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 المقـدمــة     

مإسؾ ان تستمر حالة التراجع فً الحرٌات اإلعالمٌة فً الٌمن. اذ تواصل الٌمن تصدرها ضمن 
قائمة الدول األكثر انتهاكا لحرٌة الصحافة. وقد أدرجت الٌمن فً السنوات األخٌرة ضمن القائمة 

السوداء لمنتهكً حرٌة الصحافة وهً البلد الذي كان ٌشهد هامشا معقوال من الحرٌات الصحفٌة حتى 
 ما قبل الحرب الراهنة.

 
ومع استمرار الحرب وسٌطرة جماعات مسلحة على مناطق متعددة فً الٌمن وفً ظل هشاشة 

مإسسات الدولة وانهٌارها فً محافظات عدة تتوسع الممارسات التعسفٌة علً الحرٌات اإلعالمٌة، 
م بوقائع القمع واالنتهاكات فً ظل تراجع ألدوات ٤١٠٢وٌتسم المشهد اإلعالمً فً الٌمن منذ 

 ووسائل التضامن مع الضحاٌا وشعور الجناة انهم بعٌدون عن ٌد العدالة والعقاب.
 

انتهاك ضد  35وفً ظل هذه البٌئة عالٌة المخاطر على الصحفٌٌن فقد وثق مرصد الحرٌات االعالمٌة 
، تنوعت بٌن قتل واصابة واختطاؾ وتعذٌب  ٤١٠2الحرٌات االعالمٌة خالل النصؾ االول من العام 

 واٌقاؾ واحراق مإسسات إعالمٌة. 
 

 ٠٢وتتصدر جماعة الحوثً )أنصار هللا( قائمة االنتهاكات ضد الصحفٌٌن، حٌث ما تزال تختطؾ 
صحفً مر على البعض منهم أكثر من ثالثة أعوام، وبالمقابل تستمر حالة االنتهاكات للحرٌات 

 اإلعالمٌة فً المناطق الخاضعة لسٌطرة الحكومة الٌمنٌة المعترؾ بها دولٌا. 
 

مرصد الحرٌات اإلعالمٌة وهو ٌوثق هذا الجرائم ضد الصحفٌٌن ونشطاء التواصل االجتماعً ٌجدد 
الدعوة الً تجنٌب الصحفٌٌن االستهداؾ وحمالت التخوٌن، كما ٌإكد علً ضرورة محاسبة مرتكبً 

 تلك االنتهاكات باعتبارها جرائم ال تسقط بالتقادم ولن ٌفلت مرتكبوها من العقاب.
 
لم ٌعد بمقدور الكثٌر من الصحفٌٌن فً الٌمن التنقل بسهولة ونقل الحقائق بعٌدا عن التؤثٌر  

واالستقطاب والخوؾ من البطش وهو ما ادي الً تفشً االشاعات واالخبار الملفقة التً تفاقم من 
 الصراع وتعمق حالة االنقسام المجتمعً.

 
من المحزن ان تستمر حاالت االختطاؾ والتعذٌب للصحفٌٌن، فٌما ٌحرم المئات من الصحفٌٌن من 

 العودة الً منازلهم بسبب عملهم الصحفً. 
                              

                                                  
 مصطفى نصر                                                       

 رئيس مركز الدراسات واالعالم االقتصادي                                                      



 

 

 

 منهجية التقرير     

لقد تم جمع البٌانات والمعلومات فً هذا التقرٌر من خالل فرٌق مهنً من الراصدٌن ٌتبعون مركز الدراسات 
 واالعالم االقتصادي ، ٌتواجدوا فً خمس محافظات رئٌسٌة وهً صنعاء وتعز وعدن وحضرموت .

 
اعتمد الراصدون فً جمع البٌانات على منهجٌة االتصال المباشر بالضحاٌا او شهادات اقاربهم  او عبر وسائل 

االعالم او من خالل البالؼات التً تقدم بها الضحاٌا او اقاربهم الى مرصد الحرٌات االعالمٌة التابع للمركز ، حٌث 
ٌعمل فرٌق الرصد على المراجعة والتحقق من جمٌع البٌانات والمعلومات المرصودة من خالل الٌة تحقق تشمل ال 

 مصادر مختلفة  . 5ٌقل عن 
 

ان البٌانات المعلومات الواردة فً هذا التقرٌر ال تعنً ان جمٌع االنتهاكات قد تم رصدها ، بل ان هناك حاالت 
 انتهاكات ٌخشى ضحاٌاها االبالغ عنها لمخاوؾ من حدوث تبعات اشد خطورة علٌهم من قبل المنتهكون  

 
اننا فً هذا التقرٌر لم نستطٌع ان نورد جمٌع قصص االنتهاكات نظرا لرؼبتنا فً اختصار  التقرٌر ، حٌث اكتفٌنا 

 بسرد اهم قصص االنتهاكات .
 

  -تعرٌفات ومفاتٌح :
ٌطلق التقرٌر مصطلح  " االختطاؾ" على جمٌع حاالت "االعتقال"  المرتكبة من الجماعات  -حاالت اختطاؾ :

 والكٌانات الخارجة عن  سٌطرة السلطة الشرعٌة  المعترؾ بها دولٌا 



 

 

 

 الملخص التنفيذي     

( حالة انتهاك ضد افراد  35م ) ٤١٠2رصد تقرٌر االنتهاكات االعالمٌة فً الٌمن خالل النصؾ االول من العام 

) صحفٌٌن ونشطاء فً وسائل التواصل االجتماعً (، ومإسسات اعالمٌة )اقتحام وإحراق واستهداؾ مإسسات 
 اعالمٌة (.

 
الحدٌدة  ،صنعاء  ،تعز  ،عدن وتركزت حاالت االنتهاكات  التً وثقها " مرصد الحرٌات اإلعالمٌة " فً محافظة ) 

 (الضالع  ، اب  ،مارب  ،لحج  ،حضرموت  ،الجوؾ  ،، البٌضاء 
 

" انتهاك ضد الحرٌات االعالمٌة فً الٌمن ، مورست ضد افراد ) صحفٌٌن ونشطاء فً  ٢4حٌث رصد التقرٌر " 

محاولة قتل ،  3حاالت قتل ،  2وسائل التواصل االجتماعً ( خالل النصؾ االول من العام الحالً ، توزعت بٌن 

 5محاولة اعداء ، واحدة حاالت اعتقال ، حالة  4حاالت اعتداء ، 6حاالت اختطاؾ ،  3حاالت اصابة ،  6

 .واحدة حاالت اقتحام ونهب منازل اعالمٌٌن ، وحالة تحرٌض  3حاالت تهدٌد ، 

 

حاالت انتهاك مورست ضد مإسسات اعالمٌة ، حٌث اقدم مسلحون مجهولٌن على إحراق  6كما رصد التقرٌر 

مطابع مإسسة الشموع وصحٌفة أخبار الٌوم بمحافظة عدن ، واالعتداء على الصحفٌٌن والعاملٌن بالمإسسة وإصابة 
عدد منهم ، و أصدرت اللجنة االمنٌة العلٌا بمحافظة تعز أمر بإؼالق مكتب قناة الجزٌرة الفضائٌة بالمحافظة ومنع 

وصحٌفة الٌوم الثامن  ٤٢طاقمها من مزاولة عملهم ، كما اقدم مسلحون مجهولون باستهداؾ ونهب صحٌفة عدن
وبرج اذاعة بندر عدن ، وحجب موقع الفجر الجدٌد ، كما تعرضت قناة رشد وقناة صنعاء الفضائٌتٌن للتوقؾ عن 

 البث بسبب الوضع المالً الصعب الذي تمر به القنوات الفضائٌة .
 

وكانت حالة التعذٌب الشدٌد والتجوٌع التً ادت الى مقتل الصحفً انور الركن ، فً سجون  جماعة  الحوثً ، ابرز 
االنتهاكات التً تعرض لها الوسط االعالمً خالل النصؾ االول من العام الحالً ، حٌث اقدمت جماعة الحوثً 

باختطاؾ الصحفً انور قبل عام وإٌداعه  سجن مدٌنة الصالح  بمدٌنة تعز ، و حٌنها لم ٌعرؾ عنه شًء ومنع اهله 
 من زٌارته وتم االفراج عنة وهو بحالة صحٌة صعبة  فارق على اثرها الحٌاة  بعد ٌومٌن من االفراج عنه .





 

 

 

 انىاع االنتهاكات     

حالة  ٢4الحرٌات االعالمٌة توزعت بٌن  انتهاك ضد 35سجل التقرٌر خالل النصؾ االول من العام الحالً 

 من اجمالً% 22افراد ) صحفٌٌن ونشطاء فً وسائل التواصل االجتماعً (  وبنسبة  انتهاك مورست ضد
 االنتهاكات المسجلة

 4اعتداء ، حاالت 6اختطاؾ ،  حاالت 3اصابة ،  حاالت 6محاوالت  قتل ،  3قتل ،  حاالت 2تنوعت بٌن 
اقتحام ونهب منازل اعالمٌٌن ، وحالة  حاالت 3تهدٌد ،  حاالت 5 محاولة اعداء ،واحدة اعتقال ، حالة  حاالت

 .واحدة تحرٌض 

تنوعت بٌن اقتحام وإحراق واستهداؾ مإسسات  ،% ٠٤حاالت انتهاك مورست ضد وسائل اعالمٌة وبنسبة   6و 

 اعالمٌة .
 
 



 

 

 

 مسؤولية االنتهاكات   

جماعة الحوثً هً اكثر االطراؾ انتهاكآ لحرٌة االعالم ، حٌث بلؽت عدد االنتهاكات التً مارستها 

انتهاكات قام بها مجهولٌن ،  4انتهاك مارستها اطراؾ تابعة للحكومة الشرعٌة ، و ٠٢انتهاكآ ، و ٤4

من قبل انتهاكان  انتهاكات من قبل قوات التحالؾ العربً بقٌادة المملكة  العربٌة السعودٌة ، و 5و

 متنفذٌن .

 
 



 

 

 

 التىزيع الجغرافي لمناطق االنتهاكات  

حالة انتهاك  ٠٤شهدت مناطق مختلفة فً الٌمن حاالت انتهاكات ضد االعالم ، حٌث رصد التقرٌر 

حاالت بمدٌنة  9حالة انتهاك بمدٌنة الحدٌدة ، و  ٠١حالة انتهاك بمدٌنة تعز ،  ٠٤بمدٌنة عدن ، و 

لكل من مدٌنة الجوؾ وحضرموت واحدة حاالت انتهاك بمدٌنة البٌضاء ، وحالة انتهاك  ٢صنعاء ، 

 والضالع ولحج ومارب واب

 
 



 

 

 

 حاالت قتـل     

 
حاالت ،  ٢حاالت قتل توزعت بٌن مدٌنة الحدٌدة  2بلؽت عدد حاالت القتل خالل  النصؾ االول من العام الحالً ، 

من اجمالً االنتهاكات االعالمٌة  ، اثناء % ٠6بمدٌنة البٌضاء ، و بنسبة  واحدة حاالت بمدٌنة تعز ، وحالة  5و

 ممارستهم عملهم وتؽطٌتهم للمعارك واالحداث فً الٌمن. 

 

من بٌن عدد حاالت القتل خالل النصؾ االول من هذا العام ،اعتبرت حالة  

وفاة الصحفً انور الركن من اسوأ االنتهاكات والممارسات الالإنسانٌة ضد 

الصحفٌٌن، حٌث اقدمت جماعة الحوثً على اختطاؾ الصحفً انور من 

مدٌنة تعز وأودعته سجن مدٌنة الصالح ومارست ضده ابشع انواع التعذٌب 

والتجوع خالل عام من اختطافه ، وبعد ان ساءت حالته الصحٌة وقارب 

 على الموت ، افرج عنه ، وتوفً بعدها باسبوع  .

االعالمً عبدا هلل القادري مراسل قناة بلقٌس قتل متؤثرا بجراحه 

جراء إصابته بشظاٌا قذٌفة اطلقتها جماعة الحوثً على مجموعة من 

الصحفٌٌن بمحافظة البٌضاء ،اثناء تؽطٌتهم لالشتباكات فً منطقة 

 قانٌة بمحافظة البٌضاء 

من ماٌو متؤثر بجراحه  ٠4الصحفً والمصور علً ابو الحٌاء توفً فً الـ

التً اصٌب بها بانفجار عبوة ناسفه انفجرت بالسٌارة التً كانت تقله لتؽطٌه 

المعارك بالساحل الؽربً لمدٌنة الحدٌدة ،  وتم نقلة الحد المستشفٌات بعدن 

وبترت احدى قدمٌة  ، ومع استٌاء حالته الصحٌة نقل الى الخارج لتلقً 

 العالج لكنه توفً بمدٌنة مصر ودفن فٌها .

مراسل قناة وفً شهر ٌناٌر من العام الحالً قتل االعالمٌان محمد القدسً 

بلقٌس الفضائٌة ، والمصور اإلعالمً أسامة سالم المقطري  اثناء تؽطٌتهم 

 لمقصؾ الحوثٌٌن لمنطقة  المعافر والمعارك الدائرة بالجبهة الشرقٌة بمدٌنة تعز 

من فبراٌر قتل طٌران التحالؾ مراسل قناة الساحات الفضائٌة  ٠١وفً الـ 

 عبدهللا المنتصر ، اثناء تؽطٌته للمعارك بمدٌنة الحدٌدة



 

 

 

 حاالت اصابة     

 
حاالت قامت بها جماعة الحوثً ، توزعت على  6بلػ عدد حاالت االصابة خالل النصؾ االول من العام الحالً ،  

 حاالت . 5حاالت ، ومدٌنة تعز بـ  5مدٌنة البٌضاء بـ 

 

 
ٌناٌر، إلصابة بالؽه بالرأس اثناء تؽطٌته  ٤٤الصحفً بشٌر عقالن تعرض فً 

لألحداث فً منطقة الخٌامً بمحافظه تعز جراء قصؾ جماعة الحوثً للمنطقة 

، وبعد تدهور حالته الصحٌة وجهه رئٌس الوزراء احمد عبٌد بن دؼر بنقله 

 الى الخارج لتلقً العالج .

تعرض عدد من الصحفٌٌن فً شهر ابرٌل الماضً ،وهم  ذٌاب الشاطر مراسل قناة ٌمن شباب 

وخلٌل الطوٌل مراسل قناة بلقٌس الفضائٌة وولٌد الجعوري مصور قناة ٌمن شباب ، لعدد من 

شظاٌا قذٌفة اطلقتها جماعة الحوثً على الصحفٌٌن اثناء تؽطٌتهم لمنطقة قانٌة بمحافظة البٌضاء ، 

كانت اصابة ذٌاب الشاطر خطٌرة نقل خاللها للمستشفى وظل فاقد للوعً وال ٌستطٌع النطق ، ثم 

 تم نقلة لألردن لتلقً العالج واجرى له عدد من العملٌات الالزمة .

ٌناٌر ،بشظاٌا قذٌفة هاون  ٤4إصٌب المصور الصحفً عزام الزبٌري فً 

أثناء تؽطٌته للمعارك بٌن قوات الحوثً وقوات الحكومة الٌمنٌة والمقامة 

 الشعبٌة فً محٌط معسكر التشرٌفات شرقً مدٌنة تعز.

ٌناٌر ،بشظٌة قذٌفة اطلقها  ٤2المصور اإلعالمً حذٌفة األثوري اصٌب فً 

مسلحً جماعة الحوثً اثناء تؽطٌته للمعارك بٌن قوات الجٌش ومسلحً 

جماعة الحوثً شرقً مدٌنة تعز ، حٌث فقد  المصور االثوري بعض وظائؾ 

قدمه الٌسرى جرى احدى الشظاٌا التً استقرت فً قدمه الٌسرى تحت الركبة 

، مما تسبب با انسداد كلً للعصب الشظوي مع ضرر جزئً للعصب الساقً 



 

 

 

 حاالت اختطاف     

 
حاالت اختطاؾ توزعت  3بلػ عدد حاالت االختطاؾ الت سجلها المرصد  خالل النصؾ االول من العام الحالً ،  

  لكل من مدٌنة تعز والحدٌدةواحدة حاالت اختطاؾ ، وحالة  5على   مدٌنة صنعاء بـ 

 

 

 

من ٌونٌو اقدم مسلحون حوثٌٌن على مداهمة منزل الصحفً قاسم  ٤٠وفً الـ 

البعٌصً  بمدٌنة الحدٌدة ، واقتٌاده الى احد السجون بالمدٌنة واالفراج عنه بعد ٌوم 

 من اختطافه ، بعد ان عبثت بمحتوٌات منزل الصحفً وروعت االطفال والنساء .

من ٌونٌو على محاصرة ومداهمة منزل الصحفً سامً  ٤٤كما اقدم مسلحون فً الـ 

نعمان بمدٌرٌة ماوٌة ونقله الى سجن مدٌنة الصالح واالفراج عنة بعد خمسة اٌام من 

 اختطافه 

ٌونٌو لالختطاؾ من احد  ٠٢تعرض الصحفً بقناة الٌمن الٌوم احمد وهاس فً 

شوار العاصمة اثناء خروجة من منزلة متجهه الى احد االسواق بشارع الثالثٌن 

 بمنطقة شمالن من قبل جماعة الحوثً واالفراج عنة بعد ستة اٌام من اختطافه .

كما اقدم مسلحٌن حوثٌٌن على اختطاؾ الصحفً الرٌاضً عباد الجرادي ، اثناء 

 ممارسته لمهنته والتجهٌز النطالق المخٌم الصٌفً الرٌاضً السنوي .

هي هارس الواضي  ػلى اخخطاف الصحفي  52اقذم ػذد هي الوسلحيي في 

رشيذ الحذاد هي احذ شْارع الؼاصوت صٌؼاء  ّإيذاػَ في احذ السجْى 

الخابغ للوسلحيي ، حيث قام الوسلحيي بوالحقت الصحفي ػلى هخي سيارة 

ُيلْكس بذّى لْحاث بؼذ خرّجَ هي ّزارة االشغال الؼاهت ّالطرق 

ّاقخيادٍ الى احذ السجْى بذاخل احذ الوٌازل الخابؼت للوسلحيي ، ّاالفراج 

 ػٌت بؼذ يْهيي هي اخخطافَ



 

 

 

 حاالت اخري     

 

 

 

حاالت  3بلػ عدد حاالت محاولة قتل خالل النصؾ االول من العام الحالً ، 

قامت بها جماعة الحوثً، فً محاولة منها الستهداؾ طاقم قناة  "العربٌة الحدث 

" بقذٌفة سقطت بالقرب من الصحفٌٌن اثناء مداخلة تلفزٌونٌة مباشرة على قناة 

العربٌة الحدث بمدٌنة الحدٌدة وهم ردفان الدبٌس وعبدهللا الصوفً وصالح 

 الدبٌس الدبٌس ابو مجد وفكري منصر .

اقدم البحث الجنائي بمحافظة عدن على استدعاء الصحفي ورئيس تحرير صحيفة عدن 

وٌعتبر البحث الجنائً جهة ؼٌر  ، الغد فتحي بن لزرق بسبب كتاباته الصحفية

مخولة باستدعاء الصحفٌٌن وإنما نٌابة الصحافة والمطبوعات هً من  ٌحق له 

استدعاء الصحفٌٌن ومحاكمتهم ، كما كشؾ الصحفً بن لزرق عن مخطط 

 لمحاولة قتله من قبل احد القٌادات المحسوبة على المجلس االنتقالً بعدن .

قامت جماعة الحوثً بالعاصمة صنعاء بإصدار تعمٌم للبنوك الحكومٌة 

والتجارٌة المحلٌة بالحجز على حسابات بنكٌة لعدد من الصحفٌٌن والوسائل 

االعالمٌة منها الصحفً الراحل عرفات مدابش ومروان دماج  ورئٌس مركز 

الدراسات واإلعالم االقتصادي مصطفى نصر وعدد من وكالء وزارة االعالم 

 وقناة سهٌل الفضائٌة وإذاعة شباب اؾ ام  وصحٌفة المصدر

من ٌونٌو للتهدٌد من قبل احد  ٤٤تعرض الصحفً محمد اللوزي  فً الـ 

القٌادات الحوثٌة ٌدعى هاشم الحوثً بسبب كتاباته بصفحات التواصل 

االجتماعً  دعا فٌها جمٌع االطراؾ للسالم واٌقاؾ الحرب ، لكنه تلقى تهدٌد 

 بالتوقؾ عن الكتابة مالم فسٌتعرض للسجن ولن ٌرى عٌن الشمس .



 

 

 

 انتهاكات ضد مؤسسات اعالمية

 
 

اقذم هسلحْى هجِْلْى في شِر هارس الواضي الكثر هي هرة ػلى  

اقخحام ّإحراق هطابغ هؤسست الشوْع ّصحيفت أخبار اليْم بالوذيٌت 

الخضراء بوحافظت ػذى ، ّاالػخذاء ػلى الصحفييي ّالؼاهليي 

امام مرأى ومسمع من الجميع في انتهاك صارخ بالوؤسست ّإصابت ػذد هٌِن ، 

لحرية الصحافة والتعبير  ، لما منعت السلطات الامنية بعدن مطابع مؤسسة الشموع 

من  اعطائها ثصريح لنقل معداتها الى دارج املدينة ، ملزاولة عملها من مناطق الثر امنآ 

 من مدينة عدن

ونهب محتوٌاتها  ٤٢كما اقدم مجهولٌن بمدٌنة عدن على اقتحام  مقر صحٌفة عدن

من فبراٌر الماضً اقدم مسلحون مجهولٌن على  استهداؾ مقر  ٠4،فً الـ 

صحٌفة الٌوم الثامن بوابل من الرصاص ، مما احدث اضرارا بالمكاتب واألجهزة 

من فبراٌر اقدم مجهولٌن على استهداؾ برج اذاعة بندر عدن بقذٌفة  ٤2، وفً الـ 

ار بً جً ،وٌؤتً استهداؾ برج االذاعة فً إطار المحاوالت المستمرة الرهاب 

وتضٌٌق الحرٌات االعالمٌة التً تمارس بشكل شبه ٌومً ضد الصحفٌٌن 

 والوسائل االعالمٌة.

وفً بداٌة شهر ٌناٌر الماضً اقدمت اللجنة االمنٌة بمدٌنة تعز على اصدار قرار 

بإؼالق مكتب قناة الجزٌرة الفضائٌة بتعز ومنع طاقمها من مزاولة عمله بحجة 

 سعٌها لشق الصؾ الوطنً
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هٌصت هرصذ الحرياث االػالهيت هٌصصصت رصصذ ّهصؼصلصْهصاث 

هٌِيت ّهسخقلت حظن خرائظ ّهؼلْهاث حْل االًخِصاكصاث الصخصي 
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