبوعات بصـنعاء علـى   محمد الصالحي من قبل محك )مارب برس(تحرير موقع 
خلفية قضية نشر، وهي واحدة من أربع قضايا مرفوعة ضد الموقع اإلخباري وتخشى من أن يكـون  
االستدعاء والمحاكمة محاولة جديدة الستئناف المالحقات والتعسفات والتضييق على الصحافيين فـي  

 .والزج بالقضاء في تصفية حسابات سياسية) مأرب برس(موقع 

أن االعتداء وقع عليه عقب تغطيته لمظـاهرة مطلبيـة بمدينـة تعـز،      وأبلغ الحذيفي مؤسسة حرية
ومحاولته الهرب من مالحقة رجال األمن له واللجوء إلى بيت مجاور، حيث تبعه أحد الجنود ووجه 
 سالحه نحوه وقدم جندي ثاني وحاول نزع الكاميرا منه ومصادرتها وعند رفضه حاول ضربه وجاء

صابته بخدوش وتمزيق قميصه جراء إإليهم جندي آخر ووجه سالحه نحوه وقام بشده، وأدى ذلك إلى 
 ىحـد إمقاومته لهم ومنعهم من أخذ كاميرته، وأجبروه بعدها على الخروج من المنزل وسحبه إلـى  

يقوم في وأنه مراسل االسيارات العسكرية القريبة، فشرح ألحد الضباط الموجودين طبيعة عمله الصح
  .بتغطية الحدث وال عالقة له بالمتظاهرين فأمرهم الضابط بإخالء سبيله

ووقعت هذه الحادثة على خلفية تغطية الحذيفي تظاهرة غاضبة بالقرب من جولة القصر بمدينة تعز، 
تطالب بإقالة مدير أمن صالة على خلفية قضايا أمنية وقامت خاللها قوات أمنية وعسكرية مشـتركة  

  .اص لتفريق المتظاهرينبإطالق رص
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الممارسات ضد الصـحافيين    وفي الوقت الذي تعرب فيه مؤسسة حرية عن استنكارها الشديد لهذه
في مختلف المدن والمحافظات اليمنية، فإنهـا   والمراسلين أثناء أداء واجبهم المهني وتغطية األحداث

ن القانون وعن األعراف السـائدة  تدعو األجهزة األمنية إلى التوقف عن هذه الممارسات الخارجة ع
  .وتشدد على وجوب حمايتهم واحترامهم وعدم التعرض لهم

وتطالب األجهزة األمنية بالتحرك إللقاء القبض على المعتديين والتحقيق معهم ومحاسبتهم، خاصة بعد 
تزايد استهداف الصحافيين والتعرض لهم واالعتداء عليهم من قبل قوات أمنيـة وعسـكرية أثنـاء    

  .مزاولتهم مهنة الصحافة وقيامهم بعملهم في أكثر من مكان خالل الفترة الماضية

مأرب (كما تدعو كافة الجهات المعنية إلى تضافر الجهود والوقوف إلى جانب الصحافيين في موقع  
 ةالمتعلقفي عملية تعديل القوانين والتشريعات المختلفة  اإلسهامومناصرتهم في محنتهم، وكذا ) برس

   .واإلعالم هنة الصحافة لتتوافق والمعايير الدولية لحرية الصحافةبم

وتبدي قلقها إزاء استدعاءات ومحاكمات مؤسسة حرية تدين االعتداء على منصر 

 الصحافيين

  ):2012يونيو 29الجمعة (صنعاء

عالميـة االعتداء على مدير مكتب قناة العربيـة  دانت مؤسـسـة حـرية للحـقوق والحـريات اإل
ستاذ جامعي في كلية اآلداب بجامعـة  أ قبل بصنعاء حمود منصر الذي تعرض له اليوم الخميس من

  .قيامه بتغطية تلفزيونية فيهاصنعاء، أثناء 

والمـوقعين   )اليمن اليـوم (كما أبدت المؤسسة قلقها إزاء توجيهات النائب العام بالتحقيق مع صحيفة 
على خلفية قضايا نشر في حادثة مسجد دار الرئاسة التـي   )مارب برس(و )براقش نت(ن يياإلخبار

 . وقعت في يونيو من العام الماضي

قيام النائب العام الدكتور علي أحمد األعوش بتوجيه وكيل نيابة الصـحافة   مؤسسة حرية واستنكرت
وموقـع   )اليمن اليوم (باالطالع والتحقيق مع صحيفة  )26/6/2012(والمطبوعات الثالثاء الماضي

في واقعتي انتهاك حظر النشر واتخاذ ما يلزم، كما وجه بالتحقيق أيضـا مـع موقـع     )براقش نت(
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 .بعد يوم من التوجيه السابق، على ذمة نشر في ذات القضية )مارب برس(

وتعرب مؤسسة حرية عن قلقها الشديد إزاء الخطوات المتالحقة والذرائع المتعددة للنيل مـن حريـة   
وخشيتها مما يتعرض له الصحافيون من مضايقات وإجراءات . الصحافة والقضاء على هامشها المتاح

فالمحاكمات مسـتمرة، حيـث ال   . ورهم في نقل األخبار وكشف الحقائقمن شأنها الحد من تأديتهم لد
يكاد يمر وقت دون محاكمة لصحيفة أوصحافي، األمر الذي يحتم ضرورة وحدة وتكاتف الصـحافة  

 .المستقلة وكافة المعنيين بحرية اإلعالم لمواجهة هذه الهجمة الشرسة

تلعبـه الصـحافة وإلـى التضـامن مـع      وفي هذ الصدد تدعو مؤسسة حرية إلى تفهم الدور الذي 
  .الصحافيين، وتؤكد على أن مثل هذه الممارسات القمعية يجب أن تتوقف

حرية تدين اإلعتداء على غزوان ودحان وتطالب بحماية اإلعالميين ووقف  مؤسسة

 اإلنتهاكات ضدهم

  ):2012يوليو5الخميس(صنعاء

دانت مؤسسة حرية للحقوق والحريات اإلعالمية والتطوير االعتداء الغاشم على منـدوب صـحيفة   
طريقهما نقطة تقطـع  فائد دحان، حيث اعترضت ) يمن شباب(محمد غزوان ومندوب قناة ) الشارع(

قامت باالعتداء عليهم بالضرب واإلهانة ومصادرة معداتهما الصحافية أثناء عودتهم من خوالن فـي  
  .تغطية صحافية لعملية اختطاف قائد معسكر الصمع العميد مراد العوبلي ومقابلته

ريمة (نطقة وأكد اإلعالمي فائد دحان لمؤسسة حرية أنه تعرض لالحتجاز من قبل نقطة مسلحة في م
حرس جمهـوري العميـد   ) 62(بمديرية سنحان في العاصمة صنعاء، يقودها نجل قائد اللواء) حميد

  .الركن مراد العوبلي المحتجز في خوالن

وقد استوقفه المسلحون عند الساعة الخامسة والنصف مساء األحد الماضي مطلع الشـهر الجـاري   
وبعد االعتداء عليه اقتادوه إلى منزل  والتلفظ عليه بألفاظ نابيةوقاموا باالعتداء عليه بأعقاب البنادق 

في منطقة مهجورة اُحتجز فيها تحت التهديد ألكثر من ساعتين ونصف بعد أن تمت مصادرة ما كان 
بحوزته من كاميرا فيديو وهاتفين وبطاقة شخصية وبطاقتي ائتمان لبنك التضامن اإلسالمي ومصرف 

 .ماليالبحرين الشامل ومبلغ 
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ونوه دحان إلى أن سائق السيارة لم يسلم هو اآلخر من االعتداء وأن الجناة لم يكتفوا بذلك بل قـاموا  
 .بتهديده بالقتل في حال تبليغه عن واقعة اعتدائهم عليه

حرس جمهوري ) 62(وتم االعتداء على دحان أثناء عودته من مقابلة العميد مراد العوبلي قائد اللواء
ن حيث سمح له الخاطفون مقابلة العوبلي وقاموا باصطحابه إليه والذي رجح دحـان  في منطقة خوال

 .أنه في منطقة مارب كون السيارة قطعت مسافة كبيرة قبل الوصول إلى العوبلي

مسلحة بيـنهم نجـل العـوبلي     من جهته أبلغ الصحافي محمد غزوان مؤسسة حرية أن نقطة قبلية 
مت بمصادرة معداته الصحافية، باإلضافة إلى االعتـداء عليـه   اعترضت طريقه في نفس اليوم وقا

  .عليه وتهديد أحدهم له بإطالق النار

وطالب غزوان الجهات المسئولة سرعة اتخاذ اإلجراءات الالزمة حيال االنتهاكات التي تعرض لهـا  
سئول الذي فية ومالحقة الجناة للقبض عليهم لوضع حد لألسلوب الهمجي وغير الماأثناء مهمته الصح

  .اتبعوه ضده

 إذ تدين هذه االعتداءات التي تتنافى مع القيم وتخالف القوانين واألعـراف السـائدة   ومؤسسة حرية
لى ظاهرة فإنها تسـتنكر اسـتهداف الصـحافيين    إتعبر عن خشيتها من أن تتحول هذه الممارسات و

  .الجهات المعنية عن حمايتهم وتكرار االعتداء عليهم وتقاعس

االعتداءات والتهديدات المتزايدة التي يتعرض لها  مؤسسة حرية السلطات بوضع حد لمسلسل وتطالب
وتحملها مسئولية حمايتهم بصفتهم مواطنين أوال وإعالميين ثانيا، إذ كثيرا , عالميونالصحافيون واإل

سب تحطيمها، ح ما يتعرضون لتهديدات ومضايقات واعتداءات بالضرب وغيره ومصادرة معداتهم أو
لهذه الحوادث واالنتهاكـات   رصد المستمرقيامها بالما أظهرته وحدة الرصد في المؤسسة من خالل 

 .خالل الفترة الماضية والتي تتزايد يوما بعد يوم
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 مؤسسة حرية تستنكر استدعاء النيابة للرازحي والحضرمي

  ):2012يوليو 11ربعاءاأل(صنعاء

استدعاء نيابة الصحافة والمطبوعات  اإلعالمية والتطوير حقوق والحرياتاستنكرت مؤسسة حرية لل
الكـريم   والكاتب السياسـي عبـد  ) اليمن اليوم(اهللا الحضرمي رئيس تحرير صحيفة  للصحافي عبد

 .من مجلس النواب االقضائية المرفوعة ضدهم الرازحي للرد على الدعوى

 الكريم عبد الصحافة استدعته للحضور مع الكاتب الصحافيإن نيابة ) اليمن اليوم(وقال رئيس تحرير 
ضدهما من مجلس النواب وأن االستدعاء جاء  الرازحي االثنين الماضي للرد على الدعوى المرفوعة

عرض فيه بمجلس النواب وشبهه بعلبة تونة  )اليمن اليوم( على خلفية نشر مقال للرازحي في صحيفة
  .عفنة وشبيهة برائحة البالوعةمنتهية الصالحية ذات رائحة مت

داخل البرلمـان أمـس   ) اليمن اليوم(ومنع رئيس مجلس النواب اليمني يحيى الراعي توزيع صحيفة 
  ).نوعا من الوقاحة واإلساءة(الثالثاء، معتبرا ما نشر في الصحيفة عن مجلس النواب 

إال أننا تفاجأنا بوقـوف كبـار    -برفع الدعوى القضائية للنيابة  -سلكنا مسلكا قانونيا"وقال الراعي 
  ". العزيز المقالح مع الصحيفة الكتاب والصحفيين ومنهم الدكتور عبد

واعترض برلمانيون على منع إدخال الصحيفة للمجلس النيابي، بينما اعترض آخرون سماح المجلس 
  .لبعض الصحف بالتغطية والتوزيع في المجلس ومنع أخرى من ذلك

) اليمن اليوم(علي أحمد األعوش وجه في وقت سابق بالتحقيق مع صحيفة  الدكتوروكان النائب العام 
بيانـا   -حينهـا  –خرى متعلقة بحادثة دار الرئاسة وأصدرت مؤسسة حريـة أعلى خلفية قضية نشر 

  .تستنكر ذلك

عن االنزعاج الشديد من تزايد االستدعاءات والمحاكمات للصـحافيين وكتـاب    وتعبر مؤسسة حرية
   .في اآلونة األخيرة الرأي

للسـلطة  ) نوايا سيئة(مؤشرا خطرا على يعد هذه الممارسات  وتؤكد على أن استمرار وارتفاع نسبة
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  .ضد الحريات اإلعالمية وحرية التعبير

إنه في الوقت الذي نعلن فيه تضامننا مـع الرازحـي   "وقال رئيس المؤسسة الصحافي خالد الحمادي 
تثنينا عن مناصرتهم والدفاع عنهم  عالميين وكتاب الرأي لناإل ات ضدوالحضرمي فإن كثرة االنتهاك

في بكل السبل القانونية وإطالق الحمالت المحلية والخارجية لدعمهم ودعوة كافة المهتمين للمشاركة 
  ".ذلك

  زاء محاولة اغتيال العراسيإمؤسسة حرية تعرب عن قلقها 

 ):2012يوليو  26الخميس (صنعاء

زاء محاولة اغتيـال  إقوق والحريات اإلعالمية والتطوير عن قلقها العميق أعربت مؤسسة حرية للح
  .الصحافي لرئيس الجمهورية يحي العراسي السكرتير

وقعت في قلـب العاصـمة   " جريمة نكراء"ودانت مؤسسة حرية محاولة اغتيال العراسي واعتبرتها 
  .خطرا يستهدف رجال الصحافة واإلعالموصنعاء 

طريقـه    اغتيال العراسي قام بها مسلحون مجهولون اعترضوا الداخلية أن محاولةوأوضحت وزارة 
طلقات  3عند ما كان يقود سيارته في أمانة العاصمة صنعاء وقاموا بإطالق النار عليه من بندقية آلية 

ن الزجاج الخلفي لسيارته واستقرت في مقعد السائق، فيما أصابت الثانية الباب األيم إحداها اخترقت
تحمل لوحة  )طربال - ةحب(الخلفي للسيارة والثالثة أطلقت جوا، ثم الذ المسلحون بالفرار على سيارة 

  .جيش لم يتسن معرفة رقمها

فيين اتنبئ عن مخطط منظم الستهداف الصحوالتي همجية المؤسسة حرية بشدة هذه الحادثة  ستنكرتو
  .حياتهمتهدد د أمام هذه الحوادث التي ورجال اإلعالم، وتطالب الجهات المعنية بالوقوف الجا

  

  

  



 

 

 

 

 - 53   -  

  حافيينمؤسسة حرية تدين االعتداء على العزعزي وتطالب بقانون يحمي الص

 ):2012  أغسطس 1األربعاء (صنعاء 

دانت مؤسسة حرية للحقوق والحريات اإلعالمية والتطوير االعتداء الذي تعرض له الصحافي عبـد  
اقتحام ونهب وزارة الداخليـة   الرزاق هاشم العزعزي ومصادرة هاتفه أثناء تغطيته الصحافية لعملية

  ). 31/7/2012(الثالثاء  مدني وعسكري من قبل مسلحين بزي

ومحررا في صحيفة الشارع ) شبكة صوت الحرية(وقال العزعزي الذي يعمل مدير تحرير في موقع 
إن ضابطا بزي مدني يدعى عبد اهللا الشطبي، عرف اسمه بعد الحادثة من بعض الموجودين قـرب  

جنـود قـوات النجـدة    الوزارة، قام بمصادرة هاتفه واالعتداء عليه بالضرب بمشاركة آخرين مـن  
  .هوتهديد

بأن واحدا من جنود النجدة نصح الشطبي بأن يعيد الهاتف، لكنه قام بكسر ذاكرة العزعزي  وأضاف
 .بألفاظ غير الئقة عليه الهاتف والتلّفظ

هذه الحادثـة   إن مؤسسة حرية تطالب السلطات المختصة أن تؤدي واجبها في إجراء التحقيقات في
التي استهدفت إعالميين  ، خاصة في ظل تكرار االعتداءاتلهامرتكبيها لوضع حد  ومعاقبة  ومثيالتها

اعتداءات متعمدة تهدف إلى الحـؤول دون قيـامهم بمهمـتهم     وهي فترة الماضيةلومراسلين خالل ا
  .عالمية بالتغطية الخبرية وكشف الحقائق للرأي العاماإل

ة الماضية بشكل ملفت للنظر بلغت حدا مؤسفا ال لقد تكررت االعتداءات على اإلعالميين خالل الفتر
   .يمكن السكوت عليه، كونها تمثل تهديداً لحرية الصحافة وحرية التعبير

هـذه االنتهاكـات ضـد     وفي الوقت الذي تعرب فيه مؤسسة حرية عن قلقها البالغ جراء اسـتمرار 
عالميـين  للصـحافيين واإل تؤكد على ضرورة إصدار تشريع قانوني يكفل فإنها عالمية الحريات اإل

  .ممارسة مهنتهم بحرية تامة ويوفر مظلة حماية قانونية تؤمن حياتهم وسالمتهم المهنية
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مؤسسة حرية تستنكر توقيف المذيع النقيب عن العمل وتطالب بإبعاد اإلعالم 

 الرسمي عن الهيمنة السياسية

  ): 2012أغسطس  3الجمعة (صنعاء

البرنامج (حرية للحقوق والحريات اإلعالمية والتطوير توقيف المذيع بإذاعة صنعاء  استنكرت مؤسسة
الصالح أثناء   إطالقه اسم جامع الشعب على جامع  وذلك على خلفية أحمد صالح ثابت النقيب) العام

فـي آخـر مناوبـة لـه فجـر      علـى الهـواء لشـعائر صـالة الفجـر       التغطية والنقل المباشر
  ).2/8/2012(الخميس

وأفاد النقيب في بالغ لمؤسسة حرية أنه تلقى عصر الخميس اتصاال هاتفيا من مدير إدارة المـذيعين  
  .اهللا الحيفي يبلغه بتوقيفه عن العمل بقرار من القائم بأعمال إذاعة صنعاء عبد الملك العرشي عبد

أشكال االنتهاكات ضد اإلعالميين والصحافيين وتحذر من  وتدين مؤسسة حرية توقيف النقيب وكافة
أن استمرار تلك السياسات سيعود بعواقب وخيمة على حرية الصحافة ورسالتها، كما تبدي استغرابها 

  .عالميين والصحافيينمن استمرار هذه السياسة ضد اإل

بين فيها ومنع تكرارها وإلغاء وتطالب وزارة اإلعالم بالوقوف الجاد أمام هذه الحادثة ومحاسبة المتسب
القرار التعسفي بحق المذيع الشاب أحمد النقيب، الذي سبق وأن أوقف راتبه لعدة شهور العام الماضي 

  .عالمي المتعاطف مع الثورة الشعبيةبسبب نشاطه اإل

إلى وضع سياسة إعالمية لما تبقى من المرحلة االنتقالية كخطوة هامـة علـى    مؤسسة حرية وتدعو
ن التغاضي عن إيق تحقيق العدالة االنتقالية وتعزيز سيادة القانون الذي كفل حرية التعبير، حيث طر

هذه القرارات المخالفة للمواثيق واالتفاقيات يشجع على التمادي واالستمرار فـي االنتهاكـات ضـد    
  .اإلعالميين

كما تعلن تضامنها مع النقيب وتدعو كافة اإلعالميين والمؤسسات اإلعالمية ومنظمات المجتمع المدني 
تتعرض لها حرية  التيللتضامن معه ومواجهة القرارات واإلجراءات التعسفية والمخاطر والتهديدات 

  .قبل تفاقمها الرأي والتعبير والحريات اإلعالمية في اليمن والعمل معا على تصحيح هذه األوضاع
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  مؤسسة حرية تعرب عن قلقها إزاء التهديد بالقتل للربع وعناب

 )2012أغسطس  6االثنين  (صنعاء

بالقتـل   عن قلقها البالغ إزاء التهديداتللحقوق والحريات اإلعالمية والتطوير  أعربت مؤسسة حرية
وطالبت  .محمد الربع ومعد البرنامج حسن عنّابالفضائية ) سهيل(في قناة ) عاكس خط(لمقدم برنامج 

 .األجهزة األمنية بحمايتهما من أي أذى قد يطالهما جراء هذه التهديدات

، مـن  )5/8/2012(أنهما تلقيا تهديدا بالقتل ووعيدا يوم األحد ) مؤسسة حرية(لربع وعناب لـوأكد ا
 .جهة مجهولة من خالل اتصاالت هاتفية من أرقام غير معروفة وبعضها محجوبة الرقم

واستنكرت مؤسسة حرية هذه التهديدات للربع وعنّاب، التي تلقوهـا بسـبب مزاولتهمـا لمهنتهمـا     
على حياتهما بعد هذه التهديدات لهما بالقتل من أكثر مـن شـخص    عن خشيتها ربتعالمية وأعاإل

 .وألكثر من مرة

وتابعت مؤسسة حرية بقلق بالغ أنباء تعرض الربع وعنّاب للتهديد بالقتل، على خلفيـة مـا يقدمـه    
الفضائية، الذي يعده الكاتب حسن عنّاب ويقدمه  )سهيل(الرمضاني عبر قناة ) عاكس خط(برنامجهما 

وعبرت عن االنزعاج الشديد من تزايد التهديدات لإلعالميين وكتاب الرأي ومن   .الفنان محمد الربع
  .حملة التهديدات واالعتداءات التي تطال اإلعالميين بشكل مستمر ومتزايد

واألجهـزة    فإنها تطالب وزارة الداخلية فيه مؤسسة حرية مثل هذه األعمال، وفي الوقت الذي تدين
األمنية بإجراء تحقيق عاجل في هذه الحادثة والتحري عن مصدر التهديد وكشف الجنـاة والقـبض   

   .عليهم لينالوا الجزاء الرادع

وال يمكن السكوت  وتؤكد مؤسسة حرية على أن ما يتعرض له اإلعالميون في اليمن أصبح خطرا 
لحقوقية وكافة الجهات المدافعة عن حريات اإلعالم إلى التضامن والتحـرك  عليه وتدعو المنظمات ا

على مجلسي النواب والوزراء لضمان أمن اإلعالميـين وسـالمتهم    والضغط هذه االنتهاكات لوقف
   .وكفالة حقهم في حرية التعبير وحرية الرأي وفق الدستور والقانون والمواثيق الدولية
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مؤسسة حرية تستنكر اعتقال مصوري الوكالة العربية لإلعالم واقتحام مكتبها 

  بصنعاء

  ):2012سبتمبر11الثالثاء(صنعاء

اإلعالمي اعتقال اثنين من مصـوري الوكالـة    استنكرت مؤسسة حرية للحقوق والحريات والتطوير
من قبـل حـراس    الرحمن الخالد والذين تم اعتقالهما اهللا خالد وعبد علي عبد :العربية لإلعالم وهما

ثناء تغطيتهما لالنفجار الذي وقع جوار مجلس الوزراء وإذاعـة  أ) البرنامج العام(مبنى إذاعة صنعاء
  .التي كانت بحوزتهماشرطة الفيديو أصنعاء وتم مصادرة كاميرات التصوير و

وتستنكر مؤسسة حرية في ذات الوقت اقتحام مكتب الوكالة العربية لإلعالم بصنعاء لـثالث مـرات   
عالمي مروان الخالد من قبل مجموعات عسكرية تابعة وكالة اإلالمتتالية اليوم ومحاولة اعتقال رئيس 

    .لحرس القصر الجمهوري بصنعاء، وذلك بشكل متزامن مع اعتقال مصوري الوكالة

انه تم اقتحام مكتب الوكالة العربية لإلعـالم ثـالث   "وأوضح مروان الخالد في بالغ لمؤسسة حرية 
قصر الجمهوري بصنعاء بهدف اعتقاله في مرات متتالية اليوم من قبل مجموعات مسلحة من حرس ال

للوكالة جوار مجلس الوزراء من قبل حراس إذاعة صنعاء  اثنين الوقت الذي تم فيه اعتقال مصورين
  ".ومصادرة كاميراتهم وأشرطة التسجيل اثناء قيامهم بتغطية االنفجار الذي وقع جوار مجلس الوزراء

دواتهم واقتحام مقر عملهم، فإنها تستهجن أن ومصادرة وإذ تدين مؤسسة حرية هذا االعتقال إلعالميي
كافة أشكال االنتهاكات ضد اإلعالميين والصحافيين وتحذر من استمرار السياسـات القمعيـة ضـد    
الوسائل اإلعالمية في البالد والذي سيعود بعواقب وخيمة على الحريـات اإلعالميـة، كمـا تبـدي     

عالميين والصحافيين رغم التحول السياسي الكبيـر فـي   إلاستغرابها من استمرار هذه السياسة ضد ا
  .البالد والذي يفترض أن يواكبه انفتاح إعالمي

ومحاسبة المتسـببين فيهـا ومنـع    ثة الحادذه الجاد أمام ه وتطالب مؤسسة حرية الحكومة بالوقوف
  .تكرارها طالما وأنهم كانوا يمارسون عملهم وفق حقوق مكفولة بالدستور والقانون

لى تعزيز سيادة القانون الذي كفل حرية التعبير ومحاسبة المتجاوزين المخـالفين للمواثيـق   إدعو وت
  .لالنتهاكات ضد اإلعالميينا المحلية والدولية بما يضع حد واالتفاقيات
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كما تعلن مؤسسة حرية تضامنها مع كافة العاملين في الوكالة العربية لإلعالم والتي خسـرت العـام   
 أثنـاء تغطيتـه  ، 2011صوريها البارزين وهو حسن الوظاف الذي قتل في سـبتمبر الماضي أحد م

ألحداث الثورة الشعبية وتطالب بوضع حد لالنتهاكات ضد الحريات اإلعالمية واإلجراءات التعسفية 
في والتي تؤثر علـى  اوالمخاطر والتهديدات التي يتعرض لها العاملون في المجال اإلعالمي والصح

  .التعبير وعلى الحريات اإلعالمية في اليمنحرية الرأي و

  )الشارع(و) األولى(مؤسسة حرية تدين االعتداء على صحيفتي 

 :)2012أكتوبر 8ثنين اال(صنعاء

) األولـى (والتطوير ما تعرضـت لـه صـحيفتا     اإلعالميةدانت مؤسسة حرية للحقوق والحريات 
مسلحين مجهولين، عقب تهديـد   من اعتداء بإطالق الرصاص الحي على مقرهما من قبل) الشارع(و

 ).6/10/2012(عبر موقع إلكتروني، مساء الجمعة الماضي 

في بالغ صحافي أنها تلقت تهديدا، تاله إطالق نار أمام بوابة الصحيفة من ) األولى(وذكرت صحيفة 
  .قبل مجهولين الذوا بالفرار

، إلطالق 2012أكتوبر  6مساء الجمعة  10مبنى الصحيفة تعرض في حوالي الـ أن"وأوضح البالغ 
، متسببا )كالشينكوف(نار من قبل مجهولين عند مدخل المبنى ودوى صوت إطالق النار من أسلحة 

  ".في إثارة الذعر لدى الموظفين والصحفيين الذين كانوا يؤدون عملهم في مكاتبهم بشكل طبيعي

وإذ تستنكر مؤسسة حرية هذه الحادثة المؤسفة، التي تهدد حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير في 
حيفتين ومع كافة الصحافيين اليمن وتعرض حياة الصحفيين للخطر، فإنها تعرب عن تضامنها مع الص

.الذين يتعرضون لمثل هذه االنتهاكات واالعتداءات واإلعالمالعاملين في ميدان الصحافة  واإلعالميين

في بيانها الفرقة األولى مـدرع بـالوقوف وراء هـذه    ) األولى(وفي الوقت الذي اتهمت فيه صحيفة 
وبقية الجهات المعنية بـالتحقيق فـي هـذه    الحادثة، طالبت مؤسسة حرية الحكومة ووزارة الداخلية 

الواقعة وضبط المعتدين وكشف من يقف وراءهم ومحاسبتهم وتوفير الحمايـة الالزمـة للصـحافة    
توفير البيئة التشريعية والقانونية المالئمة لحمايـة    والصحافيين، عبر مختلف الوسائل وفي مقدمتها

  .ة التي تستهدف الحريات اإلعالمية في اليمنووضع حد لمثل هذه األعمال العدواني اإلعالميين
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 األسمر والليثمؤسسة حرية تستنكر محاولة اغتيال المنحي وإحراق منزلي 

 ):2012نوفمبر  8الخميس (صنعاء

والتطوير محاولة اغتيال مدير المركز اإلعالمي  اإلعالميةاستنكرت مؤسسة حرية للحقوق والحريات 
كما استنكرت مؤسسـة حريـة إحـراق منـزل      في ساحة التغيير بمحافظة ذمار إبراهيم المنحي، 

 .الصحافيين بمحافظة الضالع علي األسمر وعبد العزيز الليث، الثالثاء الماضي

 –تويوتـا (كانوا يستقلون سيارة ن مسلحين مجهولين أوذكر اإلعالمي إبراهيم المنحي لمؤسسة حرية 
بدون رقم، قاموا بمالحقته أثناء عودته إلى منزله حوالي الساعة الثامنة مساء الثالثاء، ثـم   )صالون

أطلقوا الرصاص نحوه في شارع خط المجزرة المتفرع من خط رداع في مدينة ذمار، وأن المسلحين 
   .رأطلقوا الرصاص حول رأسه وبين قدميه ثم الذوا بالفرا

سمر أن منزله تعرض لإلحراق بفعل فاعل، بعد خروجه منه في علي األاي غضون ذلك أفاد الصحف
ولم يكن فيه أحد، نافيا أن يكون الحريق بسبب تماس كهربائي كون الكهرباء منقطعة عن منزله ولم 

  .يكن لديه خالف مع أي من أهالي منطقته

من قبل قيادات وأفراد في الحراك الجنوبي على  سبوع الماضي لتهديداتمؤكدا أنه تعرض خالل األ
  .عالمية لألحداث في الضالعاإل عالمي وتغطياتهخلفية نشاطه اإل

في عبد العزيز الليث، مراسل قنـاة  اوذكرت المصادر أن هذا الحادث تزامن مع إحراق منزل الصح
 .هولينبإلقاء قنابل على منزله من قبل مج في محافظ الضالعالفضائية ) يمن شباب(

عتبرها انتهاكا صارخا واستهدافا للحريات تهذه األعمال المخلة باألمن والسالمة وتدين مؤسسة حرية 
في ظل صمت األجهزة األمنية وعدم اتخاذها خطوات  ،الصحافية ولحياة الصحافيين وظاهرة خطرة

  .جادة للحد منها

عمال، وتحمل السـلطات  تعرضوا لهذه األوتعلن مؤسسة حرية تضامنها الكامل مع اإلعالميين الذين 
الحكومة واألجهزة األمنية إلى مالحقة مرتكبي  تدعو كما ،مسئولية حمايتهم األمنية في ذمار والضالع

  .الجرائم وإحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل هذه
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ميـون مـن   عالعن قلقها الشديد لما يتعرض لـه اإل  تعبرفإنها  هذه الحوادث، المؤسسة وإذ تستنكر
  .ومحاوالت اغتيال وتهديدات ومضايقات تحد من حريتهم المهنية  انتهاكات مستمرة

االعتداءات على اإلعالميين الواشعي وهديس والتهديدات لمدير مؤسسة حرية تدين 

 مؤسسة الشموع وموقع الحقيقة نيوز

  :)2012نوفمبر12االثنين(صنعاء

دانت مؤسسـة حريـة للحقـوق والحريـات اإلعالميـة والتطـوير االعتـداء بالضـرب علـى          
الواشـعي، السـبت   بمحافظة ذمار الصحافي والناشط الحقوقي محمـد  ) مارب برس( موقع مراسل

الماضي، كما دانت مؤسسة حرية االعتداء الذي تعرض له مصور قناة سهيل الفضائية عبد الكـريم  
  .هديس في محافظة حجة ومصادرة كاميرته، أثناء قيامه بتغطية إخبارية لفعالية احتجاجية

مسـاعد قائـد   اإلعالمية بأن مراسلها الواشعي تعرض لالعتداء من قبل ) مأرب برس(وقالت شبكة 
معسكر األمن، أمام مبنى إدارة أمن المحافظة، أثناء تغطيته لوقفة احتجاجية نفذها أفراد وضباط إدارة 

  .أمن مديرية عنس بمحافظة ذمار

واستنكر صحافيو محافظة ذمار وناشطون حقوقيون االعتداء على محمد الواشعي واعتبروه جزءا من 
املين في قطاع الصحافة واإلعالم وانتهاكا صارخا للحقوق مسلسل االعتداءات على الصحافيين والع

  .وطالبوا بمحاسبة المعتدين, والحريات وتعديا على حرية الصحافة

المصور هديس وقع من قبـل    الفضائية في بالغ لها أن االعتداء على) سهيل(من جهتها ذكرت قناة 
س يقوم بتغطية فعالية احتجاجية سلمية جنود يتبعون العقيد عبد الوهاب قعشم في حجة، عندما كان هدي

  . للباعة المتجولين والبساطين تطالب بحقوق مشروعة كفلها الدستور والقانون

الصحافي سيف الحاضري، ) الشموع(كما استنكرت مؤسسة حرية التهديدات التي تلقاها مدير مؤسسة 
ب سراج الضبياني ورئيس تحرير غال) الحقيقة نيوز(وكذا التهديد بالتصفية الجسدية لمدير عام موقع 

  .الموقع أحمد صالح المنيعي ومدير التحرير أحمد صالح الحمزي
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إنه ومنذ حوالي شهر ورسائل التهديد والوعيد عبر الرسـائل  "في بالغ لها ) الشموع(وقالت مؤسسة 
  .تصل بشكل يومي إلى هاتف الحاضري)  771511112(الهاتفية القصيرة وعبر اتصاالت من رقم 

بالرقم وتم إيقافه إال أنه تـم إعـادة   ) يمن موبايل(وعلى الرغم من إبالغ شركة "أضاف البالغ أنه و
  ".تشغيله بعد تدخل نافذين وممارسة ضغوطات على مسئولي الشركة

سـوف  (إنه تلقى رسالة عبر بريد الموقع تحـت عنـوان   ) الحقيقة نيوز(في غضون ذلك قال موقع 
في تفاصيلها كالم غير الئق من السب والشتم من قبل شـخص سـمى    ورد) تدفعون ثمن هذا الكالم

  .وقال إنه أحد جنود عبدالملك الحوثي) ابو جندل(نفسه 

وأضاف الموقع بأن رسالة التهديد تضمنت توعدا بقطع لسان مدير عام الموقع ورئيس تحريره ومدير 
قطع عهدا على نفسـه وعلـى   " بأنه -حسب الموقع-في رسالة التهديد ) أبو جندل(وأورد . التحرير

حركة الحوثيين أنهم سيبحثون عن غالب سراج الضبياني مدير عام الموقع وأحمد المنيعـي رئـيس   
) الحقيقة نيوز(أنهم سيرون إدارة موقع "، مضيفا "تحرير الموقع ومدير تحرير الموقع أحمد الحمزي

  ".ماال يسرهم

اكات والتهديدات بحق اإلعالميين فإنها تعلن تضامنها ومؤسسة حرية إذ تعبر عن قلقها إزاء هذه االنته
الكامل معهم، وتدعو الجهات األمنية إلى توفير الحماية لهم، محملة إياها مسئولية ما قد يتعرضون له 

  .من أذى

وتطالب المؤسسة بسرعة التحقيق في هذه الحوادث واتخاذ اإلجراءات القانونية وإطالع الرأي العـام  
ات، ألن استمرار السكوت عن هذه االنتهاكات للحريات اإلعالمية يشجع على ارتكـاب  بنتائج التحقيق

  .المزيد من الجرائم بحق الصحافة واإلعالم

وتدعو المؤسسة رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني إلى العمل بجدية على حماية اإلعالميـين  
مزاولة مهنة الصحافة في اليمن مازالت محفوفـة  وتوفير البيئة اآلمنة لعملهم، فهذه األحدث تؤكد أن 

   .بالمخاطر
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    ية مهرجان الغديرمن تغطاإلخباري رويترز  طاقممؤسسة حرية تدين منع 

  ةفي مدينة ريد

 ):2012نوفمبر  4األحد(صنعاء 

 )رويتـرز (عالمية والتطوير منع مراسل ومصوري وكالة تدين مؤسسة حرية للحقوق والحريات اإل
في محافظة عمران لتغطية مهرجان الغدير الذي يقيمه الحوثيون احتفاء  ةلألنباء من دخول مدينة ريد

  .بهذه المناسبة

الدخول إلى مدينة من لألنباء يفيدون فيه منعهم  )رويترز(وكالة طاقم وتلقت مؤسسة حرية بالغا من 
رغم محاولتهم الوصول إلى مكان االحتفال من ، من قبل مسلحينوذلك  لتغطية مهرجان الغدير ةريد

   .فيةاأكثر من طريق وإبرازهم لهوياتهم الصح

المصـور  : وهم لألنباء في اليمن )رويترز(طاقم وكالة في مؤسسة حرية من  )الرصد(وعلمت وحدة 
ي تلفزيونالمصور الالرحمن العنسي و عبد )رويترز(اهللا المهدي ومراسل تلفزيون  عبد في خالداالصح

، غير أن مسلحين ةعادل الخضر أنهم حاولوا الوصول إلى مقر احتفال الحوثيين بيوم الغدير في ريد
منعوهم  ةعند مداخل مدينة ريد صالح كانوا متمركزين في نقاط للتفتيشقبليين يعتقد أنهم من حزب اإل

وأجبروهم على العودة إلى صنعاء دون ممارسة حقهم في التغطيـة   من الوصول إلى مكان االحتفال
عائقا أمـام  بأال تكون األطراف السياسية دعو وإذ تدين مؤسسة حرية هذه الحادثة فإنها ت  .الصحافية
ـ توفير البلالعمل بجدية بكما تطالب الحكومة  الصحافيين لحقهم في التغطيات الصحافية،ممارسة  ة يئ

  .التشريعية واآلليات األمنية لحماية الحريات الصحافية في اليمن

  مؤسسة حرية تستنكر تهديد الشريف بالقتل من قاض بالتفتيش القضائي

 ):2012نوفمبر 18 األحد(صنعاء

استنكرت مؤسسة حرية للحقوق والحريات اإلعالمية والتطوير التهديد بالتصفية الجسـدية للمحـرر   
  .عالميعلى خلفية نشاطه اإل الرحمن الشريف،اإلخباري في قناة سهيل الفضائية عبد 
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وأفاد الشريف في بالغ له تلقت مؤسسة حرية نسخة منه أنه تعرض لتهديد بالقتل من قبل القاضـي  
حينما وجـده عصـر يـوم أمـس السـبت      ) قاض بالتفتيش القضائي بوزارة العدل(محمد الباشق 

  .حصبةمتجها من الدائري إلى ال ةعلى حافلة صغير) 17/11/2012(

" أسأل اهللا أن يوفقنا لتصفيتك"ن القاضي الباشق بعد تعرفه على الشريف ناداه باسمه وقال له أموضحا 
  .ويخشى أن يؤخذ على محمل الجد .ذلك قربى إلى اهللا، حسب البالغ معتبرا 

كونه ، رمؤسسة حرية هذا التهديد انتهاكا واستهدافا لحرية الكلمة ولحياة اإلعالميين ومؤشر خطد وتع
  .صدر من قاض يمثل العدالة والقانون، ويفترض فيه أن يحمي الحقوق والحريات

وتعلن مؤسسة حرية تضامنها الكامل مع اإلعالميين الذين تعرضوا ويتعرضون لهذه األعمال، وتدعو 
بحزم ومسؤولية وتوفير أجـواء مالئمـة    االنتهاكاتالسلطات األمنية والجهات المعنية لمواجهة هذه 

  .ة آمنة لعمل الصحافيين واإلعالميينوبيئ
  

 فيين بالحديدةامؤسسة حــريـــة تستنكر االعتداء على ستة من الصح

  ):2012ديسمبر  11الثالثاء(صنعاء

الغاشم بالضرب وإطـالق   عالمية والتطوير االعتداء استنكرت مؤسسة حرية للحقوق والحريات اإل
مـزاولتهم   أثنـاء محافظة الحديدة بمديرية المنصورية في فيين ااألعيرة النارية على ستة من الصح

  .اإلعالميةعمالهم أ

ـ أفؤاد العوسجي في بالغ لمؤسسة حــريــة  )سبأ(وأوضح مراسل وكالة األنباء اليمنية   أنه تفاج
الحديـدة  (ورئيس تحريـر  , عبد اهللا شائع) السعيدة(مصور قناة  :فيين وهماوخمسة من زمالئه الصح

يمـن  أ فياهدل، و الصـح في عمر األاهدل، والصحفي حمدين األاحمد سعيد، والصحأفضل  )برس
خذ الكاميرا بقوة السالح ولـم  أوعصي بمهاجمتهم و) كالشنكوف(قيام عصابة تحمل أسلحة  ش جرم

تقرير حول الوضع  تصويرقيامه بالمصور أثناء  هاتفكما تم مصادرة  ،تلفتأيتم استعادتها إال وقد 
 .وإجراء لقاءات مع بعض المواطنينالصحي في المديرية 
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غير مسئولة وال من اعتداءات  نصحافيوهؤالء الوإذ تدين مؤسسة حــريــة بشدة ما تعرض له 
  .عالميةأعماال تهدد حياة الصحافيين وتعيق الحريات اإل فإنها تعتبرها أخالقية،

وسرعة الحادثة هذه تجاه محافظة الحديدة بالقيام بواجبها  في األمنية واألجهزةوزارة الداخلية  طالبتو
المخلة باألمن والقانون والتـي   عمالمنع مثل هذه األل ،للعدالة على مرتكبيها وتقديمهم  القبض قاءإل

  .لخطرل الصحافيينتعرض حياة 

  مؤسسة حرية تستنكر نهب مقر صحيفة الوحدوي بصنعاء

 ):2012ديسمبر 22السبت(صنعاء

صـحيفة   الحريات اإلعالمية والتطوير بشدة ما تعرض لـه مقـر  استنكرت مؤسسة حرية للحقوق و
رشـيفها  أمن قبل مجهولين ونهب أجهـزة الصـحيفة و   من سطو الوحدوي بالعاصمة اليمنية صنعاء

  ).21/12/2012(الجمعة  اإللكتروني من مقرها بشارع الستين

الصحيفة الكائن  مقرأن مجهولين اقتحموا  وتلقت مؤسسة حرية بالغا من صحيفة الوحدوي أكدت فيه
بشارع الستين وسط العاصمة صنعاء، أثناء صالة الجمعة وقاموا بنهب أجهزة اإلخـراج والصـف   

  .اإللكتروني ومعها األرشيف اإللكتروني أيضا الخاص بالصحيفة منذ صدورها

 اليمن وتعرضـها  غير األخالقية التي تهدد حرية الصحافة في وإذ تستنكر مؤسسة حرية هذه العملية
عن تضامنها الكامل مع صحيفة الوحدوي وتعتبره عمال إجراميا يهدد الحريات  للخطر، فإنها تعرب

  .عالمية ويهدد سالمة العاملين في مهنة الصحافةاإل

التي تقف وراء  وفي الوقت الذي دعت فيه صحيفة الوحدوي األجهزة األمنية إلى سرعة كشف الجهة
وزارة الداخلية القيام بواجبها في التحقيق فـي هـذه    تطالبعملية نهب الصحيفة، فإن مؤسسة حرية 

الحادثة وضبط الجناة وكشف من يقف وراءهم ومحاسبتهم وتوفير الحماية الالزمة للصحافة، ووضع 
  .حد لمثل هذه األعمال الدنيئة التي تستهدف الحريات اإلعالمية في اليمن
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في رشاد الشرعبي من قبل عضو مجلس امؤسسة حــريـــة تستنكر التهديدات للـصح

 نواب من مأرب

  ):2012ديسمبر  27الخميس(صنعاء

في االتهديد الذي تعرض لـه الصـح   استنكرت مؤسسة حرية للحقوق والحريات اإلعالمية والتطوير
 ،دوائر محافظة مأرب الشيخ جعبل طعيمان رشاد الشرعبي من قبل عضو مجلس النواب عن إحدى

  .على خلفية نشر الشرعبي لمقاالت ناقدة للسلبيات التعليمية في منطقة طعيمان

 26ربعـاء  رشاد الشرعبي في بالغ لمؤسسة حـرية أنه تلقى اتصاالت متتاليـة مسـاء األ  وأوضح 
وثائق حول  من هلما لدي من قبل النائب جعبل طعيمان أصر فيها على إبراز الشرعبي 2012ديسمبر 

  .ما نشره في الصحف عن تعرض بعض الـمعلمات لتعسفات في منطقة طعيمان بمحافظة مأرب

تلقى تهديدا مباشرا من طعيمان بألفاظ جارحة وتهديدات بالتأديب بحسب ما يـراه   وأكد الشرعبي أنه
  .يقدم الشرعبي اعتذاراً علنيا لطعيمان مناسباً إذا لم 

وإذ تستنكر مؤسسة حـرية هذه التهديدات وتعتبرها تصرفات غير مسئولة من قبل شخصية يفترض 
ـ  منها الحرص على حماية الحقوق وأن تكون نموذجية ف مثـل هـذه   د ي تعاملها مع الصـحافة، وتع

الصحافيين لرقابـة ذاتيـة    وإخضاععالمية في اليمن سكات صوت الحريات اإلمحاولة إلالتهديدات 
  .عن دورهم في نقل الحقيقة وإرغامهم على التخلي

الحـوادث   هـذه مـام  أوتطالب مؤسسة حــريـة وزارة الداخلية واألجهزة األمنية بالوقوف بحزم 
  .ذويهمأيا من  خطر قد يصيبهم أو يصيب الخارجة عن القانون وحماية الصحافيين من التعرض ألي
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  ):تدريب(نشاطات 
  

  اإلعالمي المستمر أكدت على أهمية المهنية والشفافية والتخصص والتطوير

اإلعالمي بدورة تدريبية حول تطوير التغطية اإلعالمية في حرية تدشن برنامجها للتطوير 

  الصحافة االقتصادية

  ):2012يوليو  7 السبت(صنعاء

 التغطية تطوير( التدريبية الدورة السبت والتطوير اليوم اإلعالمية والحريات للحقوق حرية مؤسسة بدأت

 صحيفة عشرين من االقتصادي بالشأن المهتمين من صحافيا لعشرين ،)االقتصادية الصحافة في اإلعالمية

  .اليمنية المحافظات مختلف من وحزبية وأهلية حكومية

 األلمانية،) إيبرت فريدريش( منظمة مع بالتعاون أيام ثالثة تستمر التي الدورة هذه حرية مؤسسة ونظمت

 اإلقليمي المدرب فيها يدرب والتي اليمن، في اإلعالمي العمل تطوير سبيل في بينهما الشراكة باكورة في

  .األردن في اللندنية) العربي القدس( صحيفة مدير مكتب البدارين، بسام المخضرم والصحافي

 المهارات تعزيز إلى تهدف الدورة أن الحمادي خالد الصحافي حرية مؤسسة رئيس أكد االفتتاح حفل وفي

 الصـحافة  مستوى تردي ظل في عموما، والمهني اإلعالمي التطوير في يسهم بما االقتصادية الصحافية

  .البالد في االقتصادي للنشاط المواكبة وعدم التخصص وغياب األداء ضعف من ومعاناتها االقتصادية

 القـادر  المتخصـص  الصحافي إيجاد أجل من نوعي، تطوير الى يحتاج االقتصادي اإلعالم" أن وأوضح

  ".مهنية وأمانة ومصداقية بموضوعية الدقيقة، والمعلومات الصحيحة األخبار نقل على

 اإلعالم مجال في متخصص كادر تأهيل وأهمية اإلعالمي والتطوير والشفافية الحرية أهمية" على مؤكدا

 نوعيـة  اقتصادية بصحافة االقتصادي النشاط مواكبة أجل من الجميع وتعاون الجهود وتظافر االقتصادي

  ".األمام نحو التنمية بعجلة الدفع في معا يسهمان
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 مؤسسـات  كثير مـن  في غائب االقتصاد مجال في المتخصص اإلعالمي أن إلى المؤسسة رئيس وأشار

 محليـة  كـوادر  وتأهيـل  تدريب يتطلب وهذا الصحافة، في االقتصادية اللغة غياب إلى إضافة اإلعالم،

 المحلية المدني المجتمع منظمات مع والتعاون بالتشبيك االقتصادي اإلعالم تطوير في لتسهم متخصصة،

 مـن  تعزيزه حرية إلى مؤسسة تسعى ما وهو" واإلعالمية الصحافية المؤسسات ومع والدولية واإلقليمية

  ". النوعية التدريبية برامجها خالل

 تفعيـل  في مهما دورا االقتصادي لإلعالم أن هزاع يونس األستاذ االعالم وزارة وكيل أوضح جانبه من

 وعوامـل  االستثمارية الفرص وإعطاء الحكومية االقتصادية السياسات ومواكبة البالد، في التنموي الدور

  .االقتصادية اإلعالمية التغطية في واسعة مساحة البالد في والواعد القائم االستثماري الجذب

 المتخصصة الدورة هذه خالل من اإلعالمي التطوير عملية في حرية مؤسسة به تقوم الذي بالدور وأشاد

 من المستوى نفس في قادمة لدورات النواة تكون أن تمنى والتي اإلقليميين، المدربين أحد فيها يدرب التي

  . والنوعية األهمية

 بـاكورة  تعد التدريبية الدورة هذه أن قياح محمود األلمانية )ايبرت فريدريش( مؤسسة ممثل أكد ذلك إلى

 األلماني التنموي الدعم عمليات ضمن تأتي والتي حرية، ومؤسسة )أيبرت فريدريش( مؤسسة بين تعاون

  .ودعمها بتمويلها مؤسسته قامت التي المجاالت مختلف في التدريبية الدورات من سلسلة وضمن لليمن،

 الوقت ذلك منذ ومستمرة 1999 العام في اليمن في نشاطها بدأت )ايبرت فريدريش( مؤسسة أن وأوضح

  . اإلنساني األداء تحسين في دورا وتلعب التنموي العمل تطوير في تسهم التي المختلفة المشاريع دعم في

 الـدورة  هذه في المشاركين تعريف سيتم أنه البدارين بسام والصحافي األردني اإلقليمي المدرب وأوضح

 االقتصـادي،  للشأن الصحافية التغطية في مهاراتهم وتطوير االقتصادية والتقارير لألخبار التحرير بفنون

 الصحافية، الكتابة في الحديثة لالتجاهات وفقا الصحافي العمل بفنون المتعلقة والمعايير باألسس وتعريفهم

  .حديثة وأساليب ووسائل تقنيات باستخدام
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 مـن  المشاركين لتمكن التدريب في األساس ستكون التي العملية التطبيقات على التركيز" سيتم أنه مؤكدا

 الكتابة تقنيات واستخدام لها الصور المساندة واختيار يةاالقتصاد للصحافة جذابة وعناوين نصوص صياغة

 فـي  اإلخبـاري  العمل وإدارة, حصرية قصص على الحصول على والقدرة االقتصادية للصحافة الحديثة

 الشـركات  إعالنـات  مع التعامل على والقدرة والنصوص والتقارير األخبار على والحكم األخبار غرفة

 اقتصادية صحافية ومقابالت واقتصادية مالية تقارير وصياغة إعداد إلى باإلضافة تقارير السوق، وتغطية

  ".متقلبة سياسية بيئة في العمالت وأسعار السوق متغيرات ومتابعة متخصصة

 التدريبيـة  الـدورة  هذه مخرجات على تطبيقيا صحافيا مؤتمرا الدورة هذه نهاية في يعقد أن المقرر ومن

 يضـمن  الـذي  أيـام،  قبل صدر الذي المعلومة على الحصول حق لقانون اختبار أول في كبير، لمسئول

 تلقـاه  لمـا  عملـي  كتطبيق وذلك الصحيحة، المعلومة على الحصول في وحقه اإلعالم وحرية الشفافية

  .االقتصادي اإلعالم مجال في وتدريبات مهارات من الدورة في المشاركون

 ضـمن  مـن  تحقيقه إلى حرية مؤسسة تسعى الذي االعالمي التطوير برنامج إطار في الدورة هذه وتأتي

  .اليمن في اإلعالمية والحريات الحقوق وتعزيز والمناصرة الرصد جانب الى االستراتيجية، أهدافها

  .االقتصادي االعالمي بالشأن والمهتمين االعالم وسائل ممثلي من عدد االفتتاح حفل حضر
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        االقتصاديةنظمتها مؤسسة حرية في ختام دورة تطوير التغطية اإلعالمية في الصحافة 

        فيين اقتصادييناصناعة وصحمواجهة ساخنة بين وزير ال

 ):2012يوليو  9 االثنين(صنعاء

 والتجـارة  الصناعة لوزير صحافيا مؤتمرا والتطوير اإلعالمية والحريات للحقوق حرية مؤسسة نظمت
 التـي )  االقتصادية الصحافة في اإلعالمية التغطية تطوير(  دورة ختام في طالب بن الدين سعد الدكتور
 مـن  وحزبية وأهلية حكومية صحيفة عشرين من إعالميا لعشرين صنعاء العاصمة في المؤسسة أقامتها
  .األلمانية )ايبرت فريدريش( مؤسسة مع والشراكة بالتعاون اليمنية، المحافظات مختلف

 عمليـة  من تدريبات المشاركون تلقاه لما عمليا تطبيقيا والتجارة الصناعة لوزير الصحافي المؤتمر وجاء
 المدرب بإشراف االقتصادية، الصحافة في الجديدة واألساليب اإلعالمية التغطية في الحديثة االتجاهات عن

  . البدارين بسام األردني الصحافي اإلقليمي

 التدريبيـة  الدورة في المشاركين والصحافيين طالب بن بين ساخنة مواجهة الصحافي المؤتمر هذا وشهد
 عنـد  والمصـداقية  الدقة تحري وبضرورة الضمير المهني بالتزام الصحافيين طالب بن فيها طالب التي

  .الدولة وهيئات مؤسسات به تقوم الذي اإليجابي الدور إغفال وعدم االقتصادية األرقام تناول

 ودوره المعيشـية  ومطالبـه  اليومية همومه وتبني المواطن حياة في االقتصادي اإلعالم أهمية على وأكد
 فيـه  تكتب أن يمكن والذي حزب وال له ال دين الذي الفساد ومواجهة الشفافية وتعزيز  التنمية في كذلك

  . اليوم البالد بها تمر التي االقتصادية والمشكالت األزمات أثناء وخاصة كبيرة مدونات

  الكهربائيـة  الطاقة مقدمتها وفي التحتية البنى توفير في تكمن االقتصادية األولوية أن طالب بن وأوضح 
 مـن  للتحـول  جديدة اقتصادية رؤية ووضع واالستثمار الصناعة وتشجيع ودعم والغاز والنفط والطرق
  .اإلنتاج اقتصاد إلى النفط اقتصاد

 وهمـوم  قضـايا  حـول  طالب بن للوزير ساخنة أسئلة الدورة في المشاركون الصحافيون وجه ذلك إلى
 قضايا طرح إلى باإلضافة المبارك رمضان شهر حلول قبيل الوقت هذا مثل في خاصة التموينية المواطن
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 الحصول حق لقانون اختبار أول في اليمن، في واالستثمار والصناعة والتجارة باالقتصاد صلة ذات عديدة
   .جمهوري بقرار أيام قبل صدر الذي المعلومات على

 على وترجمته تحقيقه إلى حرية مؤسسة تسعى الذي اإلعالمي التطوير برنامج إطار في الدورة هذه وتأتي
 اإلعالميـة،  المجاالت مختلف في أخرى دورات ستتبعها والتي اإلعالمي، العمل ميدان في الواقع أرض
 ومهـارات  قـدرات  وتنمية وتطويره به واالرتقاء اإلعالمي األداء تحسين في حرية مؤسسة من إسهاما

 لإلعـالم  والتكنولوجيا التقنية وسائط تشهده الذي المتسارع للتطور ومواكبة مستمرة بصورة اإلعالميين
  .الجديد

 سـبتمبر  شهري خالل اإلعالم لتلفزيوني مجال في تدريبيتين دورتين حرية مؤسسة تنظم أن المقرر ومن
 التلفـزة  لمراسلي قنـوات  مخصصة واألخرى التلفزيونيين للمذيعين مخصصة األولى القادمين واكتوبر
 المـدربين  كبـار  يد على المجال هذا في نوعها من األولى ستكون والتي والخاصة منها الحكومية اليمنية

  .العربية المنطقة في التلفزيونيين

 فريدريش( مؤسسة مدير التدريبية الدورة ختام وحفل والتجارة الصناعة لوزير الصحافي المؤتمر حضر
 وقنوات قياح محمود أيضا  )ايبرت فريدريش( مؤسسة في البرامج ومدير بتشوالت تيم اليمن في )ايبرت
  .اإلخبارية للتغطية فضائية
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         فزيوني المحترفمؤسسة حرية تبدأ الدورة التدريبية المتقدمة للمذيع التل

  ):2012سبتمبر 15السبت (صنعاء

 للحقـوق  حرية مؤسسة تنظمها التي)المحترف التلفزيوني المذيع( المتقدمة التدريبية الدورة اليوم انطلقت
 حكوميـة  يمنيـة  فضـائية  تلفزيونية قنوات تسع من مذيعا عشر لثمانية اإلعالمي، والتطوير والحريات

  .وخاصة

 فـي  والثقافيـة  اإلعالمية الملحقية مع بالتعاون أسبوعين تستمر التي الدورة، هذه حرية مؤسسة ونظمت

 الـيمن والتـي   في اإلعالمي باألداء واالرتقاء التطوير سبيل في تأتي والتي بصنعاء، األمريكية السفارة

 فـي  ومخرجـا  للمذيعين مدربا يعمل الذي الجحوشي، سالم الكبير واإلذاعي اإلعالمي الخبير فيها يدرب

 هـاوس  ميـديا  في المصري المدرب سلطان كمال محمد الدكتور إلى باإلضافة الفضائية الجزيرة شبكة

  . بالقاهرة أكاديمي

 عن الحماطي ناصر أحمد األستاذ والتلفزيون اإلذاعة لقطاع اإلعالم وزارة وكيل أعرب االفتتاح حفل وفي

 متعـدد  شـامل  فنان" بأنه ووصفه الجحوشي سالم اإلعالمي الخبير بحضور المتميزة الدورة بهذه سعادته

 إلى عاما، ثالثين من أكثر منذ الثقافة مجاالت مختلف في وعمل دوبالج وخبير وممثل مخرج المواهب،

  ".الدوحة في المقام به استقر أن

 الـدورات  هـذه  خـالل  من لإلعالم النوعي التطوير عملية في حرية مؤسسة به تقوم الذي بالدور وأشاد

قـائال   أوال، الـوطن  وجعـل  التعلم عملية في واالستمرار والمهنية التخصص أهمية مؤكدا المتخصصة،

  ".وتنافسوا لديكم ما أفضل تقديم حاولوا به، تفخرون شيئا اعملوا"

 الـدورة  هذه تكون أن إلى سعت المؤسسة إن الحمادي خالد الصحافي حرية مؤسسة رئيس قال جهته من

 تطـوير  في يسهم بما بأدائهم، واالرتقاء التلفزيونيين المذيعين مهارات تعزيز إلى وتهدف نوعية التدريبية

 تفتقـر  والتي اليمنية الفضائية القنوات لعدد المستمر التصاعد ظل في التلفزيوني المهني، اإلعالمي العمل

  .التخصصفي  وغياب األداء في قصور جوانب من وتعاني واالحترافية المهنية في معظمها إلى
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 عـن  بحثا شهور أربعة مدى على مضنية جهود بذلت وقد والتطوير، للتدريب جديدة أفكار أنها وأوضح

 الكامل والتفرغ المشاركين انتظام أهمية على مؤكدا. ممولين عن البحث وكذا منهم األكفأ واختيار مدربين

 كمدربين وكـذا تـوفير   نوعية خبرات من األساسية المتطلبات توفير على المؤسسة عملت فقد للتدريب،

 الوسائل من وغيرها الصوت وأجهزة) أوتوكيو( اآللية القراءة وجهاز التلفزيونية كالكاميرا التقنية الجوانب

  .التقنية

 المهارات على بالتدريب الدورة هذه من األول األسبوع خالل سيقوم الجحوشي، سالم األستاذ أن وأوضح

 محمد الدكتور المشاركين تدريب سيتولى منها الثاني األسبوع وفي عملية تدريبات ستكون والتي الصوتية

  .التلفزيوني والحوار والتقديم كاإللقاء اإلذاعية الفنون بقية على سلطان كمال

 من سنوات تكثيف سيتم ألنه التدريب، فترة خالل الجدية أهمية على الجحوشي سالم األستاذ أكد جانبه من

 بالجانـب  سـيكون  االهتمام وأن -قوله حد -اليمن العظيم البلد لهذا للدين كرد للمتدربين وتقديمها الخبرة

  .النظري من أكثر العملي

 اإلعالمـي  التطـوير  برنامج ضمن وهو المستمر اإلعالمي التدريب مشروع إطار في الدورة هذه وتأتي

) مناصـرة ( وبرنـامج ) رصد( برنامج جانب إلى االستراتيجية حرية مؤسسة برامج من واحدا يعد الذي

  .األخرى والبرامج

 المهتمـين  من والعديد اإلخبارية للتغطية  اليمنية الفضائيات في الصحافيين من عدد االفتتاح حفل حضر

  .اإلعالمي بالشأن
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بنجاح غير مسبوق وإشادة كبيرة ) المذيع التلفزيوني المحترف(مؤسسة حرية تختتم دورة 

  بمستواها المتقدم

  ):2012سبتمبر 28 (اءصنع  

 التلفزيوني المذيع( المتقدمة التدريبية الدورة االعالمي والتطوير والحريات للحقوق حرية مؤسسة اختتمت

 األكثـر  التلفزيونية الدورة واعتبروها والمنظمين المتدربين لشهادات وفقا مسبوق غير بنجاح) المحترف

 السـفارة  فـي  واإلعالميـة  الثقافيـة  الملحقية مع بالتعاون حرية مؤسسة عقدتها والتي مجالها، في تميزا

  . بصنعاء األمريكية

 عشر لثمانية أسبوعين استمرت التي التدريبية الدورة هذه أن الحمادي خالد الصحافي المؤسسة رئيس وأكد

 مـن  أكبـر  كبيرا، نجاحا وحققت منها المرجوة األهداف حققت وخاصة، حكومية قنوات تسع من مذيعا

 الـدورات  هـذه  مثـل  تنظيم في لالستمرار قويا وحافزا دافعا المؤسسة أعطى النجاح هذا وأن المتوقع،

  . لإلعالميين المتخصصة

 آخـر  حتى يوم أول من الحضور في المتدربين استمرار الدورة هذه لنجاح المؤشرات أبرز أن وأوضح 

 التلفزيونيـة،  بأعمالهم الكبير انشغالهم رغم كاملين، أسبوعين استمرت التي انعقادها مدة طول رغم يوم،

 هـذه  حضور استمرار على أصروا ذلك ومع التلفزيونية قنواتهم في نجوما المتدربين من الكثير أن حيث

  . متميز عملي وتدريب جيدة علمية مادة من فيها وجدوا لما األخيرة اللحظة حتى الدورة

 وعلـى  الدورة على االعالم، وزارة وكيل حسن شاهر محمد األستاذ للدورة الختامي الحفل راعي وأثنى

 التي اإلعالمية الوجوه خالل من" وقال الدورة هذه نظمت التي حرية وأشاد بمؤسسة والمتدربين المدربين

 النجاحات حققت تكون أن أتمنى الدورة بهذه إطراء من المتدربين من سمعته وما الدورة هذه في شاهدتها

 أكفـاء  مـدربين  خالل من المتخصصة اإلعالمية الدورات هذه مثل عقد استمرار وأرجو منها المرجوة

  ". والعملية العلمية خبراتهم ومن منهم االستفادة يمكن وخبراء
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 اإلعالمي، الوسط وبالذات المجتمع تخدم التي التخصصية الدورات هذه مثل انعقاد أهمية على شاهر وأكد

  .    السياسي الصراع عن بعيدا بنفسه وينأى مهني بشكل بدوره يقوم أن عليه ينبغي الذي

 بـين  التعـاون  أن فينتور لو السيد بصنعاء األمريكية بالسفارة والثقافي االعالمي الملحق أوضح ذلك إلى

 أثمر االعالمي والتطوير والحريات للحقوق حرية ومؤسسة بصنعاء األمريكية والثقافية االعالمية الملحقية

 9 مـن  مـذيعا  18 شمل والذي التلفزيونيين للمذيعين المتقدمة التدريبية الدورة هذه انعقاد في النجاح هذا

  . وخاصة حكومية يمنية تلفزيونية قنوات

 اإلعالميـة  الحريـات  صعيد على حرية مؤسسة به تقوم بالدور الذي فينتور فيه أشاد الذي الوقت وفي 

 أجـل  مـن  عموما اإلعالمي الوسط دعم في جهدا تألو لن األمريكية الملحقية أن أكد اإلعالمي والتطوير

  . وفنيا مهنيا بمستواه النهوض

 للمهارات العملي التطبيق خالل من النوعي التدريب على ركزت التلفزيوني المحترف المذيع دورة وكانت

 الجزيـرة  شـبكة  فـي  والمـدرب  المخرج أسبوع لمدة فيها درب التي الصوتية بالمهارات بدءا اإلذاعية

 المـدرب  الثـاني  األسـبوع  خالل درب فيما الجحوشي، سالم األستاذ الصوتية بالمهارات والمتخصص

 فـي  درب والـذي  بالقاهرة، أكاديمي، هاوس ميديا مؤسسة مدير سلطان، كمال محمد الدكتور المصري

 نشـرة  فـي  المذيع الجسد، لغة مثل التلفزيونية، اإلذاعية المواقع مختلف في اإلذاعية والمهارات الفنون

 مع الكاميرا التعامل وإتيكيت) شو توك( المباشرة الجماهيرية البرامج في المذيع الحواري، المذيع األخبار،

  . الجمهور ومع الضيوف ومع

 الختبـار  ، الـيمن الفضـائية   بقناة األخبار استديو هات في عملي وتطبيق ميدانية زيارة الدورة وشملت

  .  التدريبية الدورة هذه نهاية في المتدربون إليه الذي وصل العملي المستوى

 فيها لمسوه لما فيها شاركوا الذين المذيعين قبل من كبيرة بإشادة المحترف التلفزيوني المذيع دورة وحظيت

 .للمذيعين الصوتية المهارات مجال في خاصة متميزة عملية وتطبيقات نوعية علمية مادة من
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  بصنعاء) المراسل التلفزيوني المحترف(مؤسسة حرية تطلق فعاليات دورة 

  :)2012نوفمبر 24(صنعاء

 حريـة  مؤسسة تنظمها التي) المحترف التلفزيوني المراسل دورة( فعاليات بصنعاء السبت اليوم انطلقت

 يمنية فضائية تلفزيونية قنوات ثماني من تلفزيونيا مراسال لعشرين اإلعالمي، والتطوير والحريات للحقوق

  .وخاصة حكومية

 والثقافية اإلعالمية الملحقية مع والتعاون بالشراكة أسبوعين تستمر التي الدورة هذه حرية مؤسسة ونظمت

 برنامجهـا  إطار في حرية مؤسسة تقيمها التي الثالثة التدريبية الدورة وهي بصنعاء، األمريكية بالسفارة

  .اإلعالمي باألداء واالرتقاء المهني لالحتراف تعزيزا اإلعالمي، للتطوير

 وبذلت نوعية التدريبية الدورة هذه أن الحمادي خالد الصحافي حرية مؤسسة رئيس أكد االفتتاح حفل وفي

 اإلذاعـة  هيئـة  في التدريب ادبيات من الدورة هذه في التدريب منهج وأن تنفيذها، أجل من كبيرة جهود

 مدربين عن البحث وسبقها اإلعالمي، والتطوير للتدريب الجزيرة ومركز) BBC( البريطانية والتلفزيون

 الخبيـر  ومـنهم  الخبرات الدولية من االستفادة على المؤسسة من حرصا اليمن خارج من وخبراء أكفاء

 مـراد  اإلعالمي نيويورك في الجزيرة قناة مراسل وكذا سلطان كمال محمد الدكتور المصري اإلعالمي

 قنـاة  ومراسل منصر حمود بصنعاء العربية قناة مكتب مدير اإلعالمي التدريب في سيشارك كما هاشم،

 ألبرز اليمن في تلفزيونيين كمراسلين الميدانية تجربتيهما ليقدما الشلفي، أحمد اإلعالمي اليمن في الجزيرة

  .   العربية االخبارية القنوات

 التطبيقـات  بعض مع النظري الجانب سيتضمن الدورة من األول األسبوع أن المؤسسة رئيس  وأوضح

 التقـارير  إنتـاج  كيفية على للمراسلين الميداني للتطبيق بالكامل الثاني األسبوع سيخصص فيما العملية،

 في يسهم بما بأدائهم، واالرتقاء التلفزيونيين المراسلين مهارات تعزيز بهدف ِأشكالها، بمختلف التلفزيونية

 نتـائج  أن إلـى  مشـيرا  واالحترافية، المهنية الغالب في تنقصه الذي اليمن، في اإلعالمي العمل تطوير

  .مثمرة كانت المجال هذا في السابقة الدورات
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 الحمـاطي  ناصر أحمد األستاذ والتلفزيون اإلذاعة لشئون اإلعالم وزارة بوكيل كلمته مستهل في ورحب

 فانيسا بصنعاء األمريكية بالسفارة وبالملحق اإلعالمي ريتشارد إليزابيث بصنعاء األمريكي السفير وبنائبة

  .دوبر وين

 بهـذه  سعادته عن الحماطي ناصر أحمد األستاذ والتلفزيون اإلذاعة لشئون االعالم وزارة وكيل وأعرب

 القنـوات  مختلـف  ومـن   واحدة مهنة زمالء بين وتقارب وانسجام بتناغم إعالميين جمعت التي الفعالية

 حرية بمؤسسة مشيدا التهدئة، مرحلة المرحلة هذه في وخاصة للكل مفخرة ذلك معتبرا والخاصة الرسمية

  .لإلعالميين التدريبي المجال في المتميز ودورها

 والجرأة العمل وحب واإلخالص المهنة قيم التزام على الدورة افتتاح حفل في المشاركين الحماطي وحث

  .النجاح طريق باعتبارها والمصداقية، الدقة وتوخي والتفاني

 االستفادة على واحرصوا ومكانته مكانه يأخذ أن والبد واحد بلد في فنحن وعملكم بوطنكم افتخروا" وقال

  ". عملية تطبيقات وفيها مهنيون وفيها خبراء فيها الدورة مؤسساتكم، فهذه ثقة محل لتكونوا

 تبذل التي حرية لمؤسسة تقديرها عن ريتشارد إليزابيث بصنعاء األمريكي السفير نائبة أعربت كلمتها وفي

 العمـل  مـن  عامين بعد خصوصا اإلعالم، وزارة وكذا  اليمني اإلعالم تطوير في لإلسهام كبيرة جهودا

  .المجتمع في هاما دورا يلعبون الذين الخصوص، وجه على منهم والمراسلين اليمنيين لإلعالميين المضني

 فـي  هام بدور وتقومون متناميا يمنيا إعالما تمثلون تلفزيونية قنوات  ثماني من اليوم أنتم" قائلة وأضافت

 وهـذا  التليفزيون من األخبار على  منهم% 80 من أكثر يحصل الذين اليمنيين للمواطنين المعلومة تقديم

 فاحرصـوا  الصحيحة، المعلومة على الحصول في عليكم يعتمد فالشعب تؤدونه، الذي العمل أهمية يؤكد

 واحرصوا دوركم أهمية تنسوا فال عامة، خدمة فالصحافة بطرفيها، الحقيقة نقل في أمناء تكونوا أن على

  ".اإلعالمية مهاراتكم تطوير على
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 حضـور  فـي  المتدربين بانتظام مرهون التدريبية الدورات نجاح أن الحمادي خالد المؤسسة رئيس وأكد

 لـدورات  منهم المتميزين ترشيح سيتم وأضاف بأنه .األكفاء المدربين اختيار على الدورة عالوة فعاليات

  . التدريبية الدورة هذه نجاح وعوامل متطلبات كافة توفير على عملت قد المؤسسة وأن خارجية تدريبية

 الـدورة  فـي  حرية مؤسسة في األولى بتجربته سعادته عن سلطان كمال محمد الدكتور المدرب وأعرب

  .متخصص إعالمي كادر تأهيل إلى تهدف والتي الدورة هذه في الثانية وتجربته السابقة

 علـى األسـاليب   عملية وتدريبات نظرية موادا سيتلقون الدورة هذه في المشاركين أن إلى اإلشارة تجدر

 عـن  البحث اإلخبارية، التقارير إعداد أساسيات ومنها التلفزيوني المراسل المتعلقة بعمل الحديثة العلمية

 بـين  الفرق للصورة، الكتابة تقنيات التلفزيوني، الخبر وتحرير نقل في مبادئ المعلومات، وجمع الفكرة

 المصـورة  القصة معالجة أساليب التقارير، أنواع التليفزيوني، اإلخباري التقرير صناعة والتقرير، الخبر

 المراسـل  موقع الكاميرا، مع المراسل تعامل الميداني، التصوير في هامة إرشادات إلنتاجها، والتخطيط

 في عامة المباشرة، قواعد والتغطية الميداني التقرير  الصورة، في وظهوره لألخبار المقابالت إجراء أثناء

  .والمونتاج الصوت وتسجيل التصوير
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 8إلعالميين من ) المحترفالمراسل التلفزيوني (مؤسسة حرية تختتم دورة 

  قنوات حكومية وخاصة

  ):2012ديسمبر 6الخميس(صنعاء

 المراسـل ( المتقدمـة  التدريبيـة  الـدورة  اإلعالمي والتطوير والحريات للحقوق حرية مؤسسة اختتمت

 والثقافية اإلعالمية الملحقية مع بالتعاون نظمتها المؤسسة والتي ومشهود كبير بنجاح) المحترف التلفزيوني

  .وخاصة حكومية قنوات ثماني من مراسال لعشرين أسبوعين واستمرت بصنعاء األمريكية السفارة في

 علـى  شـملت  وأنها نوعية كانت التدريبية الدورة هذه أن الحمادي خالد الصحافي المؤسسة رئيس وأكد

 بالتدريبات حافلة كانت حيث التطبيقي، للجانب األكبر الجزء وأفردت العملي، والتطبيق النظرية المفردات

 إلـى  اليمنيـين  لإلعالميـين  المهني المستوى نقل على المؤسسة وحرصت .الميدانية والتطبيقات العملية

  .الدولية للمعايير وفقا االحترافي المستوى

 تـوفير  مـن  ابتداء الدورة، لهذه المرسومة األهداف لتحقيق اإلمكانات كافة توفير على حرصنا لقد" وقال

 بدقـة  وانتهـاء  لذلك اإلمكانات بتوفير مرورا التلفزيونيين، المراسلين تدريب مجال في المدربين أفضل

  ".التدريب في المشاركين اختيار

 والمونتـاج  التصـوير  مجـال  في الجاري، الشهر من والعشرين الثاني في قادمة دورة لدينا" وأضاف 

 التدريبية الدورات هذه أن مؤكدا". المجال هذا في ومحترفين متميزين مصر من مدربين عبر التلفزيوني

  .اليمنيين لإلعالميين االحترافي باألداء واالرتقاء اإلعالم تطوير في حرية مؤسسة من تعد إسهاما

 مجـال  فـي  والفعاليات األنشطة من الكثير تشمل القادم للعام نوعية خطة حرية مؤسسة لدى أن وأضاف

 خـالل  مـن  اإلعالمي التطوير الى إضافة والحريات، للحقوق االنتهاكات ورصد لإلعالميين المناصرة

  .المستمر اإلعالمي التدريب مشروع
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 المراسـل ( لدورة الختامي بالحفل كلمته في حسن شاهر محمد األستاذ اإلعالم وزارة وكيل أكد جانبه من

 البد المهني والضمير مقدسة اإلعالمية الرسالة: "قائال اإلعالمية الرسالة أهمية على) المحترف التلفزيوني

 التدريبيـة،  الـدورة  بهذه التلفزيونيين المراسلين استهدفت التي حرية بمؤسسة مشيدا ،"حاضرا يكون أن

 مـن  اإلعالميين تجميع في ودور توافق من حققته بما إعجابه أبدى كما للناس، الصورة ينقل من  كونهم

  .التلفزيونية القنوات مختلف

 عـن  بعيـدا  المهنة في معا يشتركون الذين المراسلين من كوكبة وجود من شاهده بما تفاؤله عن وأعرب

 للمراسلين دورة  تنظيم أهمية على وشدد. تعبيره حسب التفاؤل، يبعث الذي الوعي على يدل مما السياسة،

 فـي  خاصة التعليق، عن يغني الذي وحديثها ولغتها الصورة أهمية وعلى الساخنة األحداث أثناء العاملين

 يحـدث  مـا  حقيقـة  نقـل  في للمراسل الهام الدور ندرك تجعلنا" شقيقة دول في يحدث وما المرحلة هذه

  ".يواجهها التي والمتاعب المخاطر رغم وحياد بموضوعية

 فـي  التـدريب  بعمليـة  قام الذي نيويورك في الجزيرة قناة مراسل هاشم، مراد اإلعالمي أكد جهته من

 جـدل  من يدور ما يعكس فهو المراسل، به يضطلع الذي الدور أهمية على الدورة، لهذه الثاني األسبوع

  .والحقائق األخبار استقاء في الجمهور عليه ويعتمد وأحداث

 والجوانـب  الفنيـة  األساليب وتنقصهم جديدة، تلفزيونية لقنوات يعملون معظمهم المتدربين أن إلى وأشار

 كما األحداث وتعكس تدخل، دون وصدق بواقعية الرسالة توصيل وهو األكبر الهدف تخدم التي االحترافية

  .والموضوعية والدقة الحياد منها والتي الصحافي العمل قيم التزام ضرورة على مؤكدا هي،

 لما فيها شاركوا الذين المتدربين قبل من كبيرة بإشادة حظيت المحترف التلفزيوني المراسل دورة وكانت

 لهـم  قدموا الذين المدربين من تلقوها مكثفة، عملية تدريبات من لمسوه ولما نوعية علمية مادة من وجدوه

 خاللهـا  أنتجوا حيث العملية، للتطبيقات الميداني والنزول أسبوعين في طويلة عمل سنوات خبرة خالصة

  .الم حلية القنوات في بعضها بث تم تدريبيا، تلفزيونيا تقريرا خمسين من أكثر
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 عن الدورة هذه في المشاركين أحد وهو العقاب الرحيم عبد اليوم اليمن قناة في المراسلين قسم مدير وعبر

 واحـد  وطن أبناء نحن" وأضاف" والحرية والخير الحب على جمعتنا حرية مؤسسة" إن بقوله انطباعاته

 حريـة  لمؤسسـة  موصـول  والشـكر  والوفاق الحوار ظل في فلنتوحد المهنة حب يجمعنا فرقاء، ولسنا

  ".ولمدربينا

 وجمـع  األخبـار  إعـداد  فـي  األساليب أفضل على مكثفة تدريبات الدورة هذه في المشاركون تلقى وقد

 التقريـر اإلخبـاري   صناعة وفي للصورة الكتابة تقنيات وفي التلفزيوني الخبر وتحرير ونقل المعلومات

 المنطقي والتسلسل إلنتاجها والتخطيط المصورة القصة معالجة بأساليب وتعريفهم االحترافي، التليفزيوني

 الكـاميرا  مع المراسل تعامل وكيفية الميداني، التصوير في هامة إرشادات تلقوا كما التلفزيونية، للصورة

  .والمونتاج الصوت وتسجيل اللقطات وتسلسل التصوير وترتيب في عامة وقواعد
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لعشرين مشاركا من ) التصوير والمونتاج التلفزيوني(مؤسسة حرية تبدأ دورة 

  قناة تلفزيونية 11

  :)2012ديسمبر  22السبت(صنعاء 

) التلفزيوني والمونتاج التصوير( دورة بصنعاء اإلعالمي والتطوير والحريات للحقوق حرية مؤسسة بدأت

  .اليمن في وخاصة حكومية تلفزيونية قناة 11 من مشاركا لعشرين

 السـفارة  فـي  والثقافية اإلعالمية الملحقية مع بالتعاون أسبوعا، تستمر التي التدريبية، الدورة هذه وتعقد

 والمونتاج، التصوير مجالي في المحترفين المصريين المدربين من اثنان فيها ويدرب بصنعاء، األمريكية

  .أيضا اإلعالمي التدريب في خبراء

 الـدورة  إن اليوم صباح الدورة لهذه االفتتاح حفل في الحمادي خالد الصحافي حرية مؤسسة رئيس وقال

 تسـعى  الـذي  الـيمن  في اإلعالمي التطوير برنامج ضمن تأتي التلفزيوني والمونتاج للتصوير التدريبة

 ومدربين خبراء خالل من والنوعية، التطبيقية التدريبية الدورات من سلسلة عبر تنفيذه، إلى حرية مؤسسة

  .ومضمونا شكال وفنيا، مهنيا اإلعالمي األداء لتطوير منها محاولة في اليمن، خارج من أكفاء إعالميين

 التلفزيوني التصوير في المتخصص النجار عبدالرؤوف محمد األستاذ فيها سيدرب الدورة هذه أن وأوضح

  .التلفزيوني المونتاج في المتخصص المدرب جبه سمير أحمد األستاذ واآلخر والسينمائي،

 التـدريب  فـي  والخبـرة  الكفـاءة  ذوي من المدربين اختيار على دائما تحرص حرية مؤسسة أن وأكد

 يقومـون  الـذي  التخصص مجال نفس في الميدانيين الممارسين ومن التخصصات مختلف في اإلعالمي،

 إلحداث المتدربين إلى الخبرات هذه نقل يتم ثم ومن والعملي النظري الجانبان لديهم ليجتمع فيه، بالتدريب

  .لديهم األداء في نوعية نقلة
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 التقنـي  الجانبين حول سيتركز للمونتاج التدريب أن جبه سمير أحمد التلفزيوني المونتاج مدرب وأوضح

 هـذا  فـي  أهميـة  األكثر ألنه نظرا االحترافي، المهني الجانب على أكثر التركيز سيتم ولكنه والمهني،

  .التليفزيوني المونتاج برامج وتعدد الختالف ونظرا المجال،

 عن منطقي بشكل القصة تسلسل يحكي حيث ذاته، بحد علم الفنية الناحية من التلفزيوني المونتاج أن وذكر

  .والمونتاج االخراج بين العالقة وينظم الصوري، التسلسل طريق

 العـالي  المعهـد  من تخرج أنه النجار الرؤوف عبد محمد التلفزيوني التصوير مدرب أوضح جانبه من

 كقنـاة  والدولية، االقليمية القنوات ألشهر الوثائقية التلفزيونية األعمال من الكثير وأنتج مصر في للسينما

 العلمية الخلفية بين يجمع وأنه وغيرها، العربية وقناة) سي بي بي( وقناة العربي والجزيرة الدولية الجزيرة

 من الجديد للجيل خبرات من لديه ما ينقل حتى التلفزيوني للتصوير كمدرب للعمل أهله ما وهو والعملية،

  .التلفزيونيين المصورين
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مؤسسة حرية تختتم فعاليات دورة التصوير والمونتاج التلفزيوني المحترف 

  بصنعاء

  :)2012ديسمبر  27الخميس(صنعاء 

اختتمت اليوم فعاليات دورة التصوير والمونتاج التلفزيوني المحترف التي نظمتها مؤسسة حرية للحقـوق  

قناة تلفزيونية حكومية وخاصة واستمرت مـدة   11مشاركا من  20والحريات والتطوير اإلعالمي، لــ 

  .أسبوع

عالمية والثقافية في السفارة حقية اإلهذه الدورة التدريبية المتقدمة بالتعاون مع المل) مؤسسة حرية(ونظمت 

وحضر حفل االختتام لها كل مـن   .األمريكية بصنعاء وحظيت باهتمام وتفاعل كبير من قبل المشاركين

عالم لشئون الصحافة األستاذ محمد شاهر حسن ونائبة السفير األمريكي بصنعاء السـيدة  وكيل وزارة اإل

  .مي بالسفارة األمريكية بصنعاء لويس فينتورإليزابيث ريتشارد والملحق الثقافي واإلعال

وأكد رئيس مؤسسة حرية الصحافي خالد الحمادي في الحفل الختامي على أهمية هذه الدورة المكثفة التي 

كرست للمصورين وفنيي المونتاج ألهمية العمل الذي يقومون به، فهم أساس العمل التلفزيوني ونجاح هذا 

  .ن صورة في األساسالعمل يرتبط بهم، فالتلفزيو

متدربا كحد أقصى  20وذكر أن المؤسسة تحرص على أال يزيد عدد المتدربين في أي دورة تدريبية على 

  .لالستفادة القصوى من هذه الدورات االحترافية المكثفة وحتى يجد كل متدرب حظه من التطبيق العملي

وجميعهـا   2012التدريبي األول لعـام  ضح أن هذه رابع دورة تدريبية تنظمها المؤسسة في الموسم ووأ

حققت النتائج المرجوة بصورة فاقت التوقعات وبشهادة جميع المشاركين، وأن الموسـم المقبـل حافـل    

  .عالميةجآت وبالعديد من الدورات النوعية لكافة العاملين في مختلف المجاالت اإلابالمف
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مشاركة في الحفل الختامي لهذه الـدورة بعـد   وفي كلمتها أعربت نائبة السفير األمريكي عن سعادتها بال

أسابيع قليلة من حضورها دورة سابقة كانت مخصصة للمراسلين التلفزيونيين وذلك للمعرفة عن قـرب  

  .لمدى االستفادة والنجاح لمثل هذه الدورات

تي دمشاه أنا متأكدة من أنكم قد عرفتم واكتسبتم الكثير من الخبرات والمهارات خاصة بعد"وأضافت قائلة 

وأتمنى أن تكون هذه الدورة خلقت فرصة للتعارف بينكم وتعميق العالقة بين بعضـكم  .. لفيلم من إنتاجكم

البعض، فجميعكم مهنيون وعلى قدر من االحتراف وال أنسى أهمية ما تقومون به فمـنكم نعـرف آراء   

  ".الناس ونحترم كل ما تقدمونه وتنتقدونه

عالم األستاذ محمد شاهر حسن بجهود مؤسسة حرية في مجال التطـوير  من جهته أشاد وكيل وزارة اإل

مؤسسة حرية هي استثناء بين منظمات المجتمع المدني في اليمن، فكثير من المنظمات "عالمي وقال إن اإل

  ".تحصل على الكثير من الدعم من مختلف الجهات ولكنها ال تقدم شيئا سوى البيانات فقط

إننا بتعاونكم سنكون أكثر قـدرة  "لنائبة السفير األمريكي وللمدربين أيضا وقال وأعرب كذلك عن شكره 

  ".عالم وفي التعبير عن آمال الناس وعن تطلعاتهمعلى تطوير اإل

بعد مشاهدة المشاريع التطبيقية فـي  "األستاذ أحمد سمير جبه إنه  إلى ذلك قال مدرب المونتاج التلفزيوني

ن مستقبال متميزا، فقد عرفوا المهارات العلمية والفنية بشكل نظري وعملـي،  هذه الدورة أتوقع للمشاركي

  .ن الكثير منهم استوعبوا المهارات الفنية للمونتاج بشكل سريعأخاصة و

من جهته أشار مدرب التصوير التليفزيوني األستاذ محمد عبدالرؤوف إلى أنه اكتشف أن جميع المشاركين 

  . نومتميز

ات علمية وعملية في التصوير التلفزيوني وكانت االستفادة أكبر في مختلف الجوانـب  قدمنا أساسي"وقال 

المتعلقة بذلك وفي مقدمتها اإلضاءة وأساسياتها وكيف يتم ضبطها وهذا سينقل المشاركين في هذه الدورة 

  ".نقلة نوعية ليثبتوا جدارتهم ويطوروا مهاراتهم في أعمال قادمة
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 ومونتاجها كتطبيق عملـي، ية تم استعراض جميع األعمال التي تم  تصويرها وخالل هذه الدورة التدريب

  .حظيت باإلشادة من قبل المدربين والحضور

وفي الختام وزعت على المتدربين شهادات المشاركة في دورة التصوير والمونتاج التلفزيوني، كما سلمت 

ملحقية اإلعالميـة والثقافيـة بالسـفارة    تقدير لوكيل وزارة اإلعالم وشهادة شكر وتقدير للوشهادة شكر 

األمريكية بصنعاء، على دعمهم وتعاونهم المستمر مع مؤسسة حرية إلنجاح انعقاد هذه الدورات التدريبية 

  .التخصصية والنوعية لالرتقاء بأداء العمل اإلعالمي في اليمن

    



 

 

 

 

 - 85   -  

  

  

  

  

  

  

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  يوميات االنتهاكات للحريات اإلعالمية 

  2012في اليمن 



 

 

 

 

 - 86   -  

  2012يناير    يوميات االنتهاكات

للصحافة والطباعة ) أكتوبر14(تعرض صحافيون عاملون في مؤسسة   ):01/01/2012(األحد )1

) بالطجة(والنشر العتداء جماعي بالضرب وإطالق رصاص وقنابل مسيلة للدموع، من قبل 

أحمد الحبيشي، ) أكتوبر 14(مأجورين لرئيس مجلس إدارة المؤسسة ورئيس تحرير صحيفة 

عندما كانوا معتصمين أمام البوابة الخارجية للمؤسسة احتجاجا ضد الفساد ومطالبين بإنهائه 

  .ومساندة لساحة التغيير في العاصمة صنعاء

)  سبتمبر26(إيقاف جماعي لعدد من الصحافيين العاملين في صحيفة   ): 03/01/2012(الثالثاء )2

حيفة في العاصمة صنعاء، على خلفية إبداء رأي حول بشكل تعسفي وذلك من قبل إدارة الص

 .الفاسدين في الصحيفة

إخفاء قسري للصحافي ناصر الضبيبي، بعد اختطافه من قبل عناصر   ):04/01/2012(األربعاء )3

 . مجهولة، على خلفية نشاطه الصحافي وتغطيته لألحداث الدائرة في اليمن

) بالطجة(غالب الحرازي لتهديد بالقتل من قبل تعرض الصحافي علي   ):04/01/2012(األربعاء )4

 .علي الشاطر) سبتمبر26(على خلفية مشاركته في االحتجاج ضد فساد رئيس تحرير صحيفة 
 

لتهديد بالضرب ) سبتمبر26(تعرض صحافيون عاملون في صحفية   ):04/01/2012(األربعاء )5

 .والتصفية من قبل مجهولين، على خلفية معارضتهم للفساد المالي

) األولى(صحيفة ) باص(مجموعة مسلحة مجهولة قاموا بالتقطع لـ ):06/01/2012(الجمعة )6

وسط مدينة ذمار وابتزاز السائق ومنعه من العبور ونهب ما بحوزته من مبالغ مالية، بعد قيام تلك 

 .المجموعة بمالحقته على مقربة من إحدى النقاط األمنية

األهلية الصحافي باسم ) الميادين(يس تحرير صحيفة تعرضت سيارة رئ ):06/01/2012(الجمعة  )7

 .الشعبي لتحطيم زجاجها الخلفي من قبل مجهولين وألسباب مجهولة
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تعرض الكاتب واإلعالمي فيصل الصوفي رئيس المركز اإلعالمي  ):08/01/2012(األحد )8

مة صنعاء، بالمؤتمر الشعبي العام العتداء من قبل مجاميع كانت تقطع شارع الزبيري وسط العاص

أسفر عنه إصابة الصوفي بجروح بليغة في الوجه وأنحاء متفرقة من جسده، باإلضافة لقيامهم 

 .بتهشيم زجاج سيارته التي كان يستقلها، على خلفية تأييده للنظام السابق

تعرض الصحافي عبدالباسط الشجاع العتداء بالضرب والترهيب من قبل  ):08/01/2012(األحد  )9

  .وتصويره لها  في العاصمة صنعاء) الكرامة(لحوثيين أثناء قيامه بتغطية مسيرة عناصر تابعة ل

تعرض الصحافي مراد السعيدي العتداء بالضرب والترهيب من قبل  ):08/01/2012(األحد )10

  .في العاصمة صنعاء) الكرامة(عناصر تابعة للحوثيين أثناء قيامه بتغطية مسيرة 

بمدينة تعز ) السعيدة(عالمي محمد مارش مدير مكتب قناة تلقى اإل  ):10/01/2012(الثالثاء )11

تهديدا بالتصفية الجسدية عبر الهاتف، من قبل مجهولين على خلفية قيامه بجمع وثائق تتعلق 

 .بقضايا فساد في محافظة تعز

صادرت نقطة تفتيش للحرس الجمهوري في بيت بوس بالعاصمة   ):12/01/2012(الخميس )12

 ).الشارع(نسخ العدد األخير من صحيفة  صنعاء كمية كبيرة من

األهلية شوقي السامعي لالعتقال ) الشارع(تعرض موزع صحيفة    ):12/01/2012(الخميس )13

 .والضرب من قبل جنود نقطة تفتيش للحرس الجمهوري في بيت بوس بالعاصمة صنعاء

الفضائية الخاصة فائد دحان ) يمن شباب(تعرض مراسل قناة    ):13/01/2012(الجمعة )14
العتداء بالضرب من قبل مجموعة تابعة للحراك الجنوبي، على خلفية وجود علم اليمن على 

الخاص بالقناة، أثناء تغطيته مهرجان التصالح والتسامح الذي نظمته فصائل الحراك في ) اللوجو(
  .دنساحة العروض بخور مكسر في مدينة ع

الفضائية الخاصة أبوبكر اليوسفي ) يمن شباب(تعرض مصور قناة  ):13/01/2012(الجمعة )15

 اليمن على علم وجود العتداء بالضرب من قبل مجموعة تابعة للحراك الجنوبي، على خلفية

أثناء تغطيته مهرجان التصالح والتسامح الذي نظمته فصائل الحراك في  بالقناة الخاص )اللوجو(

  .روض بخور مكسر في مدينة عدنساحة الع
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الصحافي عبدالملك العصار ) لحج نيوز(تعرض رئيس تحرير موقع  ):14/01/2012(السبت )16

حاولوا دهسهه بها أثناء مروره ) سنتافي(لمحاولة اغتيال، من قبل مجهولين، يستقلون سيارة 

 .بشارع تعز في العاصمة صنعاء

تهديدا عبر رسالة هاتفية ) سبأ(بوكالة األنباء اليمنية تلقت اللجنة النقابية  ):14/01/2012(السبت )17

 .من قبل مجهول على خلفية قيام اللجنة بمراجعة أوضاع الوكالة

الصحافي أبوبكر الجبولي ) أخبار اليوم(تعرض مراسل صحيفة  ):16/01/2012(االثنين )18

اء تواجده في مسلحين في كلية التربية بمحافظة لحج، أثن) بالطجة(العتداء بالضرب من قبل 

وانهالوا عليه بالضرب ) البالطجة(إحدى قاعات المحاضرات للتغطية الخبرية، حيث اقتحمها 

 .ألسباب مجهولة

إليقاف ) سبأ(تعرض مجموعة من موظفي وكالة األنباء اليمنية  ):16/01/2012(االثنين )19

 رئيس عهد منذ أنهوفي البيان الصادر عنهم أكدوا . مستحقاتهم المالية لما يزيد عن عام ونصف

 الحاجة رغم المتبقية، المالية مستحقاتهم تصرف لم مصطفى طه نصر السابق الوكالة إدارة مجلس

 وبعضهم صعبة مادية ظروفا يعيشون )سبأ( في الصحافيين بعض أن إلى البيان وأشار. لها الملحة

  .مجاالت أخرى لتوفير لقمة العيش ألسرهم في اضطروا للعمل

األهلية في ) النداء(اقتحمت عصابة مسلحة مجهولة مقر صحيفة  ):18/01/2012(األربعاء )20

  .العاصمة صنعاء وقاموا بنهب بعض محتوياته وتكسير األجهزة اإللكترونية ومعدات أخرى

) بالطجة(تعرض الصحافي رشيد بن شبراق العتداء وترهيب من قبل  ):20/01/2012(الجمعة )21

ألكثر من ساعتين ونصف الساعة في ساحة التغيير بمدينة المكال ــ واحتجازه بصورة مهينة 

 .محافظة حضرموت، على خلفية تغطيته لألحداث فيها

) بالطجة(تعرض الصحافي علي الجفري  العتداء وترهيب من قبل   ):20/01/2012(الجمعة  )22

المكال ــ  واحتجازه بصورة مهينة ألكثر من ساعتين ونصف الساعة في ساحة التغيير بمدينة

 .محافظة حضرموت، على خلفية تغطيته لألحداث فيها
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) بالطجة(تعرض الصحافي محمد اليزيدي العتداء وترهيب من قبل  ):20/01/2012(الجمعة )23

واحتجازه بصورة مهينة ألكثر من ساعتين ونصف الساعة في ساحة التغيير بمدينة المكال ــ 

  .فيهامحافظة حضرموت، على خلفية تغطيته لألحداث 

تعرضت الكاتبة بشرى المقطري لتشويه سمعة وتحريض ضدها من قبل  ):20/01/2012(الجمعة )24

بمحافظة تعز، على خلفية مادة نشرتها في صفحتها ) الحياة(عدد كبير من المشاركين في مسيرة 

  ). فيس بوك(على موقع التواصل االجتماعي 

عبداهللا غراب تهديداً بالخطف ) سيبي بي (تلقى مراسل قناة الـ  ):21/01/2012(السبت )25

من قبل فايز ) فيس بوك(والتصفية الجسدية، عبر محادثة موثقة  بموقع التواصل االجتماعي

صادق الضبياني المتواجد في المملكة العربية السعودية، توعد غراب بالخطف حال عودته 

 .للوطن، على خلفية تغطيته اإلخبارية لألحداث في اليمن

حملة تحريض استهدفت الصحافي فكري قاسم رئيس تحرير صحيفة  ):22/01/2012(األحد )26

شخص وقفة احتجاجية أمام مقر الصحيفة ) 300(والعاملين فيها، حيث نظم قرابة ) حديث المدينة(

يحملون الفتات تطالب بتطبيق أحكام الشريعة على رئيس التحرير وإغالق الصحيفة، واستمر 

ويحرضون أهالي " ال إله إال اهللا فكري قاسم عدو اهللا"يهتفون الحصار قرابة النصف ساعة وهم 

 . الحي عليه بسبب اآلراء التي تنشر في الصحيفة

) أكتوبر14(تعرض عدد من الصحافيين العاملين في مؤسسة وصحيفة  ):23/01/2012(االثنين )27

) الطجةب(للصحافة والطباعة والنشر في مدينة عدن العتداء بالضرب من قبل مجاميع مسلحة 

استعان بهم رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير أحمد الحبيشي على خلفية مطالبتهم برحيله من 

 .المؤسسة

تلقى الصحافي نصر المسعدي تهديداً بالتصفية الجسدية والتلفظ عليه  ):25/01/2012(األربعاء )28

القشيبي على  بألفاظ بذيئة عبر اتصال هاتفي من قبل مدير بنك التسليف الزراعي بدمت عزيز

 . خلفية تناوالت صحافية لقضايا اختالس مبالغ مالية بمحافظة الضالع
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للصحافة واإلعالم الصحافي سيف ) الشموع(تلقى مدير عام مؤسسة  ):28/01/2012(السبت )29

الحاضري تهديدا بالقتل من قبل قائد الحرس الجمهوري مراد العوبلي بمحافظة تعز، على خلفية 

 .نشر

تهديداً بالتصفية الجسدية عبر ) أخبار عدن(تلقى رئيس تحرير موقع  ): 30/10/2012(االثنين )30

 .وضع مظاريف تحتوي على رسائل وعدد من األعيرة النارية أمام منزله وباب مكتبه

تعرض األستاذ علي العمري وزير اإلعالم لمحاولة اغتيال، من قبل  ):31/01/2012(الثالثاء )31

الرصاص على سيارته، أمام رئاسة الوزراء أثناء خروجه من عصابة مجهولة أطلقت وابال من 

 .االجتماع األسبوعي لمجلس الوزراء في العاصمة صنعاء
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 يوميات االنتهاكات– فبراير 2012
 

محفوظ حمد األسدي وأ )تجاهاتا(رئيس تحرير صحيفة تعرض  ):02/02/2012(الخميس )1
كانوا ) ةبالطج(قبل  منالبعيثي نائب رئيس التحرير، العتداء بالضرب بهراوات وحجارة 

لطباعة يها إل ماوصوله عقبيحاصرون مبنى مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر، 
 . )اتجاهات( ةصحيف

ل تلقى الصحافي عارف أبو حاتم تهديداً بالتصفية الجسدية من قب ):02/02/2012(الخميس )2
مجهولين عبر اتصاالت من أرقام خاصة على خلفية كتاباته الناقدة لحكم الرئيس السابق علي 

 .عبداهللا صالح وعائلته بالعاصمة صنعاء
اقتحمت عصابة مسلحة مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر  ):02/02/2012(الخميس )3

) 17249(إصدار العدد رقم وقاموا بعدها ب. في العاصمة صنعاء واستولت عليها بقوة السالح

  ).الثورة(من صحيفة 

 وحذرت المسلحين، قبل من بالفعل مغتصبة أن المؤسسة الثورة بمؤسسة النقابية اللجنة وأكدت

 متهمة الصفراء، الصحف خانة إلى األولى الحكومية الصحيفة تحويل من صحافي لها بالغ في

 إنه قالت الذي لإلصدار المشوه األخيرة الصفحة في لقيادتها باإلساءة لها المغتصبين المسلحين

 مؤسسة عن اآلن يصدر ما ان"وأضاف البالغ ".  المؤسسة قيادة ضد وافتراءات أكاذيب حمل"

  ."له شرعية ال من إشراف وتحت والقانون النظام إطار خارج الثورة

صحافيات بال احتجز أمن مطار صنعاء الدولي جواز رئيسة منظمة  ):03/02/2012(الجمعة )4

قيود الصحافية توكل كرمان قبيل سفرها إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ للسياسات 

 .األمنية، ألسباب مجهولة

تهديدا ) الحقيقة(تلقى الصحافي فراس اليافعي رئيس تحرير صحيفة  ):03/02/2012(الجمعة  )5

 . بالتصفية الجسدية من قبل مجهولين على خلفية نشاطه الصحافي
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مجاميع مسلحة حاولت اقتحام مؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة  ):03/02/2012(الجمعة )6

الصادرة عنها، ) الجمهورية(والنشر بمدينة تعز بغية السيطرة عليها، بسبب سياسة صحيفة 

 .المؤيدة لثورة التغيير في اليمن، لكن الموظفين منعوهم من ذلك

افي عاد نعمان العتداء بالضرب والتهديد بالقتل تعرض الكاتب الصح ):09/02/2012(الخميس )7

بمحافظة عدن، على خلفية ) التواهي(من قبل أربعة مجهولين وصفهم بالمتشددين في مديرية 

  .كتاباته المخالفة لتوجهاتهم

تعرض عضو اللجنة اإلعالمية لتكتل أحرار التغيير فارس أبو  ):09/02/2012(الخميس )8

 .ل مجهولين بالعاصمة صنعاء، على خلفية آرائه السياسيةبارعة العتداء بالضرب من قب

عناصر من قبل العتداء بالضرب  بيل حيدرتعرض الصحافي ن ):09/02/2012(الخميس )9

على خلفية تغطياته اإلعالمية لألحداث في العاصمة ) الثورة(أثناء خروجه من صحيفة  أمنية،

  . صنعاء

ماجد الشعبي  والصحافي عبد العالم الحميدي اعتقل كل من الصحافي  ):19/02/2012(األحد )10

من قبل أفراد يتبعون األمن، في إحدى النقاط األمنية بمحافظة لحج، على خلفية نشاطهما 

 .الصحافي في المحافظة

تعرض المصور عبدالكريم العواضي العتداء بالضرب من قبل أحد   ):21/02/2012(الثالثاء )11

عملية االنتخابات  توثيقه لسير أثناء، سين البيحانيصالح ح العسكرية ويدعىطة الشرأفراد 

 .بمدرسة الشعب بمحافظة تعز )8(باللجنة رقم 

تلقى الصحافي أنيس منصور تهديدا باالختطاف والقتل من قبل  ):22/02/2012(األربعاء )12

 .عناصر تابعة للحراك الجنوبي بمحافظة عدن، على خلفية نشره مقاالت وخالف في الرأي

تعرض الكاتب هاني الجنيد العتداء بالضرب وسلبه مبلغا وقدره  ):22/02/2012(األربعاء )13

أربعة وتسعون ألف ريال يمني أثناء توجهه لساحة التغيير بالعاصمة صنعاء، من قبل ثالثة 

 .سوداء محجوبة الرقم بغطاء) سنتافي(مسلحين مجهولين كانوا يستقلون سيارة 
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أخبار (مسلحين مجهولين بإطالق الرصاص على مكتب صحيفة  قيام ):27/02/2012(االثنين )14

  . بمحافظة عدن، وترويع المحررين والعاملين فيها) اليوم

للصحافة واإلعالم لعملية اقتحام من ) الشموع(تعرض مقر مؤسسة  ):28/02/2012(الثالثاء )15

 .قبل جنود وأفراد مسلحين يتبعون النظام السابق بالعاصمة صنعاء

الفضائية الحكومية األولى مساء ) اليمن(أوقف البث المباشر لقناة  ):29/03/2012(األربعا )16

وذكرت مصادر إعالمية في القناة أنهم ). ملفات ساخنة(اليوم األربعاء، أثناء بث القناة لبرنامج 

 .تلقوا تهديدات مسبقه من عناصر أمنية بإيقاف البث إن لم توقف القناة البرنامج
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 يوميات االنتهاكات -  مارس 2012

تعرض الكاتب الصحافي معاذ الخميسي  العتداء بالضرب في مكتبه  ):04/03/2012(األحد )1

في العاصمة صنعاء وإصابته بجروح، من قبل عناصر يعتقد بأنها تدين بالوالء ) الثورة(بصحيفة 

 .للقيادة الجديدة المكلفة بإدارة مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر

) الثورة(مجاميع من المسلحين توافدت إلى مبنى مؤسسة وصحيفة  ):05/03/2012(االثنين  )2

الحكومية في العاصمة صنعاء وقامت بمحاصرة الصحافيين والموظفين العاملين فيها واحتجازهم 

 .بشكل جماعي بقوة السالح داخل المبنى، يعتقد بأنها موالية للرئيس السابق

رأفت العامري العتداء بالضرب ) الحديدة نت(مصور موقع تعرض  ):10/03/2012(السبت )3

ومحاولة مصادرة الكاميرا التي لديه، مما تسبب في إتالفها من قبل أفراد األمن المركزي 

من مديرها العام محمد قطقط، على خلفية تصويره وقفة  بمستشفى الثورة العام بالحديدة، وبأمر

  . احتجاجية لعمال النظافة المتعاقدين مع مستشفى الثورة العام عقب إيقاف رواتبهم

اقتحم ضابط في جهاز األمن القومي وقوات مكافحة اإلرهاب سند  ):10/03/2012(السبت )4

 )فرانس برس(لة األنباء الفرنسية عبداهللا بدر الميسري بمعية ثالثة مسلحين منزل مراسل وكا

وجاء في بالغه أنه في تمام الساعة . ، الكائن في مديرية المنصورة بمحافظة عدنفوزي منصر

) كالشينكوف(التاسعة والنصف اقتحموا المنزل وقاموا باالعتداء عليه بالضرب بأعقاب البنادق 

  .طيته لألحداث في اليمنوبالسب والشتم بألفاظ بذيئة، على خلفية نشاطه الصحافي وتغ

) الباص(أوقفت مجموعة مسلحة في مدينة الحوطة بمحافظة لحج  ):11/03/2012(األحد )5

وأرغموا سائقه تحت تهديد السالح على تسليمهم النُسخ ) أخبار اليوم(الخاص بتوزيع صحيفة 

ب، لحج، إ(كانت مخصصة ألربع محافظاتنسخة، ) ألف19000(الموجودة فيه  والتي تزيد عن

وبعد استالمها قاموا بصب البنزين عليها وأحرقوها وهددوا بإحراق أي شخص ) الضالع، تعز

 . يتولى توزيع الصحيفة
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الفضائية عبداهللا غراب تهديداً ) بي بي سي(تلقى مراسل قناة الـ :)11/03/2012(األحد )6

وقال في بالغ له أنه تلقى أكثر من خمسة تهديدات . بالتصفية الجسدية وحمالت تحريضية ضده

بالتصفية الجسدية من قبل أحمد الصوفي السكرتير الصحافي للرئيس السابق علي عبداهللا صالح، 

 .وذلك على خلفية تغطيته اإلعالمية لألحداث في اليمن. إضافة إلى تهديده بقطع لسانه

إخفاء قسري للصحافي توفيق الحميري، بعد اختطافه من قبل عناصر   ):11/03/2012(األحد )7

 . يتبعون األمن السياسي، على خلفية كلمة له ألقاها في ساحة التغيير وسط العاصمة صنعاء

) اليمن اليوم(احتجز جنود يتبعون الفرقة األولى مدرع طاقم قناة   ):12/03/2012(االثنين )8

الفضائية الخاصة وهم المذيع أحمد غيالن والمصور رمزي الحرازي، لساعات بعد اقتيادهم من 

 . العاصمة صنعاء وسطمنزل كانا يقومان فيه بإجراء لقاءات لتقارير ميدانية 

لي اللوزي لفصل تعسفي من العمل في تعرض الصحافي نبيل ع ):15/03/2012(الخميس )9

مركز سبأ للدراسات االستراتيجية بالعاصمة صنعاء، بحجة أن أخيه األديب محمد علي اللوزي 

 .وينشر مقاالت مؤيدة لثورة التغيير في اليمن) أخبار اليوم(يكتب في صحيفة 

كريم هائل عبدال) سبأ(تعرض الصحافي في وكالة األنباء اليمنية  ):15/03/2012(الخميس )10

سالم لإليقاف التعسفي عن العمل من قبل مركز سبأ للدراسات اإلستراتيجية بالعاصمة صنعاء، 

 .على خلفية مناصرته لثورة التغيير

الصحافي حمدي ردمان تهديداً بالقتل ) األولى(تلقى مراسل صحيفة  ):17/03/2012(السبت )11

، أثناء تغطيته وقفة )تويوتاــ شاص(من قبل جماعة قبلية مسلحة كانت تستقل سيارة نوع 

 .احتجاجية لمواطنين أمام مكتب الهيئة العامة لألراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالحديدة

األهلية الصحافي موسى العيزقي ) أوام(س تحرير صحيفة تلقى رئي  ):17/03/2012(السبت )12

تهديدا بالقتل وبالتصفية الجسدية له وألفراد أسرته وإحراق منزله كما تعرض لسب وشتم عبر 

 . رسائل ومكالمات هاتفية من قبل مجهولين

في العاصمة صنعاء إلطالق نار ) يمنات(تعرض مقر صحيفة   ):29/03/2012(الخميس )13

 . مسلحين مجهولين كثيف من قبل
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 2012 إبريل - االنتهاكات يوميات 

 

 اإللكتروني وموقعها )األهالي( العاملون بصحيفة تعرض الصحافيون ):01/04/2012(األحد )1

 )األهالي( وقدمت صحيفة. بنشرها يقومون والتقارير التي األخبار خلفية على للتهديد بالعقاب،

 رئيس الجرادي علي الصحافي وأكد .ذلك بشأن العام والرأي الداخلية ووزارة العامة للنيابة بالغا

 ما بإنزال أمنية جهة من ووعيدا تهديدا )األهالي( صحيفة في وزمالؤه تلقى أنه )األهالي( تحرير

   .اإلخباري وموقعها الصحيفة إدارة بحق" الالئق التأديب"بــ وصفته

 في السالح وإشهار الفضائية الخاصة لتهجم ) سهيل(قناة  تعرض طاقم ):01/04/2012(األحد )2

 .وجوههم والتلفظ عليهم بألفاظ جارحة

 وكان طاقم القناة مكون من المندوب محمد الحطامي والمصور كمال المحفدي تعرضا لذلك من

 .في العاصمة صنعاء النواب صباح اليوم مجلس جلسة تغطيتهم أثناء النواب مجلس حراسة قبل

نباء الفرنسية الصحافي فواز منصر الحيدري تلقى مراسل وكالة األ ):01/04/2012(األحد )3

 . في مدينة عدن ،منحد ضباط األأقبل  بالقتل وسب فاحش من اتهديد

في االصح )االشتراكي نت(موقع و )الثوري(مراسل صحيفة  تلقى ):05/04/2012(الخميس )4

عالمي في على خلفية نشاطه الحقوقي واإل ،بالقتل من مجهول اعبداللطيف المرهبي تهديد

 .محافظة عمران

عتداء من قبل جنود الض الكاتب الصحافي محمد المقالح عرت ):07/04/2012(السبت )5
لحي الذي يسكنه المقالح في شارع هائل لعسكريين أثناء زيارة وزير الدفاع محمد ناصر أحمد، 

المقالح  وأكد .الحواجز والمتاريس العسكريةبصنعاء، على رأس اللجنة العسكرية المكلفة بإزالة 
تعرضه لالعتداء من قبل الجنود بأعقاب البنادق وتكسير زجاج سيارته وانتهاك حقه في حرية 

 إبداء وجهة نظره فيما يحدث في حارته كمواطن أوال وكصحافي ثانيا، ومنعهوعن الرأي  التعبير
اريس والمظاهر المسلحة في عدد من أحياء أمام وزير الدفاع الذي كان يقود حملة إزالة المت

كنوع " ارحلوا جميعا من حارتنا"وأوضح المقالح أن الجنود استثيروا عندما قال لهم  .العاصمة
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من التعبير عن السخط الشعبي مما حّل باألحياء السكنية من معاناة جراء التواجد العسكري فيها، 
 .فقاموا باالعتداء عليه والتهجم على سيارته

تعرض الصحافي خالد محي الدين العتداء بالضرب من قبل جنود  ):07/04/2012(السبت )6

 .بزي الفرقة األولى مدرع، على خلفية نشاطه الصحافي في نقل األحداث

في العدد األخير نسخ  منكمية مصادرة ل )الناس( صحيفةتعرضت  ):08/04/2012(األحد )7
 ناس(خدمة  وذكرت. الجمهوري لحرسبعة لنقطة تامن قبل  األحد، اليوم) زرقيناأل(نقطة 
على مشارف  العسكرية الواقعة )األزرقين(أن نقطة الناس  لمؤسسة التابعة اإلخبارية )موبايل

المخصصة لمحافظة مأرب، كما صادرت معها نسخا من  )الناس( صنعاء صادرت نُسخ صحيفة
  .للكاتب الصحافي ناصر يحيى) اليمنفي ثورة (كتاب 

 مسلحين قبل العتداء من العمراني مصطفى محمد تعرض الصحافي ):10/04/2012(الثالثاء )8

 .ينشرها التي وآرائه كتاباته خلفية على بصنعاء، شمالن منطقة في

 العاصمة في شمالن منطقة وتعرض العمراني لالعتداء اليوم الثالثاء بعد صالة العشاء، في

 هايلوكس،( سيارة يستقلون أشخاص أربعة من مكونة مسلحة مجموعة عليه صنعاء، أقدمت

 بالضرب وباشروه أصدقائه أحد منزل من خروجه لدى واعترضوه أرقام، بدون )غمارتين

  .وجهه في مسدساً أحدهم وأشهر

 "!!نهايتك فهي أسيادك على تكتب تزيد لو: "بالقول هدده أحدهم أن وأضاف العمراني في بالغه

  .الكتابة عاود حال في الجسدية بالتصفية وهددوه

) سهيل(برامج في قناة  مقدموخطاب الروحاني  عالمياإلتعرض  ):10/04/2012(الثالثاء )9

كتب  من المطار وتم مصادرةأمن قبل  الخاصة الحتجاز في مطار صنعاء الدولي الفضائية

أثناء عودته قامت  من األمن القومي بالمطار عناصرأن الروحاني أوضح و .كانت معهومراجع 

عشرة منها  ،عن ثورات الربيع العربي كانت بحوزتهأكثر من أربعين كتابا  بمصادرة من قطر

 .للمؤلف والمفكر العربي عزمي بشارة، وتم بعدها إخالء سبيله
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بالقتل من  اعبد الفتاح البتول تهديد والباحث السياسي فياالصح تلقى ):11/04/2012(األربعاء )10

 بسبب نشاطه، )حرية(ثابت محفوظ لدى هاتفاستخدم رقم  في العاصمة صنعاء، قبل مجهول

  .في الرأيعالمي وخالف اإل

محافظة ب لسطو مسلح من قبل مجهولين )وفاق(تعرضت صحيفة   ):15/04/2012(األحد )11

  .فيها الموظفينكما تم ترهيب  من الصحيفة،) 23(نهب العدد تم عدن و

متكررة من قبل تيار  اتالمهدي تهديدفي ربيع شاكر اتلقى الصح ):16/04/2012(االثنين )12

 .على خلفية نشر ،متشدد في محافظة المحويت

تعرض السكرتير اإلعالمي لرئيس الجمهورية يحي العراسي لحملة  ):17/04/2012(الثالثاء )13

 تحريض وتمييز طائفي من قبل مواقع إلكترونية إخبارية، على خلفية خبر صحافي نسب إليه، 

 بشار السوري للرئيس تهنئة عن اإللكتروني، موقعها على نشرته )سبأ( يمنيةال األنباء وكالة كانت

 موقعها على من الحقا حذفه وتم اليمني الجمهورية رئيس من الجالء عيد بمناسبة األسد

   .اإللكتروني

 فعل، ردود أثار الذي الخبر لهذا الوكالة نشر بسبب إعالمي تحريض لحملة العراسي وتعرض

 إلى التهنئة تلك بتسريب واتهامه هادي للرئيس الصحافي السكرتير مهاجمة إلى البعض ودفع

االتهامات  هذه وقد قوبلت الخبر، مصدر يكن لم أنه وأكد العراسي نفاه ما وهو الوكالة موقع

  .المهنية عن بعيدا طائفيا نفسا تحمل بعضها أن خاصة للعراسي باإلدانة واالستهجان،

الفضائية الخاصة فائد دحان في ) يمن شباب(تعرض مندوب قناة   ):17/04/2012(الثالثاء )14

العاصمة صنعاء العتداء بالضرب من قبل حراسة رئاسة الوزراء أثناء تغطيته وقفة احتجاجية 

 .أمام مجلس الوزراء

اليوم  مساء األحمدي رياض )نيوز نشوان( تحرير موقع مدير تلقى ):19/04/2012(الخميس )15

 مجهول رقم من هاتفي عبر اتصال )نيوز نشوان(ينشر في ما واقبع من الخميس تحذيرا

  ). خاص(
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 حوالى في محجوب رقم من الجوال هاتفه إلى به اتصل المتصل األحمدي إن رياض وقال

 نشوان( متهماً ترهيبية، بلهجة والتهديدات والشتائم االتهامات من سيالً وكال مساء والربع السابعة

 .علي أحمد على فيها يفتري كاذبة أخبار من ينشره بما الوطن تدمير إلى يسعى بأنه) نيوز

 من العتقال خبارية منصور الفقيهاإل )يمان(وكالة تعرض مندوب  ):20/04/2012(الجمعة )16

  .على خلفية نشاطه في نشر ومتابعة قضايا فساد صنعاء، العاصمة في أمن رجال قبل

 )السياسية(في صحيفة  لموظفا الحماطيفي صالح اتعرض الصح ):21/04/2012(السبت )17

وأفاد  . السبتاليوم  أمانة العاصمةلتهجم وتهديد في  ،)سبأ(التي تصدرها وكالة األنباء اليمنية 

من قبل  .وتهجم على منزله في غيابه ما أدى إلى ترويع أسرته بالقتل تعرض لتهديد أنهالحماطي 

لخالف مالي بينهما يتعلق  ة طقم عسكري،بصحب عيضة ماجد مساعد لمحافظة صنعاءالوكيل ال

وأنه تلقى بالغا هاتفياً من قسم شرطة سعوان للحضور  ،اإللكتروني)ظفار برس(بعمله في موقع 

مستغربا تدخل قسم الشرطة في قضايا  ،إلى القسم بعد إرسال الطقم العسكري والتهجم على منزله

   .سال طقم عسكري إليهمتعلقة بأمور تجارية وصحافية وتدخل قوات األمن بإر

على األسدي تهديدات بالتأديب ) األضواء(تلقى رئيس صحيفة  ):22/04/2012(األحد )18

وبعواقب وخيمة، من قبل قيادي في حزب البعث العربي االشتراكي في اليمن، وجاء في بالغ 

السورية األسدي أنه تلقى تلك التهديدات على خلفية نشاطه في المنسقية اليمنية لمناصرة الثورة 

ورابطة الصحافة القومية وما يصدر عنهما من مواقف سياسية تجاه األحداث المأساوية وجرائم 

اإلبادة التي يتعرض لها الشعب السوري األعزل من قبل قوات النظام في سوريا منذ أكثر من 

 .عام،  معرباً عن استهجانه أن تصل االختالفات في الرأي حد التهديد

 القادر بالحديدة الصحافي عبد )حشد(صحيفة  مكتب مدير تلقى :)22/04/2012(األحد )19

قضايا  عنعلى خلفية ما نشره  ثابت، تهديداً بالعقاب والتأديب  عبر اتصال من هاتف المنصوب

 يتوقف لم إن وفي االتصال الذي تلقاه المنصوب ورد فيه أنه .الحديدةب فرع شركة النفطفي فساد 

  .نفسه إال يلومن فال النفط بالحديدة شركة يرمد صبري حمزة ضد الكتابة عن
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 شخص من بالقتل تهديدا النصر أبو فتحي الصحافي الكاتب تلقى ):42/04/2012(الثالثاء )20

 في المنشورة األخيرة وكتاباته آرائه معروف، بسبب وغير محجوب رقم من به اتصل مجهول

 .اإلخبارية والمواقع اليمنية الصحف من عدد

 على المحسوبين أحد قبل من العتداء وائل العبسي تعرض المصور ):42/04/2012(الثالثاء )21

 مصور للعبسي بالغ وفي .حاجبه فوق شجا أحدث مما بتعز، الحرية ساحة في األمنية اللجنة

 الحزب في رفيقاته إحدى مع يتحدث كان عندما لالعتداء تعرضه فيه أفاد) نت االشتراكي( موقع

  . الثالثاء الحرية بتعز مساء اليوم في ساحة االشتراكي اليمني

في خالد ابالحديدة الصح )الجمهورية(مؤسسة  فرع تعرض مدير ):26/04/2012(الخميس )22

 .محافظة الحديدة عنراوح العتداء بالضرب من قبل مجموعة مسلحه على خلفية نشر مقال له 

في محافظة ذمار فضل  )الجمهورية(تعرض مراسل صحيفة   ):26/04/2012(الخميس )23

 .فياعلى خلفية نشاطه الصح ،مجهولةة شول العتداء بالضرب من قبل عصاباأل

) اعام15(في محمد اللوزي البالغ من العمراابن الصحتعرض  ):27/04/2012(الجمعة )24

على  ،كثر من خمس ساعاتأفراج عنه بعد اإلتم و مجهولين شخاصأمن قبل ثالثة الختطاف 

  .لحقه في حرية التعبير ومناصرته لقوى التغيير في العاصمة صنعاء ة األبخلفية ممارس

 بالتواطؤ وزير اإلعالم للتحريض واتهام )األهالي(تعرضت صحيفة  ):29/4/2201(األحد )25

للصحيفة  تهما جزافية وجهت والتي العسكرية للمؤسسة انتسابها أعلنت مجموعة قبل من معها،

 إخباري موقع من أكثر في ونشر هذا البيان ضد الصحيفة.  القاعدة عناصر وأنها تتعاون مع

 كما .العسكري القضاء أمام محرريها لمحاكمة صريحة عليها ودعوة وفيه تحريض صريح

 التي المنظمة اإلعالمية الحملة في واالستمرار التمادي مغبة من"للصحيفة  البيان تحذيرا تضمن

 ضدنا الحرب أعلنت التي اإلعالم وزارة من ومسمع مرأى وعلى العسكري الشرف في تقدح

 أبناء بين شرخ إحداث إلى الرامية الهدامة وألفكارها لها مرتعا واألمن المسلحة القوات من وتتخذ

 ."وإضعافها واألمنية الدفاعية المؤسسة
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 مدير وهو البحري، أنور منزل ملثّمين رجال عشرة من أكثر اقتحم  ):30/04/2012(االثنين )26

 عليه بعنف بالتهجم وقاموا بصنعاء، الحصبة حي في الواقعة )سبأ( اليمنية األنباء وكالة تحرير

ا ثرهإنقل على . جسده من مختلفة أماكن في برضوض كما أصيب اليمنى، وكسر يده أطفاله أمام

  .وجيرانه أسرته أفراد على الرعب هيمن فيما الثورة العام، مستشفى إلى
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 يوميات االنتهاكات -  مايو 2012

 عدن محافظة في  الفضائية الخاصة )عدن اليف(تعرض مراسل قناة  ):01/05/2012(الثالثاء )1

 ،تعسفي عن العمل في القناة من قبل مدير القناة عبدالناصر الجعري اإلعالمي بسام فاضل إليقاف

  .ألسباب مجهولة

تلقت الصحافية ألطاف األهدل تهديدات بالتصفية الجسدية من قبل  ):05/05/2012(السبت )2

في اعلى خلفية نشاطها الصح، )حرية( محفوظ لدى ،من هاتف جوال اتصالمجهول عبر 

 .زلتغيير ومناهضة للفساد في محافظة تعلمؤيدة  تالاونشرها مق

ومدير العالقات  عفيفيالالمخرج التلفزيوني عبداهللا كل من تعرض  ):06/05/2012(األحد )3

قناة اللإليقاف التعسفي عن العمل في  الفضائية الحكومية )سبأ( قناة في الهندوانة العامة عبداهللا

من قبل القائم بأعمال مدير القناة أحمد  صنعاء، العاصمة في من دخول مبنى القناة ماومنعه

االحتجاجية  بالوقفة ماركتهعلى خلفية مشا، باإلضرار بممتلكات ومعدات القناة ماواتهامه الحاوري

 .القناة من ينسداالمطالبة بإزاحة الف

 محاولة اعتداءلمحمد السيد  القطرية) الجزيرة(تعرض مصور قناة  ):08/05/2012(الثالثاء )4

أثناء قيامه بتصوير فعاليات  ،على النظام السابق محسوبةة من قبل عناصر مسلحوتهديد  عليه

 .العاصمة صنعاءبالتحرير ميدان في   ،السابق علي عبداهللا صالحلرئيس لاالعتصام المؤيدة 

تعرض السكرتير الصحافي لرئيس المؤتمر الشعبي العام أحمد  ):09/05/2012(األربعاء )5

 ،تستقل سيارة من قبل عناصر مسلحة مجهولة ،الصوفي لمحاولة اغتيال في العاصمة صنعاء

مادية أدت إلى إحداث أضرار  الصوفي، تقلهابإطالق الرصاص على السيارة التي كان يست قام

 .سيارتهفي 

 بالعاصمة )الثورة( الصفحة الرياضية في صحيفةمحررو تلقى  ):10/05/2012(الخميس )6

من قبل مكتب وزير الشباب والرياضة بحكومة الوفاق  ،تهديدات بالضرب وسب وقذف صنعاء،
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التي يقوم بها عدد من الموظفين في  تهم المؤيدة لالعتصاماتاعلى خلفية كتاب ،ريانيمعمر اإل

  .المطالبة بإقالة الفاسدين فيها ،وزارة الشباب والرياضة

العاصمة  الصمدي في مجلي العراقية) الشرقية(مراسل قناة  تلقى ):10/05/2012(الخميس )7

عبر رسائل من هاتف  ،عنده غال كللتهديدا بالقتل والتصفية الجسدية له وألسرته و صنعاء

 .اليمنحداث في ألل تهعالمي وتغطيعلى خليفة نشاطه اإل، )حــرية(محمول رقمه محفوظ لدى 

تلقى الكاتب الصحافي عبدالفتاح البتول تهديداً بالتصفية الجسدية  ):11/05/2012(الجمعة )8

والسب والشتم بألفاظ بذيئة من قبل مجهول، عبر اتصال من هاتف رقمه محفوظ لدى 

 ). أخبار اليوم(، على خلفية كتاباته في صحيفة )حــرية(

العتداء حسن  ياسر )الجزيرة نت(موقع لمصور المراسل والتعرض   ):12/05/2012(السبت )9

أثناء تغطيته لمؤتمر التكتل ، عدنالجنوبي في مدينة  لحراكعناصر تابعة لمن قبل  ،بالضرب

  .صابته بخدوش في جسدهإلى إمما أدى  ي،الجنوب

المعهـد  ب عمله تعسفي من تعرض الصحافي علي محمد بطاح لفصل ):13/05/2012(األحد )10

عبـر   ،أحمد علي األحول محافظةالمن قبل محافظ  بمحافظة المحويت، العالي للتدريب والتأهيل

 6فـي  إحـدى الصـحف   نشـرته على خلفية مقال كتبـه   ،توجيهات لمكتب التربية بالمحافظة

 ."لهذا نطالب بإقالة محافظ المحويت"بعنوان  ،2012مايو

 )الجزيرة(العاصمة صنعاء مراسل قناة  في استدعت محكمة الصحافة ):13/05/2012(األحد )11

على خلفية  في محافظة تعز حمدي البكاري،) الجزيرة(ي، ومراسل حمد الشلفأعالمي اإل بصنعاء

فـي  ) الجزيـرة (قناة إغالق مكتب ، بعد خارج نطاق القانون لألحداث الدائرة في اليمن متغطيته

االستدعاء رغم تقدم وزارة اإلعالم بطلـب إلغـاء القضـية    وتم . منه وسحب الترخيص اليمن

  .بحق المكتب دعوىوالتنازل عن ال

ضـي  قفي العاصمة صنعاء حكما غيابيـا ي  أصدرت محكمة الصحافة ):13/05/2012(األحد )12

رئـيس تحريـر   و الصـالحي  محمد الصحافي) برس مأرب(موقع  تحريرمدير: كل من بتغريم

على خلفيـة  ، )ريال يمني الفآعشرة (ه وقدر االصحافي محمد اليوسفي مبلغ )الصحوة( صحيفة
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على  ثناء االعتداءاتأ ،للنظام السابق ةمن قبل عناصر تابع )بالطجة(ـخبر توزيع سالح ل نشر

  .شباب الثورة السلمية العام الماضي

تهديدات بالضرب والمالحقة من قبل  العالم بجاش عبد الصحافيتلقى  ):13/05/2012(األحد )13

دى أمما  ،فسادقضايا حول  ه أخبارانشرو فياعلى خلفية نشاطه الصح ،عناصر مسلحة مجهولة

  .خبار بأمانوتتبع األ بتعز) الجمهورية( في صحيفة مزاولة عمله لى منعه منإ

أبو بكر اليوسفي  الفضائية الخاصة) يمن شباب(اعتقال مصور قناة  ): 15/05/2012(الثالثاء )14

 سـجناء  بهـا  قـام  شغب إثر أعمال المركزي بمدينة تعز لحقت بالسجن أثناء تصويره ألضرار

  . القضاة إضراب بعد محاكمة، دون في السجن بقائهم على احتجاجا

ألمـن  اأفـراد يتبعـون    من قبلالتصوير،  مواصلة من ساعات ومنعه وتم اعتقال اليوسفي لعدة

  .المركزي وأمن السجن المركزي

) يمـن شـباب  (قنـاة  في  )نافذة أمل(مقدم برنامج معد وتعرض  ): 15/05/2012(الثالثاء )15

علـى خلفيـة    ،مجهـولين ) بالطجة( العتداء بالضرب من قبل محمد العرافي الفضائية الخاصة

ن يبإطالق سراح المخفي يطالبونتغطيته لوقفة احتجاجية أمام مبنى رئاسة الوزراء نفذها محتجون 

 .قسراً والمعتقلين من شباب الثورة الشبابية الشعبية السلمية

محافظـة  بحسام عاشور حنشـي   )النداء( مراسل صحيفة تعرض ):16/05/2012(األربعاء )16

تحمل لوحة ) يلوكسه(سيارة  بة مجهولة كانت تستقلامن قبل عص  لمحاولة اغتيال حضرموت

بعد مثوله أمام محكمة سيئون بناء  بالسيارة دهسه العصابةحاولت و. )حرية(محفوظ لدى ها رقم

  .نشر يةعلى دعوى قضائية ضده بسبب قض

أحمد مكيبـر  والطالب في كلية اإلعالم بجامعة صنعاء الناشط  تلقى ):18/05/2012(الجمعة )17

من هاتف محمـول   من قبل مجهول عبر اتصال ،بالتصفية الجسدية في العاصمة صنعاء اتهديد

الفضائية ) سهيل(في مقابلة تلفزيونية على شاشة على خلفية ظهوره ، )حرية( محفوظ لدى هقمر

  .ميناء المخافي عن قضايا فساد ا ، كشف فيهالخاصة
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عالمي عماد اإل في العاصمة صنعاء )الثورة تصو( تلقى مدير إذاعة ):21/05/2012(االثنين )18

في حـال اسـتمرار    اتصال من هاتف جوالعبر  بالقتل من قبل شخص مجهول اًاألموي تهديد

 .في اليمن التغييرلثورة  ةمناصرال لإلذاعةعلى خلفية إدارته  اإلذاعة بث برامجها الثورية،

منعت الصحافية أحالم السياغي من تقديم حفـل الـذكرى الثانيـة     ):22/05/2012(الثالثاء )19

  .العاصمة صنعاءبالعسكرية  األكاديمية ، الذي أقيم فيللوحدة اليمنية نيوالعشر

تعرض الكاتب زايد جابر في العاصمة صنعاء لتهديد وتحـريض   ):23/05/2012(األربعاء )20

وحرضت . ، حيث وصفته بالطائفي والناصبي واإلصالحي الحاقد)البالغ(ضده من قبل صحيفة 

أيـن أبنـاء المـذهب    :(عريض على صفحتها األولى) مانشيت(الصحيفة على الكاتب من خالل 

مؤكدةً بأن أمثال هؤالء سيجدون من الرجال األقوياء ديناً وعقيدةً وفكراً ) أبناء الهادي؟الزيدي و

وذلك على خلفية مقاالت نشرها الكاتب فـي صـحيفة   . يمنعونه وأمثاله من التطاول على األئمة

بعض انتقد فيها وثيقة الحوثيين الفكرية والثقافية التي أعلن عنها ) األهالي نت(وموقع ) األهالي(

 .علمائهم

الصحافي فراس فـاروق   )الحقيقة(صحيفة  رئيس تحرير تعرض ):24/05/2012(الخميس )21

 .الخاصة تهعلى تحطيم نوافذ سيارما اليافعي العتداء من قبل شخصين مجهولين أقد

في تمام الساعة العاشرة والنصـف صـباحا    الحظواأن شهود عيان  لليافعي ذكر فيه في بالغو

قاما باالعتداء على السـيارة  ، دون أرقام )هيلوكس–تويوتا(يستقالن سيارة  ن كاناين ملثميشخص

بشـارع المعـال   ) إنترنـت (ثناء تواجده في مقهي أالخاصة به وتحطيم جميع نوافذها الزجاجية 

 تحـدثت  وحوارات مع شخصيات االتخلفية نشره مق على جاء ذلك أنو .عدنبمدينة  الرئيسي

 .اليمن يراني في جنوباإلعن تداعيات ومخاطر التواجد 

صـحيفة   مجهولة منزل رئـيس تحريـر   ةمسلح ةهاجمت مجموع ):25/05/2012(الجمعة )22

 اأضـرار وأحـدثت فيـه    طالق رصاص كثيف عليهإالصحافي عادل األعجم وذلك ب) األمناء(

وذلك علـى خلفيـة    .بأذى الكنه لم يصب أحد، سرته وسكان الحيأ لدىثار الذعر أمما  ،متعددة
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في محافظة شددة عات المتاأفكار بعض األحزاب السياسية والجموتعارض ت الصحيفة مقاالتنشر 

 .عدن

مـن  الف النسـخ  آلنهب وإحـراق   )اليوم خبارأ( صحيفةت تعرض ):26/05/2012(السبت )23

بإحراق النُسخ هم  موان الذين  قاأياد البحيري في بالغه إصحيفة المدير تحرير  وذكر .الصحيفة

  .يفي الحراك الجنوب طرافاألعصابة مسلحة تتبع بعض 

ن أفقد سبق و ،هذه األعمال تتعرض فيها الصحيفة لمثل ولى التيهذه ليست المرة األوأضاف بأن 

راء آعلى خلفيـة نشـر    وفي الشارع العام، بالضالع ولحج وفي وضح النهار لإلحراقتعرضت 

   .االتومق

العتداء بالضرب المبرح في محافظـة   خالد مسعد الصحافي تعرض ):26/05/2201(السبت )24

لـى  إأدى  ممـا  ،حد المشايخ في مديرية عبسأبناء الشيخ مالك عباس أمن قبل ثالثة من  ة،حج

ـ اوذلك على خلفية نشاطه الصح ،شفىستإثرها للم على نقل، إصابته بجروح  تالافي ونشره مق

 .ناقدة

عالمي سعيد سـالمين للمثـول   االبتدائية اإل سيئوناستدعت محكمة   ):26/05/2012(السبت )25

 .في محافظة حضرموتنشاطه اإلعالمي أمامها على خلفية 

 اأمـين الصـفاء تهديـد   ) سبأ( نباء اليمنيةتلقى الصحافي بوكالة األ  ):27/05/2012(األحد )26

الوكالة معاذ  ر فيدارة رئيس التحريعام مكتب رئيس مجلس اإل بالتصفية الجسدية من قبل مدير

على خلفية نشر خبر عن مصدر بوزارة الخدمة المدنية يتعلق بموضوع متعاقدي الوكالة  ،بجاش

 .في العاصمة صنعاء

خالد شعفل لضرب  )الوسط(تعرض المحرر الرياضي في صحيفة   ):28/05/2012(االثنين )27

 .والرياضةالعاصمة صنعاء من قبل أحد الموظفين في وزارة الشباب  مبرح في

ـ و نا وعدد من الزمالء نستلم المرتبـات ألقد كنت  "في بالغه شعفل قالو أبـو طـارق    نيأفاج

شجه ونزف الكثير  ا غليظة، تسببت فيفي مقدمة رأسي بعصبضربة  ن من أقاربهاالشاحذي واثن
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عرض للمذكور بـأي  أتني لم ألكن ما يزعجني هو  ،شفىستلى المإونقلت على إثرها  من الدماء

 ."علي بكل هذه الوحشية ىعلم لماذا اعتدأحدى المرافق خارج الوزارة وال إسوء كونه يعمل في 

 بـإدارة  المكلف األصبحي إسكندر اإلعالمي منع تم اليوم هذا في  ):2012 /28/05(االثنين  )28

 غثيم مقبل لحسين خلفا العمراني، علي اإلعالم وزير قبل من والتلفزيون لإلذاعة العامة المؤسسة

 المؤسسة،  اللوزي بإدارة حسن السابق اإلعالم وزير قبل من مكلفا كان الذي اإلعالم وزارة وكيل

 قنـاة  ينتمون إلى حزب المؤتمر في وموظفين غثيم أتباع من عشرات االثنين صباح تجمع حيث

  .عمله لمزاولة دخولها من األصبحي لمنع المؤسسة بوابة أمام الفضائية اليمن

الصحافي والناشط الحقوقي صابر واصل لتهديد بالتصـفية   تعرض ):2012 /28/05(االثنين )29

الهواء وسب وقذف من قبل عناصر يرتدون  لباس الحـرس   الجسدية وبإطالق أعيرة نارية في

 .حافظة الحديدةبمعلى خلفية نشاطه في ساحة التغيير ، الجمهوري

بعد منتصف النهار بقـدوم   )الكورنيش( قلعة أمام كان عندما أنه تفاجأ هوضح واصل في بالغوأ

 وإطـالق  نابيـة  بألفاظ وقذفه بسبه قاموا  أسلحة معهم اثنان منها وينزل أرقام، تقفدون بسيارة 

  . انصرفوا ثم الهواء في نارية أعيرة

صـلون  تي )البالطجة(ال دقائق وإبإبالغ الجهات األمنية إثر ذلك وما هي  وأضاف القول بأنه قام

جراءاتـك  إلقد خلصـت  " لهبالمالحقة وقالوا  نهتوعدويو )حرية( من رقم ثابت محفوظ لدىإليه 

  ".ال القانون اللي قلنا لك عليهإبالطرق القانونية بس احنا ما نعرف 

 في هذا اليوم كشفت مواقع إخبارية من مصادر خاصة عن إتـالف  ):28/05/2012(االثنين )30

) الـيمن ( قنـاة  أرشـيف  ونسخ الوثائقية في قطاع التليفزيون اليمني،التلفزيونية  المكتبة أشرطة

 باإلضافة السابق، الرئيس من المقربة )اليوم اليمن( لقناة البث معدات وتهريب الفضائية الحكومية

 علـى  للتغطيـة  محاولة اإلعالم وزير على التمرد واعتبرت .البرامجية المستحقات تخفيض إلى

 قضـية  إحالة تعتزم التحقيق لجنة وأن خصوصا عنها، الكشف سيتم ألنهحصلت،  التي الجرائم

 مكتبـة  والنهب مـن  لإلتالف شريط )آالف 10(وتعرض   .النيابة إلى التليفزيون مكتبة إتالف
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 الخطابـات  من معظمها أخرى، )آالف 5( وإتالف شريط، )آالف 5( نسخ تم حيث التليفزيون،

 التحقيق لجنة أن إلى وأشارت .مختلف المناسبات صالح في علي السابق الرئيس ألقاها التي الخام

 5( بأن وأضافت .التحقيقات الستكمال العامة النيابة إلى إحالتهم وأقرت) متهمين4(مع  حققت قد

 األرشيف نسخ تم كما صالح، من المقربتين) آزال(و )اليوم اليمن( لقناتي نسخها تم شريط )آالف

 إلذاعة بصنعاء )العام البرنامج( إذاعة مكتبة نسخ أيضا تم وأنه. بالكامل )اليمن( لفضائية الوثائقي

 )اليوم اليمن( قناة إلى )اليمن( لقناة تابعة بث عربة نقل تم كما. صالح من المقربة )أم إف يمن(

 اإلذاعـة  بـث  أجهـزة  عبـر  )إم إف يمن( إذاعة تبث فيما ،)جي إن إس( مباشر بث وجهازي

   .اليمني والتلفزيون

 امتكـرر  اوالناشطة الحقوقية فاطمة باوزير تهديـد  تلقت الصحافية): 29/05/2012(الثالثاء )31

فية اتغطيتها الصـح  على خلفية ،دارة الماليةمن قبل مدرس مادة التمويل واإلونابية،  بألفاظ بذيئة

 .المكالمدينة دارية في لمظاهرات الطالب بالمعهد الوطني للعلوم اإل

سـبوعية  األ )خليج عدن(صحيفة كمية من من المركزي صادر األ ):31/05/2012(الخميس )32

  .رباتتعلق بتخريب الكهرباء في عدن وم ها أخباراعلى خلفية نشر ،مدخل مدينة عدنعند 
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 يوميات االنتهاكات-  يونيو 2012

مدينة المكال مدخل عند ألمن المركزي تفتيش ل نقطة تصادر ):01/06/2012(الجمعة )1

ما تنشره  خلفية للمكال، على المخصصة )القضية( صحيفةكمية من نسخ العدد األخير ل بحضرموت

   .الصحيفة

الفضائية ) سهيل( في قناةالمسيبلي، مقدم برامج  أحمد اإلعالميتعرض  ):03/06/2012(األحد )2

ثناء أيقافها إسيارته وباعتراض مجهولين قاموا ) بالطجة(من قبل  العتداء بالضربالخاصة 

ثم انهالوا عليه بالضرب والتهديد وتوعدوه  ،العاصمةأمانة شوارع شارع من  في بها مروره

 .في اليمن التغييرلثورة خلفية مساندته  على، بالمزيد

 هعبد، على الناشري، محمد الناشري، بكيل الجبري: منل تعرض ك ):03/06/2012(األحد )3

مام أثناء اعتصامهم أ بالضربات العتداءهاني اللوزي و سماعيلإمحمد ، محمد الخلقي ،شمسان

ولى الفرقة األيتبعون من قبل جنود  في أمانة العاصمة، ذاعة والتلفزيونإلل العامة مؤسسةالبوابة 

  .مدرع

يعملون في المواقع ا وإعالمي  اربعين صحافيأ كثر منأتعرض  ):04/06/2012(االثنين )4

 لمصادرة حقوقهم )شركة ميديا(التي تتبع ) أخبار اليمن ،عدن نت، أخبار عدن(:االلكترونية التالية

  .خباريةدارات تلك المواقع اإلإقضايا فساد داخل احتجاجهم على خلفية  على ،المالية

على ا حكمبتدائية بمحافظة البيضاء هذا اليوم اال المحكمة أصدرت ):04/06/2012(االثنين )5

قضى  اإلخباري،) الين أون المصدر( وموقع) المصدر( صحيفة مراسل )ماجد كاروت( الصحافي

 يحضرها لم جلسة في مائتي ألف ريال يمني،وتغريمه  النفاذ مععاماً كامالً ه منطوق الحكم بسجن

 . بها يبلغ ولم كاروت

مثل هذا الحكم الذي جاء دون  صدوروالمحاكمة و النيابة إجراءات غموضروت اواستغرب ك

   .خرىأقواله من المحكمة أو النيابة أو أي جهة أخذ أو أ له استدعاء
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نه فوجئ أثناء تغطيته لمسيرة حاشدة باتصال من زميل له في المحكمة أبلغه بانعقاد أوأوضح 

 في المسئولين لها صلة بأحد فساد قضايا تقارير عن خلفية نشر كاروت على، جلسة بشأن قضيته

واستنكر صحافيون  ).بوك فيس(اعي االجتم التواصل على موقع صفحته عبر المحافظة،

 صدار هذا الحكم وبهذه الطريقة، معلنين تضامنهم الكامل مع زميلهمإوإعالميون بمحافظة البيضاء 

  .كاروت، مطالبين محكمة االستئناف بإبطال الحكم االبتدائي الذي وصفوه بأنه حكماً سياسياً بامتياز

التي  حكام والتصرفاتهذه األ عالميين للوقوف ضداإل وكافة اليمنيين فييناداعين نقابة الصح
لى المحاكم بدعاوى سياسية باطلة ودون وجه إيتعرض لها الصحافيون واإلعالميون وجرجرتهم 

كما دان ملتقى شباب الثورة بالبيضاء والتكتل اإلداري لموظفي المحافظة في بيان لهم الحكم  . حق
 . واصفين الحكم بالجائر ماجد كاروت ضد الناشط الشبابي في ساحة أبناء الثوار

محكمة لعبده بشر  عادل) الجمهور( صحيفة تحرير رئيساستدعاء  ):11/06/2012(االثنين )6

  .في العاصمة صنعاء والمطبوعات الصحافة

ناصر الشعبي  الفضائية الخاصة) اليف عدن( تعرض مراسل قناة ):14/06/2012(الخميس )7

ثناء مروره بدارجة نارية في أعليه  طالق النارإقاموا  بقبل مجموعة مسلحة  لمحاولة قتل من

 .محافظة الضالعب )35اللواء(بالقرب من ) ةالخرب( منطقة

 )السروريأحمد ( الفضائية الخاصة) الساحات( قناة مصورتعرض  ):14/06/2012(الخميس )8

أثناء تصويره لمادة إعالميه حول الفلكلور  ،باب اليمن في عتقال من قبل قسم شرطة الحريةال

  .، ألسباب غير معروفةفي صنعاء القديمة اليمني

رئيس  الصحافة والمطبوعات في العاصمة صنعاء محكمة استدعت ):17/06/2012(األحد )9

على خلفية القضية المرفوعة ضد الموقع ، الصحافي محمد الصالحي) مأرب برس( موقع تحرير

  .الدائرة المالية بوزارة الدفاعمن قبل مدير 

 الفضائية) شباب يمن(لقناة  التليفزيوني كل من المصور تعرض ):17/06/2012(األحد )10

 السواري ىمصور المركز اإلعالمي لشباب الثورة يحيالعبيدي و عبداهللا الخاصة إبراهيم
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 نادية الفوتوغرافية والمصورة )العماد محمد(بصنعاء  التغيير الفوتوغرافي بساحة والمصور

أثناء  ،األمن المركزي وقوات مكافحة الشغبيتبعون  فرادأالعتداء بالضرب من قبل عبداهللا 

 .في العاصمة صنعاءاليمن للحوار  شباب مؤتمرتهم تغطي

 بالتصفية اتهديدة محمد شبيط اليمنيين فييناعضو نقابة الصحتلقى  ):19/06/2012(الثالثاء )11

عن وجود   اخبر هبسبب نشر ،من قبل مدير عام مركز المعلومات بوزارة الخدمة المدنية الجسدية

 .مزدوجة بين الدرجات الوظيفية في محافظة صنعاء) آالف وظيفةسبعة (

في محافظة  عبد الرحمن النقيب) الطريق( تلقى مراسل صحيفة ):19/06/2012(الثالثاء )12

  .ه في الصحيفةنشرما يعلى خلفية  ،مجهولينبالتصفية الجسدية من قبل  االضالع تهديد

وقاموا ) الطريق( صحيفةسيارة توزيع مجهولة  ةعصابة مسلحوفي اليوم التالي للتهديد اعترضت 

   .عند مدخل المدينة المخصصة لمحافظة الضالعالنسخ  بنهب

بقسم لحجز وتهديد الخاصة  الفضائية) سهيل(قناة  طاقم تعرض ):20/06/2012(األربعاء )13

وطلب منهم كتابة  .المحافظةحداث في على خلفية تغطية األ ،تعز بمدينة) سبتمبر 26( شرطة

  .عنهم فراجالتزام خطي مقابل اإل

التابع للحزب  )نت االشتراكي(موقع و )األضواء نت(موقع  تعرض ):20/06/2012(األربعاء )14

 وألسباب ينقراصنة مجهولمن قبل ) نترنتاإل(على شبكة  االشتراكي اليمني للحجب عن الظهور

  .غير معروفة

 العتقالصالح مقلم  )وكالة الصحافة الفرنسية(لـمصور تعرض  ):21/06/2012(الخميس )15

على  ته،كامير واوصادر في اليمن التابعة لتنظيم القاعدة )أنصار الشريعة(عناصر من  من قبل

 .بينأفي محافظة  ضربة جويةافه باستهدتم  نىخلفية قيامه بتصوير مب

الحذيفي  بتعز محمد اإلخباري) برس مأرب( موقع مراسل تعرض ):23/06/2012(السبت )16

 .السبت اليوم مظاهرة صباح تغطيته أثناء بالسالح وتهديد العتداء بالضرب

 الهرب ومحاولته تعز، بمدينة مطلبية لمظاهرة تغطيته عليه عقب وقع وأوضح الحذيفي أن االعتداء

 نحوه سالحه ووجه الجنود أحد تبعه حيث مجاور، بيت إلى واللجوء له األمن رجال مالحقة من
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 جندي إليهم وجاء ضربه حاول رفضه وعند ومصادرتها منه الكاميرا نزع وحاول ثاني جندي وقدم

 مقاومته جراء قميصه وتمزيق بخدوش إصابته إلى ذلك وأدى بشده، وقام نحوه سالحه ووجه آخر

 السيارات إحدى إلى وسحبه المنزل من الخروج على بعدها وأجبروه كاميرته، أخذ من ومنعهم لهم

 بتغطية يقوم مراسل وأنه الصحافي عمله طبيعة الموجودين الضباط ألحد فشرح القريبة، العسكرية

  .سبيله بإخالء الضابط فأمرهم بالمتظاهرين له عالقة وال الحدث

 تعز، بمدينة القصر جولة من بالقرب غاضبة تظاهرة الحذيفي تغطية خلفية على الحادثة هذه ووقعت

 مشتركة وعسكرية أمنية قوات خاللها وقامت .أمنية قضايا خلفية على صالة أمن مدير بإقالة تطالب

 .المتظاهرين لتفريق رصاص بإطالق

العتداء  أيمن محمد ناصر )الطريق(صحيفة  رئيس تحرير تعرض ):24/06/2012(األحد )17

ثناء خروجه من محكمة أ غير معروفةمن قبل عناصر مجهولة وألسباب  ،بالضرب والسب

 .بمحافظة عدن) التواهي(

عدن ( صحيفة من األخير لكل العدد نسخ المركزي األمن صادر):  25/06/2012(االثنين  )18

 في لحضرموت، المخصصة) األمناء( وصحيفة) الجنوبية(صحيفة و )الطريق( وصحيفة )الغد

 . لالحتجاجات تغطيتها خلفية على مدينة المكال، غرب) بروم(نقطة 

 محمد) نت براقش( كل من مدير موقع تحقيق معالوجه النائب العام ب ):27/06/2012(األربعاء )19

األسدي،  أحمد علي) نت األضواء( موقع عائض، ومدير أحمد) برس مأرب( موقع الجنيد، ومدير

دار  بحادثةأخبار متعلقة  على خلفية نشرعبد اهللا الحضرمي، ) اليمن اليوم(صحيفة ورئيس تحرير 

 .الرئاسة في العاصمة صنعاء

حمود اإلعالمي  بصنعاء) العربية(قناة  مراسلمدير مكتب وتعرض  ):28/06/2012(الجمعة )20

 بكلية المدرس الفقيه عادل الدكتور قبل من بألفاظ بذيئة عليه تلفظالتحريض وتهديد ولمنصر 

   .للعربية مع الدكتور حميد العواضيء منصر مقابلة أثناء إجرا ،صنعاء جامعة في اآلداب
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  2012يوليو  –يوميات االنتهاكات 

الفضائية الخاصة ) اليمن اليوم(في قناة  اعتقال المذيع التلفزيوني ):01/07/2012(ا��� .1

 واحتجازه في قسم بالعاصمة صنعاءولى مدرع الفرقة األيتبعون من قبل جنود  محمد شرف الدين

  .ألسباب مجهولة ،)كتوبرأ 14(

محمد غزوان العتداء بالضرب ) لشارعا(مندوب صحيفة  تعرض ):05/07/2012(الخميس .2
أثناء عودته من خوالن  ،والتلفظ عليه بألفاظ بذيئة من قبل نقطة تقطع قبلية في العاصمة صنعاء

العميد الركن  حرس جمهوري )62اللواء( عالصم قائد معسكرمع  التي ذهب إليها إلجراء مقابلة
لتهديد بالقتل في حال تبلغيه عن واقعة  كما تعرض فيها ،خوالنمنطقة مراد العوبلي المحتجز في 

  .االعتداء

وقامت  مسلحة بينهم نجل العوبلي اعترضت طريقه أن نقطة قبليةوأوضح غزوان في بالغ له 
واالعتداء عليه بالضرب والسب والتهديد بالقتل إن هو بلغ عما حدث  بمصادرة معداته الصحافية

  .له

 ائد دحانف الفضائية الخاصة) يمن شباب(تعرض مراسل قناة  ):05/07/2012(الخميس .3
بمديرية سنحان في العاصمة صنعاء، ) ريمة حميد(من قبل نقطه مسلحة في منطقة  الحتجاز

منطقة العميد الركن مراد العوبلي المحتجز في  حرس جمهوري )62اللواء( يقودها نجل قائد
أنه عند تمام الساعة الخامسة والنصف مساء األحد استوقفه  بالغ لهكد دحان في وأ .خوالن

مسلحون وقاموا باالعتداء عليه بأعقاب البنادق والتلفظ عليه بألفاظ بذيئة واقتياده إلى منزل في 
كاميرا فيديو  وأخذوا منهمن ساعتين ونصف،  كثرُأحتجز فيها تحت التهديد أل ،منطقة مهجورة

 . تعرض لتهديد بالقتل في حال تبلغيه عن واقعة االعتداءو. امالي اومبلغ )سيار(وهاتفين 

حرس ) 62اللواء( وتم االعتداء على دحان أثناء عودته من مقابلة العميد مراد العوبلي قائد

  .قابلة العوبلي وقاموا باصطحابه إليهحيث سمح له الخاطفون م ،في منطقة خوالن جمهوري

السكرتير ، حمد الصوفيأالصحافي الكاتب تعرض منزل   ):07/07/2012(السبت .4

   .لهجوم مسلح من قبل عناصر مجهولة في العاصمة صنعاء ،السابق علي صالح اإلعالمي للرئيس
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 الصوفي منزل مجهولة عناصر مسلحةهاجمت  )7/7/2012(نه في فجر يوم السبتأوذكر البالغ 

ثار الرعب والخوف وأضراراً ماديه بالمنزل أ مما ألحق ،بإطالق وابل من الرصاص ،والحراسة

 . فيه حدأ يصبلم غير أنه  ساكنيه، لدى

اهللا الحضرمي  لصحافي عبدانيابة الصحافة والمطبوعات ت استدع ):09/07/2012(االثنين .5
للرد على  ،عبدالكريم الرازحي الكاتب الصحافيو) اليمن اليوم( رئيس تحرير صحيفة

 .من مجلس النوابما القضائية المرفوعة ضده الدعوى

إن نيابة الصحافة استدعته للحضور مع الكاتب الصحافي ) اليمن اليوم(وقال رئيس تحرير 
على الدعوى المرفوعة ضدهما من مجلس النواب وأن  للرد االثنيناليوم عبدالكريم الرازحي 

عرض فيه بمجلس ) اليمن اليوم(خلفية نشر مقال للرازحي في صحيفة االستدعاء جاء على 
  .النواب وشبهه بعلبة تونة منتهية الصالحية ذات رائحة متعفنة وشبيهة برائحة البالوعة

في داخل البرلمان ) اليمن اليوم(ومنع رئيس مجلس النواب اليمني يحيى الراعي توزيع صحيفة 
 ."نوعا من الوقاحة واإلساءة" في الصحيفة عن مجلس النواب ما نشرالثالثاء، معتبرا اليوم التالي 

إال أننا تفاجأنا بوقوف كبار  - برفع الدعوى القضائية للنيابة  - سلكنا مسلكا قانونيا"وقال الراعي 
واعترض برلمانيون على منع ". الكتاب والصحفيين ومنهم الدكتور عبدالعزيز المقالح مع الصحيفة

لمجلس النيابي، بينما اعترض آخرون سماح المجلس لبعض الصحف بالتغطية إدخال الصحيفة ل
  .والتوزيع في المجلس ومنع أخرى من ذلك

تحرير رئيس بمحافظة عدن  استدعت نيابة المنصورة االبتدائية ):08/07/2012(األحد .6

  .أشهر سبعةعلى خلفية مقال نشره حول أهل الجنوب قبل ، فتحي بن لزرق) عدن الغد( صحيفة

اعتصاماً  سيبدأونأنهم ) سبتمبر26(موظفون في صحيفة أعلن  ):08/07/2012(األحد .7

تنفيذ المطالب الحقوقية للعاملين في الصحيفة من  في المماطلة صنعاء بعد العاصمة مفتوحاً في

   .سبوعأالعمل منذ أكثر من  وفنيين رغم إضرابهم عن محررين
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وضاع صالح األإنوا قد طالبوا القيادة الجديدة منذ توليها البالغ أن العاملين في الصحيفة كا شارأو

على كرامتهم  اعتبارهم ويحافظها في الصحيفة وبما يتفق مع طبيعة المرحلة ويعيد للعاملين في

  .طيلة الفترة الماضية المسلوبةويعيد حقوقهم 

دارة مالية خاصة بها تؤدي مهامها إلى أن الخلل في الصحيفة يكمن في عدم وجود إونوه البالغ 

 ومحددة، الفتاً الى أنه قد مضى أكثر من أسبوع على إعداد واضحةوفق معايير وضوابط 

عدادها بصورتها النهائية إال أنها قوبلت باإلهمال من إالالئحة المالية للصحيفة ومناقشتها و مشروع

  .دارة الجديدةقبل اإل

خليل   قناةالمراسل وهم   السعودية )اإلخبارية(طاقم قناة  تعرض ):11/07/2012(األربعاء .8

 ،ألمن المركزيعناصر يتبعون اقبل  منلالعتقال والضرب سامة الخطيب والمصور أالقاهري 

بجوار كلية الشرطة بأمانة العاصمة  اًلهجوم االنتحاري الذي استهدف جنودل متغطيتهعلى خلفية 

 .صنعاء

عبد الرقيب الهدياني  )عدن أونالين(رئيس تحرير موقع تعرض   ):12/07/2012(الخميس .9

) اليف عدن(من قبل قناة ، )GSM(تهديد بالقتل عبر رسائل لوكل من يعمل معه  في الموقع 

ما ينشره على خلفية  ،نائب الرئيس اليمني األسبق علي سالم البيض الفضائية الخاصة، التي يملكها

 .نالمطالب باالنفصال بمحافظة عدالجنوبي  للحراكالموقع اإللكتروني من أخبار وآراء معارضة 

 لعمليةاإلخباري  )ونالينأالمصدر (لكتروني اإل الموقع تعرض ):14/07/2012(السبت .10
ملكيته  واالخاص ونقل عنوان الموقعاخترقوا واستولوا على  قراصنة المواقعمن قبل ة قرصن
 .نإلعادته كما كا اكبير امالي انهم طلبوا مبلغإحيث  ،االبتزاز الماليبغرض وذلك  هملصالح

اغتيال من قبل الشعبي لمحاولة  وجدي فياالصح تعرض ):17/07/2012(الثالثاء .11
 قاموا بإطالق المتمركزين في ساحة المنصورة  بمحافظة عدن، حيث مجموعة من جنود األمن

 الشهداء لساحة المواجه منزله من متوجها وفي بالغه أكد وجدي أنه كان ه،عليالكثيف  الرصاص
 إلى راجال وصوله وعند الفجر صالة ألداء الجامع إلى طريقه في األمن قوات فيها تتمركز التي
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أخطأته تلك  وقد. عليه وبكثافة ينهال بالرصاص فوجئ) مايو22(مستشفى  بجوار الذي التقاطع
   .البيت إلى مسرعا يعود أن أقدامه قبل بين قعتو وبعضها الطلقات

تعرضت الناشطة واإلعالمية هيفاء مالك العتداء وشتم من قبل  ):18/07/2012(األربعاء .12

 من أشخاص وأفادت هيفاء في بالغها أن ثالثة. أفراد في اللجنة التنظيمية بساحة التغيير بصنعاء

 الشخصية كاميرتها تسليمهم رفضها أثناء بالضرب عليها اعتدوا التغيير ساحة في األمنية اللجنة

 اللجنة في عنصر محاولة أثناء عنها الدفاع حاول شاب على األمنية اللجنة اعتداء فيها وثقت التي

 . عليها االعتداء األمنية

في اب الصحتلكالدبية تحاد اليمني لكرة القدم الحقوق األصادر اال ):18/07/2012(األربعاء .13
الفقيد  حياة عن القدم كرة التحاد كتيب بإعداد وأوضح في البالغ أنه قام. باراسالقادر  عبد

 وطبعه عليه باالستيالء االتحاد قام )سيدي( اسطوانة عبر للكتيب تقديمه وبعد عوض رفيق الراحل
  .في محافظة عدن االتحاد فرع باسم ونشره

 حمود هزاع) سبأ(اليمنية  تعرض الصحافي بوكالة األنباء ):19/07/2012(الخميس .14
من قبل  ،العاصمة صنعاءة وسط ومصادرة بطاقته الشخصيإليه بتوجيه السالح  لتهديد وترهيب

    .ولى مدرعالفرقة األيتبعون جنود 
عالمي لرئيس الجمهورية يحي العراسي تعرض السكرتير اإل ):23/07/2012(االثنين .15

قامت بإطالق  ،من قبل عناصر مسلحة يستقلون سيارة تحمل لوحة جيش ،محاولة اغتيالل

   .الرصاص على السيارة التي كان يستقلها

  اغتيال العراسي قام بها مسلحون مجهولون اعترضوا  وأوضحت وزارة الداخلية أن محاولة

من بندقية عليه  طريقه عند ما كان يقود سيارته في أمانة العاصمة صنعاء وقاموا بإطالق النار

احداهما اخترقت الزجاج الخلفي لسيارته واستقرت في مقعد السائق، فيما أصابت  )طلقات 3( آلية

 على سيارة الثانية الباب األيمن الخلفي للسيارة والثالثة أطلقت جوا، ثم الذ المسلحون بالفرار

  .تحمل لوحة جيش لم يتسن معرفة رقمها )طربال -ةحب(
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حسب خبر  ،لتشويشل الخاصة الفضائية )زالآ(قناة بث تعرض  ):26/07/2012(الخميس .16
   .نشر على الشريط اإلخباري للقناة

 )الثورة(مؤسسة ن موظفا في يكثر من عشرأ تم تأخير رواتب ):29/07/2012(األحد .17

بتصحيح األوضاع اإلدارية  تهمعلى خلفية مطالب، في العاصمة صنعاءللصحافة والطباعة والنشر 

  .في المؤسسة

العتداء بالضرب العزعزي تعرض الصحافي عبد الرزاق هاشم  ):31/07/2012(الثالثاء .18
أثناء تغطيته الصحافية لعملية اقتحام  المحمول ومصادرته هاتفهكرة اذإتالف والتهديد بالقتل و

  .الثالثاء اليوم مدني وعسكري ونهب وزارة الداخلية من قبل مسلحين بزي

ومحررا في صحيفة ) شبكة صوت الحرية(تحرير في موقع وقال العزعزي الذي يعمل مدير 
الشارع إن ضابطا بزي مدني يدعى عبد اهللا الشطبي، عرف اسمه بعد الحادثة من بعض 
الموجودين قرب الوزارة، قام بمصادرة هاتفه واالعتداء عليه بالضرب بمشاركة آخرين من جنود 

   .قوات النجدة وتهديده
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  2012 أغسطس - يوميات االنتهاكات 

عبدالحفيظ  سبوعية الصحافياأل )حشد(صحيفة  رئيس تحرير تلقى ):01/08/2012(األربعاء )1

  .خر جوالآهاتف ثابت و بالقتل ونسف مقر الصحيفة عبردا تهدي الشرجبي

اتهموه و )خوالن بني ضبيان( من قبيلةالمتصلين ن أ اتصال لمؤسسة حريةفي أفاد الشرجبي و

الصحيفة الناطقة باسم حزب الشعب  بالقتل والتصفية الجسدية وبنسف مقر وهددوهبالعمالة إليران، 

 .ما تنشره الصحيفة من أخبار وآراء وكتاباتعلى خلفية  صنعاء، بالعاصمة الديمقراطي

 ثابت صالح أحمد) العام البرنامج( صنعاء بإذاعة المذيع توقيف ):02/08/2012(الخميس )2

 والنقل التغطية أثناء الصالح  جامع على الشعب جامع اسم إطالقه  خلفية على وذلك النقيب

  ).2/8/2012(الخميس فجر له مناوبة آخر في الفجر صالة لشعائر الهواء على المباشر

 المذيعين إدارة مدير من هاتفيا اتصاال عصر الخميس تلقى أنه حرية لمؤسسة بالغ في النقيب وأفاد

 عبد صنعاء بإذاعة بأعمال المدير العام القائم من بقرار العمل عن بتوقيفه يبلغه الحيفي اهللا عبد

   .العرشي الملك

 

وعراك  العتداء بالضرب هدى العطاسة الصحافي تعرضت ):02/08/2012(الخميس )3

 ارسمي القاء كلمة كونها ناطقإثناء محاولتها أمل شوقي أمن قبل زهراء صالح و باأليدي

محافظة  - في أحد مخيمات الحراك الجنوبي بمديرية كريتر ) جل جنوب جديدأن من ومثقف(لتيار

 . وذكر البيان أن الهدف من اعتداء النسوة كان لمنع العطاس من إلقاء كلمتها. عدن

حمد العمراني لمحاولة اغتيال للمرة أعالم اليمني تعرض وزير اإل ):02/08/2012(الخميس )4

ه، حيث أمام منزل استهدفته غير معروفة من قبل مجموعة مسلحةصنعاء،  العاصمة في . الثانية

 . له لى مقتل مرافقإدى أمن الرصاص مما  طلقت عليه وابالأ

 الخاصة الفضائية) سهيل( قناة في خط عاكس برنامج من معد كل تلقى  ):05/08/2012(األحد )5

  . بالقتل تهديدا  الربع البرنامج محمد ومقدم عنّاب حسن
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 هذا اليوم األحد، ووعيدا بالقتل تهديدا  البرنامج ومعد هو تلقى أنه) حرية مؤسسة(لـ الربع وأكد

 خلفية على محجوبة، وبعضها معروفة غير أرقام من هاتفية اتصاالت خالل من مجهولة جهة من

  .الفضائية سهيل قناة عبر الرمضاني) خط عاكس( برنامج يقدمه ما

ريدان  الفضائية الخاصة) الساحات(خبار في قناة مدير األتعرض  ):08/08/2012(األربعاء )6

 أثناء الدولي صنعاء مطار في القومي في األمن قبل ضابط من معه والتحقيق لالحتجازالمقدم 

   .ثم أخلي سبيله بيروت، من عودته

تلقى عضو اللجنة اإلعالمية بساحة التغيير بصنعاء فؤاد المسلمي  ):09/08/2012(الخميس )7

عن  )أخبار اليوم(رقام خاصة على خلفية نشره تقريراً في صحيفة أمن  ،تصفية الجسديةالتهديداً ب

عدد  وصل بعد أن  صعدة، محافظة في حوثينعلى يد التعذيب الذي يتعرض له شباب الثورة 

 .بالغ المسلمي في جاء ما ، حسبحدى مستشفيات العاصمة صنعاء وهم بحالة سيئةإإلى  منهم

من قبل الجسدية سلطان تهديدا بالقتل والتصفية  تلقى الصحافي فهد ):10/08/2012(الجمعة )8

 .المحمول هاتفه صنعاء، كما أخذوا العاصمة وسط مجهولين

الواقعة في  منيةالنقطة األ احتجز أفراد من األمن المركزي في  ):14/08/2012(الثالثاء )9

األخير النسخ المخصصة للمحافظة من العدد  من جهة محافظة تعز عدنالرباط عند مدخل مدينة 

، حيث االبتزاز، لرفض الموزع ا من الدخول للمدينة مومنعته) األولى(و ) الشارع( تيصحيفل

السماح بدخولها ولم يفرج عنه إال بعد أكثر من نصف ساعة من مبلغ من المال مقابل طلب منه 

 .االحتجاز

ا ش تهديديمحمد عا )ولىاأل(رئيس تحرير صحيفة لقى ت ):15/08/2012(األربعاء )10

ألسباب ، مارقأدون ب بسيارة ته مطاردقاموا بمن قبل مسلحين مجهولين و بالتصفية الجسدية

 .العاصمة صنعاء مجهولة في
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بالتصفية  اتلقى الصحافي والكاتب نبيل سبيع تهديد  ):15/08/2012(األربعاء )11

عن على خلفية مقال كتبه ، مجهولين في العاصمة صنعاء شخاصأمن قبل  ،له وألسرته الجسدية

 . نجل الرئيس السابقحمد علي أقائد الحرس الجمهوري 

مريكية وصحيفة األ )اسكاي نيوز(شبكة مراسل  تعرض :)15/08/2012(األربعاء )12

 القيام بمهمته،شرطة ومنعه من عناصر بل قمن  العتقال محمد القاضي  اإلماراتية )ناشيونال(

 .صنعاء العاصمة في  وزارة الدفاع الهجوم على حداثأ هثناء تغطيتأ

 إيداعه تم وأنه الدفاع وزارة مقر إلى السالح تهديد تحت اقتياده جرى وفي بالغه أكد القاضي أنه

 هم المعتقلين من السيارة في من جميع أن تفاجأ وأنه هواتفه، جميع أخذ بعد السجن سيارات إحدى

هناك،  لالشتباكات تغطيته اعتقالهم أثناء جرى مدني بلباس وآخرين المهاجمين الحرس جنود من

عشت لحظات عصيبة وأنا أسمع صوت إطالق الرصاص وأرى جريحا هناك وآخر " وأضاف

يصوب بندقيته إلسكاتي ومنعي حتى من أن أوضح له أني صحفي، إلى أن تم اإلفراج عني بأمر 

 ".من أحد ضباط الشرطة هناك

من  اتصاال هاتفيا عامرعبداهللا  )الوسط(صحيفة  مراسل تلقى ):23/08/2012(الخميس )13

ه مقاالت على خلفية نشر ،عما قريب بأن يجعله يندمبالضرب والتأديب و ههدد قبل مجهول

 اتصاالً تلقى وفي البالغ أكد عامر أنه الحميدي، عبداإلله قضية الشهيدوتقارير إعالميه حول 

ستكون  وإال الحميدي الشهيد قضية نشر الفوري عن التوقف هذا اليوم طالبا منه صباح هاتفياً

 .وخيمة عليه وعلى أهله بالعاصمة صنعاء العواقب

اختطاف الصحافي  أشخاصربعه أمكونه من ة حاولت مجموع ):25/08/2012(السبت )14

 .العاصمة صنعاء وسطبالفرار لكنه قاومهم، ثم الذوا طاهر شمسان بالقوة 

ا سدي تهديداأل أحمد علي )ضواءاأل(تلقى رئيس تحرير صحيفة  ):26/08/2012(األحد )15

، بالعاصمة صنعاء، وأكد من قبل القيادي في اللقاء المشترك نايف القانص بالتصفية الجسدية،

 المفصول ظهرا  اتصاال من القانص القيادي 12,46 الساعة تمام األسدي في بالغه أنه تلقى في
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 قرب أجله بأن وحذره  وخيمة هدده فيه بعواقب االشتراكي، العربي البعث حزب من مؤخرا

 .بشار األسد السوري الرئيس لنظام مواقف وآراء مناوئة يتبنى طالما

عام  نائب مديرتلقاه  من العمل بالفصلتوقيف تعسفي وتهديد   ):30/08/2012(الخميس  )16

لها قضية فساد حول على خلفية نشر  ،توفيق الشرعبي  الحكومية) اليمن(خبار في فضائية األ

  .في العاصمة صنعاء التلفزيون حسين باسليمبرئيس قطاع  صلة
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  2012سبتمبر - نتهاكات يوميات اال

موقع والمطبوعات بصنعاء رئيس تحرير  الصحافة محكمة استدعت ):01/09/2012(السبت .1

على خلفية شكوى مقدمة من وزيرة حقوق اإلنسان  ،الملك الفهيدي عبد اإللكتروني )نت المؤتمر(

 .حقوق اإلنسان تسيئ لوزيرةالموقع بقضية نشر في تتعلق ، حكومة الوفاق حورية مشهور في

 العتداء) شاهين أبو(علوي  خالد الصحافي اإلعالمي الناشط تعرض ):01/09/2012(السبت .2

 شجا أحدث الفضلي، ناصر الجنوبي للحراك األعلى المجلس سكرتير قبل من حادة، بآلة بالضرب

الجنوبي  الجيش تأسيس ذكرى في العسكريين المتقاعدين جمعية أقامتها فعالية خالل رأسه، في ونزيفا

 مجنونة رغبة هو االعتداء سبب بالغه أن في وأوضح علوي عدن محافظة في عثمان الشيخ بمديرية

  .األضواء عليها تسلط أن في الجنوبي الحراك في القيادات بعض لدى

من  ،لتهديد بالضرب واالعتقال والمالحقة )هالياأل(تعرض موزع صحيفة    ):02/09/2012(األحد .3

حدى إل أيلج جعل الموزع مما - عن الصحيفة بيان صادر حسب -حمرلشيخ األلن ين تابعيقبل مسلح

 . منية في العاصمة صنعاء هرباً منهمالنقاط األ

علي العتداء  بوأغمدان  )الحديدة نيوز(تعرض رئيس تحرير موقع    ):02/09/2012(األحد .4

   .شخاص كانوا يترصدونهأبالضرب والتهديد ومحاولة السرقة من قبل ثالثة 

 به بالقوة في شارعواإلمساك بمتابعته  شخاص مجهولينأأنه تفاجأ بقيام ثالثة  له أكد أبو علي في بالغو

 وقد نشب .المحمول وكل ما بحوزته من مبالغ ماليةهاتفه ن يسلمهم أطالبين منه ، بمدينة الحديدة الحكيمي

في نفس  مارة بعد تدخل إال عليه بألفاظ بذيئة ولم ينفض العراك  واتلفظو الثالثةعراك باأليدي بينه وبين 

 .الشارع

 تهديدا حمدان الرحبي )سبأ(نباء اليمنية في في وكالة األاالصح ىتلق  ):04/09/2012(الثالثاء .5

 .العاصمة صنعاء من قبل مدير مكتب رئيس الوكالة في، هانةإوا سببالضرب و
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فهد البرشاء تهديداً بالقتل بعد التلفظ  )عدن الغد( بصحيفة فياتلقى الصح ):06/09/2012(الخميس .6

خلفية  علىمن أرقام هواتف محمولة وثابته،   ، عبر اتصاالت هاتفيةمجهولقبل  عليه بألفاظ بذيئة من

 .  في في محافظة عدنانشاطه الصح

على  ،وفاته غيابيا بعد محاكمة هشام باشراحيل استأنفت المحكمة الجزائية  ):09/09/2012(األحد .7

 .التي تصدر من عدن )ياماأل(صحيفة نشر في  خلفية قضايا

 السالم جابر رئيس التحرير عبدو) لقضيةا(هيئة تحرير صحيفة  تلقت  ):09/09/2012(األحد .8

بالتصفية الجسدية ونسف تهديدا ألسنتهم وأيديهم وكسر رؤوسهم و بقطعهاتفية، تهديداً عبر اتصاالت 

 تناول اختطاف على خلفية نشرهم مقاال ،من قبل شخص يدعى صالح أحمد اليافعي، الصحيفة مقر

هلها وذلك بسبب طلبها الخلع أإلى البحث دون علم بعدن امرأة واقتيادها  ن من البحث الجنائييمسلح

 . زوجهامن 

خمسة عشر ألف نسخة من لحج  محافظةب )33(جنود من اللواء صادر  :)10/9/2012(االثنين .9

الصحيفة  موزع باإلنجليزية واحتجاز الناطقة) يمن فوكس(وصحيفة ) خبار اليومأ(صحيفتي 

  . اليمن في لألحداث تغطية الصحيفتين خلفية على مادية، ذلك بخسائر التوزيع، وتسبب )باص(و

اهللا خالد  عبد علي :ن من مصوري الوكالة العربية لإلعالم وهماااعتقل اثن ):11/09/2012(الثالثاء .10
ثناء تغطيتهما أ) البرنامج العام( من قبل حراس مبنى إذاعة صنعاء تم اعتقالهماوالرحمن الخالد  وعبد

 وأشرطةس الوزراء وإذاعة صنعاء وتم مصادرة كاميرات التصوير لالنفجار الذي وقع جوار مجل
 .الفيديو الخاصة بهما في العاصمة صنعاء

مرات متتالية اليوم  الوكالة العربية لإلعالم بصنعاء لثالث اقتحام مكتب ):11/09/2012(الثالثاء .11
قبل مجموعات عسكرية  مناإلعالمي مروان الخالد  ومحاولة اعتقال الرئيس التنفيذي للوكالة العربية

   .اعتقال مصوري الوكالةمع تزامن بالوذلك  .تابعة لحرس القصر الجمهوري بصنعاء

ثالث مرات متتالية اليوم من قبل تم اقتحام مكتب الوكالة العربية لإلعالم أن "وأوضح مروان الخالد 
 . بهدف اعتقاله ،"مجموعات مسلحة من حرس القصر الجمهوري بصنعاء
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 الفضائية الخاصة محمود) الساحات( قناة من مصور تعرض كل ):14/09/2012(الجمعة .12

الزارعي  يد كسر  إلى أدى مما بالضرب، العتداء) وبشيك بنجامين( الفرنسي والصحافي الزارعي

 تغطيتهما السفارة األمريكية، أثناء أمن حراسة قبل أفراد من به، الخاص والجوال الكاميرا ومصادرة

 للرسول صلى المسيء الفيلم على غاضبين محتجين قبل االمريكية بصنعاء، من السفارةاقتحام  أحداث

  .وسلم عليه اهللا

للصحافة والطباعة عضو اللجنة النقابية في مؤسسة الثورة  تعرض  ):15/09/2012(السبت  .13

 المؤسسة، قيادة مماأمن قبل زمالء له و العتداء بالضرب اهللا الخوالني عبد الصحافي والنشر بصنعاء

 ، وكذا محاولة االعتداء على الصحافي نبيل حيدر وتهديده بالعقاب منداريةإمور على أبسبب خالف 

 ). البالطجة(ومجموعة من  وإخوانه العمال لجنة رئيس قبل

محمد عايش  )ولىاأل(الصحافة رئيس تحرير صحيفة  استدعت محكمة  ):15/09/2012(السبت .14

ياسين  الدكتور سيارة النار على أطلقت التي العسكرية النقطة أفراد الصحيفة ألسماء على خلفية نشر

  .صنعاءوسط العاصمة  همحاولة اغتيال تفاصيلنعمان و سعيد

الرحمن الحنبصي  عبد الفضائية الخاصة) زالآ( قناة في تلقى مصور ):19/09/2012(األربعاء  .15

  .قرب ساحة التغيير بصنعاء) كنتاكي(جولة في  امهرجان هثناء تغطيتأ ،بالقتل اتهديد

بمحافظة عدن  )خبار اليومأ(صحيفة موزع اعترضت عصابة مجهولة  ):23/09/2012(األحد .16

  .ما تنشره الصحيفةعلى خلفية  ،الف نسخةآخمسة ) 5000( بنهب واوقام

الخاصة  الفضائية )المسيرة(منزل مراسل قناة مجهولة  مجموعة اقتحمت ):23/09/2012(األحد .17

 .عمرانبمحافظة على خلفية تغطيته لألحداث في ريدة ، حرقته بالكاملأالقحوم ومحمد 

قوات اللواء  عناصر من خبارية من قبلاإل )العالم(طاقم قناة  حتجازا ):23/09/2012(األحد .18

حداث الدائرة في على خلفية التغطية لأل ،العمل من منعهمو ولى مدرع التابع للفرقة األ )310(

 .   محافظة عمران

اهللا الحرازي العتداء بالضرب من قبل  عبد المخرج والمصور تعرض  ):25/09/2012(الثالثاء .19

 .العاصمة صنعاءغير معروفة وسط مجموعة مسلحة مجهولة وألسباب 
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مسلحة ة قتل من قبل مجموع تعرض الكاتب محمد الحكيمي لمحاولة ):26/09/2012(األربعاء .20

كتاباته الصحافية وخالف على خلفية خيامهم في ساحة الحرية بتعز، حدى إبالقرب من  نيتتبع الحوثي

  . في الرأي

 القوي غالب عبد الفضائية الخاصة) سهيل(قناة في تعرض مذيع  ):26/09/2012(األربعاء .21

 .العاصمة صنعاءوسط شخاص مجهولين أربعة أالعتداء بالضرب من قبل 

والتهديد العتداء بالضرب لمحاولة احمد النويهي أفي اتعرض الصح ): 26/09/2012(األربعاء .22

 ،حبشي يتبعون مدير مديرية جبل بالطجةمن قبل  بمحافظة تعز، والتعليم التربية مكتب بالعقاب أمام

 المؤهلين غير من شخص فرض المديرية مدير محاولة حول النويهي كشفها التي القضية خلفية على

    .في منطقة شراجة مديرية جبل حبشي زياد بن طارق لمدرسة مديراً بالقوة

 في صنعاء الفضائية تهديدا بنسف المبنى الخاص بها )سهيل(تلقت قناة   ):27/09/2012(الخميس .23

 . التغيير في اليمن عالمي المناصر لثورة على خلفية توجهها اإلعبر اتصال هاتفي، 

في خالد محسن دالق االصحاألحد بإحراق منزل  قام مجهولون مساء ):  23/09/2012(األحد .24

حدى نوافذ المنزل إقام بكسر  مجهوال وأفاد دالق في بالغه بأن .صنعاء حارقة في العاصمة بعبوة

األمر  ،الثاني من منزله انفجرت في الدور  ،فيها مادة شديدة االشتعال ةعبوقام بإلقاء ثناء غيابه وأ

  .   محتوياته فيه وإتالف رالذي أدى إلى  اشتعال النا
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  2012اكتوبر - يوميات االنتهاكات 

مواقع في  عليه وتحريض هأنيس منصور لحملة تشوي الصحافي تعرض ):05/10/2012(الجمعة )1

اتهموه بنشر الفتنة ) حياة عدن –شبام نيوز –بندر عدن –يافع نيوز –عدن الغد( :إخباريةإلكترونية 

والمشاركة في مخطط يستهدف القيادات عضاء الحراك الجنوبي أشعال الحرب بين قيادة وإو

  .باالغتياالت

في لعب دور التحريش ) عدن الغد( صاحب األمر ليس جديداً علىن أ فيه أكد منصورلوفي بالغ 

اليوم بعد إرساله لرسالة  ظهر) عدن الغد(بيني وبين صاحب  دارحديث  "وقال. السياسي بزمالئه

هاتفي ألجد حملة  غريبة في التخاطب فأغلقت رأيت منه لهجةتهديد ال أعرف سبباً لها وعند اتصالي 

  ".من الخلف إعالمية تدار

مؤتمر المجلس األعلى  هو التغطية المتوازنة لفعاليات المباشر لتلك الحملة السبب أن منصور وأوضح

   .في وسائل إعالم محلية ودولية باعوم حسن للحراك السلمي بقيادة المناضل

 عالمي للمؤتمر الشعبي العام عادل ربيدتعرض نائب رئيس المركز اإل ):03/10/2012(األربعاء )2

من  عليه وابال طلقتألمحاولة اغتيال وسط العاصمة صنعاء من قبل مجموعة مسلحة مجهولة 

 .الرصاص

حينما  المركز من محاولة اغتيال رئيس كد نجاة نائبللمؤتمر أ عالميالمركز اإل عن وفي بالغ صادر

صباحاً من أسلحة رشاشة نوع   ةالنار عليه عند الساعة الحادية عشر مسلحون مجهولونطلق أ

وأفاد ربيد أن  .أثناء نزوله من سيارته بشارع متفرع من شارع األمم المتحدة بصنعاء) كالشينكوف(

على األرجح تحمل ) 2008 - 2007( المسلحين كانوا يستقلون سيارة صالون بيضاء اللون موديل

التعرف على المسلحين داخل السيارة  ولم يتمكن مرافقوه من معرفة رقم لوحتها أو )3( فاصللوحة 

  .المغطى زجاجها بالصق يحجب الرؤية

ن ين مجهوليطالق نار كثيف من قبل مسلحإل )ألولىا( صحيفة مقر تعرض ):50/10/2012(الجمعة )3

 .بالعاصمة صنعاء المقر مدخل مبنى عند
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من مساء الجمعة أقدمت عصابة مسلحة  )10(أنه في تمام الساعة الــ وفي بالغ للصحيفة أكدت

مما أدى  ،على مدخل مبنى مقر الصحيفة )كالشينكوف(طالق نار كثيف من رشاشات إمجهولة على 

  ثارة الذعر لدى سكان الحي إإلى 

   .فيين الذين كانوا يؤدون عملهم في المقراوالموظفين والصح

نيابة أمن (من قبل النيابة الجزائية المتخصصة ) األمناء(اء صحيفة استدع ):06/10/2012(السبت )4

حاليا  يستعد بمحافظة عدن على خلفية نشر الصحيفة تصريحا للشيخ طارق الفضلي قال فيه إنه) الدولة

 يعاني التي النكبات في تسببوا كونهم وجنوبا والملحدين شماال الشيوعيين إلبعاد ،1994حرب إلعادة

 مقدمة اإلجراء هذا يكون أن من عن خشيتها) األمناء( وأعربت صحيفة .عقود أربعة منذ الجنوب منها

 .الصدور عن الصحيفة إيقاف إلى تؤدي أخرى قد إلجراءات

المركز اإلعالمي في ساحة التغيير بمحافظة ذمار إبراهيم  مدير تعرض ):07/10/2012(األحد )5

موديل  )تويوتا - نصالو( كانوا يستقلون سيارة نوع مسلحةلمحاولة اغتيال من قبل مجموعة  المنحي

عيرة وابل من األ بإطالق  مدينة ذمار،أثناء تواجده بأحد شوارع  لوا قتلهوحا .أرقامدون  )2000(

 .البالغفي حسب ما جاء  ،ن يلوذوا  بالفرارأقبل  هالنارية علي

عبد العزيز الهياجم بالعاصمة صنعاء  )اليوم روسيا( مراسل قناة تعرض ):12/10/2012(الجمعة )6

 . عالم الخارجي بهثناء تواصل بعض وسائل اإلأظهاره مغلقاً إو هلحجب هاتف

به بأنه مغلق  وقال الهياجم في بالغه إن هاتفه يتعرض للحجب منذُ فترة طويلة ويظهر للمتصلين

مر حجب مقصود من األن أالجهاز ولكنه اتضح بعد ذلك  وكان يظن بأن المشكلة في التغطية أو

بل إن العديد من زمالئه  ،ن هذا األمر لم يتعرض له وحسبأ وأضاف !.جهات ال يعلم من هي

عمالهم ونقل الحقائق كما أعالميين من مزاولة يشكون مثل هذه الحادثة التي من شأنها أن تعيق اإل

   .يجب

في مديرية يافع لبعوس  عشميصالح الق )عدن الغد( تلقى مراسل صحيفة ):13/10/2012(السبت )7

كما تعرض أيضاً  .في حالة عدم وقفه لنشاطه اإلعالمي به ضرارمحافظة لحج تهديدا بالضرب وباإلب

  .هاتفالرسالة نصية عبر  هليإلسب جارح من قبل مجهول أرسل 
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 من محافظة حجة العتداء بالضرب علي في منصور ابوالصحافي  تعرض ):16/10/2012(الثالثاء )8

 .جسده مننحاء متعددة أمما تسبب بجروح في  ،مجهولين وألسباب مجهولةأشخاص قبل 

الخاص والعبث  هبريد ختراقالالرحمن النقيب  عبدي فاالصح تعرض ):16/10/2012(الثالثاء )9

   .بمحتوياته

وطمس كل  به أن قراصنة أقدموا على اختراق بريده الخاص وقاموا بالعبث له أكد النقيب في بالغو

وصور ومسودات وتركوا  يخبارإرشيف أفي من ابالعمل الصح ةخاص ةمن ملفات مخزون محتوياته

 وصحف ةلكترونيإيضاً بتدمير مواقع أالجسدية له شخصياً وتوعدوا   بالتصفيةفيها رسائل توعدوا 

   .أخرى جنوبيه

معد الزكري العتداء الخاصة  الفضائية )زالآ(قناة في تعرض مصور  ):17/10/2012(األبعاء )10

 شارع مام منزل الرئيس عبدربه منصور هادي فيأ ةثناء تغطيته مظاهرأ جنود بالضرب من قبل

قاموا بضربه  األولى مدرع الفرقة ا منن جنودأكد الزكري أوفي بالغ  .بالعاصمة صنعاء الستين

 .اإلعالميقوم بعمله نه كان يأسوى  أي ذنب دون، وتهديده بالتصفية الجسدية أشرطة التصوير وأخذ

ياد عماد غانم إ الفضائية الخاصة) المسيرة(تعرض كل من مراسل قناة  ):17/10/2012(األبعاء )11

من قبل عناصر البحث الجنائي بمستشفى الصداقة في ل وزميله مجيب المنتصر لعملية خطف واعتقا

 .مدينة عدن

من ا الجنائي بمستشفى الصداقة منعهمن البحث أوفي البالغ المقدم من الصحافي مجيب المنتصر أكد 

والتحقيق معهما باحتجازهما مستشفى الصداقة لنقل معاناة المواطنين، حيث قاموا  عن تصوير تقرير

  .المركزي ألمنل يسلماقبل أن 

   .مجهولة ةياد غانم إلى جهإبزميله  ذهبوا فيما ،ن األمن المركزي أفرج عنهأوأضاف 

ياد الشعبي لتشويه سمعته إ سابقاً )عدن اليف( قناة في المذيعتعرض  ):17/10/2012(األبعاء )12

  ).الجزيرة نت( وكيل االتهامات من قبل مراسل
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ن أحد مراسلي شبكة الجزيرة والذي يعمل في عدن وجه له اتهامات وصفها إالشعبي في بالغه قال و

جانات المليونية التي شهدتها المهرالفضائية لتجاهلها  )الجزيرة(شبكة  خلفية انتقاده على "الكاذبة"بـ 

  .وعدم تغطيتها لها) أكتوبر 14(مدن الجنوب في الذكرى التاسعة واألربعين لثورة 

يستغلها  )فيسبوك(وأضاف الشعيبي أن مراسل الجزيرة اتهمه بامتالك حسابات مستعارة على موقع 

ويمارس من خاللها إساءات  عدن في فيينالشن حرب مسعورة ضد مراسل الجزيرة وزمالء صح

وطالب مراسل الجزيرة بإثبات  .الذي نفاه الشعيبي تخوين وشتم وتجريح ودس وتحريض، األمرو

 .عنها االعتذار االتهامات التي ساقها أو

مساعد سيف تهديداً بالتصفية له وألسرته  عالمي محمداإل الناشط تلقى ):18/10/2012(الخميس )13

تهديد أسرته عبر  على شخاص المجهولين أقدمواإن بعض األله  وقال في بالغ .من قبل مجهول

  . والتلفظ بألفاظ بذيئة الثابت الخاص بالمنزل لهاتفبااتصال 

   .طفالهأعن  بمحافظة عدن تبحث عنه وتسأل همام منزلأسيارة تقف وقبل التهديد بيومين كانت 

 من كمية لمصادرة) اليوم اليمن( وصحيفة) الغد عدن( صحيفة تعرضت ):21/10/2012(األحد )14

 أفراد قبل من حضرموت، بمحافظة المكال لمدينة مخصصة للصحيفتين، كانت األخير العدد نسخ

 . المكال بمدخل) بروم( نقطة في السياسي األمن لجهاز تابعين

أفراد يتبعون محمد اليزيدي العتداء بالضرب من قبل  فياالصح تعرض ):21/10/2012(األحد )15

  .حداث الديس في محافظة حضرموتأثنا تغطية أ ،من المركزياأل

عليه ضرباً وركالً  ينقضون بعدد من جنود األمن المركزي ئوأفاد اليزيدي في بالغه أنه فوج

هنا ( لكترونيمراسالً للموقع اإل فيةاباألرجل وبأعقاب البنادق ورميه أرضاً رغم تعريفه بهويته الصح

 دواتهنحاء متعددة من جسده وتكسير نظارته ومصادرة أمما أدى إلى إصابته بجروح بأ) حضرموت

 .الشخصية
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 بالتصفية الجسدية من قبل الصحافي محمد علي المقري تهديداً تلقى ):29/10/2012(االثنين )16

عن ) أخبار اليوم( صحيفةفي على خلفية نشر تقارير واستطالعات ، مجهولين بالعاصمة صنعاء

 .الحوثيين

 بمحافظةالفضائية الخاصة ) يمن شباب(مراسل قناة  منزل تعرض ):30/10/2012(الثالثاء )17

 .هبرمي قنبلتين في باحة منزل ،العزيز الليث الستهداف من قبل مجهولين في عبداالضالع الصح

ولم يصب ه في منتصف ليلة أمس األول في باحة منزل اأوضح أن قنبلتين انفجرت وفي تصريح لليث

واعتبر الليث أن هذا   .فراد أسرته والجيران بالرعب والهلعأالقنبلتين أصابت  غير أن ،حد بأذىأ

  .حدأوبين ه في، نافياً وجود أي خالف بيناعلى خلفية نشاطه الصح، الجبان رسالة الفعل اإلرهابي

الحديدة فرع  - اليمنيين فييناالصح تعرض منزل عضو مجلس نقابة ):31/10/2012(األربعاء )18

 من قبل مجموعة مجهولة هاجمت المنزل فجر، لوابل من الرصاص ي غالبوليد عل الصحافي

حدث أضراراً بالغة بالمنزل وأثار الرعب والخوف لدى أوهو االعتداء الذي  .بالفرارالذت و ربعاءاأل

  .غير معروفةألسباب  ،أسرته وأطفاله وسكان الحي
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  2012نوفمبر - يوميات االنتهاكات

بالتصفية  اووعيد االحاضري تهديد سيف )مؤسسة الشموع(مدير تلقى ):01/11/2012(الخميس)1

  .)SMS(ورسائل  هاتفيةعبر اتصاالت  الجسدية

ورسائل التهديد والوعيد بالتصفية واتصاالت بشكل  أنه ومنذ حوالي شهرفيه كد أ لحاضريلوفي بالغ 

يقافه إال أنه تم إعادة إبالرقم وتم  )يمن موبايل( على الرغم من إبالغ شركة ,هاتفعبر ال يهيومي تصل إل

  .تشغيله بعد تدخل نافذين وممارسة ضغوطات على مسئولي الشركة

 صاحب الرقم في ومن خالل المتابعة اتضح أن الرقم لجندي في الحرس الجمهوري وأقر" وأضاف البالغ

 ."صالح اهللا عدة رسائل ضمن رسائل التهديد أنه يتبع قائد الحرس الجمهوري أحمد علي عبد

شوقي اليوسفي تهديدا بالعقاب  )نبأ الحقيقة(تلقى رئيس تحرير صحيفة  ):04/11/2012(األحد)2

  .منيةواستخدام العنف مالم يمتنع عن انتقاد األجهزة األ

داء أانتقد فيه ضعف  على خلفية نشره مقاال ،من قبل النائب فتحي توفيق عبدالرحيم التهديد حسب البالغ

 .في محافظة تعز منيةجهزة األاأل

 الصحافي فؤاد السميعي) الخبر(و )الرأي العام( تعرض مراسل صحيفتي ):04/11/2012(األحد)3

عام مؤسسة االتصاالت وتقنية المعلومات بمحافظة إب  العتداء بالضرب والشتم بألفاظ بذيئة من قبل مدير

  .ألسباب غير معروفة ،محمد كشح

منزل الناشط في الثورة الشبابية الشعبية السلمية والمسئول تعرض  ):06/11/2012(الثالثاء)4

من قبل منزله  سمر القتحام وتفجيرالصحافي علي األ عالمي للمجلس األهلي بمحافظة الضالعاإل

  .عالمي في محافظة الضالعنشاطه اإل على خلفية، قهاحرمجهولين أدى إلى إ

الصحافي توفيق الحميري  )الحزب(صحيفة  مدير تحرير تعرض ):07/11/2012(األربعاء) 5 

من قبل عدد من أفراد األمن السياسي واقتياده وهو معصوب العينين إلى مبنى جهاز  العتداء بالضرب

احتجاجية لمئات من أهالي المعتقلين  على خلفية تصويره مظاهرة، األمن السياسي بالعاصمة صنعاء

 .المعتقلين خارج إطار القانون بنائهمأعن  باإلفراجالمطالبين  ،في السجون اليمنية
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غالب سراج الضبياني تهديدا بالتصفية  )الحقيقة نيوز(تلقى مدير موقع  ):09/11/2012(الجمعة)6

  .في العاصمة صنعاء عناصر حوثيةتجريح بحقه من قبل ، كما تعرض لالجسدية

محمد الواشعي العتداء بالضرب من   )مأرب برس(مراسل موقع  تعرض ):10/11/2012(السبت) 7

لمسيرة ته ثناء تغطي، أبقيادة العقيد محسن الرياشي أمام مبنى إدارة أمن محافظة ذمارأفراد أمن  قبل

 .مديرية عنس للمطالبة بحقوقهممن  منأألفراد وضباط  احتجاجية

العتداء  الكريم هديس عبد الفضائية الخاصة) سهيل( قناةل مصور تعرض ):12/11/2012(اإلثنين)8

الكاميرا التي كانت معه والعبث بمحتوياتها وحذف ملفات مهمة فيها  البنادق ومصادرة بالضرب بأعقاب

 ،وذلك أثناء تغطيته للمسيرة االحتجاجية التي دعت لها نقابة البساطين والباعة المتجولين بمحافظة حجة

 . الوهاب قعشم بدمن يتبعون العقيد عأمن قبل جنود  للمطالبة بحقوقهم

 احمد علوان تهديدأعدنان ) الجمهورية(في صحيفة  الصحافي تلقى المحرر ):13/11/2012(الثالثاء)9

عندما ، حمد الصلويأتعز ويدعى مدينة مستشفى الجمهوري في الحد الجنود العاملين بأمن أمن قبل  اوسب

  . مؤسسة الجمهورية للصحافةل بسيارة تابعةمستعيناً  والدته إلى المستشفى يسعفعلوان  كان

من  نابيةجريح بألفاظ تسخرية ولأنه وبمجرد دخوله من بوابة المستشفى بدأ يتعرض وأوضح في بالغه 

  .الصلويقبل 

عن لتوقيف تعسفي  عبد المؤمن الحربي نستعرض المخرج التلفيزيوني أ ):16/11/2012(الجمعة)10

العام ومخالفته  على خلفية التزامه بتعميم المدير نعاء،الفضائية في العاصمة ص) سبأ(العمل في قناة 

 .القناةفي  المدير ألوامر نائب

في خالد علوي االصحالفضائية الخاصة  )عدن اليف(قناة  تعرض مراسل ):17/11/2012(السبت)11

 العتصام ثناء تغطيتهأأمنية عناصر قبل  من هاتفه المحمولوالشتم ومصادرة كاميرته و بالضرب العتداء

توقيف بعض  علىوضاع المعهد وأعلى تردي احتجاجا  ،لحجبمحافظة  طالب المعهد الصحي في الحوطة

 .طالب المعهد عن الدراسة

الرحمن  عبدالفضائية الخاصة ) سهيل(قناة  اإلخباري في محررتعرض ال ):17/11/2012(السبت)12

        .عالميعلى خلفية نشاطه اإل ،الباشقمحمد  القاضي من قبل تصفية الجسديةالتهديد بلالشريف 
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قاض بالتفتيش القضائي (أنه تعرض للتهديد بالقتل من قبل القاضي الباشق  وأفاد الشريف في بالغ له

في العاصمة صنعاء متجها من  ةعلى متن حافلة صغير السبت يومالحينما وجده عصر ) بوزارة العدل

أسأل اهللا "لباشق بعد تعرفه على الشريف ناداه باسمه وقال له ن القاضي اأموضحا  ،الدائري إلى الحصبة

 . معتبرا  ذلك قربى إلى اهللا، حسب البالغ" أن يوفقنا لتصفيتك

 االصحافي وسام الغباري تهديد )الشرق( صحيفةتلقى رئيس تحرير  ):18/11/2012(األحد)13

 . ةعالمياإلتناوالته على خلفية محافظ محافظة صنعاء، من قبل  تصفية الجسديةالب

نبيل عوض الحكومية  الفضائية )اليمن(عالمي في قناة اإلتعرض   ):19/11/2012(االثنين)14

أثناء  وألسباب مجهولة صنعاءبفي سوق األمان بمنطقة بني مطر ة قبلية مسلح ةمجموعالختطاف من قبل 

خذ وقد أ. األطفال فيها تطعيململة تغطية إعالمية لتدشين حب ، حيث كان يقوم عودته من محافظة الحديدة

   .ساعات عدة بعد سراحه أطلق ثم  لى مكان مجهولإسيارته الخاصة واقتادوه الخاطفون 

عبداهللا  )سبأ(نباء اليمنية الصحافي في وكالة األة مسلح مجموعة اختطفت  ):19/11/2012(االثنين) 15

أثناء عودته من محافظة الحديدة ألسباب مجهولة  ،صنعاءبدي في سوق األمان بمنطقة بني مطر عساأل

األطفال، ثم أطلق سراحه بعد ساعات من  تطعيملالتغطية اإلعالمية لتدشين حملة ب التي كان يقوم فيها

  .احتجازه

من قبل  الجسدية عالمي فتاح المقطري تهديدا بالقتل والتصفيةاإل تلقى ):20/11/2012(الثالثاء) 16

حول بقاء صور الرئيس السابق علي له على خلفية مقال  بالحديدة، لتقني الصناعيأمن المعهد اأفراد 

  .المعهدعبداهللا صالح على جدار مبنى الحراسة في 

/  الرابط على الرسمية) الثورة(لصحيفة  اإللكترونيتعرض الموقع  ):20/11/2012(الثالثاء) 17

http://www.althawranew.net /أخبار  نشرتم خاللها  ، مجهولينقراصنة  من قبل ختراقلعملية ا

صحيفة الثورة وموقعها أكدت و  .سياسة الموقع وصحيفة الثورةتتنافى وية صلة بها وأليس لكادر الموقع 

، وضعه الطبيعي إلىعادة الموقع إعلى  ونعملأنهم يخبار المسيئة واألتلك عن مسؤوليتهم لكتروني عدم اإل

 .كاذبة خبارأونشر  ساءةمن محاوالت اإلين محذر
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فائز سالم بن عمرو تهديدا  )نت الخيل(موقع  تحرير تلقى رئيس  ):22/11/2012(الخميس) 18

 .عالميعلى خلفية نشاطه اإل ،من حضرموت فهمي محروسأبالتصفية الجسدية من قبل مدير 

مأرب (بصنعاء بتغريم مدير موقع  الصحافة والمطبوعات محكمة قضت ):22/11/2012(الخميس) 19

على خلفية القضية المرفوعة ضد الموقع من مدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع  ،محمد الصالحي )برس

وقضية أخرى حكم فيها , عبداهللا غالب الكبودي واتهامه بالتحضير ألعمال شغب تستهدف حكومة الوفاق

شاد العليمي وأحمد عن توزيع الوزير السابق ر على الصالحي على خلفية نشر الموقع وثيقة تكشف

   .الكحالني أسلحة على بالطجة أثناء الثورة الشبابية الشعبية السلمية العام الماضي

 محسن محمد بمحافظة الضالع )الثورة( مكتب صحيفة تعرض مدير ):24/11/2012(السبت) 20

قاموا باعتراضه ن مسلحين بلباس مدني في بالغه أأكد الجبلي و .إلطالق نار ونهب ما بحوزته  الجبلي

 كما أخذواللمكتب وختم المكتب  ةبحسابات مالي ةوثائق خاصوعليه وقاموا بأخذ مبلغ مالي  طلقوا النارأو

  .قاموا بإحراقهاوالمرتجعة أعداد الصحيفة من  ةكمي

الصحافي رائد الجحافي  ومعه عبدالرحمن النقيب الصحافي تعرض  ):25/11/2012(األحد) 21

محافظة بمنية األمن المركزي بإحدى النقاط األ يتبعون جنود النقيب العتقال من قبلالصحافي ياسين و

  .لحج

لى البحث بإحالتهم إالنقطة األمنية أوامر ألفرادها  بإصدارتفاجأ رئيسها أن وذكر البالغ المقدم من النقابة 

الذين كانوا بالقرب من  تدخل عدد من رجال المرورو ،األمر الذي رفضه رئيس النقابة ،الجنائي للمحافظة

   .مبعد ساعة من اعتقاله مالنقطة األمنية وتم حل القضية وإطالق سراحه

محمد الخاصة الفضائية  )السعيدة(قناة في  معد ومقدم برامج تعرض  ):28/11/2012(األربعاء) 22

العاصمة في قلب سرته في مطعم الخضراء أمن قبل مسلح مجهول أثناء تواجده مع  لطلق ناريالبطاح 

شخاص المتواجدين في المطعم الرصاصة أحد األأن اخترقت  لخاصرة بعدباصابته إ في تسبب ،صنعاء

 .لى وفاتهإ تدوأ

الصحافي محمد علي المقري تهديداً بالتصفية الجسدية من قبل  تلقى ):29/11/2012(الخميس)23

 .نيعلى خلفية نشره تقارير واستطالعات رأي حول الحوثي ،مجهولين



 

 

 

 

 - 135    -  

  2012ديسمبر  –يوميات االنتهاكات 

القطرية أحمد الشلفي تهديدات متكررة من قبل ) الجزيرة(تلقى مراسل قناة  ):01/12/2012(السبت )1

 السابق بصنعاء، عبر اتصاالت ورسائل على طارق محمد عبد اهللا صالح قائد الحرس الخاص للرئيس

الشلفي في بالغه إنه تلقى رسائل شتائم عبر هاتفه  وقال .خلفية تغطية الشلفي لألحداث في اليمن

لكن هذه  "وأضاف إن هناك رداً قريباً على القناة،: المحمول تصفه بـالمرتزق، وتقول إحدى الرسائل

 ."يومين الماضيينالخالل  ،المرة كان واضحاً أنها من طارق محمد عبد اهللا صالح

الفضائية الخاصة فضل النهاري لتهديد ) المسيرة(تعرض مراسل قناة   ):01/12/2012(لسبتا )2

المتظاهرين المجهولين في شارع  بألفاظ وشعارات معادية للقناة ومحاولة اعتداء عليه من قبل عدد من

هرين وأكد النهاري في بالغه أن المتظا . جمال عبد الناصر بمدينة تعز، على خلفية سياسة القناة

 . هتفوا ضد القناة أثناء قيامه بتسجيل ختام لتقرير إخباري عن الذكرى الخامسة واألربعين للجالء

تعرض منزل الصحافي عبداهللا عرمه إلطالق نار كثيف من قبل مجهولين ما  ):02/12/2012(األحد )3

ية بالمنزل وإلحاق أضرار ماد سرته داخل المنزل وسكان الحيأ لدىأدى إلى إثارة الرعب والخوف 

 .في العاصمة صنعاء

الصلوي العتداء بالضرب من  محمد  )يمنات(تعرض الصحافي في صحيفة  ):02/12/2012(األحد )4

 أنه تعرض لالعتداءفيه كد ألصلوي لوفي بالغ  .قبل مدنيين يعملون في أمن بوابة جامعة ذمار

 بالضرب السبب، انهالوا عليهعن  دخول الحرم الجامعي وعندما حاول االستفسار ومنع من بالضرب

 هذه نأ ضافأو .جسمه ومناطق متفرقة من بعدة كدمات في ظهره ثرهإ صيب علىوأبأعقاب البنادق 

 ثنيهم عن مطالبهم بتحقيقو رهابهمإالشباب المستقل، ومحاولة  على لتضييقتهدف ل االعتداءات

 .المساواة والعدالة وسيادة القانون في محافظة ذمار

 الشارحي سعيد هائل الفضائية الخاصة) الساحات( قناة مراسل من كل اعتقال )20/12/2012(األحد  )5

 تغطيتهما خلفية على مدرع، األولى يتبعون الفرقة جنود قبل من العماري، وائل ومصور القناة

 . ضد عسكرة جامعة صنعاء الطالبية لالحتجاجات
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صالح المنصوب تهديدا بالسجن والتأديب  )الوحدوي(تلقى مراسل صحيفة   ):03/12/2012(االثنين )6

وتحقيقاته  تناوالتهمن قبل مدير أمن قعطبة بمحافظة الضالع على خلفية  بألفاظ بذيئة هوالتلفظ علي

 .لمحافظةبانسان في السجن المركزي السجناء واالنتهاكات لحقوق اإل وضع فية حولاالصح

خالد  للصحافة والطباعة  مؤسسة الثورةدارة نائب رئيس مجلس إتعرض  ):04/12/2012(الثالثاء )7

عدة  حملة تحريض وتهديد عبر، كما تعرض لحادث مروري مدبرفي الهروجي لمحاولة اغتيال 

ن هذا فيه أوفي بالغ الهروجي أكد  .بأسماء وهمية ،االجتماعي قع التواصلامووعبر  إلكترونية مواقع

 ر كونه تم فكخرج أحدهما من  حيث ،الخلفيين لسيارته بشكل جزئيطارين اإل )صواميل(الحادث مدب

أن هذه الحادثة جاءت بعد  وأضاف .بصنعاء )الشيراتون(مكانه أثناء قيادة نجله للسيارة في شارع 

 سبوع من حملة تحريضية تعرض لها في بعض المواقع اإللكترونية وموقع التواصل االجتماعيأنحو 

  .ضده بأسماء وهمية من قبل محرضين )وكبفيس(

المهدي تهديداً بالتصفية الجسدية واختطاف  ربيع شاكر فياتلقى الصح ):05/12/2012(األربعاء )8

نه تعرض لحملة أ فيه كدألمهدي لوفي بالغ  .فياعلى خلفية نشاطه الصح ،ابنته من قبل مجهولين

الذي  األمر ،التي تدرس في الصف السابع االبتدائي، ابنته لميس تهديدات بالتصفية الجسدية وخطف

  .في العاصمة صنعاء دعاه لحرمانها من التعليم خوفاً على حياتها

في ) أخبار اليوم(توزيع صحيفة  )باص(لقى مجهولون قنبلة يدوية على أ  ):07/12/2012(الجمعة )9

انفجرت  ذ، إاألكشاك في المنطقة إلنزال الصحيفة ألحد هأثناء توقف ،عدن محافظةبمديرية المنصورة 

  .ما أسفر عن تعرضه ألضرار كبيرة ،اصطدامها بواجهته بعد) الباص(جوار القنبلة

عالمي فائد الشميري اإلالفضائية  )يماناإل(تعسفي لنائب مدير قناة  يقافإ ):09/12/2012(األحد )10

 ،يمان الفضائيةمن قبل مدير قناة اإل، دخول المبنى في العاصمة صنعاءمن  عن العمل في القناة ومنعه

نه تفاجأ بتوجيه مدير القناة عبدالواحد اآلنسي للحراسة أوفي بالغ الشميري أكد  .غير معروفةألسباب 

كد أفيما  فيها،موظفاً  نه ليسأبحجة القناة من دخول  فيه منعهيفي بوابة مبنى القناة بأمانة العاصمة 

وهو القطاع الذي تعد قناة  عشر سنواتعن نه موظف في قطاع التلفزيون منذ ما يزيد الشميري أ
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وقال إنه  .، كما أن لديه قرارا وزارياً بالعمل كنائب لمدير القناةالقنوات التابعة لهاإليمان واحدة من 

 .سبق وأن قدم قرار تعيينه إلى اآلنسي لتمكينه من العمل إال أن األخير رفض القرار

 شائع عبداهللا الفضائية الخاصة )السعيدة( قناة مصور من تعرض كل ):10/12/2012(االثنين  )11

 أحمد فضل  )برس الحديدة( موقع تحرير ورئيس العوسجي فؤاد )سبأ( اليمنية األنباء وكالة ومراسل

نار في  بالعصي وإطالق بالضرب األهدل العتداء عمرو والصحافي األهدل حمدين والصحافي سعيد

المنصورية في  ع الصحي بمديريةللوض تغطيتهم خلفية على مجهولين، )بالطجة( قبل من الهواء

 في الهواء، من نارية أعيرة وإطالق بالضرب عليهم االعتداء تم العوسجي أنه وأكد .الحديدة محافظة

 جراء من أجسادهم متفرقة أنحاء في ، مما أحدث جروحا وإصابات)البالطجة( من مجموعة قبل

 منطقة اللقاءات عن الوضع الصحي في بعض وإجراء التصوير أثناء وذلك بالضرب االعتداء عليهم

  . عدد من المواطنين المنصورية مع بمديرية اللجام

نبراس عامر تهديدا  الحكومية الفضائية) سبأ(عالمية في قناة تلقت اإل ):12/12/2012(األربعاء )12

 بتقديم على خلفية اتهامها، منزلها بأمانة العاصمة نافذةعلى  طالق نارإبالتصفية الجسدية عدة مرات و

نها إنبراس  وقالت .لنظام السابقلضد الثورة ومناصرتها  ةالموجه التلفزيونية العديد من البرامج

جات نارية خالل ادرعلى شخاص غير معروفين أبها قام مرة لمحاوالت اعتداء  من كثرتعرضت أ

من  يأتيها اتصال بعد كل محاولة اعتداءوأضافت أنها  ).، نوفمبرسبتمبر، غسطسأ ،يوليو(شهر األ

نها ذهبت لالتصاالت للحصول على فاتورة تفصيلية وأصفار أمجموعة  منه غير ال يظهر رقم مجهول

 .نها لم تحصل على أي معلومات عن تلك االتصاالتأال إبعد تلك االتصاالت 

 عبدالكريم سالم الصحافيمن  الصحافيين اليمنيين كال نقابة مجلس أحال ):15/12/2012(السبت )13

 عن الئق غيربأسلوب  موتعبيره معلى خلفية سوء تصرفه، للجنة التأديب والصحافية نائلة العبسي

في الحفل الذي نظمته لتكريم الشهداء م من قبل النقابة عدم تكريمهم واعتراضهم على احتجاجه

 .والجرحى والرواد في نادي ضباط الشرطة بالعاصمة صنعاء
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 الرحبي مختار عبدالواسع الفضائية الخاصة) السعيدة( قناة مراسل تعرض  ):16/12/2012(األحد )14

باتجاههم بمدينة  الرصاص الكاميرا واطالق بالضرب ومصادرة العتداء البطاح والمصور عمرو

 األطفال، متأثراً أحد فيها توفي التي المدرسة تصويرهم خلفية على مجهولة، قبل عصابة ذمار، من

 أثناء أنه وزميله تفاجآ أكد الرحبي من المقدم البالغ وفي .عليه المياه لتصريف حديدي أنبوب بسقوط

 بقيام الهروجي، عبدالكريم الطفل فيها سقط التي الوليد، بن خالد اليوم بتصوير مدرسة صباح قيامهما

 إصابتهم بالضرب، ما أدى إلى باشروهم ثم المدرسة، باتجاههم أمام الرصاص بإطالق مسلحين

  . مبرر أي دون الكاميرا، بمصادرة قاموا كما وكدمات، بجروح

من  عبر رسالة سرته في خطرأتلقى الصحافي باسم الشعبي تهديداً بأن   ):16/12/2012(األحد )15

 .قبل مجهولين في محافظة عدن

من قبل مجهول مكتوب  مام باب منزله في مدينة عدنأنه تلقى رسالة وضعت أوأكد الشعبي في بالغه 

في ومواقفه ااإلعالمي والصح تت على خلفية نشاطهأنها أو "سرتك في خطرأباسم الشعبي "عليها 

 .المهنية من القضايا الوطنية

العاصمة وسط الكائن في شارع الستين  )الوحدوي(صحيفة  مقر تعرض ):21/12/2012(الجمعة )16

 ونهب أثناء صالة الجمعة من قبل مجموعة مجهولة قامت باقتحامه ة،صنعاء لعملية اقتحام وسرق

والعبث  لكتروني واألرشيف اإللكتروني الخاص بالصحيفة منذ صدورهاأجهزة اإلخراج والصف اإل

 . بمحتوياته

نسان لحقوق اإل )حق(عالمي لمؤسسة اإل المسئولكل من  تعرض ):21/12/2012(الجمعة )17

 اكاميراللمحاولة مصادرة  سعيد بن دويل جمعان والصحافيالصحافي حسام عاشور حنشي 

  أجل من اغضب(منعهم من التغطية الصحافية لفعالية مهرجان ومنهم عنوة وبالقوة الفوتوغرافية 

 .حضرموت حافظةقبل عناصر تتبع المجلس الثوري بممن ) حضرموت

بالضرب بالهراوات وأعقاب  في حمدي ردمان العتداءاتعرض الصح ): 22/12/2012(السبت )18

ومحاولة مصادرة كاميرته من  اءالحي في الهو الرصاص البنادق وإشهار السالح في وجهه وإطالق
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أثناء  ،مجلس الوزراء أمام ساحة نيالمرابط) اللواء الرابع(قبل جنود يرتدون زي الفرقة األولى مدرع 

   .جامعة صنعاء المطالبين بحقوقهم تغطيته لمظاهرة طالب وطالبات

الصحافية والناشطة الحقوقية  )قيودصحفيات بال ( تعرضت رئيسة منظمة ):23/12/2012(األحد )19

روى عبده عثمان على خلفية أمن قبل الكاتبة اليمنية  ةسمع هتوكل كرمان لحملة انتقاد الذعة وتشوي

فيس ( على صفحات التواصل االجتماعي دييعدم التفاعل مع قضية المدون والناشط علي علي السع

وحقك  تاهللا يخزيك يا توكل أن" )بوك فيس(وقالت عثمان على صفحتها في  . ، المتهم بالردة)بوك

الرجل  من قضايا التكفير والردة للمواطن اليمني علي السعيدي باهللا عليك أين أنت "ضافتأو ".النوبل

التفريق بينه وبين زوجته والفصل من العمل، واإلعدام و عداماتإ 3بـ أيتها النوبلية محكوم عليه 

عدام روح تهمته أنه استخدم إلى قضية إووردانة، والتفتي  أتركي قليالً قضايا دول خردانة: وقالت

أو من أي بلد في العالم، هل ستسكت شيرين  باهللا عليك لو كان السعيدي من إيران.. بحاثه أعقله في 

لم أعد آبه بفكر الشقاة حقكم من أني حاسدة وحاقدة على عالميتك، مقابل المحلية : علقتو!! عبادي؟

، بقايا النظام المخلوع ثورة مضادة ،مندسة، مدفوعة :بتهمكم الثوريةالضيقة لي، ولم آبه 

  .2013مطلع العام ببراءة الكاتب علي السعيدي  تجدر اإلشارة إلى أنه تم الحكم ."الــخ..ووو

عبدالرحمن العابد والطاقم المرافق له  )العالم( مراسل قناة تعرض ):25/12/2012(الثالثاء )20

بمحافظة ) 310اللواء(أفراداً من فيه أن كد له أوفي بالغ  .محافظة عمرانفي عدة ساعات  حتجازالل

لتغطية المعارك  هالذي كان في طريق اإلخبارية )العالم(قاموا صباح اليوم باعتقال طاقم قناة ، عمران

 .فرج عنهمأثم  ،الحوثيجماعة اإلصالح و من حزب بين عناصر فيهاالدائرة 

عبدالغني اليوسفي تهديداً اإللكتروني ) نت براقش(موقع تلقى مراسل  ):25/12/2012(الثالثاء )21

مصرع عن  على خلفية نشره مقاال ،بالتصفية الجسدية والتأديب عبر اتصال هاتفي من قبل مجهولين

 .حافظة إببمثمانية نزالء في السجن المركزي 

طلقها أهمال إدارة السجن المركزي لتهديدات إلى إن المقال تطرق أن التهديد جاء بسبب أكد اليوسفي أو

 .شخاصأثمانية ة ودى بحياأحد النزالء في السجن والذي تسبب في الحريق الذي أ
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بالتصفية الجسدية من قبل عضو  افي رشاد الشرعبي  تهديداتلقى الصح ):26/12/2012(األربعاء )22

في ) معلمات 6(اك النائب لحقوق حول انته جعبل طعيمان على خلفية نشره مقاالالشيخ مجلس النواب 

 .إحدى المدارس بمارب

من  اثالث اتصاالتلقيت , 2012ديسمبر  26ربعاء في مساء اليوم األ" نهفيه أكد أ لشرعبيلوفي بالغ     

برز له أن أنه البد إوقال  يقبل جعبل طعيمان يصر فيه على زيارتي في منزلي ويريد معرفة عنوان

هله يربوه الناس أن من لم يربيه أسيقوم بتأديبي وذكر بالنص  وأما لدي من وثائق بشأن ما كتبت 

دبهم على ما ألكتابة عنه سوى صحيفة العمال الذين في افي من قبل انه لم يجرؤ صحألى إشار أو

و القضاء بنفسه نه لن يرد كحق له كفله قانون الصحافة ولن يلجأ للقضاء ألنه هأكتبوه عنه وأكد 

المعلمات الالتي كتبت عنهن في مقالي  6يته الـهنا وضحايا عنجأن أعتذر له أمشدداً على ضرورة 

 . "يراه مناسباً لتربية من لم يربيه أهله لى منزلي وتنفيذ ماإنه سيأتي أو أ

 العاصمة صنعاء من قبل في تعرض الصحافي توفيق العريقي الختطاف ):30/12/2012(األحد )23

تحدث فيه عن سطو  على خلفية نشره مقاال ،عصابة مسلحة مجهولة وقامت باالعتداء عليه بالضرب

ن مسلحين مجهولين على سيارة أوفي بالغه أشار العريقي إلى  .وقافأللراض أنافذين على 

ة بالعاصم حي الكهرباء في قاع العلفي عدة أيام من أرقام قاموا باختطافه قبل بدون )مونيكا - صالون(

الضرب على ب، حيث تعرض العتداء )مايو22(صنعاء ونقلوه إلى زنزانة انفرادية في قسم شرطة 

  .يام الماضيةاألثالثة المدى 
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  ملخص تقرير
   2012االنتهاكات للحريات االعالمية فى اليمن خالل النصف االول من عام وضحايا حاالت 

Summary Report 
Cases and victims of violations of media freedoms in Yemen during the 

first half of the year 2012 
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1 
 ا��3اءات
Attacks 8 29 11 12 5 5 10 11 6 6 5 14 47 79 34% 29% 

2 
ا��#�ز/ ا5�3�ل  

Arrest/Detention 
4 4 2 3 1 2 2 2 1 1 3 4 13 16 9% 6% 

3 
ا�8;�ف/  إ78�ء  

Forced 

Disappearance/Kidnapping 
1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 3 3 2% 1% 

4 
�)�آ"�ت 
Trails 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 6 7 10 5% 4% 

5 
ا��5� ?< =�وع  

Murder attempt 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 5 5 4% 2% 

6 
@إABف/  �  

Looting/Destruction 3 3 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 6 6 4% 2% 

7 
�/  إ�5�فC?  

Ceasing/Dismissal 1 11 0 0 2 2 0 0 3 4 0 0 6 17 4% 6% 

8 
����C�رة/    

Preventing/Confiscating 
2 2 0 0 0 0 1 1 3 3 4 47 10 53 7% 20%  

9 
@E  /F��(B  

Verbal Insulting /Incitement 
2 2 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 5 5 4% 2%  

10 
���اتB 

Threats 
8 31 3 3 3 3 10 25 11 13 3 3 36 76 26% 28% 

ا�GH< ا�"#"�ع  
Total 

31 85 16 18 13 14 26 42 32 36 20 75 138 270 100% 100%  
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  ملخص تقرير
   2012االنتهاكات للحريات االعالمية فى اليمن خالل النصف الثانى من عام وضحايا حاالت 

Summary Report 
 Cases and victims of violations of media freedoms in Yemen during the 

second half of the year 2012 
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1 
 ا��3اءات
Attacks 

5 6 2 2 9 10 6 6 8 8 7 10 37 42 30% 26% 

2 
ا��#�ز/ ا5�3�ل  

Arrest/Detention 2 2 2 2 2 5 1 1 1 3 2 5 10 18 8% 11% 

3 
ا�8;�ف/  إ78�ء  

Forced 

Disappearance/Kidnapping 
0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 3 3 2% 2% 

4 
�)�آ"�ت 
Trails 2 2 0 0 3 3 1 1 1 1 1 2 9 10 7% 6% 

5 
ا��5� ?< =�وع  

Murder attempt 2 2 1 1 1 1 2 2 0 0 1 1 7 7 6% 4% 

6 
@إABف/  �  

Looting/Destruction 
1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 2% 2% 

7 
�/  إ�5�فC?  

Ceasing/Dismissal 
0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 2 3 5 6 4% 3% 

8 
����C�رة/    

Preventing/Confiscating 4 24 1 2 2 3 2 3 1 1 0 0 10 33 8% 20% 

9 
@E  /F��(B  

Verbal Insulting /Incitement 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 1 3 3 2% 2%  

1

0 

���اتB 
Threats 

2 2 8 10 7 7 3 3 9 9 8 8 36 39 30% 24% 

ا�GH< ا�"#"�ع  
Total 

18 39 16 19 24 29 18 19 23 25 23 32 122 163 100% 100%  
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 ملخص تقرير

   2012عام الخالل  حاالت االنتهاكات للحريات اإلعالمية في اليمن 

Summary Report 

 Cases of violations of media freedoms in Yemen during the year 2012 
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 cases - ا�)ـــــــ�'ت

1 
 ا��3اءات
Attacks 

8 11 5 10 6 5 5 2 9 6 8 7 82 31% 

2 
ا��#�ز/ ا5�3�ل  

Arrest/Detention 
4 2 1 2 1 3 2 2 2 1 1 2 23 9% 

3 
ا�8;�ف/  إ78�ء  

Forced 

Disappearance/Kidnapping 
1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 6 2% 

4 
�)�آ"�ت 
Trails 

0 0 0 0 3 4 2 0 3 1 1 1 15 6% 

5 
ا��5� ?< =�وع  

Murder attempt 
2 0 0 0 2 1 2 1 1 2 0 1 12 5% 

6 
@إABف/  �  

Looting/Destruction 
3 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 8 3% 

7 
�/  إ�5�فC?  

Ceasing/Dismissal 
1 0 2 0 3 0 0 2 0 0 1 2 11 4% 

8 

����C�رة/    

Preventing/Confiscat

ing 

2 0 0 1 3 4 4 1 2 2 1 0 20 8% 

9 

@E  /F��(B  
Verbal Insulting 

/Incitement 

2 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 1 8 3% 

10 
���اتB  

Threats 
8 3 3 10 11 3 2 8 7 3 9 8 75 29% 

ا�GH< ا�"#"�ع  
Total 

31 16 13 26 32 20 18 16 24 18 23 23 260 100% 
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 ملخص تقرير

   2012عام الخالل  ضحايا االنتهاكات للحريات اإلعالمية في اليمن 

Summary Report 

 victims of violations of media freedoms in Yemen during the year 2012 
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 Victims -  ا�-)��� 

1 
 ا��3اءات
Attacks 

29 12 5 11 6 14 6 2 10 6 8 10 119 28% 

2 
ا��#�ز/ ا5�3�ل  

Arrest/Detention 
4 3 2 2 1 4 2 2 5 1 3 5 34 8% 

3 
ا�8;�ف/  إ78�ء  

Forced 

Disappearance/Kidnapping 
1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 6 1% 

4 
�)�آ"�ت 
Trails 

0 0 0 0 4 6 2 0 3 1 1 2 19 4% 

5 
ا��5� ?< =�وع  

Murder attempt 
2 0 0 0 2 1 2 1 1 2 0 1 12 3% 

6 
@إABف/  �  

Looting/Destruction 
3 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 8 2% 

7 
�/  إ�5�فC?  

Ceasing/Dismissal 
11 0 2 0 4 0 0 2 0 0 1 3 23 5% 

8 

����C�رة/    

Preventing/Confiscat

ing 

2 0 0 1 3 47 24 2 3 3 1 0 86 20% 

9 

@E  /F��(B  
Verbal Insulting 

/Incitement 

2 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 1 8 2% 

10 
���اتB  

Threats 
31 3 3 25 13 3 2 10 7 3 9 8 117 27% 

ا�GH< ا�"#"�ع  
Total 

85 18 14 42 36 75 39 19 29 19 25 31 432 100% 
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