الحقيقة وسط النار

مهنة خطرة
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منظمة سام للحقوق والحريات

اإلهداء
لألرواح النقية ..عبدهللا قابل ،يوسف العيزري ،رهام البدر ،مؤمن سعيد ،سليمان البرعي.
لكل المدافعين عن حقوق اإلنسان ،ومن مات أقرباؤهم وهم في المعتقالت ،تعرضوا للتعذيب،
رفضت المليشيا السماح لرؤية الجثث ،وآخرون خرجوا إما وقد حملوا اإلعاقات معهم أو على عتبة
الجنون ألنهم يديرون مجموعة إخبارية في تطبيق واتساب.
للمدافعين عن حقوق اإلنسان والراصدين الذين تعرضوا لالنتهاكات وتشردوا..
لضحايا المواقف اإلنسانية والحرية ..لكل المعذبين الذين ظهرت تفاصيلهم ،وكل المعذبين
المختفيين عن العالم والمختفية تفاصيلهم.
بكل االمتنان لكم ،واالعتذار إليكم ،نهدي هذا التقرير.

المهرة ..انتهاكات غير مرئية

تقرير حقوقي

مسرح الجريمة بال شهود

تبدو المفارقة غريبة ولكنها حقيقية ،يتعرض المدافعون عن حقوق

اإلنسان والراصدون لالنتهاكات في اليمن ،إلى انتهاكات! ويرصد

مدافعا لحقوق اإلنسان أو راصداً
هذا التقرير تحول الناشط من كونه
ً

للحقيقية ،إلى ضحية يتعرض ألبشع عمليات التنكيل.

ومن خالل بعض الذين توصلت إليهم منظمة سام ،يتبين أن

المنتهكين يريدون خلو مسرح الجريمة من الشهود ،كي يتمكنوا من

االدعاء أنهم أبرياء أمام الناس ،وبدرجة أهم ،أمام المجتمع الدولي.

وبشكل مخيف ،وفي السنوات األخيرة ،ارتفع مؤشر استهداف

المدافعين عن حقوق اإلنسان ،نشطاء أو حقوقيون ،أو راصدون

لتلك األعمال "إعالميون".
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شيء عن الحريات في اليمن:

بدأت الحريات اإلعالمية والنشاط المدني والحقوقي يتعاظم في اليمن عقب قيام الوحدة بين شطري اليمن

الشمالي والجنوبي في كيان واحد سمي بالجمهورية اليمنية في  22مايو  ،1990وأصبحت الجمهورية اليمنية

تشهد تحسناً ملحوظاً في مجال الحقوق والحريات ،غير أنها كانت تنتكس في فترات متفاوتة ،وخاصة أثناء
الصراعات المسلحة ،إذ كانت سلطة الرئيس اليمني «علي عبدالله صالح»((( تضيق على أصحاب الرأي ،إلى

الحد الذي وصل لسجن واختطاف وتعذيب عدد من اإلعالميين والنشطاء ،وتصفية شخصيات إعالمية ،كان

يعتبرها نظام الرئيس صالح صوتاً مزعجاً وتهديداً خطيراً على سلطته(((.

كانت القوانين الصادرة ،المتعلقة بتنظيم عمل وسائل اإلعالم والنشاط المدني والحقوقي والنقابات
اإلعالمية والقانونية والحقوقية ،مكسباً لبلد يصنف في هامش الديمقراطيات العالمية ،ولم يكن حاكموه
مؤمنين بالحريات ودور وسائل اإلعالم والنقابات في نهضة المجتمعات ،ومن هذه القوانين على سبيل المثال،

قانون رقم  25لسنة  1990بشأن الصحافة والمطبوعات ،وقانون رقم ( )31لسنة  1999بشأن تنظيم مهنة
المحامــاة ،وقانون بشأن تنظيم المظاهرات والمسيرات صدر في العام  ،2003وكلها قوانين أسست لبنات

العمل الحقوقي واإلعالمي والمدني في اليمن.

وإذا ما تتبعنا تاريخ الحريات المدنية منذ نشأة الجمهورية اليمنية ،فيمكن تقسيمها إلى مراحل زمنية ،مختلفة ،األولى:

من  1990إلى  ،2001والثانية من  2001إلى  ،2010والثالثة من  2011إلى  ،2014والرابعة من آواخر  2014وحتى اآلن.
قليال إلى األمام ،من
ففي الفترة ما بين عامي  1990و 2001خطت الحريات اإلعالمية وحرية الرأي والتعبير
ً

خالل البدء في سن القوانين وتكوين النقابات ،وإفراد مساحة مقبولة من النقد واإلدالء بالرأي رغم االنتهاكات

المصاحبة لذلك ،وتعززت بعض مضامين الحقوق والحريات في التشريعات اليمنية.
(((
(((
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وفي الفترة التي تلت  ،2001ومع اندالع الحرب بين

مع الحوثيين ،ما صار يعرف «بحروب صعدة الست»،

على النظام في محافظة صعدة شمال اليمن ــ بدأت

حراك بعض الشعوب العربية ،أو ما يعرف بالربيع

السلطة اليمنية و مليشيا الحوثيين ـــ التي تمردت

مساحة الحريات اإلعالمية ،وكذلك الحرية الممنوحة

للمؤسسات الحقوقية والنقابية تضيق وتُ نتهك
بفعل سياسات سلطة الرئيس اليمني صالح ،ومثلت
تلك السياسة انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي لحقوق
اإلنسان والتشريعات المحلية ذات الصلة ،والتي

برزت بشكل واضح خالل فترة تلك الحروب ،مثل،
قرار إغالق صحيفة الشورى الصادر عن وزارة اإلعالم

اليمنية في سبتمبر يوليو  ،1999وسجن رئيس
تحريرها((( .واتسمت تلك الفترة بتدهور حالة حقوق
اإلنسان ،وانتهاك حرية الصحافة ،والعمل الحقوقي

والمدني في اليمن(((.

وعلى مدى تلك السنوات خاضت سلطات صالح

لتأتي بعدها الفترة الثالثة للحريات والحقوق ،إبان
العربي ،إذ خرج اليمنيون ضد نظام علي صالح
وأطاحوا به في  ،2011ليشهد اإلعالم المقروء

والمسموع واإللكتروني قفزة واضحة في اليمن،
وكان لمنظمات المجتمع المدني الخاصة بالحقوق

دورا بارزً ا خالل هذه الفترة في
والحريات ،والنشطاءً ،
تكوين آراء ضاغطة بمسائل تتصل بالحقوق وحرية
الرأي والتعبير ،إلى جانب وسائل التواصل االجتماعي
والتي ساعدت في تكوين بعضاً من الوعي بأهمية

الحريات اإلعالمية ومؤسسات إنفاذ القانون.

في  2014ظهر إلى العلن تحالف المتحاربين

السابقين ،الرئيس السابق علي صالح بما امتلكه
من نفوذ مع مليشيا الحوثيين ،وفي آواخر

((( قرار اغالق صحيفة الشورى من بيان صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش 224049/19/06/https://www.hrw.org/ar/news/2001
((( تقرير اليمن :الصحفيون والمدافعين عن حقوق االنسان معرضين للمخاطر وقت الحرب..مركز  GULF CENTERالخليج لحقوق االنسان http://www.gc4hr.
org/report/view/35
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هذا العام بدأ عهد االنتكاسة الكبرى للحقوق

صالح والحوثيين بأنها ستكون هدفاً للقصف الجوي

العاصمة اليمنية صنعاء في  21سبتمبر  2014ــــ

المسيرة»((( .فيما لخص عضو نقابة الصحفيين

والحريات ،إذ يمكن اعتبار الفترة منذ إسقاط
بيد مليشيا الحوثي وقوات عسكرية متحالفة معها
تابعة لصالح ـــ أسوأ المراحل اليمنية في انتهاكات

القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان

المتعلق بالحريات اإلعالمية والعمل الحقوقي.
وخالل هذه الفترة وما تالها ،تعرض المدافعون
لحقوق اإلنسان والراصدون لالنتهاكات ،إلى اعتداءات

جسدية ونفسية رهيبة ،وانتشرت عمليات االعتقال
والتعذيب ،كما جرى استخدام الصحفيين دروعاً بشرية
واستهداف الناشطين من قبل قناصات ،إضافة لنهب
وإغالق المؤسسات اإلعالمية والمواقع اإللكترونية

والتضييق على العمل الحقوقي والمدني بشكل عام.
وكان زعيم مليشيا الحوثي قد وصف الصحفيين
في خطاب متلفز بأنهم «خونة» وقال «يجب

أن

يكون

هناك

عمل

في

مواجهتهم»(((.

في إشارة لقنوات «اليمن اليوم»« ،ازال» و»

اليمنيين «نبيل األسيدي» هذه الفترة بالقول
«شهدت اليمن خالل العاميين الماضيين مذبحة
حقيقة للصحافة ،وانهياراً حاداً في حرية الرأي ،ستظل

ذكراها البشعة تتردد لعقود قادمة»(((.

ومن خالل هذا التقرير ،تهدف منظمة «سام»

للحقوق والحريات إلى تقديم صورة عامة لما تعرضت
وتتعرض له الحريات في اليمن ،وتسليط الضوء على
حجم التجريف التي تعرضت لها المنظمات والمبادرات

اإلنسانية ،إضافة إلى المؤسسات اإلعالمية ،سواء
كانت قنوات ،أو مواقع ،أو مكاتب إعالمية ،من خالل

توثيق إفادة أقوال القائمين عليها ،إلطالع الرأي
العام على حجم الضرر الذي أصاب المجال الحقوقي

واإلعالمي منذ سبتمبر .2014

وفي مؤتمر صحفي هدد «أحمد العسيري» ــ وهو
الناطق باسم التحالف العربي الذي تأسس لدعم
الشرعية في اليمن ــ وسائل إعالم تتبع الرئيس

((( من رسالة االتحاد الدولي للصحفيين الموجهة لزعيم حركة انصار الله في اليمن بتاريخ 25سبتمبر http://www.ifj-arabic.org/page-ifj-535.html 2015
((( تقرير رصد وضع الحريات الصحفية خالل النصف األول من العام 2015م الصادر عن نقابة الصحفيين اليمنيين http://www.yemenjs.net/upload/libraries/
pdf/10/pdf.pdf
((( مقتبس من كلمة القاها عضو نقابة الصحفيين اليمنيين امام مجلس حقوق االنسان-جنيف –موقع صدى عدن االخباري http://www.sadaaden.uk/read-
news/335292
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المسؤول

يظهر الحوثيون «المليشيا التي استولت على الدولة في آواخر
 ،»2014في طليعة ممارسي االنتهاكات البشعة والتي توزعت

بين «التهديد واالختطاف ،واستخدام صحفيين كما في حالتي
المراسل التلفزيوني الصحفي عبدالله قابل وزميله يوسف

وصول إلى
ً
العيزري ،في مواقع مستهدفة ،كدروع بشرية،
التعذيب حتى الموت والتصرف بالجثة كما في حالة الناشط

سليمان البرعي.

وقد تزايدت االنتهاكات بشكل ملحوظ منذ اندالع الحرب

في اليمن ،بين مليشيا الحوثي من جهة ،والحكومة الشرعية
المعترف بها دوليا والمدعومة من دول التحالف العربي

الذي ترأسه المملكة العربية السعودية ،من جهة أخرى.

ورغم بروز مليشيا الحوثي على واجهة استهداف الناشطين
واإلعالميين ،إال أن ذلك ال يعفي األطراف األخرى من انتهاكات

قامت بها بذريعة ندرتها!.
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منهجية التقرير

عملت منظمة «سام» للحقوق والحريات على رصد وتوثيق االنتهاكات بحق

وقت مبكر ،من خالل فريق متكامل
ٍ
اإلعالميين والنشطاء الحقوقيين في
من الباحثين المتخصصين في توثيق االنتهاكات ،ووفقاً للمعايير الدولية
الخاصة بالرصد والتوثيق ،ويتواجد هؤالء الباحثين في أغلب المحافظات

اليمنية ،ويتوزع عدد منهم بمناطق متفرقة في إطار المحافظة الواحدة،

وخصوصاً تلك التي شهدت وتشهد صراعاً عنيفاً وممتداً.

قابل فريق «سام» العديد من الضحايا ،واستمع إلى الشهود ،وعاين بعضاً
من األضرار التي لحقت بالمؤسسات اإلعالمية والحقوقية ،مستخدماً

عدداً من الوسائل واألدوات للوصول إلى الضحايا ،منها :البحث الميداني،
االتصاالت ،االنترنت ،ومخاطبة الطواقم اإلدارية في المؤسسات اإلعالمية

والنقابية والتواصل مع صحفيين ونشطاء وأصحاب رأي ،إلى جانب توثيق
إفادات –تم التأكد من صحتها -نشرها نشطاء ومدافعون عن حقوق اإلنسان

وصحفيون عبر وسائل التواصل االجتماعي كانوا قد تعرضوا النتهاكات ،هذا

إلى جانب ما كانت تنشره بعض وسائل اإلعالم في مواقعها.

وحرصت منظمة «سام» على الحصول على تقارير طبية في الوقائع
التي استدعت ذلك ،وشهادات الوفاة للضحايا من القتلى ،وصور توثق

ما تعرض له ضحايا االعتداءات الجسدية والتعذيب ،وتبين آثار الهجمات

واالعتداءات على الوسائل اإلعالمية والمنظمات الحقوقية؛ حتى تكون
المعلومات موثوقة وتتمتع بأعلى درجات المصداقية؛ لذلك لزم اإلشارة

أن هناك معلومات ووقائع كان من الصعوبة الوصول إليها ،والتنبيه إلى
أن المعلومات التي حصل عليها الفريق ال تعكس كل الحقيقة على الواقع،

لكنها تكشف حجم المأساة وتعدد االنتهاكات المرتكبة.

يعمل فريق «سام» في ظروف ميدانية بالغة التعقيد؛ نظراً للصراع المسلح
الذي شمل مساحات كبيرة من مناطق الجمهورية اليمنية ،وخصوصاً في

المناطق الساخنة ،حيث تعرضت المنظمة وباحثيها الميدانيين لحمالت
تشويه واستهداف من قبل أطراف مختلفة من أطراف النزاع المسلح

باليمن؛ بسبب نشاط المنظمة المدافع عن حقوق اإلنسان.
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إطار قانوني

كفل كل من القانون الدولي لحقوق
اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني

للصحفيين

والمؤسسات

اإلعالمية

حماية خاصة أثناء السلم ووقت الحرب،

واعتبر المساس بهذه الحماية أو الحط
منها جريمة ،ومن تلك االتفاقيات
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية

والسياسية ،واإلعالن العالمي لحقوق
اإلنسان ،حيث نصت المادة ( )19منه

بحرية
«لكل شخص ُّ
ِّ
على أن:
حق التمتُّ ع ِّ
حريته
ُّ
الرأي والتعبير ،ويشمل هذا
الحق ِّ
في اعتناق اآلراء دون مضايقة ،وفي
وتلقيها ونقلها
ِّ
التماس األنباء واألفكار
بأية وسيلة ودونما اعتبار
إلى اآلخرينَّ ،

للحدود».

اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف لعام
 1949على ما يلي:

 1يعد الصحفيون الذين يباشرونمهمات مهنية خطرة في مناطق

المنازعات المسلحة أشخاصاً مدنيين

ضمن منطوق الفقرة األولى من المادة
.50
2-

يجب

حمايتهم

بهذه

الصفة

بمقتضى أحكام االتفاقيات وهذا اللحق

«البروتوكول» شريطة أال يقوموا بأي
عمل يسيء إلى وضعهم كأشخاص

مدنيين (.)...

كما تشير اللجنة الدولية للصليب األحمر

اإلنساني

في القواعد العرفية للقانون الدولي

يؤدون مهماتهم في مناطق النزاعات

الفصل العاشر إلى أنه «يجب احترام

واعتبر

«قانون

القانون

الحرب»

الدولي

الصحفيين

الذين

المسلحة كالمدنيين يجب احترامهم
وحمايتهم من كل شكل من أشكال
«يؤمن القانون
الهجوم المتعمد ،حيث
ّ

الدولي اإلنساني للصحفيين المدنيين

الحماية نفسها المكفولة للمدنيين

طالما أنهم ال يشاركون مباشرة في
األعمال العدائية».
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اإلنساني ( )2005في قاعدتها  34من
وحماية الصحفيين المدنيين العاملين
في مهام مهنية في مناطق نزاع مسلح
ما داموا ال يقومون بجهد مباشرة في

األعمال العدائية ( .»)...وهذه قاعدة
عرفية مطبقة في النزاعات المسلحة

الدولية وغير الدولية على حد سواء.

2020

الحقيقة وسط النار

مهنة خطرة

ويحظر القانون الدولي اإلنساني في جميع النزاعات

االلتزامات التي قبلتها الجمهورية اليمنية في إعالن

ال يشاركون فعلياً في األعمال العدائية أو أصبحوا

الجمعية العامة لألمم المتحدة في القرار رقم (A/

المسلحة صراحة األفعال التالية ضد األشخاص الذين
عاجزين عن المشاركة فيها( :أي عنف ضد الحياة
واألشخاص ،السيما القتل بكل أشكاله ،التشويه،
المعاملة القاسية والتعذيب ،أخذ الرهائن ،االعتداء

على الكرامة الشخصية ،خاصة المعاملة المهينة
والحاطة بالكرامة ،إصدار عقوبات وتنفيذ اإلعدامات
بدون حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة قانوناً

تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف بضرورتها

من طرف الشعوب المتمدنة)(((.

حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان الذي تبنته
 ،((()144/RES/53أبرز عدد من الوسائل واألساليب
التي يمكن للمدافعين عن حقوق اإلنسان والنشطاء
األخذ بها للعمل بجو من الحرية بعيداً عن التضييق أو

التهديد ،وقد كانت الجمهورية اليمنية إحدى الدول

الملتزمة والمتعهدة بما ورد في اإلعالن.

والواضح أن تلك االلتزامات والتعهدات كانت محل

اختراق واسع وانتهاك صارخ من قبل أطراف النزاع
المسلح كافة ،حيث تصدرت مليشيا الحوثي وقوات

وقد أدان مجلس األمن الدولي في قرارهS/

عسكرية موالية لصالح ،والحكومة اليمنية وأجهزتها

الصحفيين ووسائل اإلعالم واألفراد المرتبطين

المسلحة الموالية لها كانت هي األخرى غير ملتزمة

)RES/1783(2006

الهجمات

المتعمدة

ضد

بهم أثناء النزاعات المسلحة ،وساوى سالمة وأمن

الصحفيين ووسائل اإلعالم واألطقم المساعدة في
مناطق النزاعات المسلحة بحماية المدنيين هناك،
واعتبر المجلس الصحفيين والمراسلين المستقلين

مدنيين يجب احترامهم ومعاملتهم بهذه الصفة،
وعد المنشئات والمعدات الخاصة بوسائل اإلعالم
ّ
أعياناً مدنية ال يجوز أن تكون هدفاً ألي هجمات أو

أعمال انتقامية(((.

وفي سياق متصل ،كفل العهد الدولي الخاص

بالحقوق المدنية والسياسية ،والذي صادقت عليه

حكومة اليمن ،حرية تكوين الجمعيات وحرية الرأي
والتعبير ،وضرورة احترام استقاللية المدافعين عن
حقوق اإلنسان ونشطاء المجتمع المدني واحترام
حقوقهم .وضمن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

أيضاً تعهدات الدول بالعمل والتعاون على تعزيز
احترام ومراعاة حقوق اإلنسان وحرياته األساسية
وكفالة إنشاء النقابات واالنضمام إليها ،كما أن

األمنية والعسكرية ذلك االختراق ،وكذلك الفصائل
بحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان والنشطاء
ومارست ضدهم عدد من االنتهاكات ولكن بصورة
أقل مما مارسته مليشيا الحوثي

العسكرية.

والملفت أيضاً هو ذلك المسلك العنيف الذي قامت
به دول التحالف العربي ضد المدافعين والنشطاء

ووسائل اإلعالم ،إما عبر غارات جوية لطيران التحالف
أو عبر تشكيالت أمنية في محافظات« ،عدن»

و»حضرموت» و»تعز» و»شبوة» ،أشرفت عليها
دولة اإلمارات العربية المتحدة العضو األبرز في

التحالف.

وترقى بعض هذه االنتهاكات إلى مستوى جرائم
الحرب ،وجرائم ضد اإلنسانية .وبهذا الخصوص فإن

الجرائم التي تقع على الصحفيين ومراسلي الوكاالت
والصحف تحديداً ال تتقادم شأنها شأن الجرائم التي
تقع على المدنيين بحسب اتفاقية عدم تقادم جرائم

الحرب والجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية .1968

((( مقابلة مع السيدة “أنتونيال نوتاري” المسؤولة عن مشروع اللجنة الدولية للصليب االحمر حول مسألة سالمة الصحفيين والقانون الدولي اإلنساني في اإلعالم
أثناء الحروب .موقع اللجنة الدولية للصليب األحمرhttps://www.icrc.org/ara/resources/documents/interview/30-international-conference-
interview-notari-221107.htm
((( قرار مجلس االمن الدولي –مركز وثائق االمم المتحدة PDF/N0668158./58/681/https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06
pdf?OpenElement
((( إعالن حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان ..تبنته الجمعية العامة لألمم المتحدة في الدورة (8 ،)53مارس https://documents-dds-ny.un.org/ 1999
PDF/N9977087.pdf?OpenElement/87/770/doc/UNDOC/GEN/N99
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مهنة خطرة

الملخص التنفيذي

بلغت أوج االنتهاكات عند سيطرة الحوثيين على

العاصمة اليمنية صنعاء في  21سبتمبر  ،2014ويعد

الحوثيون الذين تحالفوا مع صالح ،الطرف األبرز الذي
قام بأكبر عدد من االعتداءات وأكثرها بشاعة ،وانتقلت
تلك االعتداءات تدريجياً وبشكل مقلق إلى محافظات
"عدن" و"حضرموت" و"تعز" ،الخاضعة لسلطة الحكومة

اليمنية ممثلة بالرئيس اليمني "عبد ربه منصور هادي"،
ويعمل المدافعون عن حقوق اإلنسان والصحفيون

فضال
ووسائل اإلعالم في تلك المناطق ببيئة خطرة،
ً
عن تعرضهم ألعمال انتقامية من قوى أمنية وجماعات

مسلحة تنتشر في بعض المحافظات الجنوبية وتحت

مظلة التحالف العربي.

وثقت منظمة "سام" أكثر من ( )1,586انتهاكاً ضد
المدافعين عن حقوق اإلنسان ومنظمات المجتمع

المدني والمؤسسات اإلعالمية ومراسلي الصحف
ونشطاء مواقع التواصل االجتماعي والوكاالت خالل

1096
حالة انتهاكاً ضد الصحفيين وأصحاب الرأي

490
والمؤسسات اإلعالمية

انتهاكا بحق المدافعين عن حقوق اإلنسان

والنشطاء والمؤسسات الحقوقية والمهتمة
بالدفاع عن حقوق اإلنسان.

الفترة التي يغطيها التقرير ،توزعت على النحو التالي:

وقد تعددت تلك االنتهاكات ما بين القتل واالعتداء الجسدي ،والتعذيب حتى الموت ،واالعتقال واإلخفاء

القسري واالحتجاز التعسفي ،والمحاكمات بسبب الرأي ،وتدمير المؤسسات اإلعالمية والعبث بمحتوياتها

ونهبها ،وإغالقها في أحيان كثيرة ،إلى جانب االنتهاكات التي تتعلق بالتهديد وتكميم األفواه والمصادرة
والمنع والفصل.

وشملت تلك االنتهاكات معظم المحافظات اليمنية ،وكانت المناطق الخاضعة لسلطة مليشيا الحوثي
متصدرة لتلك االنتهاكات ،ثم المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية ،وخصوصاً تلك التي تخضع
لتشكيالت عسكرية تتلقى أوامرها من قيادات عسكرية إماراتية تتبع التحالف العربي في "عدن" و"المكال"
و"تعز" ،وبرزت دول التحالف العربي كأحد منتهكي حقوق المراسلين اإلعالميين ،كما كان لتنظيمات متطرفة
كـ "تنظيم القاعدة" دور في ممارسة االنتهاكات ،إلى جانب بعض الجماعات المجهولة.
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الحقيقة وسط النار

مهنة خطرة

يتكون التقرير من فصلين وكل فصل إلى أقسام.
في الفصل األول المكون من قسمين ،جرى استعراض االنتهاكات التي تعرضت

لها منظمات ومبادرات مدافعة عن حقوق اإلنسان في القسم األول ،وفي
القسم الثاني من هذا الفصل جرى استعراض نماذج وشهادات من االنتهاكات
التي تعرض لها األشخاص المدافعون عن حقوق اإلنسان من محامين أو نشطاء أو
متطوعون ..وفي الفصل الثاني من التقرير ،قسمين :في القسم األول نماذج

وشهادات من االنتهاكات التي تعرض لها إعالميون "صحفيون" ،وفي القسم الثاني
نماذج وشهادات من االنتهاكات التي تعرضت لها وسائل إعالمية وجرى تبويبها
كالتالي :قنوات تلفزيونية يمنية ،مؤسسات وإذاعات إف إم (راديو) ،مؤسسات

صحفية ،مؤسسات إقليمية ودولية ،وفي في األخير ،نماذج من االنتهاكات التي

تعرض لها النشطاء في مواقع التواصل االجتماعي "اإلعالم البديل".
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الفصل األول
التغاضي مقابل السالمة
مع اقتحام مليشيا الحوثي للعاصمة اليمنية صنعاء ،تضاعفت المخاطر على

المدافعين عن حقوق اإلنسان ومنظمات المجتمع اليمني ،إذ بلغ التوجس
ذروته تجاه كل ما هو مدني ،وكانت التهم جاهزة وصنوف العقاب أيضاً ،

تجاه كل من لم يرق لهم ،أو يعتبرونه خصما.

االلتزام بالصمت ،كان الخيار األسلم للحفاظ على الحياة ،وتحت هذا الضغط

غادرت بعض المنظمات من العاصمة صنعاء ،كما اتجه بعض الناشطين إلى

أماكن بعيدا عن المكان الذي اتخذته المليشيا مسرحا ألعمالها.

سواء كانوا أشخاصا أو
إال أن الكثير من المدافعين عن حقوق اإلنسان
ً
مكونات ،تحدوا الواقع الجديد ،ليعملوا في توثيق ورصد االنتهاكات من
قلب المعمعة ،فتعرض العديد منهم لالنتهاكات من مختلف أطراف النزاع
المسلح..

وثقت منظمة "سام" تلك الجرائم ،وفي هذا الفصل من التقرير ترصد
االنتهاكات التي جرى تقسيمها إلى قسمين ،األول :يرصد االنتهاكات التي

تعرضت لها مكونات ناشئة أو مبادرات مجتمعية أو منظمات حقوقية،

وفي القسم الثاني :يرصد االنتهاكات التي تعرض لها أشخاص يدافعون عن
حقوق اإلنسان..

الحقيقة وسط النار

مهنة خطرة

القسم األول
منظمات المجتمع المدني
أدت الحرب إلى إغالق مقار منظمات حقوقية وخاصة في العاصمة «صنعاء»،
وسحب تراخيص بعض المنظمات وتوجيه البنوك بتجميد أرصدتها ،وفي المقابل

زادت االنتهاكات والمعتقالت السرية ،وتنوع المنتهكين.

وأمام هذا االجراء «التشديد على المنظمات ومحاربتها ،وتضاعف االنتهاكات»،
نشأت مكونات بديلة لتعمل وسط بيئة خطرة تمارس القمع ،وبإمكانيات
المنتَ َهكة وتتكبد
متواضعة عملت وتعمل هذه المكونات للدفاع عن الحقوق ُ

صنوف المعاناة في سبيل ذلك.

ولم يقتصر نشوء هذه المكونات في العاصمة صنعاء حيث يسيطر الحوثيون،

إذ نشأت كيانات حقوقية في المناطق التي تخضع لسلطة الحكومة الشرعية.

رصدت منظمة «سام» خالل الفترة التي يغطيها التقرير 16 ،اعتداء على

مكونات ومنظمات ومؤسسات حقوقية ،شملت عمليات نهب أو اقتحام أو

إغالق أو مصادرة.

وتوزعت هذه االعتداءات بين مليشيا الحوثي وصالح في صنعاء ،أو مؤسسات
أمنية تتبع الشرعية في عدن ،أو من تنظيم القاعدة في محافظة حضرموت ،أو

قوى أمنية تخضع إلشراف دول التحالف العربي.

يعرض التقرير نماذج من تلك االعتداءات ،على النحو التالي:
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www.samrl.org

منظمة سام للحقوق والحريات
تعرضت منظمة سام للحقوق والحريات لحملة إعالمية منظمة من قبل أطراف
عدة بسبب تقاريرها وبياناتها الحقوقية التي وثقت كثيراً من االنتهاكات الخطيرة
التي ارتكبتها أطراف الصراع في اليمن بحق المدنيين ،ففي مايو  2017أصدرت
المنظمة بيانا كشفت فيه  18سجنا سريا وغير قانوني في محافظتي عدن
وحضرموت تحت إشراف مباشر من اإلمارات العربية المتحدة العضو في التحالف
العربي ،على إثرها شن اإلعالم التابع للتحالف هجوما إعالميا تحريضيا ضد منظمة
«سام» وراصديها وصل حد التهديد ،والتشكيك في مصداقيتها ،وفي وجودها.
في أحد برامج قناة أبو ظبي اتهموا منظمة «سام» علناً بأنها قدمت رشاوي
لمنظمات دولية أخرى لتسويق تقاريرها التي يعتبرونها مسيئة لإلمارات مثل
تقرير السجون السرية الصادر بتاريخ  24مايو  2017عن سجون عدن وحضرموت،
كما دأبت عدد من القنوات كقناة العين االماراتية على إصدار فيديوهات تتعمد
اإلساءة إلى رئيس المنظمة السابق نبيل البيضاني ومسؤول الرصد توفيق
الحميدي ،وشاركت في الحملة قناة الغد المشرق وصحيفة البيان اإلماراتية
وعكاظ السعودية وغيرها من القنوات والصحف.
وبعد إصدار منظمة «سام» بيان إدانة بشأن حكم إعدام الناشط البهائي حامد
حيدرة قدمت النيابة العامة التابعة لجماعة الحوثي في صنعاء منظمة «سام»
مع عدد من المنظمات الدولية كالعفو الدولية والسياسية كاالتحاد األوربي كأحد
الداعمين للبهائيين في الخارج ،وبعد صدور تقرير معتقل الصالح في تعز الذي
تشرف عليه مليشيا الحوثي بتاريخ  10فبراير  ،2020كتب وكيل وزارة اإلعالم
التابعة لجماعة الحوثي مقاالت في صحيفة الثورة بعنوان (سام الداعشية).
وبتاريخ  28يوليو  ،2020تعرض موقع المنظمة لالختراق من قبل جهة مجهولة
بسبب نشاط المنظمة في فتح ملفات حقوقية كثيرة أهمها التجنيد لمدنيين
يمنيين على لحدود السعودية ،واعتقال اليمنيين في سجون المملكة العربية
السعودية ،واعتقال وتعذيب النساء في سجون مليشيا الحوثي
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هيئة الدفاع عن المعتقلين -صنعاء

هيئة الدفاع
عن المعتقلين
صنعاء

انشئت هيئة الدفاع عن المعتقلين ،بعد اجتياح قوات الحوثيين
وصالح للعاصمة صنعاء ،وقد أسسها محامون ونشطاء حقوقيون

للدفاع الطوعي عن المعتقلين وتوثيق االنتهاكات التي يتعرضون
لها .زارت الهيئة عدد من السجون والمعتقالت التي جرى فيها
احتجاز المعارضين لسلطة الحوثيين وصالح ،ونظمت الهيئة ألهالي
عددا من
المعتقلين عدد من الوقفات االحتجاجية ،كما قابلت
ً

المهتمين بمن فيهم مبعوث األمين العام لألمم المتحدة إلى
اليمن اسماعيل ولد الشيخ ،عرضت الهيئة كثير من المعلومات

المتعلقة بالمعتقلين كما أصدرت تقريرين سنويين عن أوضاعهم.

المحامي «عبد الباسط غازي» وهو رئيس هيئة الدفاع عن

المعتقلين ،تعرض لالعتقال ،ولقي عدد من أعضاء الهيئة المصير
نفسه من قبل مليشيا الحوثي  ،ومن بين األعضاء الذين تعرضوا
لالعتقال لفترات مختلفة :المحامي «محمد الهناهي» ،المحامي
«محمد أبكر» ،المحامي «عبد المجيد صبرة» ،المحامي «نصر أبو
هادي» ،وتواجه الهيئة عدة تحديات منها :عدم تنفيذ التوجيهات
القضائية باإلفراج عن المعتقلين ،والتعسف الذي تبديه مليشيا

الحوثي إزاء أعضائها.

رابطة أمهات
المختطفين
صنعاء

رابطة أمهات المعتقلين -صنعاء
رابطة أمهات المعتقلين ،هي رابطة مجتمعية تتكون من أمهات

وزوجات وبنات وقريبات المعتقلين ،تأسست الرابطة في صنعاء
للتعريف بقضية المعتقلين والمختفين قسراً  ،ومتابعة أحوال
أسرهم ،كما تتواصل الرابطة مع وسائل اإلعالم وتقوم بحمالت

إعالمية للتعريف بقضيتها.

كانت الرابطة قد عقدت لقاءات في صنعاء لتعريف المجتمع

المحلي ومكاتب المنظمات الدولية واالممية كالصليب األحمر
والمفوضية السامية لحقوق االنسان بقضية المعتقلين ،كما

نظمت ما يقارب من 32وقفة احتجاجية.

وفي عشر وقفات تضامنية ،تعرضت الرابطة المكونة
من أمهات وزوجات وقريبات المعتقلين ،إلى اعتداءات

مختلفة من قبل مليشيا الحوثي وصالح ،ومصادرة أجهزتهن

النقالة ونزع «خمر» أغطية الرأس ،لبعض المشاركات.

ببساطة؛ األمهات يبحثن عن فلذات أكبادهن ،ويتعرضن النتهاكات

أيضا.
ال تنتهك القانون اإلنساني وحده ،بل والعرف ً
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هيئة الدفاع
عن المعتقلين
عدن

هيئة الدفاع عن المعتقلين -عدن
هيئة الدفاع عن المعتقلين ،هيئة أخرى أنشئت في محافظة

عدن بهدف حصول المعتقلين على حقوقهم الدستورية المتمثلة
بسرعة اإلجراءات والتحقيق مع المحتجزين في السجون ،وكان

تأسيس الهيئة يهدف إلى معرفة التهم المنسوبة للمعتقلين،
ومعرفة أماكن تواجدهم والسماح ألهاليهم بزياراتهم ،وحضور

تثبت إدانته.
محاميهم جلسات التحقيق معهم واالفراج عمن لم ُ

دشنت الهيئة مجموعة من األنشطة لتحقيق أهدافها ،ومن بين

أنشطتها :رصد وتوثيق حاالت االعتقال واالختفاء القسري من

خالل انشاء وحدة الرصد وتوثيق تابعه لها.

قامت الهيئة بتنظيم وقفات احتجاجية مع أمهات المعتقلين

وزيارة السجون والمعتقالت لمعرفة مصير المعتقلين والبحث
مع إدارة السجون عن حلول لإلشكاليات القائمة ،كما التقت
مع المختصين األمنيين من بينهم مدير شرطة محافظة عدن

وقائد قوات الحزام األمني المدعوم من اإلمارات وقيادات في

المقاومة الجنوبية.

تعرض أعضاء الهيئة للمضايقات من قبل جهات أمنية في
محافظة عدن وكتائب مسلحة ،بسبب عمل الهيئة ،ومع ذلك

مازالت مستمرة في عملها رغم الظروف األمنية المعقدة

هيئة الدفاع
عن المعتقلين
حضرموت

وضعف اإلمكانيات الفنية والمادية لها.

هيئة الدفاع عن المعتقلين -حضرموت
عقب تأسيس الهيئة في شهر يونيو  ،2016تعرضت لحملة اعتقاالت

عددا كبيراً من العلماء والوجهاء ،والناشطين.
واسعة شملت
ً
لم يكن هناك أي دليل لتهمة على معتقل ،ولم يكن هناك

أي إجراء قانوني بحق المئات الذين تعرضوا لالعتقال ،ولم

ينالوا أبسط حقوقهم اإلنسانية ،ولم يسمح بالتواصل معهم
وال معرفة أماكن احتجازهم ،بعضهم تعرض للتعذيب حتى
فارق الحياة ،كما حصل مع الشاب «محمد عوض بارحمة»،

والفنان الكوميدي «محفوظ جمعان محروس» (عومي).

جرت عملية االعتقال الواسعة ،تحت مبرر محاربة «تنظيم

القاعدة».
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مسيرة الماء من إب إلى تعز

مسيرة الماء
من إب الى تعز

هي مبادرة مدنية ،أطلقها ناشطون وصحفيون وأعضاء من

اللجنة الثورية التابعة للحوثيين في محافظة إب المتاخمة لتعز،
وجاءت المبادرة عقب اشتداد الحصار على مدينة تعز من قبل

مليشيا الحوثي ،وصعوبة حصول المواطنين على المياه بعد منع
الحوثيين دخول ناقالت المياه إلى المدينة .كان منظمو المسيرة
يعتزمون على تسيير ناقالت محملة بالمياه إلى مدينة «تعز»

المحاصرة.

اجتماعا لتنسيق جهود
في أكتوبر  ،2015عقد منسقو المسيرة
ً

عمل وانطالق المسيرة ،وأثناء اجتماعهم في الفندق واتفاقهم
على موعد االنطالق ،داهم مسلحو مليشيا الحوثي بقيادة

«أبو عماد الحسني» غرفة الفندق ،واعتقلوا منظمي المسيرة

وعددهم ( )25شخصاً  ،وقاموا بتفتيشهم ومصادرة جميع

مقتنياتهم بما فيها هواتفهم الشخصية ،ثم توجهوا بهم إلى

مبنى األمن السياسي.

تعرض بعضهم للتعذيب عبر الضرب بالهراوات والصعق بالكهرباء
في زنازين األمن السياسي .روى الصحفي «محمود ياسين»،

تعرضه لعملية تعذيب بالغة القسوة لمدة ساعة ونصف(((،
ومثله الناشط «أمين الشفق» ،الذي تعرض للضرب واستمر
ألشهر في السجن في محافظة إب ،ثم جرى نقله إلى سجن

األمن القومي بصنعاء ليبقى سنتين في المعتقل.

((( نشر على صفحته في الفيس بوك شهر نوفمبر 2015م مذكرات اعتقاله وما تعرض له
ورفقائه في المعتقل https://www.facebook.com/mahyassin30611?fref=nf
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القسم الثاني
المدافعون عن حقوق اإلنسان

من خالل رصدها لالعتداءات بحق المدافعين عن حقوق اإلنسان من المحامين
والصحفيين ،الحظت منظمة «سام» وجود توجه عام لدى مليشيا الحوثي
وقوات الرئيس السابق علي صالح إلسكات كافة األصوات ووقف الجهود
التي تبذل من أجل الدفاع عن الضحايا وخاصة في العاصمة اليمنية «صنعاء».

وفي  2018فقط ،رصدت المنظمة ( )471حالة انتهاك ارتكبها الحوثيون
بحق المدافعين عن حقوق اإلنسان من محامين وحقوقيين وسياسيين،

وتنوعت االنتهاكات ما بين االختطاف واالعتقال لفترات طويلة والضرب

والشتم والشروع بالقتل.

كما رصدت المنظمة وجود حاالت اختطاف واعتداء على نشطاء من

قبل قوات عسكرية وأمنية تتبع حكومة الشرعية في كل من «عدن»
و»حضرموت» .وهذه بعض الحاالت التي وثقتها المنظمة:

الحقيقة وسط النار

مهنة خطرة

عبدالرحمن برمان
محامي

في

16

وحذرني

مارس

وقال

لي

،2015

بالنص

جاني

(إذا

شخص
لم

أعرفه

تغادر

ويعمل

صنعاء

بأسرع

لصالح

وقت

األمن

فإنك

القومي

مقتول

وفي اليوم التالي  17مارس  ،2015تعرضت لمحاولة اغتيال من قبل حراسة المحكمة الجزائية
المتخصصة عند محاولة مغادرتي المحكمة عندما طلبوا مني احضار امر من رئيس النيابة يسمح

لي بالخروج وكان الطلب غريب وشاهدتهم يستعدون إلحاطتي من جميع االتجاهات فأمسك
بي اثنان منهم وقام الثالث بسحب -جنبية وهي عبارة عن -سالح أبيض كان يخفيه على كرسي
ويجلس عليه وحاول ثالث مرات طعني لكني اتقيت الطعنات بالرجوع للخلف وتخلصت من

أحدهم وساعدني مدير المحكمة بأن أمسك بأحدهم في محاولة الطعن الثالثة حدثت قطع

في قميصي ورجعت واحتميت داخل المحكمة وأبلغت رئيس النيابة ووكيل النيابة ولكن لم
يحركا ساكن وبعد وساطة بعض الحضور سمح لي بمغادرة المحكمة وغادرت صنعاء بعد

ساعات من الحادث ولم أعد إليها.

في ليلة  21سبتمبر  2014وبعد دخول الحوثيين الى صنعاء وصلت سيارتان
نوع

فيه

«شاص»

مؤسسة

تحمالن

برمان

مسلحين

للمحاماة

حوثيين

ووضعتا

واالستشارات

البرج

التجاري

القانونية

تحت

الذي

تقع

الحراسة.

تم السماح للموظفين والمحامين بممارسة عملهم لكن ال يسمح بإخراج اي شيء من داخل

المكتب لكن فقدت جهاز الالبتوب الخاص بي من داخل المكتب مما يدل ان الحوثيين قد فتحوا

المكتب.

في شهر ديسمبر جاء مندوب عن الحوثيين وأبلغ سكرتير المكتب يبلغني بضرورة الحضور
لدى المشرف وتغيير عقد اإليجار باسم المشرف وتوريد اإليجارات لهم وعدم توريدها
للمالك ألن البرج قد تم مصادرته لصالح الحوثيين ،كنت خارج اليمن وأبلغتهم بالرفض
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الحقيقة وسط النار

مهنة خطرة

وطلبت حكم أو قرار قضائي يلزمني بذلك.

قام

وبعد عودة العاملين في المكتب للدوام وجدوا

نستطيع تحريك القضية ضد أي مشرف حوثي.

في منتصف  2016وبعد إجازة شهر رمضان والعيد

ان مفتاح باب المكتب قد تم تغييره ،ومنعهم
حراس البرج الحوثيين من الدخول ،وأبلغوهم أن
المكتب قد تم مصادرته من قبل الجماعة ،ورغم

تدخل نقابة المحامين وتشكيل لجنة لمتابعة

الحوثيين إلعادة المكتب أو السماح لزمالئي بأخذ
األثاث والمكتبة القانونية ،وعد الحوثيون أكثر من
مرة بتسليم المكتب إلينا لكنهم تراجعوا وقالوا

القضية على أكثر من عضو وقالوا جميعهم ال
في يوم  21يناير  ،2016قامت مجموعات مسلحة تتبع

جماعة الحوثي تساندها عناصر من الحرس الجمهوري

باقتحام منطقة غور لهب مديرية دمت بمحافظة
الضالع وعند سيطرتهم على قريتي «الجهدعة» قاموا

بنهب منزلي بكل ما بداخله من أثاث وسالح شخصي

وجنابي ووثائق وشهادات ومالبس ووثائق ملكية
أموالنا ثم قاموا بتفجير المنزل المكون من دورين

أن هناك أمر قضائي بالحجز على المؤسسة.

وملحقاته كما تم تفجير منزل ابن عمي الذي كان

النيابة قسم الشرطة بالتحقيق في واقعة السطو

كان أطفالي قد نزحوا من صنعاء إلى دمت ثم عادوا

قدمت شكوى إلى النيابة ومنذ  4سنوات وجهت
وعند النزول من قبل القسم جاء مشرف الحوثيين
وقال للضابط المحقق أن المكتب تم الحجز عليه ألن

صاحبه عبدالرحمن برمان يعمل مع العدوان السعودي،

يقود للمقاومة الشعبية ضد الحوثيين في المنطقة
الى صنعاء بعد تفجير منزلنا حتى تمكنوا من الوصول

إلى عدن ثم الى الرياض ومنها غادرنا الى أمريكا،
وقام الحوثيين بالحجز على حسابين بنكيين باسمي

وعند السؤال عن اسمه عرف نفسه بكنيته فقط.

والحجز التحفظي على األرصدة وغادرت اليمن أنا

عدم معرفة االسم الكامل للمشرف الذي

الحوثيين وصادروا كل شيء.

ظلت النيابة تماطل في تحريك القضية بحجة
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المحامية هدي الصراري

الحصله على جائزة مارتن إينالز 2020

هدى محسن سيف عبدالله الصراري40, .
عام, .محاميه وراصده في مجال انتهاكات
حقوق االنسان ,رئيس مؤسسة دفاع للحقوق
والحريات.
تتحدث عما تعرضت لها بسبب عملها في
الدفاع عن حقوق االنسان «بدأت واقعة
التهديد بفعل نشاطي الحقوقي في رصد
وتوثيق انتهاك االعتقال واالخفاء القسري
الذي تقوم به أجهزة االمن وقوات مكافحة
اإلرهاب والحزام األمني التابع للتحالف دون
أي مسوغ قانوني  ،وترتكب هذه األجهزة
األمنية مداهمات في ساعات الفجر األولى
لمنازل المعتقلين وتقوم باعتقالهم دون
أي أوامر من النيابة العامة المخولة بأصدر
امر القبض  ،كما وأن الوقت الذي تداهم
فيه المنازل غير قانوني ناهيك عن إخفاء
المعتقلين وعدم اإلفصاح عن أماكنهم ومن
هي الجهة التي قامت باعتقالهم نتيجة تعدد
األجهزة األمنية ورفضها التعاطي مع أولياء
أمور وذوي المعتقلين والمخفيين .
ومع انتشار وتصاعد وتيرة انتهاكات
االعتقاالت واالخفاء القسري في محافظة
عدن بعد تحريرها وتعرض العديد من
األشخاص لالعتقاالت بطريقه غير قانونيه
وال انسانيه البته تصاعدت شكاوى المواطنين
خاصه مع تعطل األجهزة القضائية بعدن
وعدم مسؤوليتها عن التحقيق وفي ظل
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رفض األجهزة األمنية عرض المعتقلين على
النيابة والقضاء لضمان محاكمتهم بشكل
عادل وفق قانون الجرائم و العقوبات اليمني
الذي ينص على ان « ال جريمة وال عقوبة
اال بنص «  ،ناهيك عن ان كل اإلجراءات من
بداية المداهمات الى االعتقال واالخفاء غير
قانونيه ومخالفه لقانون اإلجراءات الجزائية
اليمني وتنتهك أيضا هذه الممارسات القانون
الدولي اإلنساني وقانون حقوق االنسان .
ومن هنا تنبهنا الى ضرورة رصد وتوثيق تلك
االنتهاكات والجلوس لالستماع لذوي الضحايا
ومعرفة االنتهاكات التي تتعرض لها االسر أثناء
المداهمات وقمنا أيضا بعمل قاعدة بيانات
بأسماء وعناوين الضحايا ووقائع االنتهاكات
من اعتقال تعسفي واخفاء قسري  ،وكنت
ضمن فريق حقوقي ننفذ نزول الى منازل
أهالي الضحايا ونتابع األجهزة األمنية لمعرفة
مصير المعتقلين وكنا نتلقى شكاوى وبالغات
من تكدس أعداد السجناء في السجن المركزي
حيث بلغ عدهم أكثر من ( 500سجين ) دون
تحقيق أولي وال ملفات من النيابة ومن بين
السجناء كانوا أيضا اشخاص مختلين عقليا .
عملت على تزويد المنظمات الحقوقية
المهتمة برصد وإصدار تقارير عن وقائع
االنتهاك وتسجيل إفادات ذوي الضحايا
ومساعدتهم في البحث عن أوالدهم
المخفيين في السجون السرية في بداية

2020
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مهنة خطرة

االمر التي كنا نجهل مكانها  ،شيئا فشيئا تواصلنا مع
معتقلين مفرج عنهم وكنا نتلقى إفادات غير موثقه
بحدوث تعذيب وقتل خارج نطاق القانون في تلك
السجون وانتهاكات كثيرة تصاحب وقائع االعتقال .
بدأت بتدوين وتتبع كل الخيوط التي تربط تفاصيل
االنتهاكات عبر تدوين شهادات لمعتقلين مازالوا داخل
بير أحمد والسجن المركزي و آخرين كانوا يتواصلوا
مع أمهاتهم بشكل سري وكانت تصدر قوائم سريه
مكتوبه بخط اليد بأسماء المعتقلين اللذين ظلوا
لعامين واكثر مخفيين وكيف انهم تعرضوا للتعذيب
على أيدي محققين في األجهزة األمنية التي قامت
بالقبض واالعتقال وكانوا شهودا على تعذيب ومقتل
أصدقاء لهم أثناء االعتقال .
كذلك قمت بأنشاء رابطة أمهات المعتقلين في عدن
وكنت انسق معهم الوقفات والظهور اإلعالمي
للتحدث عن اعتقال واخفاء أوالدهن وازواجهن وذويهن
وقمت بالتصريح لعدة مواقع اعالميه  ،وبداية
تلقي التهديد حينما ظهرت على قناة الجزيرة في
تقرير بثته القناة نقال عن وكالة اسوشيتد برس التي
عملت تحقيق استقصائي للسجون السرية في عدن
وحضرموت وتكلمت عن واقعة االعتقال التعسفي
واالخفاء القسري وعرضت بعض الحاالت التي ظهرت
تتحدث عن تلقيها التعذيب بفعل هذه االنتهاكات
والجهات المسؤولة عن االنتهاك .

يمتلكون صفحات على مواقع التواصل واعالميين
معروفين باالسم ينتموا لكيانات سياسيه مواليه
لألجهزة األمنية التي تقوم باالعتقال واالخفاء وتم
سرقة أجهزة الهاتف المحمولة ومهاجمتي بشكل
مستفز والتعرض ألسرتي والتشنيع بسمعتي .
كنت ال استطيع الخروج للعمل أو الذهاب للرصد خوفا
من تنفيذ التهديد استمرت حمالت التهديد بالقتل
بشكل متقطع ولفترات وتحميلي مسؤولية التقارير
الحقوقية التي تصدر من منظمات دوليه ضد وقائع
انتهاك االعتقال واالخفاء القسري خاصه بعد مشاركاتي
في مؤتمر حقوق االنسان في جنيف ألكثر من مرة .
ومن ضمن االشاعات التي اطلقوها مؤخرا انني تم
القبض عني ضمن خليه أرهابيه في األردن وان السلطات
األردنية من قامت باعتقالي ونشروا قوائم أسماء
ومبالغ ماليه وأجهزة تم الحصول عليها معي بشكل
مغرض وانني انتمي لجماعة االخوان المسلمين وتقوم
بتمويل انشطتي دولة قطر  ،كل تلك االشاعات عرضت
حياتي وحياة أسرتي بشكل مباشر للخطر اضطررت
لوقف نشاط مؤسستي (دفاع للحقوق والحريات )
التي كنت اشهرتها في مايو 2018م  ،وأعلنت عن
تأسيس رابطة مناصرة ضحايا االغتياالت .
احتفظ بكل صور التهديدات واالشاعات التي تعرضت
لها من أكثر من حساب على مواقع التواصل االجتماعي
ومن أشخاص تعمل في أجهزة االمن .

تعرضت لحملة سب وقذف وتهديد من قبل أشخاص
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عبدالباسط غازي  -محامي
رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين بصنعاء تعرض لالعتقال أربع مرات.
يقول عبد الباسط غازي رئيس الهيئة أن المرة األولى العتقاله كانت

في مديرية أمن صنعاء القديمة لمدة  9ساعات ،كان ذلك بسبب

متابعته لقضايا اعتقال "ابراهيم محيي الدين وابراهيم الحزيمي ورجل

األعمال عبدالله السنيدار" الذين كانوا معتقلين هناك.

أما الثانية حسب تأكيد المحامي غازي فكانت في سجن البحث الجنائي ،واستمر في

المعتقل لمدة شهر كامل من تاريخ  21مايو وحتى  20يونيو  ،2016وكان اعتقاله هذه المرة
بسبب متابعته لقضية اعتقال زميله المحامي أحمد النمر الذي اعتقل في وقفة احتجاجية

ألهالي المعتقلين امام البحث الجنائي!.

أكد غازي أنه لم يتم التحقيق معه ،ووجهت له اتهامات من قبيل أنه "يثير زوبعة في الوقفات

االحتجاجية ألهالي المعتقلين ،وأنه يتخابر مع دول خارجية النهم وجدوا في "فالش" له

رسالة موجهة إلى إسماعيل ولد الشيخ تطالبه بالعمل على اطالق سراح المعتقلين".

بحسب المحامي غازي ،فقد ُمنعت عنه الزيارة لمدة أسبوع ،كما جرى اعتقال آخرون كانوا
يتابعون االفراج عنه من بينهم المحاميان محمد الهناهي ومحمد النمر.
جاء اإلفراج عن غازي بعد شهر كامل جراء ضغوطات قامت بها نقابة المحامين اليمنيين

واتحاد المحامين العرب وضغوط إعالمية واعتصام اقاربه ،عالوة على تعهد غازي بعدم

تنظيم أي وقفات احتجاجية للمحامين أو مراسلة المبعوث األممي إلى اليمن.

أما االعتقال الثالث فقد كان من أمام إدارة أمانة العاصمة ،قال غازي" :كلبشوني" من وسط

الزمالء وأدخلوني إدارة األمن" ،وبعد نقله إلى سجن البحث الجنائي ،توسط أحد الضباط

لإلفراج عنه.

وفي المرة الرابعة ذهب غازي هو وزميله المحامي محمد الهناهي إلى سجن منطقة الوحدة

بعصر لمتابعة اإلفراج عن عبد الرشيد الفقيه المدير التنفيذي لمنظمة مواطنة ،والكاتب
الصحفي محمود ياسين ،وآخرين تم اعتقالهم إثر مشاركتهم في وقفة احتجاجية للمطالبة

باإلفراج عن السياسي اليمني والقيادي في حزب التجمع اليمني لإلصالح ،محمد قحطان.

قال غازي بأنه عند وصوله جرى اعتقاله ،وأكد أنه اختبأ في حمام السجن واستغل انطفاء

الكهرباء وتمكن من الهرب ،وعند اكتشاف هروبه أوقفوا المحامي محمد الهناهي إلى بعد

منتصف الليل ،وأفرجوا عنه بعد اتصال من غرفة عمليات الحوثيين.
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تنقل شيبان بين عدة سجون ،وخضع

اعتمدنا دورات المياه السيئة
للشرب في المعتقل وهددونا
بوضعنا في المكان الذي يقصفه
طيران التحالف
مهدي شيبان  -محامي
مهدي شيبان محامي نشط في الدفاع عن حقوق
االنسان في العاصمة صنعاء ،قال «شيبان» في شهادته

لمنظمة سام« :هاجم مسلحون يتبعون مليشيا الحوثي
وصالح الحي الذي أسكن فيه ،يوم األربعاء  6مايو ،2015

وأطلقوا النيران من أسلحتهم أثناء الهجوم ،وعندما
وصلوا إلى مكان سكني أصيب نجلي الذي كان بجواري
بحالة من الرعب ،ما دفعه لإلمساك بي ،ونظراً لوجود

للتحقيق أكثر من مرة ،حسب تأكيداته،
ومن بين السجون التي احتجزه الحوثيون
أن
فيها «احتياطي هبرة» ،وضح شيبان ّ

عنبر السجن (احتياطي هبرة) يتواجد به 38

سجيناً  ،وهو ما يعني وجود ازدحام شديد
في أعداد المعتقلين .وشدد شيبان على

الوضع السيء في هذا السجن ،مشيرا إلى
رداءة الطعام الذي كان يصلهم ،وسوء
فضال على اعتمادهم على
دورات المياه،
ً
مياه تلك الدورات في الشرب والتي كانت

في حالة انقطاع أغلب األوقات.

وأضاف «كل ليلة يتم استدعاء بعض

المساجين للتحقيق لساعات طويلة ،ثم
يتم إعادتهم وهم في حالة نفسية سيئة

وبعضهم تظهر على أيديهم آثار القيد».

ابني وتمسكه بي تركوني واقتادوا بعضاً من شباب الحي،

وذكر «شيبان» أنه وبعد  12يوماً من

في قلق مستمر ،حتى تم اعتقالي عصر يوم االثنين 7

ومقيد اليدين ،ثم أدخلوه إلى غرفة

وهناك صادروا كل شيء كان بحوزتي من أوراق ومفاتيح

وهو على تلك الوضعية ،كما تعرض

ثم فتشوا سيارتي الخاصة وصادروها ،وبقيت أنا وأسرتي

اعتقاله تم استدعاؤه معصوب العينين

ديسمبر  ،2015وتم اقتيادي إلى مديرية أمن الوحدة،

يتواجد بها  5أشخاص ،حيث حققوا معه

السيارة والمنزل».

للتهديدات المتكررة بوضعه في المكان
الذي يتم قصفه بطيران التحالف ،بما

يعني استخدامه كدرع بشري.

قال «شيبان»« :قام أحدهم بتقييدي إلى
ال يعلمون عني شيئاً لمدة  16يوماً  ،حتى استدعتني إدارة السجن والتقيت

بزوجتي وأوالدي».

وبعد وساطة تدخلت فيها نقابة المحامين وبعض الشخصيات ُأفرج عن «شيبان»

في اليوم األخير من شهر ديسمبر  ،2015بعد التوقيع على عدد من التعهدات

والضمانات بعدم العودة الى ممارسة النشاط الحقوقي وقد غادر منزله خوفاً

من اعتقاله مرة أخرى.
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خلف الكرسي لإلمعان في إيالمي ،وتم
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عبد المجيد صبرة  -محامي
يعد عبد المجيد صبرة من أبرز المحامين المدافعين عن حقوق اإلنسان
في العاصمة صنعاء ،وإضافة إلى متابعته الكثير من القضايا ،تم تكليفه

بالدفاع عن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ،وما يعرف بقائمة الـ

 23المحالين للمحاكمة ،أمام المحكمة الجزائية في صنعاء التي شكلها

الحوثيون.

يحكي المحامي عبد المجيد واقعة اعتقاله بالقول :في عصر يوم االثنين  13يوليو

2015م وصلت مع زميلي المحامي محمد أبكر إلى قسم شرطة النصر منطقة حدة ،لغرض
متابعة قضية مواطنة عراقية قدمت شكوى بزوجها وهو أحد أفراد مليشيا الحوثي وكان يقوم

بضربها أمام الناس.

جالسين في إحدى غرف القسم ،رأينا ثالث صور على حائطها لـمحمد
يقول صبرة« :بينما كنا
َ

اليدومي «األمين العام المساعد لحزب التجمع اليمني لإلصالح» ،ومحمد قحطان «السياسي

والقيادي في الحزب أيضا» وتوكل كرمان «الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسالم» ،يقول صبرة
أنه كان مكتوبا إلى جوار الصور المعلقة على جدار القسم «خونة وعمالء» يواصل صبرة روايته

بالقول «لفت زميلي أبكر إليها وسألني متعجباً  :هل هؤالء خونة؟! قلت له :هؤالء ابطال».

يضيف صبره «كان أحد المسلحين الحوثيين يسمعنا ،قام بسبنا وشتمنا بكالم غير الئق ،فقام

بتوقيفي وزميلي أبكر في غرفة مجاورة ،ثم أفرجوا عن زميلي أبكر وبقيت لوحدي في السجن من

الي مدير القسم ونصحني أن أحتفظ برأيي
قبيل مغرب الجمعة حتى فجر يوم السبت ،بعدها حضر ّ
لنفسي ،وقال أنه ال يستطيع أن يساعدني ،صادروا تلفوني الشخصي ،ثم أفرجوا عني بالتزام

حسب رغبتهم يتضمن أني لست مع بيان حزب االصالح المؤيد «للعدوان» (التحالف العربي)»

حسب تعبيره.

سميرة سعيد
محامية

اعتقل مسلحون يتبعون مليشيا الحوثي المحامية سميرة سعيد مع أربع من
زميالتها في يوم الجمعة الموافق  13مايو  ،2016وتم أخذهن إلى مكان غير
معلوم ،وذلك أثناء تواجد المحامية في منطقة «الحسينية» ،مديرية بيت

الفقيه ،محافظة «الحديدة» ،للقيام ببعض األنشطة الحقوقية التي تتعلق
بتوثيق إحدى وقائع انتهاكات حقوق اإلنسان ،ثم ُأفرج عنهن بعد  3أيام من

اعتقالهن.
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تعرض يوسف مهيوب لالعتقال واستُ خدمت ضده وسائل تنكيل بشعة من
قبل مليشيا الحوثي وصالح في االعتقال األول ،واعتُ قل مرة أخرى داخل

سجن النهضة وسط مدينة «تعز» التابع لمتنفذين في حزب اإلصالح.

يوسف مهيوب
محامي  -تعز

قال «حميد»« :احتجزني مسلحون يتبعون مليشيا الحوثي أثناء تواجدي

بسيارة أحد أصدقائي في شارع الثالثين يوم األربعاء 10سبتمبر ،2015ثم

اقتادوني إلى سجن مدرسة المنار ،ومكثت فيه لمدة أسبوعين».

أن أحد المحققين –يدعى «أبو مهند» ،-أطلق النار بجانبه من مسدس كان
وبين «حميد» ّ
ّ

بحوزته وهو جالس على «كنبة» بالسجن .موضحاً أنه تنقل بين  3سجون وهم ،سجن مدرسة
الرشاد ،سجن مدرسة الحياة ،معتقل مدينة الصالح ،والذي مكث فيه قرابة شهر في غرفة

فضال عن منعه من استخدام دورة المياه ألربعة أيام.
انفرادية،
ً

أن تعامل إدارة المعتقل معه كان سيئا جداً  ،وال يقدمون له سوى وجبة
وأوضح «حميد» ّ

طعام واحدة في اليوم ،قبل اإلفراج عنه بعد شهر ونصف من االعتقال.

بعد اإلفراج عن المحامي «حميد» ،وأثناء توجهه لنقابة المحامين من أجل تقديم شكوى بما

تعرض له ،استدرجه شخصان وقاموا بإخفائه يوم األربعاء  21أكتوبر 2015في معتقل مدرسة
النهضة التابع لمتنفذين يتبعون حزب اإلصالح((( ،واستخدمت ضده في المعتقل وسائل

استفزازية وممارسات مهينة كما يقول إلى جانب خضوعه لجلسات تحقيق مطولة ،عدا عن

وضعه في زنزانة انفرادية مستحدثة ال تزيد مساحتها عن متر واحد فقط.

قال «حميد» لفريق منظمة سام« :هددني أحد المحققين بالذبح في «السائلة» ،مجري
أن عائلته كانت ال تعلم عن مكان
سيول االمطار أو تسليمي لـ «تنظيم القاعدة» ،موضحاً ّ

إخفائه ولم يسمح له بالتواصل معهم ،حيث بقي مخفياً بالسجن بشكل قسري لمدة  6أشهر،
حتى ُأفرج عنه بتعاون بعض قيادات حزب اإلصالح.

((( راجع بيان منظمة “سام” عن السجون في اليمن https://www.samrl.org/ar/close-all-illegal-detention-centers-in-
 /yemenتأكدت “سام” من اغالق معتقل النهضة بعد شهر يوليو2017م
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نزار سرور
ناشط حقوقي
عدن

نزار

سرور،

االنسان،

ناشط

وخاصة

حقوقي

قضايا

مهتم

المعتقلين

بالدفاع

في

عن

محافظة

حقوق

عدن.

تعرض سرور لالعتقال من قبل قوات التحاف العربي أثناء وقفة تضامنية

مع المخفيين قسرا في سجون التحالف في العاصمة المؤقتة عدن.

نزار سرور ،وهو رئيس فريق المحامين للدفاع الطوعي عن المعتقلين

والمخفيين قسرياً في محافظة عدن -في حديثه لسام قال« :نظمنا وقفة

احتجاجية أمام بوابة قصر «معاشيق الرئاسي» بـ «كريتر» لمعرفة أماكن احتجاز المختفين

قسريا ،والمطالبة باإلفراج عن المعتقلين ،وقد بدأت الوقفة الساعة التاسعة صباح يوم األحد
ً

22يناير  2017بتجمع النساء اللواتي دعوناهن للحضور ،وعند الساعة  11:00صباحاً قام أفراد

حراسة القصر بدفع النساء وتفريقهن وأطلقوا الرصاص جواً بجوارهن».

في شهادته ،أوضح سرور أن أفراد الحراسة قاموا باعتقاله عندما شاهدوه يوثق الحدث بكاميرا

تمكن
وأن أفراد الحراسة اشتبكوا مع النساء اللواتي اعترضن على اعتقاله ،لكن بعضهن
َّ
هاتفهّ ،
من أخذ الهاتف والهروب به من أمام البوابة.

وأضاف« :قام بعض أفراد الحراسة بضربي بالعصي ودفعي إلى حائط وتوجيه األسلحة
علي ،وطلبوا مني إحضار هاتفي ولكوني ال أعلم
الرشاشة تجاهي استعداداً إلطالق الرصاص ّ

من أخذه لم أستطع إحضاره ،ثم تم دفعي إلى جيب عسكري «نوع من السيارات» ،متوقف

بجوار البوابة واقتادوني ضرباً إلى زنزانة داخل قصر «معاشيق» .وتابع« :احتجزت حتى الساعة

الرابعة عصراً بدون طعام أو شراب ،حتى حضر قائد حراسة القصر وأطلق سراحي بعد تواصل

زمالئي المحامين معه مطالبين باإلفراج عني».
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توفي تحت التعذيب
ودفن دون علم أسرته
سليمان البرعي

نشطاء شباب الثورة

ناشط في الثورة الشبابية 2011
سليمان البرعي ناشط في انتفاضة  2011وعضو في نقابة المعلمين

اليمنيين في محافظة الحديدة غرب اليمن ،أحد أقاربه روى لسام

قائال" :اقتحم مسلحون يتبعون
واقعة اعتقاله ووفاته تحت التعذيب،
ً

قوات الحوثي وصالح منزل الضحية في مديرية "باجل" في  3فبراير ،2016

واقتادوا سليمان ( 45عاماً ) إلى أحد السجون في منطقة "المراوعة" ،ونُ قل
بعد ذلك إلى مقر اللواء العاشر حرس جمهوري بمدينة "باجل" ،وبعد شهر من اعتقاله ُأعلن
عن وفاته في المعتقل ،وفي  2مارس  2016نقل مسلحو السجن جثة سليمان ،وعليها آثار

التعذيب ،إلى ثالجة مستشفى العلفي في الحديدة".

وأضاف" :ظل ذوو الضحية سليمان يتابعون استالم الجثة ،ولكن مليشيا الحوثي رفضوا
تسليمها ،وفي  8يونيو  ،2016دفنت مليشيا الحوثي وصالح الجثة دون علم أسرة سليمان،

محاولين بذلك إخفاء معالم التعذيب ودفن القضية".

31

منظمة سام للحقوق والحريات

2020

الحقيقة وسط النار

مهنة خطرة

اعتقال بال تهمة وحرمان
من رؤية طفله المتوفي
منصور عبده فارع الجرادي "الزيلعي"
محامي وناشط حقوقي

منصور عبده فارع الجرادي "الزيلعي" ــ رئيس مركز اليمن الحديث
للحقوق والحريات ــ اعتُ قل من أمام منزله في منطقة الراهدة

شرقي محافظة تعز.

اعتقال الزيلعي كان يوم الثالثاء الموافق  18أغسطس ،2015

أخفاه الحوثيون في معتقل مدينة الصالح "مدينة سكنية شرق
تعز اتخذها الحوثيون سجنا" ،أخفوه لمدة أشهر دون علم أسرته

قبل أن ُينقل إلى سجن احتياطي الثورة بالعاصمة صنعاء ،حيث
مكث فيه حتى شهر أبريل  ،2016بعدها جرى نقل الزيلعي إلى

ما يعرف بسجن مبنى الواجبات في محافظة ذمار وسط اليمن.
حصلت "سام" على توجيهات قضت بسرعة اإلفراج عن
"الزيلعي" ،وكانت هذه التوجيهات من قبل وزير الداخلية في

حكومة صنعاء التابعة لتحالف الحوثي وصالح" ،جالل الرويشان"،
ونيابة شرق أمانة العاصمة ،وقضت بتحميل الجهة التي تتحفظ

عليه مسؤولية تأخير أو عدم اإلفراج عنه ،لكن هذه األوامر لم
تُ نفذ.

أن ابنهم كان يعاني من آالم نفسية سببت له عجزاً في عينيه ،سيما وأنه
ذكر أحد أقارب "الزيلعي" لفريق "سام" ّ

قد مر على اعتقاله أكثر من سنتين دون تهمة .ومع إصرار مسؤولي تحالف الحوثي صالح على عدم اإلفراج عنه،

توفي أحد أبناء "الزيلعي" أواخر يوليو من العام  2017دون أن يتمكن والده من رؤيته ،ومنع مسؤولو الحوثي

وصالح الضحية من زيارة نجله أثناء مرضه بداء عضال ،ورفضوا تمكينه من رؤية جثته بعد موته وقد أحضرتها

أسرة "الزيلعي" إلى المعتقل .يشار إلى أن "سام" تأكدت من اإلفراج عن الناشط "الزيلعي" بعد يوم األحد 29

أكتوبر .2017
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ياسر المليكي

محامي وناشط حقوقي  -تعز

ياسر المليكي محامي وناشط حقوقي من محافظة تعز ،ينشط في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق
االنسان ،يقول المليكي أنه غادر محافظة تعز قاصداً محافظة عدن بعد أن استخرج تصريح مرور

إليها من قائد اللواء  17مشاة عبدالرحمن الشمساني ،وكان الغرض من الزيارة استخراج جوازات

سفر.

كان المليكي برفقة زميله المحامي هائل الهاللي يوم األحد الموافق  19يونيو  ، ،2016وعندما
وصال إلى نقطة مصنع الحديد األمنية على مدخل محافظة عدن ،استوقفهم أفراد النقطة وقاموا

بإنزالهم مع بقية ركاب الحافلة التي يستقلونها.

يقول المليكي :عرضنا على أفراد النقطة بطائقنا الشخصية والمهنية ،وتصريح المرور بدخول عدن؛
لكن أفراد النقطة رفضوا السماح لنا بالمرور ،كان رد األفراد غير مهذباً  ،كان مناطقيا ،قالوا بأننا من

تعز ولم نستطع "تحرير" مدينتنا بحسب تعبيرهم.

ليال
ً
يضيف المليكي "كان الجو
قائضا "وكنا صائمون ألننا في شهر رمضان ..ظللنا حتى التاسعة ً
جوار النقطة نتوسل أفرادها إدخالنا لكن دون جدوى".
بحسب رواية المحامي المليكي ،فإن األطقم التي تقف في النقطة كان عليها شعار "القوة

الضاربة" التابعة للحزام األمني المدعوم من اإلمارات العربية ويشرف عليه وزير الدولة سابقاً هاني

بن بريك "وبجهود ووساطات قام بها معاريف معنا لدى قيادة الحزام االمني ُسمح لنا بالدخول"
حسب ما قاله المليكي.

تعرض المليكي والهاللي إلى توقيف جديد في نقطة أخرى من قبل أفراد يتبعون نفس القوات

"الحزام األمني" يقول المليكي :عند نقطة الرباط استوقفنا أفرادها وهم تابعين لقوات الحزام
االمني ،عرضنا عليهم بطائقنا المهنية ،ولم يسمح لنا بالدخول ،لقد استعنا بأحد مهربي "القات"

ليال منطقة
قام بتهريبنا عبر طريق رملية طويلة شرقي عدن حتى وصلنا الساعة الثانية عشرة ً
الشيخ عثمان ونحن منهكون وجائعون.
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رضية المتوكل وعبد الرشيد
الفقيه
يعد كل من عبدالرشيد الفقيه ورضية المتوكل

من الحقوقيين اليمنيين البارزين ،وهما يديران

منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان ،ومقرها في

العاصمة اليمنية صنعاء ،تعرض الفقيه لالعتقال
التعسفي في سبتمبر  2015على يد مليشيا

الحوثي ،كما تعرض لالعتقال مرة أخرى من قبل

الحكومة الشرعية والتحالف العربي في  14و 18
يونيو 2018م في محافظتي مأرب وحضرموت

على التوالي.

كانت منظمة مواطنة قد قالت في بيان لها إن

على مليشيا الحوثي سرعة إعادة جواز سفر مديرها

التنفيذي «عبد الرشيد الفقيه» ،الذي اعترضته
عناصرها التي تسيطر على مطار صنعاء الدولي

وصادرت جواز سفره الجمعة  4مارس .2016
وفي بيانها استنكرت المنظمة اإليقاف التعسفي

المؤقت الذي تعرض له الفقيه في المطار

والتحقيق معه أثناء عودته من العاصمة األردنية
عمان ــ كان قد عاد من مؤتمر دولي تضامني مع

الصحفيين اليمنيين بتنظيم من اإلتحاد الدولي
للصحفيين ونقابة الصحفيين اليمنيين وبمشاركة

عدد من المنظمات الدولية.

أوضحت «مواطنة» أن ما تعرض له مديرها

التنفيذي يأتي في إطار سلسلة من اإلجراءات التي

تهدف لتقويض فضاء الحريات بشكل عام ،وهو جزء
من مضايقات ممنهجة تستهدف المنظمة بشكل

خاص وتزداد حدتها يوماً بعد يوم(((.

وسبق لـ «الفقيه» تعرضه لمضايقات نتيجة عمله
في مجال حقوق اإلنسان ،ففي  9أغسطس،2015
ألقت مليشيا الحوثي القبض عليه واحتجزته في

مركز شرطة الجديري ،حيث تم استجوابه لمدة 5
ساعات تعرض فيها للضرب على يد خمسة من

أفراد الميليشيا قبل أن يطلق سراحه بعد ذلك.

وفي  19سبتمبر ُ ،2015ألقي القبض على

الفقيه واحتُ جز لمدة  10ساعات مع زوجته «رضية

المتوكل» وزمالء آخرين ،وذلك بعد تعرضه للضرب

من قبل نساء حوثيات في أعقاب مظاهرة سلمية
طالبت باإلفراج عن المعتقلين السياسيين والعدالة

لضحايا االختفاء القسري(((.

هجرتان داخلية وخارجية بسبب رفض التهجير

القسري الذي قام به الحوثيون ضد اليهود

((( مقتبس من بيان منشور على الموقع االلكتروني لمنظمة مواطنة
http://www.mwatana.org/ar/732016450
((( مقتبس من التقرير السنوي الذي أطلقته مؤسسة فرونت الين ديفندرز
حول المدافعين عن حقوق اإلنسان الذين تعرضوا للخطر في عام 2016
https://www.frontlinedefenders.org/ar/case/case-historyabdulrasheed-al-faqih
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محمد األحمدي
ناشط حقوقي

غادر محمد األحمدي صنعاء خوفا من بطش الحوثيين كما يروي ،واضطر لمغادرة
العاصمة

عائلته،

مع

إلى

مدينة

إب،

وعندما

وصل

الحوثيون

إلى

إب،

وصلته

معلومات أن الحوثيين يبحثون عنه ،وعندما شعر بالخطر ،اضطر لمغادرة البالد.
في شهادته لـ «سام» روى األحمدي « :أغلقت المنظمة التي كنت أديرها أبوابها بعد أن بدت

العاصمة مغلقة تماماً في وجه أي نشاط حقوقي مدني» وأكد األحمدي أن مليشيا الحوثي وصالح
«شنت حمالت مداهمة لمنازل النشطاء واقتادتهم تحت تهديد السالح إلى المعتقالت ،وبدا واضحاً

أن أي عمل حقوقي أو إعالمي بمثابة انتحار».

كان لدى الحوثيين قوائم بأسماء المئات من النشطاء واإلعالميين الذين كانت تُ طلق عليهم «أعداء
المسيرة القرآنية» كما يروي األحمدي ،أضاف« :نصحني أصدقاء قدامى انخرطوا في صفوف

الحوثيين ،بمغادرة العاصمة والتواري عن األنظار بسبب األنشطة الحقوقية التي قمت بها رفضاً

لعمليات التهجير القسري التي أقدمت عليها مليشيا الحوثي ضد أبناء الطائفة اليهودية في صعدة،

وتالياً ضد السلفيين الدارسين في دماج».

وفي إطار سعيه الستعادة نشاطه الحقوقي في مدينة إب ،قال «األحمدي»« :اجتياح الحوثيين

لمحافظة إب جعلني تحت المراقبة اللصيقة من عناصرهم ،وتلقيت رسائل تهديد مباشرة ،وطولبت
بالصمت عن أعمال الحوثيين ،أو مغادرة البالد .وبعد اعتقال الحوثيين أحد أصدقائي والتحقيق معه
اقتنعت بمغادرة مدينة إب حرصاً على سالمتي ،واتجهت
وسؤاله عن تحركاتي وعن مكان إقامتي،
ُ

إلى جنيف لحضور بعض األنشطة الحقوقية ،ومنها إلى تركيا».

بعد ذلك ،كما يقول األحمدي« :حرمت من عائلتي وأطفالي لعدة أشهر ،وتوفي والدي بينما كنت
مشرداً بعيداً عنه ،كذلك فقدت أعمالي الصحفية وعملي في المنظمة الحقوقية ،واضطررت لبيع
كل ممتلكات وأثاث منزلي من أجل الحصول على قيمة تذاكر سفر ألفراد عائلتي واستقدامهم إلى

مكان وجودي».
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فعالية للتعايش والبناء تُ عرض ثالث
ناشطات لالعتقال لشهر ونصف

روحية ثابت ومواهب يوسف ونفحة

سنائي ،حقوقيات في إطار الطائفة البهائية-

صنعاء

روحية ثابت ،مواهب يوسف ،نفحة سنائي ،ناشطات في إطار

الطائفة البهائية ،وهي أقلية دينية تتعرض لمضايقات وتجري محاكمة

البارزين فيها من قبل الحوثيين.

يوم األربعاء  10أغسطس  ، 2016جرى اعتقال روحية ومواهب ونفحة
وإيداعهن في سجن األمن القومي بالعاصمة صنعاء دون تهمة وبال مذكرة
قضائية ،وبشكل غير قانوني ال يمت لألخالق اإلنسانية والعادات بصلة.
إلى جوار الناشطات الثالث ،جرى اعتقال ( )12امرأة أخرى و( )45آخرين
من الرجال واألطفال(((.

((( ملخص من بيان صادر عن الجامعة البهائية في
اليمن http://www.abnnews.net/
archives/5025

أحد أبناء الطائفة البهائية الذي شهد االعتقال قال لمنظمة سام« :إن مسلحين أمنيين يتبعون جهاز األمن

القومي داهموا فعالية ثقافية أقامتها مؤسسة «نداء للتعايش والبناء» بالتعاون مع مؤسسة جود في
قاعة المؤسسة بالعاصمة صنعاء ،حيث اقتادوهن إلى سجن األمن القومي ،ولم يسمح ألهاليهن بزيارتهن أو

التواصل معهن أو مع محامين في محبسهن ،ولم يفرج عنهن إال بعد شهر ونصف من اعتقالهن».
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المحامي عبد الرقيب غالب أحمد
محافظة تعز

كانوا يسوقونني إلى ساحة
إعدام وحقن هوائية في الوريد
تعرض المحامي عبدالرقيب غالب لالعتقال والتعذيب من قبل مسلحي الحوثي وصالح في فبراير
 ،2016وفي المعتقل تعرض ألنواع شتى من التعذيب واإلعدام الصوري ،يقول عبدالرقيب:

«اقتادني طقم( سيارة عسكرية) يتبع لمسلحي الحوثي وصالح من منزلي في منطقة

الحصب غربي مدينة تعز ،ثم أوصلوني إلى سجن مدينة الصالح السكنية مساء الخميس 18

فبراير ،2016وأدخلوني غرفة خاصة ،وتعرضت للتعذيب النفسي والجسدي من الليلة األولى».

في شهادته لمنظمة سام ،قال عبدالرقيب« :كانوا يسوقونني إلى ساحة إعدام ،ويطرحونني

على بطني ثم يتم التأشير على منطقة القلب من جهة الظهر ،ويقوم أحدهم بإطالق عدة

أعيرة نارية غير حية ،وكنت أخضع للتحقيق أكثر من مرة في اليوم الواحد ،لم أسلم خاللها من

الضرب معصوب العينين ومقيد اليدين».

استمر عبدالرقيب على هذا الحال لمدة  3أسابيع حسب تأكيداته ،بعدها جرى نقله مع عدد

من المعتقلين إلى محافظة ذمار وأياديهم مقيدة إلى الخلف ،يضيف «وضعونا داخل صالة

كبيرة ومغلقة ،لم َنر الشمس فيها ،حتى إذا قام أحدنا بغسل ثيابه ينتظرها  3أيام حتى
تجف».
وأضاف «عبدالرقيب»« :من بين وسائل التعذيب التي مورست ضدي وضد معتقلين آخرين

استخدام ماء «حقن هوائية» يصورون لنا أنها مليئة بمادة سامة سيتم حقننا بها ،وتوضع
ويشد وثاقنا
قطرات منها على جرح يتم قطعه في الوريد ،كما نوضع على طاوالت مستوية ُ

وتربط أعيننا حتى يتم انتزاع اعترافات يريدون منا قولها تحت ضغط نفسي وآالم مضاعفة

تصيب أجسامنا» .مشيراً إلى أنه تم اإلفراج عنهم ضمن صفقة تبادل أسرى بين مليشيا الحوثي

وبين المقاومة الشعبية بتعز يوم السبت  18يونيو  2016أي بعد  4أشهر من االعتقال.
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صادق األبرقي ،ناشط حقوقي -عمران
صادق علي صالح قاسم 40 ،عام ،ناشط حقوقي ومدرب
وإعالمي ،يعمل على توثيق انتهاكات حقوق االنسان في
محافظة عمران المجاورة للعاصمة صنعاء ،اعتقل من قبل

مليشيا الحوثي وصالح أثناء عودته من المملكة العربية
السعودية ،عقب مشاركته في مؤتمر لحقوق اإلنسان،
وأثناء مروره من نقطة إدريس الشهيرة في منطقة رداع
في محافظة البيضاء يوم االثنين  8فبراير  ،2016اعتقله

مسلحو النقطة التابعة لقوات الحوثي وصالح ،وأخفي لمدة
أسبوعين بتهمة أنه "مخبر مع السعودية"ُ .عرف فيما بعد

معتقال في قلعة رداع األثرية التي حولتها مليشيا
أنه كان
ً
الحوثي وصالح سجناً لمعارضيها.

يقول األبرقي "استمر اعتقالي اسبوعين وتم

اطالق سراحي بعد دفع مبلغ مليون ريال".
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الحقيقة وسط النار

مهنة خطرة

اقتناص من يشبع الجياع ويرصد ما
يتعرض له المدنيين من انتهاكات
رهام البدر ..ناشطة اجتماعية

رهام البدر ،كانت تقوم بتسيير قافلة غذائية باسم

قال أنه بعد استشهاد أسامة سالم بأسبوع «قررنا

مدارة بطون المحتاجين ،ستخترق رصاصة القناص

شرق مدينة تعز» لتلمس أوضاع الناس ورصد بعض

الشهيد أسامة سالم ،لم تكن تعرف أنها وهي تحاول

بطنها ،وتصير شهيدة..

االنتهاكات ،مصحوبين بقافلة غذائية..

رهام البدر ناشطة مدنية وحقوقية من محافظة تعز،

انطلقت

رهام كانت تؤدي دورها المدني في إغاثة الفقراء

باتجاه منطقة الكريفات وعندما وصلنا إلى قصر

ُقتلت برصاص قناص حوثي بتاريخ  8فبراير ،2018
المدنيين في منطقة الكريفات شرقي مدينة تعز،
حيث قامت مع عدد من الشباب بتسيير قافلة

غذائية باسم الشهيد أسامة سالم.

لم يعرف الذين يسيرون قافلة باسم صاحبهم

الشهيد ،بأن عددا منهم سيصيرون شهداء بهذه

القافلة نفسها.

رفيقها في القافلة وشاهد العيان عبدالفتاح

الصامت ،حكى لمنظمة «سام» الكثير من التفاصيل،
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القافلة

الساعة

التاسعة

والنصف

بتاريخ 2018/2/8من شارع جمال وسط مدينة تعز،

صالة ،انقسم الفريق إلى نصفين ،يقول الصامت:
كنت أنا والشهيدة رهام البدر ومؤمن (شاب ضمن

القافلة استشهد إلى جوار رهام) متجهين إلى منطقة

الكريفات ،وعندما وصلنا الى منطقة النجد االحمر
بدأ إطالق نار كثيف علينا ،فاتجهنا الى أحد ممرات

السيول واختبأنا لمدة نصف ساعة تقريبا ،بعدها

خرجنا وواصلنا مشوارنا إلى المناطق المحاصرة،
وصلنا إلى منطقه الصرمين والكريفات وقمنا بتوزيع

القافلة لألسر المحاصرة هناك».

2020

الحقيقة وسط النار

مهنة خطرة

يقول الصامت بأنهم رصدوا بعض االنتهاكات ،والتي

من بينها اقتحام مليشيا الحوثي لمنزل األستاذ طه
فارع وقتل زوجته وابنه ،وبعد ذلك حسب شهادة

الصامت« :قررنا الرجوع إلى المدينة وعند عودتنا
قررنا النزول من السيارة في منطقه النجد ـــ المكان
الذي تم القصف والقنص علينا منه عندما جئنا ـ يؤكد

الصامت أن إطالق الرصاص تجدد ،ثم توقف لتعاود

القافلة سيرها نحو المدينة ،ولكن «عندما وصلنا إلى
أمام كنتيرة تتبع الشرطة العسكرية ،سمعنا إطالق
النار ،اخترقت الطلقات رأس مؤمن ،وعندما رفع يديه

ليمسك رأسه جاءت طلقة مباشرة لتخترق يده.

يقول الصامت :بعد ذلك قامت رهام بدفعي إلى
األرض ،وبعد ذلك مباشرة جاءت الطلقة الثالثة التي

أصابت رهام ،أصابت يدها اليمني واخترقت بطنها.

يضيف الصامت «أما الطلقة الرابعة فقد ارتطمت

بالجدار الواقع خلفنا واصبت انا بشظايا من إثرها».

كانت رهام تنزف وتطالب باإلسعاف ،غير أن القناص
كان يطلق رصاصته كلما رأى حركة حسب تأكيدات

الصامت ،تابع« :كنا ال نملك أي مواد عالجية لوقف

النزيف ،وتم حصارنا ومنع اإلسعاف علينا لمدة ساعة

ونصف ،ولألسف توفيت رهام».
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الحقيقة وسط النار

مهنة خطرة

وكيلة وزاره الشباب والرياضة لقطاع المراة  ,وعضو الحوار الوطني الشامل لجنة القضية الجنوبيه
ولجنة  , ٨+٨وكنت ناشطه سياسيه واعالميه بالثورة الشبابيه الشعبيه التي انطلقت في 2011

نادية عبدالله

وعلميا حاليا احضر الدكتواره ورسالتي عن تمكين المراه اليمنيه اقتصاديا بين العرف والدين
والقانون

بعد انطالق عاصفة الحزم بيومين فقط  ,حيث انطلقت العاصفة في  ٢٧مارس ٢٠١٥م  ,وفي

يوم  30مارس  , 2015وصلت اطقم باسم الشرطة مع شرطه نسائية الى منزلي في صنعاء

بحدود الساعه  11ظهر

ولحسن الحظ لم اكون متواجده بالمنزل  ,فكان الوالد موجود وقتها وخرج للتفاهم معهم ,

حيث كانوا مصرين على القبض عليا بحجه اني مع العاصفه وادعم التحالف العربي والشرعيه

 ,وكما يسمونه عدوان

وفاضطر الوالد للحديث معهم والمفاوضه معهم  ,ووصل معهم ان يكتب تعهد بأني لن

اعمل مع الشرعيه والتحالف وان اتوقف عن اي نشاط سياسي واعالمي وقتها ضدهم ,
والتزم الصمت والبيت

واذكر جيدا وقتها عندما اتصلت لي والدتي للطلب من أن ال اعود للبيت حتى اليوم التالي

حتى يذهبوا

وان اخفي سيارتي خوفا من ان يكون لديهم رقمها فأتعرض للخطر  ,وفعال اضطريت لترك

سيارتي اكثر من شهر ال استخدمها وبالنهايه توصلت لخلع رقمها حتى اتمكن من استخدامها,
وبعدها اضطريت لترك العمل السياسي واإلعالمي واتجهت للعمل الخيري لمده  ٨اشهر ,
وذلك توزيع سالت غذائيه للفقراء واألسر المحتاجة في صنعاء وعمران  ,وكان التمويل من

مؤسسه الوالد باعتبار هو رجل أعمال  ,ولكن فوق ذلك اكثر من مره يتم إبالغ الوالد بإني
اوزع ع أسر داعشية كما يسميها الحوثي  ,فاضطريت للخروج من صنعاء بعد تلك المضايقات

ومحاولة االعتقال
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الحقيقة وسط النار

مهنة خطرة

ناشطات في الواجهة

تقول (م.ع) ،والتي اختُ ِطف زوجها لمدة  7أشهر" :عندما
ذهبت في  18أغسطس  2015إلى محكمة االستئناف

لتقديم مذكرات قانونية بشأن اختطاف زوجي ومجموعة من
رفاقه ،تهجم أحد المسلحين التابعين للحوثي على أحد أبناء
المختطفين وهو يحمل صورة والده ،فقامت بعض النسوة
لكن المسلحين حاصروهن وهاجموهن
"بسحب" الطفل إليهن ّ

وضربوهن بأعقاب البنادق وأوقعوهن أرضاً وشدوا خماراتهن".
وتضيف" :استجمعنا قوانا وهربنا إلى سيارة إحدانا وأغلقنا
أبواب السيارة وزجاج النوافذ ،لكننا تفاجأنا بمحاصرتهم لنا

"بمدرعة" وتوجيههم الرشاش على السيارة ،ظللنا لمدة ساعة
ونصف تحت الحصار وهم يحاولون فتح أبواب السيارة الختطاف

الطفل ،وبعد اتصاالت جاء نائب البحث الجنائي وعاقل الحارة
وأخذوا الولد من السيارة وفكوا الحصار عنا فعدنا كسيرات

الخاطر بسبب اختطاف ابن المعتقل".

أن (م.ع) ،تعرضت للهجوم المباشر بالدفع بأعقاب
يشار إلى ّ

البنادق ومحاولة شد خمارها وسحلها إلى وسط الرجال أثناء
الحادثة".

فيما ذكرت (س.ح) المخاطر التي تتعرض لها الناشطات في

الوقفات االحتجاجية من تهديد صريح من قبل مليشيا الحوثي
وصالح والمالحقة واالعتداء المباشر ،وسحب الالفتات
والصور ،واختطاف السائقين الذين يوصلوهن إلى أماكن إقامة

أنشطتهم ،مؤكدة أن االعتداء تكرر مرات عديدة" :إحداها
ونحن نقف أمام مقر األمم المتحدة ،إذ اُ عتدي علينا بالشتم

ونزع "النُّ ُقب" ومحاولة الضرب بالهراوات".
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الحقيقة وسط النار

مهنة خطرة

اعتداء في حضرة المبعوث األممي

تقول "أم محمد"" :في يوم االثنين الموافق 24

أكتوبر  ،2016كنا في وقفة احتجاجية أمام مقر إقامة
المبعوث األممي "إسماعيل ولد الشيخ" بصنعاء

لمناشدته بالضغط على مليشيا الحوثي من أجل
إطالق سراح المختطفين ،وقتها فوجئنا باالعتداء

علينا من مسلحين ،رفع أحدهم بندقيته وضربني
على كتفي ودفعني بقسوة دون مراعاة لكبر سني
وضعفي ،تألمت كثيراً وفكرت إن كان هذا فعلهم

بنا أمام مقر إقامة المبعوث األممي فكيف سيكون

حال أبنائنا في السجون والزنازين؟".

وعن ذات الحادثة تقول "أم علي"" :تمت مهاجمتنا
من قبل مسلحين بزي عسكري ومدني ،بدأوا بنزع
الالفتات الخاصة بالوقفة ،ثم االعتداء الجسدي

واللفظي والدخول بين تجمعات النساء وسحب

خماراتهن وبراقعهن وانتزاع هواتفهن".

شهود على االنتهاكات

تقول الشاهدة (أمل.ع)" :ما كنت أسمعه من كلمات موجهة لنا تمس أعراضنا ومكانتنا ومكانة عائالتنا سببت
لي حالة إحباط ،وخاصة من تخاذل رجال اليمن في الدفاع عنا ،وآلمتني االعتداءات الجسدية خاصة ألمهات

كبيرات في السن" .أضافت أمل" :ما حدث للبعض من مالحقة بالسيارات أبقاني في قلق كبير وصدمة نفسية،

ظللت لكثير من األوقات أحاول التواصل معهن لمعرفة أوضاعهن .لقد خذلنا رجاالت اليمن وما فعلوه أقل مما

توقعناه منهم ،وما فعلته مليشيا الحوثي صالح بنا تجاوز كل القيم".
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سنتان اعتقال وتعذيب والسبب  ..الماء

أمين الشفق ،ناشط حقوقي  -إب

ويضيف "الشفق"" :مكثت في سجن األمن

السياسي  27يوماً  ،نقلوني بعدها أنا وزميلي

"عنتر المبارزي" إلى العاصمة صنعاء حيث كانت
أيدينا "مكبلة" بقيد حديدي إلى الخلف وأعيننا
مغطاة ،وقد سبب لي هذا القيد ضموراً في
أعصاب الكف اليمنى ،ثم أوصلوني إلى مبنى
إداري يتبع األمن القومي في منطقة صرف

بالعاصمة صنعاء ،مكثت في هذا السجن  9أشهر،

يعمل "أمين الشفق"

مديراً

في

تعرضت فيه لتعذيب نفسي رهيب ،ومعاملة

إحدى

سيئة في األكل والشرب والكساء ،وتم التحقيق

أحد ناشطي مسيرة الماء لفتح الحصار عن مدينة

بنشاطي الحزبي وأهداف مسيرة الماء ،منعوا

إدارات مكتب التربية والتعليم بمحافظة إب ،وهو
تعز ،روى "الشفق" لسام واقعة اعتقاله وتعذيبه:
"في يوم الخميس  22أكتوبر هاجم مسلحون

فندق إب جاردن في مدينة إب ،واعتقلوني مع
 24ناشطاً وصحفياً  ،كنا مجتمعين في الفندق

للتخطيط في كيفية الوصول إلى محافظة تعز
في "مسيرة الماء" لكسر الحصار عنها ،اقتادونا

جميعاً إلى مبنى األمن السياسي ،أدخلوني في

زنزانة أنا وزميلي "معمر النجار" ،وضربوني بعصا
غليظة على أجزاء من جسمي ال تزال يدي اليمنى
تعاني من إعاقة في الحركة بسبب ذلك ،ثم

حققوا معي وكان المحقق يلقنني اإلجابة وأنا
أردد بعده تحت ضغط الضرب الذي أتعرض له ،ثم

يجبرونني على التوقيع في أوراق التحقيق ،وقام
أحد المسلحين بسحب أجزاء البندقية تجاهي وأنا
معصوب العينين وفوهتها إلى رقبتي ،حيث كنت

أظن أنه سيقتلني ،فيما تولى التحقيق معي
وضربي شخص يدعى "أبو ياسر" من منطقة

معي ليوم واحد فقط ،كلها أسئلة تتعلق
علي االتصال والتواصل والزيارات ،إال مرة واحدة
ّ
فقط سمح لي بالتواصل مع أسرتي ،كما تعرضت

للتهديد بخطف أوالدي واقتحام منزلي وفصلي
من وظيفتي".

وأشار الشفق إلى أنه كان يسمع أصوات صراخ

معزوال عن
وتعذيب في السجن ،مضيفاً " :كنت
ً
محيطي تماماً  ،والسجن ال توجد فيه وسيلة
تهوية غير فتحة واحدة بقطر  5سنتيمترات تقريباً ،
ال يسمحون لنا بالخروج للشمس غير مرة واحدة

كل  3أسابيع وبأيدينا القيد وعلى عيوننا عصبات

تحجب الرؤية ،ثم نُ قلت إلى السجن المركزي
في 12سبتمبر  ،2016من أجل عملية تبادل

أسرى مع مقاتلي الحوثي وصالح ،وأفرج عني
في  10فبراير  ،2017لكنني ال أستطيع العودة
إلى أسرتي في محافظة إب خوفاً من االعتقال

مرة أخرى".

"عصيمات" حاشد".
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مهنة خطرة

استدعاء تسعة صحفيين ونشطاء
للنيابة وتعرضهم لحمالت تهدد
حياتهم إثر مقتل قائد عسكري
تسعة صحفيون ونشطاء يشعرون بخطر جدي يتهدد

حياتهم كما يقولون ،إثر تعرضهم لحملة تحريض قامت
بها مكونات سياسية وعسكرية موالية لإلمارات
العربية المتحدة ،عقب مقتل قيادي عسكري على يد

شقيقه في مدينة تعز اليمنية.

في فبراير  ،2020قامت دائرة الشؤون القانونية بمحور
تعز العسكري ،بإعالم تسعة صحفين ونشطاء بالحضور

إلى النيابة الجزائية المتخصصة في مدينة عدن.

التسعة الصحفيون والنشطاء هم :ياسر المليكي

"محامي ومدافع عن حقوق االنسان" ،عبد العزيز
المجيدي "صحفي وكاتب" ،مازن عقالن "كاتب صحفي"،

وئام الصوفي "مراسلة صحفية" ،عمر الصمدي "ناشط
شبابي" ،أحمد الذبحاني "مصور صحفي" ،وليد توفيق

"صحفي" ،مصعب القدسي "صحفي" ،مختار الوجيه
"ناشط شبابي".

وبحسب بالغ وزعه الصحفيون والنشطاء التسعة إلى المنظمات الحقوقية واالتحادات الصحفية والمدافعين
عن حقوق اإلنسان وحرية الرأي والتعبير ،فقد أوصل تلك التكاليف قائد عسكري اسمه عادل الحمادي يعمل
في قيادة اللواء  35مدرع والذي أفاد أن خلفيات تلك التكاليف هو قيام الصحفيين بالتحريض على قائد اللواء

العميد عدنان الحمادي الذي ُقتل يوم االثنين الموافق 2ديسمبر  2019في منزله في ريف محافظة تعز على

يد شقيقه (جالل).

واعتبر البالغ الصادر عن التسعة ،أن التكليف بإحضارهم إلى النيابة والتحريض عليهم يأتي في سياق استثمار

جريمة مقتل الحمادي من أجل استهداف من تعتبرهم الجهات الموالية لإلمارات خصومها.
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مهنة خطرة

ويساور الصحفيون والنشطاء وأسرهم ،الخوف

محافظة تعز اليمنية ونفوذ كامل على مدينة عدن،

بالتهديد الجدي لحياتنا" ،ذلك أن حمالت التحريض

المتحدة وأجهزتها االستخباراتية ،وتستخدم النيابة

والقلق ،حسب ما ذكروه ،وأكدوا" :أصبحنا نشعر
جاءت من جهات حسب ما أشار إليه البالغ" :تمتلك

أدوات عنف ووسائل قمع ،ولديها نفوذ واسع في

كما أنها على صلة وارتباط بدولة اإلمارات العربية
الجزائية المتخصصة بعدن الواقعة تحت سلطة

قوات المجلس االنتقالي الجنوبي وتحت تأثيرها".

وأبرز تلك الجهات التي ذكرها الصحفيون والنشطاء:
قيادات عسكرية وإعالمية تابعة للواء  35مدرع،

وأوصلنا عدد من المعلومات المتعلقة بتلك الجرائم

الذي صنفته وزارة الخزانة األمريكية كإرهابي"،

اليمن ،كما مارسنا حقنا في النقد ضد الشخصيات

وأخرى لكتائب ابي العباس العسكرية "وهو القائد
ومواقع خبرية وإعالمية وصحف تابعة لقوات ما

يعرف بحراس الجمهورية التابعة لطارق محمد
عبدالله صالح ،وقيادات حزبية ونشطاء وإعالم

التنظيم الناصري بتعز ،واعالم ونشطاء وعسكريون

تابعون للمجلس االنتقالي في مدينة عدن.

التي تدير تلك القوات ،باعتبار أن حق النقد مكفول

للجميع ،سيما وأن عدنان الحمادي أيضا مسؤول

حكومي ،وعمليات النقد الموجهة ضده هي من

الوسائل المشروعة المتاحة للسكان داخل الدولة".

وأشار البالغ الصادر عن الناشطين والصحفيين

وقال البالغ ،أن هذه "الجهات التي تستثمر في

التسعة ،أن تلك المكونات الموالية لإلمارات "تعتبر

خصوماً لها ،ألننا قمنا بنقدها وكشف جرائمها" وأكد

تحاول االضرار بالصحفيين والنشطاء من خالل زعمها

قضية مقتل العميد الحمادي تظن أننا نحن النشطاء
الصحفيون والنشطاء بأنهم قاموا بكشف العديد
من الجرائم "التي ارتكبتها قوات اللواء  35مدرع،
وكتائب أبي العباس ،وقوات المقاومة الوطنية،

وقوات االحزمة والنخب ،وكلها قوات موالية لدولة
اإلمارات العربية المتحدة وتتلقى الدعم منها" ،وأكد:

"وقد قمنا بكشف تلك الجرائم على وسائل االعالم

ومواقعنا الشخصية في وسائل التواصل االجتماعي،
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فضح الجرائم التي ارتكبتها تشهير بحقها ،لذا فإنها
أن "ما قمنا به تحريضاً على قتل العميد الحمادي".
وأكدوا أنه "ال توجد أي عالقة بين ما نعلنه من اراء

وبين دوافع الجناة في مقتل العميد الحمادي .وهي
اآلن قد أثرت على القضاء في مدينة عدن الخاضع
تحت تأثير قوات عسكرية تتبعها ،واستصدرت أوامر

منه بتكليفنا بالحضور ،بدون أي مشروعية لذلك

االجراء".

2020

الحقيقة وسط النار

مهنة خطرة

الفصل الثاني
الشهود
سابقا ،تعد فترة ما بعد  ،2014من أسوأ الفترات التي
ً
كما أشار التقرير

عاشها اإلعالم واإلعالميون في اليمن .فبعد سيطرة مليشيا الحوثي
على العاصمة صنعاء وبعض المحافظات اليمنية ،زادت االنتهاكات

بحق المدنيين ،كما قامت المليشيا بعمليات دهم لمؤسسات عامة
وخاصة ،ومقابل ما يتعرض له اإلنسان اليمني من مخاطر وأوجاع
وانتشار المخاوف وسط الفئات المختلفة ،خاف الحوثيون من انتشار

هذه الحقائق المروعة التي ارتبط انتشارها بانتشارهم ،لذا قاموا باتخاذ
إجراءات صارخة خارجة عن القانون لمنع انتشار الحقيقة ،وبدأت بتطويق

اإلعالم بالنار.

تشكلت مقاومة ضد الحوثيين ،واستطاعت الشرعية المعترف بها دولياً

من إزاحة مليشيا الحوثي من مناطق مختلفة "مثل عدن" ،بعدها بدأت
تخرج أطراف ومكونات من داخل الشرعية نفسها بدعم من اإلمارات

العربية المتحدة ،لتتسع دائرة النار على اإلعالم أكثر فأكثر.
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2020

الحقيقة وسط النار

مهنة خطرة

بشاعة لم تحدث في التاريخ

يعد الحوثيون الطرف األكبر لممارسة االنتهاكات بحق اإلعالم ،كما أنهم
الطرف المتفنن في استخدام أبشع األساليب ضد الصحفيين .ففي تاريخ
الصحافة واإلعالم لم يحدث أن قام طرف أو عصابة أو مكون ،باعتقال

صحفي ال يحمل غير القلم أو الكاميرا ،واستخدامه كدرع في مكان تعلم أنه
هدفاً لقصف الطرف اآلخر بأي وقت.

الحوثيون فعلوا ذلك بتاريخ  20مايو  2015حيث قاموا باعتقال الصحفيين
عبدالله قابل ويوسف العيزري في محافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء،
واودعتهما في مبنى الرصد الزلزالي ،رفضت المليشيا إطالق قابل والعيزري،

وبعد تعرض مبنى الرصد للقصف من قبل طيران التحالف العربي ،عثر سكان

محليون على جثتيهما.
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2020

الحقيقة وسط النار

مهنة خطرة

صنوف أخرى
في هذا التقرير ترصد «سام» أساليب مختلفة من التنكيل :تعذيب حتى الموت ،قنص
مصورين ،اختطاف ،اعتقال ،عمليات إعدام وهمية ،مداهمة مؤسسات ،تشريد ،إلخ.

أرقام
شكلت األعوام  2015حتى  2019م  ،امتدادا سيئا لواقع حرية التعبير والرأي في اليمن ،حيث

صنفت اليمن من أسوأ دول العالم بالنسبة للحرية الصحفية ،كما أنها تُ عد بيئة عمل خطرة

للصحفيين.

وفي مؤشر حرية الصحافة الذي يصدر سنويا عن منظمة مراسلون بال حدود صنفت اليمن في
المرتبة ( )167من بين ( )180بلدا.

وتابعت "سام" تعرض وسائل اإلعالم والعاملين فيها

محكمة خاضعة للحوثيين حكم إعدام بحق صحفي

 ،حيث تشير االرقام التي وثقتها نقابة الصحفيين

كما تعرضت منازل إعالميين للمداهمة ،وأوالدهم

إلى عملية تدمير ممنهج منذ سقوط العاصمة صنعاء

اليمنين محيفة  ,حيث باغت اجمالي االنتهاكات التي
طالت الحريات االعالمية والصحفية الى ما يقارب

 1300انتهاك  ,عمليات اقتحام ونهب ومصادرة ألكثر

من ( )50وسيلة إعالمية ،وقتل  36صحافيا ،و ()234
حالة اعتقال إلعالميين وصحفيين ما يزال ( )16منهم

مختطف في الستين من عمره ،تم إلغاؤه الحقا،
لالختطاف،

وقطعت

مرتباتهم،

وفصلوا

من

وظائفهم ،وبينما يقضي بعضهم العام الثالث في
السجن ،فقد أجبر آخرون على النزوح إلى محافظات

أخرى مع عائالتهم ،وهاجر آخرون إلى الخارج.

رهن االعتقال في سجون مليشيا الحوثي ،وصدر عن
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2020

الحقيقة وسط النار

مهنة خطرة

كما رصدت العديد من الصحفي الذين قتلوا وهم

الحوثيون أهاليهم من زيارتهم ،ويتعرضون لنوبات

قتلوا وهم ينقلون األخبار من مناطق المواجهات

الحصول على العالج حيث تسبب التعذيب وظروف

يؤدون عملهم الصحفي في الميدانم  ، ,ثالثة منهم
سواء بالقنص أو القذائف العشوائية ،كما تعرض
بعضهم في عدن لالعتقال التعسفي والتعذيب
في معسكر العشرين "وهو أحد معسكرات الحزام

األمني التي تشرف عليه وتموله دولة اإلمارات
العربية المتحدة" ،كما تعرض البعض اآلخر للمضايقة

والتهديد ،وسجلت حوادث من هذا النوع في عدن

وتعز ومأرب.

وفي صنعاء تابع منظمة سام احالة مليشيا الحوثي

ملفات ( )16صحفيا للنيابة الجزائية ،مع استمرار

احتجازها لحريتهم منذ أكثر من سنتين في ظروف

تعذيب ومعاملة قاسية ،عالوة على منعهم من حق

االعتقال القاسية في إصابة بعضهم بأمراض مزمنة
ويحتاجون لرعاية طبية أو تدخل جراحي يرفض

الحوثيون السماح به  ,حتى صدور حكم بإعدام اربعه

منهم بتاريخ ابريل من  2020عدد  1106انتهاك .

من حيث االرقام فقد اعتمدت سام على الرصد

والتوثيق التي قامت به نقابة الصحفيين ’ خالل فترة
خمس سنوات من الصراع  ,كونها جهة متحصصة ,

وتخضي بثقى الكثير من الصحفيين واالعالمينن ,

حيث بلغ اجمالي االنتهاكات حتى نهاية .2020

بالغة السوء ،ويمرون في ظروف قاسية حيث يمنع
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2020

الحقيقة وسط النار

مهنة خطرة

عـــــــــام

2015
319

رصدت نقابة الصحفيين اليمنيين انتهاكات عددها

حالة انتهاك

تورطت فيها  11جهة بنسب متفاوتة

250
23
09

انتهاكات
الحوثيين
جهات
مجهولة
التحالف
العربي

17
10

أجهزة
األمن

86
71
10
51

جماعة
الحوثي
أجهزة
األمن

27
االعتداء والشروع
في القتل 85

11
ايقاف وسائل اعالم ومصادرة
االت التصوير عدد 36

12
التهديد والمضايقات
والتشهير بلغت 38

16
حجب المواقع
االخبارية عدد 50

04
ايقاف عن العمل ووقطع
رواتب ومنع تغطية عدد 14

خالل العام  ,2015بلغت حاالت الخطف  86حالة من

اجمالي  319حالة انتهاك وبنسبة  27%من اجمالي

االنتهاكات.

انتهاك وبنسبة 27%

03
02

االختطاف واالعتقال
والمالحقة عدد 84

القتل عدد 10

نظيم
القاعدة

شكلت االختطافات واالعتقاالت أعلى الحاالت اقترافا

من اجمالي  319حالة

27

03

جماعة الحوثي ارتكبت  71حالة من هذه الحاالت بنسبة
نظيم
القاعدة
جهات
مجهولة

منظمة سام للحقوق والحريات

 ،83%فيما ارتكبت اجهزة االمن  10حاالت بنسبة ،12%

وتنظيم القاعدة  3حاالت بنسبة  3%وحالتين ارتكبها

مجهولون بنسبة .2%

2020

الحقيقة وسط النار

مهنة خطرة

ورصدت نقابة الصحفيين  205حالة انتهاك منذ
مطلع العام  2016طالت صحفيين ومصورين

عـــــــــام

2016
205

رصدت نقابة الصحفيين اليمنيين انتهاكات عددها

حالة انتهاك

تورطت فيها جهات مختلفة بنسب متفاوتة

136
32
09
01

انتهاكات
الحوثيين
جهات
مجهولة
التحالف
العربي
تنظيم
القاعدة

12
04
08
03

أجهزة
األمن
جهات
سياسية
مقاومة
تعز
الحراك
الجنوبي

وعشرات الصحف والمواقع اإللكترونية ومقار

اعالمية وممتلكات صحفيين.

11
االعتداء على الصحفيين
وممتلكاتهم والمقار
اإلعالمية 23

01
مصادرة االت التصوير
والصحف 03

23
حجب المواقع االخبارية
والقنوات الفضائية 40

20
االختطاف واالحتجاز
والمالحقة

08
الشروع في القتل 16

06
التعذيب 12

05
القتل 10

08
الفصل وااليقاف
عن العمل عدد 17

16
التهديد والمضايقات
والتشهير بلغت 32

05
المحاكمات حالتين
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2020

الحقيقة وسط النار

مهنة خطرة

عـــــــــام

2017
300

01
القتل عدد 03

رصدت نقابة الصحفيين اليمنيين انتهاكات عددها

حالة انتهاك

تورطت فيها جهات مختلفة بنسب متفاوتة

204
28
08
02

انتهاكات
الحوثيين
جهات
مجهولة
التحالف
العربي
تنظيم
القاعدة

54
01
08
03

جهات
حكومية
نشطاء
التواصل
االجتماعي
مقاومة
تعز
الحراك
الجنوبي

11
االعتداء 34

06
النهب والمصدرة بعدد 17

09

10
التهديد التحريض
عدد 31

الفصل وااليقاف
عن العمل عدد 08

12
حجب المواقع
االخبارية عدد 37

الشروع في القتل بعدد 29

04

04

التعذيب عدد 11

المحاكمات غير الشرعية
بعدد 11

ايقاف وسائل
اعالم عدد 5

53

االختطاف واالعتقال
103

03

02

منظمة سام للحقوق والحريات

33

03
منع التغطية
والزيارت 8

01
اصدار لوائح قمعية
عدد 3

2020

الحقيقة وسط النار

مهنة خطرة

عـــــــــام

حـــــــــالة
حـــــــــالة

حالة انتهاك

02

اعتداءات جسدية

حـــــــــالة

11

01

حـــــــــالة

10

جهات
مجهولة

نشطاء
التواصل
االجتماعي

انتهاك حرية التنقل
بين الحجز في النقاط
العسكرية أو المطارات

10

حـــــــــالة

30

اعتقاالت تعسفية

13

المحاكمات غير قانونية

14

انتهاك حق السالمة الجسدية
بأسباب متعددة (ألغام ومتفجرات)
(رصاص) (قصف عشوائي) (قنص)،

02

حـــــــــالة

انتهاكات خاصة
بالمؤسسات اإلعالمية.

53

حـــــــــالة

98

انتهاكات
الحوثيين

الشرعية
والتحالف
العربي

06

انتهاك حريات

حـــــــــالة

تورطت فيها جهات مختلفة بنسب متفاوتة

التعذيب

11

حـــــــــالة

رصدت نقابة الصحفيين اليمنيين انتهاكات عددها

انتهاك الحياة

حـــــــــالة

2018
138

13

وانتهاك بالممتلكات الخاصة
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2020

الحقيقة وسط النار

مهنة خطرة

عـــــــــام

2019
134

وفي عام  2019وثقت المنظمة بحسب بيانات نقابة
الصحفيين اليمنين وفرقها الميدانية  134حالة انتهاك
طالت الحريات اإلعالمية ،ارتكبتها أطراف عدة من أطراف
الصراع التي أظهرت خصومتها تجاه الحريات الصحافية
وانتهجت سياسة تنكيل وتخوين تجاه كل من تراه
معترضا على سياستها بنشر معلومات أو رأي ال ترغب
األطراف بنشرها.

رصدت نقابة الصحفيين اليمنيين انتهاكات عددها

حالة انتهاك

تورطت فيها جهات مختلفة بنسب متفاوتة

62
13
10

انتهاكات
الحوثيين
جهات
مجهولة
ممولون
لالنتقالي

44
03
02

الحكومة
الشرعية
جهات
قبلية
التحالف
العربي

بيمنا بلغت انتهاكات الربع االول من 2020
ضد حرية الصحافة والصحفيين  10انتهاكات

23
االختطافات بـ
 31حالة

18
االعتداءات بـ  24حالة

17

11

والمحاكمات والتحقيقات
بـ  23حالة

والتعذيب بعدد
 15حالة

10

8.2

المنع من التغطية
الصحافية ومنح حقوق
الصحافيين بـ 13حالة

التهديد والتحريض على
الصحفيين بعدد  11حالة

07

04

حجب المواقع اإللكترونية
بـ 10حاالت

مصادرة الصحف وممتلكات
الصحفيين بـ  5حاالت

01
حالتي قتل
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2020

أطراف االنتهاك

ساهمت جميع أطراف الصراع في االنتهاكات التي تضمنها هذا التقرير خالل الفترة المحددة ( -٢٠١٥
 ، )٢٠٢٠مع تفاوت واضح بين األطراف  ،حيث حلت جماعة الحوثي في مقدمة مرتكبي االنتهاكات

بحق الصحفيين ونشطاء حقوق اإلنسان بنسبة

بنسبة  ، 60%تالها التحالف العربي والحكومة

الشرعية بنسبة  ، 25%و 10%المجلس االنتقالي المدعوم اماراتيا ،و  5%جماعات اخرى

60%
25%
10%
05%

جماعة الحوثي تتصدر قائمة
منتهكي الحريات الصحفية بنسبة

التحالف العربي والحكومة
الشرعية بنسبة

المجلس االنتقالي المدعوم
اماراتيا

جماعات اخرى

الحقيقة وسط النار

مهنة خطرة

القسم األول
أبطال الحقيقة

طلقة قناص تخترق جسد الصحفي أثناء الهدنة
عبدالله مبخوت عمر عزيزان

مراسال
يوم األحد  29مايو  ،2016ذهب عبدالله مبخوت ،والذي كان يعمل
ً
لموقع مأرب برس اإللكتروني في محافظة شبوة ،إلى منطقة الصفيراء لرصد
خروقات الهدنة وقتئذ ،غير أن رصاصة قناص حوثي اخترقت جسده ،وكان مقتل

الصحفي يختزل وهم الهدنة..

قال زميله الصحفي (ب .م) " :قتل عبد الله برصاص قناص حوثي وهو في
مهمة صحفية في منطقة الصفراء مديرية عسيالن شبوة ،عندما كان يرصد

خروقات طرفي الصراع للهدنة المعلنة وقتها".
قذيفة مدفع على سيارة تقل الصحفيين

مبارك حمد العبادي ،مراسل تلفزيون سهيل
كان مبارك العبادي ( 38عاماً ) في محافظة الجوف ،يعمل مبارك مراسال لقناة
سهيل ،ويوم الجمعة  5أغسطس  2016ذهب مبارك في مهمة صحفية إلى

منطقة الغيل في المحافظة مع مجموعة من اإلعالميين ،وبينما كانوا في

الطريق جرى استهداف السيارة التي تقلهم ،بقذيفة هاوون.

قال نجله "صابر"" :ذهب والدي إلى منطقة الغيل مع مجموعة من اإلعالميين

لنقل سير المعارك المشتعلة في تلك المديرية ،وأثناء سيرهم إلى المنطقة
على متن سيارة خاصة تم استهداف السيارة بقذيفة هاون من أحد المواقع

التابعة لمسلحي مليشيا الحوثي " ،يتابع صابر" :قتل والدي على إثرها وأصيب

إعالميون آخرون".
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غارة جوية تقتل مخرجا
تلفزيونيا ومعدة
برامج وأطفالهم
منير الحكيمي وزوجته سعاد حجيرة
من خالل فرق الرصد التابع لها ،وثقت منظمة "سام" مقتل
المخرج التلفزيوني في تلفزيون اليمن "منير مقبل حيدر

الحكيمي" وزوجته معدة البرامج في نفس القناة "سعاد

حجيرة" وأطفالهم الثالثة.

المخرج وزوجته معدة البرامج وأطفالهم الثالثة ،قتلوا بغارة
جوية لطيران التحالف العربي على منزل "الحكيمي" ،في حي
بيت معياد جنوبي العاصمة صنعاء ،عقب قصف مستودع

للزيوت لشركة بازرعة ،بجوار منزل "الحكيمي" ،الساعة 9:00

مساء يوم األربعاء  10فبراير .2016
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الجريمة الكبيرة ..البشاعة التي
تدمي القلب وتكالب فيها أطراف
الصراع
عبدالله قابل ويوسف العيزري
قصة عبدالله قابل ويوسف العيزري ،تختزل الوضع
المأساوي للحريات في اليمن ،وتلخص الوضع
اإلنساني المؤلم الذي يعيشه اإلنسان .طريقة

تصفيتهما فقط ،تكفي الستشفاف البشاعة
والتوحش والبطش الذي تنتهجه المليشيات مع

من تراهم خصومها وإن كانوا من حملة األقالم
والكاميرات ..ودون الخوض في غمار التفاصيل

االجتماعية أو العمل للمراسلين قابل والعيزري،
المصير وحده الذي حل بهما يدمي كل من له قلب

أو ألقى السمع لألحاديث القليلة عن الخاتمة..

وفي القصة يتكالب أطراف الصراع ،الحوثيون بشكل

بارز كطرف رئيس ،الشرعية أيضاً  ،والتحالف العربي.

ففي العشرين من شهر مايو  2015اعتقلت مليشيا
الحوثي في محافظة ذمار الواقعة جنوب العاصمة

صنعاء ،كال من الصحافيين عبدالله قابل (مراسل قناة

بلقيس) ويوسف العيزري (مراسل قناة سهيل).

قابل والعيزري ،كانا عائدان من تغطية مهرجان
لرجال قبائل مناوئين للحوثي في منطقة "الحدأ في
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المحافظة" .قام الحوثيون بإيداع قابل والعيزري،
في مبنى الرصد الزلزالي ،والذي تعرض للقصف

من قبل طيران التحالف العربي وعثر سكان محليون
على جثتي قابل والعيزري ،وتم إيداعهما في ثالجة

الموتى بمستشفى ذمار العام.

قناة "بلقيس" نعت مراسلها الصحافي عبدالله قابل،

وقالت في بيان لها إن الحوثيين احتجزوه مع عدد
من الرهائن كدروع بشرية في مواقع مستهدفة
من قبل طائرات التحالف .وألقت القناة بالمسؤولية

أن "الجريمة تعد ضمن سلسلة
ً
على الحوثيين،
معتبرة ّ

االنتهاكات وجرائم الحرب التي ترتكبها المليشيا في
حق المدنيين".

وتعد هذه الحادثة األكثر دموية من نوعها التي
يقدم عليها الحوثيون ضد اإلعالميين اليمنيين بعد
سلسلة طويلة من ممارسات عديدة ،كاالختطافات
واالعتداء بالضرب وإغالق الصحف والقنوات وحجب

المواقع وغيرها.

اليمنيون
عبر
ّ
وعلى مواقع التواصل االجتماعيّ ،
عن غضبهم للجريمة التي أقدمت عليها مليشيات

الحوثي ،ونشروا صور قابل والعيزري .وأعربوا عن
تخوفهم من أن يحصل نفس المصير مع مئات
ّ

المختطفين من قبل الحوثيين.

2020
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مهنة خطرة

أصدقاء الكيمرا -تعز

أواب الزبيري ،وليد القدسي ،صالح الوهباني ،محمد طاهر ،هيكل العريقي ،أبو

بكر اليوسفي ،قيس العديني ،بسام السياني ،أكرم الراسني ،عبد العزيز الذبحاني،

محمد الحذيفي ،داوود الوهباني ،طه صالح ،باسم القرشي ،الزموا الكاميرا خالل
ثالث سنوات لتغطية أحداث الحرب في تعز .لكل منهم حكايته مع االعتداء
واالصابات التي تعرض لها وهو يؤدي عمله الصحفي في نقل االحداث.

60

منظمة سام للحقوق والحريات

2020

الحقيقة وسط النار

مهنة خطرة

األعين تلتقط مشهد الدمار األخير الذي
أودى بحياة صاحب العدسه
"أواب طارق الزبيري" ،مصور صحفي -تعز
أواب الزبيري ،كان يعمل مصوراً لدى شبكة تعز اإلخبارية،

خرج يوم الجمعة  16نوفمبر  2016إلى حي الجحميلة
والعسكري "مناطق شرق مدينة تعز" ،لتوثيق الدمار
واالنتهاكات التي خلفتها الحرب ،رأت عيناه مجموعة

من البنايات المدمرة ،لكنه لم يتوقع أن تنفجر البناية

التي كان بداخلها ويموت تحت األنقاض.

قال زميله المصور الصحفي "داوود الوهباني" " :دخلنا

أنا وأواب والمصور "حسام القليعة" إلى ممر ضيق جوار

إحدى البنايات ،ذلك الممر كان ُيستخدم كطريق آمن
للهروب من طلقات القناص ،وكان أواب متقدماً علينا
محاوال االلتفاف إلى جهة ثانية ،كنا ما زلنا أنا وحسام
ً
وسط الممر قبل أن نصل إلى حيث وصل زميلنا أواب".
يقول الوهباني" :حينئذ وقع انفجار شديد" .يستدرك:
"لم أكن مدركاً أن العمارة التي كنا سنذهب للتصوير

بجوارها قد انفجرت وسقطت على األرض بسبب عبوة

ناسفة كان قد زرعها مسلحو الحوثي وصالح".

نادوا على أواب مراراً  ،وحين انقشع الغبار بدت العمارة

أمام أعينهم ال أمام العدسات وقد سقطت على

األرض ،حينها كما يقول الوهباني" :بدأنا بحفر األنقاض،
لكن قناصاً تابعاً للحوثيين استمر بالضرب علينا ،عندما
ّ

أخرجنا أواب من تحت األنقاض كان قد فارق الحياة".
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قذيفة تصطاد العدسات ..وأصحابها
مقتل ثالثة صحفيين وإصابة آخرين -تعز
في  26مايو  ،2017انتزعت قذيفة أطلقها الحوثيون،
أرواح ثالثة من المصورين الشباب ،يعملون في

آخرين ،أحدهما بترت قدمه.
محافظة تعز ،وأصيب َ

المصور الصحفي "أسيد العديني روى "لفريق "سام"
لحظات االستهداف"" :كنّ ا متجمعين بالقرب من

مدرسة "محمد علي عثمان" وسط مدينة تعز ،عند
الساعة  7:00صباح يوم الجمعة  26مايو،2017

وسقطت قذيفة من اتجاه مواقع تمركز مسلحي
الحوثي وصالح في االتجاه الشرقي من تجمعنا،

فتطايرت شظاياها ما أدى إلى مقتل أصدقائي
المصورين" :تقي الدين الحذيفي"" ،وائل العبسي"،

و"سامي النظاري" ،وأصيب "وليد القدسي" –بترت

قدمه ،-و"صالح الوهباني".

المصور الصحفي أكرم الراسني -تعز
أوضح الصحفي أكرم الراسني لفريق "سام" أنه
ومنذ دخول الحوثيين إلى مدينة تعز مع بداية العام

 ،2015تنقل إلى عدة أماكن مع زمالئه اإلعالميين

والمصورين برغم المخاطر ألداء مهامهم الصحفية،
وسعياً منهم لتوثيق األحداث واالنتهاكات بحق

المدنيين ،خصوصاً بعد أن وصفهم زعيم الحوثيين
في مقابلة تلفزيونية أنهم أخطر عليه من المقاتلين

قال "الراسني"" :حوصرنا مرات عديدة؛ بسبب قناصة

الحوثيين والقصف العنيف والعشوائي بقذائف
الهاون والدبابات ،وبعد مرور عام ،وتحديداً في

مارس  ،2016وأثناء تواجدي لتوثيق األحداث برفقة

زمالء في حي الدعوة شرق مدينة تعز  ،تعرضت
إلصابة في رأسي وقدمي بشظايا قذيفة سقطت

بجوارنا واخترقت الجدار المجاور".

طه صالح ،مصور تلفزيوني -تعز
يعمل "طه صالح" مصوراً تلفزيونياً لقناة سكاي نيوز
عربية ،تعرض لطلقة قناص أثناء تغطيته ألحداث
الحرب في محافظة تعز بتاريخ  19يوليو  ،2015في

منطقة تقع تحت سيطرة القوات الشرعية.

وقد جاءت الطلقة من الجهة التي يسيطر عليها

الحوثيون ،قال "صالح" لمنظمة سام" :دخلت
الطلقة من تحت أذني وخرجت من فمي ،ما أدى

إلى مضاعفات كبيرة بقطع لساني وسقوط عدد من
أسناني ،ال زلت أعاني من إصابتي ،وال تزال أعصابي
تؤلمني ولم أتلق العالج المناسب ".وأضاف "صالح":

"بعد أن تعافيت جزئياً عدت للعمل في التصوير

وتعرضت لالختطاف من قبل مسلحين يتبعون كتيبة
"أبو العباس" وسط مدينة تعز ،وتم اإلفراج عني بعد

ساعات من االختطاف".

الذين يقاتلهم في الميدان في تحريض واضح ضد
الصحفيين ومحاولة لمنعهم من أداء مهامهم حسب
تعبير الراسني.
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ضرب الرؤوس بأعقاب البنادق وتعليق
على أسقف الزنازين ومنع الغذاء والدواء
الترهيب بالمحالكمات
رصدت نقابة الصحفيين احالة اكثر من  10قضايا احالتها مليشيات الحوثي لصحفيين ولوسائل اعالمية  ,الى

القضاء التابع لها  ,وأهم االنتهاكات المتعلقة بالمحاكمات بحسب رصد نقابة الصحفيين اليمنيين ,

1.قناة السعيدة  :بتاريخ  1فبراير  , 2017بدأت محكمة الصحافة والمطبوعات اجراءات محاكمة القناة
وعدد من العاملين فيها بناء على دعوى قضائية رفعتها وزارة الداخلية التي يسيطر عليها الحوثيون بسبب

مسلسل همي همك الذي قالت الوزارة انه يسيئ الى جنودها.

2.الصحفي في صحيفة الميثاق التابعه للمؤتمر الشعبي العام  ,كامل الخوداني ,مثل امام نيابة الصحافة
والمطبوعات في الدعوة المرفوعة ضده من قبل رئيس ما يسمى اللجنة الثورية محمد علي الحوثي على

خلفية مقال كتبه ضد رئيس اللجنة الثورية واتهامه بالفساد ونهب المال العام

3.بتاريخ  10فبراير  , 2017تم استدعاء هيئة تحرير صحيفة الميثاق التالي اسمائهم  :محمد انعم رئيس التحرير
ويحيى علي نوري نائب رئيس التحرير و عبدالولي المذابي مدير التحرير وتوفيق الشرعبي مدير التحرير

ونجيب شجاع الدين سكرتير التحرير و عبدالمجيد البحيري سكرتير التحرير الفني  ,من قبل نيابة الصحافة

والمطبوعات في شكوى تقدم بها وزير الشباب والرياض المعين من الحوثيين على خلفية قضية نشر

4.بتاريخ  12مارس  , 2017الصحفي جميل الصامت مراسل صحيفة الوحدوي بتعز ,تم استجوابه من قبل
جماعة انصار الشريعة بتعز على خلفية نشره تقريرا بخصوص فساد بالمستشفى الجمهوري .

5.بتاريخ  19مارس  , 2017الصحفي خالد صالح قاسم الجماعي مراسل وكالة االنباء سبأ في ريمة

,

استدعته المحكمة في ريمة بشكوى من مدير السجن المركزي بسبب كتاباته الصحفية حول المعاناة

ونقص التغذية التي يعاني منها السجناء.
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6.بتاريخ  12ابريل  , 2017الصحفي يحيى عبدالرقيب الجبيحي  ,اصدرت محكمة أمن الدولة حكم اعدام
تعسفي بحق في ثاني جلسات محاكمته ,.رفضت المحكمة السماح للزميل الجبيحي ولمحامية من حق
الدفاع.

7.بتاريخ  20ابريل  , 2017استدعاء اربعه عشر صحفيا وموظفا من مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر
 ,استدعتهم نيابة االموال العامة على خلفية مطالبتهم برواتبهم ومستحقاتهم من قيادة المؤسسة

المعينة من جماعة الحوثيين.

8.وفي ديسمبر  , 2017حكمت

حكمت محكمة الصحافة الخاضعة لسيطرة الحوثيين عليه على الصحفي

محمد أنعم رئيس تحرير صحيفة الميثاق لسان حال المؤتمر الشعبي العام ,حكما بالسجن  9أشهر مع

النفاذ وتغريمه اثنين مليون ريال على خلفية نشر الصحيفة لقضية فساد.

9.في بناير  , 2018اصدرت محكمة الصحافة والمطبوعات بصنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين حكما
ضد الصحفي كامل مصلح الخوداني  ,سكرتير تحرير الميثاق موبايل حكما نص على إدانته بتهمة السب

واالهانة في الدعوى المرفوعة من القيادي الحوثي محمد علي الحوثي وتغريمه عشرة الف ريال.

	 1110.في يناير  2018مثل الصحفي يزيد الفقية  ,أمام نيابة الصحافة والمطبوعات بصنعاء في القضية
المرفوعة ضدهما وصحيفة شووت من قبل وزير الشباب والرياضة في حكومة الحوثيين على خلفية قضايا
رأي.

	11.الصحفي عدنان مصطفى مثل أمام نيابة الصحافة والمطبوعات بصنعاء في القضية المرفوعة ضدهما
وصحيفة شووت من قبل وزير الشباب والرياضة في حكومة الحوثيين على خلفية قضايا رأي.

	12.بتاريخ  13مارس  , 2018مثل الصحفي عوض كشميم رئيس مؤسسة  30نوفمبر ومسؤول الحريات بنقابة
الصحفيين بحضرموت  ,امام المحكمة الجزائية االبتدائية في دعوة قدمتها النيابة الجزائية المتخصصة على

خلفية قضايا رأي

	13.بتاريخ  16يوليو  , 2018مثل الصحفي فؤاد السميعي

 ,امام النيابة العامة بإب على خلفية شكوى من

قبل وكيل المحافظة المعين من الحوثيين "أبو الحسن النوعة" على خلفية قضايا نشر.

	14.بتاريخ  16يوليو  , 2018مثل الصحفي ماجد ياسين ,امام النيابة العامة بإب على خلفية شكوى من قبل
وكيل المحافظة المعين من الحوثيين "أبو الحسن النوعة" على خلفية قضايا نشر

	15.بتاريخ  2فبراير  , 2019مثل محمد العماد مدير قناة الهوية الفضائية ,امام محكمة الصحافة والمطبوعات
على خلفية قضايا نشر في دعوى رفعتها شركة كمران للتبغ والكبريت.

	16.بتاريخ  11سبتمبر  , 2019اصدرت محكمة الصحافة والمطبوعات بصنعاء حكما ضد الصحفي أحمد األسدي
مدير ومالك محرك بحث " صحافتك" ,قضي بحبسه مدة سنة مع النفاذ وتغريمه مبلغ نصف مليون ريال

وإغالق محرك البحث على خلفية قضية نشر نقلها المحرك بطبيعة عمله التقنية ولم يكن هو الناشر

المسئول عن المادة الصحفية
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الحقيقة وسط النار

مهنة خطرة

الصحفيون العشرة المختطفون والمحالون للمحاكمة
صالح القاعدي ،عبد الخالق عمران ،أكرم الوليدي،

للضغط عليه حتى يفك إضرابه عن الطعام" مضيفة

هشام اليوسفي ،هيثم الشهاب ،حسن عناب ،هشام

خالل أسلوب الحديث المختلف معي عما يكون عليه

حارث صالح حميد ،توفيق المنصوري ،عصام بلغيث،
طرموم ،أو الصحفيون العشرة الذين اختطفتهم

المليشيا عند اجتياح صنعاء.

في األوضاع الطبيعية".

أن زوجها أخبرها بتعرضه للتعذيب
وبينت "القاعدي" ّ

العشرة المذكورون ،هم أكثر من قضى فترة االحتجاز

في قسم شرطة الجديري ،وقد شاهدت آثار ذلك

يتعرضون للتعذيب بين فينة وأخرى..

بالقول" :أخبرني صالح بتعرضه للتعذيب الشديد

لدى المليشيا ،ولم يطلق سراحهم حتى اليوم،

فريق سام ،التقى بزوجة اإلعالمي والصحفي "صالح

القاعدي" ،والذي اعتقل في العام  2015من قبل

مليشيا الحوثي .

التعذيب على وجهه ،وعلى كتفه ورجليه ،وأردفت
في أشهر أبريل ومايو ويوليو من العام  2016في

احتياطي سجن هبرة ،عبر الضرب بأعقاب البنادق،

وتعليقه بالسالسل على سقف الزنزانة وهو مقلوب
الجسم ،إلى جانب التعذيب النفسي والذي تمثل

قالت زوجة القاعدي" :لم ُيسمح لي بزيارة زوجي
إال مرة واحدة فقط ،في معتقل األمن السياسي

أراد النوم" .وتشكو زوجة القاعدي من عدم السماح

بأعقاب البنادق وضرب رأسه على جدران المعتقل؛

الزيارة الوحيدة.

بالعاصمة صنعاء ،أخبرني زوجي أنه يتعرض للضرب
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بحرمانه من النوم في الليل وإزعاجه في النهار إذا
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الحقيقة وسط النار

مهنة خطرة

الصحفي "عبد الخالق عمران" هو اآلخر اعتقل مع زميله صالح
القاعدي ،قالت إحدى قريباته" :عند زيارتنا لعبدالخالق في معتقل
األمن السياسي شاهدت عليه آثار تعذيب ،وقد أخبرنا أنه من لحظة
نقله إلى المعتقل وهو يتعرض للتعذيب ،إضافة إلى عزله في زنزانة

انفرادية ،وتعليقه على سقفها لمدة  45يوماً  ،وضربه بالعصي

وتقييده بالسالسل وتعذيبه نفسياً ".

ونقلت عنه تعرضه للتعذيب في احتياطي هبرة في شهري أبريل

ويوليو من العام  ،2016من خالل ضربه بالعصي وأعقاب البنادق،
كاشفاً لها عن إصابته بالعمود الفقري؛ بسبب التعذيب الذي تعرض

له في سجن احتياطي الثورة.

فريق الرصد التابع لمنظمة سام ،التقى بأقارب بقية الصحفيين
المعتقلين داخل سجون مليشيا الحوثي وصالح ،أقارب "أكرم
الوليدي"" ،حارث صالح حميد"" ،توفيق المنصوري" و"عصام بلغيث"،
"هشام اليوسفي"" ،هيثم الشهاب"" ،حسن عناب" و"هشام

طرموم" ،ومن خالل تلك اللقاءات ،أكدوا تعرض الصحفيين الثمانية
للتعذيب ،إضافة إلى التعامل الالإنساني معهم والممارسات
المشينة بحقهم ،كما اشتكوا من منع الزيارات عنهم ،إضافة إلى

منع الغذاء والدواء خاصة وأن حالتهم اإلنسانية مأساوية

وبتاريخ  9ديسمبر  , 2019عقدت محكمة التاربعه للحوثيينالجلسة
األولى وفيها تم مواجهة الصحفيين بقرار اإلتهام بدون حضور
الماحي  ,حيث وانكرو الصحفيين جملة وتفصيال كل ما وجه لهم ,
وبترايخ  16يناير  2020م  ,عقدت الجلسة الثانية ولم يتم فيها اي

إجراء حيث قام رئيس المحكمة الحوثية طرد المحامين من قاعة
الجلسه وإصدار قرار بمنعنا من الترافع أمامه بسبب تقديمنا طلب

تنحي ورد من نظر القضيه

وبتاريخ  9مارس 2020م عقد الجلسة الثالثة بدون علم المحلمي

أو حضورة كوننا ممنوعين من الترافع أمام القاضي

وبتاريخ  11ابريل 2020عقدت الجلسة الرابعه الني قرر فيه
المحكمة التابعه للحوثيين اعدام اربعة صحفيين وادانة البقية
واالكتفاء بمدة الحبس التي قضوها في السجن مع وضعهم تحت

الرقابة لمدة ثالث سنوت.
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يوسف عجالن
يوسف حمود عجالن ،صحفي سابق في موقع "المصدر

أونالين" ،اعتقلت من أمام منزلي في شارع الحرية بالعاصمة

صنعاء في  13أكتوبر  ،2016ونقلت إلى قسم الحميري لعدة
ساعات ثم نقلت بعدها إلى البحث الجنائي ،الذي بقيت فيه

لمدة  25يوماً مورس بحقي تعذيب جسدي ونفسي ،وتم

تعليقي بـ"الشواية" ،والضرب على مختلف جسدي بالعصي
واأليدي ،وتهديدي بالقتل وعائلتي ،ثم نقلت إلى احتياطي

الثورة الذي بقيت فيه لمدة  50يوماً  ،ولم يسمح ألسرتي

بزيارتي للمرة األولى منذ اعتقالي إال بعد مرور  25يوماً في

احتياطي الثورة ،وتم تهديدي في أول زيارة بإخفائي نهائياً في
حال تحدثت عما جرى لي خالل االعتقال ،ثم نقلت إلى األمن

السياسي وأخفيت مرة أخرى لمدة  22يوماً حتى عرفت أسرتي
بمكاني ،وبقيت ما يقارب  5أشهر ،وكان ال يسمح بزيارتي إال

باالسبوع مرة ومن خلف شباك يفصل بيننا مترين ،وكان اكثر ما
عانيته بالسياسي التعذيب النفسي المستمر ،ثم نقلت بعدها
إلى السجن المركزي وبقيت لمدة  16يوم دون أن تعرف عائلتي

مكاني ،حتى سمح لهم بزيارتي ،وبعد أقل من  5أشهر ،اقتحم

الحوثيون بالرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع سجننا
بعد رفضنا نقلنا مرة أخرى إلى سجن آخر ،وتم نقلنا بالقوة
إلى سجن الشرطة العسكرية بصنعاء وبقيت مختفياً في ذلك
المكان لمدة شهر دون معرفة أسرتي بمكاني ،حتى تم االفراج

عني بعملية تبادل أسرى في  23نوفمبر  ،2017وبعد خروجي
بنحو  10أيام تقريباً  ،قصف التحالف السجن الذي خرجت منه،
واستشهد عدد من زمالئي وأصيب آخرين ،وكان الله كتب لي

بذلك النجاح
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مصير مجهول في قلب
العاصمة

الصحفي وحيد الصوفي -صنعاء

تعيش بنتا الصحفي وحيد الصوفي ظروفا نفسية وصحية سيئة ،لقد
اُ ختُ ِطف والدهما وال يزال مصيره مجهوال حتى اللحظة كم أكد أحد أقاربه.

وحيد الصوفي يعمل رئيسا لتحرير موقع "العربية" أونالين ،قال فهمي

محمد الصوفي ،وهو ابن شقيقه ،أنه وفي تمام الساعة السابعة من مساء
يوم االثنين الموافق  6أبريل " :2015كان عمي وحيد في "بريد التحرير"ـــ

منطقة وسط العاصمة صنعاء ــ لغرض سحب مبلغ مالي قبل أن يختطفه

مسلحان بزي مدني ويقتادانه على متن سيارة "الند كروزر" بيضاء اللون".

وأضاف "فهمي"" :كان عمي وحيد يعد إلنتاج فيلم وثائقي عن الحرب،

واقتحام معسكر "الصباحة" وسقوط العاصمة صنعاء .وفي سبيل ذلك،
عمل على تصوير األحداث الدائرة في صنعاء بداية انطالق "عاصفة الحزم".

يصور منطقتي "عطان" و"الصباحة" بعد
وقبل اختطافه بساعات ،كان
ّ
تعرضهما لغارات من طيران التحالف العربي..

مساء ليلتقوا في أحد
قال فهمي ،إن عمه وحيد اتصل به الساعة الخامسة
ً

شوارع العاصمة ،وعندما التقوا ،دخل وحيد مكتب البريد لسحب مبلغ من
المال وتسديد فواتير تخص الموقع بينما ذهب فهمي لتصوير بطاقة عمه
الشخصية ،قال فهمي "بمجرد عودتي شاهدت مسلحين اثنين يشدونه إلى

داخل سيارة بيضاء".

أضاف "فهمي"" :استفسرت من الموجودين في البريد عما حدث ،ذكر
البعض أن المسلّ َح ْين دخال البريد وسأال وحيداً عن عالقته بقناة "العربية"،

ودوافع تصويره في منطقة "عطان" ،ثم اقتاداه خارج البريد" .وذكر "فهمي"

إن لديه زوجة وابنتين يعانين
أنهم ال يعرفون مصيره حتى اللحظة ،وقال ّ
مجهوال.
أن مصير وحيد ال يزال
ً
ظروفا نفسية وصحية سيئة خصوصاً ّ
ً
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حكم بإعدام األب واستخدام االبن رهينة
يحيى عبد الرقيب الجبيحي ،صحفي -صنعاء

يحيى عبدالرقيب الجبيحي 61 ،عاماً  ،اقتحمت مليشيا
الحوثي منزله وعبثت بمحتوياته في صنعاء ،كان

االقتحام مرعبا كما تؤكد ابنته سحر ،اعتقلوه بتاريخ9

سبتمبر عام .2016

جاءت عملية اقتحام منزل الجبيحي واعتقاله

ومصادرة أغراض ووثائق شخصية ،بعد أسبوع واحد
من اختطاف نجله «حمزة» من الطريق العام ،حسب

شهادة سحر الجبيحي.

قالت سحر ،لمنظمة سام« :بعد عدة مناشدات

ومحاوالت لإلفراج عنهما ،تفاجأنا بصدور حكم
باإلعدام ضد والدي ،دون أية إجراءات قانونية

سليمة تسبق هذا الحكم ،ولم يتم السماح للمحامي

بمناقشة األمر والتقدم للمرافعة ،وكان الحكم
مجهزاً مسبقاً وتم إعالنه بصوره صادمة».

أن والدها الصحفي يعاني من
أكدت «الجبيحي» ّ
فضال عن
وضع صحي حرج ،بفعل تقدمه بالسن،
ً

(((
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معاناته من مرض الربو ،وأبدت خشية العائلة من

اعتالل صحته في المعتقل ،بفعل البيئة غير المناسبة
للعيش السليم والصحي فيها ،مطالبة باإلفراج عنه

وعن أخيها حمزة دون قيد أو شرط.

ونشرت وكالة سبأ لألنباء التابعة لسلطة الحوثيين
وصالح في العاصمة صنعاء خبر إعدام الصحفي

«الجبيحي» تعزيراً يوم األربعاء  12أبريل 2017من
قبل المحكمة الجزائية المتخصصة؛ التهامه بالتخابر
مع دولة أجنبية ،واعتبار ما كان يرسله من وثائق

تهديدا
للسفير السعودي وسكرتير السفارة األول
ً

لألمن القومي اليمني بحسب الوكالة(((.

ظل «الجبيحي» سجيناً لعام كامل حتى أفرج عنه يوم

األحد  24سبتمبر  ،2017بعد صدور قرار العفو من
صالح الصماد ،رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي
المشكل من مليشيا الحوثي وجناح الرئيس السابق

علي صالح في حزب المؤتمر الشعبي العام ،يوم

الخميس 21سبتمبر ،2017وما يزال ابن الجبيحي،

حمزة ،رهينة حتى اليوم.

موقع وكالة االنباء سبأ التابعة لسلطة صنعاء http://www.saba.ye/ar/news461880.htm
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خرج لمركز األطراف فكان مصيره االعتقال
والتعذيب حتى فقدان حركة أطرافه
أكرم توفيق سعد القدمي مخرج تلفزيوني -صنعاء
تعرض أكرم القدمي لالختطاف أثناء ذهابه إلى مركز األطراف التابع
لوزارة الصحة ،كان غرض زيارته إجراء العالج الطبيعي ،لم يكن يعرف
أن الخاطفين يرصدون تحركاته ،وسيقومون بتعذيبه حتى يفقد حركة

األطراف تماما ،روى "القدمي" لمنظمة "سام" واقعة اختطافه وما

يزال يعاني اإلصابة ،قال" :لدى خروجي من منزلي في منطقة "الجراف"

صنعاء ،الساعة  9:00صباحاً يوم األحد  26يونيو 2016بغرض الذهاب إلى

مركز "األطراف" الصحي التابع لوزارة الصحة إلجراء العالج الطبيعي ،تفاجأت

بمسلحين يشهرون بنادقهم في وجهي ،ويصادرون حقيبتي التي كانت تحوي

مفتاح سيارتي ،وهواتفي النقالة ،ووثائق طبية خاص بي .اقتادني المسلحون إلى سيارة
ونقلوني إلى مركز شرطة ال أعرفه ،وأودعوني في زنزانة حتى الليل ،حيث نقلوني بعدها إلى

مكان مجهول ،وكنت معصوب العينين ومكبل اليدين .لم أكن أقوى على الحركة ،وكنت في

حالة صحية سيئة".

أضاف القدمي "أجرى معي أحد مسلحي الحوثي استجواباً سريعاً خالل االحتجاز ،طالبني فيه

باالعتراف بمواقع الصحفيين والجهات الداعمة لهم ،ووجه لي عدة اتهامات منها المشاركة
في جبهات القتال والعمل العسكري ،ودوري القيادي في حزب اإلصالح ،والتعاون اإلعالمي

مع التحالف العربي ،وتدشين قنوات معارضة من صنعاء ،وتغطيتي لـ "الثورة الشبابية"

إعالميا".
ً

ظل القدمي لشهرين في حالة إخفاء قسري ،ولم يكن يعرف المكان الذي يحتجز به ،ولم
"تعرضت لتعذيب نفسي وبدني ،وتُ ركت ضحية
تعلم حينها عائلته عنه شيئاً .وقال لسام:
ّ

للمرض والعجز حتى "تقيح" الجرح (ناتج عن عملية سابقة) في ركبتي .ومع انعدام الرعاية
الطبيةُ ،أصبت بالتهاب في النخاع الشوكي ،وانزالق في الفقرات القطنية ،وانزالق في
الفقرات العنقية .كان الحوثيون في السجن يحقنوني بـ "الفولتارين" طيلة فترة االعتقال حتى

مقعدا غير قادر على الحركة ،أتبول الدم وأتجرع األلم".
أصبحت
ً

ويتابع أكرم" :على إثر الضغوطات األسرية الكبيرة والوساطات المتتاليةُ ،أفرج عني للعالج
بضمانات حضورية ومالية وقبلية ،مضيفاً "حتى اللحظة ،أخضع للعالج في العاصمة المصرية
القاهرة .أجريت عملية جراحية ،ولزمت العالج الفيزيائي المتواصل ،ولكني ال أزال أعاني من

ضعف عضلي ناتج عن الحقن المهدئة بشكل أساسي".
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محمد الواشعي صحفي -ذمار
يعمل محمد الواشعي مراسال لصحيفة أخبار اليوم وموقع مأرب برس اإللكتروني،

في ذمار .اختطفته مليشيا الحوثي وتعرض للتعذيب حتى كسرت قدمه.

الواشعي ،سرد لسام واقعة اختطافه بالقول« :عند حلول مساء يوم السبت

الموافق  3اكتوبر  ،2015وبينما كنت أهم بركوب دراجة نارية للعودة إلى

المنزل بالقرب من مبنى المحافظة ،صعد خلفي على الدراجة النارية شخص

ملثم ووضع فوهة بندقيته على خاصرتي ،وطلب من سائق الدراجة االتجاه

نحو قسم شرطة الورقي ،وهناك سلمني لمجموعة من مسلحي الحوثي».

يقول الواشعي أنهم وضعوه في غرفة انفرادية حتى التاسعة مساء ،ثم استدعوه
للتحقيق ،وبعد منتصف الليل أخرجوه ونقلوه على متن سيارة نجدة وذهبوا به إلى

علي بالضرب والركل حتى فقدت وعيي» كما يسرد الواشعي،
مكان مجهول «انهالوا ّ

الذي أكد أنه فاق من غيبوبته وقد أعادوه إلى نفس الزنزانة.

في اليوم التالي أنكر المشرفون على قسم الشرطة ،وجود الواشعي عندهم عندما

جاء أهله يبحثون عنه ،وفي الليل يقول الواشعي« :جاء سائق سيارة النجدة ،وهو من

معاريفي ،أخبرني أنه سينقلني إلى منزلي ،صعدت معه وعند محطة الورقي ــ محطة
مشتقات نفطية ــ انعطف يسارا بعكس الطريق المؤدي إلى المنزل ،نبهته وهو غير

مظلما ،أردت أن أشكره،
مكترث ،طلب مني النزول عند بوابة المحافظة ،كان الشارع
ً
فقال لي :انزل بس ،وبمجرد نزولي جاءت سيارة هيلوكس بسرعة عالية متجهة نحوي،
حاولت الهرب ،لكن ملثمون على متنها وجهوا بنادقهم نحوي ،نزل اثنان اقتادوني
بالقوة إلى داخلها ،وضعوني تحت أقدامهم في السيارة ،بدأوا بمخاطبتي على أنهم

من مسلحي القاعدة« :ماذا قلت للرافضة المجوس؟» «ماهي المعلومات التي

أدليت بها لالثني عشرية؟» «أنت شيعي زنديق».

أضاف الواشعي أنهم ذهبوا به إلى مكان خال من السكان غرب مدينة ذمار ،ثم قاموا
بضربه وتعذيبه حتى كسروا قدمه اليمنى ،ودخل في غيبوبة أفاق منها بعد ساعة،

ليزحف إلى مكان لمح فيه ضوء تحرك السيارات ،اقترب من محطة بترولية ،يقول
الواشعي« :طلبت منهم ماء ألشرب واالتصال بأخي ،فقاموا بمساعدتي والتواصل
مع أخي ،حضر أخي بسيارة صديقه وأخذني إلى مدينة ذمار ،تم نقلي إلى أحد

المستشفيات الخاصة».

غادر الواشعي ،مدينة ذمار واتجه نحو قريته في قبيلة الحدأ ،ومنها غادر إلى محافظة
مأرب ،وبعد عامين تمكنت أسرته من اللحاق به ،ليعيش تحت ظرف اقتصادي سيئ،
جعلته يبحث عمن يتبرع له بخيمة تأوي أسرته بعد عجزه عن دفع إيجار الغرفة التي

كان يستأجرها في مأرب حسب روايته.
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شوقي حسين وكمال الكبسي -قناة المسيرة
عقب تغطيتهما لوقفة احتجاجية لمناصري مليشيا الحوثي في مديرية بيحان شبوة،
تعرض «شوقي حسين» ،مراسل قناة المسيرة –تابعة ل مليشيا الحوثي -في شبوة
و»كمال الكبسي» ،مصور القناة لإلصابة إثر غارة جوية لطيران التحالف العربي على

مكان إقامتهما .نقابة الصحفيين اليمنيين أصدرت بياناً في  30يوليو  ،2017إلدانة
الجريمة ،كما جددت مطالبتها بعدم استهداف الصحفيين واإلعالميين على خلفية

ممارستهم لمهنتهم ،والتعامل معهم بعدائية وعنف ،وطالبت نقابة الصحفيين في
بيانها جميع الوسائل اإلعالمية التابعة لكافة أطراف الصراع إلى عدم الزج بالصحفيين

واإلعالميين إلى جبهات المواجهات ،وإلى ضرورة تدريب المراسلين على السالمة
المهنية(((.

شرف الشمري ،مراسل قناة اليمن اليوم
أطلق قناصة يتبعون قوات حرس الحدود السعودي النار على «شرف الشمري»

وأصابوه بـ  4رصاصات في يده ،يوم السبت  6فبراير  ،2016كان الصحفي «الشمري»

يتنقل من منطقة حرض إلى ميدي في محافظة حجة ،إلعداد تقرير تلفزيوني لقناة
«اليمن اليوم» .يعتقد «الشمري» أن الحادث لم يكن عشوائياً بل مدبراً يستهدف

عمل القناة التي تغطي األحداث الجارية في اليمن(((.
سهيل طارق سعد الحميدي– صنعاء

تعرض «سهيل الحميدي» ( 17عاماً ) ،وهو نجل الصحفي «طارق الحميدي» لالختطاف

والتعذيب بسبب نشاط والده الصحفي .روى والده واقعة اختطاف وتعذيب نجله لفريق
«سام» بالقول« :بعد ظهر يوم األربعاء الموافق  23ديسمبر 2015اُ ختُ ِطف «سهيل» من

جوار بنايتنا من قبل مسلحين كان يستقلون سيارة هايلوكس ،عليها شعار مليشيا الحوثي.

حسب التفاصيل التي رواها طارق ،فإنه وبعد تكتيف وتعصيب عيني ابنه ،صوبوا
أسلحتهم على رأسه وهددوه بالقتل إن أحدث أي صوت ،ثم اقتادوه إلى مكان
مجهول ،أضاف طارق« :علمنا فيما بعد أنه في مبنى يتبع األمن السياسي أمام

سوق «علي محسن».

فإن نجله ُو ِضع في غرفة مظلمة في بدروم مبنى األمن السياسي وتم
ووفقاً لوالده ّ
تقييده على كرسي ،ثم وجهت إليه عدد من األسئلة عن ارتباط والده بالمقاومة ،وكم

أن نجله كان
يتقاضى هو ووالده من مبالغ من قبل السعودية وأمريكا وإسرائيل ،موضحاً ّ

يرد عليهم بأنه طالب وال عالقة له بما يقولونه ،وبإمكانهم توجيه هذه األسئلة لوالده.

وأضاف «الحميدي» لمنظمة سام« :عذبوا نجلي «سهيل» وأحرقوه بأعقاب السجائر
نقال عن موقع نقابة الصحفيين http://yemen-media.info/news_details.
((( موقع المركز اليمني لإلعالم ً
php?sid=30485
(((
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على صدره ويديه ،وتلفظوا عليه بألفاظ مناطقية« ،لغلغي»« ،تعزي»« ،داعشي»(((.
استمر تعذيب «سهيل» لمدة يومين ،وبعد تحول قضيته لقضية رأي عام ،قامت

مليشيا الحوثي بإلقائه في شارع الثالثين وإطالق النار عليه فأصابوه في قدمه ،وظل
قليال إلى طريق رئيس
ملقى على األرض في حالة يرثى لها ،حتى تمكن من «الحبو»
ً

وأوقف تاكسي لنقله إلى المستشفى ،وفق والده.

أن اختطاف نجله كان رداً على نشاطه الصحفي ،حيث يعمل في
ولفت «الحميدي» ّ
السكرتارية الصحفية للرئيس «عبدربه منصور هادي».

أحالم العسكري ،مراسلة قناة صنعاء في مدينة تعز
أحالم العسكري ،مراسلة لقناة صنعاء في مدينة تعز ،تعرضت ألكثر من تهديد بالقتل

من قبل مسلحين في مدينة تعز الخاضعة لسلطة قوات عسكرية وفصائل مقاومة

موالية لحكومة الرئيس هادي.

قالت «العسكري» لسام« :ذهبت إلى قرية المحور في جبل الجهوري لتصوير حاله

إنسانية ،ثم عدت إلى وسط المدينة الستكمال تصوير الحلقة التلفزيونية ،وأثناء

التصوير اعترضنا مسلحين على متن دراجة نارية ومنعونا من التصوير ،فاضطررت
لتوقيفه تجنباً للمشاكل».

أضافت العسكري« :في اليوم التالي ،األحد  2أبريل  2017استأنفت والطاقم المصور

مهمة عملنا ،فتعرضت أيضاً للتهديد والمنع من التصوير أنا وزمالئي ،وبطريقه همجية
بدأوا بالسب والشتم على الطاقم ،ووجهوا لي بعض العبارات منها« :والله بنقتلك

ونعملها بالراس» .وأوضحت «العسكري» أنها تواصلت مع قادة المنطقة ،ووجهت

رسالة إلكترونية لمدير األمن ولكنها لم تتلق أي رد.

تؤكد العسكري أنها تعرضت لتهديد آخر بينما كانت تغطي معارك في منطقة ثعبات
شرق مدينة تعز ،تقول« :ظهر لنا أحد المسلحين ومنعنا من التصوير بحجة أنني بنت
وال يحق لي تغطية األحداث من خطوط النار ،رفع السالح وقال بأنه سيقتلني إذا لم
أترك المكان ،كنت وقتها برفقة المصوران حسام القليعة ومحمد التويجي واضطررنا

لوقف التصوير».

(((
ارهابي
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وئام الصوفي
وئام الصوفي ،مراسلة لصحيفة  26سبتمبر وسبتمبر نت وموقع الموقع بوست،

تعرضت وئام للتهديد بالقتل واالختطاف من أشخاص معروفين ثالث مرات في
 2016كما تقول ،وفي العام التالي تلقت رسالة من مجهول تهددها باختطافها مع

عائلتها ،ثم تلقى زوجها رسائل نصية وصوتية مسجلة على هاتفه من شخص معروف
تتضمن تهديدات وشتائم وقذف.

كما بثت قناة المسيرة التابعة لمليشيا الحوثي تقريرا تحريضيا ضد وئام ،واتهموها
برفع احداثيات وتزعم خلية مخابراتية للتعامل مع دول التحالف العربي ،قالت وئام في

إفادتها لمنظمة سام « :يوم  15نوفمبر  ،2017في الساعة الثامنة والنصف مساء،
بثت قناة المسيرة التابعة للحوثيين تقريرا خبرياً فيه تحريض واضح على استهداف

حياتي ،واتهموني بأني أتزعم خلية إجرامية ،وأقوم برفع إحداثيات المواقع العسكرية
لمليشيا الحوثي وصالح االنقالبية ،لدول التحالف العربي ،وأقوم بالتخابر معها،
وظهر في التقرير شخص مجهول ال أعرفه ابداً  ،وحتى لم يذكر اسمه يدعي أنه أحد
أفراد الخلية التي أديرها ،وأني طلبت منه رصد تحركات الحوثيين وقوات صالح ،ورفع

إحداثيات عن مواقعهم».

وقالت وئام الصوفي أن حياتها وحياة عائلتها «زوجها وابنها» مهدة بالخطر بسبب

عملها الصحافي..

الصحفي النرويجي ريموند ليدال
اختفى الصحفي «ليدال» ،والذي يعمل لدى

قناة  NRKالنرويجية ،في العاصمة صنعاء

ليلة السبت  28مارس  ،2015وبحسب تقرير

وضع الحريات الصحفية خالل النصف األول من

العام  ،2015الصادر عن لجنة الحريات بنقابة

الصحفيين((( ،فإن القناة النرويجية كشفت للنقابة

أن الصحفي «ليدال» تم احتجازه في سجن في

العاصمة صنعاء ،من قبل الشرطة أثناء تصويره فيلماً في

ليلة  28مارس ،عندما نفذت السعودية ضرباتها على العاصمة صنعاء ،وبحسب القناة
فإن النرويجي «ليدال» اتهم بالعمل غير الشرعي كصحفي كونه دخل البالد
النرويجية ّ

صور عدة تقارير للقناة من داخل اليمن.
بفيزا سياحية ،مشيرة إلى ّ
أن الصحفي ّ

(((

74

موقع نقابة الصحافيين اليمنيين http://www.yemenjs.net/upload/libraries/pdf/10/pdf.pdf

منظمة سام للحقوق والحريات

2020

الحقيقة وسط النار

مهنة خطرة

الصحفيون األربعة الذين احتجزوا في معسكر 20
بتاريخ  16مايو 2017م اعتقل مسلحون يرتدون

بزات عسكرية  4صحفيين وهم :حسام ردمان وماجد

الشعيبي و هاني الجنيد والكريحي كنعان ،الصحفيون
األربعة كانوا عائدين من مجلس عزاء الناشط أمجد

عبدالرحمن الذي اغتيل وسط محل يعمل به في
محافظة عدن التي تعتبرها الشرعية عاصمة موقتة
لليمن.

بالغ من (اللواء  )٢٦التابع لتهامة.

قال الضبر بأنهم «ورغم نفيي المطلق لعالقتي

باللواء وإبراز بطاقتي الشخصية ،وبطاقات العمل،
صادروا كل ما أملك من هواتف وجهاز حاسوب

وكاميرات ،واقتادوني إلى قسم المدينة ،ثم أدخلوني
مباشرة إلى زنزانة ممتلئة بالقاذورات والحشرات .لم
أستطع النوم أو األكل بسبب الروائح المنتشرة في

ُأفرج عن الشعيبي بعد احتجاز دام ساعات ،فيما

المكان .استمر الحال حتى مغرب يوم األحد عندما

معسكر  20يونيو بمدينة كريتر بمحافظة عدن.

أوعز ألحد العناصر بتزويدي بهاتف لكي أتصل بأحد

استمر احتجاز كال من ردمان والجنيد والكريحي في

أخرجوني من الزنزانة لمقابلة ضابط القسم الذي

أفادت مصادر اعالمية بتعرض الصحفيين للتعذيب.

علي أي
معارفي ليأخذني من القسم حيث لم يثبت ّ

ياسر الضبر ،مراسل قناة صنعاء في مأرب

وأخرجوني بضمانته».

مراسل لقناة صنعاء في
ً
ياسر الضبر ،كان يعمل

اختطاف  3صحفيين في حضرموت

مأرب ،قال في شهادته لفريق سام« :في الساعة

السادسة والنصف بعد مغرب يوم السبت 25
مارس  ،2017كنت في محل إنترنت مقابل البنك
المركزي في مدينة «مأرب» أجهز تقرير حفل الذكرى

الثانية النطالق «عاصفة الحزم» ،تفاجأت باثنين
من المسلحين بلباس مدني ،جلس أحدهم بجواري
بينما جلس اآلخر في الكرسي المقابل .حاولت الحوار
معهم ولكن سرعان ما ذهب أحدهم واستدعى

جنديين من حراسة البنك المركزي ،حيث اقتادوني

تهمة .وتابع «اتصلت بـ «جالل الضبياني» الذي حضر

اختطف «تنظيم القاعدة»  3صحفيين ،عصر االثنين 12
أكتوبر ،2015كانوا قد خرجوا لتغطية مسيرة بمدينة
المكال في محافظة حضرموت نُ ظمت احتجاجاً على

األوضاع اإلنسانية والمعيشية المتردية في المحافظة.
نقابة الصحفيين بـمحافظات حضرموت وشبوة
والمهرة أدانت بشدة عمليات االختطاف التي نفذها

عناصر «تنظيم القاعدة» المسيطرين على مدينة
المكال وقتئذ.

إلى جوار البنك ،وأبلغوني بأني مطلوب على خلفية
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كال من :مراسل قناة
وأفادت النقابة بتلقيها معلومات عن قيام عناصر تنظيم القاعدة باعتقال ً
«اليمن اليوم» في المكال «محمد المقري» ،ورئيس تحرير موقع «حضرموت أون الين ومراسل
قناة «آزال» الفضائية «أمير باعويضان» ،ورئيس مؤسسة «مستقل للتنمية الحقوقية» «أمين

الحامد».

أن ُمسلحي القاعدة عمدوا إلى
وكشف بيان النقابة أن عائلة الصحفي «محمد المقري» أكدوا ّ
تفتيش منزلهم ،ومصادرة الهواتف الشخصية وبعض األوراق الثبوتية.
اعتقال خمسة مراسلي قنوات فضائية -حضرموت
يوم

الخميس

10

خليل

الطويل،

وليد

الفضائية

لالعتقال

نوفمبر

في

،2016

محافظة

الجعوري،

ذياب

تعرض

خمسة

حضرموت،
الشاطر،

من

والمراسلون

عمر

مراسلي

السروري،

الخمسة
زين

القنوات
هم:

العقاب.

خليل الطويل تحدث عن واقعة االعتقال تلك« :كنت مع زمالئي األربعة في زيارة إلى محافظة
حضرموت ،الخميس 10نوفمبر ،2016في اليوم الثاني خرجنا للتسوق أنا وذياب ،أوقفنا سيارتنا

حامال ما تم شراءه « يتابع الطويل« :بعد
على مقربة منا ،خرج الزميل ذياب الشاطر إلى السيارة
ً
أن أخذت احتياجاتي اتجهت إلى السيارة ،عند وصولي رأيت مسلحين مدنيين يقتادون ذياب إلى
سيارة هايلوكس ،فتحت السيارة الخاصة بنا ،فوجئت بشخصين يرتدون مالبس عسكرية جالسين
بداخلها ،سألني أحدهم ما الذي تريده؟ اجبته :هذه سيارتنا ،لم أكمل كالمي حتى وضع رباطاً

يغطي عيني وقيد يدي إلى الخلف ،اقتادني إلى السيارة التي سبق وإن نقلوا ذياب إليها،
أخبرناهم أننا في زياره للمكال ولماذا يعملون بنا هذا ،أجاب أحدهم باقتضاب :ستعرفون اإلجابات

حين نوصلكم إلى المكان الذي يجب أن تكونوا فيه».

قال الطويل بأن السيارة ظلت تمشي قرابة نصف ساعة دون أن يعلم هو وزميله إلى أين

يذهبون ،واعتقدوا أن المسلحين الخاطفين يتبعون تنظيم القاعدة إذ كانوا حازمين ومتشددين
في تعاملهم ،أضاف الطويل« :حين وصلنا انزلونا وفتشونا ثم سألونا كم عددنا وكم بات لنا
من حين وصلنا حضرموت ،أجبناهم أن هناك زمالء لنا بأحد الفنادق ،فأجبرونا على االتصال بهم

لمعرفة مكانهم وتطمينهم دون التلميح أننا محتجزين ،بعد إخبارهم بكل شيء أدخلونا إلى غرفة

كبيرة فيها أربعة اشخاص ،صلينا وتناولنا وجبة الغداء ونحن معصوبي العينين ،دخلنا دورة المياه

ونحن معصوبي العينيين ويأخذنا شخص منهم ليدلنا على المكان».

قال الطويل أن زمالءهم وصلوا وأخبروا الخاطفين أنهم صحفيين ،وبعد ذلك جرى نقلهم إلى

مكان آخر وإبعاد األغطية من األعين ليكتشفوا أنهم في القصر الجمهوري.

في شهادته ،أكد الطويل بأن األفراد في القصر ،سمحوا لهم باألكل والشرب ومشاهدة التلفاز

والحديث مع الجنود في المكتب ،وبعد السابعة مساء ونتيجة ضغط اعالمي وتواصل جهات
رسمية منها محافظ مارب ومكتب نائب الرئيس« :أخبرونا أن أمر إطالقنا مرهون بالتحالف»

جاء ضابط كما قيل لنا انه «امارتي» اعتذر عما حصل قائال هناك اشتباه في األسماء وأطلقوا

سراحنا».
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خليل الطويل ،مراسل قناة بلقيس -مأرب
تعرض مراسل قناة بلقيس« ،خليل الطويل» ،يوم الجمعة  17مارس  ،2017للتهديد

واالعتداء بالضرب أثناء تأدية عمله الصحفي في محافظة مأرب .قال «الطويل»

لسام« :وصلني خبر من مستشفى «مأرب العام» بوصول ضحايا من الجيش اليمني
إثر إطالق مسلحي الحوثي صاروخاً موجهاً تجاههم ،أثناء تأديتهم صالة العيد بمدينة
صرواح .فور تلقي الخبر ،انطلقت إلى المستشفى ،وحصلت على إذن بالتصوير من
األمن المتواجد هناك ،وعندما بدأت التصوير ،اعترضني مدير أمن المستشفى ،وتعامل

معي بحزم ،وسحب مني الهاتف ،وعندها أبرزت بطاقتي ،وأبلغته بحصولي على إذن

مسبق بالتصوير ،اعتذر على الفور وأعاد هاتفي وسمح لي بمواصلة عملي».

وأضاف «الطويل»« :بعدها بدقائق فقط ،ظهر شخص يدعى «سعد الجرادي»

ومنعني من التصوير ،ظننت في البداية أنه يعمل بالمستشفى ،أخبرته أني صحفي
وأبرزت له بطاقتي ،فقال لي :أنتم في قناة «بلقيس» تخدمون االنقالب .أخبرته

بضرورة توثيق الحدث وتصوير الضحايا في المستشفى ،وأبلغته كذلك بحصولي على

إذن للعمل .رمى بالبطاقة وانتزع أحد هواتفي وكسره ما دفع بأمن المستشفى
للتدخل وتمكيني من مواصلة عملي .ووسط استمرار وصول الضحايا إلى المستشفى،

قائال لهم( :ادعسوه)،
علي
ً
بدأ «الجرادي» بتحريض المتجمهرين وحثهم على االعتداء ّ

بدأ المتجمهرون باالستجابة له ،فضربني أحدهم بهراوة على ظهري ،وأشهر بعضهم
أرضا .شهد المكان
السالح في وجهي .أخذوا بعد ذلك بطاقتي وهاتفي وألقوا بهما ً
لحظتها اشتباكً ا بين قوات األمن -التي استفزها تصرف «الجرادي» لتعديه على

صالحياتها -وبين «الجرادي» ومن معه باأليدي والسالح األبيض .اضطررت إلى
لكن «الجرادي» الحقني مساء ذلك اليوم
مغادرة المكان بناء على تعليمات األمنّ ،

في الفضاء اإللكتروني ،وأرسل لي رسالة عبر «فيس بوك» يتهمني فيها أنني لست

صحفيا ،وأنّ ي أخدم األعداء».
ً
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تيسير السامعي
تيسير السامعي ،صحفي ،تعرض لالختطاف من أمام منزله في محافظة تعز ،وقامت

مليشيا الحوثي بنقله إلى معتقالت مختلفة في ثالث محافظات «في سجن مدينة
الصالح» شرق مدينة تعز ،ثم إلى سجن كلية المجتمع في محافظة ذمار ،ثم نُ ِقل إلى
العاصمة صنعاء..

«تعرضت لالختطاف بينما كنت
السامعي روى لمنظمة سام ،ما تعرض له باقتضاب:
ُ

خارجا من بيتي ،كنت أرافق طفلي في الطريق إلى المدرسة ،ولم يسمحوا لي بإيصاله
إلى المدرسة ،اختطفوني وأخذوني الي سجن «مدينة الصالح» في منطقه مفرق

ماوية ،هنا سجنت شهر وعشرة ايام ،بعدها نقلت إلى سجن كلية المجتمع السري في
محافظة ذمار ،جلست فيه أربعه أشهر ،كان ممنوع عني الزيارة أو االتصاالت ،وفي
الفترة األخيرة سمحوا لي بالتواصل مع أهلي ،تعرضت للضرب مرة واحدة فقط أثناء
التحقيق ،كانت التهمة الموجهة لي هي المشاركة في قنوات العدوان ،كنت أقضي

يومي مع زمالء المعتقل ،كان ممنوع عنا قراءة الكتب ولكن كان الكالم مسموح

فكنا نظل نحكي فيما بيننا ونتناقش ،ونتابع االخبار من خالل الراديو ،بعدها نقلت إلى
العاصمة صنعاء ،واستمريت معتقال  25يوم ،بعدها خرجت بضمانة بموجب االلتزام

منى بأني ال أتحدث لإلعالم بأي تصريح».
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سامية الحجري
اعالمية ومقدمة برامج في عدد من اإلذاعات

والقنوات

اليمنية

منها

اذاعة

يمن

ميوزك

وقناة اليمن اليوم ،واهمها برنامج «واي نت»

في أكتوبر  ٢٠١٧في العاصمة صنعاء ،تعرضت
للتهجم من قبل رئيس ما يسمى بـ «تكتل األحزاب
السياسية المناهضة للعدوان”“ ،القيادي الحوثي

عبد

الملك

الحجري”،

أثناء

تغطيتها

إلحدى

الفعاليات في بيت الثقافة بالعاصمة صنعاء ،حيث
وجه لها الفاظا نابية على خلفية عملها اإلعالمي
وفي أغسطس  ،٢٠١٨تعرضت للتهديد من قبل

مسلحين على متن سيارتين ( راف فور  -وزيرا )

ال تحمالن أرقام بشارع حدة بالعاصمة صنعاء .

وبعد مقتل الرئيس السابق صالح وفرض جماعة الحوثي
سيطرتهم المطلقة للعاصمة صنعاء اضطرت لترك

صنعاء وحيده الى العاصمة السعودية الرياض ومنها إلى

القاهرة حيث تعمل في قناة اليمن اليوم.
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وجدي السالمي ،صحفي -تعز
تحدث مراسل موقع «العربي الجديد» في محافظة تعز ،الصحفي «وجدي السالمي»
لمنظمة «سام» عن واقعة االعتداء عليه أثناء عودته إلى منزله في حي الدحي غربي
قائال« :في تمام الساعة  2:00من مساء يوم األربعاء  19يوليو  ،2017عندما
مدينة تعز
ً

كنت بالقرب من منزلي توقفت بجوار أحد بائعي «القات» فاعترضني شخص مسلح يرتدي

البزة العسكرية ،وآخر بلباس مدني ،كانا على متن دراجة نارية.

يؤكد السالمي أن أحدهما قام بالتهكم عليه ،ثم ابتعد عنه مسافة قليلة ،وأطلق عليه

طلقتين ناريتين فهرب السالمي إلى أحد األزقة المجاورة .أضاف «السالمي» أن شباب
الحي تجمهروا فور سماع صوت إطالق النار ،ونجحوا في تحديد هوية الشخص المسلح

ويدعى «علي الصبري» ويتبع «اللواء  17مشاة» الموالي لقوات الرئيس هادي.
كامل الخوداني ،صحفي -صنعاء

كامل الخوداني ،يعمل سكرتير تحرير صحيفة الميثاق التابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام،
قال بأنه تعرض للتهديد المتواصل ومحاوالت التصفية الجسدية عدة مرات من قبل مليشيا

الحوثي ،كان آخرها أمام بوابة محكمة الصحافة التي يحاكم فيها وما زال.

الصحفي «الخوداني» أشار ،أن سبب ذلك كتاباته التي تناول فيها عمليات الفساد وانتهاك
الحريات والقيم اإلنسانية وعمليات القتل واالختطاف والتفجير من قبل مليشيا الحوثي
حسب قوله.

روى «الخوداني» لفريق سام ،ما تعرض له من مالحقة من قبل مليشيا الحوثي:

«تعرضت العتداء مسلح في أحد األسواق من قبل مسلحين تابعين للجماعة ،حال بيني
وبين استهدافي المباشر بالرصاص بعض األصدقاء الذين سارعوا بحمايتي حتى خرجنا
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من السوق ،تبع ذلك محاولة تصفية أخرى أمام بوابة محكمة الصحافة عن

طريق مسلحين كانوا على متن سيارتين توقفتا أمام البوابة ،باشروا بإطالق

الرصاص أثناء خروجنا وتم تهريبي من إحدى البوابات الخلفية للمحكمة »،مضيفاً :
«لم أعد أستطع الخروج من منزلي وإن كان هناك ما يستدعي خروجي فال
بد أن يرافقني بعض األصدقاء وبعض أفراد عائلتي مرتدين أسلحتهم حماية
لي من أي استهداف خصوصاً أن التهديدات ال تتوقف وبصورة متواصلة».

يشار إلى أنه وبعد حديث «الخوداني» اعتقل من قبل مليشيا الحوثي في
صنعاء يوم الثالثاء  19سبتمبر  ،2017ومكث في المعتقل  4أيام ،وأفرج عنه

يوم السبت  23سبتمبر .2017

الصحفي أنيس منصور الصبيحي -عدن

روى أنيس منصور الصبيحي واقعة حادثة االعتداء على منزله في محافظة

عدن ،التي تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية ،يوم السبت الموافق  25يونيو
« :2016تعرض منزلي في محافظة عدن لالقتحام من قبل مجموعة مسلحة

مقنعي األوجه كانت تعتلي طقم أمني بقيادة شخص يدعى «عبد الفتاح
العمري» ،دون إذن قضائي وال مراعاة لحرمة المنزل ،وكان في المنزل والدتي

وزوجتي وعمتي ،وبعد تجمع بعض أهالي الحي ،قال لهم «العمري»« :أنيس

يتطاول على إجراءات األمن في اإلعالم والزم نقطع لسانه».

أشار منصور إلى تزامن هذا االعتداء مع حملة استهداف شخصية وتحريض
وصوال إلى اختراق حساباته في شبكة التواصل
وتسويق أكاذيب وإشاعات
ً
االجتماعي والبريد اإللكتروني ومحاولة قرصنة موقع هنا عدن الذي يديره ،عدا

عن التهديدات التي كانت تصله عبر هاتفه الخلوي.

الجدير ذكره أن أنيس كان يعمل لدى وكالة األنباء اليمنية سبأ ،وقامت مليشيا

الحوثي وصالح بإيقاف راتبه مع  36إعالمي ،عندما كانت الرواتب تصرف..
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اعتقال ستة إعالميين -محافظة عدن

اعتقلت قوات الحزم األمني المدعومة من اإلمارات ،والمحسوبة على حكومة هادي  6إعالميين كانوا ينوون
دخول مدينة عدن.

الصحفيون الستة ،هم" :خليل العمري"" ،عبد الباسط الشاجع"" ،عبد الله المنصوري"" ،مجاهد الساللي"،
"محمد عبد الله الجماعي" ،و"منصور الفقيه" ،اعتقلوا في األول من يونيو  2016أثناء وقوفهم في نقطة
مصنع الحديد مدخل مدينة عدن.

أشار الصحفيون أن إيقافهم كان بذريعة انحدارهم "من المحافظات الشمالية لليمن ،وبحسب كتابات لهم في
صفحاتهم على مواقع التواصل االجتماعي" .أوضح اإلعالميون أنهم اعتقلوا ليوم واحد ،وقد ُأفرج عنهم بعد
ضغوطات وتدخل شخصيات وازنة.

الصحفي عوض كشميم -حضرموت

بناء على
عوض كشميم صحفي من محافظات حضرموت ،اعتقله جهاز االستخبارات في  22فبرايرً 2018
توجيهات من المحافظ ،في مدينة المكال محافظة حضرموت ،على خلفية منشور كتبه على صفحته على
موقع التواصل االجتماعي "فيسبوك" ،ينتقد فيه الوضع األمني في المحافظة.
بحسب إفادة أحد المقربين من كشميم ،لمنظمة سام ،فقد أحيل بعد ذلك إلى النيابة العامة والتي بدورها
أحالته إلى السجن المركزي في المدينة ،وأفرج عنه في  11مارس .2018

اعتقال جماعي صنعاء ــ الحديدة

في صباح  25أكتوبر 2017اعتقلت مليشيا الحوثي  18صحفياً شاركوا في فعالية مدنية في العاصمة صنعاء.

وثقت "سام" من مصادر متعددة بأنه جرى احتجاز الصحفيين في جهاز األمن القومي بصنعاء ،وأن تحقيقات
األمن مع الصحفيين المعتقلين ،تمحورت حول عدم الحصول على تصريح للفعالية التي قاموا بها ،ومحاولة
إثبات أن من يقف خلفها من تسميهم بـ”المرتزقة” وهي التهم التي تطلقها مليشيا الحوثي والوسائل التابعة
لها بكل رأي معارض لها.

تحقيق األمن شملت أيضا آراء الصحفيين التي يعبرون عنها على وسائل التواصل االجتماعي حسب تأكيدات
المصادر.
وقد أفرج الحوثيون عن الصحفيين بعد وقت قصير ،باستثناء الصحفيين عادل عبدالمغني وأشرف الريفي واياد
الموسمي ،حيث أطلقوهم بعد ما يقارب من  12ساعة.

وفي مدينة الحديدة غرب اليمن ،اعتقلت مليشيا الحوثي بتاريخ  23أكتوبر ،كال من اإلعالميين ،محمد المسيري
(فنان) وبالل العريفي ( طالب صحافة) ومحمد الصالحي (مصور) بعد تعقبهم في شارع المطار وأخذهم إلى
جهة غير معروفة.
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المهرة ..انتهاكات غير مرئية

نزوح وتشرد

شردت الحرب ما يقارب من  400صحفي يمني

داخل اليمن ،فيما نزح  70%من الصحفيين الذين

الدراسات واالعالم االقتصادي بعنوان" :الصحفيون

المستهدفة إلى خارج اليمن.

داخل اليمن أو خارجها ،وأوضح تقرير أصدره مركز

اليمنيون …  3اعوام من التشرد والنزوح" أن حالة

التشرد والتهجير القسري التي تعرض لها الصحفيون
اليمنيون في المرحلة الراهنة تعد األكبر في تاريخ
اليمن.

تقرير مركز اإلعالم االقتصادي ،كشف بأن العاصمة

اليمنية صنعاء كانت المنطقة االكثر طردا للصحفيين
نظرا لحجم االنتهاكات التي تعرض لها الصحفيين

وبنسبة  % 86من إجمالي عدد الصحفيين

المشردين داخل اليمن وخارجها ،تلتها محافظة تعز
بنسبة  ،5%ومحافظة عدن  3%ثم الحديدة بنسبة
 ،2%ومحافظة حضرموت بنسبة  1%من اجمالي

عدد الصحفيين المشردين.

وأشار التقرير أن نسبة  30%من الصحفيين الذين
ُأجبروا على ترك منازلهم ،نزحوا إلى مناطق
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تم الحصول علي معلومات عنهم ضمن الفئة
وبلغ نسبة الصحفيين الذين نزحوا لمصر  30%من

إجمالي الصحفيين المشردين ،تلتها المملكة العربية

السعودية بنسبة ،28%ثم تركيا بنسبة  ،10%وتوزع
ما نسبته  28%بين االمارات والجزائر والسودان

وألمانيا والكويت والسويد وأمريكا وسويسرا

وعمان وفرنسا وقطر ولبنان وبريطانيا وماليزيا.

وأكد التقرير أن مدينة عدن أكثر المناطق الداخلية

جذبا للصحفيين المشردين من مناطق مختلفة في
ً
اليمن ،حيث بلغ نسبة الصحفيين الذين نزحوا إليها
 % 30من إجمالي عدد الصحفيين الذين نزحوا داخليا،

تلتها محافظة تعز بنسبة  ،28%ثم محافظة مأرب
بنسبة ،16%وتوزعت بقية النسب بين محافظة

الحديدة وصنعاء وإب وشبوة وذمار.

2020

الحقيقة وسط النار

مهنة خطرة

حذرني من العودة ،وقررت البقاء مؤقتا في مصر،
ولكن تغير الواقع وقررت السعودية التدخل،

وبعد أشهر قرر الحوثيين محاكمة غيابية لعدد
من السياسيين والصحفيين ،ورفعوا قضية بتهمة

الخيانة وكان إسمي رقم ( )2في هذه القضية ،وهي
قضية يتم الحكم فيها باإلعدام على المتهمين.
بعد ذلك نائب وزير اإلعالم الحوثي هاشم شرف

الدين رفع تقريرا قال فيه إنني منضو تحت خلية

شهادة الصحفي غمدان
اليوسفي
كنت أعمل كصحفي مستقل في العاصمة صنعاء
طوال  17عاما ،وعملت في عدد من وسائل

اإلعالم الداخلية والخارجية ،وحين بدأ الحوثيون
بالتوغل إلى العاصمة صنعاء كنت أتحدث لعدد

من القنوات العربية والعالمية ،وأتحدث عن مخاطر
تحويل البلد إلى دولة مليشيا ،وهذا الموقف كان

موقف رسمي وشعبي عام.

غادرت إلى القاهرة بعد السيطرة على العاصمة

من قبل مسلحي الحوثي بعد أن تلقيت عدد من
رسائل التهديد في وسائل التواصل ،وكانت الرحلة
في أول األمر رحلة عالج في مصر ،حينها اختطف

مدير مكتب رئيس الجمهورية من قبل الحوثي،
وقررت االنتظار في مصر ،وحين خرج حدثني أنهم

إعالمية في القاهرة وأننا نتسلم أموال خارجية

لمواجهتهم إعالميا ،وظلت التهديدات والتشهير،
ونُ شرت قوائم تخوينية أخرى فيها اسمي وصورتي
ووزعت في شوارع العاصمة صنعاء ،وتكررت هذه
ُ

القوائم بين حين وآخر.

بقيت في مصر حتى  2017ولم أعد قادرا على

البقاء بسبب الوضع المعيشي ،حيث أوقفت
القنوات الخليجية التي كنت أظهر فيها استضافتي،

وكان ذلك مصدر دخلي الرئيسي ،ولم تحتمل تلك
القنوات آرائي بشأن تغير بوصلة التحالف الداعم

للشرعية ،فأوقفت استضافتي ،وحينها نشرت

قوائم جديدة أنني أعمل مع قطر ضد التحالف.

قررت اللجوء إلى هولندا مع عائلتي ،وحصلت على
اإلقامة ،وشعرت بحرية أكبر بعد سنين من القلق

عشته مع عائلتي.

سألوه عن أسباب التواصل بي ،وأنا في األساس

كنت أعمل معه في مؤتمر الحوار رئيسا لتحرير

الموقع اإللكتروني للمؤتمر.
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وأضاف "الصريمي"" :على إثر تلك االعتداءات

والتهديدات غادرت اليمن عبر مطار صنعاء،
وأقيم حالياً

في العاصمة السودانية

صالح الصريمي ،صحفي

الخرطوم ،وأسكن في سكن خيري يتبع

بالغا من رئيس تحرير صحيفة
ً
تلقت منظمة "سام"

ال يوجد لدي أي عمل وتعاني أسرتي من

روى فيه وقائع االعتداء عليه وتهديده بالتصفية .قال

العودة إلى اليمن لعدم وجود ضمانات

"الصحافة" الصحفي "صالح علوي محمد الصريمي"،

"الصريمي في بالغه" :نزحت من العاصمة صنعاء وفقدت
عملي بسبب تهديدات مليشيا الحوثي التي تسيطر على
العاصمة ،وكانت التهديدات على النحو التالي :استدعتني

مؤسسة "المجد" لرعاية الطالب اليمنيين.

وأتخوف كثيراً من
التشرد وضيق العيش،
ّ
للعيش بأمان وممارسة العمل الصحفي
بحرية".

مليشيا الحوثي للمقابلة نهاية  3يناير عام  . 2014تم
تهديدي بالتصفية قبل نهاية العام  ،2014وتم إبالغ

الجهات المختصة باسم المعتدي وعنوانه ،ولكنّ ه ما زال
يعيش في صنعاء بكل حرية ولم ُيتخذ ضده أي إجراء .وفي
تعرضت العتداء من قبل أحد عناصر مليشيا
 2يناير ّ ،2015

الحوثي واسمه "محمد محمد علي المطري" على خلفية
عملي الصحفي ،حيث قام باعتراض طريقي في شارع
مستنكرا كثرة ظهوري على القنوات
قرب منزلي بصنعاء
ً
علي بالضرب ومزّ ق ثيابي وهددني
التلفزيونية ،واعتدى ّ

بالقتل حال ظهوري في أي وسيلة إعالمية .تقدمت

على إثر الحادثة ببالغ لدى نقابة الصحفيين اليمنيين التي

بدورها أصدرت بياناً أدانت فيه الحادثة".
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علي أكثر حينما كنت
"ض ّيق الخناق
وقالت "العامري"ُ :
ّ
أذهب إلى المواقع التي يستهدفها طيران التحالف
بغرض التصوير وتوثيق إفادات شهود العيان ،حيث

كان يتهمني بعض المدنيين بالعمل مع قناة الجزيرة أو

صحف تابعة "للعدوان" .نجوت بأعجوبة أثناء إجراء تقرير

بشرى العامري ،صحفية نازحة  -السعودية

آخر عن تهريب اسطوانات الغاز للسوق السوداء".

أوضحت مراسلة صحيفة األيام بصنعاء "بشرى العامري"

وأكدت العامري أن "التهديدات زادت من أرقام مجهولة،

وأسماء مستعارة في "فيس بوك" "باختطافي وقتلي

أن العام  2015كان األسوأ بالنسبة
لفريق "سام" ّ
ُ
للصحفيين العاملين في الصحف األهلية ،حيث أغلقت

وتشويه سمعتي" حسب تأكيدات العامري ،أضافت

االستغناء عن عدد كبير من الموظفين.

 ،ولكن المضايقات لم تتوقف ،فاضطررت إلى مغادرة

كثير منها ،وانخفض دخل بعضها ما دفع بإداراتها إلى
وبينت "العامري" أنه ومع أحداث اقتحام الحوثيين

للعاصمة صنعاء فقدت تماماً كل الجهات التي كانت
تعمل معها ،ووجدت نفسها فجأة مراقبة من قبل

زمالء منتمين ل مليشيا الحوثي بطريقة غير مباشرة عبر
االتصال شبه اليومي وكتابة تقارير عن وضعها وطبيعة
عملها.

وتابعت "العامري" :بسبب الكتابة على حسابي الشخصي
في موقع التواصل االجتماعي "فيس بوك" تعليقاً

"اضطررت بعد ذلك لمغادرة منزلي إلى قريتي اشمح

البالد نحو السعودية".

وأضافت "العامري"" :عقب مشاركتي في جلسة بمجلس
حقوق اإلنسان بجنيف في سبتمبر  ،2016وحديثي عن

االنتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي في صنعاء
تلقيت تهديدات عبر "فيس بوك" و
ضد المرأة اليمنيةّ ،

"واتساب" من ذات الشخصيات النسائية ،مفادها أنهم

يفوتوا االنتقام مني مهما طال "هروبي" واختفائي.
لن ّ

وختمت "العامري" شهادتها لفريق سام" :أوقفت

على مجريات األحداث العامة ،كنت أفاجأ برسائل اللوم

عينها الحوثيون راتبي بعد نحو أربعة
الحكومة التي ّ

التي ارتكبها الحوثيون في محافظة عمران ،وتلك التي

العدوان" .أعاني خارج بالدي من الخوف المستمر من

والعتاب وعدم الحيادية .وبمجرد تناولي لالنتهاكات
رافقت سيطرتهم على العاصمة صنعاء ،تطور األمر
إلى تهديدات مباشرة بالقتل كانت تصلني عبر الهاتف،

ورسائل "فيس بوك" معظمها من شخصيات نسائية

قيادية في مليشيا الحوثي".
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أشهر من مغادرتي اليمن بذريعة عملي "كمرتزقة مع

مستقبل مجهول ،حيث لم نتمكن أنا وزمالئي من

الحصول على أبسط حقوقنا في تأمين سكن أو الحصول
على الرعاية الصحية".

2020

الحقيقة وسط النار
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شهادة الصحفي صدام أبو عاصم ـــ سويسرا
تركت الحرب في داخل كل يمني قصة حزينة.
والصحفيون جزء ال يتجزأ من هذه المأساة الجمعية.
فمن لم تقتله أو تصيبه آلة الحرب ،أو يعتقله أربابها،

وجد نفسه إما يموت جوعا أو يكابد عناء الغربة

وشظف العيش في بيوتات اللجوء.

تبدو مأساتي للبعض أنها أقل وطأة من تلك التي

قضوا فيها زمالء نحبهم أو الذين ما يزالون خلف

القضبان .لكن من غير مبالغة نحن المشردون جزء من
هذا األلم إن لم نكن األلم كله .تخيل نظرات الشفقة
في أعين من لجأت إليهم هربا من نيران الحرب ،أو

لنقل نظرات اإلمتهان التي يواجهها البعض في

أماكن أخرى متفرقة من هذا الشتات.

87

منظمة سام للحقوق والحريات

2020

الحقيقة وسط النار

مهنة خطرة

سألخص رحلتي هروبي من اليمن في هذه األسطر:
كنت أوائل الذين التهمتهم سعير الحرب .طبعا من ناحية مادية
ومعنوية .في منتصف مارس  2015أوقف الحوثيون راتبي في الدائرة

اإلعالمية بمكتب رئاسة الجمهورية .وفي مايو وبعد أسابيع من بدء
عمليات التحالف العربي من نفس العام أيضا عمم نشطاء حوثيون
على مواقع التواصل االجتماعي ما أسموها قائمة سوداء لصحفيين

مؤيدين للعدوان .طبعا كان هذا بسبب أن الغالبية ينتقد أخطاء تحالف
صالح والحوثي وينتقد حربهم ضد اليمنيين .كان األمر يزداد تعقيدا
خصوصا في صنعاء وبدأت حملة االعتقاالت تطال زمالئنا وتوقفت

أنشطتنا اإلعالمية خصوصا وإنني كنت اعد تقارير لصالح وسائل إعالم

خارجية أحيانا .فقررت الخروج متخفيا من صنعاء.

مطلع يوليو من نفس العام تمكنت من الدخول إلى السعودية ومنها

إلى سويسرا حيث أقيم حاليا في وضع الجئ .هذا الوضع الجديد هو إن

بدا للبعض أنه أفضل ،لكن المعاناة النفسية بعيدا عن األهل ال تنتهي.

ليتخيل أحدكم أنه كان يعتزم الزواج قبل اندالع نيران الحرب بأسابيع
ومن يؤجل ويترك زوجته المستقبلية ولم يلتق بها حتى اللحظة نظرا

إلجراءات اللجوء المعقدة في لم شمل العائلة.

باختصار :حرب الذات وأنت وحيدا في الغربة بعيدا عن أمك وأبيك
وأحبابك تضاهي حرب السالح .تزداد هذه الحرب النفسية كلما شاهدت

وضع أهلك يتدهور في الداخل وأنت ال تستطيع أن تقدم لهم شيء.

طبعا ظرف أي الجئ غالبا ال يستطيع معه العمل في بعض بلدان
اللجوء ،ذلك يتوجب عليك قبلها أن تعد نفسك وتتعلم لغة وتندمج

في المجتمع وهو ما يحتاج لوقت طويل.

لكن لدينا على كل حال ،أمل كبير أننا سننجو .وأن نيران الحرب ستخب
يوما في بالدنا وسنعود لنعمرها ونبنيها معا بعد أن تكون ضمائر
المتحاربين والساسة ودول االقليم والعالم قد صقلت ونظفت

قلوبهم من األحقاد.
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نشطاء التواصل االجتماعي

تعذيب حتى فقدان العقل
نادر علي محمد الصالحي -امانة العاصمة
نادر علي الصالحي ،كان يدير شبكة اخبارية على تطبيق

تقول الشكاوي ،إن نادر اقتيد إلى قسم شرطة النصر

قسم شرطة بصنعاء ،وتعرض للضرب المبرح ،وصنوف

رقبته لتهديده بالتصفية ،وأرغموه على التوقيع على

المحادثات "واتس اب" ،استدرجه قياديان حوثيان إلى
التعذيب ،حتى فقد عقله.

محاضر تحقيق.

حصلت "سام" على مذكرات مرفوعة من والده الى

وفي  13يونيو نُ ِقل الصالحي إلى سجن قسم شرطة

البحث واألمن ورئيس لجنة المظالم في حكومة صنعاء،

البحث الجنائي وفيه تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي،

إدارة البحث الجنائي في العاصمة صنعاء ووكيل نيابة
كما حصلت "سام" ايضاً على مذكرة توجيهية إلى مدير
سجن الثورة صادرة من وكيل نيابة شرق االمانة برقم

( )995وتاريخ  6ديسمبر 2016م ،تأمره باإلفراج عن نادر

الصالحي ،كونه بحسب المذكرة ،قد تعرض للتعذيب
الذي أدى إلى فقدان عقله ،وحمل وكيل النيابة إدارة

السجن مسؤولية عدم اإلفراج عنه.

الوحدة ،وظل فيه قرابة الشهر ثم نُ قل بعدها إلى سجن
وحسب المعلومات التي حوتها الشكاوي ،فقد كانوا

يضعون "البلك" على جسده أثناء التحقيق ،وإذا رفض
باإلدالء بأي مما يريدونه أثناء التحقيق زادوا تحميله

"بلك" فوق جسمه.

وذكرت الشكاوي من قاموا بتعذيب الصالحي ،غير أن

األسماء المذكورة "كنى" ألشخاص في البحث الجنائي،

لخصت الشكاوى المرفوعة من والد نادر ،تفاصيل ما

وهما :أبو رائد وأبو عمار الوشلي.

الشكاوي فإنه "في يوم السبت الموافق 4يونيو 2016

وفيه تعرض للتعذيب بالصعق الكهربائي حتى فقد عقله،

من جامعة صنعاء من قبل شخص يدعى ابراهيم القطوي

إلى احتياطي الثورة ،لم يستطع نادر التعرف عليهم ولم

تعرض له ،وبحسب المعلومات المذكورة في تلك
اعتُ ِقل نادر من مطعم الشيباني في صنعاء بعد استدراجه
بمعرفة قياديين حوثيين هما أحمد عبدالله علي أحمد

وكنيته "ابو جبريل" ،وعلوي حسن السنباني وكنيته "أبو
إسحاق".
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أضافت المذكرات :نُ قل نادر الى سجن احتياطي الثورة
وفي األول من ديسمبر  2016زاره بعض أفراد أسرته

يدرك أي شيء عن نفسه ،ويحكي عن نفسه أنه المهدي

المنتظر ،وما يزال على هذه الحالة.
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عبد الحميد جعفر ..حكاية الوجع الكبير
عبد الحميد جعفر تربوي وناشط ،اجتماعي

أفراج عن األستاذ عبد الحميد في  19ديسمبر  ،2019ضمن صفقة تبادل محتجزين بين الجيش الوطني ومليشيا
الحوثي فقام باحثوا «سام» بالنزول الميداني وااللتقاء بعبدالحميد جفر وتوثيق قضية اختطافه وتعذيبه،
روى جعفر قصته لـ «سام» :بينما كنت مقيال أتناول القات في مزرعتي جوار منزلي في قريه الخرائب بمنطقه
الجندية بمديرية التعزية وفي حدود الساعة الرابعة عصرا من تاريخ  20اغسطس  ،2015أتى رجل (جاسوس تابع
لمليشيا الحوثي) على أنه يريد أن يستأجر مزرعة الدجاج التابعة لي ،جلست معه وقمت بواجب ضيافته وأحضرت
ومر حولي نصف ساعه بجلوسي معه ،قال  -:سأتصل لبقيه الشركاء لكى يتم فحص وزيارة
له القات والشاي َّ

المزرعة قلت له طيب ،وبعد حوالي عشر دقائق من اتصاله بهم أتى شخصان أحدهما قائد واآلخر مرافق له،
وكان هناك أكثر من عشره أشخاص يختبئون خلف المنزل وعندما قررت الذهاب معهم إلى المزرعة وبدأت
أمشي معهم ،وكنت أتقدمهم وهنا كانت الفاجعة ( يصمت قليل وتبدأ دموع الوجع تتجمع في عيونه ولكن
كبرياء الرجال تأبى ان تسمح لها بالنزول) وضع القائد مسدسه في رأسي والمرافق وضع اآللي في بطني ..قلت
لهم ماذا تريدون مني؟ قالوا لي :انت مطلوب في مدينه الصالح وطلبوا مني التلفون الصغير فأعطيتهم إياه
دون مقاومه وبعد حوالي دقيقتين طلبوا مني التلفون الكبير لكني رفضت أن أعطيهم ألنه يحمل جميع صور
ابنتي الكبيرة في يوم عرسها ،رميت التلفون إلى يد زوجتي وبنفس الوقت تلقيت ضربة في الرأس من قبل
المشرف وطلقة نارية في الفخذ األيسر فوقعت طريح األرض ،قام المشرف بالتهجم على زوجتي وإطالق النار
باتجاهها وسلبها التلفون ( يصمت قليل ويغمض عيناه ولكن في هذا المرة دموع الوجع والقهر تتساقط من
عينيه وتتغلب على كبرياء الرجال فيبكى بشده).
يواصل عبد الحميد حديثه لـ «سام» ويقول كنت أنزف وأقول لهم أعطوني أي شي أربط قدمي وأوقف النزيف
’ فيرد المشرف ويقول ألصحابه :ال أحد يقترب منه ،ألنه سيفجر نفسه ،وأنا ال أرتدي غير ثيابي .كانت زوجتي
تصرخ بكل صوتها وتقول قتلوا عبد الحميد ،وطفلي الذي يبلغ من العمر  ٥سنوات كان يصيح ويبكي ،لم يتحمل
الصدمة من الموقف الذي حدث أمامه.
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استمر جراحي بالنزف ،ولم يساعدني منهم أحد ،فقمت

يواصل حديثه المتقطع مع حشرجة الصوت) بقيت على

بخلع قميصي وقطعته ،وربطت على مكان اإلصابة،

هذه الحال ستة أشهر ،كنت اتلقى في اليوم كل أنواع

حضر ثالثة أشخاص من أبناء قريتي ،حاولوا مساعدتي،

التعذيب النفسي والمعنوي ،افتقدت أبسط حقوقي

فاعتقلهم الحوثيون إلى جواري ،أخذوني إلى مشفى

اإلنسانية ،كان يوصل لي باليوم وجبتين فقط وجبة الغداء،

ريفي في مفرق ماوية ،وتم أخذ الثالثة اآلخرين إلى سجن

قليل من األرز مع أربعة أقراص خبز ،ووجبة العشاء نصف

مدينة الصالح ،وألحقوني بهم بعد أن أجريت لي إسعافات

علبة زبادي ،وثالثة أقراص خبز ،ولتر إال ربع من ماء الشرب،

أولية ،وأدخلوني غرفة بدون أي أدوية ،كانت الدقيقة تمر

ولتر ماء للوضوء ،كان الذهاب للحمام ممنوع ،وكنا نتبرز

أطول من ليلة كاملة ،والساعة أكثر من سنة ،كنت أشعر

في علب الزبادي( .في هذه اللحظة دخل عبد الحميد في

بآالم جراحي وألم القهر ،وأتساءل مالذنب الذي ارتكبته

نوبة بكاء استمرت نصف ساعة ،وحين استعاد أنفاسه

ليعاملوني بهذه القسوة؟

واصل شهادته لسام) بعد الشهر السادس فتحوا باب

يتوقف عبد الحميد عن الحديث ويقول ال أريد أن أتذكر
ما حصل لي في السجن .وبعد مدة من الصمت يفتح
عيناه ويواصل الحديث( :كان أي شخص يتواصل بي تحت
سيطرتهم يعتقلوه ،أرسلوا اكثر من  ١١طقم عسكري إلى
الشارع أمام منزلي واعتقلوا كل شخص يمر من هناك،
وفي حوالي العاشرة من مساء ذلك اليوم تم تهجير
زوجتي وأوالدي من المنزل وتم اقتحامه وكسر األقفال
ونهب ما في المنزل من ذهب ونقود ووثائق ملكية
وأشياء أخرى ،وفي حوالي الحادية عشر ليال اتصل بي أحد
أصدقائي من عمال مصنع الصابون في الجند لكى يطمئن
علي بعد سماعه خبر إصابتي وكان الكل يعتقد أني قتلت
فقاموا باعتقاله هو و ١٥شخص من عمال المصنع حتى
وصل عدد المعتقلين إلى  ٦٠شخص وكانوا يقولون هذه
هي العصابة اإلرهابية التابعة لعبد الحميد جعفر.
في صباح اليوم الثاني نقلوني إلى مستشفى الثورة في
مدينة إب حيث أجريت لي عمليه جراحية بعد أن ظللت
أذوق مرارة األلم طوال الليلة الماضية .وبعد خمس
ساعات من خروجي من غرفة العمليات أعادوني إلى
السجن ،وضعوني في غرفة ضيقة جدا ،ال يوجد حمام
وال تهوية ،والمكان مملوء بالحشرات وبقايا طعام
متعفن وقاذورات ،ومنعوني من الحصول على العالج أو
المهدئات وبقيت على هذه الحال( .يبكي بشده وحرقه
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الغرفة التي كانوا يحتجزونني فيها بال تهوية غارقا بين
القمامة والحشرات ،وجدت في الشقة التي يحتجزونني
فيها أكثر من  25معتقال كانوا يصفوننا بأننا «الدواعش
الكبار» ،كان بعض المعتقلين يتعرضون للتعذيب الشديد،
بالكهرباء ،وبطريقة الشواية ،وطرق أخرى عديدة ،أنا كنت
أتعرض للتعذيب بشكل شهري ،مرت الليالي واأليام
واألسابيع والشهور والسنين ونحن نموت في اليوم ألف
موتة من التعذيب المعنوي والنفسي ومن صور التعذيب
النفسي حين قالوا لي أن هناك قذيفة أصابت مستشفى
الثورة وقتلت نبض قلبي ابنتي ربا عبد الحميد الذي
تعمل في المستشفى ،كانت تمر علي الليالي واأليام
ويختلط عندي وجع قلبي ووجع جسدي ووجع فكري
ووجع قدمي كان النوم يغادرني أليام وال يبقى عندي
غير الوجع فقط والقهر والحسرة.
بعد حوالي عامين فتح الحوثيون لنا التواصل مع األهل
وفتحوا لنا نافذه نتنفس منها وسمحوا لنا باتصالين فقط
في السنة ،مرة في عيد الفطر ومرة في عيد األضحى،
كل اتصال لمدة دقيقتين .بعد ذلك اطمأن قلبي أن ابنتي
ربا بخير وأن كل كالمهم كاذب ومرت األيام والشهور
والسنين حتى وصل الفرج من رب الكون ،وبعد خمس
سنين من الفراق والوجع واأللم والحسرة والقهر أتى
اليوم الذي حضنت فيها نور حياتي ابنتي ربا وأخوتها وكل
أهلي.
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عبدالرحمن الشوافي
عبدالرحمن الشوافي ،ناشط وكاتب صحفي من تعز ،اعتُ قل في  12أبريل  ،2015وهو
في طريقه إلى جامعة تعز من قبل أفراد يتبعون اللواء  22حرس جمهوري ،وهو أحد

األلوية الموالية للرئيس السابق علي صالح.

أوضح "الشوافي" لمنظمة "سام" أنه وأثناء قيامه بمهمة تصوير لتجمع للمهمشين

في قرية الظهرة شرقي مدينة تعز ،عقب تعرضهم إلحدى ضربات طيران التحالف،

استوقفه جنديان في اللواء  22حرس جمهوري ،وصادروا هاتفه بحجة أنه يرفع

إحداثيات لطيران التحالف العربي.

قال "الشوافي" لفريق سام" :فور وصولي إلى معسكر اللواء  22والذي أوقفت فيه
 4ساعات ،قام أحد الضباط بتوجيه مسدسه على رأسي متهماً إياي بـ"الداعشية" ،ثم

ضربني أحدهم ببندقيته ،بعدها نقلوني إلى سجن في قصر اإلمام ،في منطقة صالة

أن ظروف السجن كانت قاسية ،حيث ال
وفيه تعرضت للضرب من بعض
الجنود".وبين ّ
ّ
ماء وال كهرباء وال طعام ،إضافة إلى رائحة المكان الكريهة.

وقال الشوافي أنه خضع لجلسات تحقيق مطولة لمدة  4أيام ،وكانت قدماه مكبلة

بالقيود ،قبل أن ينقلوه إلى سجن األمن السياسي التابع لهم ،لكنهم أعادوه نظراً

المتالء السجن بالمعتقلين.

أبو بكر القميري ،مصور  -تعز
في طريقه من محافظة تعز إلى األراضي السعودية بقصد أداء فريضة الحج ،قامت
نقطة أمنية تتبع قوات الحزام األمني ــــ تدعمها اإلمارات ويشرف عليها هاني بن بريك

ــ باعتقال "أبو بكر القميري" بمنطقة الرباط في محافظة لحج.

حادثة احتجاز المصور القميري كانت يوم السبت  3سبتمبر  ،2016وقد تعرض للتعذيب
بعد إيداعه في كونتيرة "غرفة حديدية كبيرة بمثابة مكان احتجاز ،حسب تأكيده" :دخل

ً
كهربائية وضربوني باألسالك على أنحاء متفرقة من
علي  6مسلحين يحملون أسالكاً
َّ
جسمي ،ثم أدخلوا إلى جانبي  4من أبناء تعز كانوا قد احتجزوهم للتو وأعطوهم تلك

األسالك الكهربائية وأجبروهم على ضربي بها ضرباً عنيفاً ".

َ
تهمة االنتماء لـ
أضاف "أبو بكر"" :جرى التحقيق معي بشكل مكثف ،ووجهوا لي
"تنظيم القاعدة" ،وفي اليوم الثاني نقلوني إلى سجن آخر قريب من نقطة الرباط،
احتجزوني فيه لستة أيام ،منعوني خاللها من التواصل مع أسرتي ونهبوا ما لدي من

أدوات وهواتف ومبالغ مالية ،ولما خرج أحد المعتقلين من جواري في هذا السجن

أعطيته رقم هاتف أخي فتواصل معه وأبلغه بمكان احتجازي".

ُأفرج عن "القميري" بعد  7أيام بضمانة شخصية من وزير الشباب والرياضة في حكومة

هادي "نائف البكري" ،وبعد خروجه كانت ال تزال آثار التعذيب على جسمه ،وكان ال

يزال يتألم مما تعرض له.
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أوامر عسكرية بإحضار قهري واقتحام منزل
حافظ مطير ـــ مأرب

حافظ محسن مطير ،ناشط حقوقي وإعالمي ،كما أنه ضابط سابق في دائرة التوجيه المعنوي التابعة للجيش

اليمني في محافظة مارب الواقعة تحت سيطرة للشرعية.

اُ عتقل مطير يوم الثالثاء  20اغسطس  ،2019بعد أن حاصر ثالثة أطقم "عربات عسكرية" تتبع قوات األمن

الخاصة ،منزله ،بينما كان جالسا مع عدد من أصدقائه ،حسب ما أكده والده وأحد زمالئه لفريق سام.

محسن مطير ،والد حافظ ،قال لفريق سام بأن المسلحين انتهكوا الحرمات ,وفتشوا البيت ومالبس النساء,
وأكد بأن "الجنود الذين دخلوا أخافوا اوالد حافظ وزوجته "وقد اسعفنا زوجته مرتين بسبب الخوف الذي

اصابها ,كونها حبلى" حسب قوله.

لم يعرف أقارب مطير وزمالئه مكان احتجاز حافظ ،وبعد أسبوع تمكن محسن من زيارة ابنه حافظ والذي أفاده

بأنه تعرض للتهديد واإلمضاء على أوراق بغير رضاه.

مصطفى محمود الشميري ،أحد زمالء حافظ وأحد الحاضرين أثناء اعتقاله ،أدلى بتفاصيل الحادثة وما بعدها،

وقال بأنه "عند الساعة الخامسة عصرا وكان عددنا سبعة أشخاص دخل شخص يبحث عن حافظ مطير ،ثم قام

بسحبه من يده" بعدها كما روى الشميري" :دخل سبعة جنود يرتدون زي عسكري يبتع قوات األمن الخاصة".

أضاف الشميري" :قام المسلحون بالبحث عن تلفون حافظ وكان أحد الضباط يلكمه في بطنه ويقول له اخرج
لي التلفون ,فقال لهم حافظ أن التلفون داخل البيت ,فدخل المسلحون الى داخل الشقة ,وكسروا األبواب

وفتشوا البيت وقلبوا الدواليب".

الشميري وصف االقتحام واالعتقال بأنه مرعب وموحش بشكل غير عادي" و أضاف ":كان أوالد حافظ يبكون

ويتشبثون بوالدهم ,لكن المسلحين رموا باألوالد من فوق أبيهم وسحبوا حافظ إلى فوق الطقم.
بعد أسبوع تواصل حافظ بأقاربه وزمالئه وقال أنه موجود في سجن إدارة البحث الجنائي.
أكد الشميري تعرض حافظ مطير لإلهانة ,لكونه متهم باإلساءة "لعلي بن ابي طالب"،
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وأشار إلى تحريض من الناشطة رشيدة القيلي في

المذكرة التي قدمها الشاكيان المحامي وضاح

منشور باسمه يهاجم فيه علي بن أبي طالب" ،حد

ومانع سليمان ،وعلى مذكرة الشكوى توجيهات

الفيسبوك ,ألن "هناك من اخترق حساب حافظ وأنزل
تعبيره.

وأشار زميل حافظ ،وأحد الذين تابعوا قضيته ،بأنهم

عرفوا أن محاميا يعمل في القوات المسلحة قام

باالحتساب "رفع شكوى" ضد حافظ إلى النيابة
العامة ،وأن من دفعه لتقديم الشكوى هو "عبدالله

الحاضري" رئيس النيابة العسكرية

لمح الشميري إلى إمكانية التربص لحافظ من قبل
شخصيات ألن "الذين تقدموا بشكوى ضده قدموه
في اليوم الثاني من المنشور" ,وأكد أن "حافظ كان

شاكك بأشخاص يقفون خلف اعتقاله ومن بينهم

مدير أمن مارب ,وعبدالله الحاضري".

حصلت سام على صورة لمذكرة أمر إحضار قهري,

بحق مانع محمد يحيى سليمان وحافظ علي مطير,

صادرة بتاريخ  17أغسطس 2019،من وكيل نيابة

المنطقة العسكرية الثالثة ،أي قبل ثالثة أيام من
االعتقال ،وأبدى الشميري استغرابه من األمر ألن
حافظ "قد استقال من الجندية ولم يعد يستلم

مرتبات".

رئيس النيابة في مارب إلى وكيل النيابة وتوجيه آخر

من وكيل النيابة إلى مدير البحث الجنائي بالتحقيق

وجمع االستدالالت والقبض على المتهمين

واحالتهما إلى النيابة.

بعد التحقيق مع حافظ مطير ،وجهت النيابة باإلفراج
عنه ،وفي مذكرة اإلفراج التي حصلت عليها سام،

فقد وجه وكيل النيابة ،نبيل األديمي إلى مدير سجن

االحتياط أمراً باإلفراج عن حافظ محسن علي مطير
في القضية رقم  513لسنة  2019غ.ج  .بواقعة

اإلساءة الى الدين ,وذلك بموجب الضمان المحفوظ

لدينا مالم يكن محبوس على ذمة قضية أخرى ،صادر
بتاريخ  28اغسطس .2019

غير أن البحث الجنائي رفض توجيهات اإلفراج ،وبعد
الضغوطات على إدارة البحث ،كما يروي الشميري:

"حاولوا نقل حافظ إلى الشرطة العسكرية لكن

الشرطة العسكرية رفضت تستقبله ,وقالوا أن هذا
ليس عسكري ونحن ال نستقبل إال العسكريين ,ثم
حاولوا نقله إلى االستخبارات العسكرية فرفضت

استقباله وقالوا أن هذا اعالمي وليس عسكري,

سام حصلت على وثائق أخرى ،من بينها مذكرة

بعدها تواصل مدير البحث الجنائي مع مدير األمن

العامة في محافظتي مارب والجوف في "جريمة

حاله ,فقال له المداني مدير األمن :أرسله لعندي".

الشكوى ضد حافظ مطير ،وهي مقدمة إلى النيابة

علنية وسخرية من المشاعر اإلسالمية" كما وصفتها
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نماذج النتهاكات متفرقة في عدن
وبعض المحافظات:

•بتاريخ  26مارس 2016

تعرض محمد القاضي مراسل قناة اسكاي نيوز لالحتجاز من قبل

مسلحين عرفوا انفسهم انهم يتبعون جماعة السلفيين بتعز اثناء تغطيته لالحداث في

المدينة حيث اشهر المسلحون السالح في وجه وهددوه بالقتل

•بتاريخ  19ابريل  2016تعرض عبد الحفيظ الحطامي عضو نقابة الصحفيين نائب رئيس
فرع النقابة بمحافظة الحديدة  ,للمالحقة والترصد من قبل جماعة الحوثي وصالح داخل
محافظة الحديدة حيث تردد عناصر من الجماعة مدججين بالسالح على الشقة التي يسكنها

2016

منذ  ١٠سنوات وبشكل يومي وترويع عائلته مما اضطره وعائلته لمغادرة المنزل ،ومما

أجبره كذلك على مغادرة المحافظة متنقال بين عدة محافظات لتستمر عملية البحث عنه
والمالحقة في محافظة إب ايضا ما اضطره إلى المغادرة إلى مكان آخر.

• 12مايو  2016تعرض الصحفي رضوان احمد عبدالله فارع لإلحتجازه لعدة ساعات في مبنى
إدارة البحث الجنائي بعدن بعد توقيفه في إحدى النقاط األمنية بدون أي مسوغ قانوني

وذلك خالل حملة ضبط مجهولي الهوية التي نفذتها السلطات األمنية حينها بالرغم من

إبرازه لبطائقه الشخصية والصحفية الصادرة عن نقابة الصحفيين وكافة الوثائق التي تؤكد
أنه من سكان المدينة

•بتايخ  17نوفمبر  2016تعرض الصحفي نزار الخالد  , 2016 – 11 – 17 ,تعرض للمضايقة
ومحاوله االعتقال واال ساءه والتجريح مـن قبل مجموعة مسلحة في شارع بغداد بالعاصمة
صنعاء بعد اجراء مقابله مـع قناة الحرة و قناة بالدي العراقية والذي عبر فيها عن قناعاته.
وآرائه الشخصية
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•بتاريخ  12يناير  2017تعرض الصحفي عاد نعمان في مدين عدن  ,لالحتجاز من قبل
القوات األمنية لساعات ،اثناء تغطيته لوقفة احتجاجية امام بوابه قصر المعاشيق.

•بتاريخ  20فبراير  , 2017الصحفي والمصور في وكالة سبأ فاروق مقبل الكمالي ,
احتجز لساعات في قسم السنينة بصنعاء بعد اقتياده اليه من قبل مسلحين حوثيين
على خلفية تصويره النفجارات بعد غارات جوية .وتم تفتيش كاميراته وتلفونه.

•بتاريخ  24فبراير  2017الصحفي صبري سالمين بن مخاشن  ,اودع في السجن بعد
تلقيه للتهديد بالتصفية وترويع اسرته من قبل عدد من المسلحين الذين لهم عالقة
بمسئولين في المحافظة حاولوا انتهاك حرمة منزلة بمدينة المكال بحضرموت ومن

ثم ايداعه السجن دون التحقيق معه .على خلفية كتاباته الصحفية

•بتاريخ  12مارس  , 2017اإلعالمي علي السقاف مراسل قناة الغد المشرق ,
اختطف من قبل جماعة الحوثي بمدينة الحديدة .حيث اقتحمت جماعة الحوثي

2017

الحرم الجامعي لجامعة الحديدة واختطفته من كلية اآلداب قسم الصحافة واودعته

السجن لمدة أسبوع على خلفية قيامهم بمهمة اعالمية.

•بتاريخ  11مايو  2017الصحفيين اإلعالمي عبدالسالم الشريحي  ,الصحفية بشرى
العنسي  ,المذيعة التلفزيونية سارة البعداني  ,الصحفي عبدالخالق الحود الصحفي
ياسين الزكري  ,الصحفي في وكالة سبأ باسم الشعبي  ,الصحفي علي سالم بن
يحيى  ,جميعم تعرضوا لإليقاف في مطار عدن والتحقيق معه من قبل االمن  ,اثناء

عودتها من المشاركة في دورة تدريبية بلبنان.

•بتاريخ  19مايو  , 2017الصحفي نبيل الصعفاني  ,تعرض لالحتجاز من قبل نقطة
الفالج بمأرب والتحقيق معه دون مصوغ قانوني اثناء عودته من ماليزيا عبر مطار
سيئون حيث تم ايقافه الجمعة الماضية وانزاله من باص النقل الجماعي المتجه الی

صنعاء  ,وقال انه تم انزاله بعد اخذ جوازه دونا عن سائر الركاب وذلك لكونه صحفيا .

•بتاريخ  31يوليو  , 2017طارق عبده سالم الشرجبي  ,عضو نقابة الصحفيين اليمنيين
 ,محرر بصحيفة الجمهورية بمدينة تعز  ,تم اعتقاله من قبل دورية تتبع جماع الحوثي

في منطقة الحوبان بتعز بجوار منزله وتم تفتيش هاتفه ومن ثم توقيفي داخل

الدورية واستجوابه حتى الساعة الواحدة بعد منتصف اليل.

•بتاريخ  19نوفمبر  ,2017تعرض الصحفي في قناة يمن شباب أدهم فهد ،و المصور
للموقع بوست لطفي باخوار  ,للتهديد باألذى من قبل أفراد من الحزام األمني ،أثناء

تغطيتهما لوقفة احتجاجية أمام السجن المركزي بالمنصورة في عدن

96

منظمة سام للحقوق والحريات

2020

الحقيقة وسط النار

مهنة خطرة

•بتاريخ االول من مارس  , 2018اعتقل الصحفي عمار الضيفي  30عاما  ,من قبل
مليشات الحوثي ,إثناء هروبه من صنعاء باتجاه مارب  ,وذالك بسبب عمله في قناة
		
اليمن

•بتاريخ  27فبراير  , 2018استدعي الصحفي فتحي بن الزرق  ,من قبل البخث الجنائي
في مدينة عدن بصورة مخالفة للقانون التي ينص القانون  ,بسبب كتاباته على

وسائل التواصل االجتماعي

•بتاريخ  24نوفمبر اعتقلت االعالمية  ,حنان احمد الحيدري  33عاما ’ في العاصمة
صنعاء من قبل مليشيات الحوثي  ,مع اطفلها مدين البالغ عام واحد واختها فاتن
واقتيادهما الى سجن االمن السياسي

 ,بسبب نشاطها االعالمي  ,حيث

تشغل االمين العام لمنظمة صحفيات بالقيود

•بتاريخ  23يناير  , 2018اعتقل الصحفي ذياب جابر علي الشاطر  33 ,عاما  ,الذي
 ,تتبع الحكومة الشرعية في مأرب ’ حيث اختطاف على خلفية نشرة وثيقة على

صفحته بالفيسبوك لرئيس هيئة األركان العامة الفريق الركن محمد علي المقدشي
تحتوي على توجيهاته لكل من اللواء ( )107و اللواء ( )14يطلب منهم حماية مولدات
الكهرباء القادمة من المكال إلى مأرب وبينما كان ذياب في مبنى إذاعة مأرب تفاجأ

بقدوم سيارة شاص على متنها فارس الذيباني ( مسؤول السيطرة برئاسة األركان

العامة ) ومعه مسلحين وسيارة آخرى صالون على متنها مجاهد شعالن ( قائد شعبه

2018

يعمل في اذاعة مأرب  ,من قبل

وتشكيالت عسكرية (الجيش والمقاومة)

االستخبارات العسكرية )  ،وطلبوا منه الذهاب معهم للتحقيق معه حول مصدر
الوثيقة التي نشرها في صفحته بالفيسبوك وبعد ذهابه معهم تم اعتقاله في سجن

االستخبارات العسكرية

•بتاريخ  22يوليو  , 2019تعرض منزل الصحفي

عبدالحميد سعيد عبده قاسم

الشرعبي مدير عام مكتب وكالة سبأ لالنباء لالقتحام والتفتيش من قبل مسلحين

يتبعون االمن في محافظة مأرب

•بتاريخ  28يناير  2019تعرض الصحفي فيصل الذبحاني  36 ,عاما  ,الذي يعمل صحفي
قناة ابو ظبي النفجار عبوة ناسفة زرعتها جماعة الحوثي  ,ادت الى اصابته أقناء

تغطية للمعارك في السحل الغربي بمدينة المخا
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تصاعد االنتهاكات في عدن

الحظت سام تصاعد االنتهاكات بحق اإلعالميين ،وبشكل خطير ،في محافظة عدن،
العاصمة المؤقتة للشرعية.
وتزايدت هذه االنتهاكات بتوغل المجلس االنتقالي الجنوبي المدعوم من اإلمارات ،في مؤسسات الدولة ،إذ

كلما بسطت مليشيا االنتقالي سيطرتها أكثر زادت االنتهاكات ،ما جعل االعمال العدائية ترتفع بشكل تصاعدي

في عدن ،من عام آلخر..

ومن أبرز ما وثقته منظمة سام ،في :2019

تهديد الصحفي والناشط اإلعالمي أكرم البجيري

العمل في فرع وكالة األنباء اليمنية سبأ ممنوعا من

عدن ( )15مايو.

تلقته نقابة الصحفيين اليمنيين..

بالتصفية الجسدية من قبل أحد منتسبي إدارة أمن
وفي  20أغسطس ،تلقت نقابة الصحفيين ،بالغا

أما في  11سبتمبر ،فقد أدانت وزارة االعالم

الصحفي أحمد ماهر على خلفية كتاباته وآرائه ،وفي

بقيادة القيادي في المجلس االنتقالي أيمن محمد

بقيام عناصر مسلحة تتبع المجلس االنتقالي بمالحقة
اليوم نفسه ،تلقت نقابة الصحفيين بالغا باقتحام

منزل الصحفي في صحيفة  14اكتوبر علي صالح

اقتحام مقرها في عدن من قبل عصابة مسلحة
النواصري وحملته مسؤولية العبث أو نهب مكونات

ومحتويات الديوان وكل ما يترتب من أضرار.

العيسي من قبل مسلحين والعبث بمحتوياته ووثائق

وفي  5نوفمبر ،قال رئيس فرع نقابة الصحفيين

ومن البالغات التي تلقتها نقابة الصحفيين في

مقر النقابة الكائن بمديرية التواهي تعرض للسطو
َّ
من قبل مجهولين.

وممتلكات خاصة به.

أغسطس ،بالغا من صحفيين ،أفاد البالغ أنه جرى

اليمنيين بالعاصمة المؤقتة عدن محمود ثابت ،أن

منع عدد من الصحفيين من العمل في صحيفة 14

وفي  21من نوفمبر ،استنكرت نقابة الصحفيين

بأشخاص محددين.

ثابت ،من قبل القيادي في المجلس االنتقالي أيمن

اكتوبر التي سيطر عليها المجلس االنتقالي ،واالكتفاء

اليمنيين ،التحريض ضد رئيس فرعها بعدن محمود

في سياق مشابه ،تعرض عدد من اإلعالميين

محمد النواصري ،كما حملت النواصري مسؤولية

والموظفين في اإلذاعة والتلفزيون في عدن ،لمنع
من دخول المؤسسات التي يعملون فيها ،كما اليزال
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واستمرارا لعملية االنتهاكات والتهديدات والتحريض
ً

وفي  24مارس ،احتُ ِجز عدد من مراسلي ومصوري قنوات

الصحفيين في مديرية التواهي وخلف الحريق أضراراً مادية

أما في  2يوليو ،فقد اختُ طف رئيس تحرير صحيفة عدن

على اإلعالميين ،أضرم مجهولون النار في مبنى نقابة
في مبنى النقابة ،وأتلف محتويات المكاتب ،بتاريخ ()19

ديسمبر.

فضائية محلية من قبل أمن مطار عدن.

الغد فتحي بلزرق من قبل قوات تتبع أمن عدن واحتجازه

لساعات.

وفي  31ديسمبر ،أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين

واعتلقت مليشيا المجلس االنتقالي المخرج التلفزيون

المدعو هاني بن بريك ،على الصحفيين في عدن ،وطالبت

اإلعالم بإطالق سراح المخرج الذي اعتُ ِقل من داخل منزله.

تحريض ما يسمى نائب رئيس المجلس االنتقالي الجنوبي
النقابة بحماية الصحافة والصحفيين وتوفير البيئة اآلمنة

لممارسة مهنة الصحافة بحرية ومسئولية.

أما في  ،2018فحفلت بانتهاكات كثيرة ،أبرزها :اغتيال

الصحفي زكي السقلدي برصاص مسلحين في محافظة

الضالع "القريبة من عدن" بتاريخ()5اكتوبر..2018

أما في عدن فقد تعددت االنتهاكات ،ومنها إطالق النار
من قبل مسلحين ،على مقر صحيفة اليوم الثامن ومركز

عدن لألبحاث في خور مكسر ( )17فبراير ،الحادثة نفسها

تكررت بعد ثالثة أيام ،إذ أقدم مسلحون على إطالق النار
على مقر صحيفة اليوم الثامن ومركز عدن لالبحاث في
( )20فبراير.

في  27فبراير ،قامت جهة غير مخولة باستدعاء الصحفي

فتحي بن لزرق "ناشر ورئيس تحرير صحيفة عدن الغد"

للتحقيق معه على خلفية آراء نشرها في صفحته على
فيس بوك.

وفي  28فبراير جرى استهداف شبكة البث إلذاعة بندر

عدن بـقذيفة (آر بي جي).

ومن االنتهاكات بحق الصحافة ،في عدن :اقتحام و إحراق

بقناة عدن ،صبري عبدالباري بتاريخ  9يوليو ،وطالب وزير
وفي  23من يوليو ،كانت هناك محاولة الغتيال مراسل

قناة الشارقة مازن الشعبي برصاص مسلحين في

المنصورة ،إحدى مديريات عدن.

تعدد االنتهاكات ،جعل نقابة الصحفيين بعدن تدين حمالت

التحريض ضد صحفيين في وسائل التواصل االجتماعي،

كما طالبت الحكومة بحمايتهم ( )19سبتمبر.

وفي نهاية العام  ،2018تعرض الصحفي أدهم فهد

وزميله المصور لطفي باخوار لالعتداء من قبل جنود
مليشيا الحزام األمني أثناء تغطيتهم لوقفة احتجاجية في
( )27نوفمبر.

وقد رصدت منظمة سام ،انتهاكات أخرى تتعلق بمكاتب

إعالمية تابعة لمنظمات مجتمع مدني ،في  2017كالتي
حدثت في مايو ،حين اقتحم مسلحون يبتعون المجلس

االنتقالي في الجنوب ،مكتب المركز اإلعالمي لحزب
التجمع اليمني لإلصالح في مدينة كريتر ،وأضرمت النار
فيه  6مايو ،كما عاودت نفس الجهة القتحام المركز

اإلعالمي وإضرام النار فيه بتاريخ  13أكتوبر.

مكتب ومطبعة مؤسسة الشموع للصحافة وصحيفة

أخبار اليوم من قبل مسلحين بتاريخ1:مارس.
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القسم الثاني

المؤسسات اإلعالمية التلفزيونية والصحفية واإلذاعية والمواقع اإللكترونية
تعرضت المؤسسات اإلعالمية والصحفية واإلذاعية واإللكترونية والعاملون
فيها في الفترة التي شملها التقرير النتهاكات واعتداءات مختلفة :كاالستهداف
المباشر للمقار اإلعالمية وحرقها ،ومنع الصحفيين من الوصول ألماكن عملهم،
واستهدافهم بشكل مباشر ،واالعتداء عليهم ومصادرة معداتهم الصحفية
والشخصية ،كما تعرضت بعض المؤسسات إلى اقتحامات وفرض سياسة تحرير
تتناغم مع توجهات المليشيا.

وفي هذا التقرير ،وثقت سام ،بعض تلك االنتهاكات ..التي طالت
المؤسسات االعالمية قنوات فضائية و إذاعات و مكاتب قنوات وكالة

أجنبية  ،تعرضت لإلغالق والنهب والمصادرة خالل الفترة السابقة واهم
ما وثقتها المنظمة خالل فترة التقرير هي
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قال "أنور المليكي" ( 24عاماً ) ،في شهادته لسام" :على مدى

ثالثة أيام تعرض مبنى قناة اليمن وسبأ واإليمان إلى قصف

عنيف من مليشيا الحوثي وصالح بمختلف األسلحة الخفيفة
والمتوسطة والثقيلة ،حيث تصاعدت أعمدة الدخان جراء

قصف الحوثيين للمبنى ،فيما كان الموظفون يعملون داخله".

في اليوم األول لالستهداف ،حسب شهادة المليكي ،استمر

القصف ألكثر من  6ساعات متواصلة والموظفون محاصرون،
وحرق المبنى القديم لقناة اليمن بشكل جزئي ،كما احترق
ُ

مبنى قناة سبأ .وفي اليوم التالي ،تجدد القصف عصراً بشكل
كثيف ،وتعرض مبنى قناة اإليمان إلى دمار متوسط ،كما

قنوات
تلفزيونية

ودمر
تعرض موقع إدارة اإلرسال لقناة اليمن إلى حريق هائلُ ،

المبنى الذي كانت فيه أجهزة اإلرسال.

وفي اليوم الثالث ،وهو يوم الجمعة الموافق  20سبتمبر

التلفزيون اليمني ،القناة الرسمية
تعرض

التلفزيون

الرسمي

التابع

للحكومة اليمنية في العاصمة صنعاء
لالستهداف المباشر بقذائف الدبابات

والصواريخ من قبل مليشيا الحوثي أثناء

 ،2014تعرض مبنى التلفزيون إلى قصف شديد من مختلف

االتجاهات كما أكد المليكي " واستمر القصف قرابة  6ساعات

متواصلة وتم اقتحام مبنى التلفزيون من قبل قوات مليشيا
الحوثي ،ونتج عن هذا القصف إصابة أحد الموظفين في قناة
اليمن ومقتل وإصابة عدد من الجنود المنتميين للواء المكلف

بحماية القنوات".

المواجهات مع القوات الحكومية ،وقد

أوضح "المليكي" أنّ ه وبعد اقتحام قوات الحوثي وصالح

وأصيب بعضهم بجروح.

االعتصام الخاصة ب مليشيا الحوثي "كانت تحشد أنصارها على

تعرض التلفزيون والعاملون فيه للخطر،

للقنوات قاموا بأسر عدد من العاملين واقتيادهم إلى ساحة
خط مطار صنعاء في حي الثورة بذريعة إيقاف الجرعة السعرية
التي كانت الحكومة وقتئذ ،قررت زيادتها على المشتقات

النفطية".

أفرج الحوثيون عن بعض العاملين في التلفزيون الرسمي

بعد  4ساعات ،فيما بقي عدد من الموظفين محتجزين لليوم

الثاني.
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قناة عدن الفضائية

ذكر "فارس عبدالعزيز صالح"،مدير قناة عدن ،لمنظمة
"سام" أن مسلحي مليشيا الحوثي وصالح استولوا
على استديوهات قناة عدن ،بعد اجتياح الجماعة
لعدن في شهر أبريل .2015

أكد صالح ،أن مسلحي الحوثي وصالح نهبوا جميع
تجهيزات االستديو ودمروا المبنى في منطقة
معاشيق ،وبعد سيطرتهم على مديرية التواهي
سيطروا على المبنى الرئيسي لقناة عدن الفضائية،
ونهبوا كل محتويات القناة من كاميرات وأجهزة بث
وشاشات وأجهزة حاسوب ،وعبثوا بكل التجهيزات
الفنية والمحتويات المكتبية وبمكتبة التلفزيون التي
تعد أقدم مكتبة تلفزيونية في الشرق األوسط،
وتحتوي مواداً وثائقية وأفالماً توثق جميع مراحل
تاريخ اليمن الحديث.
قناة سهيل الفضائية

حصلت "سام" على قائمة باالنتهاكات التي تعرضت
لها قناة سهيل والصحفيين العاملين فيها والخسائر
المادية التي تعرضت لها وتكاليفها المالية ،وضمن ما
ذكرته قناة سهيل في تقريرها للمنظمة فقد تعرضت
القناة لجملة من االعتداءات تمثل أبرزها ،بقصف
مقرها واحتالله من قبل مليشيا الحوثي وصالح بعد
تعرضها لحملة تشويه واسعة من قبل وسائلهم
اإلعالمية ،وتشريد العاملين فيها من منازلهم
ومحاولة التشويش عليها من أماكن متعددة.
وفي تقريرها قالت سهيل إن  39من صحافييها
ومراسليها والعاملين فيها تعرضوا لالعتداءات ،من
بينها مقتل "يوسف العيزري" مراسلها في ذمار،
وتعددت االنتهاكات األخرى ما بين اإلصابة والتهديد
بالقتل واالختطاف والضرب ومصادرة محتوياتهم
وإطالق النار على سياراتهم ومحل إقامتهم وغيرها
من االعتداءات ،وأضافت القناة في تقرير مرفوع من
شركة سما لإلعالم الدولي التي تدير قناة سهيل أن
إجمالي خسائر القناة بسبب انتهاكات مليشيا الحوثي
لمبنى القناة ونهب معداتها وأجهزتها وأثاثها بلغ
.8.069.545$
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قناة بلقيس

تعرض مكتب قناة بلقيس في العاصمة صنعاء
وحملت القناة
لالقتحام من قبل مليشيا الحوثي،
ّ
القيادي الحوثي "يحيى الحباري" مسؤولية اقتحام
ونهب المكتب ،كما تعرضت القناة لحملة تحريض من
قبل شخصيات ووسائل إعالم تابعة لقيادات تميل
إلى فصيل من الحراك الجنوبي في عدن.
وفي يوم األحد 11يونيو  2017حاول عدد من الشبان
الذين يرفعون شعارات االحتجاج الجنوبي ،االعتداء
على مراسل القناة خالل تغطيته لمسيرة كانت تتجه
إلى قصر معاشيق بعدن ومصادرة بعض األجهزة التي
كانت بحوزته .وفي بيان صحفي صادر عن قناة بلقيس
قالت إنها تُ حمل عدداً من الشخصيات في مدينة عدن
مسؤولية التحريض على طاقمها واالعتداء عليهم،
ودعت إلى وقف خطاب الكراهية ،وأشارت إلى أنها
منذ عامين ونصف وهي تنقل أخبار محافظة عدن
بكل مسؤولية ومهنية.
قناة السعيدة

هاجمت قوة عسكرية تابعة ل مليشيا الحوثي يوم
األحد  4سبتمبر  ،2016مكتب قناة السعيدة األهلية
في حي صوفان شمالي صنعاء ،والتي تبث من
العاصمة المصرية القاهرة ،واعتقلت بالقوة "مختار
القدسي" ،مدير البرامج في القناة و"حسين الشرفي"،
مدير اإلنتاج بالقناة ،وأودعوهم سجن شرطة األحمر
بالحصبة .يشار إلى أن القناة لم تسجل بالغاً في
صفحتها ولم تتجاوب إدارتها مع راصدي المنظمة في
شرح حيثيات اقتحام مبنى القناة ،لكن تقرير الحريات
الصحفية في اليمن لعام  2016الصادر عن لجنة
أن االقتحام جاء
الحريات بنقابة الصحفيين اليمنيين ّبين ّ
بسبب نشاط القناة بحسب بالغ القناة إلى النقابة .

2020
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التدخل في برامج المنهج الدراسي وإطالق التهم على المخالفين

القناة التعليمة  -صنعاء

القناة التعليمة تتبع وزارة التربية والتعليم ،وتقوم

علق الحوثيون شعارهم على جدار المبنى واعترضت

للطالب ،سيطرت مليشيا الحوثي على القناة

تابعت المخالفي «قام أحد الزمالء بتمزيقها

بإنتاج برامج لشرح وتوضيح المنهج المدرسي

وتعرض الصحفيون العاملون فيها إلى التضييق

وسوء المعاملة ،رغم اقتصار القناة على شرح الكتاب
المدرسي.

في شهادتها لمنظمة سام ،قالت ابتهال محمد

المخالفي ،وهي نائب مدير البرامج بالقناة« :عقب
االنقالب مباشرة شكل الحوثيون ما يسمى باللجان

الثورية وكان أول ما قاموا به هو إبعاد الحراسة
الرسمية للقناة الواقعة في حي الجراف بالعاصمة
صنعاء واستبدالهم بصبية صغار يحملون السالح

وإجبارنا على التفتيش الدقيق ألغراضنا الشخصية
أو أي أوراق نحملها بأيدينا ثم أجبرونا على التعامل

وتفاجأت بأنهم أعطوا أوامر للحراسة بإغالق الباب
وبأنه سيتم اعتقال كل من اعترض على الصرخة

لكني غادرت وتعهد لهم القائم بأعمال المدير
العام بأن األمر لن يتكرر» ،في ذلك اليوم حسب

تأكيدات المخالفي «نعتني الحراس بالداعشية!»
قالت المخالفي بأن الحوثيين تدخلوا في كل جزء

من العمل ،ثم توقف عمل الموظفين تماما ،ومنعوا
من دخول القناة نهائيا ،أضافت المخالفي «اكتشفنا

أنهم نقلوا طاقم قناة المسيرة (القناة التابعة

خوفا من
ً
للحوثيين) إلى داخل مبنى القناة التعليمية

قصف مكتبهم وبقينا نحن في منازلنا».

مع أعضاء هذه اللجنة والتدخل المباشر في اعمالنا»

بدأ الحوثيون باالستيالء على رواتب الموظفين

التي قاموا بإنتاجها من المنهج المدرسي وخصوصا

عن عمل في صنعاء ،المخالفي عملت في قناة

أكدت المخالفي أنهم طلبوا منها استعراض الحلقات
المواد الدينية ،تضيف« :عندما أخبرتهم بأننا ملتزمون

بالكتاب المدرسي ولن نقوم بأي تعديل أخبرني رئيس

اللجنة أن كل شيء سيتغير».
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تدريجيا حتى توقفت ،بعض موظفي القناة بحثوا
السعيدة ،غير أنها وبسبب الحالة االمنية كما تقول

«تركت العمل وكنت متوقعة جدا ان يهجموا على
السعيدة وهو ما حدث فعال  ..غادرت بعد الحرب

بأربعة أشهر إلى السعودية».
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وفي شهر ديسمبر , 2017تعرضت قناة اليمن اليوم التابعه للرئيس

قناة
اليمن اليوم

السابق على عبدالله صالح  ,واالعالميين العاملين فيها  ,حيث تم
اقتحام مقر قناة اليمن اليوم وضربها بالبوازيك واحتجاز  41صحفيا وفنيا

منذ السبت الفائت وحتى اليوم ،واقتحام اذاعة يمن اف ام وايقافها،
وحجب مواقع المؤتمر نت ،والميثاق نت ،والميثاق موبايل ،ووكالة خبر
 ،وصحيفة صدى االلكترونية ،وفرض حراسة على صحيفة الميثاق وصوال

إلى مالحقة صحفيين وإعالميين في وسائل إعالم المؤتمر وتعميم

اسمائهم على النقاط االمنية من قبل جماعة الحوثي بصنعاء.

كما قامت مليشا الحوثي باحتجاز مدير القناة و 30موظفا بعد اقتحام

القناة  ,وتضرها بشتي انواع االسلحة

إذاعات إف
إم (راديو)
إذاعة صنعاء

قال «محمد يوسف القمراني» ،مدير عام األخبار في إذاعة صنعاء ،في

شهادته لفريق سام« :سيطر المسلحون الحوثيون على إذاعة صنعاء
يوم األحد الموافق 21سبتمبر ،2014واستولوا على كافة محتويات

اإلذاعة ،وأمروا جميع من يتواجد فيها بالمغادرة تحت تهديد السالح».

وأضاف «القمراني»« :قام مسلحو الحوثي بتفكيك كاميرات المراقبة

وسحب الرسيفر الخاص بها ،وعمدوا إلى تكسير األقفال ونهب أجهزة
الحاسوب الموجودة ،ثم تفرغوا لنهب كافة المعدات العسكرية التابعة

لكتيبة الحماية من أسلحة ثقيلة وخفيفة وتموين غذائي وسيارات
وأطقم ،ونقلوها إلى مخازن خاصة بهم ،واستولوا على ما تبقى من

منشئات اإلذاعة ومعداتها من محطات وأجهزة بث وإرسال ومسح».

أن البث اإلذاعي عاد ،لكن تحت
وأوضح «القماني» لفريق «سام» ّ

سلطة ما يسمى اللجان الثورية التابعة للحوثيين ،حيث حضر في 19

يناير 2015مندوب الحوثيين الرسمي في اإلذاعة ومنع إذاعة أي برامج
قر من قبلهم ،ويمنع إذاعة أي خبر
سياسية ،وأال تذاع األخبار إال بعد أن تُ ّ

عن الرئيس هادي وحكومته.

«القمراني» قال أنه وفي اليوم الثاني قاموا بإقصائه عن العمل كمدير
أن مليشيا
لألخبار ،وفرضوا سياسة إخبارية ال تمت للمهنية بصلة ،وبين ّ
الحوثي بعد عاصفة الحزم سرحت كادر اإلذاعة البالغ عدده  250موظفاً

واكتفت فقط بأنصارها وأتباعها ،وألغت التأمين الصحي للموظفين
وصادرت المبالغ المستقطعة والمبالغ المعتمدة حكومياً لذلك ،إضافة

إلى إيقاف راتب «القماني» نفسه منذ نوفمبر 2015بصورة دائمة.
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إذاعة المكال المحلية

بعد سيطرة ما يعرف بـ «تنظيم القاعدة» على مدينة المكال في

حضرموت أوائل العام  ،2015كانت إذاعة المكال ضمن المنشئات التي
تعرضت لالقتحام والنهب ،وقالت نقابة الصحفيين اليمنيين في تقرير
وضع الحريات الصحفية خالل النصف األول من العام  2015أن عناصر

مسلحة اقتحمت إذاعة المكال يوم الخميس  2أبريل  ،2015ونهبت
أجهزة اإلذاعة ومعداتها وأرشيفها السمعي والموسيقي وأحرقت

مكتبتها الفنية واإلدارية واستديوهاتها.

«عبد الرحمن حيدر حميد النهار» ،مالك ومدير مؤسسة أثير ميديا

إذاعة وديان إف إم-
الحديدة

للخدمات اإلعالمية وإذاعة وديان إف إم في محافظة الحديدة ،أوضح
أن مليشيا الحوثي اقتحمت اإلذاعة مرتين ،األولى يوم
لفريق سامّ ،

األربعاء  11مارس  2015والثانية األحد  26مارس  ،2017واعتقلوا

مديرها التنفيذي «بشير البكالي» ثم أطلقوا سراحه بعد أسبوع ،ثم

اعتقلوه بعدها لمدة  10أيام وأسقطوا وظيفته في جامعة الحديدة،

ثم أفرجوا عنه بسبب جلطة عصبية أصيب بها في المعتقل.

وأضاف «النهاري»« :صادر الحوثيون ممتلكات اإلذاعة ومؤسسة أثير

ميديا ،من بينها جهاز اإلرسال اإلذاعي وأنتينات إذاعية وأجهزة مكسر

إذاعي وأجهزة حاسوب وكاميرات وأجهزة البتوب وجهاز مونتاج إذاعي
وأدوات فنية ،وأجهزة مختلفة بلغت قيمتها  ،76.720$وأتلفوا كل

إرشيف اإلذاعة ومؤسسة ميديا الممتد ل 6سنوات ،توقف العمل
باإلذاعة والمؤسسة وتكبدنا بسببه إيجارات وخسائر وتشويه سمعة

المؤسسة واإلذاعة(((».

((( في موقع االذاعة على فيس بوك صور من اثار النهب والعبث وبالغات صحفية بواقعة االقتحام
والنهب https://www.facebook.com/%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9-
-85%81-%D8%A5%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%A7%D9%88%D8%AF%D9%%D9
ref=br_rs?/830161537041901

إذاعة وطني إف إم

حصل فريق «سام» على نسخة من شكوى مقدمة من إذاعة وطني إف
إم إلى الرئيس اليمني والحكومة اليمنية وقيادة التحالف العربي ،شكت
فيه إدارة اإلذاعة من استهداف برج اإلرسال الخاص بها في منطقة
العروس جبل صبر بغارة جوية للتحالف العربي ،في الساعة  9:40صباحاً

من يوم الثالثاء  14نوفمبر  ،2017وألحقت تلك الغارة أضراراً مادية في

ً
وبشرية في حراسته ،نتيجة تعرض محطة اإلرسال الخاصة بها
البرج،
لضربة جوية(((.

((( من موقع االذاعة على صفحتها االلكترونية -11-2017-http://watani.fm/yemen/item/1217
55-22-14-14
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مؤسسات
صحفية

مؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر ،مؤسسة حكومية

مقرها الرئيسي تعز ،توقف العمل في المؤسسة في مارس .2015

«محمد أمين الشرعبي» أحد الصحفيين العاملين فيها ،قال لفريق
أن العمل توقف بسبب الحرب ،إضافة إلى توقف الدعم المادي
«سام» ّ

للصحيفة ،وأوضح أنه وبعد شهرين سيطرت مليشيا الحوثي على

المؤسسة وأصبحت مع كل المؤسسات العسكرية المحيطة بها مواقع

تمركز عسكري ل مليشيا الحوثي.

مؤسسة الجمهورية-
تعز

وأضاف الشرعبي« :تعرضت الصحيفة لعملية نهب كاملة» ،موضحاً

-وفقاً لما نقله شهود عيان -أن نهب الصحيفة تم من قبل مليشيا

ابتداء ،وأيضاً من قبل جماعات متشددة (((في مدينة تعز بعد
الحوثي
ً
خروج المليشيات بدعوى توجه الصحيفة ذي الطابع العلماني.
مدير مكتب اإلعالم في محافظة تعز« ،نجيب قحطان ،قال« :كانت

ً
كارثة على العمل الصحفي ،إذ أغلقت كل الصحف األهلية التي
الحرب

كانت تصدر من تعز من بينها صحيفة حديث المدينة ونبأ الحقيقة وغيرها
من المطويات ،وانعدمت كل الصحف التي كانت تصل إلى تعز من

بديال
خارجها ،وتعرضت بذلك تعز إلى تعتيم إعالمي متكامل لم تجد
ً
لذلك سوى مواقع التواصل االجتماعي».
((( حصلت “سام” على معلومات وثيقة عن نهب المطبعة الخاصة بمؤسسة الجمهورية في مدينة تعز من
قبل تنظيم متطرف يتزعمه الحارث العزي.

مؤسسة وصحيفة  14أكتوبر ،مؤسسة حكومية ،عند اجتياح عدن من قبل

مؤسسة وصحيفة
 14أكتوبر -عدن

مليشيا الحوثي وصالح في مارس  ،2015اتخذوا مبنى الصحيفة ،الكائن
في المعال ،مركزاً ومقراً عسكرياً لمسلحيها ،كما استخدمت الشاحنات
والباصات المتواجدة في فناء المبنى في عملياتها العسكرية ،وبعد

تحرير عدن من مليشيا الحوثي ،ظهرت آثار تدمير محتوياتها ومعداتها،

حيث تم إتالف أربع شاحنات كانت تستخدم في توزيع الصحيفة بقيمة
 12مليون ريال يمني ،وتدمير أثاث المكاتب وتكسير األبواب ،وأتلفت

محتويات المطبعة الصحفية من أوراق وأحبار بقيمة مليوني ريال ،ونهب
مخزون المحروقات والزيوت من المؤسسة بقيمة مليون وخمسمائة
ألف ريال يمني ،وفقاً لما رواه لسام نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة

ونائب رئيس تحرير الصحيفة «عبد الرقيب الهدياني».
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في صنعاء  5فبراير  2015اقتحمت مجموعة من مسلحي الحوثي

مؤسسة الشموع
للصحافة

صحيفة أخبار اليوم-
صنعاء -عدن

وصالح المقر الرئيسي لمؤسسة الشموع للصحافة واإلعالم وصحيفة
أخبار اليوم الصادرة عن المؤسسة األهلية ،واحتجزت موظفي الصحيفة

بالكامل بينهم مدير التحرير ومحررين ومحاسبين ،وأجبروا عدداً من
الموظفين تحت تهديد السالح على ترك مكاتبهم وجرى احتجازهم
ألكثر من  6ساعات ،وقاموا بالعبث بكل محتويات المؤسسة ،واقتحموا

منزل رئيس المؤسسة في الدور الثالث من المبنى نفسه وروعوا أسرته،
واستولت الجماعة على مؤسسة الشموع والمطابع التابعة لها والمبنى
المجاور التابع للمؤسسة ،وفقاً لما ذكره ،لفريق سام« ،إبراهيم شوعي

مجاهد» رئيس مؤسسة الشموع للصحافة ورئيس تحرير صحيفة أخبار
اليوم.

وقال « «مجاهد»« :نهبت مليشيا الحوثي جميع ممتلكات المؤسسة
والمخزون االستراتيجي من ورق وأخبار ومواد أساسية وخام ،وتم نقلها
على متن عدة شاحنات إلى عدة منازل بينها منزل شقيق زعيم الجماعة

«يحيى الحوثي» ،وقاموا ببيع كمية من المخزون االستراتيجي لعدة

جهات وصحف بينها صحيفة الثورة الرسمية الخاضعة لسيطرتهم».

وأضاف «مجاهد»« :مارست مليشيا الحوثي الترهيب ضد موظفي

المؤسسة الذين نزحوا من صنعاء هرباً من بطشها بعد تلقيهم تهديدات

بالمالحقة واالختطاف والتصفية».

وفي عدن الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية ،تعرضت المؤسسة

والصحيفة لسلسلة من االنتهاكات بعد انتقال عملها من صنعاء إلى
عدن ،حيث اعتدت مجموعة مسلحة في منطقة ردفان بمحافظة لحج
على سيارة التوزيع ونهبتها ،وصادرت كمية الصحيفة الخاصة بمحافظتي
لحج والضالع ،كما اقتحمت مجموعة مسلحة تتبع المقاومة الجنوبية

مبنى صحيفة أخبار اليوم وسكن مدير عام مؤسسة الشموع وفتشته،

تحت تهديد السالح.

وتعرضت المؤسسة لحملتي تفتيش ومداهمة من قبل قوات الحزام

األمني في عدن خالل عام  ،2016نفذتهما إدارة المنطقة العسكرية
الرابعة ،وإدارة أمن عدن ،وتم اعتراض سيارات التوزيع ،ومصادرة كميات

من الصحيفة من المكتبات واألكشاك ،إضافة إلى تهديد بائعي األكشاك

والمكتبات ومنعهم من بيع الصحيفة من قبل مسلحين مجهولين.
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مؤسسة وصحيفة
الصحوة -صنعاء

تعرضت مؤسسة الصحوة للصحافة إلى انتهاكات متعددة األشكال

ومتنوعة األساليب بدءاً بإيقاف الصحيفة عن الصدور ،ومروراً بإجبار
وانتهاء
شركات االتصال على إلغاء الخدمة اإلخبارية «الصحوة موبايل»
ً
بحجب الموقع واختراقه ألكثر من مرة وبث أخبار وبيانات تتعارض كلياً
مع سياسة الموقع التي انتهجها منذ انطالقه ،باإلضافة إلى اعتداءات

ضد العاملين في الصحيفة ومراسليها.

تواصلت «سام» مع رئيس تحرير الصحوة «محمد عبد الله اليوسفي»،
الذي أوضح أن مسلسل االنتهاكات ضد مؤسسة الصحوة للصحافة بدأ

باالستيالء على مقر الصحيفة في العاصمة صنعاء من قبل مسلحين
يتبعون مليشيا الحوثي ومنع الموظفين من دخول مقرها ومصادرة
أجهزة ومكاتب وأثاث المؤسسة ،إضافة إلى مالحقة ومطاردة العاملين
فيها ،وتوقيف رواتب العاملين منهم ،الذين يعملون في أجهزة الدولة

كموظفين حكوميين.

وأضاف «اليوسفي»« :استهدفت مليشيا الحوثي وصالح مراسلي

الصحيفة والمتعاونين معها ،كما فعلت مع مراسلها في ذمار «عبد الله
قابل» ،حيث وضع كدرع بشري لطيران التحالف العربي في منطقة هران

بمحافظة ذمار وقتل إثر غارة جوية لطيران التحالف ،واختطف المراسل
المتعاون مع الصحيفة وموقعها اإللكتروني في محافظة تعز الصحفي

«تيسير السامعي» ،وأصيب المصور المتعاون مع الصحيفة في تعز أيضاً

«طه صالح» ،واختطف المحرر في صحيفة الصحوة وموقع الصحوة نت

«عبد الله المنيفي» في محافظة ذمار.
وبحسب

«اليوسفي»

لم

تتوقف

انتهاكات

الحوثيين

عند

هذا الحد ،بل قاموا باختراق موقع الصحوة اإللكتروني ونشر

محتويات ال تتفق وسياسة المؤسسة ،ما اضطر إدارة المؤسسة

لتوقيفه

لمدة

5

أشهر،

وتوقيف

الصحيفة

من

الصدور.

يؤكد اليوسفي «دفعت المؤسسة ضريبة مالية كبيرة بسبب هذه
االنتهاكات ،والتزال المؤسسة تدفع الضريبة حتى اآلن وما تزال الصحيفة

متوقفة عن الصدور ،وسبعة من موظفي المؤسسة اإلداريين فقدوا
أعمالهم ،وال يزال عاملوها نازحين في األرياف والمدن ،نتيجة لضغوط

الحوثيين والظروف األمنية الحالية للمدن التي يعيشون فيها.
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تعد صحيفة المصدر من أهم الصحف اليمنية ،وتحظى بتأثير كبير ،كما تحظى
بمتابعة كبيرة من اليمنيين ومن السفارات األجنبية والمنظمات الدولية

صحيفة المصدر-
صنعاء

والباحثين والمهتمين بالشأن اليمني.

تعرضت صحيفة المصدر ،لعدد من االنتهاكات ،والمضايقات والمحاكمات،

وصلت حد منع رئيس تحريرها «سمير جبران» من العمل الصحفي في سنوات
التأسيس األولى قبل أحداث ثورة  ،2011وبعد استيالء مليشيا الحوثي
على صنعاء في 21سبتمبر 2014تعرضت الصحيفة وموقعها اإللكتروني

والعاملون فيها لعدد من االنتهاكات واالعتداءات.

الصحفي علي الفقيه ،نائب رئيس التحرير ،قال لسام أن مجموعة من المسلحين

التابعين ل مليشيا الحوثي يطلقون على أنفسهم (أنصار الله) ،داهموا مقر

مؤسسة المصدر لإلعالم ،واحتجزا عددا من طاقمها التحريري في المكتب
بتاريخ  26مارس  2015،وبعد ساعات من بدء العمليات العسكرية التي قام

بها «التحالف العربي».

أكد الفقيه أن الحوثيين صادروا جميع ما بحوزة طاقمها التحريري« :أجهزة
حاسوب محمولة وهواتف واحتجزوهم ـ أي الموظفين ــ لعدة ساعات قبل
أن يفرج عنهم ،وصادروا كل التجهيزات بداخل المكتب الذي يضم صالة تحرير
كامال ومكاتب إدارية وتجهيزات فنية ومكتبة ووثائق وكاميرات
مجهزة تجهيزاً
ً

ما يقدر قيمته بـ  100ألف دوالر ،ورفضوا مغادرة المكتب أو تسليمه».

وتابع «أوقفت السلطات التابعة للحوثيين وصالح الصحيفة عن الصدور

وحجبت موقع المصدر أونالين اإللكتروني عن متصفحيه في اليمن ،وشنت
مليشيا الحوثي حملة تحريض ضد هيئة التحرير وطاقم الصحيفة باعتبارهم
«عمالء ومرتزقة» ما ألحق بهم ضرراً نفسياً  ،واضطروا لمغادرة العاصمة

صنعاء حفاظاً على حياتهم وتوزعوا على عدة أماكن داخل وخارج البالد».

وكانت مليشيا الحوثي وصالح قد اختطفت الصحفي «توفيق المنصوري»،
الذي كان يعمل مخرجاً فنياً للصحيفة وال يزال محتجزاً حتى اليوم في ظروف

غاية في السوء ،واختطفت «يوسف عجالن» ،المحرر في موقع المصدر

أونالين اإلخباري مطلع أكتوبر من العام الماضي , 2016وأفرج عنه في أواخر
المراجع اللغوي في الصحيفة «محمد عبد
العام  2016اختطف الحوثيون ُ

الملك القاسمي» (الصلوي) من نقطة تابعة لهم بينما كان متوجهاً إلى

مدينة عدن ،واختطفوا «تيسير السامعي» ،المراسل المتعاون مع موقع

الصحيفة اإللكتروني في تعز.

وأضاف الفقيه« :ال تزال الصحيفة وكل إمكاناتها وتجهيزاتها مصادرة لدى

الحوثيين وموقعها اإللكتروني محجوب في اليمن ،وفقد  40موظفاً وصحفياً

في الصحيفة مصدر دخلهم من أصل  48صحفي وموظف لدى المؤسسة».
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مواقع
الكترونية
موقع صحافة نت

قال "يسري خليل األثوري" ،مالك ومدير تحرير موقع صحافة نت "محرك

بحث إخباري" ،لفريق سام" :بعد منتصف ليلة الجمعة  25مارس 2016

حاول قرابة  20مسلحاً حوثياً باألسلحة الخفيفة وقذائف اآلر بي جي،

اقتحام مكتب صحافة نت الكائن في عمارة النزيلي بشارع حدة بالعاصمة
صنعاء ،فوجدوا المكتب مغلقاً بعد أن كانوا يعتقدون بوجود الموظفين
ليال ،هددوا حارس العمارة باعتقاله بينما أبلغهم أن المكتب مغلق
فيه ً

وأنه ال عالقة له وال يعلم ما يدور داخل المكتب ،حاولوا كسر الباب

معتقدين أن هناك أحد في الداخل وعندما تأكدوا بأنه ال يوجد أحد

توعدوا الحارس بالعودة الحقاً ".

في عصر يوم السبت  26مارس (ُ )2015حجب موقع صحافة نت عن

الزوار في اليمن بشكل كامل وما يزال محجوباً حتى اللحظة" ،اضطر

إجماال بعد تلقيه معلومات بالبحث عنه
األثوري" لمغادرة صنعاء واليمن
ً
العتقاله من قبل الحوثيين.
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مؤسسات
إقليمية
ودولية
قناة الجزيرة
الفضائية

تعد قناة الجزيرة من أبرز القنوات الدولية التي تعرضت لعدد من
االنتهاكات بوسائل متعددة ،ومن جهات متفرقة ،مدير مكتبها في
اليمن "سعيد ثابت سعيد" تحدث لسام عن عدد من الحوادث التي
تعرضت لها القناة ومكتبها والعاملين فيها منذ أواخر العام  2014وحتى
نهاية  ،2017منها :تلقى "ثابت" يوم االثنين الموافق 12يناير ، 2016
تهديدات بالتصفية الجسدية من شخص مجهول زعم أنه من مليشيا
الحوثي ،وغادر "ثابت" على إثر ذلك العاصمة صنعاء .وفي يوم االثنين
 23مارس  2015أغلقت مليشيا الحوثي مكتب شبكة الجزيرة في صنعاء
واستمر تحت سيطرتهم حتى ديسمبر  ،2016وقبل مغادرتهم المكتب
تم نهب جميع محتوياته من معدات وأجهزة ومكاتب ،ومصادرة سيارة
المكتب "هيلوكس موديل ."2010
في منتصف أكتوبر  2016وبعد السيطرة على محافظة عدن من قبل
القوات الحكومية ،قامت مصادر أمنية بإبالغ مدير مكتب الجزيرة،

بضرورة إخالء مكتب القناة الكائن في مدينة إنماء السكنية بمحافظة
عدن ،بعد توافر معلومات باستهداف المكتب بسيارات مفخخة من قبل
مجهولين.
وفي مدينة تعز التي تقع تحت سيطرة قوات حكومية وجماعات موالية
للرئيس هادي ،تعرض مراسل شبكة الجزيرة حمدي البكاري لالختطاف
من قبل مسلحين مجهولين ،حيث أعلنت قناة الجزيرة يوم الخميس 21
يناير انقطاع االتصال مع مراسلها في تعز منذ مساء يوم االثنين 18يناير
 ،2016ونقلت القناة عبر موقعها اإللكتروني عن شهود عيان تأكيدهم،
أن المرة األخيرة التي شوهد فيها "حمدي البكاري حوالي الساعة 10:00
ّ
مساء يوم االثنين وسط مدينة تعز ،وكان برفقة شخصين آخرين هما
"عبد العزيز الصبري" و"منير السبئي" ،وقد أفرج عنه فجر الخميس 28
يناير 2016مع رفيقيه.
وفي مطلع يونيو  2017احتجز مسلحون مجهولون وسط مدينة تعز
طاقم الجزيرة مباشر بمن فيهم مراسلها "هشام الجرادي" ،ومصورها
"نائف الوافي" ،برفقة أجهزتهم ومعداتهم ،وجرى استجوابهم حول
عملهم في قناة الجزيرة ،ومازال جهاز الالبتوب (ماك) الخاص بالطاقم
مصادر مع المسلحين حتى اليوم.
المصور الصحفي في قناة الجزيرة مباشر بمدينة تعز "نائف الوافي" ذكر
على صفحته الشخصية في موقع التواصل االجتماعي "فيس بوك" ،
أن مجموعه كبيرة من المسلحين وأطقم عسكرية أشهروا أسلحتهم
مباشرة في وجه الطاقم وهددوهم بالقتل وصادروا الكاميرا الخاصة
بالقناة في منطقة زيد الموشكي يوم الثالثاء  15أغسطس ،2017أثناء
تغطيتهم لمؤتمر صحفي لقيادة محور تعز حول حصار المدينة.
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أغلقت قناة العربية والعربية الحدث مكاتبها في العاصمة صنعاء في
العام  ،2010بسبب تهديدات تلقاها مكتبها بصنعاء من قبل "تنظيم

القاعدة" ،لكن طاقمها اإلعالمي بقي يعمل من مواقع متفرقة بطريقة
مموهة.

أوضح (م.ن) ،وهو أحد العاملين في قناة العربية بالعاصمة صنعاء والذي
التقته "سام" منتصف  2017أن الطاقم تعرض للتهديد بعد اجتياح

الحوثيين للعاصمة صنعاء في سبتمبر  ،2014وتصاعدت تلك التهديدات
ضد طاقم القناة في أوائل ديسمبر ،2014واستمرت في التزايد حتى

يناير  ،2015عندما اقتحمت مليشيا الحوثي دار الرئاسة ومنزل الرئيس

استكماال للسيطرة على العاصمة صنعاء ،ما أدى إلى
هادي ،وهو ماعد
ً
توقف عمل قناتي العربية والحدث تماماً من صنعاء.

بخروج الرئيس هادي من صنعاء إلى عدن أواخر فبراير  2015عاد مكتب

العربية للعمل من مدينة عدن ،في  5مارس .2015عمل المكتب بكامل
طاقمه حتى  25من نفس الشهر ،حيث اضطر طاقم عمل العربية وقناة

الحدث مغادرة عدن ،هرباً من انتهاكات الحوثيين الذين اجتاحوا المدينة

وعدد من المحافظات اليمنية ،وتوقف عمل المكتب واعتمد طاقم

العمل على أساليب خفية لمتابعة عملية التغطية من كل المحافظات.

بعد سيطرة قوات الحكومة اليمينية الشرعية على العاصمة المؤقتة

عدن ،عاد طاقم العربية للعمل الميداني محصوراً في المناطق الخاضعة
لسيطرة قوات الشرعية ،أما بقية المناطق التي تسيطر عليها سلطة
الحوثيين وصالح فإن التغطية تجري باالعتماد على مصادر ميدانية غير
منظورة.
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الخالصة:
منذ إسقاط العاصمة اليمنية صنعاء في  21سبتمبر  ،2014تلقى فريق منظمة

"سام" في اليمن تقارير بشأن انتهاكات القانون الدولي اإلنساني والقانون
الدولي لحقوق اإلنسان على يد مليشيا الحوثي المسلحة (أنصار الله) وقوات

عسكرية موالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح ،تضمنت هذه االنتهاكات
عمليات اعتقال وإخفاء قسري بحق النشطاء واإلعالميين والمدافعين عن
حقوق اإلنسان ،وأعمال وحشية وصلت حد التعذيب والقتل ،واستخدام وسائل
عنيفة في القمع والمصادرة والحجب والنهب واإلغالق لعدد من المؤسسات

والوسائل اإلعالمية والمنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني.

كان إسقاط العاصمة بيد مليشيا الحوثي وحليفها صالح النقطة التي انطلقت
بعدها عملية قمع واسعة لحرية الرأي والتعبير ومضايقة النشطاء ومؤسسات
الرأي العام في اليمن ،إذ شهدت العاصمة صنعاء أكبر عملية تكميم لألفواه

والمنابر عبر إغالق عشرات القنوات الفضائية والمؤسسات اإلعالمية
والصحف والمواقع اإللكترونية ،توسعت تلك األعمال لتشمل عمليات اعتقال

لإلعالميين والنشطاء والمعارضين السياسيين ،وأصبحت العاصمة اليمنية

محكومة بأدوات تبطش باألصوات المخالفة لتوجهات المسيطرين عليها.

ارتكبت قوات عسكرية وأمنية في محافظات تخضع لسيطرة حكومة

الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي انتهاكات وجرائم بحق نشطاء وصحفيين
ومعارضين في تلك المحافظات ،ومارست جماعات مقاومة ــ تشكيالت شبه

عسكرية تعلن الوالء لسلطة الرئيس هادي ــ خروقات بحق نشطاء وإعالميين،

كاالعتقال والتعذيب واالعتداء والمصادرة ومنع الحركة والتنقل.

مارس طيران التحالف العربي انتهاكات وعمليات عدائية وموجهة ضد

اإلعالميين والمؤسسات اإلعالمية ،من بين تلك األعمال القتل واستهداف
بنى تحتية لمؤسسات إعالمية وإغالق وسائل إعالمية عبر أشكال الضغط التي

تمتلكها دول التحالف ،أو أدوات أمنية تخضع إلشرافها في عدن وحضرموت.

خالل  3سنوات و 3أشهر ــ الفترة التي بدأت منذ إسقاط العاصمة صنعاء

وحتى اللحظة ،تعتبر األكثر سوداوية في مجال الرأي والتعبير ،واألكبر عنفاً

منذ عشرات السنين ضد حريات اإلنسان وحقوقه في اليمن ،وقد أحدث غياب

المؤسسات القضائية والضبطية وإطالة أمد النزاع في فتح شهية أطراف
النزاع للبطش بما تبقى من هامش لتحرك اإلعالميين والمدافعين عن حقوق

اإلنسان والنشطاء.
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التوصيات
للمجتمع الدولي:
•الضغط على أطراف النزاع المسلح في اليمن ،باإليقاف الفوري لكافة أشكال االنتهاكات بحق
المدافعين عن حقوق اإلنسان واإلعالميين ،واحترام المعاهدات والبروتوكوالت المتعلقة بحرية الرأي
والعمل الحقوقي.
•تشكيل لجنة دولية للتحقيق في كافة االنتهاكات التي تعرض لها الحقوقيين والنشطاء واإلعالميين،
وتقديم المتورطين باالنتهاكات للمحاسبة العاجلة ،سواء االنتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي في
صنعاء أو تلك التي ارتكبتها مكونات محسوبة على سلطة الحكومة الشرعية في عدن.
•البحث عن حلول عاجلة إلنهاء االنتهاكات والضغط على جميع األطراف بقبول الحلول وضمان توفير
البيئة اآلمنة للعاملين في المجالين اإلنساني واإلعالمي وبشكل عاجل.

ألطراف النزاع المسلح:
•اإلطالق الفوري لإلعالميين والنشطاء المختطفين سواء الذين صودرت حرياتهم وتعرضوا للتعذيب
من قبل مليشيا الحوثي في صنعاء ،أو جهات محسوبة على الحكومة الشرعية في عدن.
•عدم اعتراض العاملين في المجال اإلنسان واإلعالمي ،الذين يمارسهم حقهم المكفول بالقوانين
المحلية والدولية ،وتوفير الحماية الالزمة لهم.
•التعاون مع اللجان الدولية ومنظمات حقوق اإلنسان في أي تحقيق كان ،يحيل المتورطين بارتكاب
االنتهاكات واالعتداءات ومن قاموا باقتحام المؤسسات وصادروا الممتلكات أو مارسوا التضييق على
العاملين في المنظمات والمؤسسات اإلعالمية ،إلى العدالة وبشكل عاجل.
•تعويض كل الذين تعرضوا لالنتهاكات مادية كانت أو نفسية أو جسدية.
•إعادة منهوبات المؤسسات الحقوقية واإلعالمية ،وتعويضها عن كافة ما تعرضت له ،والسماح لها
بالعودة إلى عملها دون ضغط أو قيد أو شرط..
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تقرير حقوقي يرصد االنتهاكات التي تعرض لها المدافعون
عن حقوق اإلنسان واإلعالميون في اليمن
من  2014وحتى 2020

