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ة واألخالق لغرض في هذا البلد باتت تستحسن تولية الشأن الصحف .. أو أن قيادة السياسة واالعالم متنفذين على الشأن المهني في بعض تعتقد أن مجموعة من القوادين باتوا الصحافة في ه��ذه البالد .. حتى تكاد العناصر وال��وس��ائ��ط المنتمية لمهنة التأكيد على انحطاط مستوى بعض من صحيفة »ال��ث��ورة« مؤخرًا ، أع��ادت الفضيحة التي حملتها الصفحة األولى  االعالمي لحفنة من عديمي الموهبة والكفاء
وانما األمم األخالق ما بقيت فان همو ذهبت أخالقهم ذهبوا .في نفس يعقوب ..

حسن عبدالوارث

الفضائيات اليمنية اكتفت بأخبار 

عاجلة عن انفجارات ومحاوالت اقتحام 

مبنى السجن المركزي بصنعاء وذهبت 

لتوظيف الحدث سياسيًا قبل ان تتبين 

طبيعة وتطورات الحدث ولكن من 

مكاتبها وبأشرطتها االخبارية فقط !

ل��م تكلف اح���دًا ه���ذه الفضائيات 

نفسها ال���ن���زول ال���ى م��وق��ع ال��ح��دث 

ومتابعة تطوراته ميدانيًا كما يعمل 

رجال الصحافة في كل انحاء العالم بما 

فيها السعودية نفسها .

امانة ال تقولوا لي بانها قد منعت من قبل االمن عن الوصول الى 

مكان الحادث هذا ليس عذرًا ويمكن لها ان تتابع الحدث ميدانيًا 

من مكان قريب من الطوق االمني هذا ان وجد هذا الطوق ثم ان 

احدًا منها لم تقل بانها قد منعت من التغطية المباشرة للحدث 

حتى نعذرها مقدمًا.

محمد المقالح

لم يكن التحول الى النظام 
االتحادي في البلد هو الخيار 
االم��ث��ل ولكنه ك��ان الخيار 
المتاح , فالخيار االمثل هو 
تحرير الدولة من  " خطف 
"  ق��وى النفوذ وب��ن��اء دول��ة  
ق��ادرة على  تحقيق امرين  
,  االول هو ايجاد المعالجات 
المنهية  لألوضاع الخاطئة 
التي وجدت في البلد نتيجة 

تصرف قوى النفوذ تصرفات عصابية 
باسم الدولة , والثاني هو تأهلها  إلدارة 
البلد بطريقة تضمن تحقيق المصلحة 
العامة  كما ه��و مفترض بها كدولة 

الجميع , وكان هذا الحال 
كفيل بإعادة الثقة  الى 
مكونات المجتمع وفيما 
بينها  , وم��ن ثم انتهاء 
حالة عدم االستقرار التي 

يعيشها البلد .
ه�����ج�����وم ال���خ���م���ي���س 
الدامي جاء بحسب بعض 
الروايات بعد أن تمكنت 
إدارة السجن من إع��ادة 
ثالثة من السجناء المضربين عن الطعام 
إلى السجن من المستشفى حيث تلقوا 
رع��اي��ة صحية م��ن آث��ار اإلض���راب عن 

الطعام.

ما يحدث اليوم 
م�������ن ت���ق���س���ي���م 
وتفكيك واالتجاه 
ن��ح��و األق��ال��ي��م ال 
يحل أي مشكلة 
وال ي���ع���ال���ج أي 
قضية ب��ق��در ما 
ي����ؤدي إل���ى خلق 
مشكالت جديدة 

وأزمات مركبة ، قد يؤدي- 
ال سمح الله- إلى انهيار ما 
تبقى م��ن ال��دول��ة اليمنية 
، وال��دخ��ول في مرحلة من 

ال����ص����راع����ات 
ال��م��ن��اط��ق��ي��ه 
وال���ط���ائ���ف���ي���ة 
وال���������ص���������راع 
ع��ل��ى ال��ه��وي��ة 
واالن������ت������م������اء 
ال����ج����غ����راف����ي 
وال����س����ك����ان����ي 
، وال�����ص�����راع 
على السلطة والثروة على 
خلفية التقسيم واألقاليم 
وال���ف���ي���درال���ي���ة وال���دول���ة 

االتحادية..

عبدالفتاح البتول:عبدالوهاب الشرفي

وثائق فساد مالي واداري بوزارة االعالم )سري للغاية(

تحت ع��ن��وان  )س��ري للغاية( حصلت صحيفة )المؤتمرنت(  
االلكترونية على وثائق محاسبية حديثة بمخالفات مالية وادارية 

في واحدة من مؤسسات الدولة .
يظهر في مضامين الوثائق صرف مسئول حكومي في وزارة االعالم ) 
المؤسسة العامة لالذاعة والتلفزيون ( مبالغ مالية باهظة مقابل ايجار 

سيارته  وايجار سكن ، وكذا صرف مبالغ مالية كنثريات للمكتب .
وتخلص الوثائق الى عدم قانونية استمارة ووثائق قيد محاسبي 
بتسوية مبلغ »2.20000« اثنين مليون وعشرين ألف ريال شكاًل 
ومضمونًا واحتوائها على مخالفات جسيمة ، وضرورة فتح تحقيق مع 

المسئولين عن انفاق هذه المبالغ المالية خالفا للقانون.

ا :
لو

قا

ي�������ف�������ي�������ض  
ال������خ������ط������اب 
ال����ح����زب����ي ف�����ي ال��ي��م��ن 
باألدبيات المطالبة بحياد 
اإلعالم الرسمي وتجريم 
وتحريم استخدامه جزئيًا 
أو كليًا لصالح القابض على 
والية السلطة سواء أكان 
فردًا أم حزبًا حاكمًا, لكن 
هذا الفيض الخطابي لم 
يترجم إلى قواعد ناظمة 
ومنظمة لحياد اإلع��الم 
عامة واإلع���الم الرسمي 
تحديدًا, بدءًا من ارتباطه 
ال��وظ��ي��ف��ي ب��ال��ح��ك��وم��ة, 
وانتهاًء باالستراتيجية 
الوطنية العليا لإلعالم. 

المطالبة بإلغاء وزارة اإلعالم ليس كافيًا وال ضامنًا 
لحياديته؛ ألن البديل المؤسسي للوزارة � وإن كان 
مجلسًا وطنيًا أعلى لإلعالم � سيؤّدي وظيفة ودور 
الوزارة ما لم تؤّسس العملية على استراتيجية وطنية 
تعيد صياغة الرسالة اإلعالمية على أسس ومعايير 
علمية ملتزمة بالقواعد المهنية والضوابط األخالقية 
 
ًَ
ومحكومة بالشفافية والمصلحة الوطنية العليا بعيدا
ات المحمولة على اإلسراف في التطبيل أو  عن اإلساء

التجريح. 
تحييد اإلع��الم يبدأ من إع��ادة النظر في ملكية 
وسائل اإلعالم, وخصوصًا الملكية الحكومية لهذه 
ال��وس��ائ��ل, وه��ن��ا وق��ب��ل االن��ج��راف إل��ى مفاسد تيار 
الخصخصة نقول: إن تحرير وسائل اإلعالم الرسمي 
من هيمنة سلطة الحكم والتبعية لها, متاح في 
تحويل هذه الوسائل إلى شركات مساهمة للعاملين 
فيها ثم جموع المواطنين بعيدًا عن هيمنة القطاع 
الخاص ورجال المال واألعمال الذين بمقدورهم إنشاء 

وسائل اإلعالم الخاصة بهم. 
دية وسائل اإلعالم هي أحد عناصر تحييدها  تعدُّ
من خالل المنافسة التي تدفع كل وسيلة إلى جذب 
الجمهور الواسع لمتابعتها بغية التأثير على قناعاته 
ومواقفه من خ��الل مضمون رسالتها إليه, ولذلك 
فإن اإلعالم الرسمي � وهو إعالم ممّول من الشعب 
وقائم باسمه � ينبغي أن يظل قائمًا على أساس 
الملكية العامة كي ال تنتفي التعددية اإلعالمية 
بواقع األحادية التي تتيح احتكار اإلع��الم لألثرياء 

والرأسماليين. 
ز حيادية اإلعالم عامة واإلعالم الرسمي 

ّ
ومما يعز

خاصة أمران هما: األول ضمانات حرية التعبير وحق 
الحصول على المعلومات، واآلخ��ر ضمانات حقوق 
المهنة المادية والمعنوية للعاملين في حقل اإلعالم؛ 
وذل��ك يعني األج��ور والمكافآت وعملية التأهيل 
به من 

ّ
والتدريب ومراعاة خصوصية المهنة وما تتطل

نزول ميداني وعمل مستمر ومتابعة شاملة للواقع 
واإلعالم في نفس الوقت. 

عمومًا, يبقى الحياد اإلعالمي نسبيًا, لكنه مطلوب 
وممكن, باعتباره جزءًا من سلطة الحكم وكونه سلطة 
أخ��رى؛ لهذا ينبغي أن يتصّدر اإلع��الم وحياديته 

أولويات االهتمام الوطني في المرحلة المقبلة. 

أيها الصحافيون الشرفاء

اسقطوا قبح اإلعالم الرسمي

ما لم فعلى حملة االقالم الوطنية الشريفة أن 
يتبينوا كل الخيارات الممكنة.. ويحتكموا للدين.. 
لمصلحة اليمن.. للسلم االجتماعي.. للدستور.. 
للقانون.. للمبادرة الخليجية وآليتها.. لمخرجات 
مؤتمر الحوار.. لخطابات الرئيس هادي.. ويتوجه 
الخطاب االعالمي الرسمي وفق هذه األسس.. مالم 
باسم الوفاق والتقاسم.. ولتكن صفحة للمؤتمر 
وصفحة للناصري.. وصفحة لالصالح وصفحة 
للحوثي. صفحة للحراك.. وصفحة للمهمشين.. 
الخ.. وفي التلفزيون يتم التقاسم حزبيًا ساعة لكل 
حزب مع تخصيص حيز ألخبار رئيس الجمهورية 
لكونه رئيسًا توافقيًا.. وال تكون أخباره وأخبار 

رئيس مجلس النواب في الترتيب الثالث.
أو أف��ض��ل ت���وزع م��س��اح��ات االع����الم الرسمي 
على االقاليم فيما يتعلق بالتغطية للقضايا 
والجمعيات واالت��ح��ادات وال تحتكر على حزب 

واحد.
األسابيع الماضية رفض االعالم الرسمي نشر 
وبث الحفل التأبيني لفقيد الوطن السفير محمد 
علي محسن األح��ول كاماًل وح��ذف كلمة قيادي 
مؤتمري تعسفًا بدعوى الحياد ورفض جر االعالم 

للخطاب الحزبي.
وطوال االسبوع الماضي تحول االعالم الرسمي 
الى بوق لإلرهابيين من تنظيم االخوان بطريقة 

فجة وقذرة.
> لقد قبل المبتذلين أن يقوموا بدور الدفاع 
ع��ن ال��ف��اس��دي��ن وس��ك��ت��وا ع��ن أب��ش��ع عمليات 
نهب للمال ال��ع��ام وح��ول��وا صفحات الصحف 
وش��اش��ة التلفزيون ال��ى م��س��خ��رة.. تخلوا عن 
اخالقيات المهنة وق��داس��ة الكلمة وتعاليم 
الدين -لألسف- األسبوع الماضي فقط تحولت 
»الصحوة واألهالي«  الصحف الرسمية الى نسخة ل�
والتلفزيون الوطني الى »سهيل«.. خالل أسبوع 
ظهر اليدومي في صحيفة الثورة بعد فضيحة 
االفتتاحية التي يقال إنها منسوبة الى الرئيس 
ه����ادي.. ال��م��ث��ي��رة للدهشة أن يثير نشطاء 
معلومات تفيد أن كلمة الرئيس في افتتاحية 

ال��ث��ورة ي��وم 11 ف��ب��راي��ر ال��م��ش��ئ��وم.. طلعت 
م��زورة وان من كتبها هو اليدومي.. ونجد في 
اليوم التالي ولحفظ ماء الوجه يتم نشر مقال 
أصلي »أبو فاس« لليدومي غير مزور طبعًا.. إن 
كان ما حدث حقًا.... فهذا يؤكد فضاعة مؤامرة 
االخ��وان على وسائل االع��الم الرسمي ليس في 
اقصاء ونهب وتدمير المؤسسات االعالمية 
الرسمية وإنما تحويلها الى وكر للمؤامرات فأي 
عاقل ووطني ال يمكنه أن ينشر مقااًل لرئيس 

الجمهورية كما حدث..!!

إن رسالة االعالم الرسمي قد انحرفت ولن يعيد 
لها التوازن إاّل أصحاب االقالم الوطنية الشريفة.. 
وأن يتوقفوا عن الشكوى والبكاء واالستجداء 
للحصول على الفتات.. لقد سرق الوطن.. ُسرقت 
دم��اء أب��ري��اء.. ال تنتظروا األح���زاب.. ال تنتظروا 
عطف هذا أو شفقة ذاك.. أنتم صناع الرأي العام.. 
أنتم وحدكم من تدافعون عن حقوق المظلومين 
وال��م��ض��ط��ه��دي��ن.. وم���ن ت��ت��ص��دون للصوص 
وال��ف��اس��دي��ن.. ال تخنعوا.. ال ت��رف��ع��وا ال��راي��ات 
البيضاء.. أمام اللصوص.. فأنتم أمل الشعب.. أنتم 

فرسانه الشجعان المتصدون للفاسدين والقتلة.. 
والعابثين بأمن البالد واستقرارها.

كفى صمتًا.. لقد سلبوكم حقوقكم ومناصبكم.. 
ومسئولياتكم ال��ق��ي��ادي��ة.. وقبلتم أن تكونوا 
كرعايا صامتين.. فكان البد أن يسلبوكم لقمة 
عيش أوالدك��م.. ولم يكتفوا عند هذا بل ها هم 
ي��ري��دون أن يحولوكم ال��ى مجرد دم��ى في هذه 
المنابر الوطنية.. أقصوكم من صناعة الخطاب 
الوطني الحريص على الوحدة الوطنية والسلم 
االجتماعي.. لألسف لقد تركتم الساحة لمثيري 
الفتن ومشعلي العداوة والبغضاء بين أبناء الشعب 

الواحد..
> إن مهمة العاملين في االعالم الرسمي يجب 
أن تتحول الى مهمة قتالية يضطلع بها الجميع 
لتحرير االعالم من العبودية والتبعية الحزبية 

واالستبداد االداري والفساد المالي.
أم��ا المهمة العاجلة والملحة فيجب على كل 
الصحافيين واالعالميين والطباعين والفنيين 
في المؤسسات االعالمية، أن ينتقلوا في مهامهم 
النضالية ال��ى مرحلة انتخاب رئ��ي��س التحرير 
ورئيس مجلس االدارة وأعضاء هيئة التحرير، وال 

يتنازلوا عن هذا الحق أبدًا.
واضح أن هناك توجهًا انتقاميًا من الصحفيين 
واالعالميين ولن يتوقف بالتجويع والترهيب 
واالذالل بالمنصب بل قد يكون القادم ابشع 
بتدمير ه��ذه ال��م��ؤس��س��ات ال��وط��ن��ي��ة.. والب��د 
أن ي��داف��ع��وا ع��ن عظمة رسالتهم الوطنية 
وشرف وقداسة الكلمة والحرف وقيم الشعب 
اليمني وثوابت الوطن.. ال تراهنوا على األحزاب 
أب���دًا.. فأنتم حملة مشاعل التنوير للحاضر 
والمستقبل.. إذا تحركتم فهم من سيلهثون 
ك��م عندما تكونون في المقدمة وأصحاب  وراء
مشروع وطني أكبر من كل األحزاب حينها هم 

من سيطلبون ودكم..
وهذا مرهون تحققه بمواقف شجاعة.. أما العمل 

حقًا في بالط الجاللة أو مع عصابة الجماعة..

ببس��اطة ج��دًا.. هل االعالم الرس��مي الذي يمول بالملي��ارات من المال العام ويقتطع من لقمة عيش الش��عب   
ضرورة عندما يتحول الى مسعر حرب ومشعل فتنة بين ابناء الوطن اختصارًا أنه اآلن يقوم بدور»ابليس«.

فضائح االعالم الرسمي ودوره القذر بعد أن اختطفه االخوان اإلرهابيون ال تحصى، ويجب أن يتوقف عن التحريض 
والتأجيج والدفاع عن اللصوص والقتلة والمفسدين الذين استباحوا كل شيء جميل في الوطن.

د.المتوكل: اإلصالح مستفيد 
من الوضع المنفلت

أكد الدكتور محمد عبدالملك المتوكل، أن السبب األساس من المسيرة التي خرج بها  
حزب اإلصالح، الثالثاء، والمطالب التي أعلنها هي رغبته في بقاء الوضع القائم كونه 
المستفيد كليًا من ذلك. وقال الدكتور المتوكل في تصريح ل�"خبر" لألنباء: إن من هم في السلطة 
حاليًا ال يريدون أي تغيير للوضع كونهم يخشون أن يخسروا وظائفهم وال يريدون بناء اي دولة.
وأضاف :ان ما يجري اليوم في اليمن، هو بسبب غياب الدولة .. مؤكدًا أن وجود الدولة أواًل هو 
المطلب األول ثم مناقشة غيرها من األمور.. وأشار إلى أن الدولة اليمنية لم تتمكن من بسط 
نفوذها في المركز، فكيف سيكون الوضع في األقاليم .. مشبهًا إعالن تقسيم اليمن إلى أقاليم، 

هروبًا من األمر الواقع ..
وقال: "جاءت االقاليم وكأن االشخاص تهرب من األمر؛ كونهم غير قادرين على ضبط المدن."

واوضح المتوكل أنه ابلغ أمين عام التجمع اليمني لإلصالح عبدالوهاب اآلنسي بأنه لن يتمكن من 
الحكم بمفرده فالشعب اصبح اكثر وعيًا مما كان .. داعيًا الشباب من كافة األطياف الى االلتقاء 

وصناعة تاريخ مشرق للوطن.

باكستان أكثر الدول خطًرا على الصحفيين

أعلنت منظمة »مراسلون  
ب��ال ح����دود« ف��ي تقريرها 
السنوي حول حرية الصحافة األربعاء، 
أن باكستان تبقى إحدى أكثر الدول 
خطًرا على الصحفيين، مبدية قلقها 
خصوًصا حيال ال��وض��ع ف��ي منطقة 

بلوشستان. 
وقتل سبعة صحفيين أثناء ممارسة 
عملهم في 2013م في باكستان، 
إح��دى أكثر ال��دول التي يقتل فيها 
صحفيون، بعد سوريا 10 والعراق 

10 والفيليبين 8، كما قالت المنظمة 
التي تتخذ من باريس مقًرا. 

وت��ش��ي��ر منظمة »م��راس��ل��ون بال 

حدود« إلى "اإلرادة السيئة" للسلطات 
في إحالة المسئولين عن هذه األعمال 
إلى القضاء في هذا البلد الذي يحتل 
المرتبة 158 م��ن أص��ل 180 في 

مجال "حرية الصحافة". 
وقالت المنظمة: إن "الحكومة يبدو 
أنها عاجزة عن مواجهة المجموعات 
المسلحة، طالبان وجهاديون وكذلك 
الجهاز العسكري الذي يطلق عليه 
العديد من المراقبين الدوليين اسم 

"دولة داخل الدولة". 

في حيادية
 اإلعالم 
الرسمي

عبداهلل الدهمشي 

انتخاب رؤساء التحرير أصبح ضرورة ملحة 
للتخلص من المندسين على المهنة

لن يدافع عن حقوق الشعب من لم يستطيعوا 
الدفاع عن قداسة الكلمة ولقمة عيش أوالدهم

كتب اليدومي كلمة الثورة باسم الرئيس ونشر 
 اليوم التالي للملمة الفضيحة

ً
مقاال

 اذا لم يلتزم اإلعالم 
الرسمي برسالته الوطنية 

فهو عدونا األول


