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 المقدمة

حينما انفجرت  ،  2021نوفمبر    10يوم األربعاء  استنكر العالم الحادث اإلرهابي الذي وقع   

ال الصحفي  العتمييسيارة  إلى    مفي طريقه  موه  الصحفية رشا عبدهللاوزوجته    مني محمود 

زوجها بإصابات تسبب ذلك الحادث في وفاة الصحفية وإصابة  ، وقد  مولودها  المستشفى لتضع

)العتمي التي مر بها الصحفيين    الحادثة المتعمدةبالغة نُقل على أثرها للعناية المركزة. هذه  

الهي    وزوجته( التجارب  اليمنيين من  إحدى  التي يعيشها الصحفيين  التعنت مأساوية  جراء 

يعاني الصحفيين اليمنيين من التنكيل  حيث    ،إنقالبهم على السلطةذ  الحوثي وتربصه بهم من

 دون محاكمات عادلة.والتعذيب الجسدي، وأحيانا اإلعدام والحجز التعسفي 

 نقل و   جمع  رئيسًيا في مناطق النزاع المسلح، فهم يمثلون الحياد في   ويلعب الصحفيون دوًرا

يقوم الحوثيون بمنع الصحفيين من   اليمنفي    لكن. وللعالم  المسلحصورة الصراع  و   المعلومات

  ستر   جرائمهم المستمرة ضد المواطنين اليمنيين اُلعَزل، أوبغرض إخفاء حقائق  القيام بعملهم  

لقواعد القانون الدولي اإلنساني واتفاقيات    اصريحً   انتهاكً ويعتبر ذلك احقوق اإلنسان.  لانتهاكاتهم  

المس النزاعات  في  ُتطبق  التي  األربع  أعتبار  جنيف  الضروري  ومن  الدولية،  وغير  الدولية  لحة 

أعيانً  اإلعالم  الحماية طبقً وسائل  واجبة  المدنية ا مدنية  الممتلكات  لحماية  الهاي  التفاقيتي  ا 

 والثقافية أثناء الحروب.  

في حق الصحفيين من خالل التطرق  يتناول هذا التقرير االنتهاكات التي يقوم بها جماعة الحوثي  

واقع انتهاكات  وحماية الصحفيين في النزاع المسلح طبًقا لقواعد القانون الدولي،  لعدة نقاط:  

اليمنيين،   الصحفيين  االنتهاكات    والحوثي ضد عمل  خالل هذا   ارقام واحصائياتباثبات هذه 

 .تنكيل من الحوثيينضت لل، وأخيًرا رصد لبعض الحاالت من الصحفيين التي تعر 2021العام 

 المسلح النزاع مناطق  القانون الدولي وحماية الصحفيين فيأوال: 

 هوومهنيتهم  األساس الذي يقوم عليه عمل الصحفيين في مناطق النزاع المسلح  إن  

المعلومات واألخبار المستجدة الرأيتحت مبدأ  ذلك  و   نقل  التعبير عن  في إطار قانوني   حرية 

بعض قواعد القانون الدولي لحقوق  تطبق  من المفترض أن  التي  وتكفلها كل الدساتير الوطنية،  

من    (19من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وكذلك المادة )  (19)  اإلنسان. فقد نصت المادة

لكل  و  ، دون مضايقةلكل إنسان حق في اعتناق آراء  "  أن  العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على
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واألفكار   المعلومات  التماس مختلف ضروب  حريته في  الحق  هذا  ويشمل  التعبير.  حرية  إنسان حق في 

وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية  

    "وسيلة أخرى يختارها.

  

 اإلنساني القانون الدولي قواعد  -1

صحفيين في مناطق النزاع المسلح،  بالرغم من عدم وجود معاهدة دولية خاصة بوضع ال

أنه   الدوليةإال  االتفاقيات والمعاهدات  التي    تحتوي بعض  المواد  تشمل أوضاع   على بعض 

األربع   جنيف  اتفاقيات  خاص  وبشكل  العسكرية،  والنزاعات  الحروب  في  الصحفيين 

ويجدر التفرقة بين الصحفي والمراسل العسكري التابع ألحد أطراف   .والبروتوكوالت الملحقة

المرافق(    الحرب الحربو )الصحفي  أسير  بوضع  التمتع  له  آسره  يحق  حالة  والصحفي  ،  في 

معاملته مثل  حتم القانون الدولي اإلنساني  يُ الذي ال يشارك في أية أعمال عدائية و المستقل  

وصف،  المدنيين من  هتوقد  الثانية  "  المادة  المتحدة مشروع  األمم  الصحفيين   اتفاقية  بشأن 

خطرة   مهام  في  المسلح" المتواجدين  النزاع  مناطق  بأنه  1975لعام    في  ومخبر  "،  مراسل،  كل 

تلفزيوني،   ومصور  فوتوجرافي،  ومصور  واإلذاعيين  صحفي،  السينمائيين  الفنيين  ومساعدييهم 

الن يمارسون  الذين  المذكوروالتلفزيونيين،  األساسية   شاط  مهنتهم  بوصفه  معتاد  كالتا  " .بشكل  وفي 

 . ئهاالحالتين ال ينبغي استهدافهم أثناء نشاط العمليات العسكرية أو هدو 

تعود أولى المحاوالت القانونية لحماية الصحفيين إلى الالئحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب  

كتوبر    8البرية المنعقدة في الهاي   الفصل الثاني "أسرى  ( من  13، حيث نصت المادة )1907أ

كالمراسلين  ،  يعامل األشخاص الذين يرافقون الجيش دون أن يكونوا في الواقع جزءًا منه"بأن  الحرب"،  

شريطة أن    ، الصحفيين ومتعهدي التموين الذين يقعون في قبضة العدو ويعلن له حجزهم كأسرى حرب

وقد أبقت اتفاقيات جنيف األربع  ".يكون لديهم تصريح من السلطة العسكرية للجيش الذين يرافقونه

د في االتفاقية  للمراسل الحربي وبالتحديعلى نفس الحماية المقررة    1949التي تم إقرارها في  

 الثالثة المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب. 

تفاصيل بشأن توفير الحماية القانونية للصحفيين في مناطق النزاع ا من التم تخصيص جزء كبيرً 

د ع  ي  "  بأن:  (79)المادة    نصت ف  ،التفاقيات جنيف   1977  البروتوكول اإلضافي األول لعام  بالمسلح  

الذين يباشرون   المنازعات المسلحة أشخاصاً الصحفيون  مدنيين ضمن    مهمات مهنية خطرة في مناطق 
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يجب حمايتهم بهذه الصفة بمقتضى  "  وأضافت الفقرة الثانية أنه  ".50منطوق الفقرة األولى من المادة  

كأشخاص   إلى وضعهم  يسيء  بأي عمل  يقوموا  أال  "البروتوكول" شريطة  اللحق  وهذا  االتفاقيات  أحكام 

وذلك دون اإلخالل بحق المراسلين الحربيين المعتمدين لدى القوات المسلحة في االستفادة من  مدنيين  

     "( من االتفاقية الثالثة.4 – )أ  4الوضع المنصوص عليه في المادة 

من نفس    51في المادة    من اآلثار العدائية  المكفولة للمدنيينيتمتع الصحفيون بالحماية  وتباًعا،  

يتمتع السكان المدنيون واألشخاص المدنيون بحماية عامة ضد  -1  "  :  البروتوكول، حيث نصت على

األخطار الناجمة عن العمليات العسكرية ويجب، إلضفاء فعالية على هذه الحماية مراعاة القواعد التالية  

وز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم  ال يج -2 يق؛دومًا باإلضافة إلى القواعد الدولية األخرى القابلة للتطب

هذا وكذا األشخاص المدنيون محالً للهجوم. وتحظر أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساسًا إلى بث الذعر  

يتمتع األشخاص المدنيون بالحماية التي يوفرها هذا القسم ما لم يقوموا بدور   -3 ن؛ بين السكان المدنيي

العدائية   األعمال  في  الدورمباشر  بهذا  خالله  يقومون  الذي  الوقت  مدى  الهجمات   -4؛وعلى  تحظر 

 ،...." العشوائية

في حالة وقوعهم  وطرق المعاملة للصحفيين كأشخاص مدنيين    أيًضاوكفل البروتوكول األول  

ل معاملة إنسانية في كافة األحوال األشخاص الذين في  عام  ي    "على:    75نصت المادة  ، فقد  أيًضا  باآلسر

قبضة أحد أطراف النزاع وال يتمتعون بمعاملة أفضل بموجب االتفاقيات أو هذا اللحق "البروتوكول" وذلك  

"البروتوكول". ويتمتع هؤالء   اللحق  األولى من هذا  المادة  إليها في  المشار  األوضاع  تأثرهم بأحد  في نطاق 

يز مجحف يقوم على أساس العنصر  األشخاص كحد أدنى بالحماية التي تكفلها لهم هذه المادة دون أي تمي

أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو اآلراء السياسية أو غيرها من اآلراء أو االنتماء القومي أو  

االجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر أو على أساس أية معايير أخرى مماثلة. ويجب على كافة  

 " .األشخاص في شخصهم وشرفهم ومعتقداتهم وشعائرهم الدينية األطراف احترام جميع هؤالء  

حظر األفعال  ت  "  ضد الصحفيين، حيث نصت على  الثانية بعض األفعال العدائية  فقرةوحظرت ال

ممارسة العنف   أ( ن:التالية حاالً واستقباالً في أي زمان ومكان سواء ارتكبها معتمدون مدنيون أم عسكريو 

التعذيب بشتى صوره    -لقتل)ا  :األشخاص أو صحتهم أو سالمتهم البدنية أو العقلية وبوجه خاصإزاء حياة  

عقلياً  أم  كان  البدنية  -بدنيًا  المعاملة   ب(  ؛ (التشويه - العقوبات  وبوجه خاص  الشخصية  الكرامة  انتهاك 

خدش   صور  من  صورة  وأية  الدعارة  على  واإلكراه  قدره  من  والمحطة  لإلنسان  أخذ   ج(   ؛ الحياءالمهينة 

 ." اهـ( التهديد بارتكاب أي من األفعال المذكورة آنفً  ؛العقوبات الجماعية د(  ؛الرهائن

واجبة الحماية وعدم    ألمر بالنسبة للمنشأت اإلعالمية والصحفية فهي ُتَعد أعيان مدنيةكذلك ا

المادمهاجمتها ونصت  جنيف    (52(ة  ،  التفاقيات  األول  البروتوكول  األعيان  "  :  أنبمن  تكون  ال 

الردع لهجمات  أو  للهجوم  محالً  أهدافاً    "،المدنية  ليست  التي  األعيان  كافة  هي  المدنية  واألعيان 
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الثاني الفقرة  حددته  لما  وفقاً  فحسب.  "حيث    ةعسكرية  العسكرية  األهداف  على  الهجمات  تقصر 

العسكرية فيما يتعلق باألعيان على تلك التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري  وتنحصر األهداف  

سواء كان ذلك بطبيعتها أم بموقعها أم بغايتها أم باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو  

كيدة  ." االستيالء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أ

 

 مية قرارات أم -2

نوًعا من وتكفل  لألمم المتحدة ولبعض مجالسها وهيئاتها بعض القرارات التي توفر  

المسلح النزاع  مناطق  في  للصحفيين  الدولي  الحماية  القانون  قواعد  اتباع  لعدم  نظًرا  وذلك   ،

  2013ففي ديسمبر  صحفيين بشكل تعنتي.  اإلنساني، ومالحظة العديد من االنتهاكات ضد ال 

بشأن خطة عمل األمم    2014في    185/69، وتبعه القرار  163/68القرار  أقرت الجمعية العامة  

، وبناء على ذلك القرار ترتب  اإلفالت من العقاب ة متحدة المتعلقة بسالمة الصحفيين ومسألال

بإنشاء   اإلقليمية  اآلليات  بعض  رصد دعم  الصحفيين  هيئات  الهلحماية  هذه  وشملت  يئات  ، 

بحرية الرأي في لجنة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان، والمقرر الخاص  مكتب المقرر الخاص  

في اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب في إفريقيا،  بحرية التعبير واالنتفاع بالمعلومات  

أوروبا.  اإلبحرية وسائل  والممثل الخاص   وتقوم اليونسكو  عالم في منظمة األمن والتعاون في 

وكذلك بتولي مهمة التنسيق العام للجهود التي تبذلها األمم المتحدة لضمان سالمة الصحفيين،  

من خالل الصندوق العالمي للدفاع عن    تتعاون اليونسكو مع الهيئات األخرى لألمم المتحدة

 وسائل اإلعالم. 

كد على أن حق الحياة مكفول  الذي    2016عالمي لحماية الصحفيين لعام  وهنالك اإلعالن ال أ

لجميع الصحافيين واإلعالميين واألفراد المرتبطين بهم ويحق لهم الحصول على الحماية ضد  

كانت في صورة قتل أو تعذيب أو إختفاء قسري   أي انتهاكات أو إساءات لحقوق اإلنسان سواء أ

رهيب أو تحرش أو تهديد أو أي شكل أو أفعال العنف أو التمييز أو اعتقال تعسفي أو نفي أو ت

السلبي الفعلي أو القانوني الموجهة ضدهم أو ضد ذويهم أو أي عمل تعسفي آخر ينتج عن  

ممارستهم للحقوق المذكورة مثل المراقبة العشوائية أو غير القانونية أو اعتراض اتصاالتهم  

 .في التعبير  بشكل يخرق حقهم في الخصوصية وحريتهم
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مم المتحدة، فنجد أن مجلس األمن الدولي قد أدان  األولم يتوقف األمر عند الجمعية العامة ب

قرار رقم الفي  ووسائل اإلعالم واألفراد المرتبطين بهم، ودعا    من قبل االعتداءات ضد الصحفيين

في حاالت    الممارساتإلى وضع حد لهذه    2015لعام    2222، والقرار رقم  2006لعام    1738

وذكر أن هؤالء الموظفين يجب اعتبارهم مدنيين ويجب حمايتهم واحترامهم. باإلضافة  ،  الصراع

أنها أهداف  أيًضا على  التي تستخدمها وسائل اإلعالم  المعدات والمنشآت  اعُتبرت  إلى ذلك، 

ض على العنف  واستنكر المجلس أيضا التحري  .مدنية، وبالتالي لم تكن هدًفا ألي عمل عسكري

في وسائل اإلعالم، مشيرا إلى أنه سيتخذ المزيد من اإلجراءات ضد البث اإلعالمي الذي يحرض  

 . اإلنسانيالدولي على اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية وانتهاكات القانون 

 

 منظمات غير حكومية -3

الدعم المباشر وغير المباشر للصحفيين في أماكن   بتوفير  تقوم بعض المنظمات غير الحكومية 

 قد فتحت خًطا تليفونياً تقدم اللجنة الدولية للصليب األحمر  النزاع المسلح بشكل خاص، حيث  

المسلح النزاعات  خالل  مصاعب  يواجهون  الذين  للصحفيين  دائمة  بصورة  وتتراوح ة،  متاحاً 

ل السعي  بين  الدولية  اللجنة  تتيحها  التي  الصحفيالخدمات  توقيف  خبر  صحة  من  ،  لتأكد 

  ، وإمداد العائالت وأرباب العمل بمعلومات عن مكان وجوده  ،والحصول على إمكانية مقابلته

واالضطالع   الصحفيين  من  المفقودين  عن  الفعلي  والبحث  العائلية  الروابط  على  والحفاظ 

 .بعمليات اإلجالء الطبي للمصابين منهم

كما أصدرت منظمة صحفيين بال حدود إعالنًا بشأن أمن الصحفيين ووسائل اإلعالم في أوضاع 

حماية الصحفيين   لجنة لك  . وكذ2004يناير    8، وروجع في  2003  يناير  20النزاع المسلح في  

 حاواليلها الصحفيين  جميع التعديات التي يتعرض  برصد    اقومواالتحاد الدولي للصحفين الذين ي

 في القضايا التي ُيقتل بها الصحفيين.  والتوصل للعدالةلجناة ا إدانة

 

 واقع تعديات الحوثيين على الصحفيين اليمنيين ا:  ثانيً 

واقعًيا، تتعدد االنتهاكات التي يقوم بها الحوثيون ضد الصحفيين، فهي تشمل القتل/  

المواقع   وحجب  العمل  أماكن  واقتحام  التعسفي،  واالحتجاز  واالعتقال  واإلعدام،  اإلغتيال، 
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في   التسبب  وكذلك  للتهديد،  االجتماعي  التواصل  مواقع  استخدام  أو  للصحف،  اإللكترونية 

 تهم أو لخارج اليمن. التهجير من محافظا 

واإلعالميين   الصحفيين  تجاه  اإلرهابية سياسات قمعية  الحوثي  في المعارضين  تنتهج جماعة 

تصريحاليمن،   الحوثي  ات وما  الجماعة  عبدالملك  سبتمبر    قائد  على    2014في  اإلنقالب  بعد 

أي    السلطة الحوثيبقتل  مبادئ  ويخالف  للحكومة  والئه  يثبت  وزارة   ،صحفي  تحذير  أو 

ترأسها   التي  التي ستعمل ضد المعلومات  اإلعالم  بأنها ستعمل ضد كل وسائل  الحوثييون 

تأكيدً   سياساتها، لجدوىإال  كهم  إدرا على  الصحفيون ال  ومصداقية  ا  يكتبها  التي  كلمات 

العالم.   إلى  اليمنيون  ويرسلونها  الصحفيين  التي لويتعرض  اإلجراءات  وتضييق  مضايقات 

سيطرتهم،    يطبقها أماكن  في  عدم يُ فالحوثيون  مناطقها  في  الموجودين  المراسلين  من  طلب 

التحرك أو القيام بأي عمل صحافي إال بموافقة مسبقة من وزارة إعالمهم )أي الحوثيين( وشرط 

 .أن يرافق الصحافيين أحد العناصر األمنية الحوثية للتأكد من المقاطع التي سيصورونها

 

 اإلعدام  -االغتيال  -القتل -1

حاالت إلى القتل العمد  بعض ال في    إن السلوك العدواني لجماعة الحوثي تجاه الصحفيين وصل

التي   االنتهاكات  الحوثي وإسكات أقالمهم وأفواههم عن  الملك  تنفيًذا ألوامر عبد  أو اإلغتيال 

يحتلونها.   التي  األماكن  اليمني من بطشهم في  الشعب  لها  ،  2015ام  وعاأل  توشهديتعرض 

  مليشيا الحوثي. على يد  عشرة صحفيين في كل عام    معدلا بصحفيً   30مقتل    2018،  2016

 ُقتل   2020عام  في  أن  مرصد الحريات اليمني    عن  في اليمن   التقرير السنوي لحرية التعبيرذكر  و 

كرم صالح الوليدي، الحارث صالح  )أربع صحفيين    إعالمًيا، منهم  13 عبد الخالق أحمد عمران، أ

المنصوري وتوفيق محمد  الحوثي  حكمت   (حميد،  ب  جماعة  ملفقة  اإلعدام عليهم  ودون    بتهم 

الدفاع محام  الطبي    تواجد  واإلهمال  للتعذيب  التاريخويتعرضون  ذلك  في و  .منذ 

ديسمبر من العام   31  بمدينة عدن، وفي ل الصحفي نبيل القعيطي، أمام منزله  ت  قُ  ،2020 يونيو

أثناء   الحكومة  أعضاء  استهدف  الذي  الحوثي،  الهجوم  في  الجناني  أديب  الصحفي  ُقتل  نفسه 

 وصولهم إلى مطار عدن بصواريخ بالسيتية.
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كدروع بشرية ضد الهجمات الجوية للتحالف    الصحفيين  وليس ذلك فقط فيقوموا باستخدام

  26ا(، ويوسف العيزري )عامً   25ُقتل الصحفيان عبد هللا قابل )  2015مايو    21ففي    ،العربي

شيا الحوثي ووضعتهما كدروع بشرية لطيران التحالف العربي في يبعد ان اختطفتهم ملا(  عامً 

ألسباب    القتل العمد والتربصوهناك بعض الحاالت التي تشهد    مخازن أسلحة بمدينة ذمار.

وأخرى خفية  ديسمبر  حيث  ،معروفة  الحكومية جميلة  بالمذيعة    ماتت   2015  في  قناة عدن 

بصنعاء الفنادق  بأحد  مفاجئ  بشكل  ديسمبرو   ،جميل  أيًض 2016 في  صنعاء  في  مات  ا،  ، 

بعد ، وذلك  ا بحسب تقرير طبي بعد تشريح جثتهالصحفي االستقصائي عبده العبسي مسمومً 

في أسعار استيراد المشتقات    حوثيفساد شركات تابعة لقيادات ال  نشره تقارير يكشف حجم

، توفي في صنعاء بشكل مفاجئ مصور قناة الجزيرة،  2018 في فبرايرو  النفطية والمواد الغذائية.

زفاف   لحضور  إلى صنعاء  الحكومة  مناطق سيطرة  بعد عودته من  الصحفي مجيب صويلح 

كتوبرو  .ابنته الصحفي عبدالعزير الهياجم، بشكل مفاجئ في العاصمة صنعاء،  توفي   2019 في ا

الوفاة سبب  أن  قلبية   واعلن  عمله.    " ،"جلطة  في  الحوثيون  تدخل  رفض  بعدما  في وذلك 

الحوثي2018 يونيو مليشيا  سجون  في  الركن،  أنور  الصحفي  ُتوفي  شرق     ،  الصالح  بمدينة 

تم  وفي الشهر ذاته    ، الذي تعرض لهمحافظة تعز بعد عام من االختطاف والتعذيب الوحشي  

 ال الصحفي زكي السقلدي، أمام منزله بمدينة عدن.ياغت

  ، استھدفته   ةیفي انفجار دراجة نار  الشرعبي  ادیھما االعالمي ز   انیتل صحفقُ   2019وفي العام  

  من قبل مسلحي الحوثي.   مهبعد استھداف  ة،یبمھمة صحف  امھمیاثناء ق  المصور غالب بلحشو

كتوبر   أ الحوثي    2021وفي  من تلك   محافظ عدن الذي نجا  تفجير سيارةاستهدفت جماعات 

، وكذلك األمر حدث في بداية هذا إلعالمي أحمد بو صالحا  سكرتير  المحافظ  ، ولكن ماتالحادثة

لنقل زوجته إلى المستشفى    عندما انفجرت سيارة الصحفي محمود العتمي أثناء طريقهالشهر  

ماتت نتيجة لتلك الحادثة، وتبين من التحقيقات أن العتمي قد تلقى لتضع مولودها، ولكنها  

يسألون عن عنوان  أنهم  من أحد الصحفيين تهديدات في الفترة األخيرة من الحوثيين، وقد علم 

 منزله. 

 

 االحتجاز التعسفي  -االعتقال -2
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اليمنيين   الصحفيين  المئات من  فإن  الموت،  لهم  مكتوب  يكن  لم  لالختطاف    ونيتعرضإذا 

والتعذيب  واالحتجاز   الحوثية    التعسفي  السجون  اعتقالهمفي صنعاء في  إلنهاء  والهدف  إما    ، 

الشرعية  الحكومة  مع  األسرى  لتبادل  في صفقات  عليهم  التفاوض  أو  المالية  مثلما الفدية   ،

كثر من    2021في سبتمبر    جماعة الحوثي  فرجتأ عن الصحفي أحمد المصري المعتقل منذ أ

الشر الحكومة  تبادل أسرى مع  التقارير، فإن جماعة    ألحد  اوفقً .  عيةثالث سنوات في صفقة 

معتقال سرياً، إضافة إلى استحداث   125ذات طابع رسمي، و 78سجناً، بينها  203الحوثي تدير 

سجون سرية خاصة في بدرومات )قبو( المؤسسات الحكومية كما هو الحال مع اللجنة العليا 

لالنتخابات التي نقل الحوثيون إليها مئات المختطفين، كما تحتجز مئات المدنيين في أربعة 

تقرير، فإن الحوثيين حولوا بعض المساجد والمعالم السياحية واألندية ووفق ال  مواقع عسكرية.

 الرياضية إلى معتقالت يحتجزون فيها خصومهم السياسيين واإلعالميين والنشطاء الحقوقيين. 

منباستمرار  رُصَدت   الصحفيين  اختطاف  ونهج  على    2014سبتمبر    21انقالب    ذممارسات 

قامت جماعة    2015أبريل    6ففي    ويمكن ذكر بعضها على سبيل المثال،السلطة الشرعية،  

( الصوفي  وحيد  باعتقال  موقع    40الحوثي  ومدير  العربية  صحيفة  تحرير  رئيس  وهو  سنة(، 

العاصمة.  الصحيفة بأمانة  التحرير  بريد  مكتب  داخل  يونيو    من  على    2015وفي    9قبض 

حيث كانوا يتخذون    )أربعة منهم حكمت عليهم باإلعدام(  صحفيين من أحد الفنادق في صنعاء

عتقل اُ  2015يوليو  6في و من إحدى غرفه مقراً مؤقتاً لعملهم لتوفر الكهرباء وخدمة االنترنت.

( المجذوب  الخيرية اإل مسؤول  السنة(،    28إبراهيم  التنموية  الرفقاء  في مؤسسة  ، من عالمي 

سنة(، الذي يعمل في    29صالح القاعدي )أُعتقل الصحفي    2015أغسطس    28في  ومنزله.  

كتوبر    7وفي  .  قناة سهيل الفضائية محرراً لألخبار قامت جماعة الحوثي باختطاف محمود   2015أ

 سنة(، والذي يعمل كمراسل لموقع نيوزيمن وكذلك كصحفي حر. 45طه )

بالماء   تعذيبال  -ع صور التعذيب داخل السجون الحوثيةوتعرض أغلب هؤالء الصحفيون ألبش

عنهم  والكهرباء الُمفرج  الصحفيين  أحد  وصفها  لهم  ع ومن  -كما  دفاع  من    توكيل  وحرمانهم 

صيبوا بعض الصحفيين أُ   ، كما تفرض عليهم غرامات مالية كبيرة لإلفراج عنهم، وهناكالزيارات

احتكاكهم    19-بكوفيد به  الحوثيين  بالسجانيننتيجة  الصحفي  المصابين  توفي  وقد  أحمد  ، 

ب األمنالحبيشي  لكورونا.  صنعاءب  السياسي  سجن  يت  نتيجة  باالختفاء كما  للتهديد  تعرضوا 

 وهنالك   .والتصفية إن لم يتوقفوا عن االضراب
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 والنزوح الهروب  -3

سيطرة الحوثيين، تجبرهم  إن التحديات الكبيرة التي يتعرض لها الصحفيين اليمنيين في أماكن  

من   خوًفايستطيع الخروج من اليمن    هم منعلى الهروب من مدنهم التي يعيشون فيها، ومن

االغتيال أو  واألصدقاء  االعتقال  لألهل  بالتعرض  التهديد  بعد  ،أو  عن  العمل  فعلى  .  ومتابعة 

رئيس لجنة التدريب والتأهيل والعضو المنتخب بنقابة   -نبيل األسيديأضطر  ثال،  سبيل الم

تنقل بين المدن اليمنية ومنها إلى لل  -الصحافيين اليمنيين، والمشرف على لجنة الحريات فيه

بعدما تلقى تهديدات بالقتل من الحوثيين واقتحموا منزله كثيراً،    السعودية ثم إلى سويسرا

  عن   األسيدي  لم يتوقفو.  والمواقع  مواصلة عمله الحر والكتابة في بعض الصحفذلك لكل  و

المشاركة في العديد من الفعاليات التي تقام في مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة  

بنادي  تنظيم مؤتمرات  التي    بجنيف، وعلى  اإلعالمية  المنابر  بجنيف ومخاطبة كل  الصحافة 

ايصاالً  إليها  التكلم  له  وتعريفً أتيح  الضحايا  ألصوات  الرأي    حرية  بحق  المرتكبة  باالنتهاكات  ا 

خاصة   واإلعالميينوالتعبير،  التي  الصحفيين  حدود"منظمة  صنفتها    باليمن  بال    " مراسلون 

 .الصحافيينكواحدة من أخطر البلدان على حياة 

 

 اإلعالم وحجب ومواقع األخبارو الصحافة  اقتحام مقرات -4

بإلقاء   وتقوم  الصحفيين  بها  يشتغل  التي  العمل  مقرات  باقتحام  الحوثي  ميليشيات  تقوم 

في أول    رصد اقتحام جماعة الحوثيتم  و   ،واختطافهم إلى أماكن غير معلومةالقبض عليهم منها  

مقراً من مقرات الصحف والقنوات الفضائية واإلذاعات    14لما ال يقل عن    من اإلنقالب  عام

وتعد الواقعة    .المحلية ما أدى الى إغالقها وتوقفها عن ممارسة نشاطها الصحفي واالعالمي

، إحدى  2014في ديسمبر    اقتحم مسلحون من جماعة الحوثي مقر صحيفة الثورةاألشهر عندما  

ا من الصحيفة نية الواقعة في حي الجراف بصنعاء، وأصدروا عددً كبريات الصحف الحكومية اليم

، بعد أن رفض الصحفيون وهيئة التحرير االجتماع مع  ينتخص الحوثي  ا بيانات وأخباراً متضمنً 

 الحوثيين ورفض مطالبهم غير القانونية.
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على   الرسمية واألهليةالقنوات واإلذاعات  والحزبية والمستقلة    ومن جانب آخر، ُتجَبر الصحف

ت مواقع إخبارية  والمئات من  جبَ وحُ اإلغالق وإنهاء عملها بناًءا على أوامر وزارة اإلعالم الحوثية،  

الخاصة  التطبيقات  بعض  المليشيات  أغلقت  كما  اإلليكترونية،  واإلعالمية  الصحفية  المنابر 

ية على اإلنترنت بشكل روتيني  تم إغالق المنشورات اإلخبار وكذلك    .ختلفةبالتواصل في فترات م

المناطق  الحوثيونأو حجبها من قبل   التي تم حالياً حجبها في    ، ومنهافي بعض  مأرب برس، 

منعت الدخول إلى الموقع االلكتروني ألخبار  كما  ين.  جميع المناطق التي ُيسيطر عليها الحوثي

بشكل حصري عبر شبكة اإلنترنت بعد إغالق مكاتبها في صنعاء    "يمن تاميز"تعمل  و   المصدر،

الحوثيين هجمات  من  وهناكخوفاً  االنجليزية    ،  باللغة  أخرى  بوست"صحيفة  والتي   "اليمن 

اعتادت نشر مطبوعاتها أسبوعياً من صنعاء، أصبحت اليوم وكالة أنباء تنشر على موقع تويتر  

 قط.  ف

 

 وإحصائيات النتهاكات الحوثي حرية الصحافة باليمن أرقام  ثالًثا: 

 العالمي في مؤشر حرية الصحافة    180من    169ـاليمن في المرتبة ال  تحتلا  هذا العام

في   164" بعدما كانت تحتل المرتبة المراسلون بال حدود"والذي تصدره منظمة    2021لعام  

الماضي من  ،  العام  للتخفيف  العامة  القيود  أثرت  قد  كوفيدحيث  الصحافة    19-انتشار  على 

 م.واإلعالم وذلك بجانب اإلجراءات القسرية التي تفرضها ميليشيات الحوثي عليه

عام   الحوثيين    2014ومنذ  إنقالب  الماضيوحتى  عام  قائمة    ،العام  الحوثي  جماعة  تصدرت 

اليمن ب الصحفيين في  االنتهاكات ضد  المسجلة   70واقع  مرتكبي  الحاالت  إجمالي  من    انتهاكاً 

ا  ا مخطوفً صحفيً   20واليزال    ، على يديهم صحفي    46ُقتل    خالل هذه الفترة،  (.2020خالل العام )

 الصادر عن نقابة الصحفيين اليمنية   2020، وذلك طبقا لتقرير في عداد المفقودين

 

 نزوح اختطاف تبادل أسرى  اعداماغتيال/ االنتهاك 
  اعتقال

 دون افراج 
 اإلجمالي 

 70 23 25 9 2 11 العدد 
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 2020السنوي لحرية التعبير في اليمن لعام تقرير (: انتهاكات الحوثيين كما وردت في ال1جدول رقم )

 

 33ارتكب الحوثيون    ، ففي يناير  2021واستمرت االنتهاكات الحوثية منذ مطلع العام الحالي  

الصحفيين%(    29.5بنسبة  )  انتهاكًا من  نصفال  خاللو  ،ضد  الجاري  األول  ارتكب  العام   ،

  الحوثيون ارتكب  وحتى الربع الثالث    ،(% من االنتهاكات الكلية55  انتهاكًا )بنسبة  20  الحوثيون

 لتقارير نقابة الصحفيين اليمنية.  وذلك طبًقا ،خالل تلك الفترة (%50 انتهاكًا )بنسبة 13

منذ مطلع العام    الحوثيون خالل كل شهروالجدول التالي يوضح عدد االنتهاكات التي قامت بها  

كتوبر 2021الحالي   :  ، طبًقا لنقتبة الصحفيين اليمنيةحتى شهر أ

 2021خالل العشر أشهر األولى من عام (: انتهاكات الحوثيين 2جدول رقم )

هذا العدد منذ بداية العام الحالي  ربما يكون هناك األشهر التي لم ترصد هذه االنتهاكات، ولكن  

يتعنت فيها الحوثيون بإقصاء حرية الصحافة من أذهانهم، وعدم ، يدلل على الجرائم التي  2021

 قبول أي مصدر للنقد والمعارضة في سياساتهم.  

 

 

 

 

 الخاتمة 

حوادث القتل واإلغتيال واإلعدام ومخالفة العديد من حقوق  حتى وإن تعددت كواليس  

ال تحتمل أن يشن عليها هجوًما دولًيا نتيجة    اإلنسان، فإن السبب واحد هو أن الجماعة الحوثيين

ترصد وتوثق انتهاكاتها وتعدياتها ضد الشعب  لحرية نقل المعلومات واألخبار الصحفية التي  

التضييق المستمر من   من   2014ذ اإلنقالب الحوثي في  ون مناليمني. ويعاني الصحفيون اليمني

انتهاكًا، وهو ما    50، وخالل هذا العام فقط مارس الحوثيون ما يقرب من  الميليشيات الحوثية 

احترامهم   عدم  ومراعاة  يؤكد  اإلنساني،  الدولي  بالقانون  الخاصة  الدولية  واالتفاقيات  للمواثيق 

    لنزاع المسلح.التعامل مع الصحفيين في مناطق ا

كتوبر أغسطس  مايو  أبريل مارس  فبراير يناير  الشهر   اإلجمالي أ

 عدد

 االنتهاكات
33 5 4 2 4 1 1 50 


