تقرير منظمة صحفيات بال قيود عن واقع الحريات الصحفية للعام 2017

"الحريات الصحفية ...في مرمى النيران"
الخلفية والسياق
خالل ثالثة أعوام من الحرب واالقتتال صارت حالة حقوق اإلنسان أكثر عرضة لالنتهاك مما كانت
عليه سابقا  ،خاصة مع إصرار أطراف الصراع على ارتكاب مزيد من االنتهاكات  ،دون
االكتراث للقانون اإلنساني الدولي الرامي لحماية المدنيين األبرياء أثناء النزاعات المسلحة  ،مخلفين
بذلك عشرات اآلالف من الضحايا في صفوف المدنيين .
وقوضت الحرب حلم اليمنيين في الذهاب لتأسيس دولة مدنية ديمقراطية اتحادية  ،لطالما حلموا بها ،
وكانوا على مشارف الولوج نحوها بخطى حثيثة مستمدة وهجها من روح ثورة التغيير في ال 11
فبراير 2011م التي جاءت بعد عقود طويلة من الحكم المستبد .
بعد اكتمال فترة الحوار الوطني الشامل التي استمرت قرابة عشرة أشهر من (  18مارس 2013م
حتى  4يناير 2014م )  ،وجاء اإلعالن عن ( وثيقة الحوار الوطني الشامل ) ومسودة الدستور
الجديد  ،مؤكدا ومعززا للمطالب التي حملتها ثورة الحادي عشر من فبراير  ،إال أن ذلك لم يرق
لجماعة الحوثي والقوات الموالية لصالح التي كانت تشارك في جلسات مؤتمر الحوار الوطني
فذهبت إلفشال كل ما تم انجازه بالحوار طيلة تلك الفترة  ،فعمدت إلى استخدام القوة والسالح
لالنقالب على مخرجات الحوار الوطني الشامل وإشعال الحروب وتقويض الدولة و الذهاب نحو
أتون العنف والفوضى .
وفي  21سبتمبر 2014م م اقتحمت مليشيا الحوثي والقوات الموالية للرئيس صالح العاصمة صنعاء
وفرضت سيطرتها على المؤسسات الحكومية العسكرية والمدنية ،وفي  15يناير  2015فرضت
المليشيا حصارا على منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي الكائن في شارع الستين بالعاصمة
صنعاء واستمر الحصار قرابة شهر  ،األمر الذي أدى إلى إعالن الرئيس هادي عن تقديم استقالته
من منصبه و التي تراجع عنها عقب تمكنه من الفرار إلى محافظة عدن في فبراير 2015م  ،حينها
واصلت المليشيا استكملها لالنقالب وفرضت سلطة أمر واقع على العاصمة صنعاء ،كما توجهت
عناصرها المسلحة صوب المحافظات األخرى لفرض سيطرتها بقوة السالح مما نتج عنه انهيار

كامل لمؤسسات الدولة وعمت الفوضى وأدخلت البالد في حالة من الحرب واالقتتال ،الزالت
مستمرة إلى اآلن .
وفي  26مارس 2015م شنت طائرات قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة
اإلمارات العربية المتحدة  -بناء على طلب من الرئيس عبد ربه منصور هادي – شنت هجماتها على
معسكرات لقوات الحوثيين وصالح في صنعاء وغيرها من المحافظات الخاضعة لسيطرتهم ،فيما
الزالت المعارك بين قوات التحالف العربي من جهة ومليشيات الحوثي وصالح من جهة أخرى
مستمرة طيلة الثالثة األعوام الماضية .
ولم تدم سيطرة قوات الحوثي وصالح على محافظة عدن والمحافظات الجنوبية طويال ،فبعد
مرور اقل من نصف عام ،نفذت قوات الجيش الموالي للرئيس هادي والمقاومة الشعبية الجنوبية
وبدعم ومساندة من قوات التحالف العربي عملية عسكرية تحت اسم "السهم الذهبي" تمكنت فيها من
تحرير محافظة عدن وعدد من المحافظات الجنوبية ،حينها أعلنت حكومة شرعية هادي تحرير
محافظة عدن في األول من شوال أول أيام عيد الفطر المبارك الموافق  17يوليو ."2015
وفيما تم إعالن الرئيس هادي محافظة عدن عاصمة مؤقتة كمقر للحكومة الشرعية لممارسة مهامها
في استكمال عملية التحرير وإنهاء االنقالب واستعادة الدولة ،إال أن ذلك لم يحدث كما كان يتوقع
ويحلم به اليمنيون.
ووصل التحالف العسكري والسياسي واإلعالمي بين" الحوثي وصالح " الى مفترق طرق وانهار
المتحالفون بشكل دراماتيكي وتسارعت األحداث مع اشتداد نبرة الخالفات التي نشبت بينها والتي
بدت واضحة في ال 24من أغسطس 2017م عندما دعا صالح لالحتفال بالسبعين بذكرى تأسيس
حزب المؤتمر ،وتصاعدت حدة تلك الخالفات وصوال إلى مواجهات مسلحة عنيفة بين عناصر
الطرفين في أجزاء من العاصمة صنعاء انتهت بإعالن مليشيا الحوثي عن قتلها لحليفها السابق علي
عبد هللا صالح واألمين العام للمؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا رئيس وفد المؤتمر إلى محادثات
السالم في ال  4من ديسمبر 2017م .

مقدمة
أدت المعارك المحتدمة والتي الزالت مستمرة إلى وقوع انتهاكات لحقوق اإلنسان ال حصر لها ،نتج
عنها سقوط عشرات اآلالف من األشخاص بين قتيل وجريح ومشرد ،وذلك من قبل األطراف
المتصارعة .
وفي ظل هذه البيئة الخطيرة تعيش الحريات الصحفية مرحلة قاسية ومؤلمة للغاية جراء التنكيل
واالستهداف المستمر لها  ،األمر الذي باتت حياة الصحفيين في غير مأمن  ،ومع كل عام يمر تكون

أسوا من سابقاتها ،حيث ال يخلو عام دون أن تودع األسرة الصحفية شهداء لها فقدوا حياتهم أثناء
تأدية مهامهم  ،وذلك دليل واضح على أن األطراف المتصارعة على حد سواء تتعامل بعدائية مطلقة
تجاه العاملين في الحقل الصحفي واإلعالمي خالفا للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تعتبر الصحفيين
الذين يؤدون أعمالهم المهنية أثناء الحروب أنهم مدنيون وليسوا مقاتلين .
وطبقا للمفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان ،قتل  4،125مدنياً ،بينهم ما يزيد عن 1،200
طفل؛ وجرح أكثر من  7،000مدني ،منذ اندالع الحرب في مارس/آذار  .2015وذكر "مكتب األمم
هجروا قسرا ً بسبب
المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية" أن ما يزيد على  3.27مليون شخص قد ِّ
النزاع بحلول أكتوبر/تشرين األول  ،بينما اعتمد ما يقارب  21.2مليون شخص ،أي  %80من
السكان ،على المساعدات اإلنسانية.
وفي خضم ذلك كان للصحفيين نصيب وافر حيث تعرضوا لصنوف شتى من االنتهاكات الجسيمة
التي وقعت بحقهم والمتمثلة ب  ( -قتل  ،اعتداء  ،إصابة  ،تعذيب  ،اعتقال .وغيرها  ، ) ..مارستها
كافة األطراف المتصارعة وإن كانت بنسب متفاوتة  ،مع أن المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيا
كانت أكثر انتهاكا وترهيبا للعمل الصحفي .
ففي العام  ،2017وثقت منظمة صحفيات بال قيود ( )250حالة انتهاك  ،ليصل بذلك إجمالي عددخ
االنتهاكات تجاه الحريات الصحفية منذ عام "  2014وحتى نهاية عام  "2017إلى ( )863حالة
انتهاك  ،ويعد ذلك رقما قياسيا  ،أما عدد الصحفيين واإلعالميين الذين فقدوا حياتهم في نفس تلك
الفترة الزمنية فقد بلغ ( )26شهيدا.
وحسب إحصائية حديثة أعلن االتحاد الدولي للصحفيين عن مقتل ( )81صحفيا حول العالم  ،أثناء
أداء مهامهم  ،خالل العام .2017
منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) كشفت عن مقتل  530صحفيا حول العالم بين
عامي  2012و ،2016من بينهم  191في المنطقة العربية ،تليها دول أميركا الالتينية بمعدل 125
صحفيا .في حين تفلت من العقاب  %90من الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.
وقالت (اليونسكو) إن الصحافة تتواجد في مرمى النيران في شتى أنحاء العالم .
وأفادت منظمة (اليونسكو) في تقرير حول "لالتجاهات العالمية على صعيد حرية التعبير وتطوير
وسائل اإلعالم  ،"2018/2017بأنه على الرغم من تزايد وصول عدد أكبر من أي وقت مضى من
األفراد حول العالم إلى المضمون ،فإن تضافر االستقطاب السياسي والتغير التكنولوجي قد سهل
االنتشار السريع لخطاب الكراهية وكره النساء و"األخبار المزيفة" غير المتحقق منها ،بما يؤدي في
كثير من األحيان إلى اإلفراط في تقييد حرية التعبير.

لقد أحدثت الحرب وجعا كبيرا وضحايا ال حصر لهم  .أال إن هذا األمر يتطلب من الجميع بذل جهود
مضاعفة إليقاف الحرب  ،كما أنه يجب التأكيد على شيء أساسي وهو عدم اإلفالت من العقاب وأنه
البد من معاقبة كل من ارتكب تلك االنتهاكات كونها جرائم ال تسقط بالتقادم .
وهذا التقرير السنوي  -لمنظمة صحفيات بال قيود للعام 2017م  -عن حالة الحريات الصحفية في
اليمن  -يوثق أصناف االنتهاكات التي تعرض له الصحفيون واإلعالميون أثناء أداء مهامهم ،كما
يرصد الجهات التي قامت باالنتهاكات ،ويقدم مقاربة واقعية عن المخاطر المحدقة بحالة الحريات
على ضوء البيانات المرصودة.

ملخص تنفيذي للتقرير
احتوى التقرير السنوي للعام 2017م على العديد من االنتهاكات التي تعرض لها الصحفيون
واإلعالميون ،حيث رصدت "منظمة صحفيات بال قيود" ( )250حالة انتهاك ،وتنوعت االنتهاكات
للعام 2017م ما بين  ( :استدعاء ومحاكمة ( )41حالة بنسبة ، %16.4اختطاف واعتقال واحتجاز
( )89حالة شكل ما نسبته %35.6من إجمالي االنتهاكات ،اعتداء ( )23حاالت بنسبة ،%9.2
تعذيب ( )9حاالت بنسبة  ،%3.6إيقاف عن العمل ( )9حاالت ما نسبته  ، %3.6فيما بلغ عدد
حاالت القتل ( )4حاالت وشكل ما نسبته  ، %1.6إصابة ( )11حالة بنسبة ، %4.4تهديد وتحريض
( )17حالة بنسبة  ، %6.8اقتحام منازل صحفيين ومقرات صحفية وإعالمية ( )16حالة بنسبة
 ، %6.4نهب ومصادرة ( )10حاالت بنسبة  )8( ، %4.0حاالت محاولة قتل بنسبة  ، %3.4و
( )8حجب مواقع بنسبة %3.4من إجمالي عدد االنتهاكات ،حالة واحدة حكم باإلعدام شكلت ما
نسبته  )3( ، %0.4حاالت قصف جوي لمؤسسات إعالمية  ، %1.2وحالة واحدة تفجير منازل
.%0.4
بنسبة
لصحفيين
جدول رقم (  ) 1يوضح االنتهاكات من حيث نوع وعدد االنتهاكات
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

صنف االنتهاك
استدعاء ومحاكمة
اختطاف واعتقال واحتجاز
اعتداء
تعذيب
فصل من العمل وإيقاف الراتب
قتل
إصابة
تهديد وتحريض
اقتحام منازل صحفيين ومقرات صحفية وإعالمية

العدد
41
89
23
9
9
4
11
17
16

النسبة
%16.4
%35.6
%9.2
%3.6
%3.6
%1.6
%4.4
%6.8
%6.4

10
11
12
13
14

نهب ومصادرة
محاولة قتل
حجب وقرصنة مواقع إلكترونية
حكم باإلعدام
قصف جوي لمؤسسات إعالمية

10
8
8
1
3

%4.0
%3.4
%3.4
%0.4
%1.2

15

تفجير منازل صحفيين
اإلجمالي

1
250

%0.4

وجاءت العاصمة صنعاء في المرتبة األولى بعدد االنتهاكات الواقعة فيها ،حيث بلغت ( )162حالة،
ما شكل نسبته  ،% 64.9تلتها محافظة تعز بـ ( )34حالة بنسبة  ، % 13.5فيما جاءت محافظة عدن
في المرتبة الثالثة بواقع ( )26حالة انتهاك بنسبة ، % 10.4أما محافظة الحديدة فقد بلغ فيها عدد
االنتهاكات ( )9حاالت بنسبة  ، %3.6ومحافظة مأرب بلغ فيها عدد االنتهاكات ( )9حاالت بنسبة
 )3( ، %3.6انتهاكات في محافظة إب بنسبة  )2 ( ، % 1.2حاالت انتهاك في محافظة شبوة بنسبة
 ، %0.8ومحافظة ريمة بلغ ( )2حاالت انتهاك بنسبة  ، %0.8وبواقع حالة واحدة انتهاك لكل من
محافظة ( أبين – حضرموت – ذمار ) بنسبة .%0.4
جدول رقم (  ) 2يوضح االنتهاكات على مستوى المحافظات
1
2
3
4
5
6
7

المحافظة
صنعاء العاصمة
محافظة تعز
محافظة عدن
محافظة الحديدة
محافظة مأرب
محافظة إب
محافظة شبوة

االنتهاكات الواقعة
162
34
26
9
9
3
2

نسبة %
،% 64.9
% 13.5
% 10.4
%3.6
%3.6
% 1.2
%0.8

 8محافظة ريمة
 9محافظة أبين
 10محافظة حضرموت
 11محافظة ذمار

2
1
1
1

%0.8
%0.4
%0.4
%0.4

وفيما يخص الجهات المنتهكة فان مليشيات الحوثي والقوات الموالية لصالح قامت بانتهاكات بحق
الصحفيين بواقع " ( )168حالة انتهاك ما نسبته  ، " %67.2أما القوات الموالية للحكومة الشرعية
بواقع ( )26حالة انتهاك بنسبة  ، % 10.4مسلحون مجهولون بواقع ( )34بنسبة  ، %13.6وقوات
الحزام األمني بواقع ( )8ما نسبته  ، %3.2قوات التحالف العربي بواقع ( )5ما نسبته ، %2.0
والمقاومة الشعبية تعز بواقع ( )5بنسبة  ، %2.0وجاءت جماعة أبو العباس بواقع ( )2ما نسبته
 ، %0.8وأنصار الشريعة بواقع ( )1ما نسبته  ، %0.4وسائل إعالمية ( )1ما نسبته . %0.4
جدول رقم ( )3يوضح االنتهاكات من حيث الجهات المنتهكة
مليشيا
الحوثي
وقوات
صالح

مسلحون
مجهولون

القوات قوات
الموالية الحزام
للحكومة األمني
الشرعية

كتائب
قوات
التحالف أبو
العربي العباس

المقاومة أنصار وسائل
الشعبية الشريعة إعالمية

1

1

5

2

5

8

26

34

168

وأظهرت بيانات الرصد أن عدد االنتهاكات للعام 2017م أكثر من االنتهاكات الواقعة في العام
 2016م ما يشير إلى تصاعد حجم العداء تجاه الصحفيين ،فيما سجل تراجع ضئيل في عدد القتلى
من الصحفيين مقارنة باألعوام الثالثة السابقة التي شهدت مجازر وحشية بحق الصحفيين ففي العام
2017م بواقع  4صحفيين لقوا حتفهم ،منهم ثالثة صحفيين يعملون في مجال التصوير وهم ( وائل
العبسي وتقي الدين الحذيفي وسعد النظاري ) وجرمهم أنهم حملوا كاميراتهم فكانوا عرضة للقصف
والقتل ففي تاريخ 2017 – 5 – 26م استهدفتم مليشيا الحوثي وصالح من مكان تمركز قواتها
بقذيفة وقعت في مكان لتجمع المصورين الصحفيين بشكل متعمد أثناء أداء مهامهم بتصوير سير
المع ارك في منطقة الضباب الجهة الغربية لمدينة تعز ،مما أدى إلى وفاتهم على الفور حسب إفادة
شهود صحفيين وأهالي القتلى.
اما الصحفي محمد العبسي ( توفي في  20سبتمبر  2016م بشكل مفاجئ ،أال أن نقابة الصحفيين
اعلنت في  5نوفمبر 2017م في بيان لها ،عن انتهاء إجراءات تشريح الجثة وفحص العينات وظهور
نتائج التشريح والتحليل .وبعد تسلم فريق المتابعة ،خلصت نتيجة الفحص المخبري وتقرير الطبيب
الشرعي إلى التالي ":أن وفاة الصحفي محمد عبده العبسي 35 ،سنة  ،كانت بسبب التسمم واالختناق
بغاز أول اكسيد الكربون ،حيث وجدت مادة ( الكاربوكسي هيموغلوبين) في الدم بنسبة تشبع ، % 65
والتي تعتبر قاتلة".
للتوضيح :إن المنظمة وثقت حالة وفاة الصحفي العبسي بالقتل بتاريخ إعالن نتيجة التشريح وحين تم
التأكد أن الوفاة بسبب التسمم واالختناق تم رصدها وتوثيقها للعام 2017م .

وفي هذا السياق ،نود اإلشارة إلى أننا لم نستطع توثيق انتهاكات االعتداء التي تقع تحت سيطرة
المليشيا  ،كون ذلك يستلزم أن يعمل فريق المنظمة بحرية مطلقة ،كما حدث في عملية قصف طيران
التحالف لمبنى القناة الفضائية اليمنية في صنعاء في شهر ديسمبر وسقوط قتلى من الحراسة
والعاملين فقدم تم رصدها كحالة وتم المحاولة للحصول على معلومات عن أسماء القتلى إال أننا لم
نتلقى ردا واضحا ،لذا تم رصدها كحالة قصف .
ومثل حكم اإلعدام بحق الصحفي يحيى الجبيحي سابقة خطيرة تجاه الحريات الصحفية  ،في 12
ابريل 2017م صدر حكم باإلعدام بحق الجبيحي وهو رئيس دائرة اإلعالم برئاسة الوزراء
ومحاضر في كلية اإلعالم بجامعة صنعاء من قبل المحكمة الجزائية " محكمة أمن الدولة " الخاضعة
لسيطرة مليشيا الحوثي وصالح بتهمه ملفقة " التخابر والتجسس لصالح دول التحالف العربي" ،
كذريعة إلرهاب الصحفيين واإلعالميين وقد تمت المحكمة بصورة تفتقر إلى الشفافية والنزاهة .
ولقد بدا جليا التحول الوحشي في التعامل مع الصحفيين من قتل واعتقال واخفاء قسري وتعذيب
وغيرها سجل العام  2017حالة انتهاك جديدة لم يسبق أن حدث وأن ارتكبها أي نظام ديكتاتوري
فاشي من قبل وهي تفجير منازل الصحفيين إال ان ذلك أمر اعتادت عليه مليشيا الحوثي على مدى
مسيرتها االنقالبية بالنيل والتنكيل بخصومها واالنتقام منهم بأشكال وطرق بربرية تتمثل ذلك بتفجير
المنازل وهو األمر الذي حصل لمنزل الصحفي عبدهللا الشليف قامت المليشيا بتاريخ 16نوفبر
بتفجير منزله الكائن بقرية الحول منطقة بران مديرية نهم -محافظة صنعاء.
ومن خالل الجدول رقم (  ) 1يتبين أن حاالت االعتقال واالحتجاز احتلت المرتبة األعلى  ،والواضح
أن نسبة اإلصابة مرتفعة وخاصة للمصورين الصحفيين مقاربة باألعوام السابقة .
وعلى الرغم من أن المليشيا الحوثي وصالح تتحمل النسبة األكبر من هذه االنتهاكات كما هو بنسبة
كبيرة من إجمالي االنتهاكات ،إال أن األطراف األخرى مارست انتهاكات واسعة بحق الصحفيين وان
كانت بنسب متفاوتة.
وفي األثناء ما يزال 10صحفيين مختطفين في سجون ميليشيا االنقالب ،حيث يتعرضون ألبشع
أنواع التعذيب ويعانون أوضاعا صحية بالغة الخطورة ،فيما يقبع صحفي واحد لدى معتقالت تنظيم
القاعدة في حضرموت.

المنهجية التي اعتمدت في كتابة التقرير

المنهجية التي اعتمدت في كتابة التقرير السنوي للعام 2017م المتعلق برصد االنتهاكات التي تعرض
لها الصحفيون واإلعالميون والمؤسسات اإلعالمية في اليمن خالل العام هي :
 تم االتفاق بين وحدة الرصد في المنظمة واإلدارة على كتابة تقرير متعلق برصد االنتهاكات الواقعةبحق الصحفيين واإلعالميين والمؤسسات اإلعالمية في اليمن استمرارا لما دأبت عليه المنظمة خالل
السنوات الماضية ،على الرغم من المخاطر التي تعرضت لها المنظمة والتهديدات التي تواجهها من
قبل كثير من االطراف وخاصة جماعة الحوثي وصالح واضطرت الغالق مكتبها بصنعاء لكن
الراصدين الميدانيين التابعين للمنظمة ظلوا مستمرين في عملهم في جمع المعلومات ومراقبة
االنتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون واالعالميون في عموم محافظات اليمن .
 رصد االنتهاكات الواقعة بحق الصحف والصحفيين والمؤسسات االعالمية من خالل الصحفوالقنوات والمواقع اإللكترونية وبيانات نقابة الصحفيين اليمنيين واللقاءات المباشرة .
 التأكد من وقوع االنتهاكات من خالل التواصل التليفوني أو الفيس بوك أو عبر وسائل التواصلاالجتماعي األخرى مع الصحفي أو اإلعالمي الذي تعرض لالنتهاك وأخذ معلومات منه عن طبيعة
االنتهاك من خالل الصحفي نفسه أو من خالل أقاربه أو من شهود العيان في حال لم نستطع التواصل
مع الصحفي أو اإلعالمي وخاصة إذا كان معتقال .
 تلقي البالغات سواء من قبل الضحايا أو من غيرهم . التواصل مع نقابة الصحفيين اليمنيين ألخذ البيانات التي كتبت والمتعلقة باالنتهاك واالستفادة منالمعلومات التي وردت في بيانات النقابة .
 تفريغ االستمارات وتحليل المعلومات الواردة فيها . كتابة التقرير األولي عن حاالت االنتهاكات . عمل جداول بيانية لكل حاالت االنتهاكات وتصنيفها وفق الحاالت والمعتدين ومنتهكي حرية الرأيوالتعبير .
 تم اعتماد معايير األمانة والنزاهة والحياد والموضوعية في كتابة النصف األول من العام 2017م ،خاصة وأنه غطى كل االنتهاكات لكل الصحفيين في الوسائل اإلعالمية دون استثناء باعتبار أن
المنظمة معنية بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير في اليمن وال تنظر إلى انتماء الصحفي الحزبي أو
إلى المؤسسة اإلعالمية التي يعمل فيها وإنما تتعامل مع االنتهاك الواقع بحق الصحفيين واإلعالميين
باعتبارهم ينتمون إلى مهنة الصحافة والصحافة فقط وأي انتهاك بحقهم من قبل جماعة الحوثي
وصالح أو التحالف أو القاعدة أو المقاومة الشعبية أو غيرها من جهات االنتهاكات فالمنظمة معنية
بالدفاع عنهم ورصد االنتهاكات الواقعة بحقهم  ،إعالء لحق الصحفي واإلعالمي في الحرية وحقه
في حرية الرأي والتعبير الذي كفله له الدستور والقوانين اليمنية واالتفاقيات التي وقعت وصادقت

عليها الجمهورية اليمنية وعلى رأسها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية وغيرها من االتفاقيات التي تكفل للصحفي العمل في بيئة آمنة وتتيح له
المجال في التعبير عن حقه ،وقيام المنظمة بذلك العمل والرصد وإصدار تقارير سنوية عن
االنتهاكات بحق الصحفيين واإلعالميين والوسائل والوسائط اإلعالمية بأنه التزام أخالقي وأدبي
ومهني دأبت عليه منظمة صحفيات بال قيود منذ تأسيسها والى اليوم .

نبذة عن المنظمة
منظمة صحفيات بال قيود" هي منظمة أهلية غير ربحية تنشط في مجاالت الدفاع عن حقوق اإلنسان
والحريات العامة ،وفي مقدمتها حرية التعبير والصحافة واإلعالم .وتسعى المنظمة إلى توظيف
وسائل اإلعالم بما في ذلك اإلعالم الجديد في خدمة قضايا التنمية المجتمعية الشاملة ،ونشر مبادئ
وقيم النزاهة والتسامح.
وتدعم المنظمة مسار اإلصالح السياسي والتحول الديمقراطي وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد ،ومكافحة
الفساد ،ومناهضة السياسات واإلجراءات التي تمس المساواة واالختيار الحر والكرامة اإلنسانية.
والمنظمة حاصلة على ترخيص رقم ( )142العام  2005من قبل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل
باليمن.
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حاالت االنتهاك
اختطاف ،اعتقال ،احتجاز

الحالة األولى :اختطفت مليشيا الحوثي والقوات الموالية لصالح الصحفي تيسير السامعي في مديرية
دمنة خدير جنوب شرق مدينة تعز بتاريخ  -2يناير – 2017م .وكان مسلحون يتبعون مليشيات
الحوثي وصالح قد اختطفوا السامعي أثناء مروره في إحدى نقاطهم بمديرية دمنة خدير  ،واقتادوه
إلى سجن تابع لهم.
الحالة الثانية :اختطفت مليشيا الحوثي والقوات الموالية لصالح المسؤول المالي واإلداري في
صحيفة الوحدوي هيثم عون ظهر يوم األحد بتاريخ  ،2017 / 1 / 15أثناء تواجده في شارع
الزبيري أمام مستشفى الجمهوري وسط العاصمة صنعاء وذكرت هيئة الصحيفة في بالغ صحفي لها
أنه "وفقا لمعلومات" فقد اعترض باص يحمل رقم  15091 /5على متنه مسلحون سيارة عون أثناء
خروجه من عمله في شارع الزبيري برفقه زمالء له بالعمل  ،وأن المسلحين قاموا بإنزال زمالء
عون من السيارة وصعد لها مسلحان أجبرا عون على التحرك معهم بالسيارة دون إبداء أي سبب
لذلك".
الحالة الثالثة :اعتقال الصحفي شاهر سعد من قبل جنود تابعين للبحث الجنائي الخاضع لسلطة مليشيا
الحوثي والقوات الموالية لصالح العاصمة صنعاء بتاريخ 2017 -2 -4م.
الحالة الرابعة :احتجاز الصحفي فاروق الكمالي في قسم الشرطة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي
والقوات الموالية لصالح واالفراج عنه بعد  3ساعات من االحتجاز بسبب تصوير الغارات الجوية
التي تعرضت لها كلية الطيران شارع الستين بالعاصمة صنعاء بتاريخ 2017-2-19م.
الحالة الخامسة :احتجاز الصحفي ذياب الشاطر مراسل تلفزيون يمن شباب في مأرب لعدة ساعات
على خلفية منشورات تنتقد الجيش بثها الصحفي الشاطر على صفحته في موقع فيسبوك بتاريخ -28
2017 -3م .وأفرجت عنه هيئة األركان بعد ساعات من احتجازه.
الحالة السادسة :اختطاف الصحفي جميل الصامت مراسل صحيفة الوحدوي بتعز من قبل مسلحين
تابعين لجماعة أنصار الشريعة في محافظة تعز بتاريخ 2017 – 3 -12م.
الحالة السابعة :اعتقال اإلعالمي علي السقاف في قناة الغد المشرق من مليشيا الحوثي والقوات
الموالية لصالح أثناء قيامهم بالتصوير على إنتاج برنامج حول قضايا اجتماعية وإنسانية في كلية
اآلداب بجامعة الحديدة بتاريخ 2017 -3 -13م.
الحالة الثامنة :اعتقال المصور عبد الحكيم عباد في قناة الغد المشرق من مليشيا الحوثي والقوات
الموالية لصالح أثناء قيامهم بالتصوير على إنتاج برنامج حول قضايا اجتماعية وإنسانية في كلية
اآلداب بجامعة الحديدة بتاريخ 2017 -3 -13م.
الحالة التاسعة  :اعتقال الصحفي ياسر ضبر مراسل قناة صنعاء ومصادرة تلفوناته والكاميرا الخاصة
به من قبل حراسة البنك المركزي في مأرب وذكر الصحفي في بالغ صحفي أنه في الساعة السادسة

والنصف بعد المغرب يوم السبت ٢٠١٧/٣/٢٦وأنا جالس في إنترنت السريع الواقع جوار عمارة
الجعرة ،مقابل البنك المركزي الشارع العام  ،لتحميل تقرير حفل الذكرى الثانية النطالق عاصفة
الحزم أتفاجأ باثنين مسلحين مدني واحد منهم جلس بجواري واآلخر جلس في الكرسي المقابل
ومنعوني من أن أتحرك أي حركة ،حاولت أتفاهم معهم لكنهم رفضوا حتى التفاهم ،وراح أحدهم
وجاب اثنين عسكر من حراسة البنك ،ثم اقتادوني إلى جوار البنك وقالوا أنت مطلوب،عليك بالغ من
اللواء  ٢٦التابع لتهامة وهذه صورتك".
الحالة العاشرة :اختطفت مليشيا الحوثي والقوات الموالية لصالح في مدينة حيس بمحافظة الحديدة
شقيق الصحفي بقناة بلقيس الفضائية وديع عطا .وقال الصحفي عطا إن شقيقه اختطف في الـ – 21
2017 -3م من منزله في مدينة محافظة الحديدة  ،وأضاف عطا أن مصير شقيقه ومكان احتجازه مع
ثالثة مختطفين آخرين مجهول ولم يسمح لهم باالتصال بأسرهم.
الحالة الحادية عشرة :احتجاز الصحفي نشوان العثماني في مطار عدن من قبل األمن السياسي أثناء
عودته من المشاركة في دورة تدريبية في لبنان بتاريخ 2017 -5 -11م.
الحالة الثانية عشرة :احتجاز الصحفي عبد السالم الشريحي في مطار عدن من قبل األمن السياسي
أثناء عودته من المشاركة في دورة تدريبية في لبنان بتاريخ 2017 -5 -11م.
الحالة الثالثة عشرة :احتجاز الصحفية بشرى العنسي في مطار عدن من قبل األمن السياسي أثناء
عودتها من المشاركة في دورة تدريبية في لبنان بتاريخ 2017 -5 -11م.
الحالة الرابعة عشرة :احتجاز الصحفية سارة البعداني في مطار عدن من قبل األمن السياسي أثناء
عودتها من المشاركة في دورة تدريبية في لبنان بتاريخ 2017 -5 -11م.
الحالة الخامسة عشرة :احتجاز الصحفي عبدالخالق الحود في مطار عدن من قبل األمن السياسي
أثناء عودته من المشاركة في دورة تدريبية في لبنان بتاريخ 2017 -5 -11م.
الحالة السادسة عشرة :احتجاز الصحفي ياسين الزكري في مطار عدن من قبل األمن السياسي أثناء
عودته من المشاركة في دورة تدريبية في لبنان بتاريخ 2017 -5 -11م.
الحالة السابعة عشرة :احتجاز الصحفي نشوان العثماني في مطار عدن من قبل األمن السياسي أثناء
عودته من المشاركة في دورة تدريبية في لبنان بتاريخ 2017 -5 -11م.
الحالة الثامنة عشرة :احتجاز الصحفي باسم الشعبي في مطار عدن من قبل األمن السياسي أثناء
عودته من المشاركة في دورة تدريبية في لبنان بتاريخ 2017 -5 -11م.
الحالة التاسعة عشرة :اختطف مسلحون تابعون للحزام األمني يوم الثالثاء 2017 -5 – 16م
الصحفي ماجد الشعيبي مراسل قناة أبوظبي أثناء خروجه من منزل الشهيد أمجد محمد عبدالرحمن

في مدينة كريتر بمحافظة عدن واقتادته إلى معسكر عشرين الذي يقوده إمام النوبي في عدن ،
وتعرض للتعذيب والمعاملة القاسية.
الحالة العشرون :اختطف مسلحون تابعون للحزام األمني يوم الثالثاء 2017 -5 – 16م هاني الجنيد
الصحفي بصحيفة الشارع أثناء خروجه من منزل الشهيد أمجد محمد عبدالرحمن في مدينة كريتر
بمحافظة ع دن واقتادته إلى معسكر عشرين الذي يقوده إمام النوبي في عدن،وتعرض للتعذيب
والمعاملة القاسية.
الحالة الواحدة والعشرون :اختطف مسلحون تابعون للحزام األمني يوم الثالثاء 2017 -5 – 16م
الصحفي حسام ردمان أثناء خروجه من منزل الشهيد أمجد محمد عبدالرحمن في مدينة كريتر
بمحافظة عدن واقتادته إلى معسكر  20الذي يقوده إمام النوبي في عدن ،وتعرض للتعذيب والمعاملة
القاسية.
الحالة الثانية والعشرون :اعتقال الصحفي عبدالقدوس طه واالعتداء عليه من قبل مليشيا الحوثي
والقوات الموالية لصالح وقال عبدالقدوس بتاريخ 2017-5- 30م في بالغ صحفي افاد بأن مليشيات
الحوثي قامت باعتقالي واالعتداء علي بطريقة سيئة خارج القانون على خلفية مشاركتي في تغطية
صحفية لجريمة القمع التي تعرضت لها احتجاجات سلمية دعت لها حركة  20مايو الخميس الماضي
واستمر اعتقالي لمدة  12ساعة دون معرفة أسرتي بمكان احتجازي وظروف االعتقال.
الحالة الثالثة والعشرون :احتجاز الصحفي نبيل الصعفاني من قبل نقطة الفالج بمأرب التابعة للقوات
الموالية للشرعية والتحقيق معه دون مسوغ قانوني أثناء عودته من ماليزيا عبر مطار سيئون حيث
تم إيقافه يوم الجمعة 2017-5-31م وإنزاله من باص النقل الجماعي المتجه إلى صنعاء .وقال
الصعفاني في بالغ صحفي إنه تم إنزاله بعد أخذ جوازه دون أي سبب كسائر الركاب وذلك لكونه
صحفيا  .وأضاف أنه تم أخذه عبر طقم عسكري إلى مبنى بعيد عن النقطة وقاموا بإيقافه في غرفة
بداخلها 3محققين ،فتشوه وأخذوا تلفونه وأوراقه وأعادوها له صباح اليوم التالي حيث ظل رهن
التحقيق من التاسعة مساء حتى صباح اليوم التالي ،وظل وحيدا بعد أن ذهب الباص.
الحالة الرابعة والعشرون :احتجاز الصحفي إياد الموسمي مراسل قناة روداو وطاقم القناة من قبل
مسلحين تابعين لمليشيا الحوثي والقوات الموالية لصالح في أحد شوارع العاصمة صنعاء يوم االثنين
 2017-5-30م حيث تم اعتراضهم واقتيادهم إلى قسم شرطة العلفي على خلفية تصوير تقرير عن
أجواء رمضان.
الحالة الخامسة والعشرون :اختطاف المصور في قناة اليمن في الحديدة عبدهللا شايع في محافظة
الحديدة من قبل مليشيا الحوثي والقوات الموالية لصالح بتاريخ .2017 -1 – 7

الحالة السادسة والعشرون :اختطاف اإلعالمي ابراهيم الجحدبي في مديرية عتمة محافظة ذمار
بتاريخ 2017 -1 -13م وذلك على خلفية عمله اإلعالمي من قبل مليشيا الحوثي والقوات الموالية
لصالح .
الحالة السابعة والعشرون :احتجز جنود تابعون لقوات األمن بعدن الصحفي عاد نعمان بتاريخ – 22
 2017 -1لمدة ساعات ومن ثم إطالق سراحه وذلك أثناء تغطيته لفعالية احتجاجية أمام بوابة قصر
المعاشيق في محافظة عدن.
الحالة الثامنة والعشرون :احتجاز الصحفي صبري سالمين بن مخاشن من قبل مسلحين يتبعون
مسئوال حكوميا بمدينة المكال محافظة حضرموت وتم إيداعه السجن بتاريخ  2017 -2 -24م وذلك
على خلفية كتاباته الصحفية .
الحالة التاسعة والعشرون :اختطاف الناشط والمتعاون االعالمي كمال الشاوش بتاريخ – 3 – 12
 2017من قبل مليشيا الحوثي والقوات الموالية لصالح بمدينة الحديدة .حيث اقتحمت الحرم الجامعي
لجامعة الحديدة واختطفته من كلية اآلداب قسم الصحافة وأودعته السجن لمدة أسبوع على خلفية
قيامهم بمهمة اعالمية.
الحالة الثالثون :اختطاف الناشط والمتعاون اإلعالمي عالء الشعافي بتاريخ 2017 – 3 – 12من قبل
مليشيا الحوثي والقوات الموالية لصالح بمدينة الحديدة .حيث اقتحمت جماعة الحوثي الحرم الجامعي
لجامعة الحديدة واختطفته من كلية اآلداب بقسم الصحافة وأودعته السجن لمدة أسبوع على خلفية
قيامهم بمهمة اعالمية.
الحالة الواحد والثالثون :اختطاف والد الصحفي أحمد عبد الرحمن النعمي مراسل قناة رشد بتاريخ
 2017 – 4 – 18م من منزله في محافظة الحديدة من قبل مليشيا الحوثي والقوات الموالية لصالح
على خلفية نشاط ولده الصحفية.
الحالة الثانية والثالثون :اختطاف ولد الصحفي جميل القشم نائب مدير األخبار المحلية بوكالة األنباء
سبأ حيث أقدمت عصابة من ثالثة أشخاص على متن باص بتاريخ  2017 – 4 – 26وذلك أثناء
خروجه من المدرسة في شارع األربعين بصنعاء واقتادوه بالقوة إلى داخل الباص ومن ثم أطلقوا
سراحه بسبب صراخه.
الحالة الثالة والثالثون :اختطاف الصحفي محمد عبدالملك الصلوي العامل في وكالة سبأ وذكرت
نقابة الصحفيين اليمنيين انها تلقت معلومات  2017 – 4 – 30مؤكدة بخصوص اختطاف مليشيا
الحوثي والقوات الموالية لصالح في منطقة الراهدة بمحافظة تعز للزميل محمد عبدالملك الصلوي
الصحفي في وكالة سبأ بتاريخ  17اكتوبر  2016في منطقة الراهدة وهو في طريقه إلى عدن ..وتم
نقله الى مدينة الصالح تعرض حينها للتعذيب ومن ثم تم نقله الى معتقل في محافظة ذمار.

الحالة الرابعة والثالثون :اختطاف الصحفي محمد العزيزي العامل في صحيفة الثورة من قبل مليشيا
الحوثي والقوات الموالية لصالح بتاريخ  2017 – 5 – 26على خلفية تغطيته لفعالية احتجاجية في
ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء.
الحالة الخامسة والثالثون :احتجاز هاني العنسي مصور قناة روداو بتاريخ  2017 – 5 – 29من قبل
مسلحين تابعين لمليشيا الحوثي والقوات الموالية لصالح وإيداعه قسم العلفي بالعاصمة صنعاء وذلك
أثناء قيامه تصوير تقرير عن أجواء رمضان.
الحالة السادسة والثالثون :اعتقال الصحفي عمر الحار نائب فرع وكالة سبأ بتاريخ 2017 -5 –16
حيث وجه محافظ محافظة ابين باعتقاله وايداعه السجن على خلفية مشاركة الصحفي الحار في وقفة
احتجاجية .
الحالة السابعة والثالثون :اعتقال الرسام الكاريكاتير في صحيفة الثورة عمار نعمان من قبل مسلحين
مجهولين من أمام منزله في شارع هائل العاصمة صنعاء بتاريخ .2017 – 5 – 24
الحالة الثامنة والثالثون :اختطفت مليشيا الحوثي والقوات الموالية لصالح والد اإلعالمية ربا جعفر
.وذكرت جعفر في شكوى للمنظمة بتاريخ 2017-7-6م تفيد بأن مليشيات الحوثي وصالح اختطفت
والدها "عبد الحميد محمد جعفر " وأصابته بطلق ناري في قدمه وذلك في تاريخ ٢٠١٦ – ٨ -٢٤م،
بعد ان حاصرت وداهمت منزلهم بعدة أطقم عسكرية ومصفحتين في مدينة الجند محافظة تعز
.وحسب الشكوى " لم توجه له أي تهمة سوى أن ابنته ربا جعفر تعمل في المجال الصحفي وتوثيق
األحداث الدائرة في مدينة تعز منذ انطالق ثورة فبراير ٢٠١١الى اآلن  ،كما أن من بين التهم
الموجهة له كتابته في صفحته على الفيسبوك ضد مليشيا الحوثي والمخلوع صالح.
الحالة التاسعة والثالثون :اختطاف الصحفي عبدالرحيم محسن من قبل مسلحين بزي مدني تابعين
لمليشيا الحوثي والقوات الموالية لصالح في إحدى النقاط بمنطقة الراهدة محافظة تعز يوم الثالثاء
بتاريخ 2017-8-22م واقتياده وسيارته إلى مكان مجهول.
الحالة األربعون :اختطاف الصحفي عابد المهذري رئيس تحرير صحيفة الديار وعضو نقابة
الصحفيين اليمنيين في صنعاء من قبل مليشيا الحوثي والقوات الموالية لصالح بتاريخ -9 -15
2017م.
الحالة الواحدة واألربعون :اختطاف الصحفي في صحيفة الثورة نزار الخالد بتاريخ 2017-9-19م
في العاصمة صنعاء من قبل مليشيا الحوثي والقوات الموالية لصالح .
الحالة الثانية واألربعون :اختطاف الصحفي كامل الخوذاني سكرتير تحرير موقع الميثاق نت من قبل
مسلحين يتبعون مليشيا الحوثي حيث قامت باختطافه من وسط شارع حدة بالعاصمة صنعاء .

الحالة الثالثة واألربعون :اعتقلت مليشيا جماعة الحوثي الصحفي " سمير المصقري " مراسل قناة
اليمن اليوم التابعة للرئيس السابق صالح 2017 -8 -9م وهو في طريقه بمديرية النادرة بمحافظة إب
لتغطية فعاليات يقيمها مؤتمر صالح في اطار التحضير لفعالية  24أغسطس في صنعاء .
الحالة الرابعة واألربعون :اختطاف الصحفي سامي الشرجبي الصحفي بموقع المؤتمر نت من قبل
مسلحين تابعين لمليشيا الحوثي أثناء خروجه من احد المطاعم بالعاصمة صنعاء بتاريخ -9-20
2017م .
الحالة الخامسة واألربعون :اختطاف ولد الصحفي جميل القشم في العاصمة صنعاء لمده يوم كامل
من قبل مسلحين مجهولين وهي المرة الثانية التي تعرض لها أطفاله لنفس الحادثة وذلك بتاريخ - 29
2017-9م .
الحالة السادسة واألربعون :اختطاف الصحفي كامل الخوذاني الحصفي بصحيفة الميثاق بعد أسبوع
من اإلفراج عنه من قبل مليشيا الحوثي بتاريخ 2017-10-2م .
الحالة السابعة واألربعون :اعتقلت قيادة هيئة األركان العامة للقوات الحكومية في محافظة مأرب
الصحفي محمد حسن شعب تابع للتوجيه المعنوي وأودعته سجن الضباط بالشرطة العسكرية ،دون
أن يوجه له اتهام بتاريخ 2017—10-9م م .
الحالة الثامنة واألربعون – الحالة التاسعة والثمانون :احتجاز  41من الصحفيين والعاملين في قناة
اليمن اليوم التابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام في العاصمة صنعاء بتاريخ 2017 - 12 - 5م من
قبل ميليشيا الحوثي وهم ( -فيصل الشبيبي  -عبدهللا الحرازي  -غمدان شجاع الدين -محمد الحبيشي
جمال قناد -عبدهللا جوهر  -بندر الروقي  -صادق العواضي  -احمد البعداني  -بشير البحري  -كمالالصعفاني  -طارق نصار  -صالح العرامي  -أشرف الحبيشي  -وليد الضيفي  -محمد الحمادي -
عبدهللا المحفدي  -بسام البحري  -فارس الكوكباني  -يحيى جار هللا  -معين العفيفي  -عبدهللا الوادعي
 بسام يحيى الشبيبي  -ابراهيم القانص  -احمد الشيخ  -محمد زيد  -محمد الجهمي  -مجدي الزبيدي -عمار رشاد  -سامي المذحجي  -هشام شرف الدين  -هشام عبدالباري  -محمد محمد لطف  -ابراهيم
الفقيه  -سميح عز الدين تقي  -هيثم العنسي  -حاشد صالح  -مصلح عبد الرحمن  -صدام السالمي -
محمد محمود  -عبدالخالق العامري) .

تهديد وتحريض
الحالة األولى :تلقى المحرر في صحيفة الثورة الرسمية الصحفي منصور الصمدي تهديدا من قبل
شخص مجهول عبر اتصاالت هاتفية في العاصمة صنعاء .وأوضح الصمدي على صفحته في موقع
التواصل االجتماعي "فيسبوك" أنه تلقى تهديدات بالقتل من شخص مجهول عبر هاتف
(.)٠١٢٣٤٢٤٧وأشار الصمدي إلى أن المتصل تخاطب معه بلهجة المحقق وبنبرة تهديد ووعيد
بالوصول إليه وتربيته ،داعيا ً إياه إلى كتابة وصيته.
الحالة الثانية :تلقت الصحفية أحالم العسكري مراسلة قناة صنعاء الفضائية في محافظة تعز بتاريخ
2017 -4 -2م وطاقم العمل معها تهديدا من قبل مسلحين تابعين للمقاومة الشعبية بتعز وأوضحت
نقابة الصحفيين اليمنيين في بيان لها أن التهديد جرى أثناء قيامهم بتصوير برنامج تلفزيوني للقناة في
منطقة تقع تحت سيطرة المقاومة.
الحالة الثالثة :تعرض الصحفي عبدالولي المداني المذيع في قناة اليمن اليوم لحملة ممنهجة من
التحريض من قبل الوسائل اإلعالمية التابعة لجماعة الحوثي بالتزامن مع حملة موازية على وسائل
التواصل االجتماعي تضمنت تحريضا مباشرا واتهامات بالخيانة والعمالة واالرتزاق وشق الصف
الوطني وكلها تعرض حياته وأسرته للخطر في ظل غياب دولة النظام والقانون ،كما تلقى الكثير من
التهديدات المباشرة :عبر بريده الخاص وتهديدات غير مباشرة من خالل خطابات قيادات في جماعة
الحوثي .وقال في بالغ صحفي بتاريخ 2017-5-21م أن هذه التهديدات والضغوطات أدت إلى
إغالق برنامجه ساحة حوار في القناة.
الحالة الرابعة :تلقت الصحفية حنان ناصر تهديدات بالقتل والذبح واالتهامات بالكفر واإللحاد من قبل
شخص مجهول من على صفحته بالفيسبوك ،وإعطائها مهلة لالستتابة بتاريخ 2017-5- 22م وذلك
على خلفية متابعتها لقضية أمجد محمد عبدالرحمن .
الحالة الخامسة :تعرض مراسل قناة بلقيس في محافظة عدن آدم الحسامي للتحريض من قبل
مواطنين محتجين وقال الحسامي في بالغ صحفي بتاريخ  " 2017 - 6 -10في البداية صورنا الوقفة
االحتجاجية بمعية الزميل جمال معوضة كان الظالم يخيم على شارع صيرة وبعض المحتجين
يحملون الشموع كطريقة احتجاجية وقبل أن نجري المقابالت رأينا الكثير من المحتجين ينسحبون
وبقي قلة وكان واضحا وجود مندسين إلشاعة الفوضى إذ مرت سيارة تريد الدخول إلى منطقة
معاشيق قيل إنها لمواطن من الساكنين في شاطئ معاشيق وقيل إنها لمسؤول محلي استغل غضب

الناس وضغط الجو الحار والرطوبة للتحلق حول السيارة في البداية ومنعها من المرور ثم محاولة
البعض رميها باألحجار وإثارة غضب الناس لكن تم التعامل مع هذه الحادثة بسالم وحقيقة رأيتها
عرضية ولم أهتم بها وكنت أثناء ذلك أشرع بإجراء لقاءات وعند إجراء أول لقاء مع امرأة من
منظمي الوقفة والناس حولنا تقدم شاب معروف ببلطجته وهم بالقبض على الكاميرا وجذبها من
االستاند مع رفع صوته للتحريض علينا انسحبت المرأة
الحالة السادسة :تلقى الصحفي في صحيفة الثورة محفوظ البعيثي بتاريخ  2017 – 1 – 22تهديدا
بالقتل عبر رسالة إلكترونية تتهمه بالعمالة واالرتزاق على خلفية كتاباته الصحفية .
الحالة السابعة :تلقى خالد الجماعي تهديدا ومضايقة من قبل مدير السجن المركزي بمدينة ريمة
الخاضعة لسيطرة الحوثيين وصالح بسبب كتاباته الصحفية حول المعاناة ونقص التغذية التي يعاني
منها السجناء بالسجن .
الحالة الثامنة :تلقى الصحفي عبدهللا الشليف تهديدات من قبل احد قيادات مليشيا الحوثي بمنطقة
صرف محافظة صنعاء وذلك بتاريخ  2017 – 4 – 2م على خلفية كتابات صحفية .
الحالة التاسعة :تلقى رئيس تحرير اخبار الحوادث الصحفي وائل شرحه تهديدات بالتصفية الجسدية
والتلفظ عليه بألفاظ نائية من قبل مسؤول بوزارة الصحة الخاضعة لمليشيا الحوثي والقوات الموالية
لصالح بتاريخ  2017 - 4 – 20وذلك على خلفية قضية نشر .
الحالة العاشرة :تعرض الصحفي مختار الرحبي لحملة تحريض من قبل قناة "الغد المشرق" من
خالل نشر أكاذيب متواصلة دون أي أدلة أو حقائق حسب بال غ للصحفي الرحبي بتاريخ - 7 -8
2017م وقال الرحبي في بالغ صحفي أن القناة تستهدفه "شخصيا ً على إثر مواقف وكتابات صحيفة
وآراء لي محاولين ممارسة اإلرهاب ضدي وإسكاتي ودعم كل من يسيء لي من خالل نشر ما يكتب
ضدي ".وأكد البالغ الذي أن قناة الغد المشرق تقوم " بخرق أهم بند من بنود ميثاق الشرف
الصحفي ،ولم يراعوا حقوق الزمالة ،ويقومون عن طريق ممارسة مهنة الصحافة الصفراء
بمهاجمتي شخصيا ً ".مشيرا ً إلى أن هذا األمر "يعرضه وعائلته للخطر وبما ال يدع مجاالً للشك أن
ذلك يضر بسمعتي اإلعالمية والمهنية .
الحالة الحادية عشرة :اطالق مجهولون النار على منزل الصحفي إبراهيم البعداني مراسل صحيفة
الوحدوي بإب ،وقال البعداني في بالغ صحفي بتاريخ  2017 – 7 – 13يفيد فيه تعرض منزله
الكائن في حارة الجهاز المركزي للرقابة جوار مستشفى المجد لوابل من النيران من قبل مسلحين
الذوا بالفرار ما اثار الهلع في أسرته وأدى إلى تهشيم زجاج سيارة أخيه الواقفة جوار المنزل.
الحالة الثانية عشرة :تلقى الصحفي احمد الصهيبي لرسائل تهديد بسبب نشره اخبارا عن االحداث في
محافظة تعز .وقال الصهيبي تلقيت ظهر اليوم االثنين  17يوليو  2017الساعة  2:04رسالة تهديد
نصية بالتصفية الجسدية من الرقم ( )716189660ونصها "ال انت وال قبيلتك تتكلموا على اللواء35

يا حشرة عاد احنا با نقرح رأسك يا كلب وااليام بيننا" .جاء هذا التهديد بعد أيام من نشري ألخبار
على صفحتي في موقع التواصل االجتماعي "فيسبوك" تفيد بمشاركة محسوبين على اللواء  35مدرع
في تصفية مدير إدارة أمن مديرية المسراخ يوم الجمعة الماضية.
الحالة الثالثة عشرة :تلقى مراسل وكالة االسوشييتد برس االخبارية الصحفي أحمد الحاج للتحريض
والتهديد المبطن الذي تعرض له من قبل مسؤول في وزارة الخارجية التابعة لميليشيا الحوثي
وصالح ،على خلفية نشر تقرير صحفي في جريدة الواشنطن بوست.
الحالة الرابعة عشرة :تلقى الصحفي حميد دبوان الصحفي بصحيفة اليمن اليوم بتاريخ -9-9-30
2017م تهديدات بالقتل واالختطاف من مجموعة مسلحة مالحقة قضائيا تتبع عضو مجلس محلي في
مديرية شرعب الرونة بمحافظة تعز على خلفية نشاطه الصحفي.
الحالة الخامسة عشرة :تلقى الصحفي انور عبدالقادر العامري مدير تحرير صحيفة 26سبتمبر التابعة
للحكومة الشرعية التي تصدر في مارب تهديدا بالفصل من وظيفته من قبل رئيس دائرة التوجيه
المعنوي رئيس تحرير صحيفة 26سبتمبر ،تلى ذلك تهديدات ومالحقات من قبل حرس المنشآت في
محافظة مأرب بتهمة كيدية وصوال إلى إيقاف راتبه بتاريخ 2017-10 -1م.
الحالة السادسة عشرة :تعرض الصحفي محمد القاضي مراسل قناة سكاي نيوز في محافظة تعز
لحملة تحريض بالقتل وتهديد وشتم من قبل ناشطين في مواقع التواصل االجتماعي قد تجعل حياته
في خطر على خلفية نشاطه الصحفي وذلك بتاريخ 2017-10-30م.
الحالة السابعة عشرة :تلقت الصحفية وئام الصوفي مراسل صحيفة  26سبتمبر والموقع بوست
بتاريخ 2017-11- 20م لتحرض وتهديد لها وألسرتها وذلك على خلفية تغطيتها لسير المعارك في
منطقة الصلو محافظة تعز من قبل شخصيات عسكرية وقبلية موالية مليشيا الحوثي والقوات الموالية
لصالح .

اقتحام منازل صحفيين ومقرات صحفية وإعالمية
الحالة األولى :اقتحم مسلحون تابعون لجماعة الحوثي منزل الصحفي جمال فاضل مستشار رئيس
تحرير صحيفة الثورة الحكومية منزله الواقع في حي الجراف بجوار مقر المكتب السياسي للحوثيين
شمال صنعاء بتاريخ  ،٢٠١٧-١-٣كما حاولوا اختطاف نجله لوال تدخل الجيران وأهالي الحي الذين
حالوا دون ذلك.
الحالة الثانية :اقتحمت مجموعة مسلحة لمليشيات الحوثي بقيادة أحد مشرفي الجماعة منزل الصحفي
عبدهللا الشليف الواقع في منطقة صرف شرق العاصمة صنعاء يوم الثالثاء  2017 4-4والتمركز فيه
بعد تلقيه تهديدا من أحد القيادات الحوثية يطلب منه عدم الكتابة في أحد الموضوعات.

الحالة الثالثة :داهمت عناصر مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي والقوات الموالية لصالح في محافظة
الحديدة منزل الصحفي أحمد عبد الرحمن النعمي مراسل قناة رشد بتاريخ  2017 – 4 – 18م وتم
اختطاف والده المسن على خلفية عمله الصحفي وآرائه المخالفة لهم.
الحالة الرابعة :اقتحمت عناصر مسلحة تابعة لمليشيات الحوثي إذاعة يمن إف إم التابعة للرئيس
السابق علي صالح في العاصمة صنعاء .وذلك بتاريخ 2017 – 4 – 28م .وأرغم المسلحون
الموظفين على تغيير الخطة البرامجية لإلذاعة واستبدالها بالزوامل الخاصة بالميليشيات.
الحالة الخامسة :اقتحمت عناصر مسلحة مجهولة يوم األربعاء بتاريخ 2017 – 5 – 5م ،مقر موقع
"الفجر الجديد" ونهبت محتوياته في العاصمة صنعاء.
الحالة السادسة :اقتحام منزل اإلعالمي محمد قيزان رئيس قناة صنعاء الفضائية بتاريخ - 5 -5
2017م حيث أقدمت مليشيا الحوثي والقوات الموالية لصالح على مداهمة المنزل الكائن في منطقة
شمالن بمحافظة صنعاء ونهبت محتوياته بحجة انه يدعم دول العدوان.
الحالة السابعة :اقتحام منزل الصحفي عبدالرحيم محسن في قريته بمديرية الصلو بمحافظة تعز من
قبل مسلحين بزي مدني تابعين لمليشيا الحوثي والقوات الموالية لصالح بعد اختطافه في إحدى النقاط
بمنطقة الراهدة محافظة تعز يوم الثالثاء بتاريخ 2017-8-22م واقتياده وسيارته إلى مكان مجهول.
الحالة الثامنة :داهمت مليشيات الحوثي منزل الصحفي بصحيفة الثورة نزار الخالد في العاصمة
صنعاء ونهبت محتوياته بعد سلسلة منشورات وآراء تطالب بتسليم المرتبات لموظفي مؤسسة الثورة
للصحافة التي تسيطر عليها المليشيات بتاريخ 2017 -9 – 19م .
الحالة التاسعة :اقتحام منزل الصحفي كامل الخوذاني الصحفي بصحيفة الميثاق من قبل مليشيات
الحوثي وإطالق النار وترويع أسرته واالعتداء عليهم بتاريخ 2017-10-2م .
الحالة العاشرة :اقتحام مقر قناة اليمن اليوم التابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام في العاصمة صنعاء
بتاريخ 2017 - 12 - 5م من قبل مليشيات الحوثي .
الحالة الحادية عشرة :اقتحام مقر صحيفة الميثاق التابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام في العاصمة
صنعاء بتاريخ 2017 - 12 - 5م من قبل مليشيات الحوثي .
الحالة الثانية عشرة :اقتحام مقر اذاعة يمن اف ام في العاصمة صنعاء بتاريخ 2017 - 12 - 5م من
قبل مليشيات الحوثي .
الحالة الثالثة عشرة :تعرض مبنى قناة اليمن اليوم التابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام لالعتداء
وإطالق النار بأسلحة متوسطة من قبل مليشيات الحوثي بتاريخ 2017 -12 – 4م.

الحالة الرابعة عشرة :اقتحام منزل المذيعة في قناة اليمن اليوم ،داليا دائل بالعاصمة صنعاء من قبل
مسلحين تابعين لمليشيات الحوثي بتاريخ 2017-12-12م .
الحالة الخامسة عشرة :داهمت عناصر تابعة لمليشيات الحوثي منزل مدير تحرير صحيفة اليمن اليوم
الصحفي عبدالناصر المملوح بتاريخ 2017 – 12-15م.
الحالة السادسة عشرة :داهم مجهولون ملثمون منتدى الكاتب الصحفي نجيب اليابلي الكائن في مديرية
الشيخ عثمان بالعاصمة المؤقتة عدن في  2017-12 -29م وعندما لم يجدوه غادروا المنتدى .ووجه
الكاتب اليابلي بالغا ً إلى السلطات االمنية بمحافظة عدن وحملها المسؤولية في حفظ حياته .وأكد
اليابلي ،أن هذا العمل يشكل خطرا على حياته الشخصية ،معتبرا ان هذا البالغ "يمثل بالغا الى
السلطات األمنية".

حجب وقرصنة
الحالة األولى :اختراق موقع "المدينة اآلن" اإلخباري وذكر مسؤولون عن الموقع أن الموقع تعرض
لالختراق والتهكير وإخفاء األرشيف من قبل جهة مجهولة.
الحالة الثانية :اختراق موقع الرصيف برس اإلخباري وقالت إدارة موقع "الرصيف برس" اإلخباري
إن الموقع تعرض لعملية قرصنة بتاريخ  – 1فبراير – 2017م من قبل جماعة الحوثي والمخلوع
صالح ،مشيرة إلى أنها تفاجأت يوم األحد الماضي بعملية اختراق وقرصنة أدت إلى حذف محتوى
الموقع من المواد اإلخبارية بشكل كامل
الحالة الثالثة :تعرض موقع نقابة الصحفيين اليمنيين لمحاولة االختراق والتهكير من قبل مجهولين
حسب ما ذكرت النقابة وذلك بتاريخ ابريل 2017م .
الحالة الرابعة :حجب موقع المؤتمر نت الناطق باسم حزب المؤتمر الشعبي العام وذلك من قبل
وزارة االتصاالت الخاضعة مليشيا الحوثي بتاريخ 2017-12 -3م .
الحالة الخامسة :حجب موقع الميثاق التابع لحزب المؤتمر الشعبي العام وذلك من قبل وزارة
االتصاالت الخاضعة لمليشيا الحوثي بتاريخ 2017-12 -3م .
الحالة السادسة :حجب خدمة الميثاق موبايل التابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام وذلك من قبل وزارة
االتصاالت الخاضعة لمليشيا الحوثي بتاريخ 2017-12 -3م .
الحالة السابعة :حجب وكالة خبر وذلك من قبل وزارة االتصاالت الخاضعة لمليشيات الحوثي بتاريخ
2017-12 -3م .

الحالة الثامنة :حجب صحيفة صدى اإللكترونية وذلك من قبل وزارة االتصاالت الخاضعة لمليشيات
الحوثي بتاريخ 2017-12 -3م .

اعتداء
الحالة األولى :الصحفي جالل المحيا لالعتداء من قبل أحد مرافقي مدير مرور محافظة مأرب بعد
تلقيه تهديدات مسبقة من قبل المدير كما تم نهب معداته الصحفية وذلك بتاريخ 2017 -2 – 8م.
الحالة الثانية :اعتداء قائد نقطة تابعة للحزام األمني يدعى خالد السليماني وتسمى نقطة الكهرباء نهاية
خط التسعين بمديرية المنصورة المؤدية إلى مدينة الشعب بالعاصمة المؤقتة عدن يوم األحد بتاريخ
 2017 – 2 - 13على باص توزيع مؤسسة الشموع وصحيفة أخبار اليوم ونهبها.
الحالة الثالثة :تدهور صحة الصحفي عصام بلغيث وقالت أسرة بلغيث في بيان صحفي بتاريخ – 27
 2017 -4إن صحة ولدها المعتقل في سجون المليشيات بالعاصمة صنعاء في حالة حرجة وأن حياته
أصبحت عرضة لخطر حقيقي في حال لم يتم نقله إلى المستشفى لتلقي العالج الالزم .وقال شقيق
الصحفي بلغيث ،إن شقيقه يعاني من جرثومة في المعدة ،ويتعرض لنوبة "دوخة" مستمرة ،إضافة
إلى برودة في نصف جسمه تقابلها حرارة شديدة في النصف اآلخر ،كما أنه يعاني أيضا من التهاب
المسالك البولية والكلى والقولون ،فضال عن تسمم غذائي في أغلب األحيان .وأضاف شقيق بلغيث أن
"طبيب السجن زاره قبل أربعة أشهر وأكد ضرورة نقله إلى المستشفى ،الفتا ً إلى أن حالته تستدعي
فحوصات كثيرة لتشخيص األمراض التي يعاني منها .
الحالة الرابعة :اعتدى مسلحون مجهولون في منطقة تابعة لسيطرة المقاومة في محافظة تعز على
الصحفي عبدالعزيز المجيدي بعد محاولتهم نهب سيارته وبعد تكسير زجاج إحدى نوافذها وسرقة
بعض األشياء التي كانت بداخلها بتاريخ  2017- 5- 14م ،وقال الصحفي المجيدي إنه فوجئ عند
الساعة السابعة والنصف صباح اليوم األحد بمسلحين أمام منزله يحاولون نهب سيارته نوع سنتافي
وعندما خرج إليهم وسألهم ماذا يريدون ردوا عليه بإشهار أسلحتهم الكالشنكوف وهددوه إن لم يغادر
حاال سيطلقون النار .وأضاف أنه عاد إلى داخل منزله وأن المسلحين وعددهم اثنان كسروا زجاج
نافذة السائق ونهبوا بعض األشياء التي كانت بداخلها

الحالة الخامسة :اعتدى مجهولون على سيارة الصحفي عادل عبدالمغني مدير تحرير موقع الوحدوي
بتاريخ 2017 – 5 -16م حيث تعرضت سيارته للتهشيم من قبل مجهولين في العاصمة صنعاء.
الحالة السادسة :تدهور الحالة الصحية للصحفي "يحيى الجبيحي الذي أصدرت محكمة تابعة
لالنقالبيين حكما بإعدامه بتهمة التخابر مع دول "معادية" وقالت أسرة الصحفي يحيي عبد الرقيب
الجبيحي في تصريح صحفي بتاريخ 2017- 5- 17م ،إن حالته الصحية تدهورت مؤخرا داخل

السجن منذ أن أصدر االنقالبيون بحقه حكما باإلعدام الشهر الماضي .وذكرت بأن الجبيحي يعاني من
مرض الربو وقد تضاعف لديه المرض خالل األسبوعين الماضيين ،ولم يُسمح له بزيارة المستشفى
أو استقدام أطباء لعالجه داخل السجن.
الحالة السابعة :اعتداء مجموعة مجهولة بالضرب ومحاولة اختطاف للصحفي نبيل الشرعبي في
العاصمة صنعاء وقال نبيل في بالغ صحفي إنه في مساء يوم الخميس الموافق 2017_5_26
حوالي الساعة العاشرة والثلث ،تم اعتراضي من قِّبل باص _صغير ،دون رقم في أحد الشوارع
الفرعية بالعاصمة ،يتفرع من شارع الدائري_ يؤدي إلى الباحة الخلفية من سيتي مارت ،ونزل
شخصان من الباص ودون أية مقدمات حاوال دفعي إلى داخل الباص ،وقاومت فأمسكني واحد منهم
من أمامي والثاني انهال على ظهري بالضرب.
الحالة الثامنة :تعرض اإلعالمي جميل عزالدين لالعتداء في محافظة عدن من قبل أحد ضباط األمن
بتاريخ 2017-5-29م وقال عزالدين في منشور على صفحته بفيسبوك أرفقه بفيديو “كم أسعدني
اليوم وأنا أرى أولئك الشباب يهبون للدفاع عني وحمايتي والوقوف إلى جانبي بعد أن قام شخص
يدعى العقيد احمد الداؤودي من منتسبي الداخلية ومن معه بالتقطع لي في سوق كريتر ومحاصرتي،
ومحاولة االعتداء علي وشتمي بألفاظ نابية وتهديدي بالتصفية والقتل مع أني نزلت بالكاميرا إليصال
أصواتهم ومعاناتهم للحكومة والعالم”.
الحالة التاسعة :اعتدى مسلحون مجهولون على سيارة تابعة لمكتب قناة الجزيرة وسط مدينة تعز
مساء يوم الجمعة 2017 -6-2م وكان مسلحون على متن عدد من الدراجات النارية قد اعترضوا
سيارة بث تابعة لقناة الجزيرة مباشر بعد عودتها من بث شعائر صالة التراويح التي تقام في ساحة
الحرية وسط المدينة ،وأشهروا أسلحتهم في وجه السائق وأجبروه على تسليم السيارة ،ثم اقتادوا
سائق السيارة معهم معصوب األعين وحققوا معه.
الحالة العاشرة :تعرض الصحفي إبراهيم فتحي مدير األخبار المحلية بفرع وكالة األنباء اليمنية سبأ
محافظة صنعاء بتاريخ  2017 – 4 – 7لالعتداء الجسدي من قبل مسلحين مجهولين .
الحالة الحادية عشرة :تعرض رئيس قسم األخبار العاجلة بإدارة الرصد اإلذاعي والتلفزيوني بوكالة
األنباء اليمنية سبأ عمر الصراري بتاريخ 2017 – 4 – 21م لالعتداء بالضرب من مسلحين
مجهولين في منطقة سعوان في العاصمة صنعاء .
الحالة الثانية عشرة :تعرض الصحفي هشام الجرادي مراسل قناة الجزيرة بتعز لالعتداء بالضرب
بتاريخ 2017 – 6 –3م من مسلحين مجهولين أثناء قيامه بتغطية األوضاع في محافظة تعز .

الحالة الثالثة عشرة :تعرض اإلعالمي علي الموشكي مدير إذاعة يمن تايمز لالعتداء بالضرب من
قبل مسلحين مجهولين وذلك بتاريخ  2017 – 5 – 28حيث انهال عليه المسلحون بالضرب أثناء
خروجه من مبنى القناة في حي حدة بالعاصمة صنعاء ومن ثم الذوا بالفرار.
الحالة الرابعة عشرة :تعرض مصور قناة الجزيرة بتعز نائف الوافي بتاريخ 2017 – 6 –3م
لالعتداء بالضرب من مسلحين مجهولين أثناء قيامه بتغطية األوضاع في محافظة تعز.
الحالة الخامسة عشرة :اعتداء مسلحون مجهولون على الكاتب الصحفي غمدان أبو اصبع محرر
موقع براقش نت ،وقال أبو اصبع انه تعرض العتداء يوم األربعاء 2017- 7 -28م من قبل مسلحين
سور إذاعة صنعاء .ان
كان يقلهم باص صغير بالعاصمة صنعاء بال لوحات ،حيث اعترضوه قرب ُ
احد المسلحين قام باالعتداء عليه وتهديده بقطع أصابعه لو عاود الكتابة مرة اخرى عن الحوثيين.
الحالة السادسة عشرة :اعتدى مسلحون يتبعون المقاومة الشعبية بمحافظة تعز يستقلون خمسة أطقم
عسكرية ،على مصور قناة الجزيرة مباشر في تعز أثناء تغطية بيان للجنة األمنية بشأن فتح طريق
"الموشكي  -الحوبان" بتاريخ 2017 -8 – 15م في محافظة تعز وقال مصور الجزيرة مباشر في
محافظة تعز نائف الوافي إن "مجموعة كبيرة من المسلحين واطقم عسكرية أشهروا اسلحتهم مباشرة
في وجوهنا طاقم الجزيرة مباشر وهددونا بالقتل إن لم نغادر بعد لحظات منطقة الموشكي تعز اثناء
تغطيتتا هناك" .وأوضح الوافي في حسابه على موقع التواصل االجتماعي "فيس بوك" ،أن التغطية
كانت من أجل فتح وتأمين معبر الموشكي كالبة للمواطنين المحاصرين داخل تعز.
الحالة السابعة عشرة :اعتدى مسلحون مجهولون بالضرب الجسدي على مراسل قناة بلقيس في
محافظة مأرب الصحفي خليل الطويل بتاريخ 2017 -9 -1م وقال الطويل إن المسلحين اعتدوا عليه
بالهراوات داخل أروقة هيئة مستشفى مأرب العام بعد منعه من تغطية واقعة مقتل جنود بقصف
صاروخي للمليشيا في المحافظة .وأضاف الطويل ،أن المسلحين أطلقوا تهديداتهم ،وصادروا هاتفه
المحمول وبطاقته الصحفية ،واشتبكوا عقب ذلك مع حراسة المستشفى.
الحالة الثامنة عشرة :اعتدت مليشيات الحوثي على زوجة الصحفي بصحيفة الميثاق كامل الخوذاني
بتاريخ 2017-10-2م .بعد اقتحام منزله في العاصمة صنعاء وإطالق الرصاص وإصابة ابنته بطلق
ناري أسعفت على إثرها الى المستشفى .
الحالة التاسعة عشرة :تعرض مبنى مؤسسة الشموع وصحيفة أخبار اليوم في محافظة عدن في
الساعة العاشرة والربع من صباح يوم الجمعة بتاريخ 2017-11 -١٠م م لعملية تفجير بعبوة ناسفة
زرعت بجوار سور المؤسسة ومنزل مدير عام المؤسسة سيف الحاضري بالمدينة الخضراء بعدن
أدت إلى حدوث أضرار مادية كبيرة بمبنى المؤسسة ومنزل المدير العام ومنازل مجاوره للمؤسسة.

الحالة العشرون :تعرض مراسل الموقع بوست الصحفي أدهم فهد لتهديد ومحاولة اعتداء من قبل
أفراد من الحزام األمني ،أثناء تغطيتهم لوقفة احتجاجية نفذتها مجموعة من أمهات المخفيين قسرا
أمام السجن المركزي بالمنصورة في محافظة عدن صباح اليوم االثنين الموافق 2017-11 -27م
الحالة الواحدة والعشرون :تعرض المصور في قناة يمن شباب لطفي باخوار لتهديد ومحاولة اعتداء
من قبل أفراد من الحزام األمني ،أثناء تغطيتهم لوقفة احتجاجية نفذتها مجموعة من أمهات المخفيين
قسرا أمام السجن المركزي بالمنصورة في محافظة عدن صباح اليوم االثنين الموافق -11 -27
2017م
الحالة الثانية والعشرون :اعتداء مسلحون مجهولون على الصحفي في وكالة سبأ عبد الحميد
المساجدي بالضرب في شارع الثالثين غرب العاصمة صنعاء عندما استوقفوه وباشروه بالضرب
بالعصي واللكم وهددوه في حال استمر في الكتابة بتاريخ – 2017-11-26م.
الحالة الثالثة والعشرون :اعتدت قوات امنية على الصحفي عماد حيدرة متعاون لدى قناتي الشارقة
والسعودية اثناء قيامه بعمله الصحفي في محافظة عدن بتاريخ 2017-11-30م  ،وقال حيدرة "
اليوم وعند خروجي للتغطية االعالمية المعتادة لي شاهدت تعزيزات عسكرية قادمة من مديرية
الشيخ باتجاه مديرية البريقة بالقرب من مدينة الشعب اوقفت سيارتي الخذ بعض اللقطات والصور
ولكن جاء طقم عسكري مسرع بشكل جنوني وكاد أن يصدمني وأنا واقف بجانب السيارة اقوم
بالتصوير ،أدى ذلك الى تعرض سيارتي لصدمة ومن ثم نزل جنود ملثمين باقنعة سوداء وقاموا
باالعتداء علي واخذي معهم تحت تهديد السالح بالطقم بعد تفتيشي واخذ كل ما بحوزتي ورغم
مطالبتي لهم بمعرفة الجهة االمنية او العسكرية أو القيادة التابعة لهم حتى اتواصل أو اتصل بهذه
القيادات لكنهم رفضوا ان يخبروني ولم يصدقوا حديثي بأني مراسل لقناة دولية وقاموا بتوجيه الشتائم
والسباب والضرب لي وبعد مرور ساعتين ونصف وبعد مطالبات متكررة مني بأن يشاهدوا ما
يحتوي عليه جوالي من تقارير سابقة لقناتي الشارقة والسعودية تأكدوا أني اعالمي ومراسل ومن ثم
رموني بأحد الطرق بعد أن اخذوا مني كل النقود والجوال الذي كنت اصور به...واضاف هذا ما
حدث لي بالتفصيل وهنا أؤكد أنني لم أستطيع معرفة أي جهة ينتمي لها هؤالء الجنود وال اعرف الى
أي لواء عسكري ينتمي هؤالء بالضبط.
إيقاف عن العمل والراتب
الحالة االولى – الحالة السادسة :أحالت مليشيا الحوثي والقوات الموالية لصالح التي تسيطر على
مؤسسة "الثورة" للصحافة والطباعة والنشر الرسمية ،بتاريخ 2017 – 2 -12م ،ستة من موظفي
المؤسسة للنيابة العامة على خلفية مطالبتهم بمستحقاتهم .وعللتا لميليشيا في إشعار التوقيف بحق
الموظفين؛ هشام الحكمي ،ماجد الحكمي ،علي مدغه ،أبوبكر المقالح ،صالح هبه ،طاهر النزيلي ،
بقيامهم بالتحريض على الفوضى وإثارة الشغب داخل المؤسسة .

الحالة السابعة :إيقاف الصحفي عبدالقدوس طه من وظيفته وقال عبدالقدوس بتاريخ 2017-5- 30م
في بالغ صحفي إن قيادة مؤسسة الثورة المحسوبة على جماعة الحوثيين أقدمت على إقصائي من
عملي وتوقيف درجتي الوظيفية وسحب ملف التوظيف الخاص بي من الخدمة المدنية بشكل تعسفي .
الحالة الثامنة :إيقاف راتب الصحفي ماجد سلطان مسؤول لجنة الحقوق والحريات بفرع نقابة
الصحفيين اليمنيين في محافظة الحديدة إيقاف راتبه في إذاعة الحديدة الخاضعة لسيطرة مليشيات
الحوثي وصالح وذلك في يناير 2017م .
الحالة التاسعة :إيقاف راتب الصحفي توفيق آغا الصحفي في صحيفة الجمهورية من قبل وزارة
اإلعالم التابعة لمليشيا الحوثي والقوات الموالية لصالح دون مبرر وذلك بتاريخ 2017-10-1م.

نهب ومصادرة
الحالة األولى :نهب باص توزيع مؤسسة الشموع وصحيفة أخبار اليوم من قبل قائد نقطة تابعة للحزام
األمني يدعى خالد السليماني وفي مديرية المنصورة محافظة عدن يوم األحد بتاريخ – 2 - 13
2017م.
الحالة الثانية :صادرت مليشيات جماعة الحوثي معدات مكتب للبث الفضائي في صنعاء يملكه
الصحفي محمد الخامري ،ظهر يوم السبت 2017- 4 -8م ،وفق ما نشر الخامري على صفحته
بموقع التواصل االجتماعي الفيسبوك .وقال الخامري“ :إن الحوثيين أرسلوا ثالثة أطقم وأكثر من
عشرين مسلحا منهم القتحام المكتب ومصادرة معداته بتوجيهات من األمن القومي ،متسائالً :ماهي
مبرراتهم في اقتحام المساكن والمكاتب الخاصة بعد نهب الدولة ومؤسساتها؟ ومكتبUNI
Yemenلإلعالم والبث الفضائي ،يقدم خدمات البث .
الحالة الثالثة :أقدم مسلحون في المناطق الخاضعة لسيطرة المقاومة الشعبية على نهب سيارة تابعة
لمكتب قناة الجزيرة وسط مدينة تعز مساء يوم الجمعة 2017-6-2م
الحالة الرابعة :نهب معدات الصحفي جالل المحيا من قبل أشخاص محسوبين على مدير مرور
محافظة مأرب على خلفية أعمال إعالمية بتاريخ 2017 -2 -12م.
الحالة الخامسة :مصادرة الكاميرا وجهاز الكمبيوتر والتلفون الخاص بالصحفي ياسر ضبر مراسل
قناة صنعاء بمأرب من قبل جنود تابعين للقوات االمنية بمحافظة مأرب وذلك بتاريخ – 3 – 28
2017م.
الحالة السادسة :تعرض منزل المصور الصحفي محمد عبدهللا حويس يعمل في " في صحيفة الثورة"
لعملية نهب وسرقة مبلغ مالي ومجوهرات وكاميرا في العاصمة صنعاء من قبل مجهولين وذلك
بتاريخ 2017 -6- 9م.

الحالة السابعة :اقتحام مبنى مؤسسة الثورة للطباعة والنشر بصنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي
وصالح بتاريخ 2017 -2 – 16م من قبل مليشيا الحوثي والقوات الموالية لصالح لفض اعتصام
الصحفيين والعاملين بالمؤسسة اثناء تنفيذهم اعتصام احتجاجا على عدم صرف مرتباتهم .
الحالة الثامنة :نهب مسلحون يتبعون المقاومة الشعبية بمحافظة تعز يستقلون خمسة أطقم عسكرية
معدات التصوير والبث المباشر لقناة الجزيرة الفضائية في محافظة تعز أثناء تغطية بيان للجنة
األمنية بشأن فتح طريق "الموشكي  -الحوبان" بتاريخ 2017 -8 – 15م.
الحالة التاسعة :تعرضت سيارة الصحفي رشاد الشرعبي لعملية نهب من قبل مجموعة مسلحة وقال
الصحفي رشاد الشرعبي في تدوينة على صفحته بالفيس بوك "نهبت سيارتي من قبل مدير الرقابة
والتفتيش للمخابز واالفران عبدالرحمن عبدهللا عبده عامر والذين قاموا بعملية النهب واختطاف
الحارس مجموعة كبيرة من المسلحين يقودهم محمد حمود التبهة وطارق البحيري من اللواء
..170اختطفوا الحارس عصر امس االحد من العمارة التي يحرسها واخفيت فيها سيارتي في اكتوبر
 2015واحتجزوه في بدروم مبنى حكومي جوار مدرسة زيد الموشكي وافرجوا عنه آخر الليل حينما
وافق على تسليمهم السيارة واخراجها من العمارة ..وأضاف " لألسف المبرر أني حوثي وانا الذي
كنت احد مؤسسي مجلس تنسيق المقاومة بتعز " .ونشر البالغ بتاريخ ٢٠١٧-١١- ١٤
الحالة العاشرة :مصادرة أدوات التصوير للصحفيين مراسل الموقع بوست الصحفي أدهم فهد
والمصور في قناة يمن شباب لطفي باخوار من قبل أفراد من الحزام األمني ،أثناء تغطيتهم لوقفة
احتجاجية نفذتها مجموعة من أمهات المخفيين قسرا أمام السجن المركزي بالمنصورة في محافظة
عدن صباح اليوم االثنين الموافق 2017-11 -27م.

محاولة قتل
الحالة األولى :نجاة مراسل قناة بلقيس فواز الحمادي من محاولة قتل وذكرت قناة بلقيس الفضائية أن
مراسل قناة بلقيس في تعز فواز الحمادي تعرض بتاريخ 2017 -2 – 14م لمحاولة قتل من قبل
مسلحين تابعين ألبو العباس في منطقة الضباب حيث أطلقوا عليهم الرصاص واستقرت عدد منها في
السيارة .
الحالة الثانية :تعرض مراسل قناة عدن الفضائية وضاح الشليلي إلطالق نار من قبل أحد أفراد
حراسة البنك المركزي بعدن في تاريخ 2017-5-29م.
الحالة الثالثة :تعرض عميد كلية اإلعالم بجامعة صنعاء السابق الدكتور علي البريهي بتاريخ - 12
 2017 - 2لمحاولة اغتيال حيث أطلق مسلحون مجهولون كانوا على متن دراجة نارية النار عليه
في شارع الرباط في العاصمة صنعاء .

الحالة الرابعة :تعرض مصور قناة بلقيس بتعز أحمد ياسين الزكري بتاريخ  2017 – 2 – 14لعملية
اطالق نار عليه في منطقة الضباب الخاضعة لسيطرة كتائب ابو العباس بمحافظة تعز حيث اخترقت
الرصاص السيارة التي كانت تقلهم أثناء توجههم لتغطية سير المعارك في الجهة الغربية بالمحافظة.
الحالة الخامسة :تعرض الصحفي في صحيفة الميثاق كامل الخوداني بتاريخ 202017 -3 – 29م
لمحاولة اغتيال من قبل مسلحين تابعين لمليشيا الحوثي أثناء خروجه من نيابة الصحابة والمطبوعات
بالعاصمة صنعاء .
الحالة السادسة :تعرض المصور أكرم الراسني بتاريخ  2017 – 3 – 29لمحاولة اغتيال حيث أطلق
مسلحون مجهولون عليه الرصاص وأصابته ومن ثم الذوا بالفرار وذلك في شارع جمال محافظة
عمل أثناء قيامهم بمهمة صحفية .
الحالة السابعة :تعرض الصحفي وجدي السالمي مراسل صحيفة العربي الجديد اللندنية لمحاولة قتل
اثناء عودته الى منزله في تاريخ 2017 -7 -19م وقال السالمي انه تعرض لالعتداء من قبل احد
جنود اللواء  17مشاة وشخص مدني آخر غرب مدينة تعز حيث اعترضاه اثناء عودته الى منزله
الساعة الثانية من ظهر اليوم االربعاء واطلق عليه هذا الجندي طلقتين ناريتين كانت تودي بحياته
لوال احتماؤه في احد االحياء .وسبق وشكا السالمي من تهديد هذا الجندي له اكثر من مرة.
الحالة الثامنة :تعرض الصحفي عبدالرقيب الهدياني نائب رئيس مجلس مؤسسة  14اكتوبر السابق
لمحاولة اغتيال في محافظة الضالع بتاريخ 2017-9-30م من قبل مجهولين.

تعذيب
الحالة األولى :تعرض الصحفي تيسير السامعي للتعذيب في معتقله بالعاصمة صنعاء وقد تدهورت
حالته الصحية جراء ما يتعرض له من تعذيب من قبل مليشيا الحوثي والقوات الموالية لصالح وهو
في حالة صحية سيئة جدا ً بتاريخ 2017- 2 -18م
الحالة الثانية :تعرض الصحفي عبدالخالق عمران للتعذيب في معتقله بالعاصمة صنعاء من قبل
مليشيا الحوثي والقوات الموالية لصالح وهو في حالة صحية سيئة جدا ً بتاريخ 2017- 2 -18م حيث
يعاني من أوجاع في الظهر والسمع والتهابات في المعدة.
الحالة الثالثة :تعرض الصحفي أكرم الوليدي للتعذيب في معتقله بالعاصمة صنعاء من قبل مليشيا
الحوثي والقوات الموالية لصالح وهو في حالة صحية سيئة جدا ً بتاريخ 2017- 2 -18م وهو بحاجة
إلجراء عملية للبواسير والقولون ويعاني الزميل هيثم الشهاب من سعال شديد وألم في الصدر.
الحالة الرابعة :تدهور صحة الصحفي "توفيق المنصوري" المختطف لدى ميليشيات الحوثي-صالح
منذ قرابة عشرين شهرا وتفيد المعلومات أن صحة الصحفي المنصوري تدهورت بشكل كبير ،حيث

يعاني من مرض القلب وضيق التنفس وتورم في البروستات ،ما أدى إلى شل حركته وإبقائه قعيدا
في سجن األمن السياسي بصنعاء دون رعاية صحية بتاريخ 2017 -3 -31م.
الحالة الخامسة :تعرض الصحفي صالح القاعدي للتعذيب في معتقله بالعاصمة صنعاء من قبل
مليشيا الحوثي والقوات الموالية لصالح وهو في حالة صحية سيئة جدا ً بتاريخ 2017- 2 -18م وهو
يعاني من أوجاع في أذنيه ولم يعد يسمع جيدا جراء ما تعرض له من تعذيب وضرب.
الحالة السادسة :تعرض الصحفي عصام بلغيث للتعذيب في معتقله بالعاصمة صنعاء من قبل مليشيا
الحوثي والقوات الموالية لصالح وهو في حالة صحية سيئة جدا ً بتاريخ 2017- 2 -18م حيث يعاني
من ألم في الظهر والمفاصل وأوجاع في الصدر.
الحالة السابعة :تعرض الصحفي هشام اليوسفي للتعذيب في معتقله بالعاصمة صنعاء من قبل مليشيا
الحوثي والقوات الموالية لصالح وهو في حالة صحية سيئة جدا ً بتاريخ 2017- 2 -18م حيث يعاني
من ألم في الظهر والمفاصل وأوجاع في الصدر.
الحالة الثامنة :تعرض الصحفي عبدالرحيم محسن المعتقل لدى مليشيات الحوثي والقوات الموالية
للرئيس السابق صالح للتعذيب حسب بالغ ألسرته بتاريخ 2017 – 8 – 26م تفيد بتعرضه للتعذيب
في معتقله وانه يعاني ظروفا صحية خطيرة .
الحالة التاسعة :تدهور صحة الصحفي يحيى الجبيحي المعتقل في سجن األمن السياسي بصنعاء،
والمح كوم عليه باإلعدام من قبل ميليشيات الحوثي ،وقد تدهورت حالته الصحية بشكل كبير بتاريخ
2017- 9 – 10م.

استدعاء ومحاكمة
الحالة األولى – الحالة السادسة :استدعاء ستة صحفيين من هيئة تحرير صحيفة الميثاق قضائيا بسبب
قضية نشر بتاريخ  2017 – 3 – 12وهم :محمد أنعم رئيس التحرير ويحيى علي نوري نائب رئيس
التحرير وعبد الولي المذابي مدير التحرير وتوفيق الشرعبي مدير التحرير ونجيب شجاع الدين
سكرتير التحرير وعبد المجيد البحيري سكرتير التحرير الفني.
الحالة السابعة – الحالة عشرون :إحالة  14صحفيا في مؤسسة الثورة للصحافة الخاضعة لسلطات
مليشيات الحوثي وصالح إلى التحقيق وحسب الوثيقة فإنه تم إحالة الصحفيين وهم (وثيقة باألسماء):
الحالة الحادية والعشرون – الحالة الخامسة والثالثون :استدعت نيابة األموال الخاضعة لسيطرة
الحوثيين  14وهم (يزيد الفقية و ابوبكر المقالح و هشام الحكمي و جميل مفرح و مارش االرياني و
عبدالقادر سعد و عبده مسعد و محمد العنسي و صالح هبة و كمال الوادعي و مصلح المرهبي )
من موظفي وصحفيي مؤسسة الثورة للطباعة والنشر للحضور للتحقيق معهم بتهمة اثارة الفوضى .

وثيقة

الحالة السادسة والثالثون :قامت محكمة الصحافة والمطبوعات بتاريخ 2017 -2 -1م بمحاكمة قناة
السعيدة الفضائية وعدد من العاملين فيها بناء على دعوى قضائية رفعتها وزارة الداخلية التي يسيطر
عليها الحوثيون بسبب مسلسل همي همك الذي قالت الوزارة إنه يسيء إلى جنودها.
الحالة السابعة والثالثون :مثل الصحفي في صحيفة الميثاق كامل الخوداني بتاريخ 2017-2-10م
أمام نيابة الصحافة والمطبوعات في الدعوة المرفوعة ضده من قبل رئيس ما يسمى اللجنة الثورية
محمد علي الحوثي على خلفية مقال كتبه ضد رئيس اللجنة الثورية واتهامه بالفساد ونهب المال العام.
الحالة الثامنة والثالثون :وجهت المحكمة في محافظة ريمة باستدعاء الصحفي خالد قاسم الجماعي
مراسل وكالة األنباء سبأ في ريمة  2017 – 3 - 19م حسب شكوى تقدم بها مدير السجن المركزي
بمحافظة ريمة .
الحالة التاسعة والثالثون :إحالة عشرة صحفيين وهم (عبدالخالق عمران ،أكرم الوليدي ،توفيق
المنصوري ،هشام اليوسفي ،هشام طرموم ،هيثم الشهاب ،حسن عناب ،عصام بالغيث ،صالح
القاعدي ،وحارث حميد) معتقلين لدى مليشيا الحوثي والقوات الموالية لصالح اليوم األربعاء 7 – 19
 2017للنيابة الجزائية المتخصصة تمهيدا للبدء بمحاكمتهم أمام المحكمة الجزائية " محكمة أمنالدولة " .
الحالة األربعون :مثل عشرة صحفيين وهم (عبدالخالق عمران ،أكرم الوليدي ،توفيق المنصوري،
هشام اليوسفي ،هشام طرموم ،هيثم الشهاب ،حسن عناب ،عصام بالغيث ،صالح القاعدي ،وحارث

حميد) مختطفين منذ أكثر من عامين لدى مليشيا الحوثي والقوات الموالية لصالح امام النيابة الجزائية
المتخصصة " محكمة أمن الدولة بتاريخ 2017 - 10 -2م.
الحالة الواحدة واألربعون :أصدرت محكمة الصحافة الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي في صنعاء
بتاريخ  ،2017 -12 – 17حكما قضائيا ضد الصحفي محمد أنعم رئيس تحرير صحيفة الميثاق
الناطقة باسم حزب المؤتمر الشعبي العام ،وقضى منطوق الحكم الغيابي بسجن أنعم لمدة ستة شهور
وغرامة مالية قدرها مليونا لاير يمني.

حكم باإلعدام
الحالة األولى :أصدرت محكمة خاضعة لسلطة مليشيا الحوثي والقوات الموالية لصالح يوم األربعاء
 2017- 4-12م حكما باإلعدام على الصحفي يحيى عبد الرقيب الجبيحي رئيس الدائرة اإلعالمية في
رئاسة الوزراء وأستاذ كلية اإلعالم بجامعة صنعاء بتهم ملفقة مزيفة وواهية.

قتل
الحالة األولى :المصور وائل العبسي (قتل جراء استهدافه من قبل مليشيا الحوثي والقوات الموالية
لصالح بقذيفة أودت بحياته أثناء قيامه بتغطية للمعارك قرب معسكر التشريفات شرقي مدينة تعز
وذلك بتاريخ 2017 – 5 – 26م )
الحالة الثانية :المصور تقي الدين الحذيفي (قتل جراء استهدافه من قبل مليشيا الحوثي والقوات
الموالية لصالح بقذيفة أودت بحياته أثناء قيامه بتغطية للمعارك قرب معسكر التشريفات شرقي مدينة
تعز وذلك بتاريخ 2017 – 5 – 26م )
الحالة الثالثة :المصور سعد النظاري (قتل جراء استهدافه من قبل مليشيا الحوثي والقوات الموالية
لصالح بقذيفة أودت بحياته أثناء قيامه بتغطية للمعارك قرب معسكر التشريفات شرقي مدينة تعز
وذلك بتاريخ 2017 – 5 – 26م )
الحالة الرابعة :الصحفي محمد العبسي (توفي في  20سبتمبر 2016م بشكل مفاجئ إال أن نقابة
الصحفيين في  5نوفمبر 2017م أعلنت في بيان لها عن انتهاء إجراءات تشريح الجثة وفحص
العينات وظهور نتائج التشريح والتحليل .وبعد تسلم فريق المتابعة ،يوم السبت الموافق  4فبراير
 ،2017صورة من النيابة المناوبة لتقرير الطبيب الشرعي المكلف ،خلصت نتيجة الفحص المخبري
وتقرير الطبيب الشرعي إلى التالي ":أن وفاة الصحفي محمد عبده العبسي 35 ،سنة ،كانت بسبب
التسمم واالختناق بغاز أول اكسيد الكربون ،حيث وجدت مادة (الكاربوكسي هيموغلوبين) في الدم
بنسبة تشبع  ، % 65والتي تعتبر قاتلة".

إصابة
الحالة األولى :إصابة المصور جمال الشعري في إطالق نار عشوائي من قبل مسلحين مجهولين
وسط مدينة تعز بتاريخ  2017 -3 – 28م.
الحالة الثانية :استهدفت مليشيا الحوثي والقوات الموالية لصالح المصور الصحفي /صالح العبيدي
وهو مصور متعاون مع وكالة الصحافة الفرنسية ومسؤول التصوير في موقع وصحيفة (عدن تايم)
المحلية بصاروخ حراري أطلقته مليشيات الحوثي وأصابته بجروح خالل تغطيته للمعارك في جبهة
الساحل الغربي بالقرب من معسكر خالد بن الوليد بالمخا بتاريخ  2017 – 4 – 26م.
الحالة الثالثة :إصابة مصور تلفزيون "سهيل" الصحفي قيس العديني بجروح بليغة يوم االثنين بتاريخ
2017-5-22م ،خالل تغطيته للمعارك في األحياء الشرقية لمدينة تعز.
الحالة الرابعة :إصابة مراسل قناة "يمن شباب" عبد العزيز الذبحاني يوم األربعاء 2017-5 - -31م،
بشظايا أثناء تغطيته المواجهات بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع صالح
شرقي.
الحالة الخامسة :إصابة المصور الصحفي تقي الدين الحذيفي بتاريخ  2017 -1 –18بقذيفة أطلقتها
قوات مليشيا الحوثي وصالح وذلك أثناء تغطيته لسير المواجهات في محافظة تعز.
الحالة السادسة :إصابة المصور صالح الدين الوهباني بتاريخ 2017 -1 –18م بقذيفة أطلقتها قوات
مليشيا الحوثي وصالح وذلك أثناء تغطيته لسير المواجهات في محافظة تعز.
الحالة السابعة :إصابة الصحفي أسامة فراج مراسل قناة صنعاء الفضائية بجروح أثناء تغطيته لسير
المواجهات في منطقة ميدي محافظة حجة إثر سقوط قذيفة أطلقتها مليشيا الحوثي وصالح بتاريخ 10
– 2017 – 2
الحالة الثامنة :إصابة المصور وليد القدسي بتاريخ 2017 / 5 / 26م إثر استهدافهم بقذيفة من قبل
مليشيا الحوثي وصالح مما أدى إلى بتر قدمه أثناء قيامه بتغطية للمعارك قرب معسكر التشريفات
شرقي مدينة تعز وذلك بتاريخ 2017 – 5 – 26م ).
الحالة التاسعة :إصابة المصور الصحفي باسم القرشي بتاريخ  2017 – 6 – 4أثناء تغطيته
للمواجهات في معسكر التشريفات محافظة تعز من قبل مليشيا الحوثي وصالح.
الحالة العاشرة :تعرض مراسل قناة المسيرة شوقي حسين لإلصابة في غارة جوية لطيران التحالف
العربي استهدفتهما عقب تغطيتهم لوقفة احتجاجية في مديرية بيحان بمحافظة شبوة 2017-7-30م.

الحالة الحادية عشرة :تعرض مصور قناة المسيرة كمال الكبسي لإلصابة بغارة جوية لطيران
التحالف العربي استهدفتهما عقب تغطيتهم لوقفة احتجاجية في مديرية بيحان بمحافظة شبوة -7-30
2017م.

قصف جوي
الحالة األولى :تعرض برج إرسال إذاعة الحديدة الخاضع لسيطرة مليشيات الحوثي وصالح بتاريخ
2017 -1 – 26م لقصف جوي حيث تم استهدافه بثالث غارات جوية من قبل طيران قوات التحالف
العربي.
الحالة الثانية :تعرضت محطة اإلرسال الخاص بإذاعة وطني إف إم لضربة جوية من قبل طيران
قوات التحالف العربي في منطقة العروس رأس جبل صبر محافظة بتاريخ 2017-11-14م.
الحالة الثالثة :تعرض قناة اليمن الفضائية الخاضعة لسيطرة ميليشيا جماعة الحوثي لقصف جوي من
قبل طيران قوات التحالف العربي بتاريخ ٢٠١٧ -12-8م ما تسبب بمقتل أربعة من أفراد الحراسة
وموظف يعمل بالقناة وإصابة أربعة آخرين من العاملين بالقناة بجروح.

تفجير منازل صحفيين
الحالة األولى :تفجير منزل الصحفي عبدهللا الشليف من قبل مليشيا الحوثي والقوات الموالية لصالح
حيث قاموا بتفجير منزله الكائن بقرية الحول منطقة بران مديرية نهم  -محافظة صنعاء -بتاريخ -16
2017 -11م.

