
«اليمن اليوم».. ضحية المهنية!
استنكرت قيادة وموظفو قناة «اليمن 
اليوم» الفضائية بشدة ما قامت به قوات 
ات سافرة  الحماية الرئاسية، من اعــتــداء
على موظفي القناة ومصادرة كافة االجهزة 
والــمــعــدات والتجهيزات مــن مقر القناة 
الرئيسي واستوديو بث االخبار، ونهب أجهزة 
ومقتنيات الموظفين والعاملين في القناة 
بعد اشهار االسلحة في وجوههم وإجبارهم 
على مــغــادرة مقر عملهم تحت تهديد 
مختلف أنــواع االسلحة التي ال تستخدم إال 
لمداهمة االوكار االرهابية. ونددت قيادة 
وموظفو القناة- فــي بيان صــادر عنهم- 
بالتصرفات واألعمال غير المسئولة لجنود 
اللواء بحق القناة والعاملين فيها، رغم حرص 
القناة على تناول االحــداث بمهنية وحياد 
ــواقــع، فــي وقت  بحسب مجرياتها على ال
تبث قنوات أخرى االكاذيب وتمتهن قلب 

الحقائق وتسعى جاهدة لتأجيج الشارع.
مؤكدين أن انتهاج مثل هذه االساليب 
لــم يعد مجديًا إلخــفــاء الحقائق وانتهاك 
ــل وتــعــد مخالفة  ــة، ب ــي ــحــريــات االعــالم ال
صريحة لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني 

التي أكدت على حرية االعالم والرأي والرأي 
اآلخــر، كما تتنافى مع مضامين التسوية 
السياسية المرتكزة على المبادرة الخليجية 
. وأكـــدت قــيــادة القناة وموظفوها أن ما 
تعرضوا له تهديٌد صريٌح ألجــواء الوفاق 
الوطني ويــهــدد بنسفه . وحملت قيادة 
وموظفو القناة في بيانهم الحكومة كامل 
المسؤولية عن كل ما حدث لموظفي القناة 
مــن انتهاكات وترهيب ونهب وتهديد 
ووعيد، داعين نقابة الصحافيين واالتحاد 
الدولي للصحافيين ومنظمات حقوق االنسان 
الى اتخاذ موقف حازم ازاء ما حدث للقناة 
وموظفيها. كما تؤكد قيادة وموظفو القناة 
تمسكهم بحقهم القانوني بمقاضاة كل 
من شــارك في ترويع العاملين في القناة 
ونهب معداتها، مطالبين بفتح تحقيق 
عاجل حول ما حدث للقناة من انتهاكات. 
معتبرين ما حدث امتدادًا لمسلسل تكميم 
 إلخفاء ما يحدث في الشارع 

ً
األفواه ومحاولة

من سخٍط واحتجاجات شعبية واسعة بعد 
عجز الحكومة عن توفير متطلبات الحياة 

المعيشية الضرورية.

وقفة تضامنية مع قناة «اليمن اليوم».. والبركاني يؤكد إعادة بثها قريبًا
نظم العاملون فــي قناة «اليمن الــيــوم» ومــئــات مــن االعالميين 
والناشطين الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني السبت في صنعاء 
وقفة احتجاجية وذلك تنديدًا باقتحام مرافق القناة ونهب وتحطيم 

محتوياتها من قبل الحرس الرئاسي ظهيرة االربعاء الماضي.
وعبر المحتجون عن تضامنهم مع قناة اليمن اليوم وادانتهم 
الشديدة القتحامها من قبل عناصر الحماية الرئاسية ونهب أجهزة 
البث وتخريب وتكسير واعطاب كافة تجهيزاتها ما أسفر عن توقفها 
التام عن البث. واعتبروا االقتحام مؤشرًا خطيرًا يهدد حرية االعالم 

ويدشن لمرحلة خطيرة من القمع لحرية الرأي والتعبير في اليمن.
مطالبين باعادة االجهزة التي تم نهبها واالعتذار للقناة وتعويض 

واصالح وتأهيل ما تم تخريبه في مرافق القناة.
من جهته ذكر االمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ 

سلطان البركاني أنه اذا لم تعاود القناة البث خالل اليومين القادمين 
سيتم اعــادة بثها من العاصمة المصرية القاهرة أو من أي عاصمة 
عربية أخرى.. معربًا عن شكره لكل المشاركين في الوقفة االحتجاجية.
والقيت في الوقفة العديد من الكلمات ألقاها اعالميون وناشطون 
على شبكة التواصل االجتماعي وممثلو منظمات حقوقية ومدنية 
والذين أشاروا الى عدم قانونية االقتحام.. منوهين الى أن ذلك بادرة 
خطيرة تطال مؤسسة اعالمية وتعبث بمحتوياتها واعتبروا ذلك مناف 
للدستور والقانون ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والذي يجرم اقتحام 

مقر أي مؤسسة اعالمية دون مسوغ قانوني.
وعبروا عن تضامن المنظمات التي يمثلونها مع قناة اليمن اليوم 
وحقها في نيل مطالبها ومعاودة بثها مشيدين بالقناة ودورها واالقبال 

الجماهيري الذي تحظى به. 
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إدانات محليــــة وعربيـــــــــــــــــــــــــة ودولية واسعــة ..

» عـــــمـل هــمـجــي اقتحام «
تظاهر اآلالف في المحويت وذمار 

تضامنًا مع قناة «اليمن اليوم»

نقابة الصحفيين تدين 
اقتحام «اليمن اليوم» 

رابطة اإلعالميات: 

جريمة بحق حرية التعبير

ــــن الـــشـــبـــاب  أعـــــــرب مـــحـــتـــجـــون م
والمواطنين في محافظتي المحويت 
وذمــــار عــن رفــضــهــم واســتــنــكــارهــم 
ــات الصحفية  ــحــري الــشــديــد لــقــمــع ال
واإلعــالمــيــة والــتــي بـــرزت مؤشراتها 
الــخــطــيــرة مـــن خـــالل مــاتــعــرضــت له 
قناة «اليمن اليوم» من اعتداء ونهب 
ألجهزتها وإغالقها مايعني انتكاسة 
ــرأي والتعبير، كون  خطيرة لحرية ال
قناة «اليمن اليوم» كانت تنقل معاناة 
المواطنين جـــراء األزمـــة الــتــي تعاني 

ـــه كــان  ـــى أن مــنــهــا الــبــالد ،مــنــوهــيــن إل
األحرى بالقوات التي اقتحمت القناة أن 
تذهب للقبض على المخربين للنفط 
والكهرباء.. مشيرين إلى أن قناة اليمن 
اليوم الذنــب لها عدا انحيازها لقضايا 

الوطن وهموم المواطنين.
وعبر المحتجون عن تضامنهم مع 
القناة كــون حرية التعبير عن الــرأي، 
هي في الواقع مقدمة لبقية الحريات 
ومرتبطة بها ومتضامنة معها، وانتهاك 

احدها يعتبر انتهاكًا لها جميعًا.

دانت نقابة الصحافيين اليمنيين 
وبــــشــــدة اقـــتـــحـــام مــقــر 

قــنــاة «الــيــمــن الــيــوم» 
ـــــوات  ـــــن قــــبــــل ق م
حكومية، واالعتداء 

الــــذي تعرضت 
لـــــــه الــــقــــنــــاة 
ومــــس جميع 
الــصــحــافــيــيــن 

والــعــامــلــيــن فــيــهــا، 
داعية السلطات الى التراجع عن 

هذا اإلجراء والتحقيق فيه.
وقــالــت النقابة- فــي بيان صــادر 

عنها: ان هذا التصرف لهو اعتداء سافر 
وانتهاك خطير للحريات العامة ولحرية 
ــدعــوة للوسط  الــصــحــافــة، مــوجــهــة ال

الصحفي والحقوقي إلى 
التضامن مــع الــزمــالء 
ــمــن  ــي ـــاة «ال ـــن فــــي ق
الــيــوم» والتنديد 
ات  بــكــل االجــــراء
نونية  لقا غــيــر ا
المقترفة تجاهها.

واعــتــبــرت نقابة 
الصحفيين ان هذا 
االعــتــداء يمثل تهديدًا 
للحريات الصحفية والتطلعات 
الديمقراطية لبالدنا وشعبنا، داعية 
جميع القوي الديمقراطية في البلد 
الى اتخاذ موقف واضــح لمواجهة هذا 
لـــذي يستهدف الحريات  التهديد ا

العامة في البلد.

استنكر منتدى رابطة 
اإلعالميات والمثقفات 
ــحــام  ــت ــات اق ــي ــن ــم ــي ال
قــــــوات مــــن الـــحـــرس 
الرئاسي قناة «اليمن 
اليوم» ونهب أجهزتها 

وإغالقها .
ـــطـــة  ـــراب ــــرت ال ــــب واعــــت

عملية االقــتــحــام عــمــًال مخالفًا 
للقانون وجريمة بحق حرية التعبير 

والديمقراطية وانتهاكًا 
صارخًا لحقوق اإلنسان.

ــرابــطــة  ــت ال ــن وأعــل
تضامنها المطلق مع 
قناة «اليمن اليوم» 
وحــقــهــا فــي مقاضاة 
ــبــة  ــن ،مــطــال ــي ــاعــل ــف ال
ات  بسرعة اتخاذ اإلجـــراء
ــالزمــة بحق مــن قــامــوا بمثل  ال

هكذا عمل.

التحالف المدني:
إجراء ينافي مخرجات الحوار

دان التحالف المدني للسالم وحماية الحقوق والحريات 
مداهمة وإغالق قناة «اليمن اليوم».. معتبرًا ذلك خطوة 
هي األخطر على الحرية والنهج الديمقراطي وحرية 

اإلعالم والصحافة منذ العام ٢٠١١م وحتى اليوم.
وقــال التحالف فــي بيان لــه: إن التحالف يدين بأشد 
الــعــبــارات االنتهاك والــمــصــادرة التي قــام بها الحرس 
الرئاسي ضد قناة «اليمن اليوم»، والتي تعد من أهم 
المنابر اإلعالمية المدافعة عن المواطن المسحوق التي 

تعمل بمهنية عالية غير موجهة.
ودعا التحالف المدني للسالم كل منظمات المجتمع 

المدني والقوى الحية إلى إدانة هذا اإلجــراء المنافي لقيم العصر وللمبادرة الخليجية 
وللتسوية السياسية ومخرجات الحوار الوطني.

كما دعا التحالف المدني الرئيس عبدربه منصور هادي إلى محاسبة الجهات التي حرضت 
ضد القناة وعملت على إغالقها، والتوجيه بسرعة فتحها.

لم يكن اقتحام قناة «اليمن اليوم» ونهب محتوياتها ومعداتها ووقف بثها من قبل أفراد من  
الحماية الرئاســية تصرفًا سويًا أو نابعًا من استشعار للمسئولية وال يندرج ضمن أي قيمة أو 

مبدأ ُيحمد عليه الحاكم..
االقتحام عكس الهمجية وكشف حقيقة البطانة الزائفة وجسد «عنترية» هشة..

اإلقدام على مثل هذا العمل يعد انتهاكًا ســافرًا لقيم الدســتور والقانون وتمردًا موحشًا على 
مضامين مخرجات «موفمبيك» أكثر منه انحطاطًا إنســانيًا في القرن الحادي والعشرين المسمى 

عصر الفضائيات واإلعالم وحرية الرأي وتفشي الديمقراطيات..
االقتحام مثل صدمة لكل يمني وطني شــريف وعمًال لم يكن أحد يتوقعه حتى من اإلرهابيين 

الذين فروا من عزان شبوة ومحفد أبين إلى أمانة العاصمة!!
 إنَّ أكثر من يدفع ثمن تصرفات الشخص المصاب بحالة نفسية هم أهله وأقاربه، ولكن 

ً
حقيقة

هذا ال يمكن أن يكون مبررًا لنا في المؤتمر الشعبي العام في كل مناطق اليمن أن نقبل بما حصل 
لقناة «اليمن اليوم» أن يكون ثمنًا لحالة أحدنا..

في هذه المســاحة ننشــر ردود الرأي العام المحلي والدولي وبيانات اإلدانة واالســتنكار للعمل 
اإلجرامــي الــذي تجاوز كل إرهاب وإرعــاب المتمثل باقتحام مقر قناة «اليمــن اليوم» ونهب كل 

محتوياتها ومعداتها وتخويف وترهيب العاملين فيها..
فإلى التفاصيل..

ناشطو حجة يطالبون بمحاسبة المعتدين على «اليمن اليوم»

ــن والــنــاشــطــيــن  ــي ــي ــفــذ عــــدد مـــن االعــالم ن
الحقوقيين والصحفيين وقفة احتجاجية السبت 
للتعبير عن رفضهم القتحام الحرس الرئاسي 

لقناة «اليمن اليوم».
وألقيت فــي الوقفة عــدد مــن الكلمات التي 
اكدت في مجملها على تضامنها مع قناة اليمن 
اليوم كمنبر اعالمي تم االعتداء عليه دون أي 
مسوغ قانوني.. مشيرين إلى الحق القانوني للقناة 
في اعادة االجهزة التي تم مصادرتها وكذلك 

المطالبة باالعتذار الرسمي . 
وفي ختام الوقفة االحتجاجية اصدر الحاضرون 
بيانًا  أكـــدوا فيه أن هــذه الــواقــعــة المخالفة 
للدستور ولمخرجات مؤتمر الحوار الوطني 
الشامل التي تنص على عــدم جــواز ايقاف أي 
منبر اعالمي اال بحكم قضائي تأتي ضمن مخطط 
تحريضي ضد قناة اليمن اليوم وغيرها من 
القنوات والمنابر االعالمية المعبرة عن الحقيقة 

والقضايا الوطنية والشعبية العادلة .

«هود» تدين إغالق قناة «اليمن اليوم» وتدعو لالعتذار لمشاهديها
دانت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" إقدام السلطات على إغالق 
قناة «اليمن اليوم» ومداهمة مقرها بصنعاء ومصادرة ونهب بعض ممتلكاتها، وعدت 
"هود" ذلك عالمة مؤسفة على أن التغيير الحاصل في السلطة إنما شمل الوجوه بينما 
تستمر السياسات الناتجة عن ذات العقلية المتخلفة واإلقصائية.. وقالت "هود" في 
بيانها: بينما ال يزال المجتمع في حاجة إلى المزيد من الحريات اإلعالمية التي يعبر من 
خاللها عن همومه وتطلعاته ويمارس من خاللها عملية التفكير العلني مساهمة في 
ترشيد السياسات العامة للدولة، إذ بنا نعود إلى نقطة متأخرة نظن أننا كنا قد عبرناها 
في طريق شعبنا نحو الحرية واالنعتاق من سلطة الفرد أو العسكر، التي تنتهج سياسات 

تخلق أسباب وظروف الثورة عليها- بحسب البيان. وأضافت "هود" في بيانها: أن الغضب الشعبي ليس ناتجًا عن طريقة 
هذه القناة أو غيرها في تغطية األخبار بقدر ماهو ناتج عن شعور المواطن بمدى اإلهانة اليومية التي يتجرعها في 
سبيل حصوله على حاجاته الضرورية وبالتالي فإن التوقف عن إهانة المواطنين وحرمانهم من أبسط حقوقهم هو 

الطريق الوحيد لتخفيف هذا الشعور بالغضب، وليس إيقاف وسائل اإلعالم وتكميم األفواه.
وقال البيان الصادر عن "هود": إنها ال تكتفي بالدعوة إلى إعادة منهوبات قناة «اليمن اليوم» واالعتذار لمشاهديها 
الذين حرموا من حقهم في االطالع على مختلف وجهات النظر، وإنما تدعو السلطات متخذة القرار السيئ إلى أن تقلع 
عن مجرد التفكير في انتهاج سياسة كهذه تصادر حقوق الناس وحرياتهم وحقهم في التنوع السياسي وتفتئت على 

سلطة القضاء، وتخلق المزيد من أسباب التوتر والشعور بالغضب.

اعتبر البرلماني ورئيس لجنة الحقوق 
والحريات في مجلس النواب ، الشيخ محمد 
بن ناجي الشائف، قرار مهاجمة وإغالق 
قناة "اليمن اليوم"، تصرفًا غير مسؤول.

وقــال الشايف: إن مــن المفترض أن ال 
يتضايق أحــد من اإلعـــالم، ومــن تضايق 
عليه النظر إلى أداء الحكومة خالل الفترة 

الحالية.

أعلن رئيس تحرير صحيفة األولى محمد عايش 
تضامنه مع قناة «اليمن اليوم» التي تعرضت 
لالعتداء والنهب من قبل قوات الحرس الرئاسي.

وقال عايش في منشور له على الفيسبوك: ان 
اقتحام قناة "اليمن اليوم" مرفوض ومدان بكل 
تفاصيله؛ من ناحية أخالقية، بدا، على مستوى 
التحليل، كعالمة على المدى الذي بات "هادي" 
قادرًا على الذهاب إليه في المواجهة مع محيط 

"األعداء" من فرقاء األزمة حوله.
مؤكدًا تضامنه مع "اليمن اليوم"..

أكد األمين العام لحزب الحق اليمني حسن زيد، أنه 
كان األحرى استعراض القوة العسكرية ضد المخربين 
وقطاع الطرق في مأرب وأمانة العاصمة، وليس اقتحام 
قناة "اليمن اليوم". وقال زيد في تصريح لوكالة "خبر" 
لألنباء: إن القضاء هو الوسيلة الوحيدة لمحاسبة التجاوزات 
اإلعالمية. وأضاف: أن أقتحام قناة "اليمن اليوم" بدون 
حكم قضائي جريمة ال يجب السكوت عليها وال يمكن 
أن تبرر. وطالب زيد كل القوى السياسية وبالذات التي 
لها وســائــل اعـــالم، التضامن مــع قناة «اليمن اليوم» 
حماية لهامش حرية الكلمة حتى التكون الحرية لحملة 

البندقية.

حسن زيد: اقتحام (اليمن اليوم) جريمةعايش: أتضامن مع اليمن اليومالشائف ينتقد مضايقة اإلعالميين


