
2017للعامالصحفیةالحریاتحولقیودبالصحفیاتمنظمةتقریر

النیران"مرمىفيالصحفیة..."الحریات

والسیاقالخلفیة

كانتممالالنتھاكعرضةأكثراإلنسانحقوقحالةصارتواالقتتالالحربمنأعوامثالثةخالل
االكتراثدون،االنتھاكاتمنمزیدارتكابعلىالصراعأطرافإصرارمعخاصة،سابقاعلیھ

بذلكمخلفین،المسلحةالنزاعاتأثناءاألبریاءالمدنیینلحمایةالراميالدولياإلنسانيللقانون
.المدنیینصفوففيالضحایامناآلالفعشرات

،بھاحلموالطالما،اتحادیةدیمقراطیةمدنیةدولةلتأسیسالذھابفيالیمنیینحلمالحربوقوضت
11الفيالتغییرثورةروحمنوھجھامستمدةحثیثةبخطىنحوھاالولوجمشارفعلىوكانوا

.المستبدالحكممنطویلةعقودبعدجاءتالتيم2011فبرایر

م2013مارس18(منأشھرعشرةقرابةاستمرتالتيالشاملالوطنيالحوارفترةاكتمالبعد
الجدیدالدستورومسودة)الشاملالوطنيالحواروثیقة(عناإلعالنوجاء،)م2014ینایر4حتى

لجماعةیرقلمذلكأنإال،فبرایرمنعشرالحاديثورةحملتھاالتيللمطالبومعززامؤكدا،
إلفشالفذھبتالوطنيالحوارمؤتمرجلساتفيتشارككانتالتيلصالحالموالیةوالقواتالحوثي

مخرجاتعلىلالنقالبوالسالحالقوةاستخدامإلىفعمدت،الفترةتلكطیلةبالحوارانجازهتمماكل
.والفوضىالعنفأتوننحوالذھابوالدولةوتقویضالحروبوإشعالالشاملالوطنيالحوار

صنعاءالعاصمةصالحللرئیسالموالیةوالقواتالحوثيملیشیااقتحمتمم2014سبتمبر21وفي
فرضت2015ینایر15وفيوالمدنیة،العسكریةالحكومیةالمؤسساتعلىسیطرتھاوفرضت
صنعاءبالعاصمةالستینشارعفيالكائنھاديمنصورربھعبدالرئیسمنزلعلىحصاراالملیشیا
منصبھمناستقالتھتقدیمعنھاديالرئیسإعالنإلىأدىالذياألمر،شھرقرابةالحصارواستمر

واصلتحینھا،م2015فبرایرفيعدنمحافظةإلىالفرارمنتمكنھعقبعنھاتراجعالتيو
عناصرھاتوجھتكماصنعاء،العاصمةعلىواقعأمرسلطةوفرضتلالنقالباستكملھاالملیشیا
كاملانھیارعنھنتجمماالسالحبقوةسیطرتھالفرضاألخرىالمحافظاتصوبالمسلحة

إلىمستمرةالزالتواالقتتال،الحربمنحالةفيالبالدوأدخلتالفوضىوعمتالدولةلمؤسسات
.اآلن



ودولةالسعودیةالعربیةالمملكةبقیادةالعربيالتحالفقواتطائراتشنتم2015مارس26وفي
علىھجماتھاشنت–ھاديمنصورربھعبدالرئیسمنطلبعلىبناء-المتحدةالعربیةاإلمارات

فیمالسیطرتھم،الخاضعةالمحافظاتمنوغیرھاصنعاءفيوصالحالحوثیینلقواتمعسكرات
أخرىجھةمنوصالحالحوثيوملیشیاتجھةمنالعربيالتحالفقواتبینالمعاركالزالت
.الماضیةاألعوامالثالثةطیلةمستمرة

مرورفبعدطویال،الجنوبیةوالمحافظاتعدنمحافظةعلىوصالحالحوثيقواتسیطرةتدمولم
وبدعمالجنوبیةالشعبیةوالمقاومةھاديللرئیسالمواليالجیشقواتنفذتعام،نصفمناقل

تحریرمنفیھاتمكنتالذھبي""السھماسمتحتعسكریةعملیةالعربيالتحالفقواتمنومساندة
عدنمحافظةتحریرھاديشرعیةحكومةأعلنتحینھاالجنوبیة،المحافظاتمنوعددعدنمحافظة

".2015یولیو17الموافقالمباركالفطرعیدأیامأولشوالمناألولفي

مھامھالممارسةالشرعیةللحكومةكمقرمؤقتةعاصمةعدنمحافظةھاديالرئیسإعالنتموفیما
یتوقعكانكمایحدثلمذلكأنإالالدولة،واستعادةاالنقالبوإنھاءالتحریرعملیةاستكمالفي

الیمنیون.بھویحلم

وانھارطرقمفترقالى"وصالحالحوثيبین"واإلعالميوالسیاسيالعسكريالتحالفووصل
بدتوالتيبینھانشبتالتيالخالفاتنبرةاشتدادمعاألحداثوتسارعتدراماتیكيبشكلالمتحالفون

حزبتأسیسبذكرىبالسبعینلالحتفالصالحدعاعندمام2017أغسطسمن24الفيواضحة
فيالطرفینعناصربینعنیفةمسلحةمواجھاتإلىوصوالالخالفاتتلكحدةوتصاعدتالمؤتمر،

صالحهللاعبدعليالسابقلحلیفھاقتلھاعنالحوثيملیشیابإعالنانتھتصنعاءالعاصمةمنأجزاء
4الفيالسالممحادثاتإلىالمؤتمروفدرئیسالزوكاعارفالعامالشعبيللمؤتمرالعامواألمین

.م2017دیسمبرمن

مقدمة

نتجلھا،حصرالاإلنسانلحقوقانتھاكاتوقوعإلىمستمرةالزالتوالتيالمحتدمةالمعاركأدت
األطرافقبلمنوذلكومشرد،وجریحقتیلبیناألشخاصمناآلالفعشراتسقوطعنھا

.المتصارعة

التنكیلجراءللغایةومؤلمةقاسیةمرحلةالصحفیةالحریاتتعیشالخطیرةالبیئةھذهظلوفي
تكونیمرعامكلومع،مأمنغیرفيالصحفیینحیاةباتتالذياألمر،لھاالمستمرواالستھداف

تأدیةأثناءحیاتھمفقدوالھاشھداءالصحفیةاألسرةتودعأندونعامیخلوالحیثسابقاتھا،منأسوا
تجاهمطلقةبعدائیةتتعاملسواءحدعلىالمتصارعةاألطرافأنعلىواضحدلیلوذلك،مھامھم



الذینالصحفیینتعتبرالتيالدولیةوالمعاھداتللمواثیقخالفاواإلعالميالصحفيالحقلفيالعاملین
.مقاتلینولیسوامدنیونأنھمالحروبأثناءالمھنیةأعمالھمیؤدون

1،200عنیزیدمابینھممدنیاً،4،125قتلاإلنسان،لحقوقالمتحدةلألممالسامیةللمفوضیةوطبقا
األمم"مكتبوذكر.2015مارس/آذارفيالحرباندالعمنذمدني،7،000منأكثروجرحطفل؛

رواقدشخصملیون3.27علىیزیدماأناإلنسانیة"الشؤونلتنسیقالمتحدة النزاعبسببقسراًھجِّ
علىالسكان،من%80أيشخص،ملیون21.2یقاربمااعتمدبینما،األولأكتوبر/تشرینبحلول

اإلنسانیة.المساعدات

التيالجسیمةاالنتھاكاتمنشتىلصنوفتعرضواحیثوافرنصیبللصحفیینكانذلكخضموفي
كافةمارستھا،)...وغیرھااعتقال،تعذیب،إصابة،اعتداء،قتل(-بوالمتمثلةبحقھموقعت

كانتالملیشیاسیطرةتحتالواقعةالمناطقأنمع،متفاوتةبنسبكانتوإنالمتصارعةاألطراف
.الصحفيللعملوترھیباانتھاكاأكثر

عددخإجماليبذلكلیصل،انتھاكحالة)250(قیودبالصحفیاتمنظمةوثقت،2017العامففي
حالة)863(إلى"2017عامنھایةوحتى2014"عاممنذالصحفیةالحریاتتجاهاالنتھاكات

الفترةتلكنفسفيحیاتھمفقدواالذینواإلعالمیینالصحفیینعددأما،قیاسیارقماذلكویعد،انتھاك
شھیدا.)26(بلغفقدالزمنیة

أداءأثناء،العالمحولصحفیا)81(مقتلعنللصحفیینالدولياالتحادأعلنحدیثةإحصائیةوحسب
.2017العامخالل،مھامھم

بینالعالمحولصحفیا530مقتلعنكشفت(الیونسكو)والثقافةوالعلمللتربیةالمتحدةاألمممنظمة
125بمعدلالالتینیةأمیركادولتلیھاالعربیة،المنطقةفي191بینھممن،2016و2012عامي

الصحفیین.ضدالمرتكبةالجرائممن%90العقابمنتفلتحینفيصحفیا.

.العالمأنحاءشتىفيالنیرانمرمىفيتتواجدالصحافةإن(الیونسكو)وقالت

وتطویرالتعبیرحریةصعیدعلىالعالمیة"لالتجاھاتحولتقریرفي(الیونسكو)منظمةوأفادت
منمضىوقتأيمنأكبرعددوصولتزایدمنالرغمعلىبأنھ"،2017/2018اإلعالموسائل
سھلقدالتكنولوجيوالتغیرالسیاسياالستقطابتضافرفإنالمضمون،إلىالعالمحولاألفراد

فيیؤديبمامنھا،المتحّققغیرالمّزیفة"و"األخبارالنساءوكرهالكراھیةلخطابالسریعاالنتشار
التعبیر.حریةتقییدفياإلفراطإلىاألحیانمنكثیر

جھودبذلالجمیعمنیتطلباألمرھذاإنأال.لھمحصرالوضحایاكبیراوجعاالحربأحدثتلقد
وأنھالعقابمناإلفالتعدموھوأساسيشيءعلىالتأكیدیجبأنھكما،الحربإلیقافمضاعفة

.بالتقادمتسقطالجرائمكونھااالنتھاكاتتلكارتكبمنكلمعاقبةمنالبد



فيالصحفیةالحریاتحالةعن-م2017للعامقیودبالصحفیاتلمنظمة-السنويالتقریروھذا
كمامھامھم،أداءأثناءواإلعالمیونالصحفیونلھتعرضالتياالنتھاكاتأصنافیوثق-الیمن

علىالحریاتبحالةالمحدقةالمخاطرعنواقعیةمقاربةویقدمباالنتھاكات،قامتالتيالجھاتیرصد
المرصودة.البیاناتضوء

للتقریرتنفیذيملخص

الصحفیونلھاتعرضالتياالنتھاكاتمنالعدیدعلىم2017للعامالسنويالتقریراحتوى
االنتھاكاتوتنوعتانتھاك،حالة)250(قیود"بالصحفیات"منظمةرصدت،حیثواإلعالمیون

واحتجازواعتقال،اختطاف%16.4بنسبةحالة)41(ومحاكمةاستدعاء(:بینمام2017للعام
تعذیب%،9.2بنسبةحاالت)23(اعتداءاالنتھاكات،إجمالي%من35.6نسبتھماشكلحالة)89(
القتلحاالتعددبلغفیما،%3.6نسبتھماحاالت)9(العملعنإیقاف%،3.6بنسبةحاالت)9(
حالة)17(وتحریض،تھدید%4.4بنسبةحالة)11(إصابة،%1.6نسبتھماوشكلحاالت)4(

نھب،%6.4بنسبةحالة)16(وإعالمیةصحفیةومقراتصحفیینمنازلاقتحام،%6.8بنسبة
مواقعحجب)8(و،%3.4بنسبةقتلمحاولةحاالت)8(،%4.0بنسبةحاالت)10(ومصادرة

)3(،%0.4نسبتھماشكلتباإلعدامحكمواحدةحالةاالنتھاكات،عددإجمالي%من3.4بنسبة
%.0.4بنسبةلصحفیینمنازلتفجیرواحدةوحالة،%1.2إعالمیةلمؤسساتجويقصفحاالت

االنتھاكاتوعددنوعحیثمناالنتھاكاتیوضح)1(رقمجدول

النسبةالعدداالنتھاكصنفالرقم
%4116.4ومحاكمةاستدعاء1
%8935.6واحتجازواعتقالاختطاف2
%239.2اعتداء3
%93.6تعذیب4
%93.6الراتبوإیقافالعملمنفصل5
%41.6قتل6
%114.4إصابة7
%176.8وتحریضتھدید8
%166.4وإعالمیةصحفیةومقراتصحفیینمنازلاقتحام9

%104.0ومصادرةنھب10
%83.4قتلمحاولة11
%83.4إلكترونیةمواقعوقرصنةحجب12
%10.4باإلعدامحكم13



%31.2إعالمیةلمؤسساتجويقصف14

%10.4صحفیینمنازلتفجیر15
250اإلجمالي



حالة،)162(بلغتحیثفیھا،الواقعةاالنتھاكاتبعدداألولىالمرتبةفيصنعاءالعاصمةوجاءت
عدنمحافظةجاءتفیما،%13.5بنسبةحالة)34(بـتعزمحافظةتلتھا%،64.9نسبتھشكلما
عددفیھابلغفقدالحدیدةمحافظة،أما%10.4بنسبةانتھاكحالة)26(بواقعالثالثةالمرتبةفي

بنسبةحاالت)9(االنتھاكاتعددفیھابلغمأربومحافظة،%3.6بنسبةحاالت)9(االنتھاكات
بنسبةشبوةمحافظةفيانتھاكحاالت)2(،%1.2بنسبةإبمحافظةفيانتھاكات)3(،3.6%
منلكلانتھاكواحدةحالةوبواقع،%0.8بنسبةانتھاكحاالت)2(بلغریمةومحافظة،0.8%

%.0.4بنسبة)ذمار–حضرموت–أبین(محافظة

المحافظاتمستوىعلىاالنتھاكاتیوضح)2(رقمجدول

%نسبةالواقعةاالنتھاكاتالمحافظة
%،16264.9العاصمةصنعاء1
%3413.5تعزمحافظة2
%2610.4عدنمحافظة3
%93.6الحدیدةمحافظة4
%93.6مأربمحافظة5
%31.2إبمحافظة6
%20.8شبوةمحافظة7
%20.8ریمةمحافظة8
%10.4أبینمحافظة9
1
0

%10.4حضرموتمحافظة

1
1

%10.4ذمارمحافظة





بحقبانتھاكاتقامتلصالحالموالیةوالقواتالحوثيملیشیاتفانالمنتھكةالجھاتیخصوفیما
الشرعیةللحكومةالموالیةالقواتأما،"%67.2نسبتھماانتھاكحالة)168("بواقعالصحفیین

وقوات،%13.6بنسبة)34(بواقعمجھولونمسلحون،%10.4بنسبةانتھاكحالة)26(بواقع
،%2.0نسبتھما)5(بواقعالعربيالتحالفقوات،%3.2نسبتھما)8(بواقعاألمنيالحزام

%0.8نسبتھما)2(بواقعالعباسأبوجماعةوجاءت،%2.0بنسبة)5(بواقعتعزالشعبیةوالمقاومة

.%0.4نسبتھما)1(إعالمیةوسائل،%0.4نسبتھما)1(بواقعالشریعةوأنصار،

المنتھكةالجھاتحیثمناالنتھاكاتیوضح)3(رقمجدول
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2016العامفيالواقعةاالنتھاكاتمنأكثرم2017للعاماالنتھاكاتعددأنالرصدبیاناتوأظھرت

منالقتلىعددفيضئیلتراجعسجلفیماالصحفیین،تجاهالعداءحجمتصاعدإلىیشیرمام
العامففيالصحفیینبحقوحشیةمجازرشھدتالتيالسابقةالثالثةباألعواممقارنةالصحفیین



وائل(وھمالتصویرمجالفيیعملونصحفیینثالثةمنھمحتفھم،لقواصحفیین4بواقعم2017
للقصفعرضةفكانواكامیراتھمحملواأنھموجرمھم)النظاريوسعدالحذیفيالدینوتقيالعبسي
قواتھاتمركزمكانمنوصالحالحوثيملیشیااستھدفتمم2017–5–26تاریخففيوالقتل
سیربتصویرمھامھمأداءأثناءمتعمدبشكلالصحفیینالمصورینلتجمعمكانفيوقعتبقذیفة

إفادةحسبالفورعلىوفاتھمإلىأدىمماتعز،لمدینةالغربیةالجھةالضبابمنطقةفيالمعارك
القتلى.وأھاليصحفیینشھود

الصحفییننقابةأنأالمفاجئ،بشكلم2016سبتمبر20فيتوفي(العبسيمحمدالصحفياما
وظھورالعیناتوفحصالجثةتشریحإجراءاتانتھاءعنلھا،بیانفيم2017نوفمبر5فياعلنت
الطبیبوتقریرالمخبريالفحصنتیجةخلصتالمتابعة،فریقتسلموبعدوالتحلیل.التشریحنتائج

واالختناقالتسممبسببكانت،سنة35العبسي،عبدهمحمدالصحفيوفاةأنالتالي:"إلىالشرعي
،%65تشبعبنسبةالدمفيھیموغلوبین)الكاربوكسي(مادةوجدتحیثالكربون،اكسیدأولبغاز

قاتلة".تعتبروالتي

تموحینالتشریحنتیجةإعالنبتاریخبالقتلالعبسيالصحفيوفاةحالةوثقتالمنظمةإنللتوضیح:
.م2017للعاموتوثیقھارصدھاتمواالختناقالتسممبسببالوفاةأنالتأكد

سیطرةتحتتقعالتياالعتداءانتھاكاتتوثیقنستطعلمأنناإلىاإلشارةنودالسیاق،ھذاوفي
طیرانقصفعملیةفيحدثكمامطلقة،بحریةالمنظمةفریقیعملأنیستلزمذلككون،الملیشیا
والعاملینالحراسةمنقتلىوسقوطدیسمبرشھرفيصنعاءفيالیمنیةالفضائیةالقناةلمبنىالتحالف

ردانتلقىلمأنناإالالقتلىأسماءعنمعلوماتعلىللحصولالمحاولةوتمكحالةرصدھاتمفقدم
.قصفكحالةرصدھاتملذاواضحا،

ابریل12في،الصحفیةالحریاتتجاهخطیرةسابقةالجبیحيیحیىالصحفيبحقاإلعدامحكمومثل
فيومحاضرالوزراءبرئاسةاإلعالمدائرةرئیسوھوالجبیحيبحقباإلعدامحكمصدرم2017

ملیشیالسیطرةالخاضعة"الدولةأمنمحكمة"الجزائیةالمحكمةقبلمنصنعاءبجامعةاإلعالمكلیة
إلرھابكذریعة،العربي"التحالفدوللصالحوالتجسسالتخابر"ملفقةبتھمھوصالحالحوثي

.والنزاھةالشفافیةإلىتفتقربصورةالمحكمةتمتوقدواإلعالمیینالصحفیین

وتعذیبقسريواخفاءواعتقالقتلمنالصحفیینمعالتعاملفيالوحشيالتحولجلیابداولقد
دیكتاتورينظامأيارتكبھاوأنحدثأنیسبقلمجدیدةانتھاكحالة2017العامسجلوغیرھا

مدىعلىالحوثيملیشیاعلیھاعتادتأمرذلكانإالالصحفیینمنازلتفجیروھيقبلمنفاشي
بتفجیرذلكتتمثلبربریةوطرقبأشكالمنھمواالنتقامبخصومھاوالتنكیلبالنیلاالنقالبیةمسیرتھا
نوفبر16بتاریخالملیشیاقامتالشلیفعبدهللالصحفيلمنزلحصلالذياألمروھوالمنازل
.صنعاء-محافظةنھممدیریةبرانمنطقةالحولبقریةالكائنمنزلھبتفجیر



والواضح،األعلىالمرتبةاحتلتواالحتجازاالعتقالحاالتأنیتبین)1(رقمالجدولخاللومن
.السابقةباألعواممقاربةالصحفیینللمصورینوخاصةمرتفعةاإلصابةنسبةأن

بنسبةھوكمااالنتھاكاتھذهمناألكبرالنسبةتتحملوصالحالحوثيالملیشیاأنمنالرغموعلى
وانالصحفیینبحقواسعةانتھاكاتمارستاألخرىاألطرافأنإالاالنتھاكات،إجماليمنكبیرة
متفاوتة.بنسبكانت

أنواعألبشعیتعرضونحیثاالنقالب،میلیشیاسجونفيمختطفینصحفیین10یزالمااألثناءوفي
القاعدةتنظیممعتقالتلدىواحدصحفيیقبعفیماالخطورة،بالغةصحیةأوضاعاویعانونالتعذیب

حضرموت.في

التقریركتابةفياعتمدتالتيالمنھجیة

تعرضالتياالنتھاكاتبرصدالمتعلقم2017للعامالسنويالتقریركتابةفياعتمدتالتيالمنھجیة
:ھيالعامخاللالیمنفياإلعالمیةوالمؤسساتواإلعالمیونالصحفیونلھا

الواقعةاالنتھاكاتبرصدمتعلقتقریركتابةعلىواإلدارةالمنظمةفيالرصدوحدةبیناالتفاقتم-
خاللالمنظمةعلیھدأبتلمااستمراراالیمنفياإلعالمیةوالمؤسساتواإلعالمیینالصحفیینبحق

منتواجھھاالتيوالتھدیداتالمنظمةلھاتعرضتالتيالمخاطرمنالرغمعلىالماضیة،السنوات
لكنبصنعاءمكتبھاالغالقواضطرتوصالحالحوثيجماعةوخاصةاالطرافمنكثیرقبل

ومراقبةالمعلوماتجمعفيعملھمفيمستمرینظلواللمنظمةالتابعینالمیدانیینالراصدین
.الیمنمحافظاتعمومفيواالعالمیونالصحفیونلھایتعرضالتياالنتھاكات

الصحفخاللمناالعالمیةوالمؤسساتوالصحفیینالصحفبحقالواقعةاالنتھاكاترصد-
.المباشرةواللقاءاتالیمنیینالصحفییننقابةوبیاناتاإللكترونیةوالمواقعوالقنوات

التواصلوسائلعبرأوبوكالفیسأوالتلیفونيالتواصلخاللمناالنتھاكاتوقوعمنالتأكد-
طبیعةعنمنھمعلوماتوأخذلالنتھاكتعرضالذياإلعالميأوالصحفيمعاألخرىاالجتماعي

التواصلنستطعلمحالفيالعیانشھودمنأوأقاربھخاللمنأونفسھالصحفيخاللمناالنتھاك
.معتقالكانإذاوخاصةاإلعالميأوالصحفيمع

.غیرھممنأوالضحایاقبلمنسواءالبالغاتتلقي-



منواالستفادةباالنتھاكوالمتعلقةكتبتالتيالبیاناتألخذالیمنیینالصحفییننقابةمعالتواصل-
.النقابةبیاناتفيوردتالتيالمعلومات

.فیھاالواردةالمعلوماتوتحلیلاالستماراتتفریغ-

.االنتھاكاتحاالتعناألوليالتقریركتابة-

الرأيحریةومنتھكيوالمعتدینالحاالتوفقوتصنیفھااالنتھاكاتحاالتلكلبیانیةجداولعمل-
.والتعبیر

،م2017العاممناألولالنصفكتابةفيوالموضوعیةوالحیادوالنزاھةاألمانةمعاییراعتمادتم-
أنباعتباراستثناءدوناإلعالمیةالوسائلفيالصحفیینلكلاالنتھاكاتكلغطىوأنھخاصة

أوالحزبيالصحفيانتماءإلىتنظروالالیمنفيوالتعبیرالرأيحریةعنبالدفاعمعنیةالمنظمة
واإلعالمیینالصحفیینبحقالواقعاالنتھاكمعتتعاملوإنمافیھایعملالتياإلعالمیةالمؤسسةإلى

الحوثيجماعةقبلمنبحقھمانتھاكوأيفقطوالصحافةالصحافةمھنةإلىینتمونباعتبارھم
معنیةفالمنظمةاالنتھاكاتجھاتمنغیرھاأوالشعبیةالمقاومةأوالقاعدةأوالتحالفأووصالح
فيوحقھالحریةفيواإلعالميالصحفيلحقإعالء،بحقھمالواقعةاالنتھاكاتورصدعنھمبالدفاع
علیھاوصادقتوقعتالتيواالتفاقیاتالیمنیةوالقوانینالدستورلھكفلھالذيوالتعبیرالرأيحریة

بالحقوقالخاصالدوليوالعھداإلنسانلحقوقالعالمياإلعالنرأسھاوعلىالیمنیةالجمھوریة
فيالمجاللھوتتیحآمنةبیئةفيالعملللصحفيتكفلالتياالتفاقیاتمنوغیرھاوالسیاسیةالمدنیة
بحقاالنتھاكاتعنسنویةتقاریروإصداروالرصدالعملبذلكالمنظمةوقیامحقھ،عنالتعبیر

علیھدأبتومھنيوأدبيأخالقيالتزامبأنھاإلعالمیةوالوسائطوالوسائلواإلعالمیینالصحفیین
.الیوموالىتأسیسھامنذقیودبالصحفیاتمنظمة

المنظمةعننبذة

اإلنسانحقوقعنالدفاعمجاالتفيتنشطربحیةغیرأھلیةمنظمةھيقیود"بالصحفیاتمنظمة
توظیفإلىالمنظمةوتسعىواإلعالم.والصحافةالتعبیرحریةمقدمتھاوفيالعامة،والحریات

مبادئونشرالشاملة،المجتمعیةالتنمیةقضایاخدمةفيالجدیداإلعالمذلكفيبمااإلعالموسائل
والتسامح.النزاھةوقیم

ومكافحةالرشید،الحكممبادئوتعزیزالدیمقراطيوالتحولالسیاسياإلصالحمسارالمنظمةوتدعم
اإلنسانیة.والكرامةالحرواالختیارالمساواةتمسالتيواإلجراءاتالسیاساتومناھضةالفساد،

والعملاالجتماعیةالشؤونوزارةقبلمن2005العام)142(رقمترخیصعلىحاصلةوالمنظمة
بالیمن.
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بالمنظمةوالتوثیقالرصدوحدةمسؤول
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االنتھاكحاالت

احتجازاعتقال،اختطاف،

مدیریةفيالسامعيتیسیرالصحفيلصالحالموالیةوالقواتالحوثيملیشیااختطفتاألولى:الحالة
ملیشیاتیتبعونمسلحونوكانم.2017–ینایر-2بتاریختعزمدینةشرقجنوبخدیردمنة

إلىواقتادوه،خدیردمنةبمدیریةنقاطھمإحدىفيمرورهأثناءالسامعياختطفواقدوصالحالحوثي
لھم.تابعسجن

صحیفةفيواإلداريالماليالمسؤوللصالحالموالیةوالقواتالحوثيملیشیااختطفتالثانیة:الحالة
أمامالزبیريشارعفيتواجدهأثناء،15/1/2017بتاریخاألحدیومظھرعونھیثمالوحدوي
"وفقاأنھلھاصحفيبالغفيالصحیفةھیئةوذكرتصنعاءالعاصمةوسطالجمھوريمستشفى

خروجھأثناءعونسیارةمسلحونمتنھعلى5/15091رقمیحملباصاعترضفقدلمعلومات"
منعونزمالءبإنزالقامواالمسلحینوأن،بالعمللھزمالءبرفقھالزبیريشارعفيعملھمن

لذلك".سببأيإبداءدونبالسیارةمعھمالتحركعلىعونأجبرامسلحانلھاوصعدالسیارة

ملیشیالسلطةالخاضعالجنائيللبحثتابعینجنودقبلمنسعدشاھرالصحفياعتقالالثالثة:الحالة
م.2017-2-4بتاریخصنعاءالعاصمةلصالحالموالیةوالقواتالحوثي

الحوثيملیشیالسیطرةالخاضعةالشرطةقسمفيالكماليفاروقالصحفياحتجازالرابعة:الحالة
التيالجویةالغاراتتصویربسبباالحتجازمنساعات3بعدعنھواالفراجلصالحالموالیةوالقوات
م.2017-2-19بتاریخصنعاءبالعاصمةالستینشارعالطیرانكلیةلھاتعرضت



ساعاتلعدةمأربفيشبابیمنتلفزیونمراسلالشاطرذیابالصحفياحتجازالخامسة:الحالة
-28بتاریخفیسبوكموقعفيصفحتھعلىالشاطرالصحفيبثھاالجیشتنتقدمنشوراتخلفیةعلى

احتجازه.منساعاتبعداألركانھیئةعنھوأفرجتم.3-2017

مسلحینقبلمنبتعزالوحدويصحیفةمراسلالصامتجمیلالصحفياختطافالسادسة:الحالة
م.2017–3-12بتاریختعزمحافظةفيالشریعةأنصارلجماعةتابعین

والقواتالحوثيملیشیامنالمشرقالغدقناةفيالسقافعلياإلعالمياعتقالالسابعة:الحالة
كلیةفيوإنسانیةاجتماعیةقضایاحولبرنامجإنتاجعلىبالتصویرقیامھمأثناءلصالحالموالیة
م.2017-3-13بتاریخالحدیدةبجامعةاآلداب

والقواتالحوثيملیشیامنالمشرقالغدقناةفيعبادالحكیمعبدالمصوراعتقالالثامنة:الحالة
كلیةفيوإنسانیةاجتماعیةقضایاحولبرنامجإنتاجعلىبالتصویرقیامھمأثناءلصالحالموالیة
م.2017-3-13بتاریخالحدیدةبجامعةاآلداب

الخاصةوالكامیراتلفوناتھومصادرةصنعاءقناةمراسلضبریاسرالصحفياعتقال:التاسعةالحالة
السادسةالساعةفيأنھصحفيبالغفيالصحفيوذكرمأربفيالمركزيالبنكحراسةقبلمنبھ

عمارةجوارالواقعالسریعإنترنتفيجالسوأنا٢٦/٣/٢٠١٧السبتیومالمغرببعدوالنصف
عاصفةالنطالقالثانیةالذكرىحفلتقریرلتحمیل،العامالشارعالمركزيالبنكمقابلالجعرة،

المقابلالكرسيفيجلسواآلخربجواريجلسمنھمواحدمدنيمسلحینباثنینأتفاجأالحزم
أحدھم،وراحالتفاھمحتىرفضوالكنھممعھمأتفاھم،حاولتحركةأيأتحركأنمنومنعوني

منبالغمطلوب،علیكأنتوقالواالبنكجوارإلىاقتادونيثمالبنك،حراسةمنعسكراثنینوجاب
صورتك".وھذهلتھامةالتابع٢٦اللواء

الحدیدةبمحافظةحیسمدینةفيلصالحالموالیةوالقواتالحوثيملیشیااختطفتالعاشرة:الحالة
-3–21الـفياختطفشقیقھإنعطاالصحفيوقالعطا.ودیعالفضائیةبلقیسبقناةالصحفيشقیق

معاحتجازهومكانشقیقھمصیرأنعطاوأضاف،الحدیدةمحافظةمدینةفيمنزلھمنم2017
بأسرھم.باالتصاللھمیسمحولممجھولآخرینمختطفینثالثة

أثناءالسیاسياألمنقبلمنعدنمطارفيالعثمانينشوانالصحفياحتجازعشرة:الحادیةالحالة
م.2017-5-11بتاریخلبنانفيتدریبیةدورةفيالمشاركةمنعودتھ

السیاسياألمنقبلمنعدنمطارفيالشریحيالسالمعبدالصحفياحتجازعشرة:الثانیةالحالة
م.2017-5-11بتاریخلبنانفيتدریبیةدورةفيالمشاركةمنعودتھأثناء

أثناءالسیاسياألمنقبلمنعدنمطارفيالعنسيبشرىالصحفیةاحتجازعشرة:الثالثةالحالة
م.2017-5-11بتاریخلبنانفيتدریبیةدورةفيالمشاركةمنعودتھا



أثناءالسیاسياألمنقبلمنعدنمطارفيالبعدانيسارةالصحفیةاحتجازعشرة:الرابعةالحالة
م.2017-5-11بتاریخلبنانفيتدریبیةدورةفيالمشاركةمنعودتھا

أثناءالسیاسياألمنقبلمنعدنمطارفيالحودعبدالخالقالصحفياحتجازعشرة:الخامسةالحالة
م.2017-5-11بتاریخلبنانفيتدریبیةدورةفيالمشاركةمنعودتھ

أثناءالسیاسياألمنقبلمنعدنمطارفيالزكريیاسینالصحفياحتجازعشرة:السادسةالحالة
م.2017-5-11بتاریخلبنانفيتدریبیةدورةفيالمشاركةمنعودتھ

أثناءالسیاسياألمنقبلمنعدنمطارفيالعثمانينشوانالصحفياحتجازعشرة:السابعةالحالة
م.2017-5-11بتاریخلبنانفيتدریبیةدورةفيالمشاركةمنعودتھ

عودتھأثناءالسیاسياألمنقبلمنعدنمطارفيالشعبيباسمالصحفياحتجازعشرة:الثامنةالحالة
م.2017-5-11بتاریخلبنانفيتدریبیةدورةفيالمشاركةمن

الصحفيم2017-5–16الثالثاءیوماألمنيللحزامتابعونمسلحوناختطفعشرة:التاسعةالحالة
مدینةفيعبدالرحمنمحمدأمجدالشھیدمنزلمنخروجھأثناءأبوظبيقناةمراسلالشعیبيماجد

للتعذیبوتعرض،عدنفيالنوبيإمامیقودهالذيعشرینمعسكرإلىواقتادتھعدنبمحافظةكریتر
القاسیة.والمعاملة

الجنیدھانيم2017-5–16الثالثاءیوماألمنيللحزامتابعونمسلحوناختطفالعشرون:الحالة
كریترمدینةفيعبدالرحمنمحمدأمجدالشھیدمنزلمنخروجھأثناءالشارعبصحیفةالصحفي
للتعذیبعدن،وتعرضفيالنوبيإمامیقودهالذيعشرینمعسكرإلىواقتادتھعدنبمحافظة
القاسیة.والمعاملة

م2017-5–16الثالثاءیوماألمنيللحزامتابعونمسلحوناختطفوالعشرون:الواحدةالحالة
كریترمدینةفيعبدالرحمنمحمدأمجدالشھیدمنزلمنخروجھأثناءردمانحسامالصحفي
والمعاملةللتعذیبوتعرضعدن،فيالنوبيإمامیقودهالذي20معسكرإلىواقتادتھعدنبمحافظة
القاسیة.

الحوثيملیشیاقبلمنعلیھواالعتداءطھعبدالقدوسالصحفياعتقالوالعشرون:الثانیةالحالة
ملیشیاتبأنافادصحفيبالغفيم2017-5-30بتاریخعبدالقدوسوقاللصالحالموالیةوالقوات
تغطیةفيمشاركتيخلفیةعلىالقانونخارجسیئةّبطریقةعليواالعتداءباعتقاليقامتالحوثي
الماضيالخمیسمایو20حركةلھادعتسلمیةاحتجاجاتلھاتعرضتالتيالقمعلجریمةصحفیة
االعتقال.وظروفاحتجازيبمكانأسرتيمعرفةدونساعة12لمدةاعتقاليواستمر



للقواتالتابعةبمأربالفالجنقطةقبلمنالصعفانينبیلالصحفياحتجازوالعشرون:الثالثةالحالة
تمحیثسیئونمطارعبرمالیزیامنعودتھأثناءقانونيمسوغدونمعھوالتحقیقللشرعیةالموالیة

.وقالصنعاءإلىالمتجھالجماعيالنقلباصمنوإنزالھم2017-5-31الجمعةیومإیقافھ
لكونھوذلكالركابكسائرسببأيدونجوازهأخذبعدإنزالھتمإنھصحفيبالغفيالصعفاني

غرفةفيبإیقافھوقامواالنقطةعنبعیدمبنىإلىعسكريطقمعبرأخذهتمأنھ.وأضافصحفیا
رھنظلحیثالتاليالیومصباحلھوأعادوھاوأوراقھتلفونھوأخذوافتشوهمحققین،3بداخلھا
الباص.ذھبأنبعدوحیداوظلالتالي،الیومصباححتىمساءالتاسعةمنالتحقیق

قبلمنالقناةوطاقمروداوقناةمراسلالموسميإیادالصحفياحتجازوالعشرون:الرابعةالحالة
االثنینیومصنعاءالعاصمةشوارعأحدفيلصالحالموالیةوالقواتالحوثيلملیشیاتابعینمسلحین

عنتقریرتصویرخلفیةعلىالعلفيشرطةقسمإلىواقتیادھماعتراضھمتمحیثم30-5-2017
رمضان.أجواء

محافظةفيشایععبدهللالحدیدةفيالیمنقناةفيالمصوراختطافوالعشرون:الخامسةالحالة
.2017-1–7بتاریخلصالحالموالیةوالقواتالحوثيملیشیاقبلمنالحدیدة

ذمارمحافظةعتمةمدیریةفيالجحدبيابراھیماإلعالمياختطافوالعشرون:السادسةالحالة
الموالیةوالقواتالحوثيملیشیاقبلمناإلعالميعملھخلفیةعلىوذلكم2017-1-13بتاریخ
.لصالح

–22بتاریخنعمانعادالصحفيبعدناألمنلقواتتابعونجنوداحتجزوالعشرون:السابعةالحالة

قصربوابةأماماحتجاجیةلفعالیةتغطیتھأثناءوذلكسراحھإطالقثمومنساعاتلمدة1-2017
عدن.محافظةفيالمعاشیق

یتبعونمسلحینقبلمنمخاشنبنسالمینصبريالصحفياحتجازوالعشرون:الثامنةالحالة
وذلكم2017-2-24بتاریخالسجنإیداعھوتمحضرموتمحافظةالمكالبمدینةحكومیامسئوال

.الصحفیةكتاباتھخلفیةعلى

–3–12بتاریخالشاوشكمالاالعالميوالمتعاونالناشطاختطافوالعشرون:التاسعةالحالة

الجامعيالحرماقتحمتحیثالحدیدة.بمدینةلصالحالموالیةوالقواتالحوثيملیشیاقبلمن2017
قیامھمخلفیةعلىأسبوعلمدةالسجنوأودعتھالصحافةقسماآلدابكلیةمنواختطفتھالحدیدةلجامعة
اعالمیة.بمھمة

قبلمن2017–3–12بتاریخالشعافيعالءاإلعالميوالمتعاونالناشطاختطافالثالثون:الحالة
الجامعيالحرمالحوثيجماعةاقتحمتحیثالحدیدة.بمدینةلصالحالموالیةوالقواتالحوثيملیشیا



خلفیةعلىأسبوعلمدةالسجنوأودعتھالصحافةبقسماآلدابكلیةمنواختطفتھالحدیدةلجامعة
اعالمیة.بمھمةقیامھم

18بتاریخرشدقناةمراسلالنعميالرحمنعبدأحمدالصحفيوالداختطافوالثالثون:الواحدالحالة

علىلصالحالموالیةوالقواتالحوثيملیشیاقبلمنالحدیدةمحافظةفيمنزلھمنم2017–4–
الصحفیة.ولدهنشاطخلفیة

األنباءبوكالةالمحلیةاألخبارمدیرنائبالقشمجمیلالصحفيولداختطافوالثالثون:الثانیةالحالة
أثناءوذلك2017–4–26بتاریخباصمتنعلىأشخاصثالثةمنعصابةأقدمتحیثسبأ

أطلقواثمومنالباصداخلإلىبالقوةواقتادوهبصنعاءاألربعینشارعفيالمدرسةمنخروجھ
صراخھ.بسببسراحھ

نقابةوذكرتسبأوكالةفيالعاملالصلويعبدالملكمحمدالصحفياختطافوالثالثون:الثالةالحالة
الحوثيملیشیااختطافبخصوصمؤكدة2017–4–30معلوماتتلقتانھاالیمنیینالصحفیین

فيالصحفيالصلويعبدالملكمحمدللزمیلتعزبمحافظةالراھدةمنطقةفيلصالحالموالیةوالقوات
مدینةالىنقلھ..وتمعدنإلىطریقھفيوھوالراھدةمنطقةفي2016اكتوبر17بتاریخسبأوكالة

ذمار.محافظةفيمعتقلالىنقلھتمثمومنللتعذیبحینھاتعرضالصالح

ملیشیاقبلمنالثورةصحیفةفيالعاملالعزیزيمحمدالصحفياختطافوالثالثون:الرابعةالحالة
فياحتجاجیةلفعالیةتغطیتھخلفیةعلى2017–5–26بتاریخلصالحالموالیةوالقواتالحوثي
صنعاء.بالعاصمةالتحریرمیدان

قبلمن2017–5–29بتاریخروداوقناةمصورالعنسيھانياحتجازوالثالثون:الخامسةالحالة
وذلكصنعاءبالعاصمةالعلفيقسموإیداعھلصالحالموالیةوالقواتالحوثيلملیشیاتابعینمسلحین

رمضان.أجواءعنتقریرتصویرقیامھأثناء

2017-5–16بتاریخسبأوكالةفرعنائبالحارعمرالصحفياعتقالوالثالثون:السادسةالحالة

وقفةفيالحارالصحفيمشاركةخلفیةعلىالسجنوایداعھباعتقالھابینمحافظةمحافظوجھحیث
.احتجاجیة

مسلحینقبلمننعمانعمارالثورةصحیفةفيالكاریكاتیرالرساماعتقالوالثالثون:السابعةالحالة
.2017–5–24بتاریخصنعاءالعاصمةھائلشارعفيمنزلھأماممنمجھولین

جعفرربااإلعالمیةوالدلصالحالموالیةوالقواتالحوثيملیشیااختطفتوالثالثون:الثامنةالحالة
اختطفتوصالحالحوثيملیشیاتبأنتفیدم2017-7-6بتاریخللمنظمةشكوىفيجعفر.وذكرت

م،٢٠١٦–٨-٢٤تاریخفيوذلكقدمھفيناريبطلقوأصابتھ"جعفرمحمدالحمید"عبدوالدھا
تعزمحافظةالجندمدینةفيومصفحتینعسكریةأطقمبعدةمنزلھموداھمتحاصرتانبعد



وتوثیقالصحفيالمجالفيتعملجعفررباابنتھأنسوىتھمةأيلھتوجھلم"الشكوى.وحسب
الموجھةالتھمبینمنأنكما،اآلنالى٢٠١١فبرایرثورةانطالقمنذتعزمدینةفيالدائرةاألحداث

صالح.والمخلوعالحوثيملیشیاضدالفیسبوكعلىصفحتھفيكتابتھلھ

تابعینمدنيبزيمسلحینقبلمنمحسنعبدالرحیمالصحفياختطافوالثالثون:التاسعةالحالة
الثالثاءیومتعزمحافظةالراھدةبمنطقةالنقاطإحدىفيلصالحالموالیةوالقواتالحوثيلملیشیا
مجھول.مكانإلىوسیارتھواقتیادهم2017-8-22بتاریخ

نقابةوعضوالدیارصحیفةتحریررئیسالمھذريعابدالصحفياختطافاألربعون:الحالة
م.2017-9-15بتاریخلصالحالموالیةوالقواتالحوثيملیشیاقبلمنصنعاءفيالیمنیینالصحفیین

م2017-9-19بتاریخالخالدنزارالثورةصحیفةفيالصحفياختطافواألربعون:الواحدةالحالة
.لصالحالموالیةوالقواتالحوثيملیشیاقبلمنصنعاءالعاصمةفي

قبلمننتالمیثاقموقعتحریرسكرتیرالخوذانيكاملالصحفياختطافواألربعون:الثانیةالحالة
.صنعاءبالعاصمةحدةشارعوسطمنباختطافھقامتحیثالحوثيملیشیایتبعونمسلحین

قناةمراسل"المصقريسمیر"الصحفيالحوثيجماعةملیشیااعتقلتواألربعون:الثالثةالحالة
إببمحافظةالنادرةبمدیریةطریقھفيوھوم2017-8-9صالحالسابقللرئیسالتابعةالیومالیمن

.صنعاءفيأغسطس24لفعالیةالتحضیراطارفيصالحمؤتمریقیمھافعالیاتلتغطیة

قبلمننتالمؤتمربموقعالصحفيالشرجبيساميالصحفياختطافواألربعون:الرابعةالحالة
بتاریخصنعاءبالعاصمةالمطاعماحدمنخروجھأثناءالحوثيلملیشیاتابعینمسلحین

.م20-9-2017

منكاملیوملمدهصنعاءالعاصمةفيالقشمجمیلالصحفيولداختطافواألربعون:الخامسةالحالة
29بتاریخوذلكالحادثةلنفسأطفالھلھاتعرضالتيالثانیةالمرةوھيمجھولینمسلحینقبل

.م9-2017-

أسبوعبعدالمیثاقبصحیفةالحصفيالخوذانيكاملالصحفياختطافواألربعون:السادسةالحالة
.م2017-10-2بتاریخالحوثيملیشیاقبلمنعنھاإلفراجمن

مأربمحافظةفيالحكومیةللقواتالعامةاألركانھیئةقیادةاعتقلتواألربعون:السابعةالحالة
أندونالعسكریة،بالشرطةالضباطسجنوأودعتھالمعنويللتوجیھتابعشعبحسنمحمدالصحفي

.مم2017—10-9بتاریخاتھاملھیوجھ

قناةفيوالعاملینالصحفیینمن41احتجازوالثمانون:التاسعةالحالة–واألربعونالثامنةالحالة
منم2017-12-5بتاریخصنعاءالعاصمةفيالعامالشعبيالمؤتمرلحزبالتابعةالیومالیمن



الحبیشي-محمدالدینشجاعغمدان-الحرازيعبدهللا-الشبیبيفیصل(-وھمالحوثيمیلیشیاقبل
كمال-البحريبشیر-البعدانياحمد-العواضيصادق-الروقيبندر-جوھر-عبدهللاقناد-جمال

-الحماديمحمد-الضیفيولید-الحبیشيأشرف-العراميصالح-نصارطارق-الصعفاني

-الوادعيعبدهللا-العفیفيمعین-هللاجاریحیى-الكوكبانيفارس-البحريبسام-المحفديعبدهللا

-الزبیديمجدي-الجھميمحمد-زیدمحمد-الشیخاحمد-القانصابراھیم-الشبیبيیحیىبسام

ابراھیم-لطفمحمدمحمد-عبدالباريھشام-الدینشرفھشام-المذحجيسامي-رشادعمار
-السالميصدام-الرحمنعبدمصلح-صالححاشد-العنسيھیثم-تقيالدینعزسمیح-الفقیھ

.العامري)عبدالخالق-محمودمحمد

وتحریضتھدید

قبلمنتھدیداالصمديمنصورالصحفيالرسمیةالثورةصحیفةفيالمحررتلقىاألولى:الحالة
موقعفيصفحتھعلىالصمديوأوضحصنعاء.العاصمةفيھاتفیةاتصاالتعبرمجھولشخص

ھاتفعبرمجھولشخصمنبالقتلتھدیداتتلقىأنھ"فیسبوك"االجتماعيالتواصل
ووعیدتھدیدوبنبرةالمحققبلھجةمعھتخاطبالمتصلأنإلىالصمدي).وأشار٠١٢٣٤٢٤٧(

وصیتھ.كتابةإلىإیاه،داعیاًوتربیتھإلیھبالوصول

-2بتاریختعزمحافظةفيالفضائیةصنعاءقناةمراسلةالعسكريأحالمالصحفیةتلقتالثانیة:الحالة

نقابةوأوضحتبتعزالشعبیةللمقاومةتابعینمسلحینقبلمنتھدیدامعھاالعملوطاقمم4-2017
منطقةفيللقناةتلفزیونيبرنامجبتصویرقیامھمأثناءجرىالتھدیدأنلھابیانفيالیمنیینالصحفیین

المقاومة.سیطرةتحتتقع

منممنھجةلحملةالیومالیمنقناةفيالمذیعالمدانيعبدالوليالصحفيتعرضالثالثة:الحالة
وسائلعلىموازیةحملةمعبالتزامنالحوثيلجماعةالتابعةاإلعالمیةالوسائلقبلمنالتحریض



الصفوشقواالرتزاقوالعمالةبالخیانةواتھاماتمباشراتحریضاتضمنتاالجتماعيالتواصل
منالكثیرتلقى،كماوالقانونالنظامدولةغیابظلفيللخطروأسرتھحیاتھتعرضوكلھاالوطني

جماعةفيقیاداتخطاباتخاللمنمباشرةغیروتھدیداتالخاصبریدهعبرالمباشرة:التھدیدات
إغالقإلىأدتوالضغوطاتالتھدیداتھذهأنم2017-5-21بتاریخصحفيبالغفي.وقالالحوثي
القناة.فيحوارساحةبرنامجھ

قبلمنواإللحادبالكفرواالتھاماتوالذبحبالقتلتھدیداتناصرحنانالصحفیةتلقتالرابعة:الحالة
وذلكم2017-5-22بتاریخلالستتابةمھلة،وإعطائھابالفیسبوكصفحتھعلىمنمجھولشخص

.عبدالرحمنمحمدأمجدلقضیةمتابعتھاخلفیةعلى

مواطنینقبلمنللتحریضالحساميآدمعدنمحافظةفيبلقیسقناةمراسلتعرضالخامسة:الحالة
الوقفةصورناالبدایةفي"2017-6-10بتاریخصحفيبالغفيالحساميوقالمحتجین

المحتجینوبعضصیرةشارععلىیخیمالظالمكانمعوضةجمالالزمیلبمعیةاالحتجاجیة
ینسحبونالمحتجینمنالكثیررأیناالمقابالتنجريأنوقبلاحتجاجیةكطریقةالشموعیحملون

منطقةإلىالدخولتریدسیارةمرتإذالفوضىإلشاعةمندسینوجودواضحاوكانقلةوبقي
غضباستغلمحليلمسؤولإنھاوقیلمعاشیقشاطئفيالساكنینمنلمواطنإنھاقیلمعاشیق

محاولةثمالمرورمنومنعھاالبدایةفيالسیارةحولللتحلقوالرطوبةالحارالجووضغطالناس
رأیتھاوحقیقةبسالمالحادثةھذهمعالتعاملتملكنالناسغضبوإثارةباألحجاررمیھاالبعض

منظميمنامرأةمعلقاءأولإجراءوعندلقاءاتبإجراءأشرعذلكأثناءوكنتبھاأھتمولمعرضیة
معاالستاندمنوجذبھاالكامیراعلىبالقبضوھمببلطجتھمعروفشابتقدمحولناوالناسالوقفة
المرأةانسحبتعلیناللتحریضصوتھرفع

تھدیدا2017–1–22بتاریخالبعیثيمحفوظالثورةصحیفةفيالصحفيتلقىالسادسة:الحالة
.الصحفیةكتاباتھخلفیةعلىواالرتزاقبالعمالةتتھمھإلكترونیةرسالةعبربالقتل

ریمةبمدینةالمركزيالسجنمدیرقبلمنومضایقةتھدیداالجماعيخالدتلقىالسابعة:الحالة
یعانيالتيالتغذیةونقصالمعاناةحولالصحفیةكتاباتھبسببوصالحالحوثیینلسیطرةالخاضعة

.بالسجنالسجناءمنھا

بمنطقةالحوثيملیشیاقیاداتاحدقبلمنتھدیداتالشلیفعبدهللالصحفيتلقىالثامنة:الحالة
.صحفیةكتاباتخلفیةعلىم2017–4–2بتاریخوذلكصنعاءمحافظةصرف

الجسدیةبالتصفیةتھدیداتشرحھوائلالصحفيالحوادثاخبارتحریررئیستلقىالتاسعة:الحالة
الموالیةوالقواتالحوثيلملیشیاالخاضعةالصحةبوزارةمسؤولقبلمننائیةبألفاظعلیھوالتلفظ
.نشرقضیةخلفیةعلىوذلك2017-4–20بتاریخلصالح



خاللمنالمشرق""الغدقناةقبلمنتحریضلحملةالرحبيمختارالصحفيتعرضالعاشرة:الحالة
م2017-7-8بتاریخالرحبيللصحفيغبالحسبحقائقأوأدلةأيدونمتواصلةأكاذیبنشر
ليوآراءصحیفةوكتاباتمواقفإثرعلى"شخصیاًتستھدفھالقناةأنصحفيبالغفيالرحبيوقال

ضدي."یكتبمانشرخاللمنليیسيءمنكلودعموإسكاتيضدياإلرھابممارسةمحاولین
ولمالصحفي،الشرفمیثاقبنودمنبندأھمبخرق"تقومالمشرقالغدقناةأنالذيالبالغوأكد

شخصیاً."بمھاجمتيالصفراءالصحافةمھنةممارسةطریقعنویقومونالزمالة،حقوقیراعوا
بسمعتيیضرذلكأنللشكمجاالًیدعالوبماللخطروعائلتھ"یعرضھاألمرھذاأنإلىمشیراً

.والمھنیةاإلعالمیة

صحیفةمراسلالبعدانيإبراھیمالصحفيمنزلعلىالنارمجھولوناطالقعشرة:الحادیةالحالة
الكائنمنزلھتعرضفیھیفید2017–7–13بتاریخصحفيبالغفيالبعدانيوقالبإب،الوحدوي

الذوامسلحینقبلمنالنیرانمنلوابلالمجدمستشفىجوارللرقابةالمركزيالجھازحارةفي
المنزل.جوارالواقفةأخیھسیارةزجاجتھشیمإلىوأدىأسرتھفيالھلعاثارمابالفرار

فياالحداثعناخبارانشرهبسببتھدیدلرسائلالصھیبياحمدالصحفيتلقىعشرة:الثانیةالحالة
تھدیدرسالة2:04الساعة2017یولیو17االثنینالیومظھرتلقیتالصھیبي.وقالتعزمحافظة

35اللواءعلىتتكلمواقبیلتكوالانت"الونصھا)716189660(الرقممنالجسدیةبالتصفیةنصیة

علىألخبارنشريمنأیامبعدالتھدیدھذاجاءبیننا".واالیامكلبیارأسكنقرحبااحناعادحشرةیا
فيمدرع35اللواءعلىمحسوبینبمشاركةتفید"فیسبوك"االجتماعيالتواصلموقعفيصفحتي
الماضیة.الجمعةیومالمسراخمدیریةأمنإدارةمدیرتصفیة

للتحریضالحاجأحمدالصحفياالخباریةبرساالسوشییتدوكالةمراسلتلقىعشرة:الثالثةالحالة
وصالح،الحوثيلمیلیشیاالتابعةالخارجیةوزارةفيمسؤولقبلمنلھتعرضالذيالمبطنوالتھدید

بوست.الواشنطنجریدةفيصحفيتقریرنشرخلفیةعلى

بتاریخالیومالیمنبصحیفةالصحفيدبوانحمیدالصحفيتلقىعشرة:الرابعةالحالة
مجلسعضوتتبعقضائیامالحقةمسلحةمجموعةمنواالختطافبالقتلتھدیداتم30-9-9-2017

الصحفي.نشاطھخلفیةعلىتعزبمحافظةالرونةشرعبمدیریةفيمحلي

التابعةسبتمبر26صحیفةتحریرمدیرالعامريعبدالقادرانورالصحفيتلقىعشرة:الخامسةالحالة
التوجیھدائرةرئیسقبلمنوظیفتھمنبالفصلتھدیداماربفيتصدرالتيالشرعیةللحكومة
فيالمنشآتحرسقبلمنومالحقاتتھدیداتذلكتلىسبتمبر،26صحیفةتحریررئیسالمعنوي
م.2017-10-1بتاریخراتبھإیقافإلىوصوالكیدیةبتھمةمأربمحافظة



لحملةتعزمحافظةفينیوزسكايقناةمراسلالقاضيمحمدالصحفيتعرضعشرة:السادسةالحالة
خطرفيحیاتھتجعلقداالجتماعيالتواصلمواقعفيناشطینقبلمنوشتموتھدیدبالقتلتحریض

م.2017-10-30بتاریخوذلكالصحفينشاطھخلفیةعلى

بتاریخبوستوالموقعسبتمبر26صحیفةمراسلالصوفيوئامالصحفیةتلقتعشرة:السابعةالحالة
منطقةفيالمعاركلسیرتغطیتھاخلفیةعلىوذلكوألسرتھالھاوتھدیدلتحرضم20-11-2017

.لصالحالموالیةوالقواتالحوثيملیشیاموالیةوقبلیةعسكریةشخصیاتقبلمنتعزمحافظةالصلو

وإعالمیةصحفیةومقراتصحفیینمنازلاقتحام

رئیسمستشارفاضلجمالالصحفيمنزلالحوثيلجماعةتابعونمسلحوناقتحماألولى:الحالة
للحوثیینالسیاسيالمكتبمقربجوارالجرافحيفيالواقعمنزلھالحكومیةالثورةصحیفةتحریر
الذینالحيوأھاليالجیرانتدخللوالنجلھاختطافحاولواكما،٢٠١٧-١-٣بتاریخصنعاءشمال
ذلك.دونحالوا

الصحفيمنزلالجماعةمشرفيأحدبقیادةالحوثيلملیشیاتمسلحةمجموعةاقتحمتالثانیة:الحالة
فیھوالتمركز42017-4الثالثاءیومصنعاءالعاصمةشرقصرفمنطقةفيالواقعالشلیفعبدهللا

الموضوعات.أحدفيالكتابةعدممنھیطلبالحوثیةالقیاداتأحدمنتھدیداتلقیھبعد

محافظةفيلصالحالموالیةوالقواتالحوثيلملیشیاتابعةمسلحةعناصرداھمتالثالثة:الحالة
وتمم2017–4–18بتاریخرشدقناةمراسلالنعميالرحمنعبدأحمدالصحفيمنزلالحدیدة

لھم.المخالفةوآرائھالصحفيعملھخلفیةعلىالمسنوالدهاختطاف

للرئیسالتابعةإمإف یمنإذاعةالحوثيلملیشیاتتابعةمسلحةعناصراقتحمتالرابعة:الحالة
المسلحونوأرغمم.2017–4–28بتاریخوذلكصنعاء. العاصمةفيصالحعليالسابق

بالمیلیشیات. الخاصةبالزوامل واستبدالھالإلذاعةالبرامجیةالخطةتغییرعلىالموظفین

موقعمقرم،2017–5–5بتاریخاألربعاءیوممجھولةمسلحةعناصراقتحمتالخامسة:الحالة
صنعاء.العاصمةفيمحتویاتھونھبتالجدید""الفجر

م2017-5-5بتاریخالفضائیةصنعاءقناةرئیسقیزانمحمداإلعالميمنزلاقتحامالسادسة:الحالة
شمالنمنطقةفيالكائنالمنزلمداھمةعلىلصالحالموالیةوالقواتالحوثيملیشیاأقدمتحیث

العدوان.دولیدعمانھبحجةمحتویاتھونھبتصنعاءبمحافظة



منتعزبمحافظةالصلوبمدیریةقریتھفيمحسنعبدالرحیمالصحفيمنزلاقتحامالسابعة:الحالة
النقاطإحدىفياختطافھبعدلصالحالموالیةوالقواتالحوثيلملیشیاتابعینمدنيبزيمسلحینقبل

مجھول.مكانإلىوسیارتھواقتیادهم2017-8-22بتاریخالثالثاءیومتعزمحافظةالراھدةبمنطقة

العاصمةفيالخالدنزارالثورةبصحیفةالصحفيمنزلالحوثيملیشیاتداھمتالثامنة:الحالة
الثورةمؤسسةلموظفيالمرتباتبتسلیمتطالبوآراءمنشوراتسلسلةبعدمحتویاتھونھبتصنعاء

.م2017-9–19بتاریخالملیشیاتعلیھاتسیطرالتيللصحافة

ملیشیاتقبلمنالمیثاقبصحیفةالصحفيالخوذانيكاملالصحفيمنزلاقتحامالتاسعة:الحالة
.م2017-10-2بتاریخعلیھمواالعتداءأسرتھوترویعالناروإطالقالحوثي

صنعاءالعاصمةفيالعامالشعبيالمؤتمرلحزبالتابعةالیومالیمنقناةمقراقتحامالعاشرة:الحالة
.الحوثيملیشیاتقبلمنم2017-12-5بتاریخ

العاصمةفيالعامالشعبيالمؤتمرلحزبالتابعةالمیثاقصحیفةمقراقتحامعشرة:الحادیةالحالة
.الحوثيملیشیاتقبلمنم2017-12-5بتاریخصنعاء

منم2017-12-5بتاریخصنعاءالعاصمةفيامافیمناذاعةمقراقتحامعشرة:الثانیةالحالة
.الحوثيملیشیاتقبل

لالعتداءالعامالشعبيالمؤتمرلحزبالتابعةالیومالیمنقناةمبنىتعرضعشرة:الثالثةالحالة
م.2017-12–4بتاریخالحوثيملیشیاتقبلمنمتوسطةبأسلحةالناروإطالق

قبلمنصنعاءبالعاصمةدائلدالیاالیوم،الیمنقناةفيالمذیعةمنزلاقتحامعشرة:الرابعةالحالة
.م2017-12-12بتاریخالحوثيلملیشیاتتابعینمسلحین

الیومالیمنصحیفةتحریرمدیرمنزلالحوثيلملیشیاتتابعةعناصرداھمتعشرة:الخامسةالحالة
م.2017–12-15بتاریخالمملوحعبدالناصرالصحفي

مدیریةفيالكائنالیابلينجیبالصحفيالكاتبمنتدىملثمونمجھولونداھمعشرة:السادسةالحالة
ووجھالمنتدى.غادروایجدوهلموعندمام2017-12-29فيعدنالمؤقتةبالعاصمةعثمانالشیخ
وأكدحیاتھ.حفظفيالمسؤولیةوحملھاعدنبمحافظةاالمنیةالسلطاتإلىبالغاًالیابليالكاتب
الىبالغا"یمثلالبالغھذاانمعتبراالشخصیة،حیاتھعلىخطرایشكلالعملھذاأنالیابلي،

األمنیة".السلطات

وقرصنةحجب



تعرضالموقعأنالموقععنمسؤولونوذكراإلخبارياآلن""المدینةموقعاختراقاألولى:الحالة
مجھولة.جھةقبلمناألرشیفوإخفاءوالتھكیرلالختراق

اإلخباريبرس""الرصیفموقعإدارةوقالتاإلخباريبرسالرصیفموقعاختراقالثانیة:الحالة
والمخلوعالحوثيجماعةقبلمنم2017–فبرایر–1بتاریخقرصنةلعملیةتعرضالموقعإن

محتوىحذفإلىأدتوقرصنةاختراقبعملیةالماضياألحدیومتفاجأتأنھاإلىمشیرةصالح،
كاملبشكلاإلخباریةالموادمنالموقع

مجھولینقبلمنوالتھكیراالختراقلمحاولةالیمنیینالصحفییننقابةموقعتعرضالثالثة:الحالة
.م2017ابریلبتاریخوذلكالنقابةذكرتماحسب

وزارةقبلمنوذلكالعامالشعبيالمؤتمرحزبباسمالناطقنتالمؤتمرموقعحجبالرابعة:الحالة
.م2017-12-3بتاریخالحوثيملیشیاالخاضعةاالتصاالت

وزارةقبلمنوذلكالعامالشعبيالمؤتمرلحزبالتابعالمیثاقموقعحجبالخامسة:الحالة
.م2017-12-3بتاریخالحوثيلملیشیاالخاضعةاالتصاالت

وزارةقبلمنوذلكالعامالشعبيالمؤتمرلحزبالتابعةموبایلالمیثاقخدمةحجبالسادسة:الحالة
.م2017-12-3بتاریخالحوثيلملیشیاالخاضعةاالتصاالت

بتاریخالحوثيلملیشیاتالخاضعةاالتصاالتوزارةقبلمنوذلكخبروكالةحجبالسابعة:الحالة
.م3-12-2017

لملیشیاتالخاضعةاالتصاالتوزارةقبلمنوذلكاإللكترونیةصدىصحیفةحجبالثامنة:الحالة
.م2017-12-3بتاریخالحوثي

اعتداء

بعدمأربمحافظةمرورمدیرمرافقيأحدقبلمنلالعتداءالمحیاجاللالصحفياألولى:الحالة
م.2017-2–8بتاریخوذلكالصحفیةمعداتھنھبتمكماالمدیرقبلمنمسبقةتھدیداتتلقیھ

نھایةالكھرباءنقطةوتسمىالسلیمانيخالدیدعىاألمنيللحزامتابعةنقطةقائداعتداءالثانیة:الحالة
بتاریخاألحدیومعدنالمؤقتةبالعاصمةالشعبمدینةإلىالمؤدیةالمنصورةبمدیریةالتسعینخط
ونھبھا.الیومأخباروصحیفةالشموعمؤسسةتوزیعباصعلى2017–13-2

–27بتاریخصحفيبیانفيبلغیثأسرةوقالتبلغیثعصامالصحفيصحةتدھورالثالثة:الحالة

حیاتھوأنحرجةحالةفيصنعاءبالعاصمةالملیشیاتسجونفيالمعتقلولدھاصحةإن4-2017
شقیقوقالالالزم.العالجلتلقيالمستشفىإلىنقلھیتملمحالفيحقیقيلخطرعرضةأصبحت



إضافةمستمرة،"دوخة"لنوبةویتعرضالمعدة،فيجرثومةمنیعانيشقیقھإنبلغیث،الصحفي
التھابمنأیضایعانيأنھكمااآلخر،النصففيشدیدةحرارةتقابلھاجسمھنصففيبرودةإلى

أنبلغیثشقیقوأضافاألحیان.أغلبفيغذائيتسممعنفضالوالقولون،والكلىالبولیةالمسالك
تستدعيحالتھأنإلىالفتاًالمستشفى،إلىنقلھضرورةوأكدأشھرأربعةقبلزارهالسجن"طبیب

.منھایعانيالتياألمراضلتشخیصكثیرةفحوصات

علىتعزمحافظةفيالمقاومةلسیطرةتابعةمنطقةفيمجھولونمسلحوناعتدىالرابعة:الحالة
وسرقةنوافذھاإحدىزجاجتكسیروبعدسیارتھنھبمحاولتھمبعدالمجیديعبدالعزیزالصحفي

عندفوجئإنھالمجیديالصحفيوقالم،2017-5-14بتاریخبداخلھاكانتالتياألشیاءبعض
سنتافينوعسیارتھنھبیحاولونمنزلھأمامبمسلحیناألحدالیومصباحوالنصفالسابعةالساعة
یغادرلمإنوھددوهالكالشنكوفأسلحتھمبإشھارعلیھردوایریدونماذاوسألھمإلیھمخرجوعندما

زجاجكسروااثنانوعددھمالمسلحینوأنمنزلھداخلإلىعادأنھ.وأضافالنارسیطلقونحاال
بداخلھاكانتالتياألشیاءبعضونھبواالسائقنافذة

الوحدويموقعتحریرمدیرعبدالمغنيعادلالصحفيسیارةعلىمجھولوناعتدىالخامسة:الحالة
صنعاء.العاصمةفيمجھولینقبلمنللتھشیمسیارتھتعرضتحیثم2017–5-16بتاریخ

تابعةمحكمةأصدرتالذيالجبیحي"یحیىللصحفيالصحیةالحالةتدھورالسادسة:الحالة
الرقیبعبدیحیيالصحفيأسرةوقالت"معادیة"دولمعالتخابربتھمةبإعدامھحكمالالنقالبیین

داخلمؤخراتدھورتالصحیةحالتھإنم،2017-5-17بتاریخصحفيتصریحفيالجبیحي
منیعانيالجبیحيبأنوذكرتالماضي.الشھرباإلعدامحكمابحقھاالنقالبیونأصدرأنمنذالسجن
المستشفىبزیارةلھُیسمحولمالماضیین،األسبوعینخاللالمرضلدیھتضاعفوقدالربومرض

السجن.داخللعالجھأطباءاستقدامأو

فيالشرعبينبیلللصحفياختطافومحاولةبالضربمجھولةمجموعةاعتداءالسابعة:الحالة
حوالي2017_5_26الموافقالخمیسیوممساءفيإنھصحفيبالغفينبیلوقالصنعاءالعاصمة

الفرعیةالشوارعأحدفيرقم،دون_صغیرباصِقبلمناعتراضي،تموالثلثالعاشرةالساعة
منشخصان،ونزلمارتسیتيمنالخلفیةالباحةإلىیؤديالدائري_شارعمنیتفرعبالعاصمة،

أماميمنمنھمواحدفأمسكنيوقاومتالباص،داخلإلىدفعيحاوالمقدماتأیةودونالباص
بالضرب.ظھريعلىانھالوالثاني

األمنضباطأحدقبلمنعدنمحافظةفيلالعتداءعزالدینجمیلاإلعالميتعرضالثامنة:الحالة
الیومأسعدني“كمبفیدیوأرفقھبفیسبوكصفحتھعلىمنشورفيعزالدینوقالم2017-5-29بتاریخ

یدعىشخصقامأنبعدجانبيإلىوالوقوفوحمایتيعنيللدفاعیھبونالشبابأولئكأرىوأنا



ومحاصرتي،كریترسوقفيليبالتقطعمعھومنالداخلیةمنتسبيمنالداؤودياحمدالعقید
إلیصالبالكامیرانزلتأنيمعوالقتلبالتصفیةوتھدیدينابیةبألفاظوشتميعلّياالعتداءومحاولة
والعالم”.للحكومةومعاناتھمأصواتھم

مساءتعزمدینةوسطالجزیرةقناةلمكتبتابعةسیارةعلىمجھولونمسلحوناعتدىالتاسعة:الحالة
بثسیارةاعترضواقدالناریةالدراجاتمنعددمتنعلىمسلحونوكانم2017-6-2الجمعةیوم

وسطالحریةساحةفيتقامالتيالتراویحصالةشعائربثمنعودتھابعدمباشرالجزیرةلقناةتابعة
معھمالسیارةسائقاقتادواثمالسیارة،تسلیمعلىوأجبروهالسائقوجھفيأسلحتھموأشھرواالمدینة،

معھ.وحققوااألعینمعصوب

سبأالیمنیةاألنباءوكالةبفرعالمحلیةاألخبارمدیرفتحيإبراھیمالصحفيتعرضالعاشرة:الحالة
.مجھولینمسلحینقبلمنالجسديلالعتداء2017–4–7بتاریخصنعاءمحافظة

بوكالةوالتلفزیونياإلذاعيالرصدبإدارةالعاجلةاألخبارقسمرئیستعرضعشرة:الحادیةالحالة
مسلحینمنبالضربلالعتداءم2017–4–21بتاریخالصراريعمرسبأالیمنیةاألنباء

.صنعاءالعاصمةفيسعوانمنطقةفيمجھولین

بالضربلالعتداءبتعزالجزیرةقناةمراسلالجراديھشامالصحفيتعرضعشرة:الثانیةالحالة
.تعزمحافظةفياألوضاعبتغطیةقیامھأثناءمجھولینمسلحینمنم2017–6–3بتاریخ

منبالضربلالعتداءتایمزیمنإذاعةمدیرالموشكيعلياإلعالميتعرضعشرة:الثالثةالحالة
أثناءبالضربالمسلحونعلیھانھالحیث2017–5–28بتاریخوذلكمجھولینمسلحینقبل

بالفرار.الذواثمومنصنعاءبالعاصمةحدةحيفيالقناةمبنىمنخروجھ

م2017–6–3بتاریخالوافينائفبتعزالجزیرةقناةمصورتعرضعشرة:الرابعةالحالة
تعز.محافظةفياألوضاعبتغطیةقیامھأثناءمجھولینمسلحینمنبالضربلالعتداء

موقعمحرراصبعأبوغمدانالصحفيالكاتبعلىمجھولونمسلحوناعتداءعشرة:الخامسةالحالة
كانمسلحینقبلمنم2017-7-28األربعاءیومالعتداءتعرضانھاصبعأبووقالنت،براقش

احد.انصنعاءإذاعةُسورقرباعترضوهحیثلوحات،بالصنعاءبالعاصمةصغیرباصیقلھم
الحوثیین.عناخرىمرةالكتابةعاودلوأصابعھبقطعوتھدیدهعلیھباالعتداءقامالمسلحین

أطقمخمسةیستقلونتعزبمحافظةالشعبیةالمقاومةیتبعونمسلحوناعتدىعشرة:السادسةالحالة
طریقفتحبشأناألمنیةللجنةبیانتغطیةأثناءتعزفيمباشرالجزیرةقناةمصورعلىعسكریة،

فيمباشرالجزیرةمصوروقالتعزمحافظةفيم2017-8–15بتاریخالحوبان"-"الموشكي
مباشرةاسلحتھمأشھرواعسكریةواطقمالمسلحینمنكبیرة"مجموعةإنالوافينائفتعزمحافظة

اثناءتعزالموشكيمنطقةلحظاتبعدنغادرلمإنبالقتلوھددونامباشرالجزیرةطاقموجوھنافي



التغطیةأنبوك"،"فیساالجتماعيالتواصلموقععلىحسابھفيالوافيوأوضحھناك".تغطیتتا
تعز.داخلالمحاصرینللمواطنینكالبةالموشكيمعبروتأمینفتحأجلمنكانت

فيبلقیسقناةمراسلعلىالجسديبالضربمجھولونمسلحوناعتدىعشرة:السابعةالحالة
علیھاعتدواالمسلحینإنالطویلوقالم2017-9-1بتاریخالطویلخلیلالصحفيمأربمحافظة

بقصفجنودمقتلواقعةتغطیةمنمنعھبعدالعاممأربمستشفىھیئةأروقةداخلبالھراوات
ھاتفھوصادرواتھدیداتھم،أطلقواالمسلحینأنالطویل،وأضافالمحافظة.فيللملیشیاصاروخي
المستشفى.حراسةمعذلكعقبواشتبكواالصحفیة،وبطاقتھالمحمول

الخوذانيكاملالمیثاقبصحیفةالصحفيزوجةعلىالحوثيملیشیاتاعتدتعشرة:الثامنةالحالة
بطلقابنتھوإصابةالرصاصوإطالقصنعاءالعاصمةفيمنزلھاقتحامبعدم.2017-10-2بتاریخ
.المستشفىالىإثرھاعلىأسعفتناري

الساعةفيعدنمحافظةفيالیومأخباروصحیفةالشموعمؤسسةمبنىتعرضعشرة:التاسعةالحالة
زرعتناسفةبعبوةتفجیرلعملیةمم2017-11-١٠بتاریخالجمعةیومصباحمنوالربعالعاشرة
إلىأدتبعدنالخضراءبالمدینةالحاضريسیفالمؤسسةعاممدیرومنزلالمؤسسةسوربجوار
للمؤسسة.مجاورهومنازلالعامالمدیرومنزلالمؤسسةبمبنىكبیرةمادیةأضرارحدوث

قبلمناعتداءومحاولةلتھدیدفھدأدھمالصحفيبوستالموقعمراسلتعرضالعشرون:الحالة
أمامقسراالمخفیینأمھاتمنمجموعةنفذتھااحتجاجیةلوقفةتغطیتھمأثناءاألمني،الحزاممنأفراد

م2017-11-27الموافقاالثنینالیومصباحعدنمحافظةفيبالمنصورةالمركزيالسجن

اعتداءومحاولةلتھدیدباخوارلطفيشبابیمنقناةفيالمصورتعرضوالعشرون:الواحدةالحالة
المخفیینأمھاتمنمجموعةنفذتھااحتجاجیةلوقفةتغطیتھمأثناءاألمني،الحزاممنأفرادقبلمن

-27الموافقاالثنینالیومصباحعدنمحافظةفيبالمنصورةالمركزيالسجنأمامقسرا

م11-2017

الحمیدعبدسبأوكالةفيالصحفيعلىمجھولونمسلحوناعتداءوالعشرون:الثانیةالحالة
بالضربوباشروهاستوقفوهعندماصنعاءالعاصمةغربالثالثینشارعفيبالضربالمساجدي

م.2017-11-26–بتاریخالكتابةفياستمرحالفيوھددوهواللكمبالعصي

الشارقةقناتيلدىمتعاونحیدرةعمادالصحفيعلىامنیةقواتاعتدتوالعشرون:الثالثةالحالة
الیوم"حیدرةوقال،م2017-11-30بتاریخعدنمحافظةفيالصحفيبعملھقیامھاثناءوالسعودیة

الشیخمدیریةمنقادمةعسكریةتعزیزاتشاھدتليالمعتادةاالعالمیةللتغطیةخروجيوعند
جاءولكنوالصوراللقطاتبعضالخذسیارتياوقفتالشعبمدینةمنبالقربالبریقةمدیریةباتجاه

،أدىبالتصویراقومالسیارةبجانبواقفوأنایصدمنيأنوكادجنونيبشكلمسرععسكريطقم



واخذيعلّيباالعتداءوقامواسوداءباقنعةملثمینجنودنزلثمومنلصدمةسیارتيتعرضالىذلك
الجھةبمعرفةلھممطالبتيورغمبحوزتيماكلواخذتفتیشيبعدبالطقمالسالحتھدیدتحتمعھم

انرفضوالكنھمالقیاداتبھذهاتصلأواتواصلحتىلھمالتابعةالقیادةأوالعسكریةاواالمنیة
ليوالضربوالسبابالشتائمبتوجیھوقاموادولیةلقناةمراسلبأنيحدیثيیصدقواولمیخبروني

منجواليعلیھیحتويمایشاھدوابأنمنيمتكررةمطالباتوبعدونصفساعتینمروروبعد
بعدالطرقبأحدرمونيثمومنومراسلاعالميأنيتأكدواوالسعودیةالشارقةلقناتيسابقةتقاریر

أؤكدوھنابالتفصیلليحدثماھذابھ...واضافاصوركنتالذيوالجوالالنقودكلمنياخذواأن
ھؤالءینتميعسكريلواءأيالىاعرفوالالجنودھؤالءلھاینتميجھةأيمعرفةأستطیعلمأنني

بالضبط.

والراتبالعملعنإیقاف

علىتسیطرالتيلصالحالموالیةوالقواتالحوثيملیشیاأحالتالسادسة:الحالة–االولىالحالة
موظفيمنستةم،2017–2-12بتاریخالرسمیة،والنشروالطباعةللصحافة"الثورة"مؤسسة

بحقالتوقیفإشعارفيلمیلیشیاوعللتابمستحقاتھم.مطالبتھمخلفیةعلىالعامةللنیابةالمؤسسة
،النزیليطاھرھبھ،صالحالمقالح،أبوبكرمدغھ،عليالحكمي،ماجدالحكمي،ھشامالموظفین؛

.المؤسسةداخلالشغبوإثارةالفوضىعلىبالتحریضبقیامھم

م2017-5-30بتاریخعبدالقدوسوقالوظیفتھمنطھعبدالقدوسالصحفيإیقافالسابعة:الحالة
منإقصائيعلىأقدمتالحوثیینجماعةعلىالمحسوبةالثورةمؤسسةقیادةإنصحفيبالغفي

.تعسفيبشكلالمدنیةالخدمةمنبيالخاصالتوظیفملفوسحبالوظیفیةدرجتيوتوقیفعملي

نقابةبفرعوالحریاتالحقوقلجنةمسؤولسلطانماجدالصحفيراتبإیقافالثامنة:الحالة
ملیشیاتلسیطرةالخاضعةالحدیدةإذاعةفيراتبھإیقافالحدیدةمحافظةفيالیمنیینالصحفیین

.م2017ینایرفيوذلكوصالحالحوثي

وزارةقبلمنالجمھوریةصحیفةفيالصحفيآغاتوفیقالصحفيراتبإیقافالتاسعة:الحالة
م.2017-10-1بتاریخوذلكمبرردونلصالحالموالیةوالقواتالحوثيلملیشیاالتابعةاإلعالم

ومصادرةنھب

للحزامتابعةنقطةقائدقبلمنالیومأخباروصحیفةالشموعمؤسسةتوزیعباصنھباألولى:الحالة
–2-13بتاریخاألحدیومعدنمحافظةالمنصورةمدیریةوفيالسلیمانيخالدیدعىاألمني

م.2017



یملكھصنعاءفيالفضائيللبثمكتبمعداتالحوثيجماعةملیشیاتصادرتالثانیة:الحالة
بموقعصفحتھعلىالخامرينشرماوفقم،2017-4-8السبتیومظھرالخامري،محمدالصحفي
عشرینمنوأكثرأطقمثالثةأرسلواالحوثیین“إنالخامري:وقالالفیسبوك.االجتماعيالتواصل

مبرراتھمماھيمتسائالً:القومي،األمنمنبتوجیھاتمعداتھومصادرةالمكتبالقتحاممنھممسلحا
UNIومكتبومؤسساتھا؟الدولةنھببعدالخاصةوالمكاتبالمساكناقتحامفي Yemenلإلعالم

.البثخدماتیقدمالفضائي،والبث

تابعةسیارةنھبعلىالشعبیةالمقاومةلسیطرةالخاضعةالمناطقفيمسلحونأقدمالثالثة:الحالة
م2017-6-2الجمعةیوممساءتعزمدینةوسطالجزیرةقناةلمكتب

مرورمدیرعلىمحسوبینأشخاصقبلمنالمحیاجاللالصحفيمعداتنھبالرابعة:الحالة
م.2017-2-12بتاریخإعالمیةأعمالخلفیةعلىمأربمحافظة

مراسلضبریاسربالصحفيالخاصوالتلفونالكمبیوتروجھازالكامیرامصادرةالخامسة:الحالة
–3–28بتاریخوذلكمأرببمحافظةاالمنیةللقواتتابعینجنودقبلمنبمأربصنعاءقناة

م.2017

الثورة"صحیفةفي"فيیعملحویسعبدهللامحمدالصحفيالمصورمنزلتعرضالسادسة:الحالة
وذلكمجھولینقبلمنصنعاءالعاصمةفيوكامیراومجوھراتماليمبلغوسرقةنھبلعملیة
م.2017-6-9بتاریخ

الحوثيملیشیالسیطرةالخاضعةبصنعاءوالنشرللطباعةالثورةمؤسسةمبنىاقتحامالسابعة:الحالة
اعتصاملفضلصالحالموالیةوالقواتالحوثيملیشیاقبلمنم2017-2–16بتاریخوصالح

.مرتباتھمصرفعدمعلىاحتجاجااعتصامتنفیذھماثناءبالمؤسسةوالعاملینالصحفیین

عسكریةأطقمخمسةیستقلونتعزبمحافظةالشعبیةالمقاومةیتبعونمسلحوننھبالثامنة:الحالة
األمنیةللجنةبیانتغطیةأثناءتعزمحافظةفيالفضائیةالجزیرةلقناةالمباشروالبثالتصویرمعدات
م.2017-8–15بتاریخالحوبان"-"الموشكيطریقفتحبشأن

وقالمسلحةمجموعةقبلمننھبلعملیةالشرعبيرشادالصحفيسیارةتعرضتالتاسعة:الحالة
الرقابةمدیرقبلمنسیارتي"نھبتبوكبالفیسصفحتھعلىتدوینةفيالشرعبيرشادالصحفي
واختطافالنھببعملیةقامواوالذینعامرعبدهعبدهللاعبدالرحمنواالفرانللمخابزوالتفتیش
اللواءمنالبحیريوطارقالتبھةحمودمحمدیقودھمالمسلحینمنكبیرةمجموعةالحارس
اكتوبرفيسیارتيفیھاواخفیتیحرسھاالتيالعمارةمناالحدامسعصرالحارس..اختطفوا170

حینمااللیلآخرعنھوافرجواالموشكيزیدمدرسةجوارحكوميمبنىبدرومفيواحتجزوه2015



الذيواناحوثيأنيالمبررلألسف"وأضافالعمارة..منواخراجھاالسیارةتسلیمھمعلىوافق
٢٠١٧-١١-١٤بتاریخالبالغونشر".بتعزالمقاومةتنسیقمجلسمؤسسياحدكنت

فھدأدھمالصحفيبوستالموقعمراسلللصحفیینالتصویرأدواتمصادرةالعاشرة:الحالة
لوقفةتغطیتھمأثناءاألمني،الحزاممنأفرادقبلمنباخوارلطفيشبابیمنقناةفيوالمصور
محافظةفيبالمنصورةالمركزيالسجنأمامقسراالمخفیینأمھاتمنمجموعةنفذتھااحتجاجیة

م.2017-11-27الموافقاالثنینالیومصباحعدن

قتلمحاولة

أنالفضائیةبلقیسقناةوذكرتقتلمحاولةمنالحماديفوازبلقیسقناةمراسلنجاةاألولى:الحالة
قبلمنقتللمحاولةم2017-2–14بتاریختعرضالحماديفوازتعزفيبلقیسقناةمراسل
فيمنھاعددواستقرتالرصاصعلیھمأطلقواحیثالضبابمنطقةفيالعباسألبوتابعینمسلحین
.السیارة

حراسةأفرادأحدقبلمننارإلطالقالشلیليوضاحالفضائیةعدنقناةمراسلتعرضالثانیة:الحالة
م.2017-5-29تاریخفيبعدنالمركزيالبنك

2-12بتاریخالبریھيعليالدكتورالسابقصنعاءبجامعةاإلعالمكلیةعمیدتعرضالثالثة:الحالة

فيعلیھالنارناریةدراجةمتنعلىكانوامجھولونمسلحونأطلقحیثاغتیاللمحاولة2017-
.صنعاءالعاصمةفيالرباطشارع

لعملیة2017–2–14بتاریخالزكريیاسینأحمدبتعزبلقیسقناةمصورتعرضالرابعة:الحالة
اخترقتحیثتعزبمحافظةالعباسابوكتائبلسیطرةالخاضعةالضبابمنطقةفيعلیھناراطالق

بالمحافظة.الغربیةالجھةفيالمعاركسیرلتغطیةتوجھھمأثناءتقلھمكانتالتيالسیارةالرصاص

م202017-3–29بتاریخالخودانيكاملالمیثاقصحیفةفيالصحفيتعرضالخامسة:الحالة
والمطبوعاتالصحابةنیابةمنخروجھأثناءالحوثيلملیشیاتابعینمسلحینقبلمناغتیاللمحاولة

.صنعاءبالعاصمة

أطلقحیثاغتیاللمحاولة2017–3–29بتاریخالراسنيأكرمالمصورتعرضالسادسة:الحالة
محافظةجمالشارعفيوذلكبالفرارالذواثمومنوأصابتھالرصاصعلیھمجھولونمسلحون

.صحفیةبمھمةقیامھمأثناءعمل

قتللمحاولةاللندنیةالجدیدالعربيصحیفةمراسلالسالميوجديالصحفيتعرضالسابعة:الحالة
جنوداحدقبلمنلالعتداءتعرضانھالسالميوقالم2017-7-19تاریخفيمنزلھالىعودتھاثناء

الساعةمنزلھالىعودتھاثناءاعترضاهحیثتعزمدینةغربآخرمدنيوشخصمشاة17اللواء



لوالبحیاتھتوديكانتناریتینطلقتینالجنديھذاعلیھواطلقاالربعاءالیومظھرمنالثانیة
مرة.مناكثرلھالجنديھذاتھدیدمنالسالميوشكاوسبقاالحیاء.احدفياحتماؤه

السابقاكتوبر14مؤسسةمجلسرئیسنائبالھدیانيعبدالرقیبالصحفيتعرضالثامنة:الحالة
مجھولین.قبلمنم2017-9-30بتاریخالضالعمحافظةفياغتیاللمحاولة

تعذیب

تدھورتوقدصنعاءبالعاصمةمعتقلھفيللتعذیبالسامعيتیسیرالصحفيتعرضاألولى:الحالة
فيوھولصالحالموالیةوالقواتالحوثيملیشیاقبلمنتعذیبمنلھیتعرضماجراءالصحیةحالتھ
م2017-2-18بتاریخجداًسیئةصحیةحالة

ملیشیاقبلمنصنعاءبالعاصمةمعتقلھفيللتعذیبعمرانعبدالخالقالصحفيتعرضالثانیة:الحالة
یعانيحیثم2017-2-18بتاریخجداًسیئةصحیةحالةفيوھولصالحالموالیةوالقواتالحوثي

المعدة.فيوالتھاباتوالسمعالظھرفيأوجاعمن

ملیشیاقبلمنصنعاءبالعاصمةمعتقلھفيللتعذیبالولیديأكرمالصحفيتعرضالثالثة:الحالة
بحاجةوھوم2017-2-18بتاریخجداًسیئةصحیةحالةفيوھولصالحالموالیةوالقواتالحوثي
الصدر.فيوألمشدیدسعالمنالشھابھیثمالزمیلویعانيوالقولونللبواسیرعملیةإلجراء

الحوثي-صالحمیلیشیاتلدىالمختطفالمنصوري""توفیقالصحفيصحةتدھورالرابعة:الحالة
حیثكبیر،بشكلتدھورتالمنصوريالصحفيصحةأنالمعلوماتوتفیدشھراعشرینقرابةمنذ

فيقعیداوإبقائھحركتھشلإلىأدىماالبروستات،فيوتورمالتنفسوضیقالقلبمرضمنیعاني
م.2017-3-31بتاریخصحیةرعایةدونبصنعاءالسیاسياألمنسجن

ملیشیاقبلمنصنعاءبالعاصمةمعتقلھفيللتعذیبالقاعديصالحالصحفيتعرضالخامسة:الحالة
یعانيوھوم2017-2-18بتاریخجداًسیئةصحیةحالةفيوھولصالحالموالیةوالقواتالحوثي

وضرب.تعذیبمنلھتعرضماجراءجیدایسمعیعدولمأذنیھفيأوجاعمن

ملیشیاقبلمنصنعاءبالعاصمةمعتقلھفيللتعذیببلغیثعصامالصحفيتعرضالسادسة:الحالة
یعانيحیثم2017-2-18بتاریخجداًسیئةصحیةحالةفيوھولصالحالموالیةوالقواتالحوثي

الصدر.فيوأوجاعوالمفاصلالظھرفيألممن

ملیشیاقبلمنصنعاءبالعاصمةمعتقلھفيللتعذیبالیوسفيھشامالصحفيتعرضالسابعة:الحالة
یعانيحیثم2017-2-18بتاریخجداًسیئةصحیةحالةفيوھولصالحالموالیةوالقواتالحوثي

الصدر.فيوأوجاعوالمفاصلالظھرفيألممن



الموالیةوالقواتالحوثيملیشیاتلدىالمعتقلمحسنعبدالرحیمالصحفيتعرضالثامنة:الحالة
للتعذیببتعرضھتفیدم2017–8–26بتاریخألسرتھبالغحسبللتعذیبصالحالسابقللرئیس

.خطیرةصحیةظروفایعانيوانھمعتقلھفي

بصنعاء،السیاسياألمنسجنفيالمعتقلالجبیحيیحیىالصحفيصحةتدھورالتاسعة:الحالة
بتاریخكبیربشكلالصحیةحالتھتدھورتوقدالحوثي،میلیشیاتقبلمنباإلعدامعلیھوالمحكوم

م.9-2017–10

ومحاكمةاستدعاء

بسببقضائیاالمیثاقصحیفةتحریرھیئةمنصحفیینستةاستدعاءالسادسة:الحالة–األولىالحالة
رئیسنائبنوريعليویحیىالتحریررئیسأنعممحمدوھم:2017–3–12بتاریخنشرقضیة

الدینشجاعونجیبالتحریرمدیرالشرعبيوتوفیقالتحریرمدیرالمذابيالوليوعبدالتحریر
الفني.التحریرسكرتیرالبحیريالمجیدوعبدالتحریرسكرتیر

لسلطاتالخاضعةللصحافةالثورةمؤسسةفيصحفیا14إحالةعشرون:الحالة–السابعةالحالة
باألسماء):(وثیقةوھمالصحفیینإحالةتمفإنھالوثیقةوحسبالتحقیقإلىوصالحالحوثيملیشیات

لسیطرةالخاضعةاألموالنیابةاستدعتوالثالثون:الخامسةالحالة–والعشرونالحادیةالحالة
واالریانيمارشومفرحجمیلوالحكميھشاموالمقالحابوبكروالفقیةیزید(وھم14الحوثیین
)المرھبيمصلحوالوادعيكمالوھبةصالحوالعنسيمحمدومسعدعبدهوسعدعبدالقادر

.الفوضىاثارةبتھمةمعھمللتحقیقللحضوروالنشرللطباعةالثورةمؤسسةوصحفیيموظفيمن

وثیقة



قناةبمحاكمةم2017-2-1بتاریخوالمطبوعاتالصحافةمحكمةقامتوالثالثون:السادسةالحالة
یسیطرالتيالداخلیةوزارةرفعتھاقضائیةدعوىعلىبناءفیھاالعاملینمنوعددالفضائیةالسعیدة

جنودھا.إلىیسيءإنھالوزارةقالتالذيھمكھميمسلسلبسببالحوثیونعلیھا

أمامم2017-2-10بتاریخالخودانيكاملالمیثاقصحیفةفيالصحفيمثلوالثالثون:السابعةالحالة
محمدالثوریةاللجنةیسمىمارئیسقبلمنضدهالمرفوعةالدعوةفيوالمطبوعاتالصحافةنیابة
العام.المالونھببالفسادواتھامھالثوریةاللجنةرئیسضدكتبھمقالخلفیةعلىالحوثيعلي

الجماعيقاسمخالدالصحفيباستدعاءریمةمحافظةفيالمحكمةوجھتوالثالثون:الثامنةالحالة
المركزيالسجنمدیربھاتقدمشكوىحسبم2017–3-19ریمةفيسبأاألنباءوكالةمراسل

.ریمةبمحافظة

توفیقالولیدي،أكرمعمران،(عبدالخالقوھمصحفیینعشرةإحالةوالثالثون:التاسعةالحالة
صالحبالغیث،عصامعناب،حسنالشھاب،ھیثمطرموم،ھشامالیوسفي،ھشامالمنصوري،

7–19األربعاءالیوملصالحالموالیةوالقواتالحوثيملیشیالدىمعتقلینحمید)وحارثالقاعدي،

أمنمحكمة"الجزائیةالمحكمةأمامبمحاكمتھمللبدءتمھیداالمتخصصةالجزائیةللنیابة2017-
."الدولة

المنصوري،توفیقالولیدي،أكرمعمران،(عبدالخالقوھمصحفیینعشرةمثلاألربعون:الحالة
وحارثالقاعدي،صالحبالغیث،عصامعناب،حسنالشھاب،ھیثمطرموم،ھشامالیوسفي،ھشام
الجزائیةالنیابةاماملصالحالموالیةوالقواتالحوثيملیشیالدىعامینمنأكثرمنذمختطفینحمید)

م.2017-10-2بتاریخالدولةأمنمحكمة"المتخصصة

صنعاءفيالحوثيمیلیشیالسیطرةالخاضعةالصحافةمحكمةأصدرتواألربعون:الواحدةالحالة
المیثاقصحیفةتحریررئیسأنعممحمدالصحفيضدقضائیاحكما،2017-12–17بتاریخ
شھورستةلمدةأنعمبسجنالغیابيالحكممنطوقوقضىالعام،الشعبيالمؤتمرحزبباسمالناطقة

یمني.لایرملیوناقدرھامالیةوغرامة

باإلعدامحكم

األربعاءیوملصالحالموالیةوالقواتالحوثيملیشیالسلطةخاضعةمحكمةأصدرتاألولى:الحالة
فياإلعالمیةالدائرةرئیسالجبیحيالرقیبعبدیحیىالصحفيعلىباإلعدامحكمام12-4-2017

وواھیة.مزیفةملفقةبتھمصنعاءبجامعةاإلعالمكلیةوأستاذالوزراءرئاسة



قتل

الموالیةوالقواتالحوثيملیشیاقبلمناستھدافھجراء(قتلالعبسيوائلالمصوراألولى:الحالة
تعزمدینةشرقيالتشریفاتمعسكرقربللمعاركبتغطیةقیامھأثناءبحیاتھأودتبقذیفةلصالح
)م2017–5–26بتاریخوذلك

الموالیةوالقواتالحوثيملیشیاقبلمناستھدافھجراء(قتلالحذیفيالدینتقيالمصورالثانیة:الحالة
تعزمدینةشرقيالتشریفاتمعسكرقربللمعاركبتغطیةقیامھأثناءبحیاتھأودتبقذیفةلصالح
)م2017–5–26بتاریخوذلك

الموالیةوالقواتالحوثيملیشیاقبلمناستھدافھجراء(قتلالنظاريسعدالمصورالثالثة:الحالة
تعزمدینةشرقيالتشریفاتمعسكرقربللمعاركبتغطیةقیامھأثناءبحیاتھأودتبقذیفةلصالح
)م2017–5–26بتاریخوذلك

نقابةأنإالمفاجئبشكلم2016سبتمبر20في(توفيالعبسيمحمدالصحفيالرابعة:الحالة
العیناتوفحصالجثةتشریحإجراءاتانتھاءعنلھابیانفيأعلنتم2017نوفمبر5فيالصحفیین

،2017فبرایر4الموافقالسبتیومالمتابعة،فریقتسلموبعدوالتحلیل.التشریحنتائجوظھور
وتقریرالمخبريالفحصنتیجةخلصتالمكلف،الشرعيالطبیبلتقریرالمناوبةالنیابةمنصورة
التسممبسببكانتسنة،35العبسي،عبدهمحمدالصحفيوفاةأنالتالي:"إلىالشرعيالطبیب

تشبعبنسبةالدمفيھیموغلوبین)(الكاربوكسيمادةوجدتحیثالكربون،اكسیدأولبغازواالختناق
قاتلة".تعتبروالتي،65%

إصابة

وسطمجھولینمسلحینقبلمنعشوائينارإطالقفيالشعريجمالالمصورإصابةاألولى:الحالة
م.2017-3–28بتاریختعزمدینة

العبیديصالحالصحفي/المصورلصالحالموالیةوالقواتالحوثيملیشیااستھدفتالثانیة:الحالة
تایم)(عدنوصحیفةموقعفيالتصویرومسؤولالفرنسیةالصحافةوكالةمعمتعاونمصوروھو

جبھةفيللمعاركتغطیتھخاللبجروحوأصابتھالحوثيملیشیاتأطلقتھحراريبصاروخالمحلیة
م.2017–4–26بتاریخبالمخاالولیدبنخالدمعسكرمنبالقربالغربيالساحل

بتاریخاالثنینیومبلیغةبجروحالعدینيقیسالصحفي"سھیل"تلفزیونمصورإصابةالثالثة:الحالة
تعز.لمدینةالشرقیةاألحیاءفيللمعاركتغطیتھخاللم،22-5-2017



م،2017-5--31األربعاءیومالذبحانيالعزیزعبدشباب""یمنقناةمراسلإصابةالرابعة:الحالة
صالحالمخلوعوالرئیسالحوثيومیلیشیاالحكومیةالقواتبینالمواجھاتتغطیتھأثناءبشظایا
شرقي.

أطلقتھابقذیفة2017-1–18بتاریخالحذیفيالدینتقيالصحفيالمصورإصابةالخامسة:الحالة
تعز.محافظةفيالمواجھاتلسیرتغطیتھأثناءوذلكوصالحالحوثيملیشیاقوات

قواتأطلقتھابقذیفةم2017-1–18بتاریخالوھبانيالدینصالحالمصورإصابةالسادسة:الحالة
تعز.محافظةفيالمواجھاتلسیرتغطیتھأثناءوذلكوصالحالحوثيملیشیا

لسیرتغطیتھأثناءبجروحالفضائیةصنعاءقناةمراسلفراجأسامةالصحفيإصابةالسابعة:الحالة
10بتاریخوصالحالحوثيملیشیاأطلقتھاقذیفةسقوطإثرحجةمحافظةمیديمنطقةفيالمواجھات

–2–2017

قبلمنبقذیفةاستھدافھمإثرم26/5/2017بتاریخالقدسيولیدالمصورإصابةالثامنة:الحالة
التشریفاتمعسكرقربللمعاركبتغطیةقیامھأثناءقدمھبترإلىأدىمماوصالحالحوثيملیشیا
).م2017–5–26بتاریخوذلكتعزمدینةشرقي

تغطیتھأثناء2017–6–4بتاریخالقرشيباسمالصحفيالمصورإصابةالتاسعة:الحالة
وصالح.الحوثيملیشیاقبلمنتعزمحافظةالتشریفاتمعسكرفيللمواجھات

التحالفلطیرانجویةغارةفيلإلصابةحسینشوقيالمسیرةقناةمراسلتعرضالعاشرة:الحالة
م.2017-7-30شبوةبمحافظةبیحانمدیریةفياحتجاجیةلوقفةتغطیتھمعقباستھدفتھماالعربي

التحالفلطیرانجویةبغارةلإلصابةالكبسيكمالالمسیرةقناةمصورتعرضعشرة:الحادیةالحالة
م.2017-7-30شبوةبمحافظةبیحانمدیریةفياحتجاجیةلوقفةتغطیتھمعقباستھدفتھماالعربي

جويقصف

بتاریخوصالحالحوثيملیشیاتلسیطرةالخاضعالحدیدةإذاعةإرسالبرجتعرضاألولى:الحالة
التحالفقواتطیرانقبلمنجویةغاراتبثالثاستھدافھتمحیثجويلقصفم1-2017–26

العربي.

طیرانقبلمنجویةلضربةإمإفوطنيبإذاعةالخاصاإلرسالمحطةتعرضتالثانیة:الحالة
م.2017-11-14بتاریخمحافظةصبرجبلرأسالعروسمنطقةفيالعربيالتحالفقوات



منجويلقصفالحوثيجماعةمیلیشیالسیطرةالخاضعةالفضائیةالیمنقناةتعرضالثالثة:الحالة
الحراسةأفرادمنأربعةبمقتلتسببمام٢٠١٧-12-8بتاریخالعربيالتحالفقواتطیرانقبل

بجروح.بالقناةالعاملینمنآخرینأربعةوإصابةبالقناةیعملوموظف

صحفیینمنازلتفجیر

لصالحالموالیةوالقواتالحوثيملیشیاقبلمنالشلیفعبدهللالصحفيمنزلتفجیراألولى:الحالة
-16بتاریخصنعاء-محافظة-نھممدیریةبرانمنطقةالحولبقریةالكائنمنزلھبتفجیرقامواحیث

م.11-2017

الكترونیةمواقعحجب

وذلكالعامالشعبيالمؤتمرحزبباسمالناطقنتالمؤتمرموقعحجب:األولىالحالة
.م2017-12-3بتاریخالحوثيلملیشیاتالخاضعةاالتصاالتوزارةقبلمن

قبلمنوذلكالعامالشعبيالمؤتمرلحزبباسمالتابعالمیثاقموقعحجب:الثانیةالحالة
.م2017-12-3بتاریخالحوثيلملیشیاتالخاضعةاالتصاالتوزارة

قبلمنوذلكالعامالشعبيالمؤتمرحزبموبایلالمیثاقخدمةحجب:الثالثةالحالة
.م2017-12-3بتاریخالحوثيلملیشیاتالخاضعةاالتصاالتوزارة

لملیشیاتالخاضعةاالتصاالتوزارةقبلمنوذلكخبروكالةحجب:الرابعةالحالة
.م2017-12-3بتاریخالحوثي

االتصاالتوزارةقبلمنوذلكااللكترونیةصدىصحیفةحجب:الخامسةالحالة
.م2017-12-3بتاریخالحوثيلملیشیاتالخاضعة


