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 بخطر اللعل م حرية

     اللعلمي     القطاع     في     الترفي     العاملي     بحق     اللعتداءات     من     شهر

 اليمن في مستمرة زالت ما الصحافة حرية ضد الرتكبة النتهاكات أن إل صالح، الله لعبد لعلي نظا م سقوط من بالرغم
 من تا م بإفلت بالتصرّف الصحافة حرية للعداء يسمح أن البل د في السائد الستقرار لعد م شأن ممرلعمبة. فممن بوتيرة

العقاب.

 نستنكر ممعلنة: "إنمنا اليخيرة العشرين اليا م في ارتكبت التي النتهاكات حدو د بل مراسلون تستعرض الاطار، هذا في
 الترفي العاملي تستهدف ما غالباً التي الحيان بعض في العبثية والاكمات واللعتقالت والتهديدات العنف ألعمال
 وتأمي اللعلميي الترفي مجمل سلمة ضمان لعلى تعمل أن الديدة اليمنية بالكومة اللعملمي. يجمدر القطاع في

الصحافيي". ضد الرفولعة القضائية الدلعاوى لكل حد ووضع حمايتهم

  اليزيرة     قناة     من     صحافيي     محاكمة

 اليمني، القضاء أما م الاضر الوقت في البكاري، وحمدي الشلفي أحمد هما اليزيرة، لقناة محليان مراسلن يثل
 وزير تقدّ م ،2011 حيزيران/يونيو قمضائمياً. فمفي بلحقتهما صالح الله لعبد لعلي اللوع الرئيس نظا م فلول قيا م نتيجة
 في اليزيرة قناة لساب شرلعي غير بشكل يعملن ظل أنهما بحجة ضدهما بشكوى اللوزي أحمد حسن السابق اللعل م
 القناة تغطية إلى فقط مستنداً الرجراء هذا . وكممان2011 آذار/مارس في العتما دهما سحب الوزارة تولي إثر البل د،
وقمعها. الشعبية النتفاضة القطرية

 اللسة أن إل سلفه، أو دلعها التي الشكوى بسحب العمراني، لعلي الديد، اللعل م وزير وقيا م الكومة تغيير من بالرغم
 تأرجيل ممقااطمعتها. فمتم قررا التهمي . ولممكن2012  أيمار/ممايمو14 في الصحافيي ضد انعقدت الاكمة من الولى
البكاري. وحمدي الشلفي أحمد حضور بضمان العا م النائب القاضي أمر فيما القبل  أيار/مايو21 إلى الاكمة

 الدلعية، الهة غياب في إرجراءاتها، تعتبر التي العبثية القضائية الدلعوى هذه العبارات بأشد حدو د بل مراسلون تدين
 القوات أن النمتفاضة. ويمبدو يخلل في التحريري القناة يخط ثمن يدفعان اليزيرة قناة مراسلي أن صمالمة. والمواقمع غير
الصحافيي. هذين اضطها د في الستمرار لعلى مصممة لصالح الوالية

 أكثر منذ مصا درته لعلى القومي المن رجهاز إقدا م بعد سفره، رجواز من محروماً الشلفي أحمد زال ما ذلك، لعلى لعلوة
 بشكل الراسل لعمل يعرقل أن شأنه من ما الصري، راشد السابق الدايخلية وزير من مباشرة أوامر لعلى بناء لعا م، من

 استعا دته من يتمكن لم الي، ذلك ومنذ بسيط تديد اطلب بسبب السلطات يدي بي سفره رجواز الشلفي ترك يخطر. فقد
القضية. هذه في للصحافي الديد الدايخلية وزير و دلعم الالي الوزراء رئيس تعليمات من بالرغم

 الركة في ذروته بلغ اضطها د وهو منتظم، بشكل وموظفيه اليمن في اليزيرة قناة مكتب السابق النظا م استهدف لطالا
 بدلعم يتمتعون كانوا  مسملحا20ً حوالى أقد م ،2011 آذار/مارس الاضي: ففي العا م في البل د قسمت التي الحتجارجية
-http://arabia.reporters-sans( الرسال إلعا دة معدات ناهبي القناة مبنى اقتحا م لعلى الشراطة من ضمني

frontieres.org/article.php3?id_article=31988مجمل العتما دات الكومة سحبت أيا م، بضعة ). وبممعد 



?http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3( القناة صحافيي
id_article=31994والعنف. للتهديد  دائم بشكل يتعرضون هؤلء ). كان

  أبداً     الستهداف     مرمى     في     وأسرهم،     اللعلمي     القطاع     في     محترفون     لعاملون

 محاولة من لعاشور حسا م حضرموت محافظة في السبولعية النداء صحيفة مراسل نا ،2012  أيمار/ممايمو16 في
 تقيقاً الاضي العا م نشر قد الصحافي  دهمسه. وكمان إلى سعى الذي الافظة في صندوق محامي نفذها ثالثة اغتيال
الؤسسة. هذه في الفسا د حول

 لعلى البل د)، (رجنوب تعيز مدينة في الركيزي السجن مراقبة لعن السؤولة المن، قوات أقدمت ،2012  أيمار/ممايمو15 في
 ألعمال لعن النارجمة الضرار لعن تقريراً يعدّ كان فيما شباب ين فضائية في يعمل مصور وهو اليوسفي، بكر أبو العتقال
 السجن، مدير من بالتصوير تصريح لعلى حصوله من المسابمقة. وبمالمرغمم السابيع يخلل في السجناء بها قا م التي الشغب
 المدايخملية. لعمند وزارة من تعليمات لعلى بناء سالعات، بضع بعد سراحه يطلق أن قبل الصباح في لعليه القبض ألقي أنه إل
باللعتذار. منه السجن وإ دارة الوزارة تقدّمت سبيله، إيخلء

 النباء وكالة ترير مدير وهو البحري، أنور منيزل ملثّمي ررجال لعشرة من أكثر اقتحم ،2012  نميسان/أبمريمل30 في
 الصحافي ورجه أاطمفاله. فشمطب أما م لعليه بعنف بالتهجّم وقاموا صنعاء، في الصبة حي في الواقعة سبأ اليمنية
 إاطار أي لعن الاررجة هذه القتل محاولة ألعقاب رجسده. وفي من مختلفة أماكن في برضوض وأصيب اليمنى يده وكسرت
ورجيرانه. أسرته أفرا د لعلى التا م الرلعب هيمن فيما الثورة، مستشفى إلى البحري أنور نقل قانوني،

 في احتجازهما ت اللذين الهارجمي من اثني لعلى القبض إلقاء في نحت الا دث، مكان إلى الشراطة وصلت لعندما
 أنفسهم البنى سكان لعمد حال، البحري. بأي أنور حي في بدوريات لتقو م وحدات إرسال ت ذلك، . وبعد5 القطاع سجن
 الصحافيي نقابة حمّلت صحافي، بيان . وفممي2012  أيمار/ممايمو2 في مجد داً البنى اقتحا م لعن الهارجمي منع إلى

الرمي". لعلى القبض إلقاء بـ"تأيخير إياها متهمةً الثاني، الهجو م هذا لعن الكاملة السؤولية الدايخلية وزارة اليمنيي

 أس اطراز من سو داء مركبة يقو دون وكانوا مجهولة هويتهم زالت ما الررجال من لعد د قا م ،2012  نميسان/أبمريمل27 وفي
  لعمامما15ً العمر من البالغ الفتى أن سمالعمات. ويميزلعمم لعدة واحتجازه اللوزي لعلي محمد الصحافي نل بايختطاف في يو

 مت لعلى مسلّحي ررجال ثلثة أرجرى نفسه اليو م في أنه الصحافي سمراحه. وذكمر يطلق أن قبل والضرب للتهديد تعرّض
صنعاء. في فيه يسكن الذي الي في لعنه تريات رما دية سيارة

 التي الرية ساحة في كان بينما العبسي، وائل نت الشتراكي اليخباري الوقع مصور تعرّض  نميسان/أبمريمل،24 في
 العلومات بحسب أنه تبيّ شخص نفّذه لهجو م تعيز، مدينة في الحتجارجية الركة تنظّمه  دائماً العتصاماً تستضيف
 الصور المطابع. فمتلقى إسلمي سياسي حيزب وهو للصلح، اليمني للتجمع التابع الساحة نظا م رجهاز في لعضو التوفرة
 رأسه في رجروحه ضمّدت حيث الستشفى إلى نقله ت ولعميه. ثمم وفقد رأسه لعلى ضربات لعدة اليمني اليسار من القرّب

آرائه. مع يتفقون ل من ضد سابقة بهجمات معروف الهجو م مرتكب أن ولعينه. ويبدو

 ررجل من الهاتف لعبر بالقتل تهديدات صنعاء، في القيم النصر، أبو فتحي الصحافي تلقى  نميسان/أبمريمل،24 في كذلك
ينية.  إيخبارية ومواقع صحف لعدة في مقالت نشره إثر مجهول،



 الصحافي هذا أن يخمللمها. المواقمع في تهديده ت الصدر مجهولة هاتفية مكالة النصوب القا در لعبد تلقى نفسه، اليو م في
الغربي). الساحل (لعلى الديدة محافظة في الفسا د قضايا من لعد د لعلى حالياً يعمل

 من بالقتل تهديدات العاصمة، في السياسية رجريدة في يعمل صحافي وهو الماتي، صالح تلقى  نميسان/أبمريمل،20 نحو
لعائلته. لترويع غيابه يخلل في الصحافي منيزل إلى رجنو داً أرسل أنه ييزلعم الذي صنعاء محافظ مسالعدي أحد

  تشهير     حملت

 تشهمير. فمفي بحملة اليو م أيخبار ورجريدة الهالي أسبولعية استهداف لعلى صالح الله لعبد لعلي السابق الرئيس نل أقد م
 فيه اتهم صحافياً بياناً صالح لعبدالله لعلي أحمد المهوري الرس قوات قائد أصدر الاضي،  نميسان/أبمريمل24

 في القالعدة تنظيم مع والتعاون اليمني، للجيش تابعة معسكرات لعلى اللعل م، وزارة مع بالتوااطؤ بالتجسس، الصحيفتي
العسكري. القضاء أما م اللعلميتي الوسيلتي هاتي من موظفي مثول إلى أيضاً البيان العربية. و دلعا اليزيرة شبه

 مقالة واسع، نطاق لعلى القدي النظا م من القربة اللكترونية الصحافة تداولتها التي العنيفة التصريحات هذه تلت وقد
 للجيش معسكر في أباتشي اطائرات أربع يلك صالح الله لعبد لعلي أحمد أن ذكر حيث الهالي موقع لعلى أمس نشرت
السابق. الرئيس رأس مسقط سنحان، في


