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إدانات محليــــة وعربيـــــــــــــــــــــــــة ودولية واسعــة ..

» عـــــمـل هــمـجــي اقتحام «
اتحاد الصحفيين العرب: 

نرفض تقييد اإلعالم

االتحاد الدولي للصحفيين :
اغالق «اليمن اليوم» يعرقل مسيرة اليمن في التغيير

تـــحـــاد  ا ن  دا
الـــصـــحـــفـــيـــيـــن 
الـــعـــرب اقــتــحــام 
مقر قناة «اليمن 
ــوم» الفضائية  ــي ال
بصنعاء ووقف بثها 
ومصادرة أجهزتها. 
ـــــــــد رفـــضـــه  وأك
ات الــتــي  اإلجـــــــــراء
ـــاة  ـــقـــن طــــالــــت ال
ـــالم  وإقـــصـــاء اإلع

تحت أي مبرر.
وقال أمين عام اتحاد الصحفيين 
العرب, حاتم زكريا لوكالة خبر لألنباء 
من القاهرة: إن االتــحــاد العام ضد 
أي قيود على اإلعــالم بصفة عامة.  
مشيرًا إلــى أن اإلعـــالم يلعب دورًا 
مهمًا ويساند الحكومة في الحكم 

الرشيد وينور طريقها.
وأكد أمين عام اتحاد الصحفيين 
العرب أن اإلعالم في أي بلد في العالم 
حر, وأن اإلعــالم يصحح من مسار 

الحكومة ويساندها في أداء عملها.

ــم  ــات وقـــــــال ح
زكــريــا: "إنــنــا في 
ــــاد الـــعـــام  ــــح االت
للصحفيين العرب 
نرفض ما تعرضت 
ــمــن  ــي ـــاة «ال لــــه قـــن
الــــيــــوم»، ونــرفــض 
أي إقـــصـــاء لحرية 

اإلعالم".
وتابع زكريا: إنه 
ال يــوجــد أي مبرر 

ـــحـــكـــومـــة  ـــل بــإغــالق القناة كون ل
هناك قانون يحدد حريات الصحافة 

واإلعالم.
وقال أمين عام اتحاد الصحفيين 
العرب: إن الحريات اإلعالمية هي 
ــي الحكم  الــمــســاعــدة للحكومة ف
الرشيد وتنير الطريق لها لتعرف 

ماذا يدور حولها.
وثمن زكريا حرص الشعب اليمني 
على وطنه.. متمنيًا للشعب اليمني 
التوفيق وللسلطات الحاكمة العمل 

لصالح الشعب.

«الشموع»: ندين االقتحام 
ونعتبره تعديًا على الحريات

مركز حقوق اإلنسان: جّسدت القناة 
صوت الشارع وإغالقها تقييد للحرية

دانت مؤسسة الشموع للصحافة 
واإلعــالم قيام الحرس الرئاسي 
باقتحام قــنــاة «الــيــمــن الــيــوم» 
الفضائية وإغــالقــهــا ،معتبرة 
ذلك أنه يتنافى مع ِقيم الحرية 
ومبادئ الديمقراطية والرأي والرأي 

ل انتهاكًا للدستور وخروجًا عن االحتكام للقانون..
ِّ
اآلخر ويمث

واعتبرت مؤسسة "الشموع" ما قام به الحرس الرئاسي تعديًا على حرية 
 للحقوق 

ً
 لقمع حرية الكلمة وتكميمًا لألفواه ومصادرة

ً
الرأي والتعبير ومحاولة

والحريات المكفولة.. معبرة عن تضامنها مع الزمالء في قناة «اليمن اليوم» 
ومستنكرة االعتداء على القناة واستوديوهاتها وموظفيها .

ودعت جميع الزمالء في بالط صاحبة الجاللة(الصحافة) ونقابة الصحفيين 
اليمنيين واالتحاد الدولي للصحفيين وكافة المنظمات الحقوقية إلى للتضامن 
مع "اليمن اليوم" حتى ال يتكرر مثل هذا الحادث المأساوي في حق وسائل 

اإلعالم وحرية التعبير..
كما أكدت مؤسسة الشموع على إدانتها الحادثة باعتبارها اعتداًء سافرًا 

وانتهاكًا خطيرًا للحريات وقمعًا غير مسبوق في البالد.

دان المركز الوطني لحقوق اإلنسان 
وتنمية الديمقراطية اقتحام وإغالق 
قناة «اليمن اليوم»، من قبل جنود 
الحرس الرئاسي.. واكد المركز- في 
بيان صادر عنه- إدانته ألي تقييد 
لحرية اإلعالم وحق التعبير والرأي 
من جهات مفترض ان يكون جزءًا 
رئيسيًا من دورهــا حماية وتعزيز 
هذه الحقوق ال العمل على انتهاكها. 
داعيًا رئيس الجمهورية إلى إعادة 
النظر في مثل هذه االعمال المسيئة 
لطبيعة التوجه الديمقراطي لليمن 

في ظل مرحلة التغيير والبناء .
ــز: ان مــا قــامــت به  ــمــرك وقــــال ال
قناة «اليمن اليوم» هو نقل صوت 
الشارع الغاضب إلى الشاشة ومتابعة 
وتغطية أحــداث العصيان المدني 
الشعبي على فشل حكومة الوفاق في 
تحقيق التنمية واالستقرار وتوفير 
المشتقات النفطية والكهرباء وبما 
لمعلنة للنظام  لــحــقــوق ا تكفله ا
السياسي اليمني في اطــار احترام 
وحماية حق الرأي والتعبير والعمل 

اإلعالمي المحترف.

فعاليات المجتمع المدني يدينون اقتحام قناة «اليمن اليوم»
كفاح: إجراء قمعي

دانــت المنظمة الوطنية لمناهضة العنف واإلرهــاب(كــفــاح) قيام 
قوات الحرس الرئاسي باقتحام مقر قناة اليمن اليوم ونهب محتوياتها 
ات قمعية وتتنافى مع حق التعبير عن الرأي والنهج  معتبرة تلك اإلجراء

الديمقراطي.
وطالبت المنظمة سرعة تعويض القناة وإعــادة المنهوبات طبقًا 

للنظام والقانون والمواثيق الدولية.

مركز نشوان الحميري: تهديد خطير
دان مركز نشوان الحميري للدراسات واإلعــالم اقتحام مقر قناة 
"اليمن اليوم" مــن  قبل أفــراد من الحرس الرئاسي في يــوم األربعاء 

٢٠١٤/٦/١١م، والعبث بمحتوياته ومصادرة  أجهزته.  
وقال المركز في بيان له انه يعبر عن إدانته  الشديدة لالعتداء على 
قناة "اليمن اليوم" الذي تم دون مسوغ قانوني أو حكم قضائي. معتبرًا 
أن  هذا االعتداء يعد تهديدًا خطيرًا لحرية الصحافة والتعبير وللعمل 

اإلعالمي في اليمن".  

اصدقاء الحضارات: اعتداء سافر
مؤسسة أصدقاء الحضارات دانت االعتداء على قناة اليمن اليوم معتبرة 

إياه اعتداًء سافرًا استهدف حرية التعبير والكلمة .

محامون ضد الفساد: همجية فجة
شبكة محامون ضد الفساد وصفت االعتداء على قناة «اليمن اليوم» 

بالهمجي المنافي لكل القيم اإلنسانية.
وقال طارق الشرعبي -أمين عام الشبكة: يجب إدانة كل عمل يسعى 
ات  إلى االعتداء على حرية التعبير فبقاء اإلعالم بكافة التوجهات واالنتماء

ضمان فعال لكفالة جميع الحقوق لجميع المواطنين.

العدالة للمحاماة: نطالب بالتحقيق
طالبت مؤسسة العدالة للمحاماة واالستشارات والتدريب بتشكيل 
لجنة للتحقيق في واقعة االعتداء وإعالن النتائج عبر وسائل اإلعالم 

الرسمي .

جمعية الرأفة: اعتداء جبان
جمعية الرأفة لتأهيل الفئة األشد فقرًا اكتفت بالقول: إن االعتداء على 
قناة «اليمن اليوم» اعتداء على حرية التعبير واصفة االعتداء بالجبان .

مؤسسة العليا: عمل بوليسي
من جهتها اعتبرت مؤسسة العليا للدراسات القانونية بان استخدام 
وحدة عسكرية تتبع الحرس الرئاسي في االعتداء على قناة إعالمية 
عمل يتنافى مع القيم واألخالق فالبعد عن التحلي بالطرق القانونية 

يجعلنا أمام دولة بوليسية .

صحفيات بال قيود تدعو للكف عن مضايقة اإلعالميين
دانت منظمة صحفيات بال قيود اقتحام مقر قناة اليمن اليوم من قبل 
قوات عسكرية تابعة للحرس الرئاسي. وطالبت السلطة باحترام حرية 

الرأي والتعبير والكف عن مضايقة الصحفيين واإلعالميين .
كما دعت كافة منظمات المجتمع المدني والصحفيين لمواجهة مثل 

هذه اإلعمال التي تستهدف حرية الرأي والتعبير .

طالب االتحاد الدولي للصحفيين الجمعة بأن تحترم السلطات اليمنية حرية التعبير 
والقوانين اليمنية بعد ورود تقارير تفيد باغالق محطة تلفزيونية بالقوة.

وبحسب ما ورد في التقارير االخبارية، فقد قامت قوات حكومية يوم االربعاء الموافق 
١١ يونيو باقتحام مقر المحطة التلفزيونية الخاصة "اليمن اليوم" والواقع في العاصمة 

اليمنية صنعاء. وقامت هذه القوات بوقف البث ومصادرة تجهيزات القناة.
وقال جيم بوملحة، رئيس االتحاد الدولي للصحفيين: "إننا ندين قرار السلطات 
اليمنية باغالق هذه المؤسسة االعالمية. إن التعبير عن مواقف معارضة ال يبرر هجوم 
الحكومة على االعالم، وتختلف المعارضة السياسية جذريا عن التحريض على الكراهية 

أو تهديد السالمة العامة. "
"إن هذه االفعال القمعية وغير القانونية تخرق بشكل فاضح حرية االعالم والتعبير 
في اليمن، وال تخدم إال في عرقلة مسيرة البلد في الطريق إلى التغيير. إننا نضم صوتنا 
إلى نقابة الصحفيين اليمنيين في مطالبتها للحكومة اليمنية بالتراجع عن قرارها في 

ات التي تم اتخاذها." اغالق المحطة والتحقيق في اإلجراء

فروع المؤتمر وأحزاب التحالف  تطالب بسرعة إعادة بث القناة
عبرت فروع المؤتمر الشــعبي العام وحلفائه فــي عموم محافظات الجمهورية 
عــن اســتنكارهم الشــديد لالعتداء الــذي قام بــه مجموعة من أفراد الحراســة 
الرئاســية ضد قنــاة "اليمن اليوم" وتحطيم بعض مكاتبهــا ومصادرة أدواتها 

وترهيب كادرها وموظفيها .

وقالت البيانات الصادرة عن فروع المؤتمر وحلفائه: إن ذلك االعتداء غير المبرر لم يعكس فقط الضيق 
الذي وصل لدى البعض نتيجة ارتباط القناة بهموم المواطنين ونقل كل ما يحدث في أمانة العاصمة وعموم 

محافظات اليمن بكل صدق ومسئولية من منطلق اإليمان المطلق بالرسالة اإلعالمية ودورها الرئيسي، 
لم يعكس ذلك وحسب وإنما عكس أيضًا أن هناك توجهات حقيقية تستهدف إسكات الوسائل 

اإلعالمية والصحفية والنيل من كل األقــالم الحرة الشريفة التي تتحدث بلسان الوطن و 
المواطن على حد سواء.

حيث أكد فرعا المؤتمر الشعبي العام بمحافظتي تعز وإب وأحزاب التحالف الوطني 
ات الالقانونية التي طالت قناة «اليمن اليوم» الفضائية  الديمقراطي أن تلك اإلجــراء
وكادرها وطاقمها اإلعالمي ال تعبر عن روح المسئولية الوطنية بقدر ما تكشف عن 
توجهات قمعية تستهدف النيل من بعض الوسائل اإلعالمية السيما المرتبطة منها 

بالمواطن وأمنه واستقراره .
وتابع البيان الصادر عن مؤتمريي تعز وحلفائهم: وإننا إذ ندين ونستنكر 
بشدة ذلك العمل الهمجي االنتقامي الذي استهدف قناة «اليمن اليوم» فإننا 

نؤكد أنه كان يجب أن يتم انتهاج السلوك الديمقراطي الحضاري إن ثبت أن القناة 
ات القانونية وفقًا  خرجت عن رسالتها اإلعالمية الوطنية والذي يتمثل باتخاذ اإلجراء

للدستور والقانون من منطلق اننا نعيش في دولة يحكمها الدستور والقانون وليس 
األهواء واألمزجة الشخصية.

إلى ذلك طالب مؤتمريو محافظة إب وحلفائهم من كافة األحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات 
المجتمع المدني إدانة ما تعرضت له قناة «اليمن اليوم» من اعتداء كونه يعد اعتداء على حرية الرأي والرأي 
اآلخر وإسكاتًا لصوت الحقيقة، وإعادة كافة األدوات واألجهزة المنهوبة واالعتذار رسميًا للقناة عما بدر من 

تصرف من قبل من قاموا باقتحامها ونهبها..
 بينما اعتبر مؤتمريو الجوف ومأرب والبيضاء وحلفاؤهم ان االقتحام مثل عملية طائشة ال تتفق مع قيم 

الديمقراطية وحرية اإلعالم والممارسة السياسية، ومخالفة صريحة وواضحة وانتهاكًا سافرًا لنصوص 
الدستور والقانون وتعديًا على حرية الرأي والتعبير وتجاوزًا لمضامين مخرجات الحواطر الوطني..

وفي ذات السياق وصف مؤتمريو ريمة والحديدة والمحويت وحجة وحلفاؤهم اقتحام قناة «اليمن اليوم» 
بالعمل الهمجي والالمسئول وتصرف ينم عن توجه غير مدروس من قبل من يقف وراء هذا السلوك، لتنفيذ 
رؤى وسياسة «اإلخوان المسلمين» والنزول عند رغبتهم في اسكات االصوات التي تكشف حقيقة وخطورة 

«أخونة» الدولة ومحاولة ايجاد شرخ بين المؤتمر الشعبي والرئاسة..
الفتين إلى أن اقتحام قناة «اليمن اليوم» جزء من هذا المخطط الذي أقدمت عليه الحماية الرئاسية لتغطية 

عجز وفشل وزراء اإلخوان الذي طالما كشفته قناة «اليمن اليوم»..
وتوالت البيانات المؤتمرية المنددة والمستنكرة للعمل الهمجي الذي استهدف قناة «اليمن 
اليوم»، حيث أكد مؤتمريو عدن ولحج وأبين والضالع وحلفاؤهم أن اقتحام قناة «اليمن 
اليوم» ونهب محتوياتها ومعداتها عمل خطير ينذر بمستقبل مظلم لحرية الكلمة 
واإلعالم، وتصرف يتنافى مع قيم وأخالق المسئولية، ومحاولة بائسة إلخفاء الفشل 

والعجز الذي وصلت إليه حكومة الوفاق..
ــذي استفز كل  محذرين مــن تبعات وتــداعــيــات هــذا السلوك المشين ال
الوطنيين والشرفاء وأدانته كل المنظمات واالتحادات الدولية المهتمة بالشأن 

الديمقراطي والحقوقي واإلعالمي..
من جانبهم استهجن مؤتمريو صنعاء وعمران وذمار وصعدة اقتحام 
مقر قناة «اليمن اليوم»، وأكدوا أنه شروع في قمع حرية الكلمة وتكميم 

لألفواه ومصادرة للحقوق والحريات..
داعين كل المنظمات الحقوقية وكافة الصحفيين والناشطين السياسيين 
والحقوقيين إلى الوقوف إلى جانب قناة «اليمن اليوم» احقاقًا لحقها في كشف 

الحقيقة التي يسعى الفاشلون لتغطيتها وتعتيمها عن الشعب..
مؤتمريو حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى أعتبروا من جانبهم إقدام أفراد من 
الحماية الرئاسية على اقتحام قناة «اليمن اليوم» ووقف بثها سابقة خطيرة لم يسبق أن حصلت 

في أي بلد يتمتع بحرية وديمقراطية..
وقالوا: إن هذا العمل يكشف النوايا المبيتة لقمع الحريات الصحفية واإلعالمية..

هذا وطالبت فروع المؤتمر وحلفائه في بياناتها بسرعة إعادة كل ما نهب من القناة واالعتذار عن هذا 
التصرف الخطير والسافر وإعادة البث للقناة..

طاهر: إغالق يتنافي مع اإلعالن العالمي لحقوق االنسان
 قال رئيس الهيئة العامة للكتاب ونقيب الصحفيين 
اليمنيين األسبق عبدالباري طاهر: إن إقــدام قوات 
الحرس الرئاسي على اقتحام ومصادر أجهزة بث قناة 
"اليمن اليوم" الفضائية وكذا محاصرة الصحيفة، إجراء 
سيء ويمس الحريات العامة والديمقراطية ويمثل بادرة 
ــرأي والتعبير والحريات  سيئة تمس صميم حرية ال

الصحفية بشكل عام.
وأكد طاهر أنه ينبغي على كل الصحفيين والحريصين 
على الحريات العامة، والديمقراطية الوقوف ضد هذه 
لة  الخطوة، معتبرًا االقتحام إجراء عدوانيًا ويجب مساء

من يقف خلفه.
وأضــاف: "إن اإلقــدام على إيقاف أية قناة أو صحيفة 
بــدون االحتكام للقضاء يعتبر اعتداء على الحق في 

الحصول على المعلومة وحرية التعبير».
وقال إن ذلك يتنافى مع اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

والدستور اليمني ومخرجات الحوار الوطني.
وشدد طاهر في سياق تصريحه لوكالة "خبر" على 
ضرورة أن يكون لـ"نقابة الصحفيين" اليمنيين موقف 
واضح وقوي ضد هذا اإلجــراء القمعي المتنافي مع كل 

المواثيق- وفق قوله.

أروى عثمان: اقتحام القناة انقالب على مخرجات الحوار
استنكرت الناشطة الحقوقية واإلعالمية اليمنية، أروى عبده 
علي عثمان, اقتحام وإغــالق قناة "اليمن اليوم" الفضائية من قبل 
أفراد الحماية الرئاسية, األربعاء الماضي بصنعاء. وقالت: إن ما حدث 
ُيعد انقالبًا ضد مخرجات الحوار الوطني ومخرجات فريق الحقوق 
والحريات خاصة. وقالت أروى عثمان, رئيس فريق الحقوق والحريات 
بمؤتمر الحوار الوطني الذي انعقد طوال عام في اليمن: إنه "ال يحق 
لرئيس الجمهورية، وال لرئيس الوزراء، وال ألي جهة أيًا كانت منزلتها 
وقداستها، أن تغلق أي مؤسسة إعالمية تحت أي مبرر كان.. غير 
المؤسسة القضائية المخولة.. عدا ذلك يعد جرمًا فاضحًا ضد الحقوق 

والحريات، وحرية الفكر والصحافة واإلعالم".


