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مقدمة

يواصــل مرصد الحريات اإلعالمية في اليمن مراقبة ورصد حاالت االنتهــاكات التي يتعرض لها الصحفيين 
ونشــطاء التواصل االجتماعي وعمليات التجريف المتواصل في حريــة التعبير في اليمن من قبل كافة 

أطراف الصراع في اليمن.
ومــا يزال الصحفيون اليمنيون يواجهون حمالت قمعية ممنهجــة خفتت معها معظم األصوات الحرة وبات 

الكثير يخشــون على انفســهم عواقب التعبير عن الرأي سواء في وسائل االعالم او في وسائل التواصل 
االجتماعي.

ــي  ــة ف ــات اعالمي ــن ومؤسس ــا صحفيي ــرض له ــاك تع ــة انته ــد )43( حال ــق المرص ــد وث لق
ــت  ــاك مورس ــة انته ــا  38حال ــي، منه ــر الماض ــهر فبراي ــالل ش ــن خ ــي اليم ــددة ف ــق متع مناط

ــة. ــات اعالمي ــد مؤسس ــاك ض ــاالت انته ــراد، و 5ح ــن اف ــد صحفيي ض

ــن  ــد االعالميي ــاكات ض ــدد االنته ــي ع ــة االول ف ــي المرتب ــي ف ــة الحوث ــي جماع وتأت
ــد  ــة بتحيي ــة والمحلي ــات الدولي ــن المنظم ــدات م ــم المناش ــة رغ ــات االعالمي والمؤسس
ــن بـــ   ــي اليم ــراف ف ــف االط ــن مختل ــية بي ــات السياس ــن الصراع ــن ع االعالميي

ــي،  ــر الماض ــهر فبراي ــالل ش ــجلة خ ــاكات المس ــي االنته ــن اجمال ــاك م 35انته

ــة   ــا بممارس ــا دولي ــرف به ــة المعت ــع الحكوم ــراف تتب ــت اط ــا قام فيم
8انتهــاكات.

ــن  ــل م ــاكات نأم ــق لالنته ــذا التوثي ــم ه ــن ايديك ــع بي ــن نض ونح
جميــع المنظمــات الحقوقيــة العمــل الجــاد والضغــط علــى جميــع 
ــوري  ــراج الف ــر، واالف ــة التعبي ــرام حري ــن باحت ــي اليم ــراف ف االط
ــع  ــم الراب ــون عامه ــن يدخل ــن والذي ــن المختطفي ــن الصحفيي ع

ــالت. ــي المعتق ف



أنواع االنتهاكات

مسؤلية االنتهاكات

مناطق االنتهاكات

3

عدد حاالت االنتهاك ضد اإلعالميين والمؤسسات اإلعالمية

حاالت اعتقال

4
حاالت أخرى

1
حالة تهديد

25
تعميم بعدم

التصرف بالممتلكات

10
إحالة إلى

نيابة أمن الدولة

43

مسؤلية جماعة الحوثي مسؤلية الحكومة الشرعية35 8

حالة انتهاك

35

4

3

1

صنعاء

تعز

عدن

حضرموت



اعتقال الصحفي
جميل الصامت

موقــع  مراســل  الصامــت  جميــل  الصحفــي 
ــو  ــل وه ــز اعتق ــة تع ــت بمدين ــدوي ن الوح
ــر  ــا نش ــة قضاي ــيئة بتهم ــة س ــة صحي بحال
داخــل  واالختــالالت  الفســاد  فيهــا  انتقــد 
ــث  ــة، حي ــكرية والمدني ــة العس ــات الدول مؤسس
ــع  ــادس التاب ــاع الس ــن القط ــود م ــدم جن أق
ــجن  ــه لس ــه ونقل ــى اعتقال ــكا عل ــواء  22مي لل

ــي. ــث الجنائ البح
ــن  ــرج ع ــال اف ــن االعتق ــام م ــتة اي ــد س  وبع
الصحفــي الصامــت عقــب الضغــط المســتمر علــى 
ــرة  ــالت مناص ــام بحم ــز والقي ــي تع ــلطات ف الس
ــطين  ــن والناش ــن الصحفيي ــدد م ــل ع ــن قب م
ــراج  ــرعة االف ــت بس ــة طالب ــات حقوقي ومنظم
ــل  ــه يمث ــه بأن ــرض ل ــا تع ــرت م ــه واعتب عن
ــي  ــر الت ــرأي والتعبي ــة ال ــى حري ــق عل تضيي

ــة. ــق الدولي ــي والمواثي ــتور اليمن ــا الدس كفله

ونظــم عــدد مــن الصحفييــن والناشــطين أمــام البحــث 
ــت  ــة طالب ــة احتجاجي ــز وقف ــة تع ــي بمدين الجنائ

ــة ــلطات المحلي الس
بتعــز بســرعة االفــراج عــن الصحفــي الصامــت، 
ــر  ــر خطي ــة مؤش ــي بان ــدث للصحف ــا ح ــن م معتبري

ــة ــتهدف حري يس
الــرأي والعمــل الصحفــي وتكميــم األفــواه التــي كفلهــا 

القانــون ومخرجــات الحــوار الوطنــي.



حجز أموال وممتلكات
الصحفيين

ــق او  ــدم توثي ــي بع ــا يقض ــيطر عليه ــي تس ــدل الت ــوزارة الع ــا ل ــي تعميم ــة الحوث ــدرت جماع اص
التصــرف بــأي ممتلــكات لمــن اســمتهم بالخونــة وبينهــم عــدد  25مــن الصحفييــن اليمنييــن ووســائل 

ــم. ــادرة ممتلكاته ــدا لمص ــك تمهي ــة ، وذل اعالمي
وضمــت القائمــة الصحفييــن التاليــة أســمائهم : نصــر طــه مصطفــى، مــروان دمــاج، حســين باســليم، 
محبــوب علــي، مصطفــى نصــر، عبدالباســط القاعــدي، محمــد قيــزان، اســامة الشــرمي، مختــار الرحبــي، 
عرفــات مدابــش، أحمــد شــبح، أحمــد المســيبلي ومحمــد باشــراحيل، شــفيع العبــد، صالــح الحميــدي، 
ــي،  ــعيد الرباص ــة س ــي، نبيل ــر الضبيان ــر، بك ــد ناص ــن محم ــط، ايم ــالم الهبي ــادي، عبدالس ــح ب راج

ــان. ــاض النعم في
باإلضافــة الــي قنــوات ومؤسســات صحفيــة هــي قنــاة ســهيل واذاعــة شــباب اف ام ومكتــب صحيفــة 

المصــدر وقنــاة يمــن شــباب



محاكمة عشرة صحفيين
يمنيين بقضايا رأي

احالت جماعة الحوثي عشــرة صحفيين مختطفين في ســجونها منذ ما يقارب أربعة أعوام للنيابة الجزائية المتخصصة 
لمحاكمتهم. الدولة(  أمن  )نيابة 

ووفق ادعــاء النيابة التابعة لجماعة الحوثي فقد اتهم الصحفيين بإذاعة اخبار مغرضة تســعى الى إلحاق الضرر 
باالســتعدادات الحربية واضعاف الروح المعنوية للشــعب، وتكدير االمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة،

حيث اقدم مســلحون يتبعون جماعة الحوثي في التاســع من يونيو  ،2٠١5بمداهمة أحد الفنادق في العاصمة اليمنية 
صنعاء كان يتجمع فيه  ٩من الصحفيين الشــباب يعملون في مواقع وصحف يمنية مختلفة حيث تم ايداعهم في قســم 

شــرطة األحمر في منطقة الحصبة )شــمال العاصمة( و بقوا فيه مدة عشــرة أيام قبل ان نقلهم إلى سجن البحث الجنائي 
بصنعاء ومن ثم الي ســجن الثورة االحتياطي حيث قبع فيه الصحفيين أكثر من ســتة أشهر.

تعرض الصحفيين خاللها للتعذيب الجســدي والنفسي واالخفاء القسري ومنع اســرهم من زيارتهم بين حينواخر، قبل ان 
ينتقلــوا الي طور اخر من االخفاء حيث نقلوا الي ســجن احتياطي هبرة وفيــه تعرضوا للعزل .االنفرادي واالخفاء ألكثر من 

شــهر قبل ان يتم نقلهم الي محطتهم الراهنة في سجن االمن السياسي.

وهم: التسعة  الصحفيون 
 عبدالخالــق عمــران   -   توفيق المنصوري  -  أكرم الوليدي -    عصام بلغيث  -   حســن عناب 

  هشــام طرموم _     هشــام اليوسفي  - هيثم الشهاب  - حارث حميد 
ولحق بهم الصحفي العاشــر صالح القاعدي الذي اختطف من الشــارع العام في  3١أغســطس وتم تسليمه الي قسم الجديري 

بصنعاء قبل ان يتم نقله بشــكل ســري .الي منطقة هبرة شــرق العاصمة ومنع الزيارة عنه يؤكد أهالي الصحفيين 
المختطفين والرســائل التي تسربت عن الصحفيين من ســجونهم أنهم تعرضوا لتعذيب جسدي بشكل متواصل واثناء 

جلســات التحقيق في بداية اختطافهم، ومنعوا لفترات طويلة من زيارة أهاليهم ووضعوا في فترات متعددة في ســجون 
انفرادية لســاعات طويلة، كما تم وضعهم في زنازين قذره مســاحتها . 4*3متر تقريبا الي جانب متهمين بجرائم جنائية 

وفي ســبتمبر  2٠١8وعقب ثالثة أعوام ونصف من السجن تم اإلعالن من قبل الســلطات االمنية عن إحالة الصحفيين 
العشــرة الي النيابة الجزائية وهي نيابة غير دســتورية تعنى بالتدقيق في قضايا اإلرهاب ووجهت النيابة العديد من 

التهم أبرزها نشــر أخبار كاذبة بهدف إضعاف القوات المســلحة وتكدير االمن والسلم العام.



ــدة  ــم القاع ــي وتنظي ــة الحوث ــجون جماع ــي س ــون ف ــي يقبع ــزال ١8 صحف ــا ي م
حيــث تختطــف جماعــة الحوثــي ١7 صحفــي وترفــض االفــراج عنهــم وهــم عبــد 
ــام  ــوم ، هش ــام طرم ــد ، هش ــارث حمي ــوري، ح ــق المنص ــران، توفي ــق عم الخال
ــهاب  ــم الش ــاب ،وهيث ــن عن ــث، حس ــام بلغي ــدي ، عص ــرم الولي ــفي ، أك اليوس
ــن  ــل م ــهر ابري ــي ش ــف ف ــذي اختط ــي ال ــد الصوف ــي وحي ــى الصحف ــة إل ، إضاف
ــد  ــي ، وحام ــادر الصالح ــي ن ــدي ، والصحف ــالح القاع ــي ص ــام 2٠١5، والصحف الع
ــوذان،  ــد ح ــي ،واحم ــالل العريف ــي ، وب ــد الصالح ــاج، ومحم ــور الح ــود، وان القع
كمــا اعتقــل تنظيــم القاعــدة بمدينــة حضرمــوت الصحفــي محمــد المقــري ولــم 

ــة. ــى اللحظ ــره حت ــرف مصي يع



اليمن الحريات اإلعالمية -  مرصد 

اإلعالمية الحريات  مرصد  منصة 
ومستقلة  مهنية  ومعلومات  رصد  منصة 

ــت  ــي طال ــاكات الت ــول االنته ــات ح ــط ومعلوم ــم خرائ تض
ــن ــاء اليم ــي كل أنح ــر ف ــة التعبي ــة وحري الصحاف
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