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 المقدمة

 

ما يزال االعالم اليمني يدفع ثمن الحرب الدائرة في اليمن. وفي حين تتالشى 

مساحة االعالم الحر والمستقل يوما تلو آخر، يدفع الصحفيون في مختلف 

 مناطق اليمن ثمنا باهظا بسبب المهنة التي ينتمون إليها . 

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

حرية التعبير ومحاولة اسكات 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 على 

 ذلك الحق والعمل من أجل ان يصل كل ممارس تلك االنتهاكات للعدالة.

حيث زادت حده استهداف الصحفيين بشكل مخيف وغير مبرر خالل الخمسة 

االعوام الماضية أعاقت خاللها ممارسة الصحفيين لعملهم بحرية في نقل 

االحداث والوقائع في اليمن، وتوقفت وسائل اعالمية عن العمل، وقتل وشرد 

 المئات من الصحفيين .

 24وتتصدر جماعة الحوثي )أنصار هللا( قائمة االنتهاكات ضد الصحفيين بعدد 

، حيث ما تزال  4104حالة انتهاك خالل النصف االول من العام الحالي 

صحفي مر على البعض منهم أكثر من ثالثة أعوام، وبالمقابل  01تختطف 

تستمر حالة االنتهاكات للحريات اإلعالمية في المناطق الخاضعة لسيطرة 

 الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وفي هذا التقرير الصادر عن مرصد الحريات االعالمية في اليمن قمنا برصد 

حالة  17وتوثيق حاالت االنتهاك التي تعرضت لها الحريات االعالمية بعدد 

منها حالة قتل واحدة ،  4104انتهاك خالل النصف االول من العام الحالي 

حاالت  تهديد  2حاالت اعتقال ، و 7حاالت اصابة ، و 6حاله اعتداء ، و 01و

حاالت انتهاك  7حاالت اخرى ، الى جانب  21، و حالة اختطاف واحدة ، و 

 مورست ضد وسائل اعالمية.

ونحن اذ ندعو كل األطراف للتوقف الفوري عن ممارسة االنتهاكات ضد 

الصحفيين فإننا نناشد كل أحرار اليمن والعالم العمل من أجل االفراج العاجل 

عن كافة الصحفيين المختطفين في السجون ووقف حمالت التحريض 

 واالستهداف للعاملين في حقل االعالم ووسائل التواصل االجتماعي.

 9109الحريات االعالمية في اليمن الصف االول 
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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 

 مصادر مختلفة. 3آلية  تحقق 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 "االعتقال"   -حاالت اختطاف :

 المرتكبة من الجماعات والكيانات الخارجة عن  سيطرة الحكومة الشرعية  المعترف بها دوليا 

 9109الحريات االعالمية في اليمن النصف االول 

 منهجية الرصـد : 
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م 9102رصد تقرير االنتهاكات االعالمية في اليمن خالل النصف االول  من العام 

( حالة انتهاك ضد افراد ) صحفيين ونشطاء في وسائل التواصل االجتماعي (  57) 

 ومؤسسات اعالمية.

 

وتركزت حاالت االنتهاكات التي وثقها " مرصد الحريات اإلعالمية في محافظات 

 ) صنعاء ،تعز ، الضالع ، الجوف ، حضرموت ، عدن (

 

حيث توزعت االنتهاكات التي وثقها مرصد الحريات االعالمية في اليمن، وتوزعت 

 4حاالت اعتقال ، و 7حاالت اصابة، و 6حاله اعتداء، و 01بين حالة قتل واحدة و

 حاالت اخرى . 41حاالت  تهديد ، و حالة اختطاف واحدة ، و 

 

واغلب االنتهاكات التي سجلها المرصد مارستها اطراف تابعة لجماعة الحوثي بعدد 

انتهاك من اجمالي االنتهاكات المسجلة خالل النصف االول من العام الحالي ،  42

فقد احالت جماعة الحوثي عشرة صحفيين مختطفين في سجونها منذ ما يقارب أربعة 

أعوام للنيابة الجزائية المتخصصة )نيابة أمن الدولة( لمحاكمتهم ، وقامت بممارسة 

 .انواع من التعذيب والتضييق ومنع اسرهم من زيارتهم

 9109الحريات االعالمية في اليمن النصف االول 

 الملخص التنفيذي : 

6 



 9109الحريات االعالمية في اليمن النصف االول 

 

" حالة  انتهاك ضد  17سجل التقرير خالل النصف االول من العام الحالي    " 

حالة انتهاك مورست ضد افراد ) صحفيين  11الحريات االعالمية توزعت بين 

% من اجمالي االنتهاكات 42ونشطاء في وسائل التواصل االجتماعي (  وبنسبة  

 7حاالت اصابة ، و 6حاله اعتداء ، و 01المسجلة ، تنوعت بين حالة قتل واحدة و

حاالت اخرى ،  21حاالت  تهديد ، و حالة اختطاف واحدة ، و  2حاالت اعتقال ، و

 % .6حاالت انتهاك مورست ضد وسائل اعالمية وبنسبة   7الى جانب 
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جماعة الحوثي هي اكثر االطراف انتهاكا لحرية االعالم  خالل النصف االول من 

انتهاك من اجمالي  24العام الحالي ، حيث بلغت عدد االنتهاكات التي مارستها 

انتهاك ، و  02االنتهاكات المسجلة ، كما مارست اطراف تابعة للحكومة اليمنية 

انتهاك سجل ضد مجهولين ، وانتهاك واحد مارستها قوات التحالف العربي   00

 بقيادة السعودية .

 
 مسؤولية االنتهاكات
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شهدت مناطق مختلفة في اليمن حاالت انتهاكات ضد االعالم ، حيث رصد التقرير 

حاالت  2حاالت انتهاك بمدينة تعز ، و 03حاالت انتهاك بمدينة صنعاء ، و 21

حاالت سجلت بمدينة الجوف ، ثم  2حاالت بمدينة حضرموت ، و 3بمدينة الضالع و

 حاالت انتهاك . 3مدينة عدن ب 

 
 التوزيع الجغرافي االنتهاكات

9 



 9109الحريات االعالمية في اليمن النصف االول  

 حاالت قتـل 

 حاالت اختطاف 

 

سجل مرصد الحريات االعالمية خالل النصف االول من العام 

من يناير  41في الـ الحالي حالة قتل  واحده قام بها مجهولين  

الماضي  قتل فيها االعالمي زياد الشرعبي فني مونتاج قناة ابو ظبي 

اثناء انفجار عبوة ناسفة زرعت في دراجة نارية وسط سوق شعبي 

بمدينة المخا بمحافظة تعز ، واصابة اثنين من زمالئه في نفس 

 االنفجار .

 

اقدم مسلحين تابعين لجماعة الحوثي على اختطاف االعالمي فؤاد شرحة  اثناء مروره من 

 شارع الستين الشمالي في صنعاء .

” باص ” وافادت اسرة الصحفي ان مسلحين كانوا يستقلون سيارة نقل ركاب صغيرة 

اعترضوا طريق شرحة في جولة عمران امام مطعم الشيباني واجبروه على الصعود الى 

 السيارة واقتادوه الى جهة مجهولة

. 
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 حاالت اصابة 

بلغ عدد حاالت االصابة خالل النصف االول من العام الحالي ضد افراد ) صحفيين ونشطاء 

حاالت ،  3حاالت توزعت على مدينة تعز بعدد  6في وسائل التواصل االجتماعي( ، 

 حاالت  . 3ومدينة الضالع بعدد 

 

من الصحفيين إلصابات مختلفة اثناء ممارستهم لعملهم  خالل النصف االول من العام  6تعرض 

الحالي ، فقد تعرض الصحفي فيصل الذبحاني مراسل  قناة ابو ظبي واالعالمي محمد الشميري 

لإلصابة اثناء انفجار عبوة ناسفة زرعت في دراجة نارية وسط سوق شعبي بمدينة المخا بمحافظة 

 تعز .

من يناير تعرض الصحفي محمد النقيب والصحفي نبيل الجنيد إلصابة بليغة بعدد من  4وفي الـ 

 الشظايا في انفجار طائرة مسيرة بقاعدة العند بمحافظة الضالع اطلقتها جماعة الحوثي .

تعرض الصحفي ماجد الشعيبي ريس تحرير موقع البعد الرابع االخباري لإلصابة بيده اثر طلقة 

 قناص تابع لجماعة الحوثي اثناء تصويرة لألحداث والمعارك بمديرية قعطبه بمحافظة الضالع  .

من مايو ألصابه طفيفة جراء سقوط قذيفة في  31وتعرض المصور الصحفي احمد الباشا  في  الـ 

 الجبهة الشمالية اثناء تغطيته لألحداث بمينة تعز .
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من يناير الماضي حاله  47سجل مرصد الحريات االعالمية في الـ 

اعتداء تعرض المصور االعالمي نبيل القعيطي من قبل أفراد أمن 

عدن بقيادة الضابط فيصل مثنى بمنطقة خور مكسر بمدينة عدن ، 

أثناء تصويره لبث مباشر من هاتفة على صفحته بالفيسبوك أمام فندق 

عدن ، واقتياده إلى إدارة األمن وقاموا بمصادرة كاميرته وجواالته 

 وبطائقه الشخصية والصحفية ، واالفراج عنة بعد ساعات من اعتقاله .

من مايو استهدف طيران التحالف العربي بقيادة المملكة 06وفي الـ 

العربية السعودية منزل الصحفي عبدهللا صبري، وادت الغارة الجوية 

التي تعرض لها منزل الصحفي صبري لمقتل والدته واثنين من اوالده 

 واصابته ووالدة وابن اخر له بكسور. 

تعرض الصحفي رفيق السامعي مراسل قناة عدن وعدد من زمالئه 

وهم اسامه محمد وايهاب صالح وشجاع المظفر لالعتداء ونهب 

والمعدات التي بحوزتهم من كاميرات ومعدات في صحراء الربع 

الخالي الواقعة بين محافظتي مارب والجوف من قبل مسلحين على 

متن سيارة شاص ، حيث تم اطالق الرصاص بكثافة على اطارات 

 السيارة وانزال من كان على متنها ونهب ما بحوزتهم

من مارس الماضي اقدم مدير مكتب التربية بقعطبه  41و في الـ 

عبدالباسط المرح  باالعتداء على الصحفي عبدالعزيز الليث مراسل 

قناة يمن شباب بمدينة الضالع ، اثناء تغطيته  ألحداث الحرب في جبهة 

 بيت الشوكاني التابعة لمديرية قعطبه غرب الضالع .

 

 
 حاالت اعتداء

 08بلغ عدد حاالت االعتداء التي سجلها المرصد خالل النصف االول من العام الحالي  

حاالت اعتداء ضد الحريات االعالمية مورست ضد افراد ) صحفيين ونشطاء في وسائل 

حاالت ، ومدينة الضالع بعدد  01التواصل االجتماعي( ،  توزعت على  مدينة صنعاء بعدد 

 حالة واحدة ، ثم مدينة تعز بحالة واحدة .
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سجل مرصد الحريات االعالمية خالل النصف االول من العام الحالي 

حالة  انتهاك ضد الحريات االعالمية تنوعت بين اصدار جماعة  21
الحوثي  تعميما  لوزارة العدل التي تسيطر عليها يقضي بعدم توثيق او 

من  47التصرف بأي ممتلكات لمن اسمتهم بالخونة وبينهم عدد 
الصحفيين اليمنيين والوسائل االعالمية ، وذلك تمهيدا لمصادرة 

ممتلكاتهم . كما  منعت السلطات االمنية بمحافظة حضرموت الصحفي 
صبري سالمين بن مخاشن من السفر للخارج وقامت باحتجازه مع اوالده 

، والذي يأتي بعد ايام من االفراج عن الصحفي ين مخاشن من سجن 
شعبة االستخبارات العسكرية بالمكال ، على خلفية كتاباته الصحفية 
ومنشوراته على وسائل التواصل االجتماعي التي انتقد فيها الوضع 

 بمدينة حضرموت ، والتي ضل مسجون لمدة شهرين . 
تلقى الصحفي  وجدي السالمي مراسل موقع العربي الجديد بتعز اتصاال 

من ضابط بالبحث الجنائي طلب منه الحضور للتحقيق معه بتهمه 

االساءة للجيش وفي حال عد حضوره سيتم احضاره قهرا ، هذا وقد 

سبق احتجازه برفقة  الصحفي جمال االسمر والمصور الصحفي مرزوق 

التابع للحكومة  027الجابري لمدة ساعتين لدى الكتيبة الثالثة في اللواء 

 المعترف بها دوليا وذلك بعد تصويرهم لحالة إنسانية في المحافظة.

كما احالت جماعة الحوثي عشرة صحفيين مختطفين في سجونها الى 

النيابة الجزائية المتخصصة ومحاكمتهم بذريعة التعاون مع دول خارجية 

 عقب اربع سنوات من االخفاء القسري.

 حاالت اخرى 
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 وضع الحريات االعالمية  

14 

ممارسات تعسفية ممنهجة تمر الحريات االعالمية في اليمن بوضع صعب للغاية وغير مسبوق من خالل 

حالة  22حالة انتهاك ضد صحفيين ومؤسسات اعالمية، منها  4120فقد سجل المرصد وغير مسبوقة ، 

قتل صحفي وناشط اعالمي، كما تم اختطاف العديد من الصحفيين ومورست ضدهم أبشع انواع التعذيب 

 دولة. 011في الحريات الصحفية من بين  061صحفي ، واحتلت اليمن المرتبة  211وتشريد أكثر من 

حيث اليزال حوالي الف من الصحفيين والعاملين في المؤسسات اإلعالمية الرسمية يواجهون ازمة خانقة 

، حيث توقفت جماعة الحوثي عن تسليمهم 4106جراء توقف صرف مرتباتهم منذ ما يقارب العام 

مرتباتهم في إطار ما تتحدث عنه من عجز في تسليم مرتبات كافة موظفي الدولة من المدنيين. كما 

تعرض عشرة صحفيين مختطفين منذ ما يقارب خمسة اعوام في سجن االمن السياسي التابع لجماعة 

الحوثي بصنعاء للضرب والتعذيب بشكل فردي وجماعي وتم نقلهم إلى زنازين انفرادية، ومنعت اسرهم 

 من زيارتهم خالل تلك الفترة .



 

 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


