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 المقـدمة :  

 
في الوقت الذي كنا نتطلع فيه إلى اإلفراج عن الصحفيين المختطفين منذ أربعة أعوام 

تقريبا , نتفاجأ بإحالتهم إلى النيابة الجزائية المتخصصة " محكمة أمن الدولة " للبدء 

 بمحاكمتهم كمجرمين. 

وتضاف هذه المحاكمة الهزلية لصحفيين لم يقترفوا جرما سوى عملهم اإلعالمي إلى 

العشرات من االنتهاكات التعسفية التي يتعرضون لها يوميا من قبل جميع أطراف النزاع 

في اليمن, وكأن الحقيقة أصبحت عدو الجميع ونقل الوقائع باتت تهمة تستحق التجريم 

 والمالحقة.

ومع تصاعد المناشدات من قبل المنظمات المحلية والدولية المعنية بالحريات اإلعالمية 

وحقوق االنسان للمطالبة بتخفيف القيود على الصحفيين والتوقف عن استهداف اإلعالميين, 

 إال أن أيا من تلك الجهود لم تلقى االستجابة من قبل مرتكبي الجرائم في اليمن.

م على حرية التعبير 4102ان التضيق الخطير الذي تمارسه أطراف الصراع في اليمن منذ 

ومحاولة إسكات كل صوت مختلف مثل تجريفا خطيرا لمكتسبات حرية االعالم التي كفلها 

الدستور اليمني والقانون وكافة المواثيق الدولية الداعمة لحرية التعبير, ما يستدعي النضال 

من قبل الجميع للحفاظ علي ذلك الحق والعمل من أجل ان يصل كل ممارس لتلك 

 اإلنتهاكات للعدالة.

حالة انتهاك للحريات  01بين يدينا تقرير مرصد الحريات اإلعالمية في اليمن الذي يوثق 

م, منها مقتل اثنين من اإلعالميين في 4102اإلعالمية خالل شهري يوليو واغسطس 

 واقعتين منفصلتين أثناء قيامهما بتغطية االحداث في محافظتي صعدة والبيضاء.

ونحن اذ ندعو كل األطراف للتوقف الفوري عن ممارسة اإلنتهاكات ضد الصحفيين فإننا 

نناشد كل أحرار اليمن والعالم للعمل من أجل االفراج العاجل عن كافة الصحفيين 

المختطفين في السجون ووقف حمالت التحريض واإلستهداف للعاملين في حقل االعالم 

 ووسائل التواصل االجتماعي. 

 . 

                              
 مصطفى نصر                              

 رئيس مركز الدراسات واالعالم االقتصادي                         
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 منهجية التقرير :

 

لقد تم جمع البيانات والمعلومات في هذا التقرير من خالل فريق مهني من 
الراصدين يتبعون مرصد الحريات اإلعالمية في اليمن, ويتواجدون في 

 خمس محافظات رئيسية وهي صنعاء وتعز وعدن وحضرموت .
 

اعتمد الراصدون في جمع البيانات على منهجية االتصال المباشر 
بالضحايا او شهادات اقاربهم  او عبر وسائل االعالم او من خالل 

البالغات التي تقدم بها الضحايا او اقاربهم الي المرصد, ويعمل فريق 
الرصد على المراجعة والتحقق من جميع البيانات والمعلومات عبر آلية  

 مصادر مختلفة. 3تحقق تضم 
 

ان البيانات والمعلومات الواردة في هذا التقرير ال تعني ان جميع 
االنتهاكات قد تم رصدها , بل ان هناك حاالت انتهاك يخشى ضحاياها 

االبالغ عنها لمخاوف من حدوث تبعات اشد خطورة عليهم من قبل 
 المنتهكين.

كما ان التقرير لم يتضمن جميع قصص حاالت االنتهاكات العتبارات 
تتعلق بطبيعة التقرير الموجز والمختصر والذي يشمل اهم قصص 

االنتهاكات مع االحتفاظ بتفاصيل اكثر في اطار موقع مرصد الحريات 
 اإلعالمية .

 
  -تعريفات ومفاتيح :
يطلق التقرير مصطلح  " االختطاف" على جميع  -حاالت اختطاف :

حاالت "االعتقال"  المرتكبة من الجماعات والكيانات الخارجة عن  
 سيطرة الحكومة الشرعية  المعترف بها دوليا 
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 الملخص التنفيذي: 

 

رصد تقرير االنتهاكات االعالمية في اليمن خالل شهري يوليو واغسطس 

( حالة انتهاك ضد افراد ) صحفيين  01م ) 4102الماضيين من العام 

 ونشطاء في وسائل التواصل االجتماعي ( .

وتركزت حاالت االنتهاكات  التي وثقها " مرصد الحريات اإلعالمية 

التابع لمركز الدراسات واالعالم االقتصادي " في محافظات )تعز , 

 صنعاء , البيضاء , عدن , الضالع , ذمار , صعدة , الحديدة ,  ( .

" انتهاك ضد الحريات االعالمية في اليمن ,  01حيث رصد التقرير " 

مورست بحق أفراد ) صحفيين ونشطاء في وسائل التواصل اإلجتماعي ( 

خالل شهري يوليو وأغسطس الماضيين من العام الجاري , توزعت بين 

حاالت اعتقال , وحالة تهديد  1حاالت اختطاف , و  1حالتي قتل , و 

 واحدة , وحالة اصابة , وحالة إستجواب للبحث الجنائي .

جماعة الحوثي تأتي في المرتبة األولى من حيث عدد االنتهاكات التي 

مورست ضد الحريات االعالمية بعدد ثمانية أنتهاكات قامت بها الجماعة 

حاالت إنتهاك  6عبر االجهزة الخاضعة لها, تلتها الحكومة الشرعية ب 

من إجمالي اإلنتهاكات المسجلة خالل فترة التقرير , وحالة واحدة سجلت 

  ضد مجهولين . 
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 انواع االنتهاكات :

 

انتهاك  01سجل التقرير خالل شهري يوليو واغسطس  من العام الجاري 

ضد الحريات االعالمية مورست ضد افراد ) صحفيين ونشطاء في 

 وسائل التواصل االجتماعي (   .

حاالت اعتقال ,  1حاالت اختطاف ,  1حاالت قتل ,  4توزعت بين 

وحالة واحدة تهديد , وحالة اصابة واحدة , وحالة استجواب للبحث 

 الجنائي  .
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 مسؤولية االنتهاكات :

 

جماعة الحوثي تأتي في مقدمة مرتكبي اإلنتهاكات التي مورست ضد  

إنتهاكات , تلتها الحكومة  2الصحفيين خالل الشهرين الماضيين بعدد 

 انتهاكات , ثم مسلحون مجهولون بعدد إنتهاك واحد . 6الشرعية بـعدد 
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 التوزيع الجغرافي لالنتهاكات

 

شهدت مناطق مختلفة في اليمن حاالت انتهاكات ضد االعالم , حيث 

انتهاكات بالعاصمة صنعاء,  3انتهاكات بمدينة تعز , و 2رصد التقرير 

انتهاكات بمدينة الضالع , بينما شهدت  4انتهاكات بمدينة البيضاء , و 4و

 مدن كعدن وصعدة والحديدة وذمار حالة انتهاك واحدة في كل مدينة. 
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 حاالت قتل : 

 

 

بلغ عدد حاالت القتل التي سجلها المرصد خالل شهري يوليو واغسطس الماضيين من العام الحالي  

 حالتي قتل توزعت على مدينتي صعدة والبيضاء

قتل المصور االعالمي التابع لقناة يمن شباب عيسى النعمى في االول من اغسطس 

إثر انفجار لغم زرعته جماعة الحوثي في منطقة أبواب الحديد بجبهة علب  4102

التابعة لمحافظة صعدة , اثناء تغطيته للمعارك التي تخوضها قوات الجيش ضد 

 جماعة الحوثي .

عاما و ينتمي لمنطقة وادي مور التابعة لمحافظة  33عيسى يبلغ من العمر 

الحديدة.. كما قامت جماعة الحوثي باختطاف احد اخوته اثناء سفرة لمدينة مارب 

لمتابعة مستحقات اخية المالية وعمل تفويض لشخص الستالم رواتبه , و ما زالت 

 جماعة الحوثي ترفض اإلفراج عنه حتى االن .

قتل الصحفي احمد الحمزي مدير وكالة سبأ لألنباء التابعة للحكومة الشرعية 

بقذيفة هاون اطلقتها جماعة  4102من اغسطس  31بمحافظة البيضاء  في الـ 

الحوثي  اثناء تغطيته لألحداث بمنطقة قانية بالمحافظة. الحمزي سبق و أن تعرض 

لإلصابة قبل شهر من مقتل في ذات المكان وهو يغطي االحداث والمعارك , حيث 

تزداد حدة استهداف الصحفيين في اليمن في الوقت الذي تجرم القوانين الدولية 

 استهداف صحفي اعزل وتعتبرها جريمة حرب وجريمة ضد االنسانية .
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 حاالت اختطاف : 

 

 

 1بلغ عدد حاالت اإلختطاف التي سجلها المرصد  خالل شهري يوليو واغسطس الماضيين من العام الحالي  

حاالت اختطاف ,وحالة اختطاف واحدة في كل من مدينة تعز  4حاالت اختطاف توزعت على  مدينة صنعاء بـ 

 وذمار  والحديدة .

الصحفي كمال الشاوش رئيس تحرير موقع ريمة بوست , اقدم مسلحون تابعو 

من اغسطس الماضي على اختطافه من احد المقاهي  06لجماعة الحوثي في الـ 

 بمدينة الحديدة واقتياده الى منطقة مجهولة  وما يزال مخفيا حتى االن.

اقدمت جماعة الحوثي في االول من يوليو على اختطاف الصحفي الرياضي عبادي 

الجرادي , أثناء ممارسته لعمله والتجهيز إلنطالق المخيم الصيفي الرياضي 

السنوي الذي يقيمه نادي الوحدة صنعاء الرياضي , وإيداعه سجن االمن السياسي 

 بصنعاء ولم يتم االفراج عنه حتى االن.

المصور الصحفي عيسى عباد اختطفه مسلحون تابعون لجماعة الحوثي 

بمنقطة الراهدة ونقله لسجن مدينة الصالح جنوب   4102يوليو  43في 

مدينة تعز , اثناء توجهه إلى مدينة عدن ومن ثم إلى لبنان للتصوير بأحد 

 يوم من إختطافه. 41, وتم اإلفراج عنه بعد  mbcالبرامج على قناة 

من يوليو , حيث  2الصحفي إياد الوسماني تعرض لالختطاف في الـ 

اقدم مسلحين حوثيين باالعتداء عليه أمام منزله واقتياده إلى أحد السجون 

 بمدينة ذمار , واإلفراج عنة بعد ثالثة أيام من اختطافه.

الصحفي عبدالسالم الدعيس اختطفه مسلحون تابعون لجماعة الحوثي في 

من يوليو بالقرب من منزلة بمنطقة شمالن بالعاصمة صنعاء  3الـ

 واالفراج عنة بعد اسبوعين من اختطافه
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 حاالت اعتقال : 

 

 

حاالت  1بلغ عدد حاالت االعتقال التي سجلها المرصد خالل شهري يوليو واغسطس الماضيين من العام الحالي  

 حاالت , ثم مدينة عدن بحالة واحدة . 4حاالت , ومدينة الضالع بعدد  4اختطاف توزعت على  مدينة تعز بعدد 

تعرض الصحفي ورئيس تحرير صحيفة عدن الغد فتحي بن لزرق في 

من يوليو الماضي  لالعتقال من قبل قوات الحزام األمني في  3الـ

المناطق التابعة للحكومة الشرعية  بجولة كالتكس بمدينة المنصورة 

 بعدن , واالفراج عنة بعد ساعات من اعتقاله .

قامت قوات أمنية في نقطة العلم بمنطقة العند بمحافظة لحج, باحتجاز 

طاقم قناة سهيل المكون من االعالمي محمد يوسف والمصور قيس 

محمد ,اثناء قيامهم بتصوير برنامج عيدي ,واالفراج عنهم بعد ساعات 

 من احتجازهم .

من يوليو الماضي  لالعتداء  41تعرض الصحفي وضاح اليمن في الـ 

 التابع للحكومة الشرعية  44من قبل مسلحين تابعين للواء 

من يوليو الماضي لالعتقال  24تعرض الصحفي هيكل العريقي في الـ 

من قبل كتائب ابو العباس التابعة للحكومة الشرعية بمدينة تعز واإلفراج 

عنه بعد يومين من اعتقاله ، اثناء ممارسته لعمله اإلعالمي وتصويره 

 وسط مدينة تعز .
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 حاالت اخرى : 

 

 

يوليو ,على طلب  42حصلت الصحفية وئام الصوفي مراسلة الموقع بوست  في الـ 

استجواب والتحقيق معها , من قبل البحث الجنائي بمدينة تعز , بسبب كتاباتها 

 وانتقاداتها على منصات التواصل االجتماعي

يوليو ,  31تعرض الصحفي احمد الحمزي مدير وكالة سبأ لألنباء في الـ

لإلصابة في أحد ذراعيه بقذيفة هاون اطلقتها جماعة الحوثي على 

المنطقة التي يتواجد فيها الصحفي, اثناء تغطيته لألحداث والمعارك 

 بمدينة البيضاء  

من  9تعرضت اإلعالمية بإذاعة يمن ميوزك سامية الحجري في الـ 

 -اغسطس , للتهديد من قبل مسلحين على متن سيارتين ) راف فور 

 ازيرا ( ال تحمل ارقام  , اعترضتها بشارع حدة بالعاصمة صنعاء 
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 اليمـن -مرصـد الحـريات االعـالمية  

Www.Marsadak.org 

 

منصة مرصد الحريات االعالمية منننصنة رصند ومنعنلنومنات 

مهنية ومستقلة تظم خرائط ومعلومات حول االنتنهناكنات النتني 

 طالت الصحافة وحرية التعبير في كل انحاء اليمن


