
 اليمن 

مقدّمة 

في  الذي انـتـخب  هادي،  ربه مـنـصور  إلى الرئـيس اجلـديد جلمهـورية الـيـمن، عـبد  حدود بـرسالة   21توجّهت ـمـراسلون بال 
  تدعو املنظمة رئيس الدولة إلى أن يكون ضامناً حلرية الصحافة وحرية اإلعالم، وأن يطوي صفحة القمع.2012شباط/فبراير 

التي كان الرئيس السابق علي عبد الله صالح يدبّره.

لقراءة الرسالة 

 السيد عبد ربه منصور هادي
رئيس جمهورية اليمن 

صنعاء 

فخامة الرئيس، 

حتية طيبة وبعد، 

في  من  ورية الـي ساً جلمـه حديثاً رئـي خابكم  مت انـت قد  أنه  اط/فبراير 21مبا  شـب يل2012  أصبحتم الكـف من األزمة،  عام  عد   ، ـب
 اجلديد، ملدة سنتني، لـلدستور اليمني، وال سيما احلريات األساسية، أمام مجمل املواطنني اليمنيني والرعايا األجانب املقيمني

في بلدكم.

 تأمل منظمة مراسلون بال حدود الدولية املضطلعة بالدفاع عن حرية اإلعالم في أن حتيطكم علماً مبصادر قلقها بشأن الوضع
 عاماً من حكم علي عبد الله صالح.33احلالي حلرية الصحافة في اليمن، بعد 

  وتقوم هذه الهيئة على.2009يكمن أبرز اهتماماتنا في وجود محكمة خاصة مكلّفة بالنظر في جنح الصحافة منذ أيار/مايو 
 هدف واحد يتمثل بإسكات الصحافيني ، تطالب مراسلون بال حدود بإلغائها بكل بساطة منعاً لقيام محكمة استثنائية بالنظر

في جنح الصحافة.

استمرار احـتجاز اـلصحافي ـعبد اإلله من  ية  في ـموقف اـلسلطات اليمـن إلى ذلك، ـترجوكم املنـظمة أن تـعيدوا الـنظر   باإلضافة 
صنعاء واـلصادر بـحقه في  في س2010 آب/أـغسطس 16ـحيدر شائع املحـتجز ـمنذ  ثاني/ـيناير 18جن    عن2011 كانون اـل

فة بالنظر في قضايا اإلرهاب حكم يقضي بسجنه ملدة خمس سنوات تقترن بسنتني من اإلقامة اجلبرية في منزله  محكمة مكلّ
 2011 شباط/فبراير 1بتهمة "املشاركة في عصابة مسلحة لها صالت بتنظيم القاعدة". وبالرغم من صدور مرسوم رئاسي في 

تالي يوم اـل نذ اـل اشرة ـم البيت األـبيض ميـارسها مـب أخذ  التي  عد اـلضغوط  جاز ـب يد االحـت قي ـق أنه أـب سراحه، إال  ناً إطالق   معـل



استمرار كن  عن اـلصحافي. وـل مال اإلفراج  عن احـت عد اإلعالن  قه" ـب عن "قـل اما  يس أوـب إعراب الرـئ إثر  رسوم  هذا اـمل  ـلصدور 
احتجازه يتنافى مع التزامات اليمن الدولية.

 كذلك، ترتكب القوى األمنية اعتداءات جمة ضد عدة صحافيني. وفي خالل العام املاضي، قادت امليليشيات املقرّبة من احلكومة،
ديدات وأصبحت التـه ها.  عن تغطيـت وسائل اإلعالم  نع  شعبية وـم اضة اـل مع االنتـف ية لـق ية حقيـق روفة بالبلطجـية، حمالت عقاـب  املـع
 الهاتفية واالعتداءات اجلسدية يومية. وباتت عمليات االعتقال واخلطف شائعة. وفي ظل سيطرة الصحافة املستقلة واملعارضة

في البلد، حاولت السلطات قطع شبكات توزيع هذه الصحف ومصادرة بعضها.

شـباط/فبراير 15مؤخراً، قام ثماـنية رجال ـمسلّحني بالـعصي واـلسكاكني ومـناصرين للرـئيس اـلسابق في    في صنعاء2012 
له غراب وفريق عمله، وـمصور قناة النيل منير اـلضالعي. وهذا هو ثالث هجوم  باستهداف مراسل بي بي سي العرـبية عبد اـل

ينفّذ ضد صحافي بي بي سي في أقل من سنة.

 تناشدكم مراسلون بال حدود تفكيك شبكة البلطجية ووضع حد ألعمال العنف اجلسدية وممارسات الترهيب ضد اإلعالميني.
 فـيجب فتح حتقيقات ـمستقلة ومـحايدة في مـجمل االنتـهاكات املرتكبة وإـحالة اـملسؤولني أمام الـقضاء. ومن املهم أيضاً تسهيل

تدفق املعلومات، عبر إنهاء احلصار املفروض على بعض أسر التحرير ومصادرة الصحف. إن التعددية اإلعالمية لضرورية.

وتذكر املنظمة بأهمية منح تأشيرات دخول للصحافيني األجانب الراغبني في السفر إلى اليمن.

 إننا لندرك القضايا الكثيرة التي يجدر بكم أن تواجهوها غداة انتخابكم. ونشكركم على اهتمامكم بتعليقاتنا ومالحظاتنا كي
تصبح حرية الصحافة وحرية اإلعالم واقعاً ملموساً في اليمن، مساهمني بذلك في طي صفحة سنوات القمع السوداء.

وتفضّلوا، يا فخامة الرئيس، بتقبل فائق االحترام والتقدير. 

أوليفييه باسيل
األمني العام بالوكالة ملراسلون بال حدود 


