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اعتداءات بالملة ضد العلميي في صنعاء

 تعرب مراسلون بل حدود عن بالغ قلقها إزاء تدهور وضع حرية الصحافة في اليمن. إن أعمال العنف الرتكبة ضد الصحافيي
 تزداد على غرار الراسل الفرنسي الذي اعتدت عليه قوات المن الركزي اليمنية بينما كان يغطي الواجهات بي التظاهرين

 . أيلول/سبتمبر الاضي13وقوى النظام أمام السفارة المريكية في صنعاء في 

، تعرّض2012في هذا الطار، ذكّرت النظمة قائلةً: "إننا في غاية القلق على سلمة الصحافيي في اليمن. منذ بداية العام   
 عدة إعلميي ومواطني صحافيي للعتداء و/أو التوقيف، في حي أن احترام وسائل العلم وحمايتها يشكلن ضمانة

 ."أساسية لرية الصحافة في بلد مثل اليمن يتطلع إلى الديقراطية

  الذي يتعاون باستمرار مع  بنجامي ويتشيك    لفوا دو ين أيلول/سبتمبر، تعرّض رئيس ترير الوقع الخباري 13في 
  في العاصمة اليمنية، للعتداء بالقرب من السفارة المريكية بينما كان يغطي تظاهرة نظمت رداً على الفيديو24فرانس 

الناهض للسلم "براءة السلم" مع أنه ذكر أنه صحافي وأبرز بطاقته الصحافية. فأجبر على تسليم بطاقة ذاكرة كاميرته  
 للفلت من العتدين عليه. أحد الواطني صوّر الهجوم الذي وقع ضحيته. ويظهر التسجيل الراسل وعناصر من قوات المن

شبكات التواصل الجتماعيالركزي تعتدي عليه. .ما زال هذا التسجيل متوفراً على   

 لم يكن الراسل الفرنسي الصحافيَ الوحيد الذي تعرّض لعمل ماثل. ففي اليوم نفسه، أقدم عناصر من قوات المن الركزي
  بينما كان يغطي الظاهرة. في اتصال مع مراسلون بل حدود،محمود الزالعي الساحات الهليةعلى مهاجمة مصور قناة 

 .وضّح أمي عام نقابة الصحافيي اليمنيي مروان دماج أن الصحافي الراقد حالياً في الستشفى قد كسرت يده

  لنشره أسماء جنود مسؤولي عن محاولة اغتيال أمي عاممحمد عياش أيلول/سبتمبر، استدعى القضاء الصحافي 15في 
 الزب الشتراكي اليمني، الدكتور ياسي سعيد نعمان. وقد أثار هذا الستدعاء احتجاجات شديدة عبّر عنها ناشطون

 .وصحافيون ينيون وصفوا هذا الجراء بالدليل الديّ على تراجع وضع حرية الصحافة في البلد

http://www.youtube.com/watch?v=ghB32CotgVU&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=ghB32CotgVU&feature=player_embedded
http://benjaminwiacek.com/


علي عبدا خالد هما الوكالة العربية للعلم أيلول/سبتمبر، قام جنود الرس المهوري بتوقيف مصورين من 11في   
  بينما كانا يجريان تقيقاً حول تدمير قصر الكومة نتيجة انفجار استهدف وزير الدفاع. فصودرتعبد الرحمن الالدو

 معداتهما وتسجيلتهما. ومن ثم عمد الرس المهوري الكلّف بحماية الباني الرسمية إلى تنفيذ ثلث مداهمات في
  ولكن الصحافيي العتقلي أفرج عنهما في اليوم نفسه واستعادامروان خالدالقر. ألقي القبض على الدير التنفيذي 

 .كاميراتيهما

  نسخة من جريدة أخبار20000في اليوم السابق، في لج (جنوب البلد)، أمر السؤول العسكري عن النطقة بصادرة 
اليوم الصادرة في صنعاء، واحتجاز موزعها، ومصادرة باص يعود إلى الصحيفة. صحيح أن معدات الريدة قد أعيدت،  

 ولكن النود أتلفوا أعدادها بالكامل. ترى نقابة الصحافيي أن إتلف هذه العداد يرتبط بقالت تخص نشاطات الشبكات
 .الرهابية في النطقة

 تندرج العتداءات التكررة التي يرتكبها جنود الرس المهوري في سياق مقلق يستهدف فيه الصحافيون اليمنيون بشكل
  ونهبت سيارته في شمالعبد ربه الشيشي الصينية، ت العتداء على مصور قناة 2012 أيلول/سبتمبر 16خاص. في 

العاصمة اليمنية. ولكن أسباب إفراط النود في مارسة العنف ما زالت مجهولة مع الشارة إلى أن الصحافي أفاد بأنهم اعتدوا  
  . عليه بعنف بعد أن علموا بهويته العلمية

http://alkhabarnow.net/11589

