عاصفة الحزم

تجتاح حرية التعبير في اليمن والخليج
ة
ة
م قدم ة
وافق يوم  6أغسطس الماضي ،مرور  500ي وم عل ى بداي ة العملي ات العس كرية ال تي ش نتها الس عودية بالتع اون م ع  9دول
متحالفة معها ،والتي ععرفت باسم "عاصفة الحزم" ،ضد المسلحين التابعين لعبد الملك الحوثي  ،وأتباع الرئي س اليمن ي الس ابق
علي عبدال صالح.
وبعد  500يوم من بداية العمليات الحربية وسقوط اللآفا من الضحايا ،يحق لنا أن نتساءل عن أهمية هذه العمليجات وججدواها
وتأثيرها على حركة الديمقراطية وحقوق النسان في المنطق ة العربي ة ب وجه ع ام ،وف ي دول مجل س التع اون الخليج ي ب وجه
خاص.
أمر الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز ،في  26مارس ،2015جج ببدء "عاصفة الحزم" بجدعوى مسجاندة الشجرعية والوقجوفا
ضد الآنقلبا الذي جرى في  21سبتمبر ،2014جج ضد الرئيس عبدربه منصور هادي الذي تولى مقاليد السلطة وفقًجا للمبجادرة
الخليجية عام .2012
وأعلنت وكالة النباء الس عودية مش اركة الردن والس ودان والمغ ربا ومص ر وباكس تان إل ى ج انب دول الخلي ج )الس عودية،
الكويت ،البحرين ،الإمارات ،قطر( باستثناء سلطنة عمان ،وأصدر البيت البيض بيانًا بالتزامن مع بدء الضججربات الجويججة فججي
1
اليمن ،أعلن فيه موافقة الرئيس باراك أوباما ،على تقديم دعم لوجستي واستخباراتي للعملية العسكرية في اليمن.
وجاءت العملية التي عسمميت عاصفة الح زم بع د  4س نوات م ن بداي ة الث ورة ف ي اليم ن ،لتنه ي دول مجل س التع اون الخليج ي
الحراك الثوري بالقوة الخشنة ،بعدما فشلت في السيطرة عليه بالقوة الناعمة.
فقد انطلق الحراك الثوري في اليم ن ف ي ين اير  ،2011ض د حك م الرئي س عل ي عب دال ص الح ال ذي ي دعمه مجل س التع اون
الخليجي ،ودشن الشبابا أول س احة للعتص ام ف ي  11ف براير  ،2011لتب دأ ث ورة الش بابا اليمن ي المعروف ة باس م ث ورة 11
فبراير ،واستمرت التظاهرات المطالبة برحيل علي عبد ال ص الح ،ال ذي أعل ن ع ن نيت ه التص ويت عل ى بق ائه وذل ك وس ط
صراعات مستمرة بين قوى الثورة ولآسيما الشبابا من جانب ،ونظام علي عبدال صالح الذي ك ان يتمت ع ب دعم الس عودية ف ي
هذا الوقت ،وذلك في ساحات التغيير بعدة مدن يمنية ،وبعد مماطلة صالح وإص رار ش بابا الث ورة عل ى رحيل ه ،واف ق ص الح
على المبادرة الخليجية ووقع عليها في  23نوفمبر  ،2011وبموجب هذه المبادرة جرى تحصين صالح من الملحقة القضائية
رئيسا شرفيًا لمدة تسعين يومًا ،وتشكل حكوم ة وح دة وطني ة،
ً
على أن يسلم صلحياته إلى نائبه عبد ربه منصور هادي ويبقى
وجرى تسليم السلطة إلى عبدربه منصور هادي) ،المتوافق عليه من أغلب القوى السياسية في مجلس النوابا( ،في  25فبراير
 ،2012عبر انتخابات شكلية لم يكن له فيها منافس.
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موضوع في موقع سي إن إن بعنوان ما هي الدول المشاركة بعملية "عاصفة الحزم" ضد الحوثيين؟ وما حقيقة الموقف
المريكي؟  -تاريخ النشر  26مارس  - 2015آخر زيارة يوليو 2016
1

بفضل مبادرة الخليج تمكن "صالح" من المكوث داخل اليم ن بص فته رئيسًا لح زبا الم ؤتمر الش عبي الع ام ،واس تطاع تك وين
تح الف جدي د م ع الح وثيين "أع داء الم س" ض د الرئي س ه ادي منص ور ،ال ذي ج رى التواف ق علي ه ،واس تطاع المس لحون
الحوثي ون وأتب اع ص الح الس يطرة عل ى العاص مة ص نعاء ف ي  21س بتمبر  ،2014ث م توس عوا نح و الجن وبا والش رق بع د
اشتباكات طويلة مع المقاومة المسلحة التي تشكلت من رجال القبائل والموالين للرئيس عبججدربه منصججور هججادي ،والمعارضججين
السياسيين لسلطة الحوثيين ،والجماعات السلفية.
شن طيران التحالف الذي تقوده السعودية اللآفا من الغارات الجوي ة ال تي أص ابت أه داًفا وأخط أت أهجدافًا أخ رى ،فأص ابت
منازل ومصانع ومؤسسات إعلمية وصحفية ف ي ع دد م ن المحافظ ات اليمني ة ،وواجه ت  19محافظ ة م ن محافظ ات اليم ن
حادا في المن الغذائي ،وتم إدراج التحالف على القوائم السوداء للنتهاكججات الجسججيمة الججتي ترتكبهججا
الآثنتين والعشرين انعدامًا ً
أطرافا النزاع بحق الأ طفال في التقرير السنوي للمم المتحدة عن الطفال والصراع المسلح الذي يغطي عام .2015
واختلفت آراء المحللين السياسيين حول طبيعة الحربا التي تشنها السعودية والدول المتحالف ة معه ا ،في رى بع ض المحللي ن أن
عاصفة الحزم أخرجت إلى العلن الحربا بين الشيعة والسنة .وخرج موقع "دوت مصر" فجي  30م ارس  ،2015عل ى سجبيل
المثال بتقرير عنوانه "مواجهة| عاصفة الحزم تشعل الحربا بين الشيعة والسلفية في مصر" ،بينما يرى آخرون ومنهم "مججارك
لينش" أستاذ العلوم السياسية والشئون الدولية بجامعة جورج واشنطن أن "السرد الطائفي يضخم بصورة جذرية كلًا من تماسك
الجانب السني للصراع وحداثة الصراع الطويل على السلطة مع إيران ،ومن الفضل فهمه كتججبرير للقمججع الججداخلي ومنججاورات
للقوى القليمية أكثر منه كتفسير لسلوك أنظمة الشرق الوسط" .2
وبعيدًا عن التحليلت السياسية للحربا ودوافعها وتأثيرها على الوضاع في المنطق ة العربي ة وبعي دًا ع ن محاول ة الآس تقطابا
الطائفي الذي يجري على قدم وساق في منطقة الخليج ،فقد واكب هذه العمليات العسكرية عملية قمع واسججعة للصججوات الناقججدة
للحربا ،سواء في اليمن ،أو في الدول المشاركة في العمليات العسكرية ،تفاوتت في حدتها بين دولججة وأخججرى كمججا واكججب هججذه
العمليات حملة من تأجيج المشاعر الطائفية والدينية لقمع المعارض ة السياس ية والم دافعين ع ن حق وق النس ان وأبن اء الطائف ة
الشيعية في دول الخليج ،وقمع الصحفيين المعارضين لسيطرة الحوثيين وأتباع صالح على السلطة في اليمن.
تحاول هذه الدراسة رص د وتوثي ق انعك اس العملي ات العس كرية ف ي اليم ن عل ى حري ة ال رأي والتع بير والآعتق اد ف ي ال دول
المشاركة في العمليات العسكرية وعل ى وج ه الخص وص ف ي )اليم ن ،الس عودية ،الك ويت ،البحري ن ،الم ارات( ع بر تقري ر
رصدي وتوثيقي لبعض ضحايا انتهاكات حرية التعبير بي ن الص حفيين ونش طاء مواق ع التواص ل الآجتم اعي والم دافعين ع ن
حقوق النسان ،وخطباء المساجد والفنانين والمعارضين السياسيين ،الذين ت م اعتق الهم أو التحقي ق معه م ف ي ه ذه ال دول عل ى
خلفية إعلن رأيهم في الحربا.

ة
خ ة
خط ة الدراس ة
السئلة التي نحاول الجابة عليها في هذه الدراسة هي:
هل سمحت السلطات في السعودية ودول الخليج المتحالفة معها في الحربا للمواطنين بإبداء آرائهم في الحربا؟
هل ارتكبت دول الخليج انتهاكات بحق الراء المعارضة للحربا؟ وما هي هذه الآنتهاكات؟
كيف تعامل الحوثيون وأتباع الرئيس المخلوع علي عبدال صالح مع حرية التعبير بعد استيلئهم على مقاليد السلطة في اليمن؟

http://thenewkhalij.org/ar/node/12939 - 2
موضوع بعنوان »واشنطن بوست« :الكويت يهددها الآستبداد والسلطوية  ..ولآ خوفا من التوترات الطائفية نشر بتاريخ  16ابريل 2015
 -زيارة  19يوليو .2016

2

خ
خ
ي
الح يي ز المكا ن ي
شملت الدراسة بشكل رئيسي الدول المش اركة ف ي العملي ات العس كرية )عاص فة الح زم( م ن دول الخلي ج )الس عودية ،اليم ن،
الكويت ،البحرين ،الإمارات(.

ال إإ جخزاءا تت
أ -جمع البيانات والخبار والتقارير التي تناولت الحربا في اليمن وقضايا حرية التعبير المتعلقة بالحربا في دول) :السججعودية،
الكويت ،البحرين ،المارات ،واليمن( من موقع الشبكة العربية لمعلومجات حقجوق النسجان بشجكل أساسجي ،والآسجتعانة بمواقجع
ذات مصداقية.
با -تعريف بنظام الحكم في السعودية باعتبارها الدولة التي تقود التحالف والتي لها التأثير الكبر في منطقة الخليج.
ج -تعريف بالحربا في اليمن والدول المنضمة للتحالف الذي تقوده السعودية والنتائج المترتبة على هذه الحربا.
د  -عرض حالآت انتهاك حرية الرأي والتعبير والآعتقاد التي ك ان رف ض الح ربا س ببًا فيه ا ،وتش مل اس م الض حية وتاري خ
الآنتهاك ونوع الآنتهاك والدولة التي وقع فيها الآنتهاك.
هج  -انعكاس الحربا في اليمن على العلقات بين دول الخليج من ناحية وإيران أو لبنان من ناحية أخرى.

ة
السعود ين ة
خذ قرار بدء عمليات "عاصفة الحزم" في المملكة دون الرجوع للمواطنين بأي من الشكال الديمقراطية للتعرفا على آرائهم
مات ِ
في الحربا التي يخوضها أبناؤهم ،فالسعودية لآ تعرفا الحزابا السياسية أو المراكز الحرة للدراسات وقياسججات الججرأي العججام،
كما لآ تعرفا الصحافة الحرة أو أي صحافة ناقدة لأداء السلطة التنفيذي ة أو قراراته ا ،كم ا ل م يت م تنظي م اس تفتاء لمعرف ة رأي
المواطنين في هذه الحربا.
ولم نرصد في السعودية خلل الفترة المستهدفة بالدراس ة انتهاك ات لحري ة التع بير مرتبط ة ارتباطً ا مباش ًرا بعملي ة "عاص فة
الحزم " ،ولم يصدر رأي يعارض العمليات العسكرية ،ويرجع ذلك لعدة أسبابا منها-:
أو ل
ل  -ا لآستقطابا الطائفي الحاد بين الشيعة والسنة ،وإعطاء عاصفة الحزم بعًدا طائفًيا في داخل المملكة.
ثاًنلياً  -القمع العنيف للمعارضة السياسية والمدافعين عن حقوق النسان ،ونشطاء مواقع التواصل الآجتمججاعي ،حيججث شججددت
الس لطات الس عودية م ن قبض تها عل ى وس ائل التواص ل الآجتم اعي ،وط اردت بل ه وادة ك ل م ن انتق د الوض اع السياس ية
والآجتماعية ،وأكد مصدر قضائي في وزارة العدل السعودية أن عقوبة القت ل ه ي أش د العقوب ات التعزيري ة ال تي تطب ق عل ى
مطلقي الشاعات المثيرة للفتن عبر وسائل التواص ل الآجتم اعي بم ا فيه ا )توي تر( كونه ا تؤج ج ال رأي الع ام وتس بب إرباكً ا
للمجتمعات.
كما أشار إلى عقوبات تعزيرية )عقوبة يقررها الحاكم( أخرى مث ل حرم ان مطل ق الش اعة م ن وس ائل التواص ل الآجتم اعي
)تويتر( على سبيل المثال كبديل للسجن أو القامة الجبرية ،وحرمانه من السفر وتقييد حريته سواء ب دنيًا أو ماليً ا ،وأش ار إل ى
3
أن هذه العقوبات التعزيرية موجودة في الفقه السلمي.
وبمقدار رغبة السلطات السعودية بشكل خاص وسلطات دول الخلي ج بجوجه ع ام ف ي الحص ول عل ى أحجدث وس ائل الآتص ال
والمعلومات إلآ أ ن الخوفا الشديد من تأثيرها السياسي شكل السمة الرئيسية في النظر اليه ا .فاش ترطت هيئ ة الآتص ال وتقني ة
3
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المعلومات السعودية الحصول على البصمة لآستخراج شرائح الآتص الآت ،وحاص رت وأغلق ت م ا يمك ن إغلق ه م ن وس ائل
التواصل الآجتماعي ،وعاودت حجب ميزة مكالمات "واتسابا" الصوتية بعد توفرها لساعات قليلة صباح  6فبراير .2016
ثاًللثاً  -تهديد الطائفة الشيعية واتهامها بالخيانة والعمالة ليران ،فلم يصدر ع ن الطائف ة الش يعية أي ردة فع ل تج اه العملي ات
العسكرية المعروفة باسم "عاصفة الحزم" ،ورصدت صحيفة "واشنطن بوست" المريكية ما وصفته بتخججوفا شججيعة السججعودية
4
من الشرعية التي ستمنحها عملية "عاصفة الحزم" للتشدد ضدهم في المملكة.
وألقت عمليات "عاصفة الحزم" بظللها على دول الخليج ،حيث حركت سفارات السعودية في العديد من دول الخليج الججدعاوى
القضائية ضد المعارض ين للح ربا ،ولآحق ت العدي د م ن الكت ابا والمفكري ن والم دافعين ع ن حق وق النس ان ونش طاء مواق ع
التواصل الآجتماعي قضائيً ا في عديد من دول الخليج بتهمة "إهانة السعودية" أو "الساءة إلى السعودية".
وعلى صعيد علقات السعودية مع دول الجوار فقد أوقفت السعودية مساعداتها لتسليح الجيش اللبن اني ع ن طري ق الجمهوري ة
الفرنسية ،وقدرها ثلثة مليارات دولآر أمريكي ،وأوقفت ما تبقى من المساعدة المقدرة بمليار دولآر أمريكي المخصصة لقوى
المن الداخلي اللبناني ،وذلك نظرًا للمواقف اللبنانية التي لآ تنسجم مع مواقف المملكة ،حيث جاء قججرار وقججف المسججاعدات ردًا
على امتناع بيروت عن إدانة الهجمات التي تعرضت له ا س فارة الس عودية ف ي إي ران م ن قب ل محتجي ن غاض بين عل ى تنفي ذ
السعودية حكم العدام في رجل الدين الشيعي السعودي نمر باقر النمر ،وامتن اع وزي ر الخارجي ة اللبن اني ج بران باس يل ع ن
التصويت على بيان لجامعة الدول العربية يدين الهجوم عل ى الس فارة ،لن البي ان ج اء عل ى ذك ر ح زبا الج اللبن اني واتهمجه
بالرهابا.
5
كما قطعت السعودية علقاتها بإيران بعد تلك الحادثة.
كذلك  ،قررت شركة القمر الصناعي “عربسات” إيقافا التعاقد على خدمججة البجث التلفزيججوني مججع وزارة الآتصجالآت اللبنانيججة،
لتنتقل إلى عمان بالردن ابتداء من  19نوفمبر  ،2015بسبب اعتراض السعودية التي تملك  % 36مججن أسجهمها -علجى بججث
قناة “الميادين” ،وإذاعتها مواد إعلممية معارضة للسعودية ولدول خليجية أخرى ،انطلقً ا م ن مكاتبه ا الموج ودة ف ي بي روت،
وفي  4ديسمبر  ، 2015أوقفت الشركة بث قناة المنار الناطقة باسم حزبا ال اللبن اني ع ن أقماره ا الص ناعية وقن اة المي ادين
6
بدعوى أن القناتين شننتا هجمات إعلمية متوالية على السعودية ،فيما يتعلق بعاصفة الحزم.
اليمن
جاءت ثورة  11فبراير  ،2011عقب ثورتي تونس ومصر ض من ث ورات الربي ع العرب ي ،حي ث ن ادت بالصجلح السياس ي
والديمقراطية  ،إلآ أن غيابا البديل السياسي لديكتاتور اليمن على عبدال صالح المجدعوم مججن دول الخليجج ولآسجيما السجعودية،
وأي ً
ضا تماسك الحوثيين بقواهم العسكرية التي كانت تستخدمها في الصراع مع عبدال صالح  ،جعل الثورة تتراجع.

4
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موضوع بعنوان واشنطن بوست ترصد تخوفا شيعة السعودية من رد الفعل ضدهم بعد )عاصفة الحزم(  -نشر بتاريخ 9
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ومنذ تحالف جماعة الحوثي وصالح ،واجتياح العاصمة صنعاء في  21سجبتمبر  ،2014ش رعتا ف ي الآس تيلء عل ى وس ائل
العلم وطرد الص حفيين والإعلميي ن غي ر الم والين له ا ،وف رض قي ادات حزبي ة عل ى ه ذه المؤسس ات م ن خ ارج الوس ط
الصحفي ،وإغلق ونهب ومصادرة مقرات وأدوات العديد من المؤسسات العلمية التلفزيونية والذاعية والصحفية ،وتعرض
الصحفيون للخطف والآعتقال والتهديد ،كما حجبت معظم المواقع الإلكترونية.
فعلى سبيل المثال اقتحم مسلحون يتبعون جماعة الحوثي منزل رئيس مجلس إدارة مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر ج
رئيس التحرير فيصل مكرم صباح الثلثاء  6يناير  ،2015وأجبروه على تقديم استقالته.
وقبل يوم من غارات عاصفة الحزم ،حذرت وزارة الآتصالآت وتقنية المعلومات التي سيطر عليها الحوثيجون ،وس ائل العلم
من أ نها ستعمل ضد كل وسائل العلم التي ستعارض سياساتها ،و"أن ه ذه الت دابير ق د تص ل إل ى إغلق أي وس يلة إعلمي ة
تعمل على إثارة الآضطرابات ".
ومع بداية عاصفة الحزم في  26مارس  ،2015قسمت قوات الحوثي وصالح الصحفيين ونشطاء مواقع التواصل الآجتمججاعي
والمدافعين عن حقوق النسان إلى "وطني" و"خائن وعميل" ،وقامت جماع ة الح وثي وص الح بحملت تحري ض واته ام ض د
العاملين في وسائل العلم العربي ة والدولي ة ،وتعلي ق ملص قات بص ور وأس ماء ص حفيين وجه ت له م ته م الخيان ة والعمال ة
واحتجز العديد من الصحفيين والعاملين في وسائل العلم وأغلقججت العديد من وسائل العلم بهججدفا إشججاعة أجججواء الخججوفا
والآنتقام وفرض هيمنة كاملة علي جميع وس ائل العلم ،كم ا اعتق ل وتع رض للتهدي د ع دد م ن الك اديميين لجب ارهم عل ى
التوقف عن الدلآء بأي تعليق لوسائل العلم .وحرض الزعيم الحوثي ف ي خط ابا تليفزي وني ف ي  23نوفم بر  ،2015ض د
المعارضين السياسيين ،قائ ً
ل " إن المرتزقجة والعملء مجن فئجة المثقفيجن والسياسجيين والعلمييجن أخطجر علجى هجذا البلجد مجن المرتزقجة
المقاتلين في الميدان إلى جانب العدوان” ،حسب وصفه ،مضيفًا "يجب على الجيش واللجان الشعبية التصدي لهم بحزم".

وبلغ عدد انتهاكات الحق في حرية الرأي والتعبير خلل النصف الول من عام  ،2015نحو  200حالة شملت القتل والسجن
والتهديد وحظر وسائل العلم ،وحجب مواقع إعلمية على النترنت .وتتحمل جماعة الحوثي المسئولية عن العدد الكبر مججن
الآنتهاكات ،وإن لم عتستثنن الجهزة المنية وقوى التحالف الذي تقوده السعودية مجن ارتك ابا عجدد مجن الآنتهاك ات بح ق حريجة
الصحافة .وهو ما دفع أمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين مروان دماج ،للقول بأن الوضع "خطير للغاية ،وتعد سابقة نوعية لججم
ً 7
تشهدها الحريات الصحافية منذ  25عاما".
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ة
خ
اس تيهدا ف وا ف تيحام وسا أنل ال إإعلام
تعرضت وسائل العلم اليمنية للستهدافا من قبل التحالف الذي تقوده السعودية كما تعرضت للس تهدافا مجن ج انب تح الف
الحوثي– صالح على حد سواء ،حيث صرح العميد الرك ن أحم د العس يري  ،الن اطق باس م تح الف عاص فة الح زم ف ي م ؤتمر
صحفي مساء  29مارس ،2015ج أن القنوات التابعة للرئيس السابق علي عبدال صالح والحوثيين هي ضمن أهدافا الغجارات
الجوية التي تشنها قوات التحالف ،في إشارة ضمنية إلى قناة اليمن اليوم وقناة آزال والمسيرة.
وقتل في الضربات الجوية التي شنتها قوات تحالف عاصفة الحزم المذيع في قناة اليم ن الي وم ،محم د راج ح شمس ان وأص يب
المصور عبد ال الشاكري بشظايا أثناء تأدية عملهما الصحفي في صنعاء يوم  20أبريل  ،2015خلل ضربة استهدفت جبل
فج عطان.
وعلى الجانب الخر ،اقتحمت قوات الحوثي المسلحة ف ي صجنعاء مق ر جري دة "مص در" ف ي  26م ارس  ،2015واحتج زوا
الصحفيين سامي نعمان ،وأحمد والي ومراد العريفي في مق ر الجري دة لس اعات وأش هروا الس لح بوج وههم وج رى تهدي دهم
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بالقتل واتهامهم بالخيانة والتبعية لداعش ،واستولت قوات الحوثي على حاسباتهم المحمولة قبل أن يفرج عنهم في وقججت لآحججق،
واقتحمت مكتب قناة بلقيس في صنعاء في وقت متأخر م ن مس اء  25أبريجل  ،2015وق امت بنه ب معجداته ومحتوي اته ،كم ا
قامت مجموعة مسلحة منذ يوم الآثنين  22يونيو ب احتلل مق ر ص حيفة الن اس عق ب مص ادرتها للعجدد الخي ر م ن الص حيفة
واعتقلت اثنين من موزعيها ،وكانت قوات الحوثي وصالح قد قامت خلل ش هر يوني و  ،2015بمداهم ة إذاع ة الن اس إفا إم
وإذاعة الحياة إفا إم واحتللهما.
ك ذلك تعرض ت مجل ة العلم الآقتص ادي للنه ب م ن قب ل مس لحين ت ابعين لجماع ة الح وثي بع د ش هرين م ن اقتح ام مقره ا
والتمركز فيه في إطار اقتح امهم لمرك ز الدراس ات والعلم الآقتص ادي ،حي ث ق اموا باقتح ام مكت ب المجل ة ف ي  11أبري ل
 ،2015وتم نهب كافة محتوياتها من معدات وأجهزة وأرشيف.
كما وقع تفجير استهدفا مبنى وكالة النباء اليمنية سبأ بالعاصمة صنعاء مساء الربعاء  24يونيججو  ،2015وأسججفر عججن مقتججل
أحد أفراد حراسة المبنى وإصابة اثنين آخرين من الجنود.

خ خ
خ
خ
ا خ تيطا ف الصح ق يي يي ن

اختطفت جماعة الحوثي وصالح الصحفي محمود طه ،مساء  2أبريل  ،2015في مدينة عمران بعد التحريض عليه من قبججل
بعض الشخاص بذرائع كاذبة وتهم كيدية ،و اختطف الصحفي علي صالح سنحان مدير ع ام مكت ب وكال ة النب اء اليمني ة س با
بمحافظة حجة في تمام الساعة الخامسة من مساء الجمعة  29مايو  ،2016في نقطة النصيرية مدخل المدينة عندما اصججطحب
عائلته في طريقه نازحًا إلى القرية بعد قصف طيران التحالف للمدينة؛ حيث اختِط ف عن وة أم ام أبن ائه وزوجت ه دون مراع اة
مشاعر أسرته وتركوهم على قارعة الطريق .واختطف أي ً
ض ا الناش ط الص حفي وحي د الص وفي رئي س تحري ر موق ع العربي ة
أونلين من قبل مسلحين مجهولين مساء يوم الآثنين الموافق  6أبريل  ،2015من مبنى بريد التحرير فججي العاصججمة صججنعاء،
واقتادوه في سيارة بيضاء بدون لوحات معدنية ،كما اختطف ت الق وات الموالي ة للح وثي ف ي  21م ن يولي و  ،2015الص حفي
علي الحبيشي من شارع خولآن بالعاصمة صنعاء حينما كان يصور تقريرًا عن السوق السوداء في اليمن .واختط ف الص حفي
إبراهيم المجذوبا رئيس تحرير السدة نيوز منذ شهر يوليو  ،2015واختطفت أي ً
ضا الصحفي المريك ي بمجل ة “ت ايم” “كاس ي
كومبس” ،من نقطة تفتيش منذ نهاية مارس  ،2015ح تى أعلن ت وزارة الخارجي ة المريكي ة ف ي  1يوني و  2015ع ن خ بر
8
إطلق سراحه.
كما اختطف الصحفي محمد المقري مراسل قناة اليمن اليوم التابعة للرئيس السابق علي عبدال صالح ،بعد قيام مسلحين تابعين
لتنظيم القاعدة باقتحام منزله في مدينة المكل يوم  25فبراير  ،2016ولآ يزال مصيره مجهوًلآ حتى اليوم.

خ خ
ة
اع تي قال الصح ق يي يي ن
تعرض العديد من الصحفيين للعتقال علي أيدي المسلحين من أتباع الحوثي وصالح حيث تعرض محم د عيض ة مص ور قن اة
الحرة للعتقال مساء الربعاء  29أبريل  ،2015أثناء تصويره للقاء مع مواطن حول الوضع النساني ،وتم إيداعه في سجججن
الحميري بالعاصمة صنعاء ،واعتقل الصحفي والعلمي طاهر شمسان ف ي مس اء  11أبري ل  ،2015وت م اقتي اده إل ى مك ان
مجهول.
كما اعتقلت قوات الحوثي وصالح تسعة صحفيين في  9يونيو  ،2015واقتادوهم من أحد فنادق العاصجمة صجنعاء إلججى قسجمي
الحمر و الحصبة ومن ثم تم اقتيادهم إلى مكان مجهول ،والصحفيون المعتقل ون ه م عب دالخالق عم ران ،توفي ق المنص وري،
حارث حميد ،هشام طرموم ،هشام اليوسفي ،أكرم الوليدي ،عصام بلغيث ،حسن عنابا  ،وهيثم الشهابا ،كمججا اعتقججل الصجحفي
فؤاد السميعي في محافظة إبا في بداية شهر يونيو .2015
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اقتحمت مجاميع مس لحة من زل الص حفي أحم د الش رعبي بمدين ة إبا مس اء  12أبري ل  ،2015واختط ف الناش ط أحم د عب د
اللطيف أثناء الآقتحام ،كما اقتحم من زل الص حفي جلل الش رعبي وج رى اختط افه ف ي س اعة مت أخرة م ن مس اء  23أبري ل
 ،2015وتعرضت سيارته لطلق النار وأصيب سائقه إصابة خطيرة أثناء عملية الآعتقال.

خ خ
خ
ت
ي علي الصح ق يي يي ن
الاع يداء ال جيد ن ي
الآعتداء البدني على الصحفيين كان ضمن الآنتهاكات التي ارتكبته ا الط رافا المتص ارعة ف ي اليم ن ،فق د اعترض ت س يارة
سوداء على متنها مجموعة من المسلحين سيارة الصحفي شهابا الأهدل رئيس تحرير صحيفة النهار والنهار ب رس ،وص دمتها
عدة مرات وأطلقت رصاصًا كثيفًا عصر يوم  25أبريل  ،2015أثناء مغادرته منزل أحد الصحفيين في شارع الخمسين ،كمججا
قت ل الص حفيان عب دال قاب ل ويوس ف العي زري مراس لا قن اة يم ن ش بابا وس هيل بمحافظ ة ذم ار ف ي  26م ايو  ،2015بع د
اختطافهما يوم الربعاء  20مايو  ،2015من قبل جماعة الحوثي اثر تغطيتهما مهرجان لقبيلة الحداء وتم اقتيادهما إلى مرك ز
الرصد الزلزالي في جبل هران الذي تعرض للقصف الجوي أكثر من مرة .
واتهم أهالي العيزري وقابل الحوثيين باتخاذ أبنائهم دروعًا بشرية كحال العش رات م ن المعتقلي ن م ن المعارض ين له م ،ال ذين
9
قضوا تحت النقاض.
و تعرض المستشار القانوني لنقابة الصحفيين اليمنيين المحامي نبيل المحمدي لآعتداء عنيف من قبل عص ابة أثن اء ع ودته م ن
مكتبه إلى منزله الساعة الثانية والنصف من فجر الآثنين  29يونيو  ،2016بشجارع الزبيججري ،حيجث فجوجئ المحمججدي بعصججًا
غليظة تضربه فوق أذنه اليسرى وإذا به يجد شخصًا يتأهب للضربة الثانية والسب والشججتم ،فانججدفع المحمججدي تجججاهه مججا جعججل
المعتدي يهرع صوبا سيارة سوداء ويهربا.

ة ة خ
خ
خ خ
خ
ا ن تيهاكا تت ضد ن ثسطاء س يياس يي يي ن وخ قو ف يي يي ن

تلقت الصحفية والمدافعة عن حقوق النسان سامية الغبري تهديدات وحملت مضايقة واتهمت بالآنتماء إلى تنظيم داعش بعد
التعبير عن آرائها وانتقاد إجراءات الحوثيين ،وسحب رجال أمن المطار الخاضع لسيطرة الحوثيين جواز سفرها أثناء توجههججا
10
للردن في  31يوليو  ، 2015قبل أن يعيدوه إليها مرًة أخرى.
وهاجم مسلحو الحوثي منزل الناشط السياسي ،والكاديمي اليمني الدكتور عبد القادر الجنيد ،في محافظة تعز )جنوبا العاصمة
صنعاء علي بعد  256كم( مساء الربعاء  5أغسطس  ،2015واختطفوه من منزله علي خلفية آرائججه المعارضججة علججي موقججع
11
التواصل الآجتماعي “تويتر” ،وكان أخر ما كتب الجنيد علي حسابه في موقع تويتر ”بلغا  -مسلحو الحوثي في بيتي”.
و احتج زت جماع ة الح وثي ط اقم عم ل الش بكة اليمني ة لحق وق النس ان ،والمنس ق المحل ي للش بكة اليمني ة للط وارئ وحل ول
الآتصالآت والكادر الداري للمرصد اليمني لحقوق النس ان ،بججوار مق ر منظم ة الم م المتحجدة بص نعاء ،فجي  11أغس طس
 ،2015وقامت الجماعة بإغلق بوابة المرصد من الخارج ووضع أربعة أف راد حراس ة عل ى المبن ى ،رافضجين إدخ ال ب اقي
12
طاقم الشبكة اليمنية من العاملين في المرصد لتأدية عملهم اليومي المعتاد ،المر الذي استمر لمدة ساعتين ونصف.
9
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ومنع مسئولون حوثيون في  12نوفمبر  ، 2015المدافعة عن حقوق النساء الجدكتورة شجفيقة الجوحش ،مجديرة “اللجنججة الوطنيجة
للمرأة” شبه الرسمية ،من السفر لحضور اجتماعات إقليمية تمهد لمحادثات السلم ،وبررت “س لطات الح وثيين” رفض ها س فر
13
الدكتورة شفيقة الوحش بدعوى “الوضع المني في اليمن”.
كما اختطفت قوات الحوثي وصالح يوم الثلثاء  12أكتوبر  ،2015الناشط السياسي ،أمين الشفق ،والصحفي محمود ياسججين،
والناشط عنتر المبارزي ،وآخرين من منظمي مسيرة الماء التي تم ت ف ي  10أكتجوبر  ،2015م ن أج ل كس ر الحص ار عجن
محافظة تعز ،وطالب فيها المنظمون بهدنة إنسانية لدخال الماء والطعام والدواء إلى المدينة المحاصرة من قبل قوات الحججوثي
14
وصالح.

خ
ال جيحز ين ن

شاركت مملكة البحرين في عاصفة الحزم وجاءت مشاركتها تلبي ًة لدعوة الملك سلمان بن عب دالعزيز آل سجعود عاه ل المملكجة
العربية السعودية ،ووصف قائد الحرس الوطني البحريني نجل ملك البحرين العقيد الركن ناصر بن حمد آل خليفة ،في قصججيدة
بعنوان “إلآ السعودية” ،مشاركة بلده ف ي “عاص فة الح زم” بأنه ا رد ووف اء للس عودية ال تي ت دافع دوم ًا ع ن أش قائها الع ربا
والخليجيين ،في إشارة إلى أن مشاركة البحرين عبارة عجن رد الجمي ل للسجعودية ،الجتي تجدخلت بقجوات "درع الجزي رة” لقم ع
15
الآحتجاجات المطالبة بالصلح في البحرين في العام .2011
وأمر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ،في مارس  ،2015بمشاركة سربا مكون من  12طائرة في عمليات عاصفة الحزم،
والهم كان إصدار وزارة الداخلية البحرينية في  26م ارس  ،2016بيانً ا ح مذرت في ه م ن نش ر أي ”خط ابا يخ الف الت وجه
16
الرسمي حيال ما يجري اليمن” وتوعدت بأشد الجراءات بحق ”المخالفين”.

خ
خ ة
خ خ
ة
فمع المعار ض يي ن لعاض ق ة الح زم
وبعد ساعات من بيان وزارة الداخلية البحرينية وبالتحديد في يوم الجمعة  27مارس تم اعتقال الكاتب الصحفي وعضو جمعية
الصحفيين البحرينية والمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي البحريني ،فاضل عباس ،بزع م “إش اعة أخب ار كاذب ة
والإضرار بالعمليات الحربية” ،على خلفية إصدار التجمع الوطني بيانً ا أدان في ه الض ربات العس كرية ال تي تق وم به ا المملك ة
العربية السعودية ،وحلفائها ضد أهدافا يمنية ،في العملية التي أطلق عليها "عاصفة الحزم" .17
13
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موضوع بعنوان نجل ملك البحرين في قصيدة “إلآ السعودية” :أبشر بنا ياخادم البيتين  -نشر بتاريخ  31مارس  - 2015آخر
زيارة  20يوليو .2016
16
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8

كما اعتقلت قوات المن المدافع الحقوقي المعروفا نبيل رجب من منزله فجججر الآثنيججن  13يونيججو  ،2015علججى خلفيججة إعلن
رأيه حول مشاركة البحرين في التحالف العربي بقيادة السعودية والذي يشن عملية عسكرية في اليمن.
وقررت هيئة شئون العلم في  6أغسطس  ،2015إيق افا ص حيفة الوس ط لم دة ي وم واح د عل ى خلفي ة عن وان خ بر متعل ق
بالقتلى في العمليات العسكرية في اليمن .وقالت هيئة شئ ون العلم إن وق ف الص حيفة ج اء "لمخالفتهجا الق انون وتكجرار نشجر
18
وبث ما يثير الفرقة بالمجتمع.
ورجعت الهيئة عن قرارها في  8أغسطس وقررت السماح للجريدة باستئنافا نشاطها بالصدار والتداول عقب تأكيد الص حيفة
التزامها بالعمل "وفق القانون" على حد تعبير الهيئة.
وألقت قوات المن القبض على المغرد البحريني صاحب حسابا “بوخميس“ ،على موق ع التواص ل الآجتمجاعي توي تر بجدعوى
أنه “أساء لشهداء الوطن من خلل وسائل التواصل الآجتماعي” ،في إشارة لتغريدات نشرها “بوخميس” ،تن اول فيه ا ب الرفض
19
مشاركة البحرين في العمليات العسكرية في مدينة مأربا اليمنية.
وألقت وزارة الداخلية البحرينية القبض على صاحب حسابا "حجي أحمد" في  7س بتمبر  ،2015بتهم ة الس اءة إل ى الق وات
المشاركة في عاصفة الحزم ،وإذاعة بيانات تلحق الضرر وتثير الفزع بين الناس في زمن الحربا ،وقضجت المحكمجة بالسججن
20
 5سنوات لصاحب حسابا "حجي أحمد" ،ومصادرة الهاتف المستخدم ،ونشر الخبر في إحدى الصحف المحلية.
واعتقلت السلطات المنية يوم السبت 28 ،مارس  ،2014المحامي محمد المطوع ،بعد مداهمة منزله في بلدة المصلى.
المطوع ،هو نائب المين العام للتجمع الوحدوي ،ومحامي الدفاع عن المين العام للتجمع المعتقل فاضل عباس ،ومن المرجججح
أن يكون اعتقال المطوع للسبابا ذاتها ،حيث ظهر ف ي قن اة اللؤل ؤة مس اء الجمع ة  27م ارس  ،2014وتح مدث ع ن اعتق ال
عباس ،وأشار إلى انتهاك حرية التعبير بمنع الآعتراض على العدوان السعودي في اليمن ،كما تطمرق إلى الوضع الجداخلي ف ي
21
اليمن بعد العدوان ،وتم إخلء سبيله في  2أبريل .2015
وقد أثارت الآنتهاكات المتلحقة انتباه المم المتح دة حي ث أع ربا مكت ب الم م المتح دة لحق وق النس ان ،ع ن الس ف لس عي
حكومة البحرين إلى تقويض التمتع بالحقوق المدنية والسياسية بالبلد ،بدلآً من الدفع لتطبيق توصيات لجنججة البحريججن المسججتقلة
للتحقيق ،التي عينها الملك في عام .2011
طائفيا للحربا في اليمن والمعارضة للحربا في الداخل ،مع الآته ام بأنه ا أطم اع إيراني ة ف ي
ً
وأعطت السلطات البحرينية بعدًا
الخليج وهو ما سمح لها بالتوسع في الحشد الطائفي وفرض مزيد من القمع علجى المعارضجة السياسجية والمجدافعين عجن حقجوق
النسان في البلد ،وكل ما من شأنه التشكيك في سلمة ومشروعية موقف المملكة السياسي والحرب ي ،فق د أك د ملجك البحري ن
لدى استقباله رئيس الهيئة العليا للعلم والآتصال ووزير شئون العلم وش ئون مجلس ي الش ورى والن وابا ورؤس اء تحري ر

18
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19

خبر بعنوان السجن  5سنوات لج »بوخميس« و»حجي أحمد« بسبب »تويتر« نشر بتاريخ  19فبراير  - 2016تاريخ اخر
زيارة  18يوليو 2016
http://burathanews.com/arabic/bhrain/262569 - 21
خبر بعنوان اعتقال محامٍ بعد مداهمة منزله في البحرين  -نشر بتاريخ  30مارس  - 2015تاريخ آخر الزيارة  28يوليو
2016

9

الصحف في  24فبراير  ،2016على جسامة المسئولية الملقاة عل ى ع اتق الرس الة العلمي ة ،خاص ًة ف ي ه ذا الجوقت الجذي
22
نواجه فيه "أطماعًا خارجية مكشوفة تتربص بأمن واستقرار خليجنا العربي" .
وعمدت السلطات في البحرين إلى الخلط بين الدفاع عن حقوق النسان والمعارض ة السياس ية والره ابا لتجري د المعارض ين
ونشطاء حقوق النسان من ثقة وتع اطف الجمه ور ،فيس هل ملحق ة وقم ع المعارض ة وانته اك حق وق النس ان وس ط ص مت
اجتماعي ،حيث أعلن وزير شؤون العلم أن "هناك مجموع ة م ن الناش طين ال ذين يق دمون أنفس هم عل ى أنه م ناش طون ف ي
23
حقوق النسان ولكن الواقع أنهم مسيسون ولديهم أجندة وملفات سياسية".
واتهم المعارضين بالرهابا حيث قال لج بي بي سي إن "البحرين تحاربا الرهابا كما تحاربه بلدكم ،والرهابي لآ يمكججن أن
24
يطلق عليه معارض".
واستمرت السلطات في استخدام سلح إسقاط الجنسية وترحي ل المعارض ين الم ر ال ذي دع ا مفوض ية الم م المتح دة لحق وق
النسان أن تعربا عن قلقها في  18مارس  ،2016من الموجة التي تهدفا إلى انتزاع جنسية المواطن البحريني.
أما على مستوى العلقات الدولية فقد أعلنت مملكة البحرين قطع العلقات مع إي ران ف ي  5ين اير  ،2016واس تدعت المملك ة
سفيرها لدى إيران ،ومنحت القائم بأعمال السفير اليراني لديها مهلة  72ساعة لمغادرة البحرين ،وطالب وزير شئون العلم
25
العراق "بقطع دابر التنظيمات الرهابية الفاشية التي تدعمها إيران".

الكو ين تت
أجبرت عاصفة الحزم تيارات المعارضة على تجميد نشاطها والتوقف عن مطالبها بإصلحات سياسججية وحججل مجلججس النججوابا،
فقد أوقفت المعارضة الكويتية نشاطها السياسي بالتزامن مع انطلق عملية عاصفة الحجزم ،وخلجت سجاحة الرادة الشججهيرة فجي
وسط العاصمة الكويت ،من تجمع المعارضة الكويتيجة مس اء ك ل اثني ن ،إذ علق ت المعارضجة نش اطها السياس ي ب التزامن م ع
انطلق العملية العسكرية في اليمن والتي يشارك فيها الجيش الكويتي.
وكانت تيارات المعارضة الكويتية ،الدينية والعلماني ة ق د اعت ادت ف ي الس ابيع الخي رة ،تنظي م تجم ع مس اء ك ل اثني ن وس ط
الساحة المقابلة لمبنى مجلس المة )البرلمان( ،والذي تطالب المعارضة بحله وإس قاط الحكوم ة الحالي ة ومط الب أخ رى بينه ا
26
مكافحة الفساد.

ة
الكو ين تت أأ ثسد فمعً ا علي تنو ين تيز
كثفت السلطات الكويتية من متابعتها للمعارضين لعملية عاصفة الحزم ،م ن نش طاء مواقجع التواصجل الآجتم اعي ،حيجث ألقجت
مباحث أمن الدولة القبض على المحامي “خالد الشطي” في  1أبريل  ،2015ووجه ت ل ه تهجم التط اول عل ى س لطات المي ر
وإحباط الروح المعنوية لرجال الجيش والساءة إلى المملكة العربية السعودية وتعريض العلقات للخطر ،على خلفية تغريدات
ناقدة للحربا في اليمن ،واستدعت مباحث أمن الدولة الكاديمي ص لح الفض لي ف ي  1أبري ل  ،2015وأح الته النياب ة العام ة
http://www.mia.gov.bh/ar/Media-Center/MSIA-Press/Pages/article24021601.aspx - 22
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تحرير الصحف  -تاريخ النشر  24فبراير  - 2016زيارة  29يوليو 2016
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للمحكمة بزعم "القيام بعمل عدائي ضد السعودية ،وإضعافا قوات المش اركة ف ي عاص فة الح زم ،وإس اءة اس تعمال اله اتف"،
على خلفية تغريدات له عبر حسابه الشخصي تحدث فيها عن عاصفة الحزم في اليمن ،وقضت محكمججة الجنايججات 21 ،مججارس
 ،2016ببراءته ،حيث ثبت أ ن التغريدات ك انت قب ل انطلق عاص فة الح زم ،وخلوه ا مم ا يفي د الس اءة إل ى المي ر أو إل ى
27
السعودية.
كما اعتقلت قوات أمن الدولة كابتن طيار أحمد عاشور يوم الخميس  16أبريل  ،2015وحققت معه النيابة العامة فججي مزاعججم
“الساءة إلى السعودية” ،وتم تداول القضية حتى قضت محكمة الآستئنافا فجي  13أبريجل  ،2016بحبججس عاشججور سجنتين مججع
وقف التنفيذ لمدة  3سنوات وكفالة  100دينار ) 331دولآرًا(.
وكان من أهم القضايا التي تداولتها المحاكم الكويتية عل ى خلفي ة معارض ة عملي ات عاص فة الح زم ،قض ية الن ائب عبدالحمي د
دشتي ،فقد قدمت السفارة السعودية في الكويت مذكرة لوزارة الخارجية الكويتية في  30أبريل  ،2015تطججالب فيهججا بمحاكمججة
النائب بمجلس المة الكويتي عبدالحميد دشتي ،فيما قالت بأنه “الساءات المتكررة م ن ج انب عض و مجل س الم ة عبدالحمي د
دشتي ،التي وجهها إلى المملكة في وسائل إعلم” ،وذلك على خلفية قيام دشتي بنقد عملية “عاصفة الحزم” عل ى الح وثيين ف ي
اليمن ،في حديث تليفزيوني عبر إحدى القنوات الفضائية ،معتبرًا أن تلك الحربا “ستدمر كل دول الخليج”.
حكما غيابيًا بمعاقبجة دشجتي ،بالسججن  11سجنة وسجتة أشجهر بزعجم
وأصدرت محكمة الجنايات الكويتية في  27يوليو ً ،2016
الساءة للسعودية.
ف دول مجلس التعاون بهذا الحد بل ذهبت إلى حد سحب الجنسيات وإخراج مججواطنين مججن البلد وتجنيججس آخريججن مججن
ولم تكت ِ
28
غير العربا في محاولة لتغيير ديموغرافي طائفي.

ال إإمارا تت
وفي المارات العربية المتحدة اعتقل الشابا العماني ثامر البلوشي ،في سجن الوثبة بإمارة أبو ظبي منذ ش هر م ارس ،2016
بزعم "الآستهزاء بسياسات البلد" ،على خلفية إعلن رأي ه أم ام أف راد أم ن الح دود ف ي الح ربا ال تي تش نها ع دد م ن ال دول
العربية في اليمن ضد قوات الحوثي والرئيس السابق علي عبدال صالح.

خ
ال أأرد ن
في الردن اعتقلت الجهزة المنية الردنية الكاتب الصحفي “جمال عبدالنبي أيوبا” ،يوم الخميس  23أبريججل  ،2015بزعججم
29
"تعكير صفو العلقات مع دولة أجنبية" )السعودية( على خلفية نشره لمقالة انتقد من خللها عملية “عاصفة الحزم”.

مصز
أما في مصر فقد قرر رئيس قناة وس ط ال دلتا ،محم د هلل ،إيق افا المذيع ة ع بيرالفخراني ،ع ن العم ل بالقن اة ،وإحالته ا إل ى
الشئون القانونية بقطاع القنوات القليمية ،في  6أبريل  ،2015بزعم أنها "ضد توجه الدولة" ،على خلفي ة ع رض الآنتق ادات
30
التي وجهت إلى "عاصفة الحزم" على ضيوفا برنامج "صباح المحروسة" لخذ آرائهم.
27
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ة
خ
ال حلاض ة
لم تسمح السلطات السعودية أ و الحكومات المتحالفة معها في عاصفة الحزم للصوات المعارضة للحجربا ب التعبير ع ن آرائهجا
في أي من وسائل العلم ،وجرى قمع تلك الصوات سواء بردع المعارضة وتفكيك تنظيماتهجا السجلمية وتخويججف القليججة مججن
التعبير عن رأيها كما في السعودية ،أو بالمحاكمات والملحقات القضائية ومنع السفر ونزع الجنسية كما في الكويت والبحرين
أو اختطافا المعارضين واحتجازهم قسرًا واتخاذهم دروعً ا بشرية مثلما يحدث في اليمن .ولم تقف السلطات فججي المنطقججة عنججد
هذا الحد بل حددت دول الخليج علقتها مع دول الجوار بناء على الموقف من هذه العمليات.
واتخذت أطرافا عاصفة الح زم م ن انتهاك ات حق وق النس ان س بيلً لتحقي ق أه دافها السياس ية ،ورفع ت ش عار "الآص طفافا
الوطني أثناء الحربا" ،وهو شعار خادع يخفي الطبيعة القمعي ة لتل ك الس لطات ،فوج ود المعارض ة وحريته ا ف ي التع بير ع ن
آ رائها هو ضمان لتصحيح القرارات السياسية الخاطئة ،فق د س محت دول مث ل الياب ان وأمريك ا وبريطاني ا بخ روج مظ اهرات
معارضة لغزو العراق في عام  ، 2003وخرجت المظاهرات في شوارع لندن ،وطوكيو ،وسجان فرانسيسجكو ،بينمججا لجم تسجمح
الدول المتقاتلة في عاصفة الحزم لأي قوى معارضة للحربا بالتعبير عن نقدها.

موضوع بعنوان عبير الفخراني بعد تحويلها للتحقيق :هدفي التوعية وليس "التطبيل"  -نشر بتاريخ  11أبريل  - 2015زيارة
 27يوليو 2016
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