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تقرير الحريات اإلعالمية في اليمن 2012 - مؤسسة حرية 

لإلعالم دور كبير في نقل األخبار والوقائع والمعرفة للناس، كما أنه يرتقي بالوعي ويساعد على تكوين اآلراء 
واتخاذ القرارات وصنع رأي عام تجاه األحداث والقضايا المختلفة.. ويسهم بالتالي في عملية التحول الديمقراطي.. 
وهذا ال يتأتى إال في أجواء من الحرية ومنها حرية الرأي والتعبير وحرية الحصول على المعلومات وضمان 
هذه الحقوق للجميع وتمكين الصحافيين واإلعالميين من القيام بدورهم في نشر المعرفة وتقصي الحقائق وتقديم 

المعلومات الصحيحة والدقيقة، بموضوعية وحيادية وأمانة، فاإلعالم حرية والتزام ومسئولية.
الحريات  التقرير عن  للحقوق والحريات اإلعالمية والتطوير على إصدار هذا  من هنا عملت مؤسسة حرية 

اإلعالمية في اليمن2012 والذي يعد باكورة إصدارات المؤسسة في عامها األول. 
ورغم الجهد الذي بذل في تتبع ورصد وتوثيق هذه االنتهاكات المختلفة التي تعرض لها إعالميون بمختلف 
تخصصاتهم وتوجهاتهم ومجاالت عملهم، إال أنه اليخلو من جوانب قصور، ألسباب عديدة منها ضعف الوعي 
الحقوقي والقانوني للمبادرة في اإلبالغ عن االنتهاكات لدى اإلعالميين وأيضا محدودية اإلمكانات المتوفرة لدى 
عالميون جراء نشاطهم اإلعالمي لم  المؤسسة خالل 2012، فهناك انتهاكات عديدة تعرض لها صحافيون واإ
يتم رصدها إال بعد التواصل معهم، ألن كثيرًا منهم لم يدركوا أهمية المبادرة في اإلبالغ عنها، أيا كان نوعها 
لجهات ومنظمات معنية بالرصد والمناصرة والدفاع عن الحقوق والحريات اإلعالمية أولجهات أخرى حكومية، 

عالن االنتهاكات وبيانها للرأي العام يساعد على الحد منها وربما يمنع تكرارها.  كون هذا اإلجراء واإ
ومن المؤكد أن من قاموا باالنتهاكات عندما يرون أنهم تحت المجهر وأن كل انتهاك يمارس ضد اإلعالميين 
ومؤسسات اإلعالم المختلفة لن يمر بسهولة، بل يتم رصده وتوثيقه ونشره عبر مختلف الوسائل محليا وخارجيا 
وأنهم باتوا محل نقد واستنكار واستهجان من قبل الجميع، يكون ذلك رادعا وزاجرًا لهم وألمثالهم ممن قد يرتكبون 
اإلعالمية  والحريات  الحقوق  تعزيز  في  معا  نسهم  وبالتالي  األيام  قادم  في  واالنتهاكات  األعمال  هذه  مثل 

وصيانتها.
وياتي هذا التقرير ليكشف حاالت االنتهاكات بحق إعالميين ومؤسسات إعالمية في2012 والتي توزعت على 
عشرة محاور، تضمنت )260( حالة انتهاك، تعرض لها نحو )432( وهو رقم كبير مقارنة بانتهاكات 2011، 

التي شهدت ثورة التغيير في اليمن وكان الوضع فيها مختلفا والظرف استثنائيا لإلعالميين وغيرهم. 
وتضمن التقرير تفاصيل كل حالة وكل حادثة انتهاك وقعت ومن قاموا بها، بعد تثبت وتأكد ممن تعرضوا لها 
ولألسف فإن كثيرا من تلك الجهات هي جهات رسمية وحكومية وجهات نافذة أخرى، حيث يظهر من بعض 
تلك االنتهاكات في حق إعالميين أنها تمت بتوجيهات من قيادات أمنية وعسكرية وسياسية ومن شخصيات 

اجتماعية وقبلية. 
تلك االعتداءات أجساد  االنتهاكات األخرى وقد طالت  أكبر نسبة من حاالت   )31%( وتشكل االعتداءات 

إعالميين ومنازلهم وسياراتهم وأدواتهم وممتلكاتهم ومكاتبهم ومقرات عملهم وأجهزتها المختلفة.
عالميين إلى النيابة والمحاكم وتمت محاكمة عدد منهم والحكم على  وخالل2012 أيضا تم استدعاء صحافيين واإ
أحدهم ماجد كاروت بحكم يمكن وصفه بأنه جائر، حيث حكم عليه غيابيا بالسجن لمدة سنة وتغريمه 200 ألف 
لاير.. واستمرار حبس واعتقال صحافيين أبرزهم عبداإلله حيدر شائع الذي يقضي عقوبة بالسجن مدتها خمس 
تالف لنسخ أعداد من الصحف المطبوعة وكذلك المصادرة واإلتالف ألدوات  سنوات، إضافة إلى مصادرة واإ
إعالميين مثل الكاميرات والهواتف المحمولة، إال أن بعض حاالت االنتهاكات يصعب التثبت من الجهة التي 
تقف وراءها، كما في حاالت قرصنة وحجب مواقع إلكترونية أو التشويش على بث القنوات الفضائية وغيرها.

كلمة البد منها
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وباستعراض سريع لهذا التقرير واالنتهاكات التي تم رصدها نجد أن هناك تعّمد استهداف اإلعالم واإلعالميين 
وحقوق اإلعالميين األساسية، وتبين أنها تمت بصورة عمدية ضدهم، ألنه لم تتم محاسبة أي من المعتدين.

ورغم تأكيدات رسمية وحكومية وشعبية بأهمية اإلعالم والدور الكبير الذي اضطلع به في عملية التغيير السلمية 
في هذا البلد ورغم السماح بإصدار صحف يومية وبدء البث لقنوات تلفزيونية فضائية خاصة وإلذاعات خاصة 
عبر الـ)FM( خالل 2012 وهو العام األول بعد تغيير رأس النظام عبر انتخابات رئاسية توافقية، ورغم إصدار 
قانون حق الحصول على المعلومات بقرار جمهوري رقم )13( في )1تموز/يوليو2012(، إال أن االنتهاكات 
للحريات اإلعالمية مازالت مستمرة ومن مختلف األطراف وقانون حق الحصول على المعلومات مازال حبرا 

على ورق وبعيدا عن التطبيق، األمر الذي أبقى على حرية اإلعالم في دائرة الخطر.
فحسب التصنيف السنوي لحرية الصحافة الذي أصدرته منظمة )مراسلون بال حدود( الدولية ال تزال اليمن ضمن 
المراتب العشر األخيرة من التصنيف، على قائمة )179( دولة، كونها من الدول التي مازالت تشهد انتهاكات 

ضد حرية اإلعالم.  
هذا الرصد الذي تقوم به مؤسسة حرية لالنتهاكات اإلعالمية يسهم في رسم صورة لوضع اإلعالم والحريات 

اإلعالمية في اليمن، ويشكل رقابة دائمة على واقع الحريات اإلعالمية.
ومن المالحظ أن الوعي يتزايد بأهمية عملية الرصد والتوثيق وبالذات عقب ثورات الربيع العربي ومنها ثورة 
التغيير في اليمن، وتسعى مؤسسة حرية إلى أن يكون العام 2013 عام االنطالقة لمشروع كبير وأكثر احترافية 
في مجال الرصد والمناصرة عبر تعاقدها مع خبراء دوليين في هذا المجال وتنفيذ نشاطات تدريبية وتوعوية 
لإلعالميين لالسهام في رفع مستوى اإلدراك بأهمية توثيق االنتهاكات التي يتعرضون لها، سعيا نحو تحقيق 
الهدف المتمثل في تعزيز الحقوق والحريات اإلعالمية، على اعتبار أن حرية اإلعالم شرط أساس للديمقراطية.
وتسعى مؤسسة حرية إلى أن يكون اإلعالم اليمني بمختلف توجهاته ضمن القضايا المطروحة على طاولة 
أشكاله  بكل  اإلعالمي  الخطاب  وترشيد  العام  الشأن  في  المجتمعية  المشاركة  تحفيز  بغية  الوطني،  الحوار 
وتوجهاته واالرتقاء باألداء اإلعالمي وتطويره، بما يخدم ويحقق أهداف التنمية والديمقراطية والبناء واالستقرار 

في البالد. 
وقد نظمت مؤسسة حرية في الموسم التدريبي األول خالل عام2012 دورات تدريبية تخصصية ونوعية عديدة، 
إسهاما منها في تطوير اإلعالم واالرتقاء بأدائه المهني.. وجميع تلك الدورات التدريبية حققت النتائج المرجوة 
صدار البيانات المنددة باالنتهاكات التي تعرض لها إعالميون  والنجاح المنشود، إضافة إلى الرصد والمناصرة واإ

وصحافيون.
خراجه بصيغة  واإ السمعي والبصري إلعادة صياغته  قانون اإلعالم  بحملة خاصة بمشروع  المؤسسة  وقامت 

تتوافق والمعايير الدولية وتلبي تطلعات الجميع.
لقد كان عام 2012 حافال بالعطاء واإلنجاز والنجاح لمؤسسة حرية.. وهذا ما أعطاها دافعا قويا وحافزا مشجعا 
للمثابرة في القيام برسالتها وتحقيق أهدافها المرجوة في التطوير اإلعالمي مهنية وحرية، حيث تسعى مؤسسة 
حرية إلى أن يكون عام 2013 عاما حافال بالجديد والمفيد من المشاريع والنشاطات في مجال المناصرة ورصد 
االنتهاكات، إضافة إلى تطوير اإلعالم من خالل مشروع التدريب اإلعالمي المستمر في مختلف التخصصات 
والمجاالت اإلعالمية، كما تسعى إلى تنسيق جهودها مع العديد من الجهات المحلية والخارجية لتطوير أدائها.. 

ولتشكيل جبهة موحدة للعمل معا على تعزيز الحقوق والحريات والتطوير اإلعالمي في اليمن.  

 **********
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من نحن ؟

رؤيتنــــا :

أهدافنـــا :

املؤسس/ رئيس املؤسسة :

بموجب  تأسست  يمنية طوعية غير حكومية،  منظمة  والتطوير،  اإلعالمية  والحريات  للحقوق  مؤسسة حرية 
ترخيص رقم )615( من وزارة الشئون االجتماعية والعمل في يناير 2012، أسسها ويرأسها الصحافي اليمني 
لحرية  الكنديين  الصحافيين  اتحاد  من   2011 الصحافة  لحرية  الدولية  الجائرة  على  الحائز  الحمادي،  خالد 

التعبير. 

االرتقاء بحّرية اإلعالم .. لتعزيز الديمقراطية وحقوق اإلنسان.

• رصد االنتهاكات للحقوق والحريات اإلعالمية. 
• مناصرة الصحافيين والدفاع عن حقوقهم وحرياتـهم.

• االرتقاء بالحريات الصحافية واإلعالمية وحرية التعبير.
• تطوير مهارات ومهنية اإلعالميين وفق المعايير العالمية. 
• تنمية الوعي الحقوقي وتعزيز الديمقراطية وحقوق اإلنسان. 

• مؤسس)مؤسسة حرية( هو الصحافي خالد الحمادي.
• حائز على )الجائزة الدولية لحرية الصحافة 2011( من اتحاد الصحافيين الكنديين لحرية التعبير. 

صحافي ومراسل للعديد من الصحف ووسائل اإلعالم الدولية منذ مطلع العام 1996.
• يعمل حاليا منتجا إخباريا لقناة الجزيرة اإلنجليزية في اليمن ومراسال لصحيفة القدس العربي اللندنية.

ذاعة مونت كارلو الدولية ومجلة فوربز )الطبعة العربية( ومجلة الزمن الكويتية  • عمل مراسال لقناة فرانس 24 واإ
ومصورا صحافيا لوكالة الصحافة الفرنسية.

• شارك في العديد من المؤتمرات المحلية والدولية المعنية بالصحافة واإلعالم والحقوق والحريات والديمقراطية. 
• حاصل على دبلوم عالي في الصحافة واإلعالم وماجستير في العلوم السياسية. 
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األهداف:

الوسائل:

مشروع الخط الساخن:

التعبير في  البالغات عنها وتوثيقها ومراقبة حرية الصحافة وحرية  )رصد( برنامج لرصد االنتهاكات وتلقي 
اليمن. ويعنى بعمليتي الرصد والتوثيق لكافة االنتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون واإلعالميون والمصورون 
أو  تهديد  الصحافية واإلعالمية من  الرأي والمؤسسات  أو متعاونين وكتاب  الصحافيون سواء كانوا موظفين 
اعتداء أو اعتقال تعسفي أو تعذيب أو إخفاء قسري أو حرمان من مزاولة المهنة أو منع من السفر أو تحريض 

أو غير ذلك. 

• رصد االنتهاكات التي تتعرض لها الحريات اإلعالمية وحرية التعبير في اليمن.
• تشجيع الصحافيين واإلعالميين على اإلبالغ عن االنتهاكات التي يتعرضون لها والكشف عنها.

• رصد القوانين والقرارات التي تحد من الحريات الصحافية واإلعالمية وحرية التعبير.
أو  واإلعالميون  الصحافيون  لها  يتعرض  التي  بكافة صورها،  االنتهاكات  أو  التهديد  أو  التحريض  • رصد 

المؤسسات الصحافية واإلعالمية.
نشاء نظام يسهل من خالله جمع الوثائق المطلوبة  • العمل على تسجيل وتنظيم المعلومات بطريقة منهجية، واإ

وتدوين الحقائق ليسهل نشرها    والرجوع إليها واالستفادة منها.
• العمل على توثيق ومراقبة المحاكمات ضد الصحافيين واإلعالميين .

• تلقي البالغات من الذين تعرضوا لالنتهاكات أو من أقاربهم وأصدقائهم.
• متابعة ورصد االنتهاكات من خالل ما ينشر في الوسائل اإلعالمية المختلفة أو في مواقع التواصل االجتماعي 

)فيس بوك( و)تويتر( وغيرها.
• التواصل الدائم مع من تعرضوا لتلك االنتهاكات أو مع أقاربهم وأهليهم لمعرفة المزيد عن حاالتهم ومتابعة 

تداعيات عمليات االنتهاك.
• إجراء عملية بحٍث وتقص للحقائق حول االنتهاكات وتحليلها وصياغة تقارير دورية بشأنها.

إبريل/نيسان  من  الخامس  في  حرية  مؤسسة  أطلقته  الذي  الساخن،  الخط  مشروع  )رصد(  برنامج  ويتضمن 
2012، لتلقي بالغات االنتهاكات ضد اإلعالميين وكتاب الرأي وكافة العاملين في المجال اإلعالمي وكذا 

ضد المؤسسات اإلعالمية والصحافية التي تتعرض ألي نوع من أنواع االنتهاك أو سلب الحقوق.
وذلك على رقم الخط الساخن الجوال 737911911 أو 715552666

 ffhotline@gmail.com  :باإلضافة للرقم األرضي 01539090      وعبر البريد اإللكتروني
ويعمل الخط الساخن على استقبال البالغات على مدى 24 ساعة في اليوم و7 أيام في األسبوع وفي أيام 

اإلجازات واألعياد. 

برنامج رصـد
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أهداف خدمة الخط الساخن:

األهداف:

برنامج مناصرة

عاليا  لالنتهاكات  يتعرضون  الذين  صوت  يكون  أن   •
اللحظة  منذ  والدولي  المحلي  الصعيد  على  ومسموعا 

األولى لوقوع االنتهاك عليهم.
الضوء  دائرة  في  واإلعالم  الصحافة  حرية  تكون  أن   •

واالهتمام دائما.
• محاصرة المنتهكين للحريات إعالميا وحقوقيا. 

• اإلبالغ عن وقائع االنتهاكات التي تقع أثناء ممارسة 
حق كفلته التشريعات والقوانين المحلية والدولية.

• اإلسهام في إيصال صوت الذين يتعرضون لالنتهاك 
من اإلعالميين إلى الجهات المعنية في أسرع وقت ممكن 
قبل  واحتوائها  قضاياهم  لحل  السريع  التحرك  أجل  من 

يقافها والحيلولة دون تكرارها. تفاقمها، واإ

وتوفير  والتعبير  الرأي  وحرية  اإلعالمية  والحريات  الحقوق  عن  والدفاع  بالحماية  يعنى  )مناصرة(  برنامج   
للقوانين  المخالفة  التصرفات  إيقاف  القانونية لمن تعرضت حقوقهم لالنتهاك.. واإلسهام في  الدعم والمساندة 

وخارجية  محلية  حمالت  وتبني  كان  طرف  أي  من 
اإلعالميين  من  لالنتهاكات  تعرضوا  الذين  لمناصرة 
الصحافية  والمؤسسات  الرأي  وكتاب  والصحافيين 
أو  مهنتهم  بسبب  لذلك  تعرضوا  كونهم  واإلعالمية، 
ممارسة عملهم أو ممارسة حرية التعبير عن الرأي. 

• العمل على الحد من االنتهاكات التي يتعرض لها 
الصحافية  المؤسسات  أو  واإلعالميون  الصحافيون 

واإلعالمية.
• العمل على توفير ضمانات قانونية لتحسين الحريات 

والحقوق اإلعالمية وحرية التعبيرومواكبة  المتغيرات السياسية التي يشهدها اليمن.
• مساندة الصحافيين واإلعالميين لممارسة حقوقهم المشروعة الدستورية والقانونية في التعبير عن آرائهم عبر 

مختلف الوسائل والدفاع عن حق المجتمع في اإلعالم والمعرفة. 



8

تقرير الحريات اإلعالمية في اليمن 2012 - مؤسسة حرية 

الوسائل:
• تقديم المساعدة القانونية بدون مقابل وتوكيل محامين للدفاع عن اإلعالميين الذين يتعرضون لالنتهاكات من 

خالل النزول إلى الميدان.
• تنظيم  حمالت مناصرة محلية ودولية من أجل إيقاف االنتهاكات التي يتعرض لها اإلعالميون.  

• حث الجهات المعنية على العمل للحد من االنتهاكات ومنعها، من خالل التشريعات أو اإلجراءات األخرى 
ومحاسبة المخالفين.

• رفع الشكاوى واإلبالغ عن كافة االنتهاكات ضد الحقوق والحريات اإلعالمية ونشر البيانات الصحافية التي 
تدين االعتداءات واالنتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون واإلعالميون.

• تنظيم نشاطات متنوعة لتعزيز ورفع وعي العاملين بمجاالت اإلعالم المختلفة وتزويدهم بالمفاهيم الحقوقية 
والقانونية التي كفلتها التشريعات والقوانين المحلية والدولية. 

االنتهاكات ضد  قضايا  وتحريك  وقضاياهم.  اإلعالميين  بحقوق  االهتمام  على  والمحامين  القانونيين  • حث 
اإلعالميين قضائيا وقانونيا. 

• المساهمة في بناء وتشكيل رأي عام مجتمعي مناصر لحقوق وحريات اإلعالميين.

• المساهمة في توفير استشارات قانونية لمن تعرض ألذى أو محاكمة جراء قيامه بواجبه المهني واألخالقي 
وتوفير الحماية القانونية والسبل الكفيلة بإنصافهم. 

يقاف  واإ والدولية  المحلية  والقوانين  التشريعات  لهم  كفلتها  التي  حقوقهم  الدفاع عن  من  اإلعالميين  تمكين   •
التصرفات المخالفة لها.
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برنامج تطوير اإلعالم
تسعى مؤسسة حرية للحقوق والحريات اإلعالمية والتطوير إلى تفعيل األداء اإلعالمي واالرتقاء به من خالل 
التدريب النوعي للكوادر الصحافية واإلعالمية  وتزويدها بالمعلومات واألساليب الحديثة، باإلضافة إلى تبني 

مشاريع نوعية لتطوير اإلعالم.
وتطمح مؤسسة حرية إلى اإلسهام في صناعة جيل جديد من اإلعالميين القادرين على التواصل مع الجماهير 
التمّيز المهني والمواكبة لثورة االتصاالت والمعلومات وتقنيات اإلعالم الجديد، باإلضافة  باحتراف. وتحقيق 
إلى تطوير مهارات الصحافيين واإلعالميين وصقل خبراتهم وتنمية قدراتهم، من خالل تنظيم دورات تأهيلية في 

مختلف التخصصات  والمستويات وفق أولويات تطوير اإلعالم. 

• تطوير األداء المهني ورفع كفاءة اإلعالميين وتعزيز مستوى االحترافية لديهم.
• بناء القدرات المهنية وتعزيز البناء المؤسسي لمؤسسات إعالمية بغية تطوير أدائها.

• تطوير مهارات الصحافيين واإلعالميين ومّدهم بأهم األسس النظرية لإلعالم وتطبيقاتها العملية.
متطور  إعالم  إلى  وصوال  والتخصصات  الفئات  لمختلف  القدرات  وتنمية  األداء  لتحسين  مشاريع  إطالق   •

ومتخصص.
والصحافيين  واإلعالميين  والطالب  الشباب  اإلعالميين  قدرات  وبناء  الحديثة  اإلعالمية  المهارات  تنمية   •

المبتدئين.
• اإلسهام في رسم سياسة إعالمية تأخذ في االعتبار تطوير الرسالة اإلعالمية شكال ومضمونا. 

• تنفيذ برامج تدريبية متكاملة، نظريًا وتطبيقيا، عبر خبراء ومدربين أكفاء في هذا المجال.
قليميًا ودوليا. • بناء شراكات مع المنظمات والمؤسسات اإلعالمية ومراكز التدريب والتطوير اإلعالمي محلياواإ

شراك المتدربين والخبراء في إنتاجها. • إنتاج برامج إعالمية أنموذجية ذات معايير مهنية عالية واإ
• تجهيز وحدة إنتاج تليفزيونية متكاملة في المؤسسة لغرض التدريب واإلنتاج اإلعالمي.

• استقدام أفضل الخبرات والكفاءات من المدربين الدوليين في مختلف التخصصات اإلعالمية.
• تبادل المهارات والخبرات بين المشاركين في الدورات التدريبية وبناء عالقات مهنية بينهم.

بتطوير  والمهتمين  والمتخصصين  والباحثين  للخبراء  ومنتديات  وندوات  وورش عمل  نقاشية  حلقات  تنظيم   •
اإلعالم. 

• إجراء دراسات وبحوث إعالمية.

األهداف:

الوسائل: 
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التدريب اإلعالمي من أهم الخدمات التي يسعى برنامج تطوير اإلعالم في مؤسسة حرية إلى تقديمه لإلعالميين، 
كونه يعد وسيلة مهمة من وسائل تطوير المهارات وتنمية القدرات، من خالل التدريب المتخصص والمستمر 

في مختلف المجاالت الصحافية واإلعالمية. ومن خالل هذا المشروع ستعمل المؤسسة على:  
• تنمية المهارات الصوتية واللغوية والفنية والتقنية ورفع المستوى المهني للعاملين في المؤسسات اإلعالمية في 

المجال التحريري والفني والتقني. 
للقضايا  الشاملة  الصحافية  التغطية  في  دورات  التقارير،  عداد  واإ األخبار  تحرير  في  تدريبية  دورات  تنظيم   •
المحلية، دورات المذيع المحترف، دورات المراسل المحترف، دورات في الصحافة االستقصائية وكذا دورات 
في التصوير والمونتاج واإلخراج التلفزيوني وفي غير ذلك من الفنون اإلعالمية األخرى ودورات في السالمة 

المهنية.  
القيادات اإلدارية اإلعالمية وتزويدهم  أداء  أداء مديري اإلعالم وتطوير  المهارات اإلدارية وتحسين  تنمية   •
بالخبرات والمهارات الالزمة، لتطوير اإلدارة في المؤسسات اإلعالمية ورفع مستوى االحترافية والبناء التنظيمي، 
واالتجاهات  اإلعالمي  العمل  مأسسة  وكذا  االستراتيجي  والتفكير  اإلعالمي  والتخطيط  األخبار  غرفة  كإدارة 

الحديثة في كل ذلك.
حديثا، إلكسابهم  والمتخرجين  والمبتدئين  الواعدين  الشباب،  واإلعالميين  للصحافيين  تدريبية  دورات  توفير   •

المهارات العملية وتأهيلهم لسوق العمل. 

مشروع التدريب اإلعالمي املستمر:
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مشروع )الشاهد( لإلنتاج اإلعالمي:

مشروع تمكني اإلعالميات:

جائزة حرية الصحافة:

جراء استطالعات، ومنها دراسات الجمهور والرأي العام، ودراسات  عداد تقارير واإ • القيام بدراسات وبحوث واإ
في اإلعالم الجديد.

والمسموعة  )المرئية  اإلعالمية  الوسائل  مختلف  من خالل  ونشرها وعرضها  إعالمية  ومواد  أعمال  إنتاج   •
والمطبوعة واإللكترونية(، إضافة إلى نشرها وعرضها من خالل موقع المؤسسة.

• إصدار أهم تلك الدراسات واألعمال في مطبوعات لتعم الفائدة، ورفد كليات وأقسام اإلعالم في الجامعات 
والمكتبات اليمنية بنسخ منها.

• مساعدة طالب كليات اإلعالم في التطبيقات العملية وفي إنتاج وتنفيذ مشاريع تخرجهم.

 مؤسسة حرية تحرص على توفير فرص متكافئة في عملية التطوير والتدريب لإلعالميين من الجنسين، الذكور 
وتعزيزها، من خالل  لإلعالميات  المهنية  القدرات  تطوير   المشروع على  هذا  واإلناث، وستعمل من خالل 

للصحافيات  تدريبية  دورات  تخصيص 
في  العمل  على  لتشجيعهن  واإلعالميات 
من  المهنية،  كفاءتهن  ورفع  المجال  هذا 
في  المرأة  حضور  وتعزيز  تمكين  أجل 

اإلعالم اليمني.

من  واحدة  هي  الصحافة  حرية  جائزة 
والحريات  للحقوق  حرية  مؤسسة  مشاريع 
الحريات  تعزيز  أجل  من  اإلعالمية 
تكريما  تمنح  والتي  اليمن  في  اإلعالمية 
عموم  من  إعالمية  ولوسائل  لصحافيين 

اليمن، من الذين أبرزوا شجاعة في تغطياتهم اإلعالمية أو دفاعهم المستمر عن الحريات اإلعالمية، على 
الرغم مما يواجهونه من مخاطر االعتداءات والتهديدات واالعتقاالت.

اليمن والتي تديرها وتمنحها  المنتظمة والمخصصة لحرية الصحافة في  الجائزة األولى من نوعها  وتعد هذه 
مؤسسة حرية لثالثة صحافيين أو مؤسسات إعالمية كل عام، عرفانا بأعمالهم الجليلة ومواقفهم الشجاعة في 

بيئة العمل الصحافي الخطيرة.     
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حقوق اإلنسان هي أساس الحرية والعدل والسالم، فقد ولدنا جميعا أحرارا ومتساوين، كما أن حقوق اإلنسان 
عالمية وثابتة وغير قابلة للتجزئة.. وهي حقوق مدنية وسياسية واقتصادية وتنموية واجتماعية وثقافية وبيئية.. 
ومن هذه الحقوق: الحق في الحياة والحريات العامة واألمن والمشاركة السياسية وحق الحصول على المعلومات 
وحرية الرأي والتعبير، فإذا لم يكن الحق في التعبير متاحا للجميع، فإنه ال يمكن بناء توافق في اآلراء العامة 
الالزمة إلحداث التغيير المنشود.. والحق في التعليم واإلعالم واالتصال والتواصل والعمل والعيش الكريم والحق 

في بيئة نظيفة.. وكل حق من هذه الحقوق يقابله واجب، كما أن الحرية تعني المسئولية. 

• تعزيز وعي الصحافيين واإلعالميين بحقوقهم وواجباتهم؛ في مجتمع تسوده الحرية والعدالة.
• المشاركة في تحسين وتطوير القوانين التي كفلت الحقوق والحريات اإلعالمية وسائر القوانين ذات الصلة، 

وكذا المساهمة في تغييرها أو تعديلها وتقديم مقترحات بشأنها لتتفق والمعايير الدولية.
• تنمية الوعي الحقوقي العام في أوساط اإلعالميين والمواطنين وتعزيز مشاركتهم في فهم الواقع وقضاياه، 

ومعرفة الحقوق والواجبات، وممارسة الحريات.
• التوعية بأهمية اإلعالم الحر والمستقل والمتعدد والحيوي ووضع حرية اإلعالم في قلب التطوير.
• ترسيخ مبادئ حقوق اإلنسان والحريات األساسية واحترام الكرامة اإلنسانية والمساواة والتضامن. 

• نشر الوثائق والقوانين واالتفاقيات اإلقليمية والدولية الخاصة بحقوق اإلنسان.

برنامج تعزيز الحقوق والحريات

األهداف:
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برنامج تنمية الديمقراطية  
شيئًا  المستقلة  اإلعالم  وسائل  وتعد  للديمقراطية..  أساس  هو شرط  وشامال  وحيويا  ومستقال  إعالما حرا  إن 
مهمًا للدول التي تسعى إلى االنتقال والتحول الديمقراطي، حيث تلعب وسائل اإلعالم دورا كبيرا في التطور 
للمواطن  تتيح  ومستدامة،  حقيقية  تنمية  تحقيق  من  تمّكن  ومؤسسات  آليات  توفر  فالديمقراطية  الديمقراطي. 
االرتقاء بمعارفه ومهاراته وتطوير قدراته.. وكلما خطت التنمية ذات البعد اإلنساني خطوة توطد االستقرار في 
المجتمع وترسخت بالتالي التجربة الديمقراطية.. ولبناء الديمقراطية والحكم الجيد والرشيد وتحقيق أهداف التنمية 
والتقدم في المجال السياسي واالقتصادي واالجتماعي، تعنى مؤسسة حرية بدعم حرية التعبير وحرية اإلعالم، 
فالتنمية حرية في األساس.. وفي نفس الوقت تعمل )حرية( على تنمية الديمقراطية ودعم التطور الديمقراطي 
تحفيز  بغية  إقليمية، دولية(،  منها )محلية،  العديد  والتشبيك مع  المماثلة  المنظمات  كافة  بالتعاون مع  وذلك 
المشاركة المجتمعية في الشأن العام.. فليس هناك ديمقراطية دون حرية االختيار ودون تعددية سياسية وتنوع 

في الرؤى السياسية واألفكار، ودون انفتاح وتواصل سياسي حر بين المختلفين.
فالديمقراطية توفر آليات ضابطة ومنظمة للحياة السياسية قائمة على سلطة القانون، الفصل بين السلطات، 

التداول السلمي للسلطة، ال مركزية السلطة، استقاللية القضاء وانتخابات حرة ونزيهة.
الدراسة  من  لمزيد  والقضايا  السياسات  خضاع  واإ القرار،  عملية صنع  في  الشعبية  المشاركة  توسيع  أن  كما 
والنقاش، من خالل الحوار الوطني الشامل وتبادل األفكار والتعبير عنها بحرية، من شأنه أن يؤدي إلى ضمان 
لقاء الضوء على جوانب القصور وضعف أداء األجهزة الحكومية  سهولة الحصول على المعلومات والشفافية واإ
والكشف عن التجاوزات ومحاربة الفساد.. وهذا مما تعنى به مؤسسة حرية وتسعى للمساهمة في تحقيقه وترجمته 

إلى واقع عملي، من خالل االرتقاء بالحريات اإلعالمية وتعزيز القيم الديمقراطية. 

• تعزيز الشراكة في بناء اليمن الجديد والدولة الديمقراطية المدنية الحديثة، من خالل اإلعالم الحر والبّناء.
• نشر الوعي الديمقراطي وتعزيز مفهوم الديمقراطية وتطويره .

إطار  في  وحقيقي  بشكل صحيح  الديمقراطية  وممارسة  بواجباتهم  للقيام  المواطنين  لتوعية  التوجهات  دعم   •
الدستور والقانون.

• تعزيز مشاركة الشباب والمرأة في العمل السياسي والمجتمعي.        
• تعزيز مفهوم دولة المؤسسات وسيادة القانون واستقالل القضاء.

• المساهمة في تمكين المواطنين من حق الحصول على المعلومات لفهم الواقع والتأثير فيه.
• تعزيز القناعة بضرورة االعتماد على الحوار والتواصل عند التعاطي مع الشأن العام، لتوفير مناخ مالئم 

لمعالجة المشكالت بطرق سلمية.
• العمل مع كافة الشركاء من أجل مجتمع مدني أقوى وشفافية سياسية وسبل عيش مستدامة.

• المشاركة في تنمية وتطوير الديمقراطية في اليمن، باالستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال.
والتحول  التجربة  في  المبادرة  زمام  امتالك  من  يتمكن  حتى  وتأهيله  المدني  العمل  تطوير  في  المساهمة   •

الديمقراطي في اليمن. 

األهداف:
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تعـرض صحـافيون عاملون في مؤسسة )14أكتوبر( 
جماعـي  العتـداء  والنشـر  والطباعـة  لـلصـحـافـة 
طالق رصاص وقنابل مسيلة للدموع، من  بـالضـرب واإ
قبل )بالطجة( مأجورين لرئيس مجلس إدارة المؤسسة 
ورئيس تحرير صحيفة )14 أكتوبر( أحمد الحبيشي، 
عندما كانوا معتصمين أمام البوابة الخارجية للمؤسسة 
احتجاجا ضد الفساد ومطالبين بإنهائه ومساندة لساحة 

التغيير في العاصمة صنعاء. 

لـ)باص(  بالتقطع  قاموا  مجهولة  مسلحة  مجموعة 
السائق  وابتزاز  ذمار  مدينة  وسط  )األولى(  صحيفة 
ومنعه من العبور ونهب ما بحوزته من مبالغ مالية، 
من  مقربة  على  بمالحقته  المجموعة  تلك  قيام  بعد 

إحدى النقاط األمنية.

تعرضت سيارة رئيس تحرير صحيفة )الميادين( األهلية 
الخلفي من  لتحطيم زجاجها  الشعبي  باسم  الصحافي 

قبل مجهولين وألسباب مجهولة.

رئيس  الصوفي  فيصل  واإلعالمي  الكاتب  تعرض 
المركز اإلعالمي بالمؤتمر الشعبي العام العتداء من 
قبل مجاميع كانت تقطع شارع الزبيري وسط العاصمة 
صنعاء، أسفر عنه إصابة الصوفي بجروح بليغة في 
لقيامهم  باإلضافة  جسده،  من  متفرقة  وأنحاء  الوجه 
التي كان يستقلها، على خلفية  بتهشيم زجاج سيارته 

تأييده للنظام السابق.

العتداء  الشجاع  عبدالباسط  الصحافي  تعرض 
للحوثيين  تابعة  عناصر  قبل  من  والترهيب  بالضرب 
أثناء قيامه بتغطية مسيرة )الكرامة( وتصويره لها  في 

العاصمة صنعاء. 

بالضرب  العتداء  السعيدي  مراد  الصحافي  تعرض 
والترهيب من قبل عناصر تابعة للحوثيين أثناء قيامه 

بتغطية مسيرة )الكرامة( في العاصمة صنعاء. 

في  العاملين  الصحافيين  من  لعدد  جماعي  إيقاف 
قبل  )26سبتمبر(  بشكل تعسفي وذلك من  صحيفة 
إدارة الصحيفة في العاصمة صنعاء، على خلفية إبداء 

رأي حول الفاسدين في الصحيفة.

إخفاء قسري للصحافي ناصر الضبيبي، بعد اختطافه 
من قبل عناصر مجهولة، على خلفية نشاطه الصحافي 

وتغطيته لألحداث الدائرة في اليمن. 

بالقتل  لتهديد  الحرازي  تعرض الصحافي علي غالب 
من قبل )بالطجة( على خلفية مشاركته في االحتجاج 
علي  )26سبتمبر(  تحرير صحيفة  رئيس  فساد  ضد 

الشاطر.

تعرض صحافيون عاملون في صحفية )26سبتمبر( 
على  مجهولين،  قبل  من  والتصفية  بالضرب  لتهديد 

خلفية معارضتهم للفساد المالي.

األحد)01/01/2012(

يوميات االنتهاكات - يناير 2012

الجمعة)06/01/2012(

الجمعة)06/01/2012(

األحد)08/01/2012(

األحد)08/01/2012(

األحد)08/01/2012(

الثالثاء)03/01/2012(

األربعاء)04/01/2012(

األربعاء)04/01/2012(

األربعاء)04/01/2012(
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تلقى اإلعالمي محمد مارش مدير مكتب قناة )السعيدة( 
الهاتف،  عبر  الجسدية  بالتصفية  تهديدا  تعز  بمدينة 
من قبل مجهولين على خلفية قيامه بجمع وثائق تتعلق 

بقضايا فساد في محافظة تعز.

الصحافي  نيوز(  )لحج  موقع  تحرير  رئيس  تعرض 
عبدالملك العصار لمحاولة اغتيال، من قبل مجهولين، 
يستقلون سيارة )سنتافي( حاولوا دهسه بها أثناء مروره 

بشارع تعز في العاصمة صنعاء.

تلقت اللجنة النقابية بوكالة األنباء اليمنية)سبأ( تهديدا 
قيام  عبر رسالة هاتفية من قبل مجهول على خلفية 

اللجنة بمراجعة أوضاع الوكالة.

تعرض مراسل صحيفة )أخبار اليوم( الصحافي أبوبكر 
الجبولي العتداء بالضرب من قبل )بالطجة( مسلحين 
في كلية التربية بمحافظة لحج، أثناء تواجده في إحدى 
اقتحمها  الخبرية، حيث  للتغطية  المحاضرات  قاعات 

)البالطجة( وانهالوا عليه بالضرب ألسباب مجهولة.

اليمنية  األنباء  وكالة  موظفي  من  مجموعة  تعرض 
عام  عن  يزيد  لما  المالية  مستحقاتهم  إليقاف  )سبأ( 
ونصف. وفي البيان الصادر عنهم أكدوا أنه منذ عهد 
رئيس مجلس إدارة الوكالة السابق نصر طه مصطفى 
الحاجة  رغم  المتبقية،  المالية  مستحقاتهم  تصرف  لم 
الملحة لها. وأشار البيان إلى أن بعض الصحافيين في 
)سبأ( يعيشون ظروفا مادية صعبة وبعضهم اضطروا 
للعمل في مجاالت أخرى لتوفير لقمة العيش ألسرهم. 

صادرت نقطة تفتيش للحرس الجمهوري في بيت بوس 
بالعاصمة صنعاء كمية كبيرة من نسخ العدد األخير 

من صحيفة )الشارع(.

تعرض موزع صحيفة )الشارع( األهلية شوقي السامعي 
لالعتقال والضرب من قبل جنود نقطة تفتيش للحرس 

الجمهوري في بيت بوس بالعاصمة صنعاء.

الخاصة  الفضائية  شباب(  )يمن  قناة  مراسل  تعرض 
فائد دحان العتداء بالضرب من قبل مجموعة تابعة 
اليمن على  علم  خلفية وجود  الجنوبي، على  للحراك 
مهرجان  تغطيته  أثناء  بالقناة،  الخاص  )اللوجو( 
في  الحراك  فصائل  نظمته  الذي  والتسامح  التصالح 

ساحة العروض بخور مكسر في مدينة عدن.

الخاصة  الفضائية  قناة )يمن شباب(  تعرض مصور 
قبل مجموعة  بالضرب من  اليوسفي العتداء  أبوبكر 
اليمن  تابعة للحراك الجنوبي، على خلفية وجود علم 
تغطيته مهرجان  أثناء  بالقناة  الخاص  )اللوجو(  على 
في  الحراك  فصائل  نظمته  الذي  والتسامح  التصالح 

ساحة العروض بخور مكسر في مدينة عدن. 

السبت)14/01/2012(الثالثاء)10/01/2012(

السبت)14/01/2012(

االثنني)16/01/2012(

االثنني)16/01/2012(

الخميس)12/01/2012(

الخميس)12/01/2012(

الجمعة)13/01/2012(

الجمعة)13/01/2012(
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السبت)21/01/2012(األربعاء)18/01/2012(

األحد)22/01/2012(

االثنني)23/01/2012(

األربعاء)25/01/2012(

الجمعة)20/01/2012(

الجمعة)20/01/2012(

الجمعة)20/01/2012(

الجمعة)20/01/2012(

اقتحمت عصابة مسلحة مجهولة مقر صحيفة )النداء( 
بعض  بنهب  وقاموا  صنعاء  العاصمة  في  األهلية 
محتوياته وتكسير األجهزة اإللكترونية ومعدات أخرى.

تلقى مراسل قناة الـ)بي بي سي( عبداهلل غراب تهديدًا 
موثقة   محادثة  عبر  الجسدية،  والتصفية  بالخطف 
قبل  من  بوك(  االجتماعي)فيس  التواصل  بموقع 
العربية  المملكة  في  المتواجد  الضبياني  فايز صادق 
السعودية، توعد غراب بالخطف حال عودته للوطن، 

على خلفية تغطيته اإلخبارية لألحداث في اليمن.

حملة تحريض استهدفت الصحافي فكري قاسم رئيس 
فيها،  والعاملين  المدينة(  )حديث  صحيفة  تحرير 
احتجاجية  وقفة  شخص   )300( قرابة  نظم  حيث 
بتطبيق  تطالب  الفتات  يحملون  الصحيفة  مقر  أمام 
غالق الصحيفة،  أحكام الشريعة على رئيس التحرير واإ
واستمر الحصار قرابة النصف ساعة وهم يهتفون "ال 
أهالي  ويحرضون  اهلل"  عدو  قاسم  فكري  اهلل  إال  إله 

الحي عليه بسبب اآلراء التي تنشر في الصحيفة. 

مؤسسة  في  العاملين  الصحافيين  من  عدد  تعرض 
وصحيفة )14أكتوبر( للصحافة والطباعة والنشر في 
مدينة عدن العتداء بالضرب من قبل مجاميع مسلحة 
ورئيس  اإلدارة  مجلس  رئيس  بهم  استعان  )بالطجة( 
التحرير أحمد الحبيشي على خلفية مطالبتهم برحيله 

من المؤسسة.

بالتصفية  تهديدًا  المسعدي  نصر  الصحافي  تلقى 
الجسدية والتلفظ عليه بألفاظ بذيئة عبر اتصال هاتفي 
عزيز  بدمت  الزراعي  التسليف  بنك  مدير  قبل  من 
القشيبي على خلفية تناوالت صحافية لقضايا اختالس 

مبالغ مالية بمحافظة الضالع. 

وترهيب  العتداء  شبراق  بن  رشيد  الصحافي  تعرض 
من قبل )بالطجة( واحتجازه بصورة مهينة ألكثر من 
بمدينة  التغيير  ساحة  في  الساعة  ونصف  ساعتين 
تغطيته  خلفية  على  حضرموت،  محافظة  ــ  المكال 

لألحداث فيها.

وترهيب  العتداء  الجفري   علي  الصحافي  تعرض 
من قبل )بالطجة( واحتجازه بصورة مهينة ألكثر من 
بمدينة  التغيير  ساحة  في  الساعة  ونصف  ساعتين 
تغطيته  خلفية  على  حضرموت،  محافظة  ــ  المكال 

لألحداث فيها.

وترهيب  العتداء  اليزيدي  محمد  الصحافي  تعرض 
من قبل )بالطجة( واحتجازه بصورة مهينة ألكثر من 
بمدينة  التغيير  ساحة  في  الساعة  ونصف  ساعتين 
تغطيته  خلفية  على  حضرموت،  محافظة  ــ  المكال 

لألحداث فيها. 

سمعة  لتشويه  المقطري  بشرى  الكاتبة  تعرضت 
المشاركين  من  كبير  قبل عدد  من  وتحريض ضدها 
مادة  خلفية  تعز، على  بمحافظة  )الحياة(  مسيرة  في 
نشرتها في صفحتها على موقع التواصل االجتماعي 

)فيس بوك(. 
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الخميس)02/02/2012(السبت)28/01/2012(

الجمعة)03/02/2012(

الجمعة)03/02/2012(

الجمعة)03/02/2012(

االثنني)30/01/2012(

الثالثاء)31/01/2012(

الخميس)02/02/2012(

الخميس)02/02/2012(

يوميات االنتهاكات - فبراير 2012

تلقى مدير عام مؤسسة )الشموع( للصحافة واإلعالم 
الصحافي سيف الحاضري تهديدا بالقتل من قبل قائد 
الحرس الجمهوري مراد العوبلي بمحافظة تعز، على 

خلفية نشر.

للصحافة  الثورة  مؤسسة  مسلحة  عصابة  اقتحمت 
واستولت  صنعاء  العاصمة  في  والنشر  والطباعة 
العدد رقم  بعدها بإصدار  السالح. وقاموا  بقوة  عليها 

)17249( من صحيفة )الثورة(. 
المؤسسة  أن  الثورة  بمؤسسة  النقابية  اللجنة  وأكدت 
مغتصبة بالفعل من قبل المسلحين، وحذرت في بالغ 
صحافي لها من تحويل الصحيفة الحكومية األولى إلى 
خانة الصحف الصفراء، متهمة المسلحين المغتصبين 
لإلصدار  األخيرة  الصفحة  في  لقيادتها  باإلساءة  لها 
أكاذيب وافتراءات ضد  إنه "حمل  الذي قالت  المشوه 
قيادة المؤسسة".  وأضاف البالغ "ان ما يصدر اآلن 
عن مؤسسة الثورة خارج إطار النظام والقانون وتحت 

إشراف من ال شرعية له". 

احتجز أمن مطار صنعاء الدولي جواز رئيسة منظمة 
صحافيات بال قيود الصحافية توكل كرمان قبيل سفرها 
للسياسات  ميونخ  مؤتمر  في  للمشاركة  ألمانيا  إلى 

األمنية، ألسباب مجهولة.

تحرير صحيفة  رئيس  اليافعي  فراس  الصحافي  تلقى 
)الحقيقة( تهديدا بالتصفية الجسدية من قبل مجهولين 

على خلفية نشاطه الصحافي. 

الجمهورية  مؤسسة  اقتحام  حاولت  مسلحة  مجاميع 
للصحافة والطباعة والنشر بمدينة تعز بغية السيطرة 
الصادرة  )الجمهورية(  صحيفة  سياسة  بسبب  عليها، 
عنها، المؤيدة لثورة التغيير في اليمن، لكن الموظفين 

منعوهم من ذلك.

تلقى رئيس تحرير موقع )أخبار عدن( تهديدًا بالتصفية 
الجسدية عبر وضع مظاريف تحتوي على رسائل وعدد 

من األعيرة النارية أمام منزله وباب مكتبه.

لمحاولة  اإلعالم  وزير  العمري  علي  األستاذ  تعرض 
من  وابال  أطلقت  مجهولة  عصابة  قبل  من  اغتيال، 
أثناء  الوزراء  رئاسة  أمام  سيارته،  على  الرصاص 
خروجه من االجتماع األسبوعي لمجلس الوزراء في 

العاصمة صنعاء.

تعرض رئيس تحرير صحيفة )اتجاهات( أحمد األسدي 
ومحفوظ البعيثي نائب رئيس التحرير، العتداء بالضرب 
بهراوات وحجارة من قبل )بالطجة( كانوا يحاصرون 
مبنى مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر، عقب 

وصولهما إليها لطباعة صحيفة )اتجاهات(. 

بالتصفية  تهديدًا  حاتم  أبو  عارف  الصحافي  تلقى 
الجسدية من قبل مجهولين عبر اتصاالت من أرقام 
خاصة على خلفية كتاباته الناقدة لحكم الرئيس السابق 

علي عبداهلل صالح وعائلته بالعاصمة صنعاء.



19

تقرير الحريات اإلعالمية في اليمن 2012 - مؤسسة حرية 

الخميس)09/02/2012(

االربعاء)22/02/2012(

االربعاء)22/02/2012(

االثنني)27/02/2012(

الثالثاء)28/02/2012(

األربعاء)29/02/2012(

الخميس)09/02/2012(

الخميس)09/02/2012(

األحد)19/02/2012(

الثالثاء)21/02/2012(

تعرض الكاتب الصحافي عاد نعمان العتداء بالضرب 
وصفهم  مجهولين  أربعة  قبل  من  بالقتل  والتهديد 
بالمتشددين في مديرية )التواهي( بمحافظة عدن، على 

خلفية كتاباته المخالفة لتوجهاتهم. 

باالختطاف  تهديدا  منصور  أنيس  الصحافي  تلقى 
والقتل من قبل عناصر تابعة للحراك الجنوبي بمحافظة 

عدن، على خلفية نشره مقاالت وخالف في الرأي.

تعرض الكاتب هاني الجنيد العتداء بالضرب وسلبه 
مبلغا وقدره أربعة وتسعون ألف لاير يمني أثناء توجهه 
ثالثة  قبل  من  صنعاء،  بالعاصمة  التغيير  لساحة 
)سنتافي(  سيارة  يستقلون  كانوا  مجهولين  مسلحين 

سوداء محجوبة الرقم بغطاء.

على  الرصاص  بإطالق  مجهولين  مسلحين  قيام 
مكتب صحيفة )أخبار اليوم( بمحافظة عدن، وترويع 

المحررين والعاملين فيها. 

واإلعالم  للصحافة  )الشموع(  مؤسسة  مقر  تعرض 
يتبعون  مسلحين  وأفراد  جنود  قبل  من  اقتحام  لعملية 

النظام السابق بالعاصمة صنعاء.

أوقف البث المباشر لقناة )اليمن( الفضائية الحكومية 
األولى مساء اليوم األربعاء، أثناء بث القناة لبرنامج 
القناة  )ملفات ساخنة(. وذكرت مصادر إعالمية في 
أنهم تلقوا تهديدات مسبقه من عناصر أمنية بإيقاف 

البث إن لم توقف القناة البرنامج.

تعرض عضو اللجنة اإلعالمية لتكتل أحرار التغيير 
فارس أبو بارعة العتداء بالضرب من قبل مجهولين 

بالعاصمة صنعاء، على خلفية آرائه السياسية.

من  بالضرب  حيدر العتداء  نبيل  الصحافي  تعرض 
قبل عناصر أمنية، أثناء خروجه من صحيفة )الثورة( 
على خلفية تغطياته اإلعالمية لألحداث في العاصمة 

صنعاء.  

الشعبي  والصحافي  اعتقل كل من الصحافي ماجد 
األمن،  يتبعون  أفراد  قبل  من  الحميدي  العالم  عبد 
في إحدى النقاط األمنية بمحافظة لحج، على خلفية 

نشاطهما الصحافي في المحافظة.

تعرض المصور عبدالكريم العواضي العتداء بالضرب 
ويدعى صالح  العسكرية  الشرطة  أفراد  أحد  قبل  من 
حسين البيحاني، أثناء توثيقه لسير عملية االنتخابات 

باللجنة رقم )8( بمدرسة الشعب بمحافظة تعز.
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األحد)04/03/2012(

األحد)11/03/2012(

األحد)11/03/2012(

األحد)11/03/2012(

االثنني)12/03/2012(

االثنني)05/03/2012(

السبت)10/03/2012(

السبت)10/03/2012(

يوميات االنتهاكات -مارس 2012

العتداء  الخميسي   معاذ  الصحافي  الكاتب  تعرض 
العاصمة  في  )الثورة(  بصحيفة  مكتبه  في  بالضرب 
صابته بجروح، من قبل عناصر يعتقد بأنها  صنعاء واإ
مؤسسة  بإدارة  المكلفة  الجديدة  للقيادة  بالوالء  تدين 

الثورة للصحافة والطباعة والنشر.

الحوطة بمحافظة  أوقفت مجموعة مسلحة في مدينة 
لحج )الباص( الخاص بتوزيع صحيفة )أخبار اليوم( 
وأرغموا سائقه تحت تهديد السالح على تسليمهم الُنسخ 
الموجودة فيه  والتي تزيد عن)19000ألف( نسخة، 
كانت مخصصة ألربع محافظات)لحج، إب، الضالع، 
تعز( وبعد استالمها قاموا بصب البنزين عليها وأحرقوها 

وهددوا بإحراق أي شخص يتولى توزيع الصحيفة. 

إخفاء قسري للصحافي توفيق الحميري، بعد اختطافه 
من قبل عناصر يتبعون األمن السياسي، على خلفية 
العاصمة  وسط  التغيير  ساحة  في  ألقاها  له  كلمة 

صنعاء. 

عبداهلل  الفضائية  سي(  بي  الـ)بي  قناة  مراسل  تلقى 
تحريضية  وحمالت  الجسدية  بالتصفية  تهديدًا  غراب 
خمسة  من  أكثر  تلقى  أنه  له  بالغ  في  وقال  ضده. 
الصوفي  أحمد  قبل  من  الجسدية  بالتصفية  تهديدات 
عبداهلل  علي  السابق  للرئيس  الصحافي  السكرتير 
وذلك على  لسانه.  بقطع  تهديده  إلى  إضافة  صالح، 

خلفية تغطيته اإلعالمية لألحداث في اليمن.

قناة  طاقم  مدرع  األولى  الفرقة  يتبعون  جنود  احتجز 
أحمد  المذيع  وهم  الخاصة  الفضائية  اليوم(  )اليمن 
بعد  لساعات  الحرازي،  رمزي  والمصور  غيالن 
لقاءات  بإجراء  فيه  يقومان  كانا  منزل  من  اقتيادهم 

لتقارير ميدانية وسط العاصمة صنعاء. 

مؤسسة  مبنى  إلى  توافدت  المسلحين  من  مجاميع 
صنعاء  العاصمة  في  الحكومية  )الثورة(  وصحيفة 
وقامت بمحاصرة الصحافيين والموظفين العاملين فيها 
واحتجازهم بشكل جماعي بقوة السالح داخل المبنى، 

يعتقد بأنها موالية للرئيس السابق.

العامري  رأفت  نت(  )الحديدة  موقع  مصور  تعرض 
العتداء بالضرب ومحاولة مصادرة الكاميرا التي لديه، 
المركزي  أفراد األمن  قبل  إتالفها من  مما تسبب في 
بمستشفى الثورة العام بالحديدة، وبأمر من مديرها العام 
احتجاجية  وقفة  تصويره  خلفية  على  قطقط،  محمد 
العام  الثورة  مستشفى  مع  المتعاقدين  النظافة  لعمال 

عقب إيقاف رواتبهم. 

اقتحم ضابط في جهاز األمن القومي وقوات مكافحة 
ثالثة  بمعية  الميسري  بدر  عبداهلل  سند  اإلرهاب 
الفرنسية )فرانس  مسلحين منزل مراسل وكالة األنباء 
المنصورة  مديرية  في  الكائن  منصر،  فوزي  برس( 
بمحافظة عدن. وجاء في بالغه أنه في تمام الساعة 
باالعتداء  وقاموا  المنزل  اقتحموا  والنصف  التاسعة 
عليه بالضرب بأعقاب البنادق )كالشينكوف( وبالسب 
الصحافي  نشاطه  خلفية  على  بذيئة،  بألفاظ  والشتم 

وتغطيته لألحداث في اليمن. 
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الخميس)15/03/2012(
األحد)01/04/2012(

األحد)01/04/2012(

األحد)01/04/2012(

الخميس)05/04/2012(

الخميس)15/03/2012(

السبت)17/03/2012(

السبت)17/03/2012(

يوميات االنتهاكات - إبريل  2012
تعرض الصحافي نبيل علي اللوزي لفصل تعسفي من 
العمل في مركز سبأ للدراسات االستراتيجية بالعاصمة 
اللوزي  علي  محمد  األديب  أخيه  أن  بحجة  صنعاء، 
يكتب في صحيفة )أخبار اليوم( وينشر مقاالت مؤيدة 

لثورة التغيير في اليمن.

)األهالي(  بصحيفة  العاملون  الصحافيون  تعرض 
خلفية  على  بالعقاب،  للتهديد  اإللكتروني  وموقعها 
وقدمت  بنشرها.  يقومون  التي  والتقارير  األخبار 
صحيفة )األهالي( بالغا للنيابة العامة ووزارة الداخلية 
والرأي العام بشأن ذلك. وأكد الصحافي علي الجرادي 
رئيس تحرير )األهالي( أنه تلقى وزمالؤه في صحيفة 
ما  بإنزال  أمنية  جهة  من  ووعيدا  تهديدا  )األهالي( 
وصفته بــ"التأديب الالئق" بحق إدارة الصحيفة وموقعها 

اإلخباري. 

لتهجم   الخاصة  الفضائية  )سهيل(  قناة  طاقم  تعرض 
بألفاظ  عليهم  والتلفظ  وجوههم  في  السالح  شهار  واإ

جارحة.
وكان طاقم القناة مكون من المندوب محمد الحطامي 
والمصور كمال المحفدي تعرضا لذلك من قبل حراسة 
النواب  مجلس  جلسة  تغطيتهم  أثناء  النواب  مجلس 

صباح اليوم في العاصمة صنعاء.

فواز  الصحافي  الفرنسية  األنباء  وكالة  مراسل  تلقى 
قبل  بالقتل وسب فاحش من  تهديدا  الحيدري  منصر 

أحد ضباط األمن، في مدينة عدن. 

)االشتراكي  وموقع  )الثوري(  صحيفة  مراسل  تلقى 
نت( الصحافي عبداللطيف المرهبي تهديدا بالقتل من 
مجهول، على خلفية نشاطه الحقوقي واإلعالمي في 

محافظة عمران.

)سبأ(  اليمنية  األنباء  وكالة  في  الصحافي  تعرض 
العمل  عن  التعسفي  لإليقاف  سالم  هائل  عبدالكريم 
من قبل مركز سبأ للدراسات اإلستراتيجية بالعاصمة 

صنعاء، على خلفية مناصرته لثورة التغيير.

حمدي  الصحافي  )األولى(  صحيفة  مراسل  تلقى 
مسلحة  قبلية  جماعة  قبل  من  بالقتل  تهديدًا  ردمان 
كانت تستقل سيارة نوع )تويوتاــ شاص(، أثناء تغطيته 
العامة  الهيئة  مكتب  أمام  لمواطنين  احتجاجية  وقفة 

لألراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالحديدة.

الصحافي  األهلية  )أوام(  تحرير صحيفة  تلقى رئيس 
له  الجسدية  وبالتصفية  بالقتل  تهديدا  العيزقي  موسى 
وشتم  لسب  تعرض  كما  منزله  حراق  واإ أسرته  وألفراد 

عبر رسائل ومكالمات هاتفية من قبل مجهولين. 



22

تقرير الحريات اإلعالمية في اليمن 2012 - مؤسسة حرية 

الثالثاء)10/04/2012(السبت)07/04/2012(

الثالثاء)10/04/2012(

األربعاء)11/04/2012(

السبت)07/04/2012(

األحد)08/04/2012(

تعرض الكاتب الصحافي محمد المقالح العتداء من 
محمد  الدفاع  وزير  زيارة  أثناء  عسكريين  جنود  قبل 
ناصر أحمد، للحي الذي يسكنه المقالح في شارع هائل 
بإزالة  المكلفة  العسكرية  اللجنة  رأس  على  بصنعاء، 
تعرضه  المقالح  وأكد  العسكرية.  والمتاريس  الحواجز 
وتكسير  البنادق  بأعقاب  الجنود  قبل  من  لالعتداء 
زجاج سيارته وانتهاك حقه في حرية التعبير عن الرأي 
كمواطن  حارته  في  يحدث  فيما  نظره  وجهة  بداء  واإ
الذي  الدفاع  أمام وزير  ثانيا، ومنعه  أوال وكصحافي 
كان يقود حملة إزالة المتاريس والمظاهر المسلحة في 
عدد من أحياء العاصمة. وأوضح المقالح أن الجنود 
حارتنا"  من  جميعا  "ارحلوا  لهم  قال  عندما  استثيروا 
كنوع من التعبير عن السخط الشعبي مما حّل باألحياء 
السكنية من معاناة جراء التواجد العسكري فيها، فقاموا 

باالعتداء عليه والتهجم على سيارته.

تعرض الصحافي محمد مصطفى  العمراني العتداء 
بصنعاء، على  منطقة شمالن  في  مسلحين  قبل  من 

خلفية كتاباته وآرائه التي ينشرها.
بعد صالة  الثالثاء  اليوم  العمراني لالعتداء  وتعرض 
صنعاء،  العاصمة  في  شمالن  منطقة  في  العشاء، 
أربعة  من  مكونة  مسلحة  مجموعة  عليه  أقدمت 
أشخاص يستقلون سيارة )هايلوكس، غمارتين( بدون 
أرقام، واعترضوه لدى خروجه من منزل أحد أصدقائه 

وباشروه بالضرب وأشهر أحدهم مسدسًا في وجهه.
وأضاف العمراني في بالغه أن أحدهم هدده بالقول: 
وهددوه  نهايتك"!!  فهي  أسيادك  على  تكتب  تزيد  "لو 

بالتصفية الجسدية في حال عاود الكتابة.

تعرض اإلعالمي خطاب الروحاني ومقدم برامج في 
مطار  في  الحتجاز  الخاصة  الفضائية  )سهيل(  قناة 
صنعاء الدولي من قبل أمن المطار وتم مصادرة كتب 
ومراجع كانت معه. وأوضح الروحاني أن عناصر من 
قطر  من  أثناء عودته  قامت  بالمطار  القومي  األمن 
الربيع  ثورات  عن  كتابا  أربعين  من  أكثر  بمصادرة 
والمفكر  للمؤلف  منها  عشرة  بحوزته،  كانت  العربي 

العربي عزمي بشارة، وتم بعدها إخالء سبيله.

البتول  الفتاح  تلقى الصحافي والباحث السياسي عبد 
تهديدا بالقتل من قبل مجهول في العاصمة صنعاء، 
استخدم رقم هاتف ثابت محفوظ لدى)حرية(، بسبب 

نشاطه اإلعالمي وخالف في الرأي.

تعرض الصحافي خالد محي الدين العتداء بالضرب 
الفرقة األولى مدرع، على خلفية  قبل جنود بزي  من 

نشاطه الصحافي في نقل األحداث.

نسخ  من  كمية  لمصادرة  )الناس(  صحيفة  تعرضت 
األحد، من  اليوم  )األزرقين(  نقطة  في  األخير  العدد 
خدمة  وذكرت  الجمهوري.  للحرس  تابعة  نقطة  قبل 
أن  الناس  لمؤسسة  التابعة  اإلخبارية  موبايل(  )ناس 
مشارف  على  الواقعة  العسكرية  )األزرقين(  نقطة 
المخصصة  )الناس(  ُنسخ صحيفة  صنعاء صادرت 
لمحافظة مأرب، كما صادرت معها نسخا من كتاب 

)ثورة في اليمن( للكاتب الصحافي ناصر يحيى. 
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الخميس)19/04/2012(األحد)15/04/2012(

الجمعة)20/04/2012(

السبت)21/04/2012(

االثنني)16/04/2012(

الثالثاء)17/04/2012(

الثالثاء)17/04/2012(

قبل  من  مسلح  لسطو  )وفاق(  صحيفة  تعرضت 
من   )23( العدد  نهب  وتم  عدن  بمحافظة  مجهولين 

الصحيفة، كما تم ترهيب الموظفين فيها. 

تلقى مدير تحرير موقع )نشوان نيوز( رياض األحمدي 
ينشر  ما  عواقب  من  تحذيرا  الخميس  اليوم  مساء 
في)نشوان نيوز( عبر اتصال هاتفي من رقم مجهول 

)خاص(. 
وقال رياض األحمدي إن المتصل اتصل به إلى هاتفه 
والربع  السابعة  حوالى  في  محجوب  رقم  من  الجوال 
مساء وكال سياًل من االتهامات والشتائم والتهديدات 
بلهجة ترهيبية، متهمًا )نشوان نيوز( بأنه يسعى إلى 
تدمير الوطن بما ينشره من أخبار كاذبة يفتري فيها 

على أحمد علي.

تعرض مندوب وكالة )يمان( اإلخبارية منصور الفقيه 
صنعاء،  العاصمة  في  أمن  رجال  قبل  من  العتقال 

على خلفية نشاطه في نشر ومتابعة قضايا فساد.

في  الموظف  الحماطي  صالح  الصحافي  تعرض 
صحيفة )السياسية( التي تصدرها وكالة األنباء اليمنية 
)سبأ(، لتهجم وتهديد في أمانة العاصمة اليوم السبت.  
وأفاد الحماطي أنه تعرض لتهديد بالقتل وتهجم على 
إلى ترويع أسرته. من قبل  منزله في غيابه ما أدى 
الوكيل المساعد لمحافظة صنعاء ماجد عيضة بصحبة 
يتعلق بعمله في  بينهما  طقم عسكري، لخالف مالي 
موقع )ظفار برس(اإللكتروني، وأنه تلقى بالغا هاتفيًا 
من قسم شرطة سعوان للحضور إلى القسم بعد إرسال 
تدخل  منزله، مستغربا  والتهجم على  العسكري  الطقم 
قسم الشرطة في قضايا متعلقة بأمور تجارية وصحافية 

وتدخل قوات األمن بإرسال طقم عسكري إليه. 

المهدي تهديدات متكررة  تلقى الصحافي ربيع شاكر 
على  المحويت،  محافظة  في  متشدد  تيار  قبل  من 

خلفية نشر.

يحي  الجمهورية  لرئيس  اإلعالمي  السكرتير  تعرض 
العراسي لحملة تحريض وتمييز طائفي من قبل مواقع 
نسب  صحافي  خبر  خلفية  على  إخبارية،  إلكترونية 
إليه،  كانت وكالة األنباء اليمنية )سبأ( نشرته على 
موقعها اإللكتروني، عن تهنئة للرئيس السوري بشار 
األسد بمناسبة عيد الجالء من رئيس الجمهورية اليمني 

وتم حذفه الحقا من على موقعها اإللكتروني. 
وتعرض العراسي لحملة تحريض إعالمي بسبب نشر 
الوكالة لهذا الخبر الذي أثار ردود فعل، ودفع البعض 
إلى مهاجمة السكرتير الصحافي للرئيس هادي واتهامه 
نفاه  ما  وهو  الوكالة  موقع  إلى  التهنئة  تلك  بتسريب 
العراسي وأكد أنه لم يكن مصدر الخبر، وقد قوبلت 
هذه االتهامات للعراسي باإلدانة واالستهجان، خاصة 

أن بعضها تحمل نفسا طائفيا بعيدا عن المهنية.

 تعرض مندوب قناة )يمن شباب( الفضائية الخاصة 
فائد دحان في العاصمة صنعاء العتداء بالضرب من 
قبل حراسة رئاسة الوزراء أثناء تغطيته وقفة احتجاجية 

أمام مجلس الوزراء.
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الخميس)26/04/2012(األحد)22/04/2012(

الخميس)26/04/2012(

الجمعة)27/04/2012(

األحد)29/04/2012(

األحد)22/04/2012(

الثالثاء)24/04/2012(

الثالثاء)24/04/2012(

تلقى رئيس صحيفة )األضواء( على األسدي تهديدات 
في حزب  قيادي  قبل  وبعواقب وخيمة، من  بالتأديب 
بالغ  في  اليمن، وجاء  في  االشتراكي  العربي  البعث 
التهديدات على خلفية نشاطه  تلك  تلقى  أنه  األسدي 
ورابطة  السورية  الثورة  لمناصرة  اليمنية  المنسقية  في 
الصحافة القومية وما يصدر عنهما من مواقف سياسية 
تجاه األحداث المأساوية وجرائم اإلبادة التي يتعرض 
لها الشعب السوري األعزل من قبل قوات النظام في 
أن  استهجانه  أكثر من عام،  معربًا عن  سوريا منذ 

تصل االختالفات في الرأي حد التهديد.

بالحديدة  )الجمهورية(  مؤسسة  فرع  مدير  تعرض 
الصحافي خالد راوح العتداء بالضرب من قبل مجموعة 
مسلحه على خلفية نشر مقال له عن محافظة الحديدة.

محافظة  في  )الجمهورية(  صحيفة  مراسل  تعرض 
ذمار فضل األشول العتداء بالضرب من قبل عصابة 

مجهولة، على خلفية نشاطه الصحافي.

من  البالغ  اللوزي  محمد  الصحافي  ابن  تعرض 
أشخاص  ثالثة  قبل  من  الختطاف  العمر)15عاما( 
خمس  من  أكثر  بعد  عنه  اإلفراج  وتم  مجهولين 
حرية  في  لحقه  األب  ممارسة  خلفية  على  ساعات، 
التعبير ومناصرته لقوى التغيير في العاصمة صنعاء.

وزير  واتهام  للتحريض  )األهالي(  صحيفة  تعرضت 
أعلنت  مجموعة  قبل  من  معها،  بالتواطؤ  اإلعالم 
انتسابها للمؤسسة العسكرية والتي وجهت تهما جزافية 
القاعدة.  ونشر  تتعاون مع عناصر  وأنها  للصحيفة 
هذا البيان ضد الصحيفة في أكثر من موقع إخباري 
وفيه تحريض صريح عليها ودعوة صريحة لمحاكمة 
البيان  تضمن  كما  العسكري.  القضاء  أمام  محرريها 
في  واالستمرار  التمادي  مغبة  "من  للصحيفة  تحذيرا 
الشرف  في  تقدح  التي  المنظمة  اإلعالمية  الحملة 
العسكري وعلى مرأى ومسمع من وزارة اإلعالم التي 
أعلنت الحرب ضدنا وتتخذ من القوات المسلحة واألمن 
إلى إحداث شرخ  الرامية  الهدامة  لها وألفكارها  مرتعا 

ضعافها". بين أبناء المؤسسة الدفاعية واألمنية واإ

تلقى مدير مكتب صحيفة )حشد( بالحديدة الصحافي 
عبد القادر المنصوب تهديدًا بالعقاب والتأديب  عبر 
عن  نشره  ما  خلفية  على  ثابت،  هاتف  من  اتصال 
وفي  بالحديدة.  النفط  شركة  فرع  في  فساد  قضايا 
لم  إن  أنه  فيه  ورد  المنصوب  تلقاه  الذي  االتصال 
يتوقف عن الكتابة ضد حمزة صبري مدير شركة النفط 

بالحديدة فال يلومن إال نفسه.

تلقى الكاتب الصحافي فتحي أبو النصر تهديدا بالقتل 
من شخص مجهول اتصل به من رقم محجوب وغير 
في  المنشورة  األخيرة  وكتاباته  آرائه  بسبب  معروف، 

عدد من الصحف اليمنية والمواقع اإلخبارية.

أحد  قبل  العبسي العتداء من  المصور وائل  تعرض 
المحسوبين على اللجنة األمنية في ساحة الحرية بتعز، 
مما أحدث شجا فوق حاجبه.وفي بالغ للعبسي مصور 
موقع )االشتراكي نت( أفاد فيه تعرضه لالعتداء عندما 
كان يتحدث مع إحدى رفيقاته في الحزب االشتراكي 

اليمني في ساحة الحرية بتعز مساء اليوم الثالثاء. 
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الثالثاء)08/05/2012(األثنني)30/04/2012(

األربعاء)09/05/2012(

الخميس)10/05/2012(

الخميس)10/05/2012(

الثالثاء)01/05/2012(

السبت)05/05/2012(

األحد)06/05/2012(

يوميات االنتهاكات - مايو  2012

اقتحم أكثر من عشرة رجال ملّثمين منزل أنور البحري، 
وهو مدير تحرير وكالة األنباء اليمنية )سبأ( الواقعة 
في حي الحصبة بصنعاء، وقاموا بالتهّجم بعنف عليه 
أمام أطفاله وكسر يده اليمنى، كما أصيب برضوض 
إلى  إثرها  على  نقل  جسده.  من  مختلفة  أماكن  في 
أفراد  على  الرعب  هيمن  فيما  العام،  الثورة  مستشفى 

أسرته وجيرانه.

السيد  محمد  القطرية  )الجزيرة(  قناة  مصور  تعرض 
لمحاولة اعتداء عليه وتهديد من قبل عناصر مسلحة 
بتصوير  قيامه  أثناء  السابق،  النظام  على  محسوبة 
فعاليات االعتصام المؤيدة للرئيس السابق علي عبداهلل 

صالح،  في ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء.

الشعبي  المؤتمر  لرئيس  الصحافي  السكرتير  تعرض 
العاصمة  في  اغتيال  لمحاولة  الصوفي  أحمد  العام 
تستقل  مجهولة  مسلحة  عناصر  قبل  من  صنعاء، 
التي  السيارة  على  الرصاص  بإطالق  قامت  سيارة، 
كان يستقلها الصوفي، أدت إلى إحداث أضرار مادية 

في سيارته.

تلقى محررو الصفحة الرياضية في صحيفة )الثورة( 
بالضرب وسب وقذف،  تهديدات  بالعاصمة صنعاء، 
بحكومة  والرياضة  الشباب  وزير  مكتب  قبل  من 
المؤيدة  كتاباتهم  خلفية  على  اإلرياني،  معمر  الوفاق 
في  الموظفين  من  عدد  بها  يقوم  التي  لالعتصامات 
وزارة الشباب والرياضة، المطالبة بإقالة الفاسدين فيها. 

الصمدي  مجلي  العراقية  )الشرقية(  قناة  مراسل  تلقى 
في العاصمة صنعاء تهديدا بالقتل والتصفية الجسدية 
له وألسرته ولكل غال عنده، عبر رسائل من هاتف 
محمول رقمه محفوظ لدى )حــرية(، على خليفة نشاطه 

اإلعالمي وتغطيته لألحداث في اليمن.

تعرض مراسل قناة )عدن اليف( الفضائية الخاصة  في 
محافظة عدن اإلعالمي بسام فاضل إليقاف تعسفي 
عن العمل في القناة من قبل مدير القناة عبدالناصر 

الجعري، ألسباب مجهولة. 

بالتصفية  تهديدات  األهدل  ألطاف  الصحافية  تلقت 
هاتف  من  اتصال  عبر  مجهول  قبل  من  الجسدية 
نشاطها  خلفية  على  )ُحرية(،  لدى  محفوظ  جوال، 
ومناهضة  للتغيير  مؤيدة  مقاالت  ونشرها  الصحافي 

للفساد في محافظة تعز.

العفيفي  عبداهلل  التلفزيوني  المخرج  من  كل  تعرض 
ومدير العالقات العامة عبداهلل الهندوانة في قناة )سبأ( 
العمل في  التعسفي عن  الفضائية الحكومية لإليقاف 
العاصمة  في  القناة  مبنى  دخول  من  ومنعهما  القناة 
أحمد  القناة  مدير  بأعمال  القائم  قبل  من  صنعاء، 
ومعدات  بممتلكات  باإلضرار  واتهامهما  الحاوري 
االحتجاجية  بالوقفة  مشاركتهما  خلفية  على  القناة، 

المطالبة بإزاحة الفاسدين من القناة.
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الجمعة)11/05/2012(

السبت)12/05/2012(

األحد)13/05/2012(

األحد)13/05/2012(

األحد)13/05/2012(

األحد)13/05/2012(

الثالثاء)15/05/2012(

الثالثاء)15/05/2012(

تهديدًا  البتول  عبدالفتاح  الصحافي  الكاتب  تلقى 
من  بذيئة  بألفاظ  والشتم  والسب  الجسدية  بالتصفية 
محفوظ  رقمه  هاتف  من  اتصال  عبر  مجهول،  قبل 
لدى )حــرية(، على خلفية كتاباته في صحيفة )أخبار 

اليوم(. 

تعرض المراسل والمصور لموقع )الجزيرة نت( ياسر 
حسن العتداء بالضرب، من قبل عناصر تابعة للحراك 
الجنوبي في مدينة عدن، أثناء تغطيته لمؤتمر التكتل 

الجنوبي، مما أدى إلى إصابته بخدوش في جسده. 

تعسفي  لفصل  بطاح  محمد  علي  الصحافي  تعرض 
للتدريب والتأهيل بمحافظة  العالي  بالمعهد  من عمله 
علي  أحمد  المحافظة  محافظ  قبل  من  المحويت، 
بالمحافظة،  التربية  لمكتب  توجيهات  عبر  األحول، 
في6  الصحف  إحدى  نشرته  كتبه  مقال  خلفية  على 
محافظ  بإقالة  نطالب  "لهذا  بعنوان  مايو2012، 

المحويت".

صنعاء  العاصمة  في  الصحافة  محكمة  استدعت 
مراسل قناة )الجزيرة( بصنعاء اإلعالمي أحمد الشلفي، 
البكاري،  ومراسل )الجزيرة( في محافظة تعز حمدي 
على خلفية تغطيتهم لألحداث الدائرة في اليمن خارج 
في  )الجزيرة(  قناة  إغالق مكتب  بعد  القانون،  نطاق 
اليمن وسحب الترخيص منه. وتم االستدعاء رغم تقدم 
وزارة اإلعالم بطلب إلغاء القضية والتنازل عن الدعوى 

بحق المكتب.

أصدرت محكمة الصحافة في العاصمة صنعاء حكما 
موقع  تحرير  مدير  من:  كل  بتغريم  يقضي  غيابيا 
ورئيس  الصالحي  محمد  الصحافي  برس(  )مأرب 
اليوسفي  الصحافي محمد  )الصحوة(  تحرير صحيفة 
مبلغا وقدره )عشرة آالف لاير يمني(، على خلفية نشر 
خبر توزيع سالح لـ)بالطجة( من قبل عناصر تابعة 
الثورة  شباب  على  االعتداءات  أثناء  السابق،  للنظام 

السلمية العام الماضي.

العالم بجاش تهديدات بالضرب  تلقى الصحافي عبد 
على  مجهولة،  مسلحة  عناصر  قبل  من  والمالحقة 
قضايا  حول  أخبارا  ونشره  الصحافي  نشاطه  خلفية 
فساد، مما أدى إلى منعه من مزاولة عمله في صحيفة 

)الجمهورية( بتعز وتتبع األخبار بأمان. 

الخاصة  الفضائية  )يمن شباب(  قناة  اعتقال مصور 
أبو بكر اليوسفي أثناء تصويره ألضرار لحقت بالسجن 
المركزي بمدينة تعز إثر أعمال شغب قام بها سجناء 
بعد  السجن دون محاكمة،  بقائهم في  احتجاجا على 

إضراب القضاة. 
وتم اعتقال اليوسفي لعدة ساعات ومنعه من مواصلة 
التصوير، من قبل أفراد يتبعون األمن المركزي وأمن 

السجن المركزي. 

تعرض معد ومقدم برنامج )نافذة أمل( في قناة )يمن 
العتداء  العرافي  محمد  الخاصة  الفضائية  شباب( 
خلفية  على  مجهولين،  )بالطجة(  قبل  من  بالضرب 
الوزراء  رئاسة  مبنى  أمام  احتجاجية  لوقفة  تغطيته 
نفذها محتجون يطالبون بإطالق سراح المخفيين قسرًا 
والمعتقلين من شباب الثورة الشبابية الشعبية السلمية.
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األربعاء)16/05/2012(

األربعاء)23/05/2012(

الخميس)24/05/2012(

الجمعة)25/05/2012(

الجمعة)18/05/2012(

االثنني)21/05/2012(

الثالثاء)22/05/2012(

تعرض مراسل صحيفة )النداء( حسام عاشور حنشي 
بمحافظة حضرموت لمحاولة اغتيال  من قبل عصابة 
لوحة  تحمل  )هيلوكس(  سيارة  تستقل  كانت  مجهولة 
رقمها محفوظ لدى )حرية(. وحاولت العصابة دهسه 
بالسيارة بعد مثوله أمام محكمة سيئون بناء على دعوى 

قضائية ضده بسبب قضية نشر. 

تعرض الكاتب زايد جابر في العاصمة صنعاء لتهديد 
حيث  )البالغ(،  صحيفة  قبل  من  ضده  وتحريض 

وصفته بالطائفي والناصبي واإلصالحي الحاقد. 

الصحافي  )الحقيقة(  صحيفة  تحرير  رئيس  تعرض 
شخصين  قبل  من  العتداء  اليافعي  فاروق  فراس 

مجهولين أقدما على تحطيم نوافذ سيارته الخاصة.
لليافعي ذكر فيه أن شهود عيان الحظوا  وفي بالغ 
والنصف صباحا شخصين  العاشرة  الساعة  تمام  في 
دون  )تويوتا–هيلوكس(  سيارة  يستقالن  كانا  ملثمين 
أرقام، قاما باالعتداء على السيارة الخاصة به وتحطيم 
جميع نوافذها الزجاجية أثناء تواجده في مقهي )إنترنت( 
بشارع المعال الرئيسي بمدينة عدن. وأن ذلك جاء على 
تحدثت  مع شخصيات  مقاالت وحوارات  نشره  خلفية 
جنوب  في  اإليراني  التواجد  ومخاطر  تداعيات  عن 

اليمن.

وحرضت الصحيفة على الكاتب من خالل )مانشيت( 
المذهب  أبناء  األولى:)أين  صفحتها  على  عريض 
الزيدي وأبناء الهادي؟( مؤكدًة بأن أمثال هؤالء سيجدون 
من الرجال األقوياء دينًا وعقيدًة وفكرًا يمنعونه وأمثاله 
التطاول على األئمة. وذلك على خلفية مقاالت  من 
نشرها الكاتب في صحيفة )األهالي( وموقع )األهالي 
انتقد فيها وثيقة الحوثيين الفكرية والثقافية التي  نت( 

أعلن عنها بعض علمائهم.

هاجمت مجموعة مسلحة مجهولة منزل رئيس تحرير 
وذلك  األعجم  عادل  الصحافي  )األمناء(  صحيفة 
أضرارا  فيه  وأحدثت  عليه  كثيف  رصاص  بإطالق 
الحي،  وسكان  أسرته  لدى  الذعر  أثار  مما  متعددة، 
نشر  خلفية  على  وذلك  بأذى.  أحدا  يصب  لم  لكنه 
األحزاب  بعض  وأفكار  تتعارض  مقاالت  الصحيفة 

السياسية والجماعات المتشددة في محافظة عدن.

تلقى الناشط والطالب في كلية اإلعالم بجامعة صنعاء 
العاصمة  في  الجسدية  بالتصفية  تهديدا  مكيبر  أحمد 
هاتف  من  اتصال  عبر  مجهول  قبل  من  صنعاء، 
محمول رقمه محفوظ لدى )حرية(، على خلفية ظهوره 
الفضائية  )سهيل(  شاشة  على  تلفزيونية  مقابلة  في 
الخاصة، كشف فيها عن قضايا فساد في ميناء المخا. 

تلقى مدير إذاعة )صوت الثورة( في العاصمة صنعاء 
اإلعالمي عماد األموي تهديدًا بالقتل من قبل شخص 
مجهول عبر اتصال من هاتف جوال في حال استمرار 
اإلذاعة بث برامجها الثورية، على خلفية إدارته لإلذاعة 

المناصرة لثورة التغيير في اليمن.

حفل  تقديم  من  السياغي  أحالم  الصحافية  منعت 
الذكرى الثانية والعشرين للوحدة اليمنية، الذي أقيم في 

األكاديمية العسكرية بالعاصمة صنعاء. 
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االثنني)28/05/2012(السبت)26/05/2012(

االثنني)28/05/2012(

االثنني)28/05/2012(

السبت)26/05/2012(

السبت)26/05/2012(

األحد)27/05/2012(

حراق آالف  لنهب واإ اليوم(  تعرضت صحيفة )أخبار 
الصحيفة  تحرير  مدير  وذكر  الصحيفة.  من  النسخ 
إياد البحيري في بالغه أن الذين  قاموا بإحراق الُنسخ 
هم عصابة مسلحة تتبع بعض األطراف في الحراك 

الجنوبي.
وأضاف بأن هذه ليست المرة األولى التي تتعرض فيها 
الصحيفة لمثل هذه األعمال، فقد سبق وأن تعرضت 
لإلحراق بالضالع ولحج وفي وضح النهار وفي الشارع 

العام، على خلفية نشر آراء ومقاالت. 

تعرض المحرر الرياضي في صحيفة )الوسط( خالد 
شعفل لضرب مبرح في العاصمة صنعاء من قبل أحد 

الموظ فين في وزارة الشباب والرياضة.
وقال شعفل في بالغه" لقد كنت أنا وعدد من الزمالء 
نستلم المرتبات وفاجأني أبو طارق الشاحذي واثنان من 
أقاربه بضربة في مقدمة رأسي بعصا غليظة، تسببت 
في شجه ونزف الكثير من الدماء ونقلت على إثرها 
إلى المستشفى، لكن ما يزعجني هو أني لم أتعرض 
للمذكور بأي سوء كونه يعمل في إحدى المرافق خارج 
الوزارة وال أعلم لماذا اعتدى علي بكل هذه الوحشية".

األصبحي  إسكندر  اإلعالمي  منع  تم  اليوم  هذا  في 
المكلف بإدارة المؤسسة العامة لإلذاعة والتلفزيون من 
قبل وزير اإلعالم علي العمراني، خلفا لحسين مقبل 
قبل  من  مكلفا  كان  الذي  اإلعالم  وزارة  وكيل  غثيم 
المؤسسة،   بإدارة  اللوزي  السابق حسن  اإلعالم  وزير 
غثيم  أتباع  من  عشرات  االثنين  صباح  تجمع  حيث 
اليمن  قناة  في  المؤتمر  إلى حزب  ينتمون  وموظفون 
من  األصبحي  لمنع  المؤسسة  بوابة  أمام  الفضائية 

دخولها لمزاولة عمله. 

واصل  صابر  الحقوقي  والناشط  الصحافي  تعرض 
في  نارية  أعيرة  وبإطالق  الجسدية  بالتصفية  لتهديد 
لباس  الهواء وسب وقذف من قبل عناصر يرتدون  
ساحة  في  نشاطه  خلفية  على  الجمهوري،  الحرس 

التغيير بمحافظة الحديدة.
وأوضح واصل في بالغه أنه تفاجأ عندما كان أمام 
سيارة  بقدوم  النهار  منتصف  بعد  )الكورنيش(  قلعة 
بدون أرقام، تقف وينزل منها اثنان معهم أسلحة  قاموا 
طالق أعيرة نارية في الهواء  بسبه وقذفه بألفاظ نابية واإ

ثم انصرفوا.

تعرض الصحافي خالد مسعد العتداء بالضرب المبرح 
في محافظة حجة، من قبل ثالثة من أبناء الشيخ مالك 
عباس أحد المشايخ في مديرية عبس، مما أدى إلى 
إصابته بجروح، نقل على إثرها للمستشفى، وذلك على 

خلفية نشاطه الصحافي ونشره مقاالت ناقدة.

سعيد  اإلعالمي  االبتدائية  سيئون  محكمة  استدعت 
أمامها على خلفية نشاطه اإلعالمي  للمثول  سالمين 

في محافظة حضرموت.

أمين  )سبأ(  اليمنية  األنباء  بوكالة  الصحافي  تلقى 
الصفاء تهديدا بالتصفية الجسدية من قبل مدير عام 
مكتب رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير في الوكالة 
معاذ بجاش، على خلفية نشر خبر عن مصدر بوزارة 
الوكالة في  يتعلق بموضوع متعاقدي  المدنية  الخدمة 

العاصمة صنعاء.
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 وأضاف القول بأنه قام بإبالغ الجهات األمنية إثر ذلك 
وما هي إال دقائق و)البالطجة( يتصلون إليه من رقم 
ثابت محفوظ لدى )حرية( ويتوعدونه بالمالحقة وقالوا 
له" لقد خلصت إجراءاتك بالطرق القانونية بس احنا 

ما نعرف إال القانون اللي قلنا لك عليه".

االثنني)28/05/2012(

الثالثاء)29/05/2012(

األحد)03/06/2012(

الخميس)31/05/2012(

الجمعة)01/06/2012(

األحد)03/06/2012(

يوميات االنتهاكات - يونيو  2012

في هذا اليوم كشفت مواقع إخبارية من مصادر خاصة 
في  الوثائقية  التلفزيونية  المكتبة  أشرطة  إتالف  عن 
)اليمن(  قناة  اليمني، ونسخ أرشيف  التليفزيون  قطاع 
الفضائية الحكومية وتهريب معدات البث لقناة )اليمن 
إلى  باإلضافة  السابق،  الرئيس  من  المقربة  اليوم( 
تخفيض المستحقات البرامجية. واعتبرت التمرد على 
التي  الجرائم  على  للتغطية  محاولة  اإلعالم  وزير 
حصلت، ألنه سيتم الكشف عنها، خصوصا وأن لجنة 
التليفزيون  مكتبة  إتالف  قضية  إحالة  تعتزم  التحقيق 

إلى النيابة. 
من  والنهب  لإلتالف  شريط  آالف(   10( وتعرض 
شريط،  آالف(   5( نسخ  تم  حيث  التليفزيون،  مكتبة 
الخطابات  من  معظمها  أخرى،  آالف(   5( تالف  واإ
في  صالح  علي  السابق  الرئيس  ألقاها  التي  الخام 
التحقيق  لجنة  أن  إلى  وأشارت  المناسبات.  مختلف 
النيابة  إلى  إحالتهم  قد حققت مع )4متهمين( وأقرت 
العامة الستكمال التحقيقات. وأضافت بأن )5 آالف( 
شريط تم نسخها لقناتي )اليمن اليوم( و)آزال( المقربتين 
من صالح، كما تم نسخ األرشيف الوثائقي لفضائية 
إذاعة  مكتبة  نسخ  أيضا  تم  وأنه  بالكامل.  )اليمن( 
)البرنامج العام( بصنعاء إلذاعة )يمن إف أم( المقربة 
من صالح. كما تم نقل عربة بث تابعة لقناة )اليمن( 
اليوم( وجهازي بث مباشر) إس إن  قناة )اليمن  إلى 
جي(، فيما تبث إذاعة )يمن إف إم( عبر أجهزة بث 

اإلذاعة والتلفزيون اليمني. 

باوزير  فاطمة  الحقوقية  والناشطة  الصحافية  تلقت 
مدرس  قبل  من  ونابية،  بذيئة  بألفاظ  متكررا  تهديدا 
تغطيتها  خلفية  على  المالية،  واإلدارة  التمويل  مادة 
الصحافية لمظاهرات الطالب بالمعهد الوطني للعلوم 

اإلدارية في مدينة المكال.

تعرض كل من: بكيل الجبري، محمد الناشري، على 
الناشري، عبده شمسان، محمد الخلقي، محمد إسماعيل 
اعتصامهم  أثناء  بالضرب  العتداءات  اللوزي  وهاني 
أمام بوابة المؤسسة العامة لإلذاعة والتلفزيون في أمانة 
العاصمة، من قبل جنود يتبعون الفرقة األولى مدرع. 

صادر األمن المركزي كمية من صحيفة )خليج عدن( 
األسبوعية عند مدخل مدينة عدن، على خلفية نشرها 

أخبارا تتعلق بتخريب الكهرباء في عدن ومارب.

مدخل  عند  المركزي  لألمن  تفتيش  نقطة  صادرت 
مدينة المكال بحضرموت كمية من نسخ العدد األخير 
لصحيفة )القضية( المخصصة للمكال، على خلفية ما 

تنشره الصحيفة. 

تعرض اإلعالمي أحمد المسيبلي، مقدم برامج في قناة 
)سهيل( الفضائية الخاصة العتداء بالضرب من قبل 
يقافها  واإ سيارته  باعتراض  قاموا  مجهولين  )بالطجة( 
أثناء مروره بها في شارع من شوارع أمانة العاصمة، 
بالمزيد،  وتوعدوه  والتهديد  بالضرب  عليه  انهالوا  ثم 

على خلفية مساندته لثورة التغيير في اليمن.
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االثنني)11/06/2012(االثنني)04/06/2012(

الخميس)14/06/2012(

الخميس)14/06/2012(

األحد)17/06/2012(

االثنني)04/06/2012(

يعملون  عالميا  واإ أربعين صحافيا   أكثر من  تعرض 
عدن  عدن،  التالية:)أخبار  االلكترونية  المواقع  في 
نت، أخبار اليمن( التي تتبع )شركة ميديا( لمصادرة 
قضايا  على  احتجاجهم  خلفية  على  المالية،  حقوقهم 

فساد داخل إدارات تلك المواقع اإلخبارية. 

استدعاء رئيس تحرير صحيفة )الجمهور( عادل عبده 
العاصمة  في  والمطبوعات  الصحافة  لمحكمة  بشر 

صنعاء. 

الخاصة  الفضائية  )عدن اليف(  قناة  مراسل  تعرض 
ناصر الشعبي لمحاولة قتل من قبل مجموعة مسلحة 
نارية  بدارجة  أثناء مروره  عليه  النار  بإطالق  قاموا  
في منطقة )الخربة( بالقرب من )اللواء35( بمحافظة 

الضالع.

الخاصة  الفضائية  )الساحات(  قناة  مصور  تعرض 
)أحمد السروري( العتقال من قبل قسم شرطة الحرية 
حول  إعالميه  لمادة  تصويره  أثناء  اليمن،  باب  في 
غير  ألسباب  القديمة،  صنعاء  في  اليمني  الفلكلور 

معروفة. 

استدعت محكمة الصحافة والمطبوعات في العاصمة 
الصحافي  )مأرب برس(  تحرير موقع  صنعاء رئيس 
المرفوعة ضد  القضية  الصالحي، على خلفية  محمد 

الموقع من قبل مدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع. 

هذا  البيضاء  بمحافظة  االبتدائية  المحكمة  أصدرت 
مراسل  كاروت(  )ماجد  الصحافي  على  حكما  اليوم 
الين(  أون  )المصدر  وموقع  )المصدر(  صحيفة 
كاماًل  عامًا  بسجنه  الحكم  منطوق  قضى  اإلخباري، 
مع النفاذ وتغريمه مائتي ألف لاير يمني، في جلسة لم 

يحضرها كاروت ولم يبلغ بها. 
واستغرب كاروت غموض إجراءات النيابة والمحاكمة 
وصدور مثل هذا الحكم الذي جاء دون استدعاء له أو  
أخذ أقواله من المحكمة أو النيابة أو أي جهة أخرى. 
وأوضح أنه فوجئ أثناء تغطيته لمسيرة حاشدة باتصال 
بانعقاد جلسة بشأن  أبلغه  المحكمة  له في  من زميل 

قضيته
كما دان ملتقى شباب الثورة بالبيضاء والتكتل اإلداري 
الناشط  الحكم ضد  لهم  بيان  في  المحافظة  لموظفي 
الشبابي في ساحة أبناء الثوار ماجد كاروت واصفين 
الحكم بالجائر ، على خلفية نشر كاروت تقارير عن 
قضايا فساد لها صلة بأحد المسئولين في المحافظة، 
التواصل االجتماعي )فيس  عبر صفحته على موقع 
بمحافظة  عالميون  واإ صحافيون  واستنكر  بوك(. 
الحكم وبهذه الطريقة، معلنين  البيضاء إصدار  هذا 
تضامنهم الكامل مع زميلهم كاروت، مطالبين محكمة 
االستئناف بإبطال الحكم االبتدائي الذي وصفوه بأنه 

حكمًا سياسيًا بامتياز.
اإلعالميين  وكافة  اليمنيين  الصحافيين  نقابة  داعين 
يتعرض  التي  والتصرفات  األحكام  هذه  للوقوف ضد 
لها الصحافيون واإلعالميون وجرجرتهم إلى المحاكم 

بدعاوى سياسية باطلة ودون وجه حق .
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األربعاء)20/06/2012(األحد)17/06/2012(

الخميس)21/06/2012(

الخميس)21/06/2012(

الثالثاء)19/06/2012(

الثالثاء)19/06/2012(

االربعاء)20/06/2012(

تعرض كل من المصور التليفزيوني لقناة )يمن شباب( 
ومصور  العبيدي  عبداهلل  إبراهيم  الخاصة  الفضائية 
السواري  يحيى  الثورة  لشباب  اإلعالمي  المركز 
التغيير بصنعاء محمد  والمصور الفوتوغرافي بساحة 
العتداء  عبداهلل  نادية  الفوتوغرافية  والمصورة  العماد 
بالضرب من قبل أفراد يتبعون األمن المركزي وقوات 
اليمن  شباب  مؤتمر  تغطيتهم  أثناء  الشغب،  مكافحة 

للحوار في العاصمة صنعاء.

تعرض موقع )األضواء نت( وموقع )االشتراكي نت( 
التابع للحزب االشتراكي اليمني للحجب عن الظهور 
مجهولين  قراصنة  قبل  من  )اإلنترنت(  شبكة  على 

وألسباب غير معروفة.

صالح  الفرنسية(  الصحافة  لـ)وكالة  مصور  تعرض 
مقلم العتقال من قبل عناصر من )أنصار الشريعة( 
كاميرته،  وصادروا  اليمن  في  القاعدة  لتنظيم  التابعة 
على خلفية قيامه بتصوير مبنى تم استهدافه بضربة 

جوية في محافظة أبين.

بتعز  اإلخباري  برس(  )مأرب  موقع  مراسل  تعرض 
محمد الحذيفي العتداء بالضرب وتهديد بالسالح أثناء 
تغطيته مظاهرة صباح اليوم السبت. وأوضح الحذيفي 
أن االعتداء وقع عليه عقب تغطيته لمظاهرة مطلبية 
بمدينة تعز، ومحاولته الهرب من مالحقة رجال األمن 
له واللجوء إلى بيت مجاور، حيث تبعه أحد الجنود 
ووجه سالحه نحوه وقدم جندي ثاني وحاول نزع الكاميرا 
منه ومصادرتها وعند رفضه حاول ضربه وجاء إليهم 
جندي آخر ووجه سالحه نحوه وقام بشده، وأدى ذلك 
إلى إصابته بخدوش وتمزيق قميصه جراء مقاومته لهم 
ومنعهم من أخذ كاميرته، وأجبروه بعدها على الخروج 
العسكرية  السيارات  إحدى  إلى  وسحبه  المنزل  من 
القريبة، فشرح ألحد الضباط الموجودين طبيعة عمله 
الصحافي وأنه مراسل يقوم بتغطية الحدث وال عالقة 

له بالمتظاهرين فأمرهم الضابط بإخالء سبيله.
ووقعت هذه الحادثة على خلفية تغطية الحذيفي تظاهرة 
غاضبة بالقرب من جولة القصر بمدينة تعز، تطالب 
أمنية.  قضايا  خلفية  على  صالة  أمن  مدير  بإقالة 
وقامت خاللها قوات أمنية وعسكرية مشتركة بإطالق 

رصاص لتفريق المتظاهرين.

اليمنيين محمد شبيطة  نقابة الصحافيين  تلقى عضو 
مركز  عام  مدير  قبل  من  الجسدية  بالتصفية  تهديدا 
خبرا  نشره  بسبب  المدنية،  الخدمة  بوزارة  المعلومات 
عن وجود  )سبعة آالف وظيفة( مزدوجة بين الدرجات 

الوظيفية في محافظة صنعاء.

النقيب  الرحمن  عبد  )الطريق(  صحيفة  مراسل  تلقى 
في محافظة الضالع تهديدا بالتصفية الجسدية من قبل 

مجهولين، على خلفية ما ينشره في الصحيفة. 
مسلحة  عصابة  اعترضت  للتهديد  التالي  اليوم  وفي 
مجهولة سيارة توزيع صحيفة )الطريق( وقاموا بنهب 
مدخل  عند  الضالع  لمحافظة  المخصصة  النسخ 

المدينة. 

لحجز  الخاصة  الفضائية  )سهيل(  قناة  تعرض طاقم 
وتهديد بقسم شرطة )26 سبتمبر( بمدينة تعز، على 
منهم  وطلب  المحافظة.  في  األحداث  تغطية  خلفية 

كتابة التزام خطي مقابل اإلفراج عنهم.
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األحد)24/06/2012(
األحد)01/07/2012(

الخميس)05/07/2012(

يوميات االنتهاكات -يوليو  2012

االثنني)25/06/2012(

األربعاء)27/06/2012(

الجمعة)29/06/2012(

أيمن محمد  )الطريق(  تحرير صحيفة  تعرض رئيس 
عناصر  قبل  من  والسب،  بالضرب  العتداء  ناصر 
من  خروجه  أثناء  معروفة  غير  وألسباب  مجهولة 

محكمة )التواهي( بمحافظة عدن.
اليوم(  )اليمن  قناة  في  التلفزيوني  المذيع  اعتقال 
قبل جنود  الدين من  الخاصة محمد شرف  الفضائية 
يتبعون الفرقة األولى مدرع بالعاصمة صنعاء واحتجازه 

في قسم )14 أكتوبر(، ألسباب مجهولة.

تعرض مندوب صحيفة )الشارع( محمد غزوان العتداء 
بالضرب والتلفظ عليه بألفاظ بذيئة من قبل نقطة تقطع 
أثناء عودته من خوالن  العاصمة صنعاء،  في  قبلية 
التي ذهب إليها إلجراء مقابلة مع قائد معسكر الصمع 
)اللواء62( حرس جمهوري العميد الركن مراد العوبلي 
المحتجز في منطقة خوالن، كما تعرض فيها لتهديد 

بالقتل في حال تبلغيه عن واقعة االعتداء. 
مسلحة  قبلية  نقطة  أن  له  بالغ  في  غزوان  وأوضح 
بينهم نجل العوبلي اعترضت طريقه وقامت بمصادرة 
والسب  بالضرب  عليه  واالعتداء  الصحافية  معداته 

والتهديد بالقتل إن هو بلغ عما حدث له.

من  لكل  األخير  العدد  نسخ  المركزي  األمن  صادر 
وصحيفة  )الطريق(  وصحيفة  الغد(  )عدن  صحيفة 
)الجنوبية( وصحيفة )األمناء( المخصصة لحضرموت، 
خلفية  على  المكال،  مدينة  غرب  )بروم(  نقطة  في 

تغطيتها لالحتجاجات. 

موقع  مدير  من  كل  مع  بالتحقيق  العام  النائب  وجه 
)براقش نت( محمد الجنيد، ومدير موقع )مأرب برس( 
أحمد عائض، ومدير موقع )األضواء نت( علي أحمد 
األسدي، ورئيس تحرير صحيفة )اليمن اليوم( عبد اهلل 
الحضرمي، على خلفية نشر أخبار متعلقة بحادثة دار 

الرئاسة في العاصمة صنعاء.

بصنعاء  )العربية(  قناة  ومراسل  مكتب  مدير  تعرض 
اإلعالمي حمود منصر لتحريض وتهديد والتلفظ عليه 
المدرس  الفقيه  عادل  الدكتور  قبل  من  بذيئة  بألفاظ 
بكلية اآلداب في جامعة صنعاء، أثناء إجراء منصر 

مقابلة مع الدكتور حميد العواضي للعربية.  

الخميس)05/07/2012(
تعرض مراسل قناة )يمن شباب( الفضائية الخاصة فائد 
دحان الحتجاز من قبل نقطه مسلحة في منطقة )ريمة 
حميد( بمديرية سنحان في العاصمة صنعاء، يقودها 
الركن  العميد  جمهوري  حرس  )اللواء62(  قائد  نجل 
مراد العوبلي المحتجز في منطقة خوالن. وأكد دحان 
في بالغ له أنه عند تمام الساعة الخامسة والنصف 
مساء األحد استوقفه مسلحون وقاموا باالعتداء عليه 
بأعقاب البنادق والتلفظ عليه بألفاظ بذيئة واقتياده إلى 
التهديد  فيها تحت  ُأحتجز  منزل في منطقة مهجورة، 
ألكثر من ساعتين ونصف، وأخذوا منه كاميرا فيديو 
بالقتل  لتهديد  وهاتفين )سيار( ومبلغا ماليا. وتعرض 

في حال تبلغيه عن واقعة االعتداء. 
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األحد)08/07/2012(

االثنني)09/07/2012(
السبت)07/07/2012(

األحد)08/07/2012(

أعلن موظفون في صحيفة )26سبتمبر( أنهم سيبدأون 
اعتصامًا مفتوحًا في العاصمة صنعاء بعد المماطلة 
في تنفيذ المطالب الحقوقية للعاملين في الصحيفة من 
محررين وفنيين رغم إضرابهم عن العمل منذ أكثر من 

أسبوع. 
قد  كانوا  الصحيفة  في  العاملين  أن  البالغ  وأشار 
طالبوا القيادة الجديدة منذ توليها إصالح األوضاع في 
الصحيفة وبما يتفق مع طبيعة المرحلة ويعيد للعاملين 
حقوقهم  ويعيد  كرامتهم  على  ويحافظ  اعتبارهم  فيها 

المسلوبة طيلة الفترة الماضية.

استدعت نيابة الصحافة والمطبوعات الصحافي عبد 
اليوم(  )اليمن  صحيفة  تحرير  رئيس  الحضرمي  اهلل 
على  للرد  الرازحي،  عبدالكريم  الصحافي  والكاتب 
الدعوى القضائية المرفوعة ضدهما من مجلس النواب.
الصحافة  نيابة  إن  اليوم(  )اليمن  تحرير  رئيس  وقال 
عبدالكريم  الصحافي  الكاتب  مع  للحضور  استدعته 
المرفوعة  الدعوى  على  للرد  االثنين  اليوم  الرازحي 
ضدهما من مجلس النواب وأن االستدعاء جاء على 
اليوم(  )اليمن  للرازحي في صحيفة  خلفية نشر مقال 
عّرض فيه بمجلس النواب وشبهه بعلبة تونة منتهية 
الصالحية ذات رائحة متعفنة وشبيهة برائحة البالوعة.
ومنع رئيس مجلس النواب اليمني يحيى الراعي توزيع 
صحيفة )اليمن اليوم( داخل البرلمان في اليوم التالي 
مجلس  عن  الصحيفة  في  نشر  ما  معتبرا  الثالثاء، 

النواب "نوعا من الوقاحة واإلساءة". 
الدعوى  برفع  قانونيا-  مسلكا  "سلكنا  الراعي  وقال 
كبار  بوقوف  تفاجأنا  أننا  إال   - للنيابة  القضائية 
الكتاب والصحفيين ومنهم الدكتور عبدالعزيز المقالح 
مع الصحيفة". واعترض برلمانيون على منع إدخال 
آخرون  اعترض  بينما  النيابي،  للمجلس  الصحيفة 
سماح المجلس لبعض الصحف بالتغطية والتوزيع في 

المجلس ومنع أخرى من ذلك.

الصوفي،  أحمد  الصحافي  الكاتب  منزل  تعرض 
صالح،  علي  السابق  للرئيس  اإلعالمي  السكرتير 
لهجوم مسلح من قبل عناصر مجهولة في العاصمة 

صنعاء.
السبت)7/7/2012(  يوم  أنه في فجر  البالغ  وذكر 
الصوفي  منزل  مجهولة  مسلحة  عناصر  هاجمت 
ألحق  مما  الرصاص،  من  وابل  بإطالق  والحراسة، 
لدى  والخوف  الرعب  وأثار  بالمنزل  ماديه  أضرارًا 

ساكنيه، غير أنه لم يصب أحد فيه. 

وتم االعتداء على دحان أثناء عودته من مقابلة العميد 
في  جمهوري  حرس  )اللواء62(  قائد  العوبلي  مراد 
منطقة خوالن، حيث سمح له الخاطفون مقابلة العوبلي 

وقاموا باصطحابه إليه.

ونوه البالغ إلى أن الخلل في الصحيفة يكمن في عدم 
وجود إدارة مالية خاصة بها تؤدي مهامها وفق معايير 
مضى  قد  أنه  الى  الفتًا  ومحددة،  واضحة  وضوابط 
المالية  الالئحة  مشروع  إعداد  على  أسبوع  من  أكثر 
إال  النهائية  بصورتها  عدادها  واإ ومناقشتها  للصحيفة 

أنها قوبلت باإلهمال من قبل اإلدارة الجديدة.

عدن  بمحافظة  االبتدائية  المنصورة  نيابة  استدعت 
لزرق،  بن  فتحي  الغد(  )عدن  تحرير صحيفة  رئيس 
على خلفية مقال نشره حول أهل الجنوب قبل سبعة 

أشهر. 
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األبعاء)11/07/2012(

الثالثاء)17/07/2012(

األربعاء)18/07/2012(

األربعاء)18/07/2012(

الخميس)12/07/2012(

السبت)14/07/2012(

تعرض طاقم قناة )اإلخبارية( السعودية وهم  مراسل 
الخطيب  أسامة  والمصور  القاهري  خليل  القناة  
األمن  يتبعون  عناصر  قبل  من  والضرب  لالعتقال 
المركزي، على خلفية تغطيتهم للهجوم االنتحاري الذي 
استهدف جنودًا بجوار كلية الشرطة بأمانة العاصمة 

صنعاء.

اغتيال  لمحاولة  الشعبي  وجدي  الصحافي  تعرض 
في  المتمركزين  األمن  جنود  من  مجموعة  قبل  من 
ساحة المنصورة  بمحافظة عدن، حيث قاموا بإطالق 
أنه  أكد وجدي  الكثيف عليه، وفي بالغه  الرصاص 
التي  كان متوجها من منزله المواجه لساحة الشهداء 

تتمركز فيها قوات األمن في طريقه إلى الجامع 
التقاطع  إلى  الفجر وعند وصوله راجال  ألداء صالة 
بالرصاص  فوجئ  )22مايو(  مستشفى  بجوار  الذي 
ينهال عليه وبكثافة. وقد أخطأته تلك الطلقات وبعضها 

وقعت بين أقدامه قبل أن يعود مسرعا إلى البيت. 

العتداء  مالك  هيفاء  واإلعالمية  الناشطة  تعرضت 
وشتم من قبل أفراد في اللجنة التنظيمية بساحة التغيير 
بصنعاء. وأفادت هيفاء في بالغها أن ثالثة أشخاص 
عليها  اعتدوا  التغيير  ساحة  في  األمنية  اللجنة  من 
الشخصية  كاميرتها  تسليمهم  رفضها  أثناء  بالضرب 
التي وثقت فيها اعتداء اللجنة األمنية على شاب حاول 
الدفاع عنها أثناء محاولة عنصر في اللجنة األمنية 

االعتداء عليها. 

صادر االتحاد اليمني لكرة القدم الحقوق األدبية للكاتب 
الصحافي عبد القادر باراس. وأوضح في البالغ أنه 
الفقيد  حياة  عن  القدم  كرة  التحاد  كتيب  بإعداد  قام 
الراحل رفيق عوض وبعد تقديمه للكتيب عبر اسطوانة 
ونشره  وطبعه  عليه  باالستيالء  االتحاد  قام  )سيدي( 

باسم فرع االتحاد في محافظة عدن. 

تعرض رئيس تحرير موقع )عدن أونالين( عبد الرقيب 
الهدياني وكل من يعمل معه  في الموقع لتهديد بالقتل 
اليف(  )عدن  قناة  قبل  من   ،)GSM( رسائل  عبر 
الفضائية الخاصة، التي يملكها نائب الرئيس اليمني 
األسبق علي سالم البيض، على خلفية ما ينشره الموقع 
اإللكتروني من أخبار وآراء معارضة للحراك الجنوبي 

المطالب باالنفصال بمحافظة عدن.

تعرض الموقع اإللكتروني )المصدر أونالين( اإلخباري 
لعملية قرصنة من قبل قراصنة المواقع اخترقوا واستولوا 
لصالحهم  ملكيته  ونقلوا  الخاص  الموقع  عنوان  على 
وذلك بغرض االبتزاز المالي، حيث إنهم طلبوا مبلغا 

ماليا كبيرا إلعادته كما كان.

الخميس)19/07/2012(
تعرض الصحافي بوكالة األنباء اليمنية )سبأ( حمود 
ومصادرة  إليه  السالح  بتوجيه  وترهيب  لتهديد  هزاع 
قبل  من  صنعاء،  العاصمة  وسط  الشخصية  بطاقته 

جنود يتبعون الفرقة األولى مدرع.  
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الثالثاء)31/07/2012(

األربعاء)01/08/2012(

الخميس)02/08/2012(

الخميس)02/08/2012(

يوميات االنتهاكا-أغسطس2012

االثنني)23/07/2012(

الخميس)26/07/2012(

األحد)29/07/2012(

تعرض الصحافي عبد الرزاق هاشم العزعزي العتداء 
تالف ذاكرة هاتفه المحمول  بالضرب والتهديد بالقتل واإ
ومصادرته أثناء تغطيته الصحافية لعملية اقتحام ونهب 
وزارة الداخلية من قبل مسلحين بزي مدني وعسكري 
اليوم الثالثاء  , وقال العزعزي الذي يعمل مدير تحرير 
في موقع )شبكة صوت الحرية( ومحررا في صحيفة 
الشارع إن ضابطا بزي مدني يدعى عبد اهلل الشطبي.

الحادثة من بعض الموجودين قرب  عرف اسمه بعد 
الوزارة، قام بمصادرة هاتفه واالعتداء عليه بالضرب 

بمشاركة آخرين من جنود قوات النجدة وتهديده .

األسبوعية  )حشد(  صحيفة  تحرير  رئيس  تلقى 
ونسف  بالقتل  تهديدا  الشرجبي  عبدالحفيظ  الصحافي 

مقر الصحيفة عبر هاتف ثابت وآخر جوال. 
وأفاد الشرجبي في اتصال لمؤسسة حرية أن المتصلين 
من قبيلة )خوالن بني ضبيان( واتهموه بالعمالة إليران، 
وهددوه بالقتل والتصفية الجسدية وبنسف مقر الصحيفة 
بالعاصمة  الديمقراطي  الشعب  حزب  باسم  الناطقة 
أخبار  من  الصحيفة  تنشره  ما  خلفية  على  صنعاء، 

وآراء وكتابات.

أحمد  العام(  )البرنامج  بإذاعة صنعاء  المذيع  توقيف 
اسم  إطالقه  خلفية   على  وذلك  النقيب  ثابت  صالح 
التغطية  أثناء  الصالح  جامع   على  الشعب  جامع 
والنقل المباشر على الهواء لشعائر صالة الفجر في 

آخر مناوبة له فجر الخميس)2/8/2012(.
وأفاد النقيب في بالغ لمؤسسة حرية أنه تلقى عصر 
المذيعين  إدارة  مدير  من  هاتفيا  اتصاال  الخميس 
من  بقرار  العمل  عن  بتوقيفه  يبلغه  الحيفي  اهلل  عبد 
القائم بأعمال المدير العام بإذاعة صنعاء عبد الملك 

العرشي.

تعرضت الصحافية هدى العطاس العتداء بالضرب 
وعراك باأليدي من قبل زهراء صالح وأمل شوقي أثناء 
محاولتها إلقاء كلمة كونها ناطقا رسميا لتيار)مثقفون 
الحراك  مخيمات  أحد  في  جديد(   جنوب  أجل  من 
الجنوبي بمديرية كريتر- محافظة عدن. وذكر البيان 
أن الهدف من اعتداء النسوة كان لمنع العطاس من 

إلقاء كلمتها. 

يحي  الجمهورية  لرئيس  اإلعالمي  السكرتير  تعرض 
مسلحة  عناصر  قبل  من  اغتيال،  لمحاولة  العراسي 
بإطالق  قامت  جيش،  لوحة  تحمل  سيارة  يستقلون 

الرصاص على السيارة التي كان يستقلها. 
وأوضحت وزارة الداخلية أن محاولة  اغتيال العراسي 
قام بها مسلحون مجهولون اعترضوا  طريقه عند ما 
وقاموا  العاصمة صنعاء  أمانة  في  سيارته  يقود  كان 
طلقات(   3( آلية  بندقية  من  عليه  النار  بإطالق 
احداهما اخترقت الزجاج الخلفي لسيارته واستقرت في 
مقعد السائق، فيما أصابت الثانية الباب األيمن الخلفي 
للسيارة والثالثة أطلقت جوا، ثم الذ المسلحون بالفرار 
على سيارة )حبة- طربال( تحمل لوحة جيش لم يتسن 

معرفة رقمها.

تعرض بث قناة )آزال( الفضائية الخاصة للتشويش، 
حسب خبر نشر على الشريط اإلخباري للقناة. 

تم تأخير رواتب أكثر من عشرين موظفا في مؤسسة 
العاصمة  في  والنشر  والطباعة  للصحافة  )الثورة( 
األوضاع  بتصحيح  مطالبتهم  خلفية  على  صنعاء، 

اإلدارية في المؤسسة.
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الخميس)02/08/2012(

األحد)05/08/2012(

األربعاء)08/08/2012(

الخميس)09/08/2012(

الجمعة)10/08/2012(

الثالثاء)14/08/2012(

تعرض وزير اإلعالم اليمني أحمد العمراني لمحاولة 
اغتيال للمرة الثانية.  في العاصمة صنعاء، من قبل 
منزله،  أمام  استهدفته  مجموعة مسلحة غير معروفة 
حيث أطلقت عليه وابال من الرصاص مما أدى إلى 

مقتل مرافق له. 

تلقى كل من معد برنامج عاكس خط في قناة )سهيل( 
الفضائية الخاصة حسن عّناب ومقّدم البرنامج محمد 

الربع  تهديدا بالقتل. 
وأكد الربع لـ)مؤسسة حرية( أنه تلقى هو ومعد البرنامج  
تهديدا بالقتل ووعيدا هذا اليوم األحد، من جهة مجهولة 
معروفة  غير  أرقام  من  هاتفية  اتصاالت  خالل  من 
برنامج  يقدمه  ما  خلفية  على  محجوبة،  وبعضها 

)عاكس خط( الرمضاني عبر قناة سهيل الفضائية.

الفضائية  )الساحات(  قناة  في  األخبار  مدير  تعرض 
من  معه  والتحقيق  لالحتجاز  المقدم  ريدان  الخاصة 
قبل ضابط في األمن القومي في مطار صنعاء الدولي 

أثناء عودته من بيروت، ثم أخلي سبيله. 

تلقى عضو اللجنة اإلعالمية بساحة التغيير بصنعاء 
أرقام  من  الجسدية،  بالتصفية  تهديدًا  المسلمي  فؤاد 
)أخبار  صحيفة  في  تقريرًا  نشره  خلفية  على  خاصة 
اليوم( عن التعذيب الذي يتعرض له شباب الثورة على 
يد حوثين في محافظة صعدة، بعد أن  وصل عدد 
وهم  صنعاء  العاصمة  مستشفيات  إحدى  إلى  منهم 

بحالة سيئة، حسب ما جاء في بالغ المسلمي.

والتصفية  بالقتل  تهديدا  سلطان  فهد  الصحافي  تلقى 
العاصمة صنعاء،  قبل مجهولين وسط  الجسدية من 

كما أخذوا هاتفه المحمول.

األمنية  النقطة  في  المركزي  األمن  من  أفراد  احتجز 
جهة  من  عدن  مدينة  مدخل  عند  الرباط  في  الواقعة 
محافظة تعز النسخ المخصصة للمحافظة من العدد 
األخير لصحيفتي )الشارع( و )األولى( ومنعتهما من 
الدخول للمدينة ، لرفض الموزع االبتزاز، حيث طلب 
منه مبلغ من المال مقابل السماح بدخولها ولم يفرج 

عنه إال بعد أكثر من نصف ساعة من االحتجاز.

األربعاء)15/08/2012(
عايش  محمد  )األولى(  صحيفة  تحرير  رئيس  تلقى 
تهديدا بالتصفية الجسدية من قبل مسلحين مجهولين 
وقاموا بمطاردته بسيارة  بدون أرقام، ألسباب مجهولة 

في العاصمة صنعاء.
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السبت)25/08/2012(األربعاء)15/08/2012(

األحد)26/08/2012(

الخميس)30/08/2012(

األربعاء)15/08/2012(

الخميس)23/08/2012(

بالتصفية  تهديدا  نبيل سبيع  والكاتب  الصحافي  تلقى 
الجسدية له وألسرته، من قبل أشخاص مجهولين في 
قائد  عن  كتبه  مقال  خلفية  على  صنعاء،  العاصمة 

الحرس الجمهوري أحمد علي نجل الرئيس السابق. 

حاولت مجموعة مكونة من أربعه أشخاص اختطاف 
الصحافي طاهر شمسان بالقوة لكنه قاومهم، ثم الذوا 

بالفرار وسط العاصمة صنعاء.

أحمد  علي  )األضواء(  صحيفة  تحرير  رئيس  تلقى 
األسدي تهديدا بالتصفية الجسدية، من قبل القيادي في 
اللقاء المشترك نايف القانص، بالعاصمة صنعاء، وأكد 
األسدي في بالغه أنه تلقى في تمام الساعة 12,46 
المفصول مؤخرا  القيادي  القانص  ظهرا  اتصاال من 
من حزب البعث العربي االشتراكي، هدده فيه بعواقب 
وخيمة وحذره بأن أجله قرب طالما يتبنى مواقف وآراء 

مناوئة لنظام الرئيس السوري بشار األسد.

توقيف تعسفي وتهديد بالفصل من العمل تلقاه نائب 
الحكومية   )اليمن(  فضائية  في  األخبار  عام  مدير 
الشرعبي، على خلفية نشر حول قضية فساد  توفيق 
في  باسليم  حسين  التلفزيون  قطاع  برئيس  صلة  لها 

العاصمة صنعاء. 

تعرض مراسل شبكة )اسكاي نيوز( األمريكية وصحيفة 
من  العتقال  القاضي  محمد  اإلماراتية  )ناشيونال( 
أثناء  بمهمته،  القيام  من  ومنعه  شرطة  عناصر  قبل 
تغطيته أحداث الهجوم على وزارة الدفاع  في العاصمة 

صنعاء.
وفي بالغه أكد القاضي أنه جرى اقتياده تحت تهديد 
إحدى  إيداعه  تم  وأنه  الدفاع  وزارة  مقر  إلى  السالح 
تفاجأ  وأنه  هواتفه،  جميع  أخذ  بعد  السجن  سيارات 
أن جميع من في السيارة من المعتقلين هم من جنود 
الحرس المهاجمين وآخرين بلباس مدني جرى اعتقالهم 
عشت  وأضاف"  هناك،  لالشتباكات  تغطيته  أثناء 
لحظات عصيبة وأنا أسمع صوت إطالق الرصاص 
إلسكاتي  بندقيته  يصوب  وآخر  هناك  جريحا  وأرى 
ومنعي حتى من أن أوضح له أني صحفي، إلى أن 
تم اإلفراج عني بأمر من أحد ضباط الشرطة هناك".

اتصاال  )الوسط( عبداهلل عامر  تلقى مراسل صحيفة 
هاتفيا من قبل مجهول هدده بالضرب والتأديب وبأن 
مقاالت  نشره  خلفية  على  قريب،  عما  يندم  يجعله 
وتقارير إعالميه حول قضية الشهيد عبداإلله الحميدي 
وفي البالغ أكد عامر أنه  تلقى اتصااًل هاتفيًا صباح 
الفوري عن نشر قضية  التوقف  اليوم طالبا منه  هذا 
عليه  وخيمة  العواقب  ستكون  ال  واإ الحميدي  الشهيد 

وعلى أهله بالعاصمة صنعاء.
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السبت)01/09/2012(

الثالثاء)04/09/2012(

الخميس)06/09/2012(

األحد)09/09/2012(

األحد)09/09/2012(

السبت)01/09/2012(

األحد)02/09/2012(

األحد)02/09/2012(

يوميات االنتهاكات-سبتمبر2012

بصنعاء  والمطبوعات  الصحافة  محكمة  استدعت 
عبد  اإللكتروني  نت(  )المؤتمر  موقع  تحرير  رئيس 
وزيرة  من  مقدمة  خلفية شكوى  على  الفهيدي،  الملك 
الوفاق،  حكومة  في  مشهور  حورية  اإلنسان  حقوق 
حقوق  لوزيرة  تسيئ  الموقع  في  نشر  بقضية  تتعلق 

اإلنسان.

تلقى الصحافي في وكالة األنباء اليمنية )سبأ( حمدان 
هانة، من قبل مدير  بالضرب وسبا واإ تهديدا  الرحبي 

مكتب رئيس الوكالة في العاصمة صنعاء.

البرشاء  فهد  الغد(  )عدن  بصحيفة  الصحافي  تلقى 
قبل  من  بذيئة  بألفاظ  عليه  التلفظ  بعد  بالقتل  تهديدًا 
هواتف  أرقام  من  هاتفية  اتصاالت  عبر  مجهول، 
في  الصحافي  نشاطه  خلفية  على  وثابته،   محمولة 

محافظة عدن.  

باشراحيل  هشام  محاكمة  الجزائية  المحكمة  استأنفت 
غيابيا بعد وفاته، على خلفية قضايا نشر في صحيفة 

)األيام( التي تصدر من عدن.

تلقت هيئة تحرير صحيفة )القضية( ورئيس التحرير 
عبد السالم جابر تهديدًا عبر اتصاالت هاتفية، بقطع 
بالتصفية  وتهديدا  رؤوسهم  وكسر  وأيديهم  ألسنتهم 
شخص  قبل  من  الصحيفة،  مقر  ونسف  الجسدية 
يدعى صالح أحمد اليافعي، على خلفية نشرهم مقاال 
بعدن  الجنائي  البحث  من  مسلحين  اختطاف  تناول 
امرأة واقتيادها إلى البحث دون علم أهلها وذلك بسبب 

طلبها الخلع من زوجها. 

 طالبين منه أن يسلمهم هاتفه المحمول وكل ما بحوزته 
من مبالغ مالية. وقد نشب عراك باأليدي بينه وبين 
الثالثة وتلفظوا عليه بألفاظ بذيئة ولم ينفض العراك إال 

بعد تدخل مارة  في نفس الشارع.

تعرض الناشط اإلعالمي الصحافي خالد علوي )أبو 
شاهين( العتداء بالضرب بآلة حادة، من قبل سكرتير 
الفضلي،  ناصر  الجنوبي  للحراك  األعلى  المجلس 
أقامتها  فعالية  خالل  رأسه،  في  ونزيفا  شجا  أحدث 
تأسيس  ذكرى  في  العسكريين  المتقاعدين  جمعية 
محافظة  في  عثمان  الشيخ  بمديرية  الجنوبي  الجيش 
عدن وأوضح علوي في بالغه أن سبب االعتداء هو 
رغبة مجنونة لدى بعض القيادات في الحراك الجنوبي 

في أن تسلط عليها األضواء.

بالضرب  لتهديد  )األهالي(  صحيفة  موزع  تعرض 
واالعتقال والمالحقة، من قبل مسلحين تابعين للشيخ 
مما  الصحيفة-  عن  صادر  بيان  حسب  األحمر- 
جعل الموزع يلجأ إلحدى النقاط األمنية في العاصمة 

صنعاء هربًا منهم. 

تعرض رئيس تحرير موقع )الحديدة نيوز( غمدان أبو 
السرقة من  علي العتداء بالضرب والتهديد ومحاولة 

قبل ثالثة أشخاص كانوا يترصدونه. 
ثالثة  بقيام  تفاجأ  أنه  له  بالغ  في  علي  أبو  وأكد 
في  بالقوة  به  واإلمساك  بمتابعته  مجهولين  أشخاص 

شارع الحكيمي بمدينة الحديدة
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االثنني)10/09/2012(

الثالثاء)11/09/2012(

السبت)15/09/2012(

السبت)15/09/2012(

األربعاء)19/09/2012(

األحد)23/09/2012(

األحد)23/09/2012(

الثالثاء)11/09/2012(

الجمعة)14/09/2012(

صادر جنود من اللواء)33( بمحافظة لحج خمسة عشر 
ألف نسخة من صحيفتي )أخبار اليوم( وصحيفة )يمن 
الناطقة باإلنجليزية واحتجاز موزع الصحيفة  فوكس( 
التوزيع، وتسبب ذلك بخسائر مادية، على  و)باص( 

خلفية تغطية الصحيفتين لألحداث في اليمن. 

لإلعالم  العربية  الوكالة  مصوري  من  اثنان  اعتقل 
وتم  الخالد  الرحمن  وعبد  خالد  اهلل  عبد  علي  وهما: 
اعتقالهما من قبل حراس مبنى إذاعة صنعاء )البرنامج 
العام( أثناء تغطيتهما لالنفجار الذي وقع جوار مجلس 
ذاعة صنعاء وتم مصادرة كاميرات التصوير  الوزراء واإ

وأشرطة الفيديو الخاصة بهما في العاصمة صنعاء.

الثورة  مؤسسة  في  النقابية  اللجنة  عضو  تعرض 
عبد  الصحافي  بصنعاء  والنشر  والطباعة  للصحافة 
اهلل الخوالني العتداء بالضرب من قبل زمالء له وأمام 
قيادة المؤسسة، بسبب خالف على أمور إدارية، وكذا 
محاولة االعتداء على الصحافي نبيل حيدر وتهديده 
خوانه ومجموعة  بالعقاب من قبل رئيس لجنة العمال واإ

من )البالطجة(. 

صحيفة  تحرير  رئيس  الصحافة  محكمة  استدعت 
الصحيفة  نشر  خلفية  على  عايش  محمد  )األولى( 
ألسماء أفراد النقطة العسكرية التي أطلقت النار على 
وتفاصيل محاولة  نعمان  ياسين سعيد  الدكتور  سيارة 

اغتياله وسط العاصمة صنعاء. 

الخاصة عبد  الفضائية  )آزال(  قناة  تلقى مصور في 
الرحمن الحنبصي تهديدا بالقتل، أثناء تغطيته مهرجانا 

في جولة )كنتاكي( قرب ساحة التغيير بصنعاء. 

)أخبار  صحيفة  موزع  مجهولة  عصابة  اعترضت 
)5000( خمسة  بنهب  وقاموا  بمحافظة عدن  اليوم( 

آالف نسخة، على خلفية ما تنشره الصحيفة. 

اقتحمت مجموعة مجهولة منزل مراسل قناة )المسيرة( 
الفضائية الخاصة محمد القحوم وأحرقته بالكامل، على 

خلفية تغطيته لألحداث في ريدة بمحافظة عمران.

اقتحام مكتب الوكالة العربية لإلعالم بصنعاء لثالث 
التنفيذي  اليوم ومحاولة اعتقال الرئيس  مرات متتالية 
قبل  من  الخالد  مروان  اإلعالمي  العربية  للوكالة 
الجمهوري  القصر  لحرس  تابعة  عسكرية  مجموعات 
بصنعاء. وذلك بالتزامن مع اعتقال مصوري الوكالة. 
وأوضح مروان الخالد "أن اقتحام مكتب الوكالة العربية 
لإلعالم تم ثالث مرات متتالية اليوم من قبل مجموعات 
مسلحة من حرس القصر الجمهوري بصنعاء"، بهدف 

اعتقاله. 

الفضائية  )الساحات(  قناة  مصور  من  كل  تعرض 
الخاصة محمود الزارعي والصحافي الفرنسي )بنجامين 
يد  كسر  إلى   أدى  مما  بالضرب،  العتداء  وبشيك( 
الزارعي ومصادرة الكاميرا والجوال الخاص به من قبل 
تغطيتهما  أثناء  األمريكية،  السفارة  حراسة  أمن  أفراد 
قبل  من  بصنعاء،  االمريكية  السفارة  اقتحام  أحداث 
محتجين غاضبين على الفيلم المسيء للرسول صلى 

اهلل عليه وسلم.
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األربعاء)26/09/2012(األحد)23/09/2012(

الخميس)27/09/2012(

األحد)23/09/2012(

الثالثاء)25/09/2012(

األربعاء)26/09/2012(

األربعاء)26/09/2012(

احتجاز طاقم قناة )العالم( اإلخبارية من قبل عناصر 
مدرع   األولى  للفرقة  التابع   )310( اللواء  قوات  من 
لألحداث  التغطية  خلفية  على  العمل،  من  ومنعهم 

الدائرة في محافظة عمران.   

االعتداء  لمحاولة  النويهي  أحمد  الصحافي  تعرض 
بالضرب والتهديد بالعقاب أمام مكتب التربية والتعليم 
بمحافظة تعز، من قبل بالطجة يتبعون مدير مديرية 
جبل حبشي، على خلفية القضية التي كشفها النويهي 
المديرية فرض شخص من غير  حول محاولة مدير 
المؤهلين بالقوة مديرًا لمدرسة طارق بن زياد في منطقة 

شراجة مديرية جبل حبشي.   

المبنى  بنسف  تهديدا  الفضائية  )سهيل(  قناة  تلقت 
على  هاتفي،  اتصال  عبر  صنعاء  في  بها  الخاص 
خلفية توجهها اإلعالمي المناصر لثورة  التغيير في 

اليمن. 

قام مجهولون مساء األحد بإحراق منزل الصحافي خالد 
محسن دالق بعبوة حارقة في العاصمة صنعاء. وأفاد 
نوافذ  إحدى  بكسر  قام  مجهوال  بأن  بالغه  في  دالق 
المنزل أثناء غيابه وقام بإلقاء عبوة فيها مادة شديدة 
االشتعال،  انفجرت في الدور الثاني من منزله، األمر 
تالف محتوياته.    الذي أدى إلى  اشتعال النار فيه واإ

العتداء  الحرازي  اهلل  عبد  والمصور  المخرج  تعرض 
بالضرب من قبل مجموعة مسلحة مجهولة وألسباب 

غير معروفة وسط العاصمة صنعاء.

تعرض مذيع في قناة )سهيل( الفضائية الخاصة عبد 
القوي غالب العتداء بالضرب من قبل أربعة أشخاص 

مجهولين وسط العاصمة صنعاء.

تعرض الكاتب محمد الحكيمي لمحاولة قتل من قبل 
إحدى  من  بالقرب  الحوثيين  تتبع  مسلحة  مجموعة 
كتاباته  خلفية  على  بتعز،  الحرية  ساحة  في  خيامهم 

الصحافية وخالف في الرأي.  
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يوميات االنتهاكات - أكتوبر  2012

األربعاء)03/10/2012(
الجمعة)05/10/2012(

السبت)06/10/2012(

األحد)07/10/2012(

الجمعة)12/10/2012(

الجمعة)05/10/2012(

تعرض نائب رئيس المركز اإلعالمي للمؤتمر الشعبي 
العاصمة  وسط  اغتيال  لمحاولة  ربيد  عادل  العام 
صنعاء من قبل مجموعة مسلحة مجهولة أطلقت عليه 

وابال من الرصاص.
للمؤتمر  اإلعالمي  المركز  عن  صادر  بالغ  وفي 
اغتيال  محاولة  من  المركز  رئيس  نائب  نجاة  أكد 
عند  عليه  النار  مجهولون  مسلحون  أطلق  حينما 
الساعة الحادية عشرة صباحًا من أسلحة رشاشة نوع  
)كالشينكوف( أثناء نزوله من سيارته بشارع متفرع من 
شارع األمم المتحدة بصنعاء. وأفاد ربيد أن المسلحين 
كانوا يستقلون سيارة صالون بيضاء اللون تحمل لوحة 
فاصل )3( ولم يتمكن مرافقوه من معرفة رقم لوحتها أو 
التعرف على المسلحين داخل السيارة المغطى زجاجها 

بالصق يحجب الرؤية. 

كثيف  نار  إلطالق  )األولى(  صحيفة  مقر  تعرض 
المقر  مبنى  مدخل  عند  مجهولين  مسلحين  قبل  من 

بالعاصمة صنعاء.
وفي بالغ للصحيفة أكدت أنه في تمام الساعة الــ)10( 
من مساء الجمعة أقدمت عصابة مسلحة مجهولة على 
كثيف من رشاشات )كالشينكوف( على  نار  إطالق 
مدخل مبنى مقر الصحيفة، مما أدى إلى إثارة الذعر 
لدى سكان الحي والموظفين والصحافيين الذين كانوا 

يؤدون عملهم في المقر. 

الجزائية  النيابة  قبل  من  )األمناء(  صحيفة  استدعاء 
المتخصصة )نيابة أمن الدولة( بمحافظة عدن، على 
الفضلي  خلفية نشر الصحيفة تصريحا للشيخ طارق 
قال فيه إنه يستعد حاليا إلعادة حرب1994، إلبعاد 
الشيوعيين والملحدين شماال وجنوبا كونهم تسببوا في 
عقود.  أربعة  منذ  الجنوب  منها  يعاني  التي  النكبات 
وأعربت صحيفة )األمناء( عن خشيتها من أن يكون 
إلى  تؤدي  قد  أخرى  إلجراءات  مقدمة  اإلجراء  هذا 

إيقاف الصحيفة عن الصدور.

التغيير  ساحة  في  اإلعالمي  المركز  مدير  تعرض 
بمحافظة ذمار إبراهيم المنحي لمحاولة اغتيال من قبل 
مجموعة مسلحة كانوا يستقلون سيارة نوع )صالون- 
تويوتا( موديل )2000( دون أرقام. حاولوا قتله أثناء 
وابل من  بإطالق  ذمار،   مدينة  بأحد شوارع  تواجده 
األعيرة النارية عليه قبل أن يلوذوا  بالفرار، حسب ما 

جاء في البالغ.

تعرض مراسل قناة )روسيا اليوم( عبد العزيز الهياجم 
أثناء  ظهاره مغلقًا  واإ بالعاصمة صنعاء لحجب هاتفه 

تواصل بعض وسائل اإلعالم الخارجي به. 

تشويه  لحملة  منصور  أنيس  الصحافي  تعرض 
)عدن  إخبارية:  إلكترونية  مواقع  في  عليه  وتحريض 
الغد– يافع نيوز– بندر عدن– شبام نيوز– حياة عدن( 
شعال الحرب بين قيادة وأعضاء  اتهموه بنشر الفتنة واإ
يستهدف  مخطط  في  والمشاركة  الجنوبي  الحراك 

القيادات باالغتياالت. 
وفي بالغ لمنصور أكد فيه أن األمر ليس جديدًا على 
صاحب )عدن الغد( في لعب دور التحريش السياسي 
بزمالئه. وقال" حديث دار بيني وبين صاحب )عدن 
الغد( ظهر اليوم بعد إرساله لرسالة تهديد ال أعرف 
في  غريبة  لهجة  منه  رأيت  اتصالي  وعند  لها  سببًا 
تدار  إعالمية  حملة  هاتفي، ألجد  فأغلقت  التخاطب 

من الخلف".
وأوضح منصور أن السبب المباشر لتلك الحملة هو 
األعلى  المجلس  مؤتمر  لفعاليات  المتوازنة  التغطية 
للحراك السلمي بقيادة المناضل حسن باعوم في وسائل 

إعالم محلية ودولية. 
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السبت)13/10/2012(

األربعاء)17/10/2012(

األربعاء)17/10/2012(

األربعاء)17/10/2012(

الثالثاء)16/10/2012(

الثالثاء)16/10/2012(

وقال الهياجم في بالغه إن هاتفه يتعرض للحجب منُذ 
فترة طويلة ويظهر للمتصلين به بأنه مغلق وكان يظن 
بأن المشكلة في التغطية أو الجهاز ولكنه اتضح بعد 
ذلك أن األمر حجب مقصود من جهات ال يعلم من 
هي!. وأضاف أن هذا األمر لم يتعرض له وحسب، 
بل إن العديد من زمالئه يشكون مثل هذه الحادثة التي 
أعمالهم  مزاولة  من  اإلعالميين  تعيق  أن  شأنها  من 

ونقل الحقائق كما يجب. 

تلقى مراسل صحيفة )عدن الغد( صالح القعشمي في 
بالضرب  تهديدا  لحج  بمحافظة  لبعوس  يافع  مديرية 
وباإلضرار به في حالة عدم وقفه لنشاطه اإلعالمي. 
كما تعرض أيضًا لسب جارح من قبل مجهول أرسل 

إليه رسالة نصية عبر الهاتف. 

تعرض مصور في قناة )آزال( الفضائية الخاصة معد 
الزكري العتداء بالضرب من قبل جنود أثناء تغطيته 
مظاهرة أمام منزل الرئيس عبدربه منصور هادي في 
شارع الستين بالعاصمة صنعاء. وفي بالغ أكد الزكري 
أن جنودا من الفرقة األولى مدرع قاموا بضربه وأخذ 
أشرطة التصوير وتهديده بالتصفية الجسدية، دون أي 

ذنب سوى أنه كان يقوم بعمله اإلعالمي.

تعرض كل من مراسل قناة )المسيرة( الفضائية الخاصة 
إياد عماد غانم وزميله مجيب المنتصر لعملية خطف 
بمستشفى  الجنائي  البحث  عناصر  قبل  من  واعتقال 

الصداقة في مدينة عدن.
المنتصر  مجيب  الصحافي  من  المقدم  البالغ  وفي 
منعهما  الصداقة  بمستشفى  الجنائي  البحث  أن  أكد 
من تصوير تقرير عن مستشفى الصداقة لنقل معاناة 
معهما  والتحقيق  باحتجازهما  قاموا  حيث  المواطنين، 

قبل أن يسلما لألمن المركزي.
ذهبوا  فيما  عنه،  أفرج  المركزي  األمن  أن  وأضاف 

بزميله إياد غانم إلى جهة مجهولة. 

تعرض المذيع في قناة )عدن اليف( سابقًا إياد الشعبي 
لتشويه سمعته وكيل االتهامات من قبل مراسل )الجزيرة 

نت(.
وقال الشعبي في بالغه إن أحد مراسلي شبكة الجزيرة 
بـ  وصفها  اتهامات  له  وجه  عدن  في  يعمل  والذي 
"الكاذبة" على خلفية انتقاده شبكة )الجزيرة( الفضائية 
مدن  شهدتها  التي  المليونية  المهرجانات  لتجاهلها 
 14( لثورة  واألربعين  التاسعة  الذكرى  في  الجنوب 
أكتوبر( وعدم تغطيتها لها. وأضاف الشعيبي أن مراسل 

الجزيرة

تعرض الصحافي منصور ابو علي في محافظة حجة 
العتداء بالضرب من قبل أشخاص مجهولين وألسباب 
من  متعددة  أنحاء  في  بجروح  تسبب  مما  مجهولة، 

جسده.

تعرض الصحافي عبد الرحمن النقيب الختراق بريده 
الخاص والعبث بمحتوياته.  

على  أقدموا  قراصنة  أن  له  بالغ  في  النقيب  وأكد 
به وطمس كل  بالعبث  وقاموا  الخاص  بريده  اختراق 
محتوياته من ملفات مخزونة خاصة بالعمل الصحافي 
من أرشيف إخباري وصور ومسودات وتركوا رسائل 
وتوعدوا   شخصيًا  له  الجسدية  بالتصفية  فيها  توعدوا 
أيضًا بتدمير مواقع إلكترونية وصحف جنوبيه أخرى. 
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اتهمه بامتالك حسابات مستعارة على موقع )فيسبوك( 
يستغلها لشن حرب مسعورة ضد مراسل الجزيرة وزمالء 
إساءات  خاللها  من  ويمارس  عدن  في  صحافيين 
الذي  األمر  وتخوين وشتم وتجريح ودس وتحريض، 
نفاه الشعيبي. وطالب مراسل الجزيرة بإثبات االتهامات 

التي ساقها أو االعتذار عنها.

الخميس)18/10/2012(

االثنني)29/10/2012(

الثالثاء)30/10/2012(

األربعاء)31/10/2012(

األحد)21/10/2012(

األحد)21/10/2012(

تهديدًا  سيف  مساعد  محمد  اإلعالمي  الناشط  تلقى 
بالتصفية له وألسرته من قبل مجهول. وقال في بالغ 
له إن بعض األشخاص المجهولين أقدموا على تهديد 
بالمنزل  الخاص  الثابت  بالهاتف  اتصال  أسرته عبر 

والتلفظ بألفاظ بذيئة. 
منزله  أمام  تقف  سيارة  كانت  بيومين  التهديد  وقبل 

بمحافظة عدن تبحث عنه وتسأل عن أطفاله. 

بالتصفية  تهديدًا  المقري  علي  محمد  الصحافي  تلقى 
بالعاصمة صنعاء، على  الجسدية من قبل مجهولين 
خلفية نشر تقارير واستطالعات في صحيفة )أخبار 

اليوم( عن الحوثيين.

الفضائية  شباب(  )يمن  قناة  مراسل  منزل  تعرض 
الخاصة بمحافظة الضالع الصحافي عبد العزيز الليث 
الستهداف من قبل مجهولين، برمي قنبلتين في باحة 

منزله.
في  انفجرتا  قنبلتين  أن  أوضح  لليث  تصريح  وفي 
منتصف ليلة أمس األول في باحة منزله ولم يصب 
أسرته  أفراد  أصابت  القنبلتين  أن  غير  بأذى،  أحد 
والجيران بالرعب والهلع.  واعتبر الليث أن هذا الفعل 
اإلرهابي الجبان رسالة، على خلفية نشاطه الصحافي، 

نافيًا وجود أي خالف بينه وبين أحد.

تعرض منزل عضو مجلس نقابة الصحافيين اليمنيين- 
من  لوابل  غالب  علي  وليد  الصحافي  الحديدة  فرع 
الرصاص، من قبل مجموعة مجهولة هاجمت المنزل 
فجر األربعاء والذت بالفرار. وأصدق االعتداء أضرارًا 
بالغة بالمنزل وأثار الرعب والخوف لدى أسرته وأطفاله 

وسكان الحي، ألسباب غير معروفة. 

تعرضت صحيفة )عدن الغد( وصحيفة )اليمن اليوم( 
للصحيفتين،  األخير  العدد  نسخ  من  كمية  لمصادرة 
كانت مخصصة لمدينة المكال بمحافظة حضرموت، 
من قبل أفراد تابعين لجهاز األمن السياسي في نقطة 

)بروم( بمدخل المكال. 

تعرض الصحافي محمد اليزيدي العتداء بالضرب من 
قبل أفراد يتبعون األمن المركزي، أثنا تغطية أحداث 

الديس في محافظة حضرموت. 
جنود  من  بعدد  فوجئ  أنه  بالغه  في  اليزيدي  وأفاد 
باألرجل  عليه ضربًا وركاًل  ينقضون  المركزي  األمن 
بهويته  تعريفه  رغم  أرضًا  ورميه  البنادق  وبأعقاب 
الصحافية مراساًل للموقع اإللكتروني )هنا حضرموت( 
مما أدى إلى إصابته بجروح بأنحاء متعددة من جسده 

وتكسير نظارته ومصادرة أدواته الشخصية.
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الخميس)01/11/2012(

األربعاء)07/11/2012(

الجمعة)09/11/2012(

السبت)10/11/2012(
األحد)04/11/2012(

األحد)04/11/2012(

الثالثاء)06/11/2012(

يوميات االنتهاكات -نوفمبر2012

تهديدا  الحاضري  سيف  الشموع(  مدير)مؤسسة  تلقى 
هاتفية  اتصاالت  عبر  الجسدية  بالتصفية  ووعيدا 

.)SMS( ورسائل
أنه ومنذ حوالي شهر  فيه  أكد  للحاضري  بالغ  وفي 
بشكل  واتصاالت  بالتصفية  والوعيد  التهديد  ورسائل 
يومي تصل إليه عبر الهاتف, على الرغم من إبالغ 
شركة )يمن موبايل( بالرقم وتم إيقافه إال أنه تم إعادة 
على  وممارسة ضغوطات  نافذين  تدخل  بعد  تشغيله 

مسئولي الشركة.
وأضاف البالغ "ومن خالل المتابعة اتضح أن الرقم 
لجندي في الحرس الجمهوري وأقر صاحب الرقم في 
عدة رسائل ضمن رسائل التهديد أنه يتبع قائد الحرس 

الجمهوري أحمد علي عبد اهلل صالح".

تعرض مدير تحرير صحيفة )الحزب( الصحافي توفيق 
أفراد  من  عدد  قبل  من  بالضرب  العتداء  الحميري 
إلى  العينين  معصوب  وهو  واقتياده  السياسي  األمن 
مبنى جهاز األمن السياسي بالعاصمة صنعاء، على 
أهالي  من  لمئات  احتجاجية  مظاهرة  تصويره  خلفية 
المعتقلين في السجون اليمنية، المطالبين باإلفراج عن 

أبنائهم المعتقلين خارج إطار القانون.

تلقى مدير موقع )الحقيقة نيوز( غالب سراج الضبياني 
تهديدا بالتصفية الجسدية، كما تعرض لتجريح بحقه 

من قبل عناصر حوثية في العاصمة صنعاء.

الواشعي  برس(  محمد  )مأرب  موقع  تعرض مراسل 
العقيد  بقيادة  أمن  أفراد  قبل  من  بالضرب  العتداء 
محسن الرياشي أمام مبنى إدارة أمن محافظة ذمار، 
أثناء تغطيته لمسيرة احتجاجية ألفراد وضباط أمن من 

مديرية عنس للمطالبة بحقوقهم.

من  منزله  وتفجير  القتحام  األسمر  علي  الصحافي 
نشاطه  خلفية  على  إحراقه،  إلى  أدى  مجهولين  قبل 

اإلعالمي في محافظة الضالع.

شوقي  الحقيقة(  )نبأ  صحيفة  تحرير  رئيس  تلقى 
العنف مالم يمتنع  بالعقاب واستخدام  اليوسفي تهديدا 

عن انتقاد األجهزة األمنية.
توفيق  فتحي  النائب  قبل  من  البالغ  حسب  التهديد 
فيه ضعف  انتقد  مقاال  نشره  خلفية  على  عبدالرحيم، 

أداء األجهزة األمنية في محافظة تعز.

و)الخبر(  العام(  )الرأي  صحيفتي  مراسل  تعرض 
والشتم  بالضرب  العتداء  السميعي  فؤاد  الصحافي 
االتصاالت  قبل مدير عام مؤسسة  بذيئة من  بألفاظ 
وتقنية المعلومات بمحافظة إب محمد كشح، ألسباب 

غير معروفة. 

تعرض منزل الناشط في الثورة الشبابية الشعبية السلمية 
والمسئول اإلعالمي للمجلس األهلي بمحافظة الضالع
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السبت)17/11/2012(االثنني)12/11/2012(

األحد)18/11/2012(

االثنني)19/11/2012(

الثالثاء)13/11/2012(

الجمعة)16/11/2012(

السبت)17/11/2012(

الخاصة  الفضائية  )سهيل(  لقناة  مصور  تعرض 
عبد الكريم هديس العتداء بالضرب بأعقاب البنادق 
ومصادرة الكاميرا التي كانت معه والعبث بمحتوياتها 
وحذف ملفات مهمة فيها وذلك أثناء تغطيته للمسيرة 
والباعة  البساطين  نقابة  لها  دعت  التي  االحتجاجية 
المتجولين بمحافظة حجة، للمطالبة بحقوقهم من قبل 

جنود أمن يتبعون العقيد عبد الوهاب قعشم. 

تعرض المحرر اإلخباري في قناة )سهيل( الفضائية 
بالتصفية  لتهديد  الشريف  الرحمن  عبد  الخاصة 
الجسدية من قبل القاضي محمد الباشق، على خلفية 

نشاطه اإلعالمي. 
وأفاد الشريف في بالغ له أنه تعرض للتهديد بالقتل 
القضائي  بالتفتيش  )قاض  الباشق  القاضي  قبل  من 
على  السبت  اليوم  وجده عصر  حينما  العدل(  بوزارة 
من  متجها  العاصمة صنعاء  في  حافلة صغيرة  متن 
الباشق  القاضي  أن  موضحا  الحصبة،  إلى  الدائري 
ناداه باسمه وقال له "أسأل  بعد تعرفه على الشريف 
إلى اهلل،  اهلل أن يوفقنا لتصفيتك" معتبرا  ذلك قربى 

حسب البالغ. 

تلقى رئيس تحرير صحيفة )الشرق( الصحافي وسام 
محافظ  قبل  من  الجسدية  بالتصفية  تهديدا  الغباري 

محافظة صنعاء، على خلفية تناوالته اإلعالمية. 

تعرض اإلعالمي في قناة )اليمن( الفضائية الحكومية 
نبيل عوض الختطاف من قبل مجموعة قبلية مسلحة 
في سوق األمان بمنطقة بني مطر بصنعاء وألسباب 
مجهولة أثناء عودته من محافظة الحديدة، حيث كان 
يقوم  بتغطية إعالمية لتدشين حملة لتطعيم األطفال 
فيها. وقد أخذ الخاطفون سيارته الخاصة واقتادوه إلى 

مكان مجهول  ثم أطلق سراحه بعد عدة ساعات. 

)الجمهورية(  صحيفة  في  الصحافي  المحرر  تلقى 
عدنان أحمد علوان تهديدا وسبا من قبل أحد الجنود 
تعز  مدينة  في  الجمهوري  المستشفى  بأمن  العاملين 
يسعف  علوان  كان  عندما  الصلوي،  أحمد  ويدعى 
لمؤسسة  تابعة  بسيارة  مستعينًا  المستشفى  إلى  والدته 

الجمهورية للصحافة. 
بوابة  من  دخوله  وبمجرد  أنه  بالغه  في  وأوضح 
نابية  بألفاظ  وتجريح  لسخرية  يتعّرض  بدأ  المستشفى 

من قبل الصلوي.

تعرض المخرج التلفيزيوني أنس عبد المؤمن الحربي 
لتوقيف تعسفي عن العمل في قناة )سبأ( الفضائية في 
المدير  بتعميم  التزامه  العاصمة صنعاء، على خلفية 

العام ومخالفته ألوامر نائب المدير في القناة.

الخاصة  الفضائية  )عدن اليف(  قناة  مراسل  تعرض 
والشتم  بالضرب  العتداء  علوي  خالد  الصحافي 
قبل عناصر  المحمول من  كاميرته وهاتفه  ومصادرة 
أمنية أثناء تغطيته العتصام طالب المعهد الصحي 
تردي  على  احتجاجا  لحج،  بمحافظة  الحوطة  في 
المعهد  طالب  بعض  توقيف  وعلى  المعهد  أوضاع 

عن الدراسة.
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االثنني)19/11/2012(

الثالثاء)20/11/2012(

الثالثاء)20/11/2012(

الخميس)22/11/2012(

الخميس)22/11/2012(

السبت)24/11/2012(

األحد)25/11/2012(

اختطفت مجموعة مسلحة الصحافي في وكالة األنباء 
اليمنية )سبأ( عبداهلل األسعدي في سوق األمان بمنطقة 
عودته  أثناء  مجهولة  ألسباب  بصنعاء،  مطر  بني 
بالتغطية  فيها  يقوم  كان  التي  الحديدة  محافظة  من 
أطلق  ثم  األطفال،  لتطعيم  حملة  لتدشين  اإلعالمية 

سراحه بعد ساعات من احتجازه. 

تلقى اإلعالمي فتاح المقطري تهديدا بالقتل والتصفية 
التقني الصناعي  المعهد  أفراد أمن  الجسدية من قبل 
بالحديدة، على خلفية مقال له حول بقاء صور الرئيس 
السابق علي عبداهلل صالح على جدار مبنى الحراسة 

في المعهد. 

الرسمية  )الثورة(  اإللكتروني لصحيفة  الموقع  تعرض 
 /http://www.althawranew.net / على الرابط
لعملية اختراق من قبل قراصنة مجهولين،  تم خاللها 
نشر أخبار ليس لكادر الموقع أية صلة بها وتتنافى 
صحيفة  وأكدت  الثورة.   وصحيفة  الموقع  وسياسة 
)الثورة( وموقعها اإللكتروني عدم مسؤوليتهم عن تلك 
األخبار المسيئة وأنهم يعملون على إعادة الموقع إلى 
وضعه الطبيعي، محذرين من محاوالت اإلساءة ونشر 

أخبار كاذبة.

سالم  فائز  نت(  )الخيل  موقع  تحرير  رئيس  تلقى 
مدير  قبل  من  الجسدية  بالتصفية  تهديدا  عمرو  بن 
أمن حضرموت فهمي محروس، على خلفية نشاطه 

اإلعالمي.

قضت محكمة الصحافة والمطبوعات بصنعاء بتغريم 
مدير موقع )مأرب برس( محمد الصالحي، على خلفية 
القضية المرفوعة ضد الموقع من مدير الدائرة المالية 
بوزارة الدفاع عبداهلل غالب الكبودي واتهامه بالتحضير 
ألعمال شغب تستهدف حكومة الوفاق, وقضية أخرى 
حكم فيها على الصالحي على خلفية نشر الموقع وثيقة 
تكشف عن توزيع الوزير السابق رشاد العليمي وأحمد 
الشبابية  الثورة  أثناء  بالطجة  على  أسلحة  الكحالني 

الشعبية السلمية العام الماضي. 

تعرض مدير مكتب صحيفة )الثورة( بمحافظة الضالع 
محمد محسن الجبلي  إلطالق نار ونهب ما بحوزته. 
وأكد الجبلي في بالغه أن مسلحين بلباس مدني قاموا 
باعتراضه وأطلقوا النار عليه وقاموا بأخذ مبلغ مالي 
ووثائق خاصة بحسابات مالية للمكتب وختم المكتب، 
كما أخذوا كمية من أعداد الصحيفة المرتجعة وقاموا 

بإحراقها.

تعرض الصحافي عبدالرحمن النقيب ومعه الصحافي 
النقيب العتقال من  ياسين  الجحافي والصحافي  رائد 
قبل جنود يتبعون األمن المركزي بإحدى النقاط األمنية 

بمحافظة لحج.
أمرًا  أصدرت  األمنية  النقطة  أن  لهم  بالغ  وجاءفي 
ألفرادها بإحالتهم إلى البحث الجنائي للمحافظة، لكنهم 
كانوا  الذين  المرور  رجال  من  عدد  وتدخل  رفضوه، 
طالق  واإ القضية  وتم حل  األمنية  النقطة  من  بالقرب 

سراحهم بعد ساعة من اعتقالهم.  
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األربعاء)28/11/2012(

الخميس)29/11/2012(

األحد)02/12/2012(

االثنني)03/12/2012(

األحد)02/12/2012(

األحد)02/12/2012(

السبت)01/12/2012(

السبت)01/12/2012(

يوميات االنتهاكات ديسمبر2012

تعرض معد ومقدم برامج في قناة )السعيدة( الفضائية 
مسلح  قبل  من  ناري  لطلق  البطاح  محمد  الخاصة 
مجهول أثناء تواجده مع أسرته في مطعم الخضراء في 
قلب العاصمة صنعاء، تسبب في إصابته بالخاصرة 
بعد أن اخترقت الرصاصة أحد األشخاص المتواجدين 

في المطعم وأدت إلى وفاته. 

ضد  هتفوا  المتظاهرين  أن  بالغه  في  النهاري  وأكد 
عن  إخباري  لتقرير  ختام  بتسجيل  قيامه  أثناء  القناة 

الذكرى الخامسة واألربعين للجالء. 

بالتصفية  تهديدًا  المقري  علي  محمد  الصحافي  تلقى 
الجسدية من قبل مجهولين، على خلفية نشره تقارير 

واستطالعات رأي حول الحوثيين.

نار  إلطالق  عرمه  عبداهلل  الصحافي  منزل  تعرض 
الرعب  إثارة  إلى  أدى  ما  مجهولين  قبل  من  كثيف 
لحاق  والخوف لدى أسرته داخل المنزل وسكان الحي واإ

أضرار مادية بالمنزل في العاصمة صنعاء.

المنصوب  صالح  )الوحدوي(  صحيفة  مراسل  تلقى 
تهديدا بالسجن والتأديب والتلفظ عليه بألفاظ بذيئة من 
الضالع على خلفية  بمحافظة  قعطبة  أمن  مدير  قبل 
السجناء  وضع  حول  الصحافية  وتحقيقاته  تناوالته 
المركزي  السجن  في  اإلنسان  لحقوق  واالنتهاكات 

بالمحافظة.

محمد  )يمنات(   صحيفة  في  الصحافي  تعرض 
الصلوي العتداء بالضرب من قبل مدنيين يعملون في 
أمن بوابة جامعة ذمار. وفي بالغ للصلوي أكد فيه 
أنه تعرض لالعتداء بالضرب ومنع من دخول الحرم 
الجامعي وعندما حاول االستفسار عن السبب، انهالوا 
عليه بالضرب بأعقاب البنادق وأصيب على إثره بعدة 
كدمات في ظهره ومناطق متفرقة من جسمه. وأضاف 
الشباب  على  للتضييق  تهدف  االعتداءات  هذه  أن 
المستقل، ومحاولة إرهابهم وثنيهم عن مطالبهم بتحقيق 

المساواة والعدالة وسيادة القانون في محافظة ذمار.

الفضائية  )الساحات(  قناة  مراسل  من  كل  اعتقال 
وائل  القناة  ومصور  الشارحي  سعيد  هائل  الخاصة 
العماري، من قبل جنود يتبعون الفرقة األولى مدرع، 
ضد  الطالبية  لالحتجاجات  تغطيتهما  خلفية  على 

عسكرة جامعة صنعاء. 

الشلفي  أحمد  القطرية  قناة)الجزيرة(  مراسل  تلقى 
اهلل  عبد  محمد  طارق  قبل  من  متكررة  تهديدات 
صالح قائد الحرس الخاص للرئيس السابق بصنعاء، 
الشلفي  تغطية  خلفية  على  ورسائل،  اتصاالت  عبر 
لألحداث في اليمن. وقال الشلفي في بالغه إنه تلقى 
بـالمرتزق،  تصفه  المحمول  هاتفه  عبر  شتائم  رسائل 
وتقول إحدى الرسائل: إن هناك ردًا قريبًا على القناة، 
وأضاف" لكن هذه المرة كان واضحًا أنها من طارق 

محمد عبد اهلل صالح، خالل اليومين الماضيين".

تعرض مراسل قناة )المسيرة( الفضائية الخاصة فضل 
النهاري لتهديد بألفاظ وشعارات معادية للقناة ومحاولة 
اعتداء عليه من قبل عدد من المتظاهرين المجهولين 
في شارع جمال عبد الناصر بمدينة تعز، على خلفية 

سياسة القناة.  
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الثالثاء)04/12/2012(

األربعاء)05/12/2012(

الجمعة)07/12/2012(

األحد)09/12/2012(

االثنني)10/12/2012(

الثورة  مؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  نائب  تعرض 
اغتيال  لمحاولة  الهروجي  خالد  والطباعة   للصحافة 
في حادث مروري مدبر، كما تعرض لحملة تحريض 
وتهديد عبر عدة مواقع إلكترونية وعبر مواقع التواصل 
االجتماعي، بأسماء وهمية. وفي بالغ الهروجي أكد 
)صواميل(  فّك  تم  كونه  مدّبر  الحادث  هذا  أن  فيه 
اإلطارين الخلفيين لسيارته بشكل جزئي، حيث خرج 
أحدهما من مكانه أثناء قيادة نجله للسيارة في شارع 
)الشيراتون( بصنعاء. وأضاف أن هذه الحادثة جاءت 
لها في  بعد نحو أسبوع من حملة تحريضية تعرض 
بعض المواقع اإللكترونية وموقع التواصل االجتماعي 

)فيسبوك( بأسماء وهمية من قبل محرضين ضده. 

بالتصفية  تهديدًا  المهدي  تلقى الصحافي ربيع شاكر 
على  مجهولين،  قبل  من  ابنته  واختطاف  الجسدية 
خلفية نشاطه الصحافي. وفي بالغ للمهدي أكد فيه 
أنه تعرض لحملة تهديدات بالتصفية الجسدية وخطف 
ابنته لميس، التي تدرس في الصف السابع االبتدائي، 
على  خوفًا  التعليم  من  لحرمانها  دعاه  الذي  األمر 

حياتها في العاصمة صنعاء. 

توزيع  )باص(  على  يدوية  قنبلة  مجهولون  ألقى 
صحيفة )أخبار اليوم( في مديرية المنصورة بمحافظة 
األكشاك  ألحد  الصحيفة  إلنزال  توقفه  أثناء  عدن، 
بعد  جوار)الباص(  القنبلة  انفجرت  المنطقة،إذ  في 
تعرضه ألضرار  عن  أسفر  ما  بواجهته،  اصطدامها 

كبيرة.

الفضائية  )اإليمان(  قناة  مدير  لنائب  تعسفي  إيقاف 
القناة ومنعه  العمل في  الشميري عن  فائد  اإلعالمي 

من دخول المبنى في العاصمة صنعاء

الفضائية  )السعيدة(  قناة  مصور  من  كل  تعرض 
اليمنية  األنباء  وكالة  ومراسل  شائع  عبداهلل  الخاصة 
)الحديدة  موقع  تحرير  ورئيس  العوسجي  فؤاد  )سبأ( 
برس(  فضل أحمد سعيد والصحافي حمدين األهدل 
والصحافي عمرو األهدل العتداء بالضرب بالعصي 
طالق نار في الهواء من قبل )بالطجة( مجهولين،  واإ
بمديرية  الصحي  للوضع  تغطيتهم  خلفية  على 
المنصورية في محافظة الحديدة. وأكد العوسجي أنه 
طالق أعيرة نارية في  تم االعتداء عليهم بالضرب واإ
الهواء، من قبل مجموعة من )البالطجة( مما أحدث 
صابات في أنحاء متفرقة من أجسادهم جراء  جروحا واإ
جراء  االعتداء عليهم بالضرب وذلك أثناء التصوير واإ
بعض اللقاءات عن الوضع الصحي في منطقة اللجام 

بمديرية المنصورية مع عدد من المواطنين.

غير  ألسباب  الفضائية،  اإليمان  قناة  مدير  قبل  من 
بتوجيه  تفاجأ  أنه  أكد  الشميري  بالغ  وفي  معروفة. 
مدير القناة عبدالواحد اآلنسي للحراسة في بوابة مبنى 
القناة بأمانة العاصمة يمنعه فيه من دخول القناة بحجة 
أنه موظف  الشميري  أنه ليس موظفًا فيها، فيما أكد 
سنوات  عشر  عن  يزيد  ما  منذ  التلفزيون  قطاع  في 
وهو القطاع الذي تعد قناة اإليمان واحدة من القنوات 
كنائب  بالعمل  وزاريًا  قرارا  لديه  أن  كما  له،  التابعة 
لمدير القناة. وقال إنه سبق وأن قدم قرار تعيينه إلى 
اآلنسي لتمكينه من العمل إال أن األخير رفض القرار.

األربعاء)12/12/2012(
الحكومية  الفضائية  )سبأ(  قناة  في  اإلعالمية  تلقت 
مرات  عدة  الجسدية  بالتصفية  تهديدا  عامر  نبراس 
طالق نار على نافذة منزلها بأمانة العاصمة، على  واإ
التلفزيونية  البرامج  من  العديد  بتقديم  اتهامها  خلفية 

الموجهة ضد الثورة ومناصرتها للنظام السابق. 
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األحد)16/12/2012(

السبت)22/12/2012(

الجمعة)21/12/2012(

الجمعة)21/12/2012(

السبت)15/12/2012(

األحد)16/12/2012(

في  أسرته  بأن  تهديدًا  الشعبي  باسم  الصحافي  تلقى 
خطر عبر رسالة من قبل مجهولين في محافظة عدن.
وأكد الشعبي في بالغه أنه تلقى رسالة وضعت أمام 
قبل مجهول مكتوب  مدينة عدن من  باب منزله في 
عليها "باسم الشعبي أسرتك في خطر" وأنها أتت على 
المهنية  ومواقفه  والصحافي  اإلعالمي  نشاطه  خلفية 

من القضايا الوطنية.

بالضرب  العتداء  ردمان  حمدي  الصحافي  تعرض 
شهار السالح في وجهه  البنادق واإ بالهراوات وأعقاب 
طالق الرصاص الحي في الهواء ومحاولة مصادرة  واإ
كاميرته من قبل جنود يرتدون زي الفرقة األولى مدرع 
الوزراء،  أمام ساحة مجلس  المرابطين  الرابع(  )اللواء 
أثناء تغطيته لمظاهرة طالب وطالبات جامعة صنعاء 

المطالبين بحقوقهم. 

شارع  في  الكائن  )الوحدوي(  صحيفة  مقر  تعرض 
الستين وسط العاصمة صنعاء لعملية اقتحام وسرقة، 
أثناء صالة الجمعة من قبل مجموعة مجهولة قامت 
اإللكتروني  والصف  اإلخراج  أجهزة  ونهب  باقتحامه 
واألرشيف اإللكتروني الخاص بالصحيفة منذ صدورها 

والعبث بمحتوياته. 

)حق(  لمؤسسة  اإلعالمي  المسئول  من  كل  تعرض 
حنشي  عاشور  حسام  الصحافي  اإلنسان  لحقوق 
لمحاولة مصادرة  بن سعيد  دويل  والصحافي جمعان 
من  ومنعهم  منهم  وبالقوة  عنوة  الفوتوغرافية  الكاميرا 
التغطية الصحافية لفعالية مهرجان )اغضب من أجل  
الثوري  المجلس  تتبع  عناصر  قبل  من  حضرموت( 

بمحافظة حضرموت.

من  كال  اليمنيين  الصحافيين  نقابة  مجلس  أحال 
العبسي  نائلة  والصحافية  سالم  عبدالكريم  الصحافي 
وتعبيرهم  تصرفهم  سوء  خلفية  على  التأديب،  للجنة 
واعتراضهم على  احتجاجهم  بأسلوب غير الئق عن 
عدم تكريمهم من قبل النقابة في الحفل الذي نظمته 
ضباط  نادي  في  والرواد  والجرحى  الشهداء  لتكريم 

الشرطة بالعاصمة صنعاء.

لمحاوالت  مرة  من  أكثر  تعرضت  إنها  نبراس  وقالت 
اعتداء قام بها أشخاص غير معروفين على دراجات 
سبتمبر،  أغسطس،  )يوليو،  األشهر  خالل  نارية 
نوفمبر(. وأضافت أنها بعد كل محاولة اعتداء يأتيها 
اتصال من رقم مجهول ال يظهر منه غير مجموعة 
أصفار وأنها ذهبت لالتصاالت للحصول على فاتورة 
تفصيلية بعد تلك االتصاالت إال أنها لم تحصل على 

أي معلومات عن تلك االتصاالت.

الخاصة  الفضائية  )السعيدة(  قناة  مراسل  تعرض 
البطاح  عمرو  والمصور  الرحبي  عبدالواسع  مختار 
العتداء بالضرب ومصادرة الكاميرا واطالق الرصاص 
مجهولة،  عصابة  قبل  من  ذمار  بمدينة  باتجاههم 
أحد  فيها  توفي  التي  المدرسة  تصويرهم  خلفية  على 
األطفال،متأثرًا بسقوط أنبوب حديدي لتصريف المياه 
عليه. وفي البالغ المقدم من الرحبي أكد أنه وزميله 
تفاجآ أثناء قيامهما صباح اليوم بتصوير مدرسة خالد 
بن الوليد، التي سقط فيها الطفل عبدالكريم الهروجي، 
أمام  باتجاههم  الرصاص  بإطالق  مسلحين  بقيام 
المدرسة ثم باشروهم بالضرب، ما أدى إلى إصابتهم 
دون  الكاميرا،  بمصادرة  قاموا  كما  وكدمات،  بجروح 

أي مبرر.
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األحد)23/12/2012(

الثالثاء)25/12/2012(

األربعاء)26/12/2012(

األحد)30/12/2012(

الثالثاء)25/12/2012(

تعرضت رئيسة منظمة )صحفيات بال قيود( الصحافية 
الذعة  انتقاد  لحملة  كرمان  توكل  الحقوقية  والناشطة 
عبده  أروى  اليمنية  الكاتبة  قبل  من  سمعة  وتشويه 
المدون  قضية  مع  التفاعل  عدم  خلفية  على  عثمان 
والناشط علي علي السعيدي على صفحات التواصل 
االجتماعي )فيس بوك(، المتهم بالردة.  وقالت عثمان 
يا توكل  "اهلل يخزيك  على صفحتها في )فيس بوك( 
أنِت وحقك النوبل". وأضافت" باهلل عليك أين أنِت من 
السعيدي  اليمني علي  للمواطن  التكفير والردة  قضايا 
الرجل أيتها النوبلية  محكوم عليه بـ 3 إعدامات والتفريق 
بينه وبين زوجته والفصل من العمل، واإلعدام وقالت: 
أتركي قلياًل قضايا دول خردانة ووردانة، والتفتي إلى 
قضية إعدام روح تهمته أنه استخدم عقله في أبحاثه 
.. باهلل عليك لو كان السعيدي من إيران أو من أي بلد 
في العالم، هل ستسكت شيرين عبادي؟!! وعلقت: لم 
أعد آبه بفكر الشقاة حقكم من أني حاسدة وحاقدة على 
عالميتك، مقابل المحلية الضيقة لي، ولم آبه بتهمكم 
النظام  بقايا  مضادة،  ثورة  مدفوعة،  مندسة،  الثورية: 
المخلوع ووو..الــخ". تجدر اإلشارة إلى أنه تم الحكم 

ببراءة الكاتب علي السعيدي مطلع العام 2013.

تلقى مراسل موقع )براقش نت( اإللكتروني عبدالغني 
عبر  والتأديب  الجسدية  بالتصفية  تهديدًا  اليوسفي 

اتصال هاتفي من قبل مجهولين

بالتصفية  تهديدا  الشرعبي   رشاد  الصحافي  تلقى 
الجسدية من قبل عضو مجلس النواب الشيخ جعبل 
النائب  انتهاك  مقاال حول  نشره  طعيمان على خلفية 

لحقوق )6معلمات( في إحدى المدارس بمارب.
اليوم  مساء  في  أنه"  فيه  أكد  للشرعبي  بالغ  وفي 
األربعاء 26 ديسمبر 2012, تلقيت اتصاال ثالثا من 
قبل جعبل طعيمان يصر فيه على زيارتي في منزلي 
ويريد معرفة عنواني وقال إنه البد أن أبرز له ما لدي 
وذكر  بتأديبي  سيقوم  أو  كتبت  ما  بشأن  وثائق  من 
بالنص أن من لم يربيه أهله يربوه الناس وأشار إلى 
أنه لم يجرؤ صحافي من قبل في الكتابة عنه سوى 
صحيفة العمال الذين أدبهم على ما كتبوه عنه وأكد أنه 
لن يرد كحق له كفله قانون الصحافة ولن يلجأ للقضاء 
ألنه هو القضاء بنفسه مشددًا على ضرورة أن أعتذر 
له أنا وضحايا عنجهيته الـ6 المعلمات الالتي كتبت 
عنهن في مقالي أو أنه سيأتي إلى منزلي وتنفيذ ما 

يراه مناسبًا لتربية من لم يربيه أهله". 

في  نزالء  ثمانية  مقاال عن مصرع  نشره  خلفية  على 
أن  اليوسفي  وأكد  إب.  بمحافظة  المركزي  السجن 
التهديد جاء بسبب أن المقال تطرق إلى إهمال إدارة 
في  النزالء  أحد  أطلقها  لتهديدات  المركزي  السجن 
بحياة  أودى  الذي  الحريق  في  تسبب  والذي  السجن 

ثمانية أشخاص.

في  الختطاف  العريقي  توفيق  الصحافي  تعرض 
مجهولة  مسلحة  عصابة  قبل  من  صنعاء  العاصمة 
نشره  خلفية  على  بالضرب،  عليه  باالعتداء  وقامت 
أراض  على  نافذين  سطو  عن  فيه  تحدث  مقاال 
لألوقاف. وفي بالغه أشار العريقي إلى أن مسلحين 
أرقام  بدون  مونيكا(  )صالون-  سيارة  على  مجهولين 
قاموا باختطافه قبل عدة أيام من حي الكهرباء في قاع 
العلفي بالعاصمة صنعاء ونقلوه إلى زنزانة انفرادية في 
قسم شرطة )22مايو(، حيث تعرض العتداء بالضرب 

على مدى الثالثة األيام الماضية.

تعرض مراسل قناة )العالم( عبدالرحمن العابد والطاقم 
المرافق له لالحتجاز عدة ساعات في محافظة عمران. 
)اللواء310(  من  أفرادًا  أن  فيه  أكد  له  بالغ  وفي 
طاقم  باعتقال  اليوم  صباح  قاموا  عمران  بمحافظة 
لتغطية  في طريقه  كان  الذي  اإلخبارية  )العالم(  قناة 
المعارك الدائرة فيها بين عناصر من حزب اإلصالح 

وجماعة الحوثي، ثم أفرج عنهم.
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