
 اإلفالت من العقاب

 تهديدات وحرائق جرمية في جنوب اليمن

تعرب مراسلون بال حدود عن بالغ قلقها إزاء ممارسات التنكيل التي تقوم بها األجهزة األمنية في اليمن وال
 .سيما في جنوب البالد

في هذا اإلطار، أعلنت مراسلون بال حدود: "أصبحت التهديدات والضغوط وعمليات االختطاف املوجهة ضد
الصحافيني واحلصار املفروض على مقرات وسائل اإلعالم وأعداد املنشورات واحلرائق اجلرمية املنفّذة فيها
هذه في ارتـكاب  التي تستـرسل  قوى األمنـية  في البالد. ال يـجوز لـل صحافة املـستقلة  خبزاً يومـياً تتـناوله اـل
 ."االنتهاكات أن تستفيد من اإلفالت التام من العقاب

آذار/مارس10 في قوى األمنـية2012   أقدمت اـل عدن (جـنوب اليـمن)،  في محافـظة  حي املنـصورة  في   ،
وقوات مكافحة اإلرهاب، بقيادة املسؤول املحلي سند عبد الله بدر امليسري، على االعتداء على فواز احليدري
اسعة والـنصف ـمساء، اقـتحم الة اـلصحافة الفرـنسية. حوالى اـلساعة الـت عاون ـبصفة ـمستقلة مع وـك الذي يـت
مدة ثالثة نذ  ية ـم قوى األمـن عرّض ـملضايقة اـل بأنه يـت ماً  يه، عـل نادقهم إـل زله، ووـجهوا ـب رجال ـمسلحني مـن ثالثة 
أشهر وتلقى عدة تهديدات بالقتل على هاتفه اجلوال. ويبدو أن سند عبدالله بدر امليسري قد هدده قائالً بأنه
بل أن أيام ـق إياه ثالثة  حاً  بذلك ماـن قوم  به لـي في أن ـيشي  وبأنه يـك سيقتله  وبأنه  نه  سيجميه ـم أحد  من  من 
فواز التي تلقـاها  كل التهـديدات  يتـصرّف بحـياته. وقـبل مـغادرة مـنزل الـصحافي، مـحت األجـهزة األمنـية 
.احليدري على هاتفه اجلوال. وبعد هذا احلادث، تقدّم الصحافي بشكوى لدى الشرطة وبدأ بالتحقيق

هؤالء اـلـصحافيني من  فواز اـحلـيدري  من اـلـصحافيني اـملـستقلني. ويـعـتبر  عدداً قليالً  عدن  ـتـضم منـطـقة 
.الشجعان الذين يقومون بتغطية األخبار في اجلنوب، مواجهني خطر اجتذاب أعمال االستخبارات االنتقامية

 نسخة من صحيفة أخبار19000  آذار/مارس املاضي، أحرقت جماعة مسلحة11 باإلضافة إلى ذلك، في
اليوم وجريدة مين فوكس الصادرة باللغة اإلنكليزية في مدينة احلوطة. وكانت هذه النسخ معدة للتوزيع في
قل كانت تـن التي  لة  سائق احلاـف أسلحتهم  فردان ـب هدد  وقد  ية).  (مدن جنوـب ضالع  عز وحلج وإب واـل مدن ـت
الصحف. وأجبروا دراجني على تفريغ وقودهم إلضرام النار فيه. ووجهت تهديدات ضد موزعي الصحف إذا
من قد جنت  يوم  بار اـل بأن ـجريدة أـخ فوكس  وتذكّر مين  هاتني اـلصحيفتني.  من  يع ـنسخ  في ـب استمروا  ما 

 آذار/مارس املاضي. أغلق مسلحون8 محاولة حريق جرمي نفّذ ضد مقرها الواقع في محافظة الضالع في
.الصحيفة ملدة أسبوعني وأحرقوا عدة أكشاك لبيع الصحف التي توزع يومياً

صحافة املـستقلة، ريد تـضييق اخلـناق عـلى اـل التي ـت صادمة األجـهزة األمنـية  هذه املـناورات اـل تـشرف عـلى 
في اـلـعام . وتضاف هذه املناورات إلى قائمة طويلة من2011 لتميّــزها بتغطيـتـها لالنتـفـاضة اـلـشعبية 

.انتهاكات حرية الصحافة

.في مطلع شهر شباط/فبراير املاضي، أدانت منظمة مراسلون بال حدود حجب صحيفتي الثورة واجلمهورية

ما زال شلفي. ـف ناة اجلـزيرة، أحـمد اـل راسل ـق لة حتـركات ـم في عرـق قومي  ستمر األمن اـل ذلك، ـي لى  وعالوة ـع
رشاد اـملـصري، وزير الداخـلـية اـلـسابق،  إثر ـقـيام  سنة،  مدة  هذا اـلـصحافي محـتـجزاً ـمـنذ  سفر  جواز 



يه أداء عمـله عذّر عـل عبر البالد، يـت سفره  استحالة  ظل  وفي  باً لتجـديده.  راسل طـل قدّم اـمل مبـصادرته عـندما 
.كصحافي

 في صنعاء، أقدم جنود من الفرقة املدرعة األولى على استدعاء طاقم تلفزيوني2012  آذار/مارس13 في
سائق فـيصل اـلشامي رمزي احلرازي واـل من اـلصحافي أـحمد غيالن واـملصور  ؤلف  يوم اـمل من اـل ناة الـي من ـق
حول االعتقاالت غير الشرعية. وصادر اجلنود معداتهم التقنية وهواتفهم اجلوالة بينما كانوا يعدّون حتقيقاً 
 .قبل إخالء سبيلهم بعد فترة


