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مضايقة
استمرار االنتهاكات بعد مرور ثالثة أشهر على تولّي الرئيس اجلديد مهامه

31/05/12–  مراسلون بال حدود 

لدعاوى الـقضائية وأـعمال التـخويف التي ـتستهدف زايد ـل  تدين ـمراسلون بال حدود ـبأشد الـعبارات اـلعدد املـت
.منذ شهرالصحافيني في اليمن 

ستقرار السيـاسي والعـنف، يـعاني عدم اال الذي يـسوده  هذا البـلد  "في  طار، أعلـنت املنظـمة:  هذا اإل  في 
ومة جدر باحلـك لذا، ـي ضدهم.  ستقلة  احلرة واـمل أعداء اـلصحافة  فّذها  من ـمضايقات ـمستمرة يـن  اـلصحافيون 
ية، في املحاـفظات الناـئ ذلك  في  مبا  في الـقطاع اإلعالمي،  عاملني اـملحترفني  اية اـل إلى حـم ية أن ـتسعى   اليمـن

وضمان مثول مرتكبي هذه اجلرائم أمام القضاء".

 ، قام مدير عام مركز املعلومات بوزارة اخلدمة العامة بتهديد وإهانة الصحافي في2012 أيار/مايو 27في 
صحافيني  في نقـابة اـل اشط  ثورة والعـضو الـن شبيطةجـريدة اـل مد  وقدمـح أجراه مـعه.  هاتفي  صال  في اـت   

 الصفحة األولىتصرّف هذا املسؤول الرفيع املستوى على هذا النحو رداً على نشر مقال ملحمد شبيطة في 
في من اجلـريدة وجود 27  إلى  يه  أشار ـف ار/مايو  أـي الـ7  من ـبني  وظف  مت50 أالف ـم الذي  وظف  الف ـم   

توظيفهم أخيراً في اخلدمة املدنية لديهم وظائف سابقة فهم "موظفني مزدوجني".

يوم نـفسه، استهدف  باء سبأ اـلرسمية وـعضو في نـقابةأمني الصفافي اـل  ، وهو صحافي يـعمل في وـكالة أـن
عاذ الة ـم في الوـك عام مـكتب رـئيس مـجلس اإلدارة رـئيس التـحرير  مدير  عن  صدرت  ديدات   اـلصحافيني، بتـه
له مـحمد شبيطة. وقد أـعلن ـمعاذ ـبجاش أنه الذي أورده زمـي  ـبجاش، إثر ـنشر ـمقال ـيستعرض اخلبر نـفسه 
 سيجعل الصحافي يدفع ثمناً غالياً متوعّداً بتصفيته جسدياً وكسر رأسه ومضيفاً أن "أحداً ال يستطيع أن

ينفعه مبا فيها نقابة الصحافيني".

هذا املـناخ املـشحون حد ـل وضع  زمة ـل تدابير الال خاذ اـل سلطات باـت حدود اـل طالب مـراسلون بال  يه، ـت ناء عـل  ـب
بالتوتر والترهيب.
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 خاللباإلضافة إلى ذلك، ما زالت جماعات مسلّحة في جنوب اليمن تعتدي بانتظام على وسائل اإلعالم في 
يات التـمشيط ار/مايو 26 ففي. عمـل أـي يوم وإحراـقها2012   ، متت ـمصادرة عدة ـنسخ من صحيفة أـخبار اـل

 في محافظة عدن (اجلنوب). ومن شأن هذه احلرائق املتعمّدة التي تهدف إلى االحتجاج على توزيع الصحيفة
 في املنطقة، أن تعيد إلى األذهان املمارسات القدمية التي كانت قوات األمن تلجأ إليها في خالل االنتفاضة

.2011الشعبية في العام 

  أيار/مايو املاضي، حوالى الساعة الثانية فجراً، أطلق مسلّحان النار على أبواب ونوافذ منزل رئيس25في 
 ، في عدن.  سواء كان هذا احلادث شروعاً في القتل أو إنذاراً نهائياً،عدنان األعجمحترير صحيفة األمناء، 

حول قاالت  ناء ـم شر األـم ية ـن مال اإلجراـم هذه األـع سبب  كون  وقد ـي صحافي.  أسرة اـل رويع  في ـت جنح  قد   ـف
قضايا الفساد.

 ، وهو ـمراسل صحافي ألسبوعية اـلنداء وـنيوز مين، ضحيةحسام عاشور، وقع 2012 أـيار/مايو 16وفي 
محاولة اغتيال، في سيئون الواقعة في محافظة حضرموت (الشرق).

 تورّطت فيها إدارة صندوق إعادةكان الصحافي يحقق في قضايا فساد واختالس في محافظة حضرموت، 
 ، التابع لوزارة األشغال العامة. قبل وقت قصير من وقوع احلادث، مثل حسام عاشور أمام محكمةاإلعمار

 جنائية بسبب كتاباته الصحافية واالتهامات بالفساد الواردة فيها. وفي خالل اجللسة، طلب محامي املدعي
من املحكمة لزوم "االنضباط" في التعاطي مع حسام عاشور.

واملرة وقود،   ولدى ـمغادرة اـلصحافي املحـكمة، حاولت سيارة اإلـطاحة به مرـتني، املرة األولى أمام مـحطة لـل
كان ـمحامي صندوق إعادة اإلـعمار. وفي أشار اـلصحافي إلى أن سائق اـلسيارة  قة. وقد  ية أمام حدـي  الثاـن
الذي قاب  من الـع وحدها اإلفالت  هذه تخـتصر  يال  اولة االغـت حدود "أن مـح راسلون بال  ترى ـم  هذا اـلسياق، 

يستفيد منه احلكام املحليون وأتباعهم، في ظل استمرار مضايقة الصحافيني".

  ندد فيهامقالهما زالت دعوى جنائية مرفوعة ضد الصحافي على خلفية اتهامه بـ"إهانة موظف" بعد نشره 
ية في ـحضرموت بوجه  بتـفشي الـفساد في صندوق إعادة اإلـعمار ـبشكل خاص وـعلى ـمستوى اإلدارة املحـل

عام.
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ها.ـبشرى العامري تالحق اـلصحافية  التي جترـي قات  ني ـبسبب التحقـي أمام الـقضاء اليـم ريدة األولى   من ـج
مال مال وأـع استنكارات اإلـه صدى  عةً  صنعاء مرـج في  في مسـتشفى اـلسبعني  عاملني  تم مبـطالب اـل هي تـه  ـف

  أيار/مايو املاضي، مثلت الصحافية أمام املحكمة ومت16الفساد التي يرتكبها بعض موظفي املؤسسة. وفي 
ضد بـشرى الـعامري شكويني  ساعات تقريـباً. فـقدمت إدارة املستـشفى  ملدة ثالث  إلى أقوالـها  ستماع   اال

 فيصل ومت إشراك زميلـيها  محمد عايش ورـئيس حترـيرهاهاني املحويتيوزميليها سكرتير حتـرير األولى 
يوم ورـئيس حترـيرها الصفواني   وتعتبر مراسلون بال حدود أن "هذه.إبراهيم مجاهد من صحيفة أـخبار اـل

اإلجراءات تهدف بشكل واضح إلى تخويف الصحافيني وثنيهم عن إجراء حتقيقات حساسة".


