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اإلعالم في اليمـــن 2020
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مل يكـن عـام 2020 أقـل سـوًءا مـن سـابقيه يف 

الحريـات اإلعالميـة يف اليمـن، إذ شـهد اإلعـالم 

اليمنـي انتهـاكات متعـددة، كان أبرزهـا مقتـل ٣ 

صحفيـن، وإصدار أحكام بإعـدام 11 صحفيًا يف 

إطـار محاكـات مسيسـة تفتقـر ألبسـط القواعـد 

املـؤمل  السـجل  وبهـذا  القانونيـة.  واإلجـراءات 

الـدول قمًعـا  أكـر  اليمـن كواحـدة مـن  تصنـف 

لحريـة الصحافـة يف العـامل، إذ تحتـل املرتبة 167 

يف التصنيـف العاملـي لحريـة الصحافة 2020، من 

بـن 180 دولـة.

تغـول  اليمـن إىل  الدائـرة يف  الحـرب  أدت  لقـد 

األطـراف املتصارعـة عـى اإلعـالم واإلعالميـن، 

وتفاقمـت املشـكلة أكرب مـع تفيش فـروس كورونا 

الـذي دفـع  2020، األمـر  العـام  املسـتجد خـالل 

كافة األطراف ملارسـة مزيد من أشـكال التضييق 

عـى الحريـات اإلعالميـة. ونحن يف هـذا التقرير 

السـنوي نقـدم تفاصيل معمقة عن تلـك التحديات 

أزمـة  أثنـاء  اليمنيـون  الصحفيـون  واجههـا  التـي 

كورونا.

تؤكـد الوقائـع املوثقـة مـن قبـل مرصـد الحريـات 

األطـراف  جميـع  أن  اليمـن،  يف  اإلعالميـة 

املسـيطرة يف اليمـن قـد مارسـت أنواًعـا مختلفـة 

مـن االنتهـاكات للحريـات الصحفيـة واالنتقـاص 

مـن الحـق يف حريـة الـرأي والتعبـر التـي كفلها 

الدوليـة. واملواثيـق  والقوانـن  الدسـتور 

143 حالـة انتهـاك، إجـايل مـا تـم رصـده خالل 

العـام 2020، ضـد صحفيـن وعاملـن يف املجـال 

اإلعالمـي يف اليمـن، تنوعـت بـن حـاالت قتـل 

وإصابـة واختطـاف واعتـداء وتهديـد واسـتهداف 

مؤسسـات إعالميـة، األمـر الـذي يسـتدعي جهوًدا 

مضاعفـة للدفـاع عـن الحريـات اإلعالميـة وحـق 

الصحفيـن بالعمـل يف بيئـة آمنـة وأكـر حريـة.

ويف هـذا السـياق، فقـد عمـل املرصـد مـن خـالل 

الحريـات  عـن  للدفـاع  املتاحـة  الوسـائل  كافـة 

اإلعالميـة وضـان عـدم إفـالت منتهـي حريـة 

الصحافـة واملعتديـن عى الصحفين مـن العقاب، 

يف  األضعـف  الحلقـة  هـو  الصحفـي  باعتبـار 

النزاعـات، حيـث يتعـرض لالبتـزاز مـن األطـراف 

املتنازعـة، قـد ينتهـي بـه املطـاف للقتـل أو خلـف 

القضبـان.

وتـأيت أهميـة هـذا التقريـر كونـه يقـدم توصيًفـا 

شـاماًل لوضع الحريـات اإلعالمية يف اليمن خالل 

العـام 2020، مـع الرتكيـز عـى تداعيـات فروس 

كورونـا عـى العمـل الصحفـي، وحملـة املحاكات 

وحـاالت القتـل التـي تعـرض لهـا صحفيـون خالل 

العام.

 

نركـز  سـوف  التقريـر،  مـن  الجزئيـة  هـذه  يف 

عـى أهـم االنتهـاكات التـي تـم ارتكابها مـن قبل 

اطـراف الـراع يف اليمـن:

صحفيون يواجهون أحكام اإلعدام ووباء كورونا
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أ( االنتهاكات في مناطق سيطرة أنصار هللا )الحوثيين(:

تصـدرت جامعـة أنصار اللـه )الحوثيـن( قامئة 

منتهـي الحريـات الصحفية، حيث تـم رصد 70 

انتهـاكًا للحريـات اإلعالميـة مارسـتها الجامعـة 

يف مناطـق متفرقـة يف اليمن، ومارسـت ضدهم 

أبشـع أنـواع التعذيب.

وميكن تلخيص تلك االنتهاكات بالتايل:

)أمـن  املتخصصـة  الجزائيـة  املحكمـة  أصـدرت   -

دولـة( الخاضعة لسـيطرة الحويث، يف الـ11 من 

أبريـل 2020، حكـًا بإعـدام 4 صحفين، وهم: 

»عبدالخالـق عمـران وأكـرم الوليـدي وحـارس 

حميـد وتوفيـق املنصـوري«، بعـد 5 أعـوام مـن 

عـى  والتعذيـب  القـري  واإلخفـاء  االعتقـال 

خلفيـة عملهـم الصحفـي.

- ويف شـهر نوفمـرب أصـدرت املحكمـة الجزائيـة 

لسـيطرة  الخاضعـة  دولـة(  )أمـن  املتخصصـة 

الحـويث، حكـًا بإعـدام 7 صحفيـن وصفتهـم 

ناديـة  وهـم:  العدالـة،  وجـه  مـن  بالفاريـن 

قيـزان  ومحمـد  الديـن  عـز  وجميـل  السـقاف 

وعبدالباسـط القاعدي وأحمد املسـيبيل ومختار 

باسـليم. وحسـن  الرحبـي 

حريـات  يف  والناشـطون  الصحفيـون  تعـرض   -

الـرأي والتعبر املختطفون يف سـجون الحويث، 

ملحاكمـة شـكلية ومسيسـة بعيـًدا عـن كل معاير 

املحاكمـة العادلـة، ناهيـك عـن عـدم دسـتورية 

للقوانـن  ومخالفـة  ذاتهـا،  املحكمـة  وقانونيـة 

للصحفيـن  تضمـن  التـي  الدوليـة  واملواثيـق 

حريـة الـرأي والتعبـر.

معتقلـن  صحفيـن  مببادلـة  الجاعـة  قامـت   -

لديهـا منـذ 5 سـنوات، بـأرسى حـرب، يف إطار 

اليمنيـة  الحكومـة  مـع  األرسى  لتبـادل  صفقـة 

املعـرتف بهـا دوليًـا، مع مـا متثله هـذه الخطوة 

والقوانـن  املواثيـق  تجرمهـا  مارسـات  مـن 

الدوليـة.

وحيـد  الصحفـي  إخفـاء  الجاعـة  تواصـل   -

الصـويف، وترفـض اإلفصـاح عـن وضعـه منـذ 

العـام 2015، وال يعـرف عنـه يشء حتـى وقـت 

التقريـر. إعـداد 

- وضعـت العديـد من املعوقات أثناء تفيش فروس 

الصحفيـون صعوبـة يف  كورونـا، حيـث واجـه 

مارسـة عملهـم الصحفـي ونقـل أخبـار كورونا 

مـن املستشـفيات وإجـراء املقابـالت مع املرىض 

أو الجهات املسـؤولة.

- رفضـت جاعـة الحـويث االسـتجابة للمطالبـات 

املحليـة والدوليـة باإلفـراج عـن الصحفين من 

سـجونها يف ظـل انتشـار وبـاء كورونـا، خوفًـا 

عـى  وخطـره  كورونـا،  فـروس  عـدوى  مـن 

الصحفيـن املختطفـن ومعتقيل الـرأي يف ظل 

غياب أبسـط معاير السـالمة والرعاية الصحية 

االحـرتازات املطلوبـة يف السـجون.

- يخضـع الصحفيـون يف مناطـق جاعـة الحـويث 

للمراقبـة األمنيـة، واتهامهم بأنهـم عمالء لدول 

عملهـم  مارسـة  مـن  صعـب  وهـذا  خارجيـة، 

اإلعالمـي.

اإلصابـة  حـاالت  ازدادت  الـذي  الوقـت  ففـي   -

بوبـاء كورونـا يف اليمن، قامـت جاعة الحويث 

الحريـات  وبتضييـق  املعلومـات،  عـن  بالتكتـم 

اإلعالميـة ضـد اإلعالميـن، وتحججهـا بحجـج 

غـر منطقيـة، حيـث عمـدت إىل التكتـم عـن 

عـدد حاالت اإلصابـة بفروس كورونا، وتشـديد 

يقومـون  الذيـن  الصحفيـن  عـى  الرقابـة 

بالتغطيـة الصحفيـة، وإلـزام جميـع الصحفيـن 

أو  نـر  بعـدم  االجتاعـي  التواصـل  ونشـطاء 

تـداول أيـة معلومـات عـن حـاالت وبـاء كورونا 

مخالفـة ملـا يصدر عن الجهـات املعنية، ومعاقبة 
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مـن سـيخالف هـذه اإلجـراءات.

- تواصـل الجاعـة منـع وسـائل اإلعـالم املسـتقلة 

الخاضعـة  املناطـق  يف  العمـل  مـن  والحزبيـة 

لسـيطرتها.

- تعرضـت العديـد من وسـائل اإلعـالم يف مناطق 

سـيطرة الحويث لالقتحام واإليقـاف والتضييق، 

ومنعهـا مـن تغطيـة الكثر مـن األحداث.

- تسـببت بنـزوح 25 إعالميًا مـن محافظة الجوف 

الحـزم  مديريـة  مركـز  عـى  سـيطرتها  عقـب 

عاصمـة محافظـة الجـوف.

- الصحفيـون املسـتقلون يف مناطـق الحـويث غر 

مرغـوب فيهـم، ومتـارس ضدهـم أبشـع أنـواع 

املارسـات التعسـفية خوفًـا من أثـر املعلومة أو 

الخـرب يف توجيـه الـرأي العـام مبـا ال يتـاىش 

مصالحها. مـع 

- تعمـل وسـائل اإلعـالم والصحفيـون يف مناطـق 

سـيطرة الحـويث تحـت ضغـوط كبـرة ومقيـدة 

بهـدف التضييـق عليهـا.

الحـويث  سـيطرة  مناطـق  يف  الصحافـة  مـرت   -

بعمليـات قمـع ممنهجـة بـدأت بالسـيطرة عـى 

إغـالق  تالهـا  الحكوميـة،  اإلعـالم  وسـائل 

ومصـادرة وسـائل اإلعـالم املسـتقلة والحزبيـة 

الجاعـة. تتبـع هـذه  ال  التـي 

- شـهدت مناطـق الحـويث تجريًفـا غـر مسـبوق 

الحريـات  مجـال  يف  والناشـطن  للصحفيـن 

اإلعالميـة، حيـث اضطـر الكثـر منهـم للنـزوح 

خـارج  نـزح  مـن  ومنهـم  أخـرى،  مناطـق  اىل 

يف  العمـل  أو  حياتهـم،  عـى  خوفًـا  اليمـن، 

مناطـق أكـر أمًنـا مـن مناطـق الحـويث، ولـو 

عـى حسـاب تـرده عـن وطنـه وأرستـه.

انتعشـت يف مناطـق سـيطرة الجاعـة وسـائل   -

اإلعـالم الناطقـة باسـمها أو املمولـة مـن قبلها، 

حيـث تطغـى عـى اإلعـالم سـمة اإلعـالم املوجـه.

سـجون  يف  يقبعـون  صحفيـن   9 يـزال  مـا   -

مـر  وقـد  عنهـم،  اإلفـراج  وترفـض  الجاعـة، 

أعـوام.  6 منهـم  البعـض  عـى 
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ب( مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولًيا:

بهـا  املعـرف  الحكومـة  سـيطرة  مناطـق  ويف 

دولًيـا، مل تكـن البيئـة الصحفيـة مشـجعة، حيث 

للحريـات  انتهـاك  حالـة   ٤٤ التقريـر  رصـد 

اإلعالميـة، كـام اتسـم الوضع بهشاشـة مؤسسـات 

الدولـة وتصاعـد دور الكيانـات املسـلحة خـارج 

الدولـة. كيـان 

وميكن تلخيص أبرز االنتهاكات بالتايل:

وجهـت اتهامـات للصحفين يف مناطق سـيطرة   -

الشـارع،  يحرضـون  بأنهـم  اليمنيـة  الحكومـة 

وأنهـم يهينـون الجيـش والحكومـة.

مبارسـة  عديـدة  عسـكرية  قيـادات  قامـت   -

الصحفيـن. ضـد  االنتهـاكات 

كانـت معظـم االنتهـاكات يف محافظتـي تعـز   -

وحرضمـوت، حيـث حاولـت السـلطات إسـكات 

عليهـم. والتضييـق  الصحفيـن 

قامت السـلطات املحلية يف حرضموت مبالحقة   -

رفضـت  كـا  ينتقدهـا،  مـن  وكل  الصحفيـن 

توجيهـات النائـب العـام بعـدم مالحـق بعـض 

الصحفيـن الذيـن وصلـت قضيتهـم للقضـاء.

مـا يـزال الصحفـي عبداللـه بكـر معتقـاًل يف   -

مـن قبـل األجهـزة األمنية مبحافظـة حرضموت 

منـذ نهايـة شـهر مايـو املـايض.

تعـرض صحفيـون لالعتقـال واالعتـداء من قبل   -

أطـراف تابعـة للمجلس االنتقـايل الجنويب أثناء 

سـيطرتها عـى مناطـق جنوبية.

القعيطـي  نبيـل  واملصـور  الصحفـي  تعـرض   -

قبـل مسـلحن مجهولـن عـى  لالغتيـال مـن 

مـن سـيارة »هايلوكـس«، والذوا بالفرار مبدينة 

عـدن.

يف عـدن تعـرض صحفيـون ووسـائل إعالميـة   -

معارضـة للمجلـس االنتقايل للمالحقـة والتهديد 

واالعتـداء.

تعرض صحفيون وناشـطون حقوقيون لالعتقال   -

واملالحقـة والتهديـد مـن قبـل قيادات عسـكرية 

واختالفهـم  كتاباتهـم  بسـبب  تعـز،  مدينـة  يف 

بالرأي.

لالختطـاف  سـويد  أصيـل  املصـور  تعـرض   -

اىل  توجهـه  أثنـاء  لحـج  مبحافظـة  والتعذيـب 

مدينـة عـدن، وتـم اإلفراج عنـه عقـب التعذيب 

محاسـبة  دون  متدهـورة،  الصحيـة  وحالتـه 

الجنـاة.

يف  خطـرًا  سـلوكًا  السـلطات  بعـض  انتهجـت   -

الضغـط عـى الصحفين مـن خالل اسـتهداف 

حيـث  الضغـط،  أدوات  مـن  كواحـدة  أرسهـم 

قامـت السـلطات األمنيـة بحرضمـوت باعتقـال 

شـقيق الصحفـي محمـد اليزيـدي، يف محاولـة 

منهـا للضغـط عليـه لتسـليم نفسـه، حيـث طلـب 

منـه تسـليم محمـد أو أن يدلهـم عـى مكانـه 

وسـيتم اإلفـراج عنـه.

يف  العمـل  عـن  وإيقافهـم  صحفيـن  اعتقـال   -

مبحافظـة  الحكوميـة  سـبتمرب«   26« صحيفـة 

السـلطات  بالتحريـض عـى  مـأرب، واتهامهـم 

باملحافظـة. األمنيـة 

الحكومـة  عليهـا  تسـيطر  التـي  املناطـق  يف   -

الرعيـة وجـه وزيـر اإلعـالم معمـر اإلريـاين، 

الورقيـة،  الصحـف  جميـع  طباعـة  بإيقـاف 

واالكتفـاء بنسـختها اإللكرتونيـة، بحجـة انتشـار 

كورونـا. وبـاء 
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أودى العـام 2020 وحـده بحيـاة 13 إعالميًـا مينيًـا )10 صحفيـن، ومصوريـن صحفيـن( 
يف الداخـل فقـط، سـنقترص هنـا عى أسـاء حـاالت الوفـاة دون حـاالت القتـل/ االغتيال 
يف هـذا املحـور: )ذكـرى جوهـر - أحمـد الحبييش - بديعـة عوض - نرباس عامـر - انتصار 
حـداد - طـه مكـرد - عـادل ميـري - فضـل الحبيـيش - محمـد الحامـد - محمـد السـيد(، 
تسـبب فـروس كورونـا بوفـاة زميلـن منهـم، كحـاالت تـم تشـخيص أسـباب وفاتهـا طبيًا: 

أحمـد الحبيـيش بصنعـاء، ومحمـد الحامـد بحرضموت.
وأدت األوبئـة غـر املشـخصة بدقـة، التـي انتـرت خـالل النصـف األول من العـام 2020، 
يف اليمـن، وبخاصـة يف مدينـة عـدن، إىل وفاة الزمـالء الصحفين: ذكـرى جوهر، وفضل 
حبيـيش، ومحمـد السـيد، وكان فـروس كورونـا واحـًدا مـن هـذه األوبئـة الفتاكـة التـي 
انتـرصت عـى املؤسسـات الصحيـة اليمنيـة الهشـة وفاقـدة اإلمكانيـات حتى عى مسـتوى 
التشـخيص، وليـس العـالج فقـط، بينـا تـويف أغلـب الزمـالء اآلخريـن نتيجـة أمـراض 
وإصابـات ميكـن الشـفاء منها ببسـاطة يف حالة وجود مؤسسـات صحية متتلـك التجهيزات 
واألدوات الالزمـة ألداء دورهـا، أو عنـد سـهولة السـفر إىل الخـارج لتلقـي العـالج، وأغلـب 

حـاالت وفـاة الصحفيـن كانـت يف مدينـة عـدن جنـوب اليمـن، تلتهـا صنعاء.

تداعيات وآثار جائحة 
وباء كورونا على 
اإلعالم في اليمن

صورة لشاب مبدينة تعز أثناء انتشار جائحة كورونا  / تصوير: أحمد الباشا
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الصحفيون في المعتقالت: 
اإلصابة بكورونا وتهديد السجان

 9 حـر  بصنعـاء،  السـيايس  األمـن  سـجن  يف 

صحفيـن يف عنـرب واحـد ضيـق بشـكل يصيبهـم 

لكـن  العاديـة،  الظـروف  يف  حتـى  باالختنـاق 

صحـي  ووضـع  أشـد  معانـاة  إىل  تحـول  األمـر 

مايـو   12 يف  بالفـروس  أصيبـوا  حـن  أخطـر، 

2020، ورغـم أعـراض الحمـى والشـعور باالختناق 

وااللتهـاب  الجسـم  وارتعـاش  التنفـس  وصعوبـة 

الحـاد يف الحلـق وآالم املفاصل والخمول والشـعور 

عـن  العجـز  لدرجـة  عانوهـا  التـي  بالـدوران، 

الحركـة)1(، فقـد حصلـوا فقـط عـى حقـن مهدئـة 

)فولتاريـن( ومضـاد حيـوي عديـم الفائـدة، ومل 

تتحسـن حالتهـم الصحيـة إال بعـد رشائهـم بعـض 

وبحكـم  الشـخصية،  نفقتهـم  عـى  الفيتامينـات 

انقطاعهـم عـن االتصـال بالعـامل الخارجـي، كان 

مصدرهـم الوحيـد عـن انتشـار الفـروس مـا يرد 

الحـويث،  لجاعـة  التابعـة  »املسـرة«  قنـاة  يف 

والتـي يُسـمح لهـم مبشـاهدتها يف السـجن، فلـم 

يعلمـوا أنهـم أصيبوا بالفـروس إال عندما أخربهم 

طبيـب السـجن عبدالحكيـم أبـو فـارع، أنهـم فعاًل 

قـد أصيبـوا بـه مـع قرابـة 120 معتقاًل آخـر، وهو 

الطبيـب نفسـه الـذي نفـى إصابتهم سـابًقا، وكتب 

بالفـروس  إصابـة  حـاالت  وجـود  بعـدم  تقريـرًا 

توصيـات إلدارة  بوضـع  واكتفـى  السـجن،  داخـل 

للمعتقلـن،  وبصـل«  »برتقـال  بتوفـر  السـجن 

وغسـل »القـات« قبـل وصولـه إليهـم)2(.

انتـر وبـاء كورونـا يف جنـاح التحقيقات بسـجن 

كافـة  وأصيـب  بصنعـاء،  السـيايس  األمـن  جهـاز 

املعتقلـن فيـه، ومنهـم الصحفيـون التسـعة. حينها 

كانـت الزيـارات موقفـة، والفـروس هـو الزائـر 

الوحيـد الـذي مل يتـم منعه مـن زيارتهـم، وعندما 

سـألوا طبيـب السـجن إذا مـا كانت تلـك األعراض 

التـي عانوهـا دليـل إصابتهم بالفـروس، قال لهم 

الصحفيـن  تهديـد  وتـم  عاديـة،  إنفلونـزا  بأنهـا 

بشـأن  الـكالم  عـن  يتوقفـوا  مل  إذا  املعتقلـن 

الفـروس: »بطلـوا لكـم هـذا الـكالم، مـايش والله 

عاتودفـوا«)3(.

مل تكـن توجـد خدمـات طبيـة حقيقيـة يف سـجن 

األوقـات  يف  حتـى  بصنعـاء،  السـيايس  األمـن 

العاديـة، ومـع انتشـار كورونـا كوبـاء فتـاك يؤدي 

فلـم  الوقائيـة،  اإلجـراءات  غابـت  الوفـاة،  إىل 

تُـرصف للمعتقلن كامـات وال معقات وال أدوية، 

كان  فقـد  الجسـدي،  التباعـد  قواعـد  تطبـق  ومل 

العنـرب الـذي يضم الصحفيـن ضيًقا جـًدا، وتُركوا 

وحدهـم ملصارعـة الوباء فيه من أعـراض اإلصابة 

والطعـم،  الشـم  فقدهـم حاسـتي  تضمنـت  التـي 

وزادت املعانـاة التي عاشـوها عندمـا أوقفت إدارة 

وقـايئ،  كإجـراء  السـجن  يف  الزيـارات  السـجن 

حيـث توقـف مبنعهـا دخـول األكل والـراب الذي 

كانـت أرسهـم تحـرضه معها خـالل زياراتهـا لهم، 

وازدادت  التغذيـة،  وسـوء  الفـروس  مـن  فعانـوا 

حالتهـم سـوًءا، وعندما خرجوا إىل عيادة السـجن 

مـع غيـاب إجـراءات الوقايـة، اختلطـوا مبـرىض 

كانـوا  الذيـن  السـجانن  مـن  وبالكثـر  آخريـن، 

وعـن  السـجن،  وإىل  مـن  ويدخلـون  يخرجـون 

طريقهـم تـم نقـل الوبـاء إىل املعتقلـن)4(.

 1 - تـم تأكيـد هـذه املعلومـات مـن قبـل ثالثـة صحفين كانـوا معتقلن حينها يف سـجن األمن 
السـيايس بصنعـاء، بعـد اإلفراج عنهم: هيثم الشـهاب، وهشـام طرموم، وعصـام بلغيث.

 2 - مقابلـة مـع الصحفـي املعتقـل هيثـم الشـهاب، بعـد اإلفراج عنه من سـجن األمن السـيايس 
بصنعـاء، ديسـمرب 2020، كان هيثـم قـد شـاهد نسـخة من تقريـر الطبيـب موضوعة عى 

الطاولـة، عنـد زيارته لعيادة السـجن.
 3 - مقابلـة مـع الصحفـي املعتقـل هشـام طرموم، بعـد اإلفراج عنه من سـجن األمن السـيايس 
بصنعـاء، ديسـمرب 2020، واملقصـود مبفـردة »عاتودفـوا« أنهـم سـيقعون يف ورطـة نتيجة 

حديثهـم عـن الفروس.
4  - مقابلـة مـع الصحفـي املعتقـل عصـام أبـو الغيـث، بعـد اإلفـراج عنـه مـن سـجن األمـن 
السـيايس بصنعـاء، ديسـمرب 2020، وهـو يعاين حتـى اآلن آثار إصابتـه بالفروس وضعف 

مناعتـه، كـا قال.
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الصحفيون اليمنيون 
في مواجهة الفيروس والسلطات

يف  كورونـا  انتشـار  حـول  الشـديد  التكتـم  مـع 

اليمـن، من السـلطات املختلفـة، فاوضت اإلعالمية 

اليمنيـة املقيمـة يف لنـدن، نوال املقحفي، سـلطات 

الحوثيـن بصنعـاء، ملـدة أسـبوعن، للحصول عى 

أوضاعهـا  ملعرفـة  املستشـفيات  أحـد  لزيـارة  إذن 

مـن  بعدهـا  لتتمكـن  الفـروس،  مـع  وتعاملهـا 

6 أشـخاص محسـوبن  زيارتهـا، ولكـن مبرافقـة 

عـى الحوثيـن، حيـث ُمنـع األطبـاء مـن إعطائها 

للضحايـا)5(. الصحيحـة  األرقـام 

مـا رأتـه املقحفـي تشـدًدا غر مربر معهـا من قبل 

السـلطات الحوثية، كان امتيازًا بالنسبة للصحفين 

الذيـن ال يحظون بحاية مؤسسـات إعالمية دولية 

مثلهـا، فقـد تعرضـوا للمنـع مـن تغطيـة تداعيـات 

انتشـار الفـروس، والتهديـد للمخالفـن مـن قبـل 

الحوثيـن بصنعـاء واملجلـس االنتقـايل يف عـدن، 

باعتبـار األمـر »موضوًعـا أمنيًا«)6(.

وكالـة  رئيـس  نائـب  عبدالقـدوس،  محمـد  نـر 

»سـبأ« الواقعـة تحـت سـيطرة الحوثيـن بصنعاء، 

معلومـة عن أول حالـة إصابة يف مناطق الجاعة، 

فقـام وزير اإلعـالم بإيقافـه عن العمل بسـببها)7(. 

مـن  املعلومـات  عـى  الصحفيـون  يحصـل  ومل 

قبـل السـلطات املعنيـة، حيـث تـم توجيه الوسـائل 

اإلعالميـة يف مناطـق الحوثيـن بعـدم التعاطـي 

مـع األرقـام وتهدئة الوضع)8(، فانترت الشـائعات 

واملعلومـات الخاطئـة بشـأن حقيقة وضع انتشـاره، 

وطـرق الوقايـة منـه، وتسـببت يف زيـادة آثـاره، 

ومـا تـرب مـن معلومـات عـن الوضـع الحقيقـي 

يقيمـون  صحفيـن  طريـق  عـن  كان  للفـروس 

خـارج البـالد، بعيـًدا عن قبضـة السـلطات املحلية.

تضليـل  عـى  السياسـات  هـذه  آثـار  تقتـرص  مل 

املواطنـن فقـط، بـل أثـرت مبـارشة عـى حيـاة 

الصحفيـن ومصـادر دخلهـم، وتعزيـز مخاوفهـم 

يف الحديـث عـن الفـروس، حيـث مل يجـد معـدو 

هـذا التقريـر إال تجاوبًـا محـدوًدا مـن الصحفين 

عنـد توجيه األسـئلة إليهم عن كيفيـة تأثرهم وتأثر 

عملهـم بـه، بينـا أغلبهـم مل يبـدوا أي تجـاوب.

مـن  اليمنيـن  الصحفيـن  مـن  الكثـر  ُحـرم 

املشـاركات الخارجيـة بسـبب تفـيش وبـاء كورونـا، 

كان  التـي  التدريبيـة  الـدورات  توقفـت  حيـث 

أو  باإللغـاء  الخـارج،  يف  لهـا  مرشـًحا  بعضهـم 

التأجيـل، وبعضهـا نفـذت عـرب تطبيقـات االتصال 

الجاعـي عـى اإلنرتنـت كتطبيـق زووم، فخـر 

العـرات منهم الكثر من فـرص العمل والتدريب 

والخـربات التـي توفرهـا املشـاركات الخارجيـة)9(.

منـع النـزول امليـداين حد مـن القدرة عـى العمل، 

بخاصـة أنـه ليس لـكل الصحفيـن وسـائل اتصال 

مناسـبة كبديل، وهنـاك مؤسسـات إعالمية أعطت 

إجـازات ملنتسـبيها ، ويف الوقـت نفسـه ُحرمت من 

اإلعالنـات كمصـدر دخـل، فـكادت مصـادر دخـل 

الصحفيـن فيهـا أن تنقطـع لعـدة أشـهر عاشـوا 

فيهـا ظروفًـا ماديـة صعبـة، بعضهـم مل يتجاوزهـا 

لذلـك، مل  ونتيجـة  التقريـر،  إعـداد  وقـت  حتـى 

يسـتطيعوا الوفـاء بالتزاماتهـم تجـاه مـن يعولـون 

مـن أطفالهـم وعائالتهـم املعتمـدة عليهـم)10(.

5  - نـوال املقحفـي، »اليمـن: فـروس كورونا يف منطقة حرب«، يب يب يس عريب، 15 ديسـمرب 
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-55302465 ،2020

6  - إسـالم محمـد، »اليمـن... صحفيـون يواجهـون القمـع يف تغطيـة كورونا«، »املشـاهد نت«، 
/https://almushahid.net/69757 ،2020 ،27 ديسـمرب

7  - »توقيـف مسـؤول حويث بسـبب نره شـائعة عن فـروس كورونا )وثيقـة(«، وكالة الصحافة 
http://www.ypagency.net/248812 ،2020 اليمنية، 3 أبريل

8  - إسـالم محمـد، »اليمـن... صحفيـون يواجهـون القمـع يف تغطيـة كورونا«، »املشـاهد نت«، 
مصدر سـابق.

9  - مقابلـة مـع الصحفـي االسـتقصايئ أصيـل سـارية، يف ديسـمرب 2020، وقد ُحـرم مع زمالء 
آخريـن مـن مشـاركات كانـوا قد ُدعـوا إليها يف عـدة دول، بسـبب الفروس.

10  - مقابلـة مـع الصحفيـة والناشـطة وداد البدوي، يف ديسـمرب 2020، وقـد ُحرمت هي أيًضا 
مـن حضـور مشـاركات خارجية كانت قـد دعيت إليها مسـبًقا.
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يف صنعـاء، أُجـرب الصحفيون عـى العمل من املنـزل، ومل توفر 

لهـم اإلجـراءات الوقائيـة الالزمـة، بـل اعتمـدوا عـى أنفسـهم 

يف توفرهـا. ولعـدم القـدرة عـى العمـل امليـداين، فقـد تراجع 

اإلنتـاج واملـردود املـادي أيًضـا، واتجـه الصحفيـون للعمـل يف 

مجـاالت أخـرى بحثًـا عن مصادر دخـل بديلـة، وأصيب بعضهم 

بالفروس)11(.

ويف حرضمـوت، حصـل الصحفيـون عـى أدوات الوقايـة مـن 

أغلـب املؤسسـات التـي يعملـون بهـا، وبعضهـم ُمنحـوا إجـازات 

مدفوعـة، لكـن العمل امليـداين تراجع لتوقف الفعاليـات العامة، 

فقـل اإلنتـاج واملـردود املايل أيًضـا)12(.

ويف تعـز، مل يختلـف الوضـع عـا سـبق، ولجـأ الصحفيـون إىل 

العمـل عـن بعـد، ولكـن مسـتوى الدخل تراجـع نتيجـة الظروف 

التـي أحدثها الفـروس)13(.

ويف عـدن، أصيـب بعض الصحفيـن، ومل توفـر أدوات الوقاية 

لهـم، وتوقـف بعضهـم عـن العمـل أو عملـوا عـن بعـد، بينـا 

توقـف العمـل امليـداين)14(.

بشـكل عـام، حصـل مراسـلو وسـائل اإلعـالم الخارجيـة عـى 

إجـراءات وأدوات سـالمة مرتفعـة، مل يحـَظ بهـا إال قلـة مـن 

تأثـر،  الجميـع  دخـل  ولكـن  املحـيل،  اإلعـالم  يف  الصحفيـن 

بالـذات أولئـك الذيـن يتعاملـون حسـب حجـم اإلنتـاج، وليـس 

براتـب ثابـت.

مـن  القليـل  عـى  إال  يحصلـوا  مل  الصحفيـن  فـإن  باملقابـل، 

عملهـم،  أثنـاء  الفـروس  مـع  بالتعامـل  الخاصـة  اإلرشـادات 

والعمـل باسـتخدام الشـبكة املعلوماتيـة كبديل لتجـاوز تداعيات 

الفـروس عـى عملهـم، كـا فعـل مركـز اإلعـالم االقتصـادي 

لفـروس  الجيـدة  الصحفيـة  بالتغطيـة  خـاص  دليـل  بإصـدار 

»كورونـا«.

 11 - مقابالت مع صحفين يف مؤسسات حكومية وأهلية بصنعاء، ديسمرب 2020.
12  - مقابالت مع صحفين يف مؤسسات حكومية وأهلية بحرضموت، ديسمرب 2020.

13  - مقابالت مع صحفين يف مؤسسات حكومية وأهلية بتعز، ديسمرب 2020.
14  - مقابالت مع صحفين يف مؤسسات حكومية وأهلية بعدن، ديسمرب 2020.
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صحفيون أصيبوا بفيروس كورونا:

ومنـذ بـدء تفـّي وبـاء كورونـا يف اليمـن، لقـي 10 صحفيـني حتفهـم، يف الوقـت الـذي 

مل نسـتطع التأكـد عـا إذا كان جميـع الصحفيـني املتوفـني أصيبـوا بالعـدوى خـالل أداء 

عملهـم أم ال، إال أنـه مـن املتعـارف عليـه أن أغلـب الصحفيني والعاملـني يف مجال اإلعالم 

يفتقـرون إىل أبسـط أدوات السـالمة والحايـة الرضوريـة لتغطيـة وبـاء كورونـا.

الوفـــــــيات

أحمد الحبيي

انتصار حداد

عادل ميرسي

ذكرى جوهر

نرباس عامر

محمد الحامد

بديعة عوض

طه مكرد

محمد السيدفضل حبيي

وفاة

وفاة

وفاة

وفاة

وفاةوفاة

صحفي تقلد عدًدا من املناصب الحكومية، كان 
آخرها رئيس مجلس إدارة مؤسسة 14 أكتوبر 

للصحافة مبحافظة عدن، أصيب بفروس كورونا، 
وتويف بتاريخ 2 يونيو2020، بالعاصمة صنعاء. 

صحفية وإعالمية بقناة عدن الفضائية، أصيبت 
بفروس كورونا، وتوفيت بتاريخ 24 مايو 2020، 

مبدينة عدن. 

تويف بتاريخ 25 مايو 2020، بعد إصابته بفروس 
كورونا، مبدينة عدن. 

صحفية بصحيفة »14 أكتوبر«، ومدير مكتب نقابة 
الصحفين مبدينة عدن، أصيبت بفروس كورونا، 

وتوفيت بتاريخ 15 مايو 2020، مبدينة عدن.

مذيعة بقناة »اليمن اليوم«، كانت تعاين من 
فشل كلوي، وأثناء عمل الفحوصات يف املستشفى 
بالقاهرة إلجراء عملية زرع كى، أصيب بفروس 

كورونا، وتوفيت بتاريخ 28 مايو 2020. 

عضو فرع نقابة الصحفين بحرضموت، أصيب 
بفروس كورونا، وتويف يف 2 يونيو 2020، يف 

حرضموت. 

صحفية ومذيعة بإذاعة املكال، أصيبت بفروس 
كورونا، توفيت بتاريخ 20 مايو 2020، يف 

حرضموت.

مدير إدارة الرصد اإلذاعي والتلفزيون بوكالة »سبأ« 
فرع عدن، أصيب بفروس كورونا، وتويف بتاريخ 

12 مايو 2020، مبدينة عدن. 

صحفي بوكالة األنباء اليمنية »سبأ«، أصيب بفروس 
كورونا، وتويف يف 3 مايو 2020، مبدينة عدن.

املصور محمد السيد، عمل مصوًرا لعدد من الوسائل 

اإلعالمية، وقبلها عمل مصوًرا يف تلفزيون عدن منذ 

العام 1977، تويف بتاريخ 20 مايو 2020، يف عدن. 

وفاة

وفاة

وفاة

وفاة
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أحمد البكاري

اإلعالمي خالد راجح

سليان النواب

مالك الحكيمي

كامل الخوداين

صحفي ومراسل تلفزيون »العريب« يف تعز، 

أصيب يف األول من يونيو، وتعاىف بعد 20 يوًما 

مبدينة تعز. 

االصـــــــابات

مصور قناة »الجزيرة« مبدينة تعز، أصيب 

بفروس كورونا، يف... يونيو 2020، مبدينة تعز.

مصور إعالمي، أصيب بفروس كورونا، بتاريخ 

10 مايو 2020، مبحافظة مأرب.

مراسل قناة »مين شباب« الفضائية، أصيب 

بفروس كورونا، يف 1 يونيو 2020، مبدينة تعز.

صحفي، أصيب بفروس كورونا، بتاريخ 22 

نوفمرب 2020، مبحافظة عدن.

صحفية تكتب لعدد من املواقع اإلخبارية، منها 

موقع »املشاهد نت«، ومساعد معد يف أحد 

برامج قناة »بلقيس«، أصيبت يف األول من 

يونيو، وتعافت بعد 20 يوًما، مبدينة تعز. 

إصـــابة

إصـــابة

إصـــابة

إصـــابة

إصـــابة

إصـــابة

عبدالرحمن الشوايف
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رســم: رشــــاد السامعي
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صحفيون يواجهون أحكام 
اإلعدام بسبب كتاباتهم 

الصحفية

أصـدرت جاعـة الحـويث أحكاًما باإلعـدام ضد صحفيـن وناشـطن مخالفن لها 

بالـرأي، حيـث صـدر 11 حكم إعـدام خالل العـام 2020، ففي شـهر أبريل املايض 

أصـدرت املحكمـة الجزائيـة املتخصصـة )أمـن دولـة( الخاضعـة لسـيطرة الحـويث، 

حكـًا باإلعـدام تعزيـرًا لـ4 صحفيـن، وهـم: »عبدالخالق عمران، وأكـرم الوليدي، 

وحـارث حميـد، وتوفيـق املنصـوري«، بعـد 5 أعوام مـن االعتقال واإلخفـاء القري 

والتعذيـب عـى خلفية عملهـم الصحفي.

ويف شـهر نوفمـرب، أصـدرت املحكمـة نفسـها حكـًا غيابيًـا بإعـدام 7 صحفيـن 

وصفتهـم بالفاريـن مـن وجه العدالة، ومصـادرة ممتلكاتهم، وهم: »نادية السـقاف، 

القاعـدي، وأحمـد املسـيبيل،  الديـن، ومحمـد قيـزان، وعبدالباسـط  وجميـل عـز 

ومختـار الرحبـي، وحسـن باسـليم«.
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محاكمة غير قانونية:

ووثـق املرصـد شـهادات بـأن املحاكمة متت بشـكل 

غـر قانوين، وبعيًدا عن إجراءات العدالة املتعارف 

عليهـا يف سـر التحقيقـات وجلسـات املحاكمة، مل 

يحصـل خاللهـا الكثر من الصحفيـن -إن مل نقل 

بعـض  باسـتثناء  محاميهـم،  لقـاء  عـى  األغلبيـة- 

اللقـاءات أثناء جلسـات التحقيقـات واملحاكمة، إىل 

جانـب تعرضهـم للتهديدات.

وتعـرض محامـو الصحفيـن للتهديـد واملضايقـات 

بسـبب دفاعهـم عـن موكليهـم، ورفضـت املحكمـة 

ملـف  املحامـن  تسـليم  الجلسـات  إحـدى  يف 

القضيـة ومواعيـد جلسـات املحاكمـة، ومنعتهم من 

الرتافـع أمامهـا، وطرد املحامي يف إحدى جلسـات 

جلسـة  عقـدت  كـا  الــ10،  الصحفيـن  محاكمـة 

النطـق بالحكـم دون معرفة املحامـن وحضورهم، 

ودون حتـى كفالـة حـق الدفـاع للصحفيـن الذين 

رفضـوا يف الجلسـة األوىل ردهـم عـى مـا تدعيـه 

عـى  الـرد  وأحالـوا  ضدهـم،  أدلـة  مـن  النيابـة 

محاميهـم، لكـن املحكمـة قررت منـع املحامن من 

الحضـور، وأصـدرت حمكهـا بنـاًء عى تلـك األدلة، 

دون أن يـرد أو يفندهـا املحامـي.

بـدأت قضيـة الصحفيـن املحكوم عليهـم باإلعدام 

عبدالخالـق عمـران وأكـرم الوليدي وحـارث حميد 

وتوفيـق املنصـوري، باختطافهـم من أحـد الفنادق 

بالعاصمـة صنعـاء، يف الـ9 من يونيـو 2015، أثناء 

إىل  واقتيادهـم  الصحفـي،  عملهـم  مارسـتهم 

قسـم األحمـر مبنطقـة الحصبـة، وظلـوا فيـه ألكر 

مـن 10 أيـام، ثـم أقدمـت عـى إخفائهـم قـًرا 

ألكـر مـن 3 أشـهر، دون زيـارة أهاليهـم. تعـرض 

الصحفيـون خالل فـرتة اإلخفاء القـري ألصناف 

العـذاب النفـي والجسـدي. وبعـد ذلـك اتضح أنه 

تـم إخفاؤهـم يف البحـث الجنـايئ بصنعـاء، ليتـم 

الثـورة،  احتياطـي  سـجن  إىل  الصحفيـن  نقـل 
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وقبعـوا فيـه أكـر مـن 6 أشـهر، تعرضـوا خاللهـا 

وبعـد فـرتة  الزيـارات،  ومنـع  واإلخفـاء  للتعذيـب 

تـم نقلهـم مـن سـجن الثـورة إىل سـجن احتياطي 

هـربة، وهنـاك تعرضوا للعـزل االنفـرادي واإلخفاء 

والجسـدي  النفـي  والتعذيـب  مـن شـهر،  ألكـر 

ومنـع الزيـارة بـن الفـرتة واألخـرى، ثـم تـم نقل 

الصحفيـن إىل سـجن األمـن السـيايس.

جاعـة  عقـدت   ،2019 ديسـمرب  مـن  الــ9  ويف 

صحفيـن،   10 محاكمـة  جلسـات  أوىل  الحـويث 

مـن بينهـم توفيـق املنصـوري وعبدالخالـق عمران 

حضـور  دون  حميـد،  وحـارث  الوليـدي  وأكـرم 

املحامـن، رغـم طلـب الصحفيـن. وبعـد انعقـاد 

الجلسـة تقـدم املحامـون بطلـب تسـليمهم نسـخة 

مـن امللـف، ورفضـت املحكمـة تسـليمهم. وبـدأت 

هـذه الجلسـة بعـد أكـر من 4 أعـوام مـن اإلخفاء 

القـري والتعذيـب، وتنقلهـم بن سـجن احتياطي 

الثـورة وهـربة واألمـن السـيايس.

ويف 6 يناير 2020، عقدت الجلسـة الثانية ملحاكمة 

الصحفيـن، دون حضـور الصحفين، وتـم تأجيلها 

والصحفيـن  املحامـن  مـن  عـدد  إعـالن  بسـبب 

حضورهـم الجلسـة. وعقدت الجلسـة الثالثة بتاريخ 

الرابعـة  الجلسـة  عقـدت  كـا   ،2020 ينايـر   27

بتاريـخ 17 فربايـر 2020، وبسـبب عـدم حضـور 

ممثـل عن النيابة العامة تـم تأجيلها، ويف 9 مارس 

عقـدت الجلسـة الخامسـة، التـي أحيـل فيهـا ملـف 

الصحفيـن للنطق بالحكم. ويف الجلسـة السادسـة 

املنعقـدة بتاريخ 11 أبريـل 2020، أصدرت املحكمة 

»عبدالخالـق  وهـم:  صحفيـن   4 بإعـدام  حكـًا 

عمـران، وأكـرم الوليـدي، وحـارث حميـد، وتوفيق 

الصحفـي،  عملهـم  خلفيـة  عـى  املنصـوري«، 

وإدانـة الصحفيـن الـ6: »هشـام طرموم، وهشـام 

اليوسـفي، وهيثـم راوح، وعصـام بلغيـث، وحسـن 

عنـاب، وصـالح القاعـدي«، بالتهـم املوجهـة لهـم، 

واالكتفـاء باملـدة التـي قضوهـا يف السـجن.

وأكـد محامـي الصحفيـن املختطفـن عبداملجيـد 

للصحفيـن  القانـوين  الوضـع  خطـورة  صـربة، 

املعتقلـن يف صنعـاء مـن قبـل جاعـة الحـويث، 

ومـا يتعرضـون لـه مـن محاكمـة سياسـية هزليـة 

وباطلـة، مل تضمـن لهـم أبسـط حـق مـن حقوقهم 

يف الدفـاع وحضـور محاميهـم، كا تعمـد القضاء 

عقـد جلسـات رسيـة.

وقـال إن الصحفيـن املختطفـن يف أجهـزة األمن 

فهـي  مأسـاويًا،  وضًعـا  يعيشـون  االسـتخباراتية، 

متـارس ضدهم أبشـع أنواع املارسـات من تعذيب 

وحرمـان من الرعاية الصحية. كل هذه املارسـات 

خارجـة عـن إطـار القوانـن الدسـتورية واملواثيـق 

الدوليـة، كـا أن السـلطات األمنية ترفـض اإلفراج 

عـن الصحفيـن الذيـن لديهـم أوامـر إفـراج مـن 

قبـل السـلطات القضايـا التابعـة لجاعـة الحويث.

قضايـا  إحالـة  يفـرتض  كان  الـذي  الوقـت  يف 

واملطبوعـات  الصحافـة  محكمـة  إىل  الصحفيـن 

الخاصـة بقضايـا النـر، تتـم محاكمـة الصحفين 

دولـة(،  )أمـن  املتخصصـة  الجزائيـة  املحكمـة  يف 

مـا  عليـه،  املتعـارف  للقانـون  مخالـف  وهـذا 

والـذي  املحكمـة،  وقانونيـة  أهليـة  عـدم  يعنـي 

القضيـة  أمامـه  املنظـورة  القـايض  أكـده تـرصف 

يف إحـدى جلسـات املحاكمـة، والـذي أفصـح عـن 

قناعتـه املسـبقة بإدانـة الصحفيـن يف أول جلسـة 

للمحاكمـة، إذ قـال مخاطبًـا الصحفيـن وهـم يف 

قفـص االتهـام، باللفظ الرصيـح »أنتم أعـداء الله 

واسـتقاللية  حيـاد  يف  انتهـاك  وهـذا  والشـعب«. 

القضـاء.
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عبدالخالق أحمد عبده عمران، 

البالغ من العمر 35 عاًما، 

ينتمي ملحافظة ذمار، متزوج 

ولديه طفالن )ولد وبنت(، يعمل 

رئيس تحرير موقع »اإلصالح 

أونالين«.

أكرم صالح مسعد الوليدي، 

صحفي يبلغ من العمر 31 

عاًما، ينتمي ملحافظة رمية، 

يعمل محرًرا يف موقع »الربيع 

نت«.

حارث صالح صالح حميد، 

صحفي يبلغ من العمر 32 عاًما، 

خريج كلية اإلعالم، يعمل مبوقع 

»الربيع نت«.

نادية السقاف، وزير إعالم 

سابق، ونائب رئيس الهيئة 

الوطنية للرقابة عى تنفيذ 

مخرجات الحوار الوطني، 

رئيس تحرير مجموعة »مين 

تاميز« الناطقة باللغتن العربية 

واإلنجليزية.

توفيق محمد ثابت املنصوري، 

صحفي عمل مبوقع »املصدر 

أونالين«، ويبلغ من العمر 34 

عاًما، متزوج ولديه 3 أطفال.

اإلعالمي جميل عز الدين، رئيس 

قطاع التلفزيون يف الفضائية 

اليمنية.

صحفيون يواجهون أحكام اإلعدام 
بسبب كتاباتهم الصحفية

عبدالخالق عمران:

أكرم الوليدي:

حارث حميد:

نادية السقاف

توفيق املنصوري

جميل عز الدين:
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الدكتور محمد قيزان، وكيل 

وزارة اإلعالم، ورئيس قناة 

»صنعاء« الفضائية سابًقا.

الصحفي مختار الرحبي، 

مستشار وزارة اإلعالم، ومدير 

قناة »املهرية« الفضائية، 

وسكرتر صحفي سابق لرئيس 

الجمهورية.

عبدالباسط القاعدي، صحفي، 

ووكيل وزارة اإلعالم اليمنية.

حسن باسليم، صحفي، ونائب 

وزير اإلعالم، قدم استقالته 

يف 2011 من رئاسة قطاع 

التلفزيون بصنعاء.

اإلعالمي أحمد املسيبيل، 

مستشار وزارة اإلعالم، عمل 

سابًقا كمذيع يف قناة »سهيل« 

الفضائية والفضائية اليمنية.

محمد قيزان:

مختار الرحبي:

عبدالباسط القاعدي

حسني باسليم

أحمد املسيبيل
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الصحفيون المفرج عنهم خالل العام 2020

صالح القاعدي

عصام بلغيث

هيثم الشهاب

حسن عناب

عبدالحافظ الصمدي

هشام اليوسفي

حامد القعود

هشام طرموم

بالل العريفي

عادل الحكيم

محمد عيل املقري
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صحفيون ما زالوا في سجون الحوثي

عبدالخالق عمران

حارث حميد

توفيق املنصوري

د. وديع الرشجبي

وحيد الصويف

سلطان قطران

محمد الصالحي

أكرم الوليدي

نبيل السداوي
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االنتهاكات 
ضد حـــرية التعبير 
خــــالل العام 2020م

خديجة ابنة الصحفي املعتقل عبدالله بكر 
أثناء تنفيذ وقفة احتجاجية مبدينة حرضموت للمطالبة باإلفراج عنة

 تصـوير: محيي الدين
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هـذا  يف  واملعلومـات  البيانـات  جمـع  تـم  لقـد 

التقريـر مـن خـالل فريـق مهنـي مـن الراصدين 

االقتصـادي،  الدراسـات واإلعـالم  يتبعـون مركـز 

رئيسـية. محافظـات   5 يف  يتواجـدون 

اعتمـد الراصـدون يف جمع البيانـات عى منهجية 

االتصـال املبـارش بالضحايـا أو شـهادات أقاربهـم 

أو عـرب وسـائل اإلعـالم أو مـن خـالل البالغـات 

التـي تقـدم بهـا الضحايـا أو أقاربهـم اىل مرصـد 

الحريـات اإلعالميـة التابـع للمركـز، حيـث يعمـل 

فريـق الرصـد عـى املراجعـة والتحقـق مـن جميع 

البيانـات واملعلومـات املرصـودة مـن خـالل آليـة 

حاالت اختطاف: يطلق التقرير مصطلح »االختطاف« عى جميع 

حاالت »االعتقال« املرتكبة من الجاعات والكيانات الخارجة 

عن سيطرة السلطة الرعية املعرتف بها دوليًا.

منهجية التقرير:

تعريفات 
ومفاتيح:

الملخص التنفيذي:

اإلعالميـة  للحريـات  االنتهـاكات  تقريـر  رصـد 

يف اليمـن خـالل العـام 2020م، عـدد 143 حالـة 

انتهـاك ضد أفراد )صحفين ونشـطاء يف وسـائل 

إعالميـة  ومؤسسـات  االجتاعـي(،  التواصـل 

وإغـالق(. )إيقـاف 

وتركـزت حـاالت االنتهـاكات التـي وثقهـا »مرصد 

الحريـات اإلعالميـة« يف محافظات صنعـاء، تعز، 

عـدن، حرضمـوت، مـأرب، اب، سـقطرى، شـبوة، 

البيضـاء، الحديـدة، الجوف، لحـج، الضالع، وأبن.

وتوزعـت االنتهـاكات التـي سـجلها املرصـد خـالل 

ونشـطاء  )صحفيـن  أفـراد  ضـد   ،2020 العـام 

يف وسـائل التواصـل االجتاعـي(، توزعـت بـن 

3 حـاالت قتـل، و11 حالـة أحـكام باإلعـدام، و7 

تحقـق تشـمل مـا ال يقـل عـن 3 مصـادر مختلفـة.

إن البيانـات املعلومـات الـواردة يف هذا التقرير ال 

تعنـي أن جميـع االنتهـاكات قد تـم رصدها، بل إن 

هنـاك حـاالت انتهـاكات يخىش ضحاياهـا اإلبالغ 

عنهـا ملخـاوف مـن حـدوث تبعـات أشـد خطـورة 

عليهـم مـن قبـل املنتهكن.

إننـا يف هـذا التقريـر مل نسـتطع أن نـورد جميـع 

اختصـار  يف  لرغبتنـا  نظـرًا  االنتهـاكات  قصـص 

قصـص  أهـم  بـرد  اكتفينـا  حيـث  التقريـر، 

االنتهـاكات.

حـاالت اختطـاف، و10 حالـة إصابـة، و11 حالـة 

تهديـد،  حالـة  و15  اعتـداء،  حالـة  و11  اعتقـال، 

و4 حـاالت إيقـاف عـن العمـل، و5 حـاالت انتهاك 

حالـة  و66  إعالميـة،  مؤسسـات  ضـد  مورسـت 

أخـرى. انتهـاكات 

ومازالـت جاعـة الحـويث )أنصـار اللـه( تتصـدر 

 70 بواقـع  الصحفيـن  ضـد  االنتهـاكات  قامئـة 

حالـة انتهـاك من إجـايل الحاالت املسـجلة، و44 

انتهـاكاً مارسـتها أطـراف تابعـة للحكومـة اليمنيـة 

املعـرتف بهـا دوليًـا، و3 حـاالت انتهـاك مارسـتها 

أطـراف تابعـة للمجلـس االنتقـايل الجنـويب، و22 

انتهـاكًا قـام بهـا مجهولـون، و4 حـاالت انتهـاك 

مارسـها متنفـذون .
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سـجل التقريـر، خـالل العـام املـايض، 143 حالـة 
انتهـاك، منهـا 138 حالـة انتهـاك مورسـت ضـد 
التواصـل  أفـراد )صحفيـن ونشـطاء يف وسـائل 
االجتاعي(، وبنسـبة 97% من إجايل االنتهاكات 
املسـجلة، و5 حـاالت انتهـاك مورسـت ضد وسـائل 

إعالميـة وبنسـبة %3.
توزعـت االنتهـاكات بن 3 حاالت قتـل، و11 حالة 
أحـكام باإلعـدام، و7 حاالت اختطـاف، و10 حالة 
اعتـداء،  اعتقـال، و11 حالـة  إصابـة، و11 حالـة 
و15 حالـة تهديـد، و4 حـاالت إيقـاف عـن العمل، 

  أنـــواع االنتـــهاكات:

   التوزيع الجغرافي لمناطق االنتهاكات:

مســــؤولية االنتهاكات:

شهدت مناطق مختلفة يف اليمن حاالت 

انتهاكات ضد اإلعالم، حيث رصد التقرير 

37 حالة انتهاك مبدينة الجوف، و30 حالة 

مبدينة صنعاء، و22 حالة انتهاك مبدينة 

تعز، و17 حالة انتهاك يف عدن، و15 حالة 

انتهاك مبحافظة حرضموت، ثم مدينة مأرب 

بـ10 حاالت، ثم محافظة إب بـ3 حاالت، 

ومحافظتي شبوة والضالع بحالتي انتهاك لكل 

منها، ثم محافظات الحديدة ولحج والبيضاء 

وسقطرى وأبن بحالة واحدة لكل منها.

تتصـدر  اللـه(  )أنصـار  الحـويث  ماتـزال جاعـة 

 70 بواقـع  الصحفيـن،  ضـد  االنتهـاكات  قامئـة 

انتهـاكاً من إجـايل الحاالت املسـجلة خالل العام 

املـايض، و44 حالـة انتهاك مارسـتها أطراف تابعة 

و66 حالـة انتهـاكات أخرى.
مؤسسـات  ضـد  انتهـاك  حـاالت   5 سـجل  كـا 
إعالميـة، تنوعـت بـن إيقـاف وإغـالق مؤسسـات 
»ُسـارة  إذاعـة  ونهـب  اقتحـام  منهـا  إعالميـة، 
Fm« وإذاعـة »ألـوان«، مـن قبل مسـلحن تابعن 
لجاعـة الحـويث يف محافظـة إب، كـا أصـدرت 
محكمـة الصحافـة واملطبوعات بصنعـاء حكًا ضد 
شـبكة الهويـة الفضائيـة، وتغرميهـا مبلـغ مليـون 

ريال.

للحكومـة اليمنيـة، و22 انتهاكًا قـام بها مجهولون، 

و3 حـاالت مارسـتها أطراف تابعة ملسـلحي املجلس 

االنتقـايل الجنـويب، و4 حـاالت قام بهـا متنفذون.
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  قـــــتل:

وثـق مرصـد الحريـات اإلعالميـة، نهايـة شـهر ديسـمرب مـن 

العـام 2020، مقتـل الصحفـي أديـب الجنـاين، مراسـل قنـاة 

»بلقيـس« الفضائيـة مبدينـة عـدن، بعـد إصابتـه باالسـتهداف 

لعـودة  تغطيتـه  أثنـاء  الـدويل،  عـدن  مبطـار  واالنفجـارات 

الحكومـة اليمنيـة الجديـدة إىل اليمـن ملارسـة مهامهـا.

وقُتـل املصـور الصحفـي نبيـل القعيطـي، البالـغ مـن العمـر 

32 عاًمـا، عـى أيـدي مسـلحن مجهولـن عـى مـن سـيارة 

والذ  عـدن،  مبدينـة  منزلـه  مـن  خروجـه  بعـد  »هايلوكـس«، 

الجنـاة بالفـرار. وُدفـن الصحفـي القعيطـي قبـل أن تكشـف 

الحقيقـة، أو يتـم القبض عـى الجناة. وعمـل القعيطي مصوًرا 

بوكالـة األنبـاء الفرنسـية وعدد من الوسـائل اإلعالميـة املحلية 

والدوليـة.

ووثـق مرصد الحريـات اإلعالمية، خالل شـهر يناير من العام 

الحـايل، قتـل املصور اإلعالمـي بصحيفة »26 سـبتمرب«، بديل 

الربيهـي، الـذي قُتـل باسـتهداف صاروخـي لجاعـة الحويث 

عى معسـكر االسـتقبال مبحافظة مـأرب، أثنـاء تصويره لحفل 

التخرج.

بلغ عدد حاالت 
القتل، خالل العام 

املايض، 3 حاالت 
قتل، منها حالتان 

ُسجلتا مبدينة عدن، 
والثالثة مبدينة 

مأرب

القعيطيالجناين  الربيهي
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7 حـاالت، منهـا  بلـغ عـدد حـاالت االختطـاف، خـالل العـام املـايض، 

حالتـان بالعاصمـة صنعـاء، وحالة واحـدة مبحافظة الحديـدة، وحالة 

مبحافظـة سـقطرى، وحالـة مبحافظـة أبـني، وحالـة مبحافظـة إب، 

وحالـة مبحافظـة لحـج.

اختطاف 

أقـدم مسـلحون مجهولـون عى اختطـاف الصحفي أصيل سـويد، مبحافظة لحـج، أثناء 
توجهـه إىل مدينـة عـدن، وتـم اإلفـراج عنـه بعـد شـهر مـن اختطافـه، وحالتـه الصحية 

متدهـورة، وتظهـر عليه آثـار التعذيب.
أفـرج عـن أصيـل بعد تواصل مسـلحن مع شـقيقه للحضـور إىل منطقة الوهط السـتالم 
شـقيقه، وبعـد تسـليم أصيـل ألحـد أقاربه من قبل مسـلحن عى من سـيارة »توسـان«، 
كان مسـلحون آخـرون عـى مـن سـيارة »هايلوكـس« يتبعـون أصيـل أثنـاء توجهـه إىل 

مدينـة تعز.

الدكتـور وديع الرجبي، أحد أسـاتذة ومؤسـي قسـم اإلعالم بجامعـة الحديدة، تعرض 
لالختطـاف مـن قبل مسـلحن حوثين مـن أحد شـوارع العاصمة صنعاء، أثنـاء تواجده 
فيهـا. بعـد اختطافـه تـم نقلـه بطريقة غـر قانونيـة إىل منطقـة مجهولة، ُمنعـت أرسته 
مـن زيارتـه، كـا رفضـت جاعـة الحـويث اإلفـراج عنـه أو إحالتـه للجهـات القضائيـة 
املختصـة للنظـر يف قضيتـه. وجـاءت عملية اختطافـه عقب كتاباته عن عـدد من طالب 

كليـة اإلعالم الذيـن اختطفتهـم الجاعة مبحافظـة الحديدة.

أقـدم مسـلحو املجلـس االنتقـايل الجنـويب عـى اختطـاف الصحفـي عبداللـه بدهـان، 
بعـد سـيطرتهم عـى محافظـة سـقطرى، عـى خلفيـة كتاباتـه الصحفيـة املناهضـة لها، 
وتـم اإلفـراج عنـه بعـد يومـن من االعتقـال. وعمـل بدهان مراسـاًل لعدد من الوسـائل 

اإلعالمية.

أقدمـت مجموعـة مسـلحة مـن جاعـة الحـويث، فجـر األحـد 20 أبريـل املـايض، عـى 
اختطـاف الكاتـب خالد الرويشـان، وأخـذه إىل مكان مجهـول، وذلك بعـد تطويق الحي 
الـذي يسـكن فيـه، واقتحـام منزلـه بالقـوة، ونهـب كل ما بحوزتـه هو أرسته مـن أجهزة 

البتوب وتلفونـات وأوراق.
ومـن خـالل الضغـط الـذي مورس ضـد جاعة الحـويث، أفرجـت عنه بعـد توقيعه عى 

تعهـد بالتوقـف عـن الكتابة ضد جاعـة الحويث.

أقـدم مسـلحون حوثيـون، يف الـ24 من أبريـل املايض، عى اختطـاف املصور اإلعالمي 
عـادل الحكيـم، مـن محافظـة الحديـدة، واقتيـاده إىل جهـة مجهولـة. ويـأيت اختطـاف 

املصـور الحكيـم بعـد يومـن من إطـالق رساح صحفـي آخر.
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إصـــابة:

تعرض الصحفي ماجد عايش، مراسل 

قناة »مين شباب«، يف شهر مارس، 

لإلصابة بقصف نفذه مسلحو جاعة 

الحويث، أثناء تغطيته لألحداث 

واملعارك مبحافظة الجوف.

كا تعرض 9 صحفين مبدينة عدن 

إلصابات مختلفة تنوعت بن كسور 

يف األقدام واأليدي ومناطق متفرقة 

بالجسم، أثناء تغطيتهم لوصول 

الحكومة اليمنية الجديدة إىل مدينة 

عدن، ملارسة مهامها، وتعرض 

الصحفيون لإلصابة باالستهداف 

واالنفجارات التي حدثت يف مطار 

عدن الدويل، يف الـ30 من ديسمرب، 

وهم: صادق الرتيبي، مراسل قناة 

»اليمن« الفضائية، وأرشف خليفة، 

ونبيل الجنيد، وأمجد خليفة، وسليم 

املعمري، والصحفي عيل الهدياين، 

واملصور آدم الحسامي، واملصور سعيد 

الشعيبي، ونشوان القباطي. ومن بن 

جميع اإلصابات كانت إصابة الصحفي 

صادق الرتيبي من أقوى اإلصابات، 

وأجريت له عدة عمليات لقدمه 

اليرى
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 3 منهـا  11 حالـة،  بعـدد    ،2020 العـام  االعتقـال خـالل  بلـغ حـاالت 

حـاالت مبدينـة مـأرب، و3 حـاالت مبدينـة تعـز، و3 حـاالت مبدينـة 

حرضمـوت، وحالتـان مبدينـة شـبوة.

اعــتقال:

تعـرض الصحفـي صالـح املسـاوى لالعتقـال مـن قبـل إحـدى النقـاط التابعـة للحكومة 
اليمنيـة، أثنـاء عودتـه من مدينة عدن إىل محافظة شـبوة، واإلفـراج عنه بعد يومن من 

اعتقالـه. وتعتـرب املـرة الثانيـة التي يتعـرض فيها املصـور الصحفي املسـاوى لالعتقال.

كـا اعتقـل الصحفـي جـال شـنيرت، مراسـل قنـاة »الغـد املـرق« مبدينـة عتـق، وتـم 
اإلفـراج عنـه بعـد سـاعات مـن اعتقالـه عـى خلفيـة تغطيتـه لالحتجاجـات.

واعتقلـت السـلطات األمنيـة مبحافظـة حرضمـوت، يف الــ9 مـن مايو، الصحفي باسـل 
أحمـد بامعـس، أثنـاء تغطيتـه ملظاهـرة شـعبية التي شـهدتها مدينـة املكال.

كـا اعتقـل الصحفـي حسـن باحريـش، وتـم اإلفـراج عنـه بعـد سـاعات مـن احتجـازه 
والتحقيـق معـه مـن قبـل عنـارص أمنيـة تتبـع مديـر أمـن تريـم مبحافظـة حرضمـوت، 
عـى خلفيـة قضيـة نر تتعلق برجـل األعال عبدالله بقشـان، والذي أشـار فيها إىل أن 
بقشـان ميلـك قنـاة خاصـة باسـم حرضمـوت، هـو مـن يعرقل انطـالق قنـاة حرضموت 

الحكومية.

كـا اعتقلـت السـلطات األمنيـة مبحافظـة حرضموت، الصحفـي واملصـور عبدالله بكر، 
أحـد أعضـاء الطاقـم الصحفـي ملحافـظ حرضمـوت فـرج سـاملن البحسـني، ورفضـت 
اإلفـراج عنـه، وتـم نقله للسـجن املركـزي، وتدهورت حالتـه الصحية يف األيـام األخرة، 
وتـم نقلـه ألحـد املستشـفيات مبدينـة املـكال. وكان مـن املفـرتض انعقـاد جلسـة محاكمة 

للصحفـي بكـر، لكنهـا تأجلـت بحجة عـدم اسـتقرار الوضـع يف املحافظة.

الصحفـي جميـل  تعـز،  املحـور مبحافظـة  لقيـادة  التابعـة  السـلطات األمنيـة  اعتقلـت 
الصامـت، ومتـت مداهمـة منزله عـى خلفيـة كتاباته الصحفيـة. وكانت قضيتـه منظورة 
السـيايس  لقيـادة املحـور، وبعـد تدخـل قيـادة األمـن  انتقـاده  أمـام املحكمـة بسـبب 
تـم التحفـظ عليـه بسـجن األمـن السـيايس. كـا أقدمـت السـلطات األمنيـة مبحافظـة 
تعـز، عـى اعتقـال الصحفـي جـالل املحيـا، بسـبب كتاباتـه وانتقـاده للسـلطات األمنيـة 

باملحافظـة.

داهمـت السـلطات األمنيـة مبحافظة مأرب، مقـر صحيفة »26 سـبتمرب« التابعة للتوجيه 
املعنـوي مبدينـة مـأرب، واعتقـال الصحفيـن محمـد الحميـدي وعـزام الكـردي، بعـد 
الحصـول عـى طـرد كان مرسـاًل ملدينـة عـدن، من قبـل أحد موظفـي التوجيـه املعنوي، 
يحمـل عـددً امـن األختام الرسـمية، ومن خـالل املعلومـات املتوفرة اتضـح أن الصحفي 
أرسـل عفـش منـزل زميلـه جـالل املحيـا، إىل مدينـة تعز، والـذي كان يعمـل معهم بنفس 

الصحيفـة، ومـن بينهـا الطرد الـذي كان يحمـل األختام.
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بلـغ عـدد حـاالت االعتـداء خـالل العـام  2020م ، 11 حـاالت، منهـا 6 

حـاالت مبدينـة تعـز، و3 حـاالت مبدينـة حرضمـوت، وحالـة مبدينة 

صنعـاء، وأخـرى مبدينـة الضالـع.

اعـــــتداء:

تعـرض الصحفـي مـرزوق ياسـن لالعتداء مـن قبل جنـود االسـتخبارات، أثنـاء تغطيته 
الفتتـاح مركـز األورام باملحافظـة، والتقاطـه صورعراك نشـب مـع جنـود املحافظ، وتم 
نقلـه ملبنـى االسـتخبارات، وإلزامـه بالتوقيـع عى تعهـد بعدم نر الصور، ومسـح ما يف 

هاتفـه بالقوة.

تعـرض الصحفـي طارق فريد لالعتـداء ومصادرة هاتفه، من قبل مسـؤول خط األنبوب 
مبديريـة حبـان مبحافظـة حرضمـوت، أثنـاء إعـداده تقريـرًا صحفيًـا، وتصويـرة ألحـد 
أعـال رشكـة النفـط، والـذي وجـد فيه خلـل وتهريب قـد يُحدث كارثـة بيئيـة باملنطقة.

تعـرض الصحفـي مفيـد الغيـالين لالعتـداء مـن قبـل عاقـل الحـارة مبنطقـة القاهـرة، 
أثنـاء تصويـرة فيلـًا وثائقيًـا، وتـم منعـه مـن التصويـر ومصـادرة الكامرا منـه بالقوة. 
حـاول الصحفـي الغيـالين إقنـاع عاقـل املنطقة أنـه صحفي، وعـرض هويتـه الصحفية، 

لكنـه رفـض إرجـاع الكامـرا، وقـام باالعتـداء عليـه وسـحبه والتلفـظ بألفـاظ نابية.

وتعـرض طاقـم الفضائيـة اليمنية عبـر عبدالله ومحمد القيايض، يف الــ21 من أكتوبر، 
مبدينـة تعـز، لالعتـداء مـن قبـل رئيـس عمليـات اللـواء ١٤٥ التابـع ملحـور تعـز، مديـن 
املسـعودي، ومحاولـة مرافقيـه اعتقالهـا ومصـادرة الكامـرا، عـى الرغم مـن قيامها 
بالتعريـف بنفسـيها أنهـا طاقـم الفضائيـة اليمنيـة، أثنـاء تصويرهـا ألحـد التقاريـر 

باملحافظة. اإلعالميـة 

وتعـرض الصحفـي معتـز النقيـب، مراسـل قنـاة »ميـن شـباب«، لالعتـداء والتهديـد 
ومصـادرة ذاكـرة الكامـرا، مـن قبل جنـود تابعن للمنطقة العسـكرية الثانيـة مبحافظة 
حرضمـوت، أثنـاء تغطيتـه لالحتجاجـات التـي نفذهـا األهـيل يف أحيـاء املـكال، جـراء 

تدهـور الخدمـات، أبرزهـا انقطـاع الكهربـاء.

تعـرض الصحفـي شـوقي نعـان، يف منتصـف شـهر ديسـمرب، العتـداء جسـدي ولفظي 
مـن قبـل أمـن عام كلية اإلعـالم بجامعة صنعـاء، وتم اسـتدعاء أطقم حوثيـة العتقاله، 
لكنـه اسـتطاع الفـرار مـن األطقـم الحوثيـة التـي كانت تسـعى الختطافـه أثنـاء تواجده 

يف الكليـة ملناقشـة مـروع التخرج.
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بلـغ عـدد حـاالت التهديـد، خالل العـام املـايض، 15 حالة تهديـد، منها 

5 حـاالت مبدينـة عـدن، و3 حـاالت مبدينـة تعـز، وحالتـان مبدينـة 

صنعـاء، وحالـة واحدة مبدينـة مأرب، وحالتـان يف حرضموت، وحالة 

واحـدة مبحافظـة البيضـاء، وأخرى مبحافظـة الضالع.

تهـــــديد:

تعـرض الصحفـي فتحـي بن لـزرق، رئيس تحرير »عـدن الغد«، للتهديـد بالقتل وإحراق 
مقـر الصحيفـة من قبـل القيادي باملجلس االنتقـايل الجنوين يحيى غالب الشـعيبي، يف 

حال مواصلتـه لعمله الصحفي.

تعـرض عدد مـن الصحفين مبحافظة حرضمـوت للتهديد واملضايقات والتريد بسـبب 
عملهـم اإلعالمـي، منهـم رئيـس فـرع نقابـة الصحفين يف حرضموت سـامل الشـاحت، 
الـذي تعـرض لحملـة تحريـض وتهديـد عـى خلفيـة دفاعـه عـن الصحفيـن، ومطالبته 

باإلفـراج عـن الصحفي عبداللـه بكر.

كـا شـكا الصحفـي صربي بن مخاشـن عدًدا مـن املضايقات التي يتعـرض لها وأرسته، 
حيـث أفـاد أن النيابـة الجزائيـة بحرضمـوت تضغط عـى أقاربه والشـخص الذي ضمنه 
عنـد اإلفـراج عنـه يف ينايـر 2019، إلحضـاره عـى خلفيـة قضايـا نـر، وتهديـد أرسته 
بالسـجن وإغـالق محـال الضامـن التجاريـة يف حـال نـر الصحفـي أي نقـد ملحافـظ 

حرضمـوت يف وسـائل اإلعـالم أو مواقـع التواصـل االجتاعي.
هـذه االنتهـاكات ليسـت هـي األوىل التـي يتعـرض لهـا الصحفـي بـن مخاشـن، فقـد 
تعـرض لالعتقـال يف نهايـة العـام 2018، كـا تـم احتجـازه وسـحب جـوازه ومنعـه من 

السـفر، إىل جانـب العديـد مـن التهديـدات بسـبب عملـه الصحفـي.

تعـرض الصحفـي سـليم املعمـري للتهديد مـن مجهولن عـرب صفحته عى »فيسـبوك«، 
بسـبب كتاباتـه الصحفيـة. كا تعـرض الصحفي محمـد قائد العزيزي لالعتـداء من قبل 

أحـد املتنفذيـن مبدينة تعز.

تعـرض الصحفـي فاتـك الردينـي للتهديـد واملضايقـات مـن قبل إحـدى النقـاط األمنية 
مبحافظـة البيضـاء، أثنـاء عودتـه برفقـة أرسته مـن األردن. وتعـرض الصحفـي للتهديد 
بسـبب مهنتـه الصحفيـة املكتوبـة يف الجـواز، وتهديـده بالسـجن، وترويع أرستـه. وأثناء 

محاولـة أخـذه تدخـل النـاس املتواجـدون يف املنطقة، وُسـمح لـه باملرور.

تلقـى الصحفـي صالح العاقل، مراسـل قنـاة RT الروسـية، للتهديد بالتصفية الجسـدية، 
مـن قبـل مجهولن يف حال اسـتمراره بالعمـل اإلعالمي.

كـا تلقـى الصحفي يـارس اليافعي، رئيـس تحرير موقـع »يافع نت«، للتهديـد بالتصفية 
الجسـدية، مـن قبل مجهولـن يف حال اسـتمرارهم بالعمل اإلعالمي.
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تصاعـدت حـدة االنتهاكات واملارسـات التعسـفية 

مـن  األخـرة  األشـهر  خـالل  الصحفيـن،  عـى 

التـي  و  محافظـة حرضمـوت،  يف   ،2020 العـام 

كانـت األكـر هـدوًءا وبعـًدا عـن الـرصاع املسـلح 

يف اليمـن. فقـد تعـرض املصور الصحفـي عبدالله 

املـايض،  مايـو  مـن  الــ27  يف  بكـر،  عـوض 

لالعتقـال واإلخفـاء القـري، كـا تـم وضعـه يف 

زنزانـة انفراديـة يف ظـروف سـيئة وغر إنسـانية، 

األمـر الـذي أدى إىل تدهـور حالتـه الصحيـة، مـا 

دفـع السـلطات لنقلـه إىل املستشـفى مرتـن.

سـجون  يف  بكـر  قضاهـا  أشـهر   4 وعقـب 

االسـتخبارات العسـكرية باملـكال، ونظـرًا لحمـالت 

الضغـط املسـتمرة مـن قبـل عـدد مـن الصحفين 

واملؤسسـات الحقوقيـة ونشـطاء حقـوق اإلنسـان، 

وافقـت النيابـة الجزائيـة املتخصصـة باملـكال عـى 

النظـر يف دعـوى احتجـازه، حيـث تشـكل فريـق 

حضـــرموت:

للدفـاع عـن املصـور بكـر.

الصحفـي محمـد عبدالوهـاب اليزيـدي، مراسـل 

اآلخـر  هـو  تعـرض  الفضائيـة،  »بلقيـس«  قنـاة 

ملارسـات تعسـفية مل تنُج منها أرسته أيضا. قامت 

السـلطات األمنية بحرضموت باعتقال شـقيقه، يف 

محاولـة منهـا إلرهابـه وإيقافـه عـن نـر قضايـا 

الفسـاد وانهيـار الخدمـات العامـة يف حرضموت. 

كـا تعـرض للتهديـد واملالحقة ومحاولـة اختطاف 

يف  اتضـح  مـدين،  بلبـاس  مسـلحن  قبـل  مـن 

العسـكرية  لالسـتخبارات  تابعـون  انهـم  بعـد  مـا 

بحرضمـوت. ورغـم توجيـه النائب العـام بالتوقف 

عـن مالحقـة الصحفـي، إال أن السـلطات األمنيـة 

أصـدرت يف اليـوم التـايل تعميـًا لكافـة النقـاط 

اليزيـدي  محمـد  الصحفيـن  باعتقـال  األمنيـة، 

ومحمـد الـريف وصـربي بـن مخاشـن.

 

شبام -  حرضموت
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أخـــــــرى:

إىل جانـب االنتهـاكات املشـار إليهـا سـابًقا، فقـد 

سـجل مرصد الحريات اإلعالميـة 66 حالة انتهاك 

تنوعـت بن نـزوح صحفين، واسـتدعاء صحفين 

للنيابـة، وإيقـاف مرتبـات صحفيـن، وتحريـض، 

ومنـع محامـي الصحفيـن مـن حضـور جلسـات 

املحاكمة.

نـزح 25 صحفيًا وعاماًل يف املجـال اإلعالمي، من 

محافظـة الجوف إىل محافظة مأرب، بعد سـيطرة 

جاعـة الحويث عـى عدد من مديريـات محافظة 

الجـوف، منهـا مديريـة الحـزم مركـز املحافظـة، 

فـروا بأرواحهـم، تاركـن خلفهـم مـا ميلكـون من 

كامـرات وأجهـزة إلكرتونية، تعـرض البعض منهم 

لإلصابـة واملالحقـة، وفقـد البعض منهم سـياراته. 

أغلـب هـؤالء الصحفيـن يعملـون بنظـام القطعة، 

ملحافظـة  نزوحهـم  بعـد  معاناتهـم  مـن  زاد  مـا 

مـأرب املعروفـة بغـالء السـكن فيها.

أوقفـت إدارة صحيفـة »26 سـبتمرب« عـدًدا مـن 

الصحفيـن العاملـن فيهـا، حيـث أوقفـت نائـب 

نـت«  »سـبتمرب  موقـع  لشـؤون  التحريـر  مديـر 

خليـل الزكـري، كـا أوقـف راتب الصحفـي عارف 

األحمـدي، وتـم إسـقاط اسـمه مـن الرتويسـة.

كا اسـتدعت النيابـة الجزائيـة املتخصصة مبدينة 

عـدن، 10 صحفيـن، واتهمتهـم بحملـة تحريـض 

عـى مقتـل القيـادي العسـكري عدنـان الحادي، 

عـرب  والناشـطن  الصحفيـن  مـن  عـدد  وشـن 

وسـائل التواصـل االجتاعـي حملـة تحريـض ضد 

وانتقادهـم  كتاباتهـم  بسـبب  الــ10  الصحفيـن 

للوضـع األمنـي مبدينـة تعـز. وتضمنـت املذكـرات 

املتداولـة عرب وسـائل التواصل االجتاعي، أسـاء 

10 صحفيـن، وهـم: عبدالعزيـز املجيـدي، وئـام 

يـارس  الخبـر،  وليـد  النمـري،  هيثـم  الصـويف، 

املليـي، عمـروس الصمدي، مـازن عقالن، مصعب 

القـديس، مختـار الوجيـه، وأحمـد الذبحـاين، إىل 

جانـب قامئـة أخـرى تـم تداولهـا مجـدًدا بعـد أن 

تـم تداولهـا العـام املـايض.

وتعرضـت الصحفيـة والحقوقيـة بـرى العامـري، 

مبحافظـة  ناشـطن  قبـل  مـن  تحريـض  لحملـة 

يف  للخـروج  بالدعـوة  واتهامهـا  حرضمـوت، 

عـدن. مبحافظـة  مظاهـرات 

كـا تلقـى املرصـد بالًغـا مـن الصحفيـن محمـد 

بـن  وصـربي  عبدالوهـاب  ومحمـد  الـريف 

محافـظ  إصـدار  عـن  فيـه  أفـادوا  مخاشـن، 

تعميـًا  البحسـني،  بـن سـاملن  حرضمـوت فـرج 

بحجـة  باعتقالهـم،  والعسـكرية،  األمنيـة  للنقـاط 

للوضـع  وانتقادهـم  فسـاد،  قضايـا  عـن  نرهـم 

املدينـة. يف  العامـة  الخدمـات  وانهيـار  املعيـيش 

 حالة انتهاك الصحفين

إيقاف مرتباتاستدعاء للنيابةنزوح

منع محامي من حضور جلسات املحاكمةتحريض
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انتهاكات ضد مؤسسات إعالمية:

أقدمـت مجموعـة مسـلحة تابعة لجاعـة الحويث، 

يف 15 أبريـل، عـى اقتحـام ونهب إذاعة »ُسـارة 

Fm« وإذاعـة »ألـوان« مبحافظـة إب، ومصـادرة 

مقراتهـا  وإغـالق  وملحقاتهـا،  أجهزتهـا  كل 

بطريقـة غر قانونيـة، بحجة عدم وجـود ترخيص 

للبث. رسـمي 

وأقـدم الحوثيـون عـى هـذه الحادثـة دون سـابق 

إجـراءات قضائيـة،  أو  قانـوين  أو مسـوغ  إنـذار 

األمـر الـذي ترتـب عليـه خسـائر فادحـة ملـالك 

اإلذاعتـن باعتبارهـا مروعـن خاصـن كلفـا 

يف  خسـارة  فيهـا  والعاملـن  عليهـا  القامئـن 

مصـادر دخـل ألرسهـم.

أصـدرت محكمـة الصحافة واملطبوعـات يف الـ21 

مـارس املـايض، حكًا ضد شـبكة الهوية الفضائية، 

وتغرميهـا مبلـغ مليـون ريال، وسـجن رئيس شـبكة 

الهويـة محمـد العـاد 6 أشـهر مـع وقـف التنفيذ، 

أمـن  وهـا:  اإلعالميـن،  مـن  اثنـن  وإيقـاف 

الغابـري وعبـده عطـاء، عـن العمل بالقنـاة، وذلك 

بسـبب برامجهـا التـي تناقـش مواضيـع اجتاعية.

بإيقـاف  اإلريـاين،  معمـر  اإلعـالم  وزيـر  وجـه 

طباعـة جميع الصحـف الورقية الواقعة يف املناطق 

التـي تسـيطر عليهـا الحكومـة الرعيـة، واالكتفاء 

بنسـخها اإللكرتونيـة، بحجـة انتشـار وبـاء كورونا.

وشـمل التوجيـه كافـة الصحـف الرسـمية واألهلية، 

ابتـداء من األربعاء 25 مـارس 2020، وحتى األحد 

12 أبريـل 2020، وأنـه سـيتم اتخـاذ اإلجـراءات 

القانونيـة بحـق كل مـن يخالـف القرار.

تحذيـرًا  إب،  ملحافـظ  اإلعالمـي  املكتـب  أصـدر 

مينـع فيـه جميـع الوسـائل اإلعالميـة والصحفيـن 

بالبيانـات  تـداول أخبـار كورونـا، واالكتفـاء  مـن 

الرسـمية، بهـدف تضييق حريـات الـرأي والتعبر، 

ومعاقبـة مـن سـيخالف هـذه اإلجـراءات.
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تكتل 
» محامون للدفاع 
عن الصحافيين.. 
اطار مشــــترك«
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تكتل »محامون للدفاع عن الصحافيين«.. إطار مشترك:

عمـل املرصـد، خـالل الفرتة املاضية، يف التجهيز لتشـكيل تكتل يضم مجموعة مـن املحامن والحقوقين، 

والـذي سـيمثل إطـاًرا مشـرتكًا للتعـاون بـن املحامـن والصحافيـن، للدفاع عـن الصحافيـن الذين يتم 

اعتقالهـم أو محاكمتهـم عى خلفيـة قضايا نر.

ويضـم التكتـل أكـر من 30 محاميًا وناشـطًا من مختلف املحافظـات اليمنية، ويعد إطاًرا مشـرتكًا للتعاون 

بـن املحامـن والصحفيـن، للدفـاع عـن الصحفيـن اليمنيـن الذيـن يتـم اعتقالهـم أو اسـتجوابهم أو 

محاكمتهـم عـى خلفيـة قضايا نر، من قبل السـلطات القضائيـة املختلفة، وتقديم االستشـارات القانونية 

والتدريـب للصحفيـن لتجنـب الوقـوع يف املحاذيـر القانونيـة، وتجسـر الراكـة والتعاون املشـرتك بن 

املحامـن والصحفيـن لإلسـهام يف تعزيـز الحريات الصحفيـة يف البلد.

تكتـل »محامـون للدفـاع عـن الصحافيـن« عبـارة عـن مبـادرة طوعية مـن عدد مـن املحامـن اليمنين 

املدافعـن عـن حقـوق اإلنسـان وحريـة التعبـر يف اليمـن، يهـدف إىل الدفـاع عـن الصحفيـن أمـام 

املحاكـم، وتقديـم كافـة أنـواع الدعـم واإلسـناد لتخفيـف االنتهـاكات التـي يتعرضـون لهـا. كـا أن الباب 

مفتـوح للمحامـن الراغبـن يف االنضـام إىل التكتـل خـالل املرحلـة املقبلـة.

أعضاء التكتل:

عبداملجيد صربة - صنعاء1

عبدالباسط غازي - صنعاء2

عبدالله برقة - حرضموت3

عليا الحامدي - حرضموت4

هبة عيدروس - عدن5

زاهر الجنيد - عدن6

توفيق الشعيبي - تعز7

يارس املليي - تعز8

عمر الحمري - تعز9

سليم عالو - مأرب10

نبيلة الجبويب - تعز11

معن العبيدي - تعز12

صفاء باكونة - حرضموت13

عبدالرحمن - إب14

وحيدة مثقال - حرضموت15

مختار الوايف - تعز16

وضاح القادري - صنعاء17

رغدة املقطري - تعز18

ذي يزن السوايئ - تعز19

حسن غداف - حرضموت20

محمد الحميدي - تعز21

عيل الرصاري - تعز22

حنان القديس - صنعاء23

هائل الهاليل - تعز24

سلوى سليان - عدن25

حمدي الحكيمي - مأرب26

عار البخيتي - مأرب27

عيل الشدادي - مأرب28

مصطفى العلفي - مأرب29

أمن الخديري - مأرب30

محمد علوان - تعز31
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يف نـدوة نقاشـية عـرب اإلنرتنـت بعنـوان »وضـع 

الحريـات اإلعالميـة يف اليمـن«، نظمهـا مرصـد 

الحريـات اإلعالمية، تم اسـتعراض وضع الحريات 

امللحـة  التحديـات  وأبـرز  اليمـن،  يف  اإلعالميـة 

امليـداين  العمـل  وتحديـات  الصحفيـن  وتجـارب 

الصحفيـن  مـن  نخبـة  الـرصاع، مبشـاركة  أثنـاء 

اليمنيـن والحقوقيـن وممثـيل املنظـات الدولية 

املعنيـة بحريـة الـرأي والتعبر، دعوا فيهـا املجتمع 

قضيـة  يف  فاعـل  بـدور  القيـام  إىل  الـدويل 

تكاتـف  وأهميـة  الصحفيـن،  ضـد  االنتهـاكات 

الجهـود وخلـق رشاكة بـن املحامـن والحقوقين 

والصحفيـن، يف الدفـاع عن الحريـات اإلعالمية، 

بطـش  مـن  للصحفيـن  أكـر  حايـة  لتوفـر 

واسـتهداف أطراف الـرصاع التي تعتـرب الصحفي 

عـدًوا ال يختلـف عـن املقاتـل.

كا تحدث املشـاركون عن الـدور الدويل املتخاذل 

يف ملـف الحريـات اإلعالميـة، عـى الرغـم مـن 

الصحفيـن،  بحـق  التعسـفية  املارسـات  بشـاعة 

يتحـدث  مل  لليمـن  الـدويل  املبعـوث  مكتـب  وأن 

عـن وضـع الحريـات اإلعالميـة يف اليمـن، مع أن 

الكثـر مـن األطراف أرسـلت لهم تقاريـر وملفات 

توضـح وضـع الحريـات اإلعالميـة.

موضـوع  املرصـد  ناقـش  أخـرى،  نـدوة  ويف 

الصحافـة،  مصداقيـة  عـى  وأثرهـا  الشـائعات 

معـه  التعامـل  يجـب  باعتبـاره موضوًعـا حساًسـا 

مـن  عـدد  فيهـا  شـارك  وتقنيـة،  علميـة  بطـرق 

املجـال  يف  العاملـن  والصحفيـن  األكادمييـن 

اإلعالمـي.

تجاربهـم  عـن  الصحفيـن  مـن  عـدد  وتحـدث 

الكاذبـة،  واألخبـار  الشـائعات  مـع  التعامـل  يف 

والصعوبـات التـي تواجههـم يف ظـل الكـم الهائل 

مـن املعلومـات، وغيـاب وصعوبـة الحصـول عـى 

املسـؤولة. املصـادر  مـن  املعلومـة 

ومبناسـبة اليـوم العاملـي ملعرفـة الحقيقـة، طالـب 

املختطفـن  الصحفيـن  رساح  بإطـالق  املرصـد 

واملعاملـة  التعذيـب  ووقـف  قريًـا،  واملخفيـن 

السـجون. يف  لهـا  يتعرضـون  التـي  الالإنسـانية 

واملارسـات  االنتهـاكات  وتـرة  زادت  حيـث 

التعسـفية ضـد الصحفيـن والعاملـن يف املجـال 

 2014 العـام  نهايـة  منـذ  اليمـن،  يف  اإلعالمـي 

وحتـى اليـوم، وأصبحـت حياتهـم مهـددة بالقتـل 

املـوت،  حتـى  والتعذيـب  واالختطـاف  واإلصابـة 

القـري. اإلخفـاء  وأحيانًـا 

فعاليات وانشطة 
نفذها المرصد
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عمـل مرصـد الحريـات اإلعالميـة، خـالل العـام 

العاملـي  اليـوم  مناسـبة  اسـتغالل  عـى  املـايض، 

مـن  العديـد  ونفـذ   ،)2020 مايـو   3( للصحافـة 

األنشـطة، حيـث عمـل بأكـر مـن طريقـة إلحيـاء 

هـذه املناسـبة، ونقـل معانـاة الصحفيـن اليمنين 

ومـا يتعرضـون له مـن مارسـات تعسـفية تنوعت 

ونهـب  وإغـالق  وتريـد  واختطـاف  قتـل  بـن 

إعالميـة. مؤسسـات 

وخـالل هذه املناسـبة، حـاول املرصـد الرتكيز عى 

قضيـة  وهـي  الصحفيـن،  تواجـه  مهمـة  قضيـة 

إصـدار املحكمـة الجزائيـة املتخصصـة )أمن دولة( 

5 سـنوات مـن  بعـد  4 صحفيـن  حكـًا بإعـدام 

اإلخفـاء القـري والتعذيـب، وهـم: »عبدالخالـق 

الوليـدي  وأكـرم  املنصـوري  وتوفيـق  عمـران 

آخريـن  صحفيـن   6 وإدانـة  حميـد«،  وحـارث 

بالتهـم املوجهـة إليهم، والتي حملت هاشـتاج #ال_

إلعدام_الصحفيـن، وأرسـل املرصـد العديـد مـن 

املذكـرات واملطالبـات للمبعوث الـدويل واملنظات 

الدوليـة إليقـاف هـذه األحـكام.

ويف الوقـت الـذي انتـر فيه وبـاء كورونـا، عمل 

املرصـد عى نر عـدد من النصائح واإلرشـادات، 

ونفـذ نـدوة نوقش فيهـا وضع الحريـات اإلعالمية 

يف زمـن كورونـا، تحـدث فيهـا الصحفـي نشـوان 

العثـاين، مراسـل إذاعـة »مونـت كارلـو« الدولية، 

عـن تجربتـه يف تغطيـة األحـداث، كـا تحدثـت 

الصحفيـة وداد البـدوي عـن خطـر وبـاء كورونـا، 

السـالمة  مبعايـر  الصحفيـن  التـزام  ومـدى 

املهنيـة، و تحدثـت الصحفيـة عبـر عـن تجربتهـا 

العمـل  وتجربتهـا يف  تاميـز«،  إذاعـة »ميـن  يف 

ببـث  تقـوم  صحفيـة  أول  باعتبارهـا  الصحفـي، 

برنامجهـا مـن املنزل عـرب تطبيق الـزوم، وتحدثت 

عـن التحديـات التـي يواجههـا الصحفيـون أثنـاء 

التغطيـة لفـروس كورونـا، وتحـدث نائـب رئيـس 

فـرع نقابـة الصحفيـن بحرضمـوت، عـن خطـر 

كورونـا عـى الصحفيـن املختطفـن.

ندوة الشائعات .. وأثرها عى مصداقية الصحافة
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صحفيون يحصدون الجوائز في 
المحافل المحلية والدولية

وميض شاكر أثناء مشاركتها 

يف اإلجتاع السنوي للتوافق 

النسوي اليمني للسالم واألمن 

عّان 2018
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فاز الصحفيان محمد الحسني 

ووائل رشحة، ضمن جوائز أريج 

للصحافة االستقصائية يف العامل 

العريب للعام 2020، حيث تم اختيار 

تحقيق »محاجر املوت يف اليمن« 

للصحفي الحسني، كأفضل تحقيق 

استقصايئ حول »كوفيد 19«، وفاز 

الصحفي رشحة بالجائزة الربونزية 

عن تحقيقه »سجناء اإلجراءات.. 

رهائن أبديون«.

اختـارت هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة الناشـطة والكاتبـة اليمنيـة وميـض شـاكر، لتكـون قصة املوسـم عـى مجلة 

جامعـة جـورج تـاون األمريكيـة العريقة.

وقالـت الجامعـة األمريكيـة يف حلقتهـا بعنـوان بـ«األصـوات املنسـية للمـرأة اليمنيـة«، إن الـدور الكبـر للكاتبـة 

وميـض شـاكر يتمثـل يف أنهـا شـاهد عـن قـرب حـول كيفيـة تأثـر الـرصاع عـى نسـاء بالدها.

ومتـي شـاكر، معظـم وقتهـا، يف توثيـق حيـاة، ووفيـات النسـاء اليمنيـات، وقصـص كفاحهـن من أجـل البقاء، 

ومـاذا يحتجـن، ومـاذا يـردن أن يكنَّ يف املسـتقبل.

وتعـرف جائـزة »جوهـان فيليـب بـامل لحريـة التعبـر«، يف أملانيـا، بأنهـا مُتنـح كل عامـن ألفـراد أو مؤسسـات 

قدمـوا منوذًجـا ومثـااًل يحتـذى بـه يف النهـوض بتحقيـق حريـة التعبـر، وهـي باسـم النـارش األملـاين الراحـل 

جوهـان فيليـب بـامل، الذي تـم إعدامه بقرار من املحاكم العسـكرية الفرنسـية، عـام 1806، دون محاكمة عادلة، 

وقـد قامـت مؤسسـة »بـامل«، غـر الهادفـة للربح، بإنشـاء جائزة باسـمه، هادفة بذلـك التأكيد عـى أهمية حرية 

التعبـر، ليـس فقـط يف أملانيـا، ولكـن أيًضـا عى املسـتوى الـدويل، كا تهـدف إىل التأصيـل لفكـرة أن الحريات 

هي مطلـب أسـايس لتحقيـق الدميقراطية.

أعلنـت مؤسسـة »بـامل« األملانيـة فـوز الصحفيـة واألديبـة اليمنيـة 
بـرى املقطري بجائزتهـا لحرية التعبر، وذلك لشـجاعتها الصحفية 

يف الدفـاع عـن الحقـوق والحريـات ومطالـب التغيـر يف اليمـن.
ومتنـح جائـزة »بامل« لحرية التعبر ، كل عامن ألفراد أو مؤسسـات 
قدمـوا منوذجـا ومثـاال يحتـذى يف النهـوض بالحقـوق والحريـات 

العامة.
وتحمـل الجائـزة اسـم النـارش األملـاين الراحـل جوهان فيليـب بامل، 
الـذي أعـدم بقـرار املحاكـم العسـكرية الفرنسـية عـام 1806 دون 

عادلة. محاكمـة 
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  تنافـس 40 صحفيًـا وصحفيـة يف إنتـاج مـواد صحفيـة 

مكتوبـة ومرئيـة ومسـموعة تعنـى بقضايـا الطفولـة يف 

اليمـن، فـاز منهـم 12 صحفيًـا وصحفية مـن محافظات 

مينيـة مختلفـة بجوائز شـبكة إعالميون مـن أجل طفولة 

املـواد  جوائـز  عـى  صحفيـن   8 حصـل  حيـث  آمنـة، 

املكتوبـة، وهـم: زكريـا حسـان ومحمـد أمـن وإبراهيم 

عـيل ناجـي وشـياء القـريش )املرتبـة األوىل(، ونـرص 

عبدالرحمـن ومحمد الحسـني ومحسـن القريش ومحمد 

الحريبـي )املرتبـة الثانيـة(.

ويف فئـة املـواد املرئية حصلت الصحفية سـمية العمودي 

الشـاع عـى  عـارف  والصحفـي  األوىل،  املرتبـة  عـى 

الثانية. املرتبـة 

هـدى  الصحفيـة  حصلـت  املسـموعة  املـواد  فئـة  ويف 

العطـايف عـى املرتبة األوىل، والصحفية خنسـاء الكبي 

عـى املرتبـة الثانيـة.

اختارت لجنة املصورين واللجنة 

القانونية يف االتحاد العريب 

للصحافة الرياضية، املصور 

الصحفي مختار مرقي، 

سكرتر »األيام الريايض« 

بصحيفة »األيام«، عضًوا يف 

لجنة املصورين، والصحفي 

عيل رسحان عضًوا يف اللجنة 

القانونية، ضمن مجموعة 

من الصحفين والعاملن يف 

اإلعالم الريايض من معظم 

الدول العربية.
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سـبتمرب  يف  نعيـش«،  »نشـتي  مبـادرة  حصلـت 

املـايض، عى جائـزة »بُناة السـالم«، من »منصتي 

30«، وهـي مروع تابع لـRNW Media، وقامت 

بتقديـم الجائزة بالراكـة مع UNESCO، وبدعم 

مـن األمـم املتحـدة لبناء السـالم.

وتأسسـت مبادرة »نشـتي نعيش« العام 2015، عى 

أيـدي 3 صحفيـن، وهـم: عبدالـرزاق العزعـزي 

وحمـزة الحـادي ونـادر املذحجـي، وهـي عبـارة 

عـن حملـة إلكرتونيـة ملواجهة خطابـات التحريض 

والكراهيـة والتفرقـة، ومواجهـة كل ذلك بالسـالم.

 Les Regards de l›ICART ترشح فيلم »الخوذة« للكاتب والسيناريست محمد خالد، يف مهرجان

يف باريس، فرنسا،لجائزة أفضل سيناريو لألفالم القصرة، بجانب 20 فيلًا قصرًا ملخرجن وصناع 

أفالم من جميع أنحاء العامل.

يأيت هذا بعد فوز الفيلم مبهرجان كرامة الذي أقيم يف األردن، بجائزة أفضل فيلم قصر.
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منصة مرصد الحريات االعالمية منصة رصد ومعلومات مهنية 
ومستقلة تظم خرائط ومعلومات حول االنتهاكات التي طالت الصحافة 

وحرية التعبير في كل انحاء اليمن

 The Media Freedom Observatory Platform is a professional and
 independent monitoring and information platform that contains

 maps and information on press violations and freedom of
expression throughout yemen

مرصـد الحـريات اإلعـالمية - اليمـــن
Media Freedom Observatory - Yemen

Www.Marsadak.org


