
 ۹ اإلعالمي والمحلل السياسي نبيل 
الصوفي قال:

- لقد استطاعت صحيفة »الميثاق« 
أن تقوم بدور ومجهود متميز ولم 
تتعرض لالهتزاز واالخطاء خالل 
الفترة الماضية، وكل يوم تزداد 
أهميتها باعتبارها أه��م أدوات 
المؤتمر الشعبي العام المباشرة 
التي يعول عليها أكثر من أي أدوات 

إعالمية أو سياسية أخرى.
وأضاف: رسالتي ل�»الميثاق« أنه يجب 
أن تعمل على تبني توطيد عالقات 
جيدة بين قواعد المؤتمر وقياداته 
كونها حلقة وصل مباشرة وأكثر أهمية 
وتأثير كونها لسان ح��ال المؤتمر 

الشعبي العام.
 مشيرًا الى أن الصحافة الحزبية يجب 
أن تتواكب بقدر االمكان مع اتجاه 
الرأي العام وليس لسياسة القيادات 
الحزبية وتوجهاتها وهذا هو أهم 
الصعوبات التي تواجه الصحافة 

الحزبية في بالدنا.
 ۹ أما مدير تحرير صحيفة »اليمن 
اليوم« عبدالناصر المملوح فقد 

قال:
- استطاعت صحيفة »الميثاق« 
الحزبية  الصحف  أفضل  أنها  تثبت  أن 
خطابًا واستمرارية على الرغم من تعدد 
المراحل التي شهدها اليمن وتكيفت معها 

»الميثاق« بنجاح.
وأضاف المملوح: منذ إصدار صحيفة 
»الميثاق« قبل 30 عامًا وحتى اليوم 
كانت »الميثاق« بمثابة مدرسة صحفية 
بذاتها، فقد احتضنت الكثير من الكتاب 
معظم  منها  نطلق  ا و لصحفيين  ا و
قادة االعالم والرأي العام اليوم وقد 
انفتحت كثيرًا مع كل االطروحات، أما 
ما يتعلق بالسلبيات فهي ال تقتصر 
وإنما على  »الميثاق« فقط  على 
كل الصحف الناطقة عن االحزاب، 
ولكن »الميثاق« تجاوزت الكثير من 
تلك السلبيات بمهنيتها وقدرات 

العاملين فيها.
 وأشار المملوح الى أن المرحلة القادمة تتطلب من 
»الميثاق« أن تكون لسان الشعب وناطقة عنه وليس 
أن تكون ناطقة باسم المؤتمر كتنظيم سياسي، 
فهي اليوم من أهم الصحف األكثر متابعة واهتمامًا 
من قبل النخبة وهي بحاجة الى أن تقترب الى قلوب 
الناس والمواطن أكثر مما هي عليه اليوم وبمزيد من 

االنفتاح.

 
 ۹

من جانبه قال المحلل السياسي عادل الشجاع:
- »الميثاق« من الصحف الحزبية الرائدة ومنذ 
تأسيسها عاشت حالة ازده���ار وان��دث��ار وبدايتها 
وحتى هذه اللحظة هي بالنسبة حالة ازده��ار في 
مراحلها االول��ى حاولت تقديم وعي ثقافي مغاير 
عما كان عليه في ذلك الوقت، وفي المرحلة الراهنة 
يم  تقد عت  ستطا ا

رسالة التسامح الحقيقية وتبتعد عن 
المهاترات التي سقط فيها االعالم 

اليمني وشقت لها طريقًا مختلفًا.
كان ينبغي لإلعالم ان يحذو حذو 
لذلك صحيفة  لميثاق«  »ا صحيفة 
»الميثاق« وهي تحتفي بمرور 30 
عامًا ينبغي أن تقدم للدراسات، وادعو 
طلبة االعالم والباحثين أن يدرسوا 
تجربة »الميثاق« فهي تجربة تستحق 
ال��دراس��ة خاصة وأن الرسالة التي 
قدمتها كانت وسطية وربما تحملت 
على عاتقها ما كان ينبغي أن يقوم 
به االعالم الرسمي من تقديم رسالة 
اعالمية متزنة وقد وقفت أمام الكثير 
من األزم��ات السياسية أو الثقافية 
بمهنية وقد تصدرت »الميثاق« الساحة 
الستشعارها المسؤولية واالخالقية 
وقدمت رسالة واضحة المعالم لكل 
المتصارعة، ألن  السياسية  القوى 
التوجيه والتثقيف  االع��الم مهمته 

وتغيير الوعي والبناء المعرفي.
ومطلوب من »الميثاق« ان تحدد محورين: 
األول بصفتها الحزبية وتقدم خطابًا إعالميًا 
لمؤتمر  ا تجربة  فيه  تقيم  لمؤتمر  ا يخص 
السياسية كحاكم وشريك في الحكم وأن تتوقف 
أمام السلبيات التي ينبغي تجاوزها وااليجابيات 
التي ينبغي تعزيزها، وتوضح دور المؤتمر في 
الحفاظ على الوحدة وتقديمه التنازالت من 

أجل الوطن وامنه واستقراره.
أما المحور الثاني فهو متعلق بالتطورات 
واالقليمية  لمحلية  ا والسياسية  لمهنية  ا
والدولية وتقديم رسالة تنطلق من توضيح 
مفهوم الدولة المدنية الحديثة وأسس بنائها 
وقيم الحرية والعدالة وحقوق االنسان 
واالنتصار للعقل على حساب النقل والحرية 

المسؤولة على حساب الفوضى.
 ۹ أما مراسل صحيفة »الرأي« الكويتية 

طاهر حيدر حزام فقد قال:
- إن المهنية واألداء المتوازن لصحيفة 

»الميثاق« قد جنبها الوقوع في أخطاء وهفوات 
الصحف والوسائل االعالمية التي انجرت وراء 
المادة الصحفية الموجهة وغير الدقيقة خالل 
األزمة.. ولذلك الحظ الجميع أن »الميثاق« لم 
تقم بنشر االخبار والتقارير المغلوطة والمفبركة 
واتسمت سياستها بمهنية أداء متزن ويكفيها 
أنها طيلة الفترة الماضية كانت في مقدمة 
صفوف المواجهة االعالمية مع الطرف اآلخر 
رغم تواضع امكانياتها اال أن كثيرًا من الصحف 
والوسائل التي كانت تواجه »الميثاق« قد أثبت 
القضاء أنها كاذبة وغير مهنية بينما »الميثاق« 
يكفيها أن هيئة تحريرها لم تستدعَ من أية 
جهة قضائية على الرغم من أن أجرأ وأخطر 
وأهم ما يمكن أن يكتب سياسيًا هو في 
صحيفة »الميثاق«، وهو األمر الذي يعزز 

من مهنيتها ومصداقيتها..
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الصوفي: »الميثاق« تزداد 
أهمية كل يوم ودورها خالل 

األزمة كان متميزًا
حزام: مهنية »الميثاق« 

واتزانها جنبها الوقوع في أخطاء اإلعالم اليمني

الشجاع: نتمنى من اإلعالم الرسمي والحزبي أن يحذو سياسة »الميثاق« في التسامح والمهنية
المملوح: صحيفة »الميثاق« مدرسة صحفية وسياسية 

احتضنت الكثير من الكتاب والصحفيين

اتحاد المعلمين العرب يناشد الرئيس هادي بالتدخل لتمكين التربويين من حقوقهم ومنع السلطات من تعسفهم
ناشد اتحاد المعلمين العرب األخ عبدربه منصور هادي 
-رئيس الجمهورية- بالتدخل لتمكين المعلمين اليمنيين من 
حقوقهم وتوجيه السلطات المختصة بعدم تجاوز القوانين 
والمواثيق العالمية التي تكفل التعبير عن الرأي وممارسة 

االحتجاج بالوسائل المشروعة..
وعبرت األمانة العامة لالتحاد عن أسفها لما يتعرض له 

التربويون اليمنيون من إجراءات تعسفية من قبل مسئولين في 
السلطات المركزية والمحلية بسبب اإلضرابات واالحتجاجات..

وفي رسالة موجهة من االتحاد الى األخ عبدربه منصور هادي 
-رئيس الجمهورية - أكدت األمانة العامة التحاد المعلمين العرب 
التضامن الكامل مع التربويين اليمنيين ومساندتهم في نيل 

حقوقهم المشروعة..

إشراف/ 
njeeb22011@gmail.comنجيب شجاع الدين

خلفان يصف المطالبين بانفصالراتب »الفقيه« أكثر من رئيس الجمهورية 
 كشفت وثيقة رسمية عن تسلم رئيس شركة التبغ  اليمن بالطفيليات

والكبريت المعين حديثًا نبيل الفقيه راتبًا شهريًا 
يصل إلى 3 ماليين و 421 ألفًا و 600 ريال واثارت 

ع���ل���ى الوثيقة التي تم تداولها 
لفيسبوك   ا ص��ف��ح��ات 
جداًل واسعًا كون الراتب 
الذي كشفت عنه وثيقة 

رسمية مرسلة من شركة 
التبغ والكبريت الى شركة 

مأرب للتأمين يعد االكبر 
ف��ي اليمن، كما ان��ه ال 
توجد في الئحة األجور 

لموظفي الدولة والقطاع 
المختلط راتب بهذا المبلغ.

وتحدد المرحلة الثالثة من 
االستراتيجية الوطنية لألجور 

والمرتبات، المرتب الشهري 
لرئيس الجمهورية ب�280 

أل��ف ري��ال فقط وه��و أكبر 
م��رت��ب ف��ي الئ��ح��ة األج���ور 

والمرتبات .
غير ان الوثيقة كشفت ان نبيل الفقيه يتسلم راتبًا 
يصل الى أكثر من 12 مرة من مرتب رئيس الجمهورية 

,
أي ما يعادل مرتبات الرئيس خالل سنة .

وأث��ي��رت تعليقات واسعة على 
م��رت��ب رئ��ي��س ش��رك��ة التبغ 
والكبريت فمنهم من قال ان 
مرتبه يكفي لتوظيف أكثر من 
100 ش��اب عاطل عن العمل، 
وآخرون قالوا ان راتب المدير الحالي 
أقل من راتب المدير السابق.. ورد 
آخرون ان هذا اليبرر ان الفساد 
الحالي وانهم كمن يقولون هذا 
اقل فسادا.. معتبرين ان الفساد 
هو واحد، وان هذا الراتب الخيالي 
ظفين  لمو ا عر  مشا يستفز 
وب��س��ط��اء ال��ح��ال وال��ش��ب��اب 
لذين  ا لعمل  ا ع��ن  لعاطلين  ا

اليجدون قوت يومهم..

هاجم القائد العام لشرطة دبي ضاحي 
خلفان الجماعات االنفصالية في جنوب اليمن 
ووصفهم بالطفيليات المعوية التي تسبب 
اضطرابات هضمية، وق��ال فتحي عبداهلل 
باعوشان احد المغتربين في دبي: ان خلفان 
كتب هذه العبارات في تعليق على رسائل 
تقدم بها ثالثة شباب انفصاليين مغتربين 
باألمارات في منتدى دبي االعالمي يشكون 
فيها ممارسات االصالح في الجنوب ويريدون 
منه تعليق وتصريحات نارية اعتاد خلفان ان 

يتلفظ بها ضد االخوان..
وق��ال خلفان ليس من سياستنا وثقافتنا 
تشجيع االنقسامات بالوطن العربي بما فيها 
اليمن وسياسة االمارات واضحه بدعمها لوحدة 
وامن واستقرار اليمن ومن ينادون باالنفصال 
طفيليات معوية تسبب اضطرابات هضمية 

ويسهل السيطرة عليها ومعالجتها..
من جانب آخر دعا قائد شرطة دبي، الخليجيين لمقاطعة قناة 
»الجزيرة« بسبب عدم وقوفها على الحياد وإغفالها لألحداث 

التى تتم فى مصر.

وقال خلفان: على حسابه على »تويتر«: 
»دع��وة خليجية لمقاطعة مشاهدة قناة 
الجزيرة حتى تقف موقف الحياد من أحداث 

التحرير«.
 كما وجه حديثه إلى قناة »الجزيرة« وطالبها 
بالحياد والتوقف عن دعم اإلخوان قائال: »يا 
قناة الجزيرة وين نهج الحياد ليش ملتي 
وخزتي عن طريق العدل.. التظاهر إرادة شعب 
للشعب عاد ال تكوني المحامي وللخونجي 

بدل«.
وقال: إن »جماعة االخوان ينتهكون حرمة 
وقدسية القضاء« محذرا مما اعتبره ثورة 

االخوان على العدالة والنزاهة«.
وأضاف خلفان: »أنه لم يكن هناك أي داع 
إلثارة القضاء وسلب استقالليته وأن  مصر 

معروف بها استقاللية القضاء« .
وتابع أن »ال��ق��رارات التى اتخذها رئيس 
الجمهورية الرئيس محمد مرسى.. كيف تكون هذه القرارات 
قانونية وجميع القضاة يقولون غير قانونية هل البيطري 

أفهم من رجال القانون؟«.

« 30 عامًا من المهنية والعطاء الوطني «
اجمع عدد من السياسيين وقادة العمل اإلعالمي بأن صحيفة »الميثاق« باتت اليوم  

من أهم الوسائل الحزبية متابعًة واهتمامًا ما جعلها في مقدمة ادوات المؤتمر الشعبي 
العام التي يعول عليها في مخاطبة الرأي العام.

وأكدوا في أحاديثهم لـ»الميثاق« أن تجربة »الميثاق« لثالثين عامًا تستحق الدراسة والبحث 
وإن كانت تشكل مدرسة صحفية بحد ذاتها..

مشيرين إلى أن المرحلة القادمة من عمر الصحيفة الرائدة تتطلب منها الكثير والكثير تجنبًا 
للتراجع أو التعرض لالهتزاز فإلى التفاصيل:

كتب: علي الشعباني


