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اليمن ينضم إلى مبادرة إنهاء العنف الجنسي

العيد الـ51 لثورة الـ26 من سبتمبر

ثورتا 26سبتمبر و14اكتوبر قامتا للقضاء على 
الظلم والفقر واالستبداد

اعلنت الجمهورية اليمنية االربعاء انضمامها الى مبادرة  
ان��ه��اء العنف الجنسي خ��ال ال��ص��راع��ات التي اطلقتها 

بريطانيا خال اجتماع الدول الثمان في ابريل الماضي.
جرى ذلك في اجتماع عقد في مقر االمم المتحدة بنيويورك 
وخصص إلطاق هذه المبادرة وحضره وزير الخارجية الدكتور 

ابوبكر عبدالله القربي.
وقد انضمت الى هذه المبادرة اكثر من 107 دول حتى اآلن.

حضر االجتماع مندوب اليمن الدائم لدى االمم المتحدة السفير 
جمال عبدالله السال.

قل 
ما تريد 

بعض المشتغلين في مهنة التعب اللذيذ وأغلب الدخالء عليها    
تستهويهم اإلشارة الى الصحافة بالعبارة المهمة »صاحبة الجاللة«.
بينما الحقيقة أنها لم تعد كذلك نظرًا لكثرة أصحابها حيث تحولت 
على أيديهم إلى لعوب، فقدت آدابها وأخالقياتها كما تنازلت - استجابة 
لرغباتهم - عن شرفها واهتمامها بأي ضوابط وميثاق مهني يفترض أن 

يحكم كل ما يدور داخل بالطها.. بالط سيراميك صاحبة الجاللة.
كمتابع شبه يومي لنشاطاتها المشبوهة، المشروعة المطلوبة وتأملها 
وهي تضع مساحيقها البيضاء، السوداء، الرمادية، الملونة وهي األخطر.. أجد 
أن األمر كما لو كنت تنظر لما حولك من وراء نافذة سيارة »بيجو« تنطلق 

بسرعة جنونية تسابق الريح دون أن تصل لنقطة محددة.
تتواتر األخبار، تتطور، تتصاعد ردود الفعل حولها.. المواقف تستنكر، 
تشكر وتشيد، تتوسع وتتضخم وتتورم وتكبر ثم تصغر وتصغر الى أن 

تتحول بحجم حبة سمسم.
 ثلثاها سياسي وثلثها الباقي متأثر به أحيانًا بشكل خفي مدروس وحلينًا 

بشكل تلقائي، فالمقدمات تقود الى النتائج.
ومع هذا فإن ثلثيها متوقع يعجز أن يفاجئ أي يمني كالمناسبات تمامًا، 
تحل علينا بصورة مستمرة، ولم تعد مواعيدها مرتبطة بأوقات محددة 
تأتي متعاقبة على مدار العام ثورة 26سبتمبر يوم إجازة ال جديد في األمر 
سوى أنها الذكرى الـ51... ويا زمن في إطار رسمي اعتبرت الحكومة أنها 
رسمت لوحة بهيجة واختفلت بإيقاد الشعلة.. وفي إطار شعبي شاركها 
المواطن بهجتها وهو يلعن الظالم بحفل إيقاد الشمعة.. أال تالحظ أن 
انطفاء الكهرباء هي األخرى باتت ذكرى  في حياة الشعب اليمني يظهر عنصر 
المفاجأة من أحدهم حين يجعل من مناسبة العيد الوطني عيدًا شخصيًا 
للمرة األولى يحتفي بزفافه ودخول القفص الذهبي وإعالن التخلص من كروت 
االتصال و...و مخلفاتها البغيضة اآلثمة.. )كان ذلك صديقي( وليد شعب..
 وإذا لم يكن فلنتصارح.. أليست قرارات وإجــراءات الجهات المختصة 
وإنجازات الحكومة وقرارات المسؤولية في بالدنا أشبه.. دائمًا يعقبها الندم.
الشك بأن جميع ثورات الشعب اليمني فعل عظيم يستحق التمجيد 
والتخليد ولكن المشكلة أننا بحاجة الى ترجمة هذا االنجاز عمليًا على أرض 
الواقع والبد من االنتقال للخطوة التالية بنجاح إذ يبدو أن الشعب لم يتغير 
واليزال في كل يوم يعيش لحظة تاريخية فارقة.. تضحياته مستمرة.. 
انفجار، استشهاد، تعثر مشاريع، تعطل خدمات، حوار، انسحاب فريق، 
عودة فريق، اجتماع مبعوث، ومبعوث في اجتماع، اتصال مع مسؤول أوروبي، 
أمريكي، خليجي، يقول ويقول والشرح يطول عن وضع داخلي هش وحال أمني 

خارج نطاق التغطية.. يرجى االتصال بي!
سابقًا في مناسبات الثورات كان يطلب منا التحدث عن حرية الرأي 
والتعبير الذي ينعم به البلد.. وعند اضافة فوضى التغرير األخيرة تم 

تقديم وعود جديدة بالمزيد من حرية الرأي، ولعل هذا أجمل ما في األمر.
ليعبر المواطن عن رأيه كما يريد إال أن الوضع مختلف تمامًا بالنسبة 

للمهتمين بإيصاله ولعب دور الوسيط بين المجتمع وصناع القرار.
 بعض التجارب حين تتنوع وإن كانت قصيرة المدة تجعلك تؤمن بنسبة 

مليون في المائة بمقولة هيكل »ال يوجد إعالم لوجه الله«.
ولنتصارح.. أحزاب المعارضة التي كنا نعرفها بهذا االسم سابقًا الى ما 
قبل العام 2011م أو باألصح إعالمها كان واليزال أشد من يفرض القيود 

على أدائه بل وأكثر ارتباطًا بمفردات النظام السياسي من أي إعالم آخر..
لطالما تساءلت ما الذي يجبر وسائل إعالم أحزاب اللقاء المشترك وبالذات 
عندما تنشر أخبارًا تتعلق برئيس الجمهورية أن تلتزم باستهالل فخامة 

األخ المشير الركن حفظه الله.
استنادًا الى مبدأ التعددية السياسية وحرية الرأي والتعبير المتاحة منذ 
ما يفوق العشرين عامًا فإنه كان من حق أحزاب المعارضة أن تطلب من 
، بل كان يجب عليها فعل ذلك بحكم موقعها على 

ً
إعالمها االختصار قليال

الساحة السياسية على سبب وجيه يجعلها تظهر للمجتمع القارئ خالل 
الفترة الماضية على أنها مجرد تابع..لوال أن الرئيس هادي دعا وسائل 
اإلعالم عقب توليه السلطة وفي مقدمتها الحكومية قبل الحزبية واالهلية الى 
التعامل بمهنية في حال تناول االخبار المتعلقة بالشخصيات وفي مقدمتها 
رئيس الجمهورية لكانت صحف المشترك اجتهدت أكثر من السابق في إضافة 

الصفات والمسميات وال أظنها سمعت بنظرية )رد الكيد الى النحر«.
أخيرًا

لب من احدهم تقديم نصيحة آلخر يريد أن يكون صانع أخبار إقناعًا 
ُ

ط
لرئيس تحريره المغمور الذي يعتقد أنه فلتة زمانه ويكرر من وقت آلخر 

على مسمعه أن الصحفي الجيد هو الذي يصنع الخبر.
هل يعني هذا أن يقوم الصحفي بتفجير أنبوب نفط لكي يحصل رئيسه على 
خبر عاجل، وربما عليه أن يترأس اجتماعًا استثنائيًا يبحث إدانة ارتفاع 
أسعار السجائر دون مبرر..بكل بساطة السياسيون واالرهابيون والمجرمون 

والمسؤولون فقط هم الذين يصنعون األخبار في اليمن.

  نجيب شجاع الدين

السفيرة البريطانية:

علي عبدالله صالح سيلعب دورًا مهمًا في مستقبل اليمن

كرمت سفارة المملكة العربية السعودية قناة »اليمن  
اليوم« تقديرًا ألدائها االعالمي االبداعي المتميز في 
نقل الحقيقة وحياديتها في الطرح بشفافية ووضوح بعيدًا 
عن المناكفات السياسية والتعصبات الحزبية الضيقة ودورها 
في توطيد العالقات اليمنية- السعودية في مختلف المجاالت.
وأشاد الملحق الثقافي السعودي علي بن حسين الصميلي 
بأداء قناة »اليمن اليوم«، معبرًا عن شكره وامتنانه لمشاركة 
القناة افراح الشعب السعودي الشقيق في عيده الوطني الثالث 

والثمانين لتوحيد المملكة العربية السعودية، اضافة الى الدور 
المتميز لقناة »اليمن اليوم« في تغطية فعاليات اليوم الوطني 
للمملكة العربية السعودية، متمنيًا تعزيز التعاون االعالمي 

اليمني السعودي.
الى ذلك شكر القائم بأعمال المدير العام التنفيذي لقناة 
»اليمن اليوم« محمد العميسي، الملحقية االعالمية والثقافية 

للمملكة العربية السعودية على تكريمها القناة.
 معربا عن افتخار القناة بالتكريم ، لما يمثله االعالم من 

دور كبير في تعزيز اواصر العالقات بين البلدين الشقيقين ، 
وهو ماقامت به القناة  لما للمملكة من دور في تعزيز التنمية 

والمساهمة في دعم اليمن للخروج من ازمته .
 مؤكدا ان القناة ستواصل اداء رسالتها لما يخدم مصلحة 

الشعبين، وتعزيز اواصر العالقات التاريخية بين البلدين.
وكانت قناة »اليمن اليوم« حصلت على عدد من الجوائز أبرزها 
جائزة الرؤية المتميزة في مهرجان االذاعة والتلفزيون العربي 

في القاهرة.

أكــدت السفيرة البريطانية لدى  
اليمن جين ماريوت أن علي عبدالله 
صالح لعب دورًا مهمًا جدًا في التاريخ اليمني 
القريب وأنــه سيلعب دورًا مهمًا جدًا في 
مستقبل اليمن خالل الفترة القادمة من خالل 

دعمه لالنتقال السياسي.
وقالت في حــوار صحفي: يجب أن يشعر  
اليمنيون  بالفخر لما وصلوا اليه اليوم، 
خصوصًا عندما نشاهد الدول المجاورة وما  
اصبح فيها.. الفتة الى أن التحديات التي 
تواجه اليمن في المرحلة القادمة أكثر وأصعب 
من التحديات التي مــرت، وهــذا يتطلب 
استكمال عملية الحوار الوطني  وضرورة 
ان تقوم  االطراف بتقديم التنازالت  وطبعا 
في أي عملية تسوية يكون هناك اطراف أو 
اشخاص متطرفين على االخر وال يكونوا 
سعداء  بهذه التسويات لذا  يجب على  جميع 
اليمنيين ان يفكروا بمستقبل اليمن بشكل 

موسع أكثر من مصالحهم الشخصية وأن 
يحتضنوا جميع األطراف ألنه 

نفس الشيء حصل في مصر 
ــان السبب الرئيسي  وك
فــي مصر هو  للفشل  
ــدم احــتــضــان جميع  ع

االطراف.
وأضافت: هناك اطراف 
عــديــدة داخـــل اليمن 
واشـــخـــاص  يــحــاولــون 

فشال وافــســاد العملية 
السياسية باليمن النهم 

ــدون ان يحققوا  ــري ي
االجـــــــنـــــــدة 

ـــخـــاصـــة  ال
ــــم..  ــــه ب
مـــؤكـــدة 

أن 

اليمنيين  لديهم الحكمة ولن يسمحوا ألي 
من  السيناريوهات المحتملة ان تتحقق.

وبخصوص تمديد مؤتمر الحوار قالت 
السفيرة: التمديد كان البد منه ألن 
تاريخ 18 سبتمبر كان تاريخًا 
طموحا جدًا خصوصًا بعد ان 
انسحب لفترة مكون الحراك،  
لمدة  لــلــحــوار  فالتمديد 
اسبوع او اسبوعين او حتى 
لغاية عيد االضحى ال يوجد 
فيه مشكلة وطبيعي لكن 
المشكلة  اذا تمدد الحوار 
لــمــدة شهرين أو ثالثة 
شــهــور فــنــحــن لسنا 
مع هــذا التمديد 

الطويل..
 ألن االنتخابات 
ــــددة فــي  ــــح م

ــرى ان تــاريــخ فبراير  الــمــبــادرة  ونحن ن
2014م تاريخ طموح جدًا إلجراء االنتخابات 
لكن بموجب المبادرة الخليجية الزم تجرى 
 لكن خالل 

ً
انتخابات حتى لو تأخرت  قليال

2014م ممكن تأخر شهرين او ثالثة لكن 
يجب ان تجرى خالل 2014م وهذا ما نريده 
ان يحدث في عام 2014 داخل اليمن  واذا 
كان الرئيس هادي يريد يكون مرشحًا في 
االنتخابات  فهذا شيء راجع له واذا كانت 
االحزاب االخرى عندها مرشحين هذا طبعًا 
شيء راجع لهم  وهذا يتم طبعا على نوع 
النظام الذي سيقرره مؤتمر الحوار، هل هو 

رئاسي او برلماني  أو برلماني رئاسي.
 واستطردت بالقول : الذي نحب ان نراه 
في عام 2014م وما بعده ان تكون هناك 
حكومة قوية قادرة تأخذ القرارات الصعبة 
وطويلة المدى وايضًا التنموية التي تفيد 

اليمن واليمنيين.

سفيرة المانيا  تخاطب»شباب الحراك  بعدن«: 

يجب أن يبقى اليمن موحدًا 
قالت السفيرة االلمانية باليمن 
أمـــام جــمــوع مــن شــبــاب الــحــراك 
والمثقفين في عدن السيدة كاروال 
مولر هولتكيمبر ممثلة لسفراء 
االتحاد األوروبي أن رؤية االتحاد 
االوروبي لم تتغير من نظرتها لحل 
االمور بالنسبة للجنوب وانه يجب 
في أي حل يقدم للبلد أن يكون تحت 
إطار الجمهورية اليمنية واإليمان 
بمخرجات الحوار الوطني ولهم 
نظرية تقول ان االمن واالستقرار 
لن يكون إال في اطار الوحدة وغير 

هكذا سيكون هناك 
حرب.

ـــل مـــراســـل  ـــق ون
موقع »هنا عدن« 
ان السفيرة كاروال 
ــحــديــث  كـــــررت ال
والتأكيد على وحدة 
اليمن حتى ال تحصل 
صــــراعــــات أكــثــر 
مقارنة بسوريا وانه 
لوال الحوار الوطني 
لحصل مــاال تحمد 
عقباه وان االنفصال 
 وال 

ً
ــن يــكــون حـــال ل

.
ً
يمكن أن يكون حال

وقــالــت السفيرة 

االلمانية: يجب ان يبقى اليمن 
مــوحــدا" وإذا انفصل لــن يجد 
اعترافا" دوليا" وسيحدث اقتتال 
بسبب المشاكل االقتصادية أو 
السكانية أو القبلية ليست لصالح 
الدول المجاورة وال مصالح الدول 

األوروبية وأمريكا.
وأبدى شباب الحراك انزعاجهم 
الشديد من خطاب سفيرة المانيا 
وهددوا انهم سيلجأون لما اسموه 
بالكفاح المسلح من أجل االنفصال.

سفارة السعودية تكرم قناة »اليمن اليوم« 

قالت سفيرة االتحاد األوروبــي لدى اليمن 
أن حل القضية الجنوبية يجب ان يكون في 
إطار الوحدة وان الحوار هو السبيل األمثل 
للخروج بحلول عادلة لمختلف القضايا وفي 
مقدمتها القضية الجنوبية بما يحافظ على 

امن واستقرار اليمن.
وأضافت السفيرة"باتينا موتشايت" ان رؤية 
االتحاد األوروبي لم تتغير من نظرتها لحل 
االمور بالنسبة للجنوب الذي يجب أن يكون في 
إطار الجمهورية اليمنية واإليمان بمخرجات 

الحوار الوطني الــذي يجنب اليمن 
ــزالق للعنف والصراعات  خطر االن
المسلحة كما يحدث اليوم في سوريا.
ــذي عقدته  جــاء ذلــك في اللقاء ال
ــي السفيرة  سفيرة االتحاد األوروب
"باتينا موتشايت" بممثلي الحراك 
ــن الناشطين  ـــدد م الــجــنــوبــي وع
الشباب وممثلي القوى السياسية 
واالجتماعية ومنظمات المجتمع 
المدني في عدن بفندق ميركيور 

بمحافظة عدن السبت.
وأكدت السفيرة "باتينا موتشايت" 
أن االنفصال لن يحل القضية الجنوبية 
وأن الحوار الوطني هو السبيل األمثل 
للخروج بحلول عادلة لمختلف القضايا 
وفي مقدمتها القضية الجنوبية بما 
يجنب اليمن العنف والصراع المسلح 

الذي يهدد مصالح الدول العظمى في المنطقة 
"مؤكدة أن مصالح الدول العظمى ودول الخليج 

هي في بقاء اليمن موحدًا وآمنًا ومستقرًا.
وأضافت: "باتينا موتشايت": أن االنفصال 
لن يجد اعترافا" دوليا" كما حدث لجمهورية 
ارض الصومال، ألنه سيؤدي إلى االقتتال بسبب 
المشاكل االقتصادية وبالتالي تهديد مصالح 
الــدول المجاورة ومصالح االتحاد األوروبــي 

وأميركا.

سفيرة االتحاد األوروبي: 

حل القضية الجنوبية يجب 
أن يكون في إطار الوحدة


