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 يكن   شعب   اليمن   ذاته   او   اليمن !!  او   جماعة،   حزبًا   او   عصابة،   طائفة   او   حتى   مبغي (  مالم  سنتيين والعالم   كله   عاجز   عن   تهجي   اسمه  ) أكان   فردًا  ال���ت���س���وي���ة؟! م��ع��ق��ول أك���ث���ر من م����ون.. ف��م��ن ه��و ي��ا ت���رى معرقل معرقلي التسوية بنظر ب��ان كي معرقلي التسوية، ان لم يكن انتم ك��ون��ك��م ان��ت��م )ال��ش��ع��ب اليمني( ال��ع��راق، وطبعًا على اس���اس من ع��ن ش��ع��ب اف��غ��ان��س��ت��ان او شعب الشعب الذي ال يقل عراقة وأصالة اآلن ج��اء ال��دور على اليمن، على 

منصور   راجح

خيرة أب��ن��اء اليمن 

أك��ل��ت��ه��م ش�����وارع 

اإلح������ب������اط، ح��ت��ى 

غ��دت البلد مرتعًا 

خ���ص���ب���ًا ل��ل��ق��اع��دة 

وللقواعد من الرجال 

قين، كما لو 
ِّ
الُمصف

أن��ه��م جمهور ف��رج��ة ف��ي حصة 

ألعاب طويلة وينتظرون دورهم 

عشان يلعبوا.

فكري قاسم

ال���م���ل���ي���ش���ي���ا ت 
 الدينية   في   اليمن  
" اص����اح   وحوثة " 
ن   بلحم   تلو  يتقا
 اليمني،   واالحزاب  
 اليسارية   والقومية  
 االن�����ت�����ه�����ازي�����ة  

" اش���ت���راك���ي   ون���اص���ري " 
 ت���ص���ارع   بما   تبقى   من  

 مستقبله . 

تبابعة   اليمن   ،  
 حملة   الشعارت  
 ال���ك���ب���رى   ،   من  
 يخافهم   المواطن  
 ال�����ب�����س�����ي�����ط،  
 وي���ص���دق���ه���م . 
 المواطن   الذي   ال  
 يقوى   ان   يواجه   المقدسات  
ل����رم����وز   و   ا لدينية،   ا  ا

 التاريخية . 

ب��������������ع��������������ض 
اإلص�����اح�����ي�����ي�����ن 
وإعامهم مصرون 
ع��ل��ى ال��ح��دي��ث عن 
"ط��ي صفحة نظام 
علي عبدالله صالح" 
وك���أن علي محسن 
األح���م���ر وال��ش��ي��خ 
ع��ب��دال��ل��ه )وع��ي��ال��ه 

م��ن ب��ع��ده( وغ��ال��ب القمش 
واليدومي وغيرهم من رموز 
اإلص��اح األش��اوس كانوا في 

صفحة الحمدي!

لمشكلة   ا
 ل����ي����س����ت   ف����ي  
 وجود   أغبياء،  
 فمن   ح���ق   أي  
 إنسان   أن   يكون  
 غبيًا   بقدر   ما  

 يشاء . 
المشكلة   حين  
 ي����ح����اول   ه����ذا  
لغبي   فرض   غبائه   عليك    ا

 بالصميل : 
قعْ   غبي   مثلي ! 

نبيل   سبيعمنى   صفوان

أمانة   مجلس   الوزراء   تستدعي   الصحفي الخوداني   للتحقيق 

في   سابقة   هي   االولى   من   نوعها   استدعت   االمانة   العامة   لمجلس   
 الوزراء   موظف   ومدون   على   خلفية   اثارة   الفوضى . 

وحسب مصادر مطلعة في مجلس الوزراء فقد قامت االمانة العامة لمجلس 
ال��وزراء بتحويل الناشط والصحفي كامل مصلح الخوداني وعباس شرف 
الهادي للتحقيق على خلفية مطالب حقوقية وظيفية لكافة زمائهم 
الموظفين بينها اعتماد التأمين الصحي أسوة ببقية الوحدات االداري��ة 

والمؤسسات الحكومية  . 
ويعد   قرار   التحقيق   االول   من   نوعه   بعد   اعتصام   حقوقي   نفذه   موظفو  
 االمانة   العامة   لمجلس   الوزراء   االربعاء   مطالبين   بتنفيذ   الائحة   المالية  

 والتأمين   الصحي . 
وناشد   موظفو   رئاسة   الوزراء   محمد   سالم   باسندوة   رئيس   مجلس   الوزراء  

ات   التعسفية   التي   تتخذ   ضدهم .   التدخل   وايقاف   االجراء

ا :
لو

قا

282   حالة   انتهاك   لحرية   الصحفيين   في   اليمن   العام   الماضي
أبوزلف :  على   الحكومة  
 ضمان   حرية   اإلعالم   

رصدت مؤسسة "حرية للحقوق  
والحريات والتطوير االعامي" 
282 حالة انتهاك ضد حريات الصحافة 
في ال��ب��اد.. وف��ي تقريرها الخاص بالعام 
2013م الذي أطلقته األربعاء، بالعاصمة 
ص��ن��ع��اء، لفتت المؤسسة، إل��ى أن العام 
2013م شهد تحواًل خطيرًا في نوعية 
االنتهاكات ضد الصحفيين، وذلك من   حيث  
 القتل،   والشروع   في   القتل،   واالعتقال،  

 واإلخفاء،   واالختطاف .  
وأوض��ح أن االنتهاكات التي وقعت في 
العام الماضي، توزعت على الشكل التالي: 
حالة قتل واحدة، وقعت في 22 فبراير 
، راح ضحيتها الصحفي وج��دي الشعبي 
من محافظة عدن، و12 حالة شروع في 
القتل، و13 حالة اختطاف وإخفاء بينها 
حالة اختطاف لصحفيين أجانب، و17 حالة 
اعتقال واحتجاز، و69 حالة اعتداء ، و4 
حاالت محاكمة جائرة، و8 حاالت إيقاف 
وفصل تعسفي، و17 حالة نهب وإتاف 
ممتلكات، و16 حالة س��ب وتحريض، 
و67 حالة منع وم��ص��ادرة أدوات، و58 
ح��ال��ة ت��ه��دي��د.. وخ��ل��ص التقرير إل��ى أن 

الحريات اإلعامية في اليمن "ما زالت في 
خطر"، مشيرًا إلى أن انتهاكات 2013م  
 ليست   جديدة،   وتتطابق   في   كثير   منها  
 مع   أنواع   االنتهاكات   خال   األعوام  

 الماضية .  
الى ذلك قال جورج أبوالزلف- الممثل 
المقيم للمفوضية السامية لحقوق 
االن��س��ان التابعة ل��أم��م المتحدة في 
اليمن: إن "الكثير من مخرجات الحوار 
الوطني يمكن البناء عليها خاصة في 
مجال حقوق االنسان وحريات الصحافة..

   مضيفًا : " على   الحكومة   اليمنية   القيام  
ات   األمنية   من   أجل    بدورها   وتعزيز   اإلجراء

 ضمان   حرية   اإلعام ".  
وفي الوقت ال��ذي حّمل فيه أبوالزلف 
ال���ق���وى ال��س��ي��اس��ة ب��ت��ح��م��ل ج����زء من 
االل��ت��زام��ات ت��ج��اه ح��ري��ات الصحافة، 
حمل أيضًا اإلعاميين أنفسهم جزءًا 
من المسؤولية، معربًا عن رأيه في أن 

اإلعام يجب أن يسعى إلى نبذ العنصرية 
وال��ت��م��ي��ي��ز، واالب��ت��ع��اد ع��ن التحريض 

الطائفي.

مرافقو   وزير   اإلعالم   يعتدون   على  رسم بياني يوضح االنتهاكات لحرية الصحفيين
 موظفي   مؤسسة   التلفزيون   

 نشرت   الزميلة   اإلعامية   وفاء   المطري،   صورة   مثيرة   لانتباه   لمرافقي    
 وزير   اإلعام   علي   العمراني   وهم   يطردون   بعض   موظفي   المؤسسة  

 العامة   للتلفزيون   بطريقة   مهينة   وغير   الئقة،   حد   تعبيرها . 
لت   اإلعامية   المطري،   في   منشور   معزز   بصورة   نشرته   على   صفحتها   وتساء
 الرسمية   بموقع   التواصل   االجتماعي  " فيسبوك " ،   علقت   عليها   بالقول  : " هل  

 هؤالء   مرافقو   وزير   اإلعام؟ ". 
وذكرت   أن   الصورة   التقطت،   يوم   االثنين،   في   المؤسسة   العامة   للتلفزيون  
 حيث   قام   مرافقو   الوزير  " العمراني "  باألسلوب   الهمجي   بطرد   بعض   الموظفين،  

 واختتمت   منشورها   بقولها : " إن   هذا   من   منجزات   حكومة   الوفاق ". 

لتناوله قضايا  اإلرهاب
 علي   محسن   يمنع   نشر   مقاالت  

 الحبيشي   بــ  »26سبتمبر« 

ق��������������ررت   
أس��ب��وع��ي��ة 
26 س��ب��ت��م��ب��ر»  »
ال���ن���اط���ق���ة ب���اس���م 
ال��ج��ي��ش، م��ن��ع نشر 
م���ق���االت ال��س��ي��اس��ي 
وال��ك��ات��ب الصحفي، 
أحمد الحبيشي التي 
يتناول فيها االرهاب 
والتطرف وجماعة 
االخ���وان وال��ت��ي��ارات 
لمتشددة  لدينية ا ا

باعتبارها مصنعًا ل��إره��اب ال��ذي 
تعاني منه اليوم الدول.

وعلمت  « الميثاق »  من   مصادر  
 مطلعة :  ان   ق���رار   المنع   جاء   بناء  
 على   توجيهات   وزير   الدفاع   اللواء  
 محمد   ناصر   احمد   ومستشار   رئيس  
 الجمهورية   اللواء   علي   محسن   االحمر . 
واك������دت ال���م���ص���ادر ان رئ��ي��س 
صحيفة"26سبتمبر" اتصل بالكاتب 
احمد الحبيشي وابلغه اعتذاره عن 
القرار الذي اتخذته قيادة الصحيفة 
لتي  نتيجة الضغوطات الكبيرة ا
ت��ت��ع��رض ل��ه��ا م��ن ق��ب��ل ق��ي��ادة في 

ال���دول���ة- وصفتها 
المصادر ب�"الجماعة 
ف����������وق"، م���رح���ب���ة 
بكتاباته التي تواكب 
الخط السياسي العام 

للدولة . 
وف��ي��م��ا ل��م تفصح 
ع���������ن م����ض����م����ون 
توجيهات" جماعة 
ف����������وق"، أل���م���ح���ت 
ال��م��ص��ادر ال��ى وزي��ر 
ال������دف������اع وال�����ل�����واء 
االح��م��ر.. مضيفة: ان التوجيهات 
التي تلقتها قيادة الصحيفة حملت 
مضمون تهديد بايقاف الصحيفة 
عن الصدور، في حال استمرت في 
نشر كتابات الحبيشي وأي مقاالت 
اب آخ��ري��ن يتناولون االرهاب   تَّ

ُ
لك

 والتطرف   او   التيارات   الدينية   وعلى  
 رأسها   ح���زب   االص����اح   وجماعة  

 االخوان   المسلمين .  
واش���ارت   المصادر   الى   ان   تناول  
 االره���اب   والتطرف   في   الصحافة  
 الحكومية   الرسمية   ال   تواكب   الخط  

 العام   لتوجهات   الدولة . 

تعرض   الزميل   عصام   السفياني  
 لالختطاف   والتعذيب

 ت�����ع�����رض   م�����راس�����ل     
ل����ش����رق "   صحيفة  " ا
لزميل   عصام   لسعودية،   ا  ا
 السفياني،   لعملية   اختطاف   من  
 مجهولين،   مساء   األربعاء،   أثناء  
 عودته   إلى   منزله   بمدينة   تعز . 
وق�����ال ال��س��ف��ي��ان��ي: إن 3 
أش���خ���اص ع��ل��ى م��ت��ن س��ي��ارة 
"الند ك��روزر"، كانت متوقفة 
ف��ي ش���ارع متفرع م��ن ش��ارع 
العواضي ق��رب منزله، طلبوا 

منه أن يصعد للسيارة وأنهم "دولة" وعليه 
أن يطمئن، وأنهم أخ��ذوه إلى منطقة خارج 
مدينة تعز وتعرض للتهديد أثناء التحقيق 

معه لمدة 3 ساعات متواصلة.
وأض��اف السفياني أنهم حققوا معه داخل 
ستخدم 

ُ
غرفة مهجورة يبدو أنها كانت ت

لمضخة زراعية، حيث توجد قاعدة إسمنتية 
وس��ط ال��غ��رف��ة غالبًا م��ا تستخدم لتثبيت 
المضخات، وأنه أثناء التحقيق معه تم اتهامه 
بالعمل على تسريب ونشر معلومات أمنية 
مضرة بالبلد، إضافة إلى تواصله مع عناصر  
 تنظيم   القاعدة   وقيادات   متمردة   في   الجنوب . 
لب منه قائمة بكل 

ُ
وق��ال السفياني: إن��ه ط

م���ص���ادره األم��ن��ي��ة، وم���ن ي��ق��وم بتسريب 

المعلومات له، وأن��ه أخبرهم 
أن��ه يتواصل مع مصادره من 
منطلق عمله الصحفي فقط، 
غير أنهم كانوا يكررون عليه 
السؤال "أنت تعمل مع القاعدة 
أو م��ع م���ن؟"، وس���ردوا عليه 
قائمة بعناوين تقارير سبق أن 
نشرها تتناول   تنظيم   القاعدة،  
 وس����أل����وه   ل���م���اذا   ل���م   تذكر  
 في   مقاالتك   كلمة  " عمليه  
 إرهابية " ،   أو   اإلرهاب " ،   إضافة  
 إلى   أسئلة   عدة   عن   تواصله   مع   من   أسموهم  

 المتمردين   في   الجنوب . 
وأضاف: أنه بعد التحقيق معه وتهديده تم 
إنزاله أمام مركز اإلصدار اآللي بالحوبان بعد أن 
أخذوا تلفونه وجهازه الابتوب وفاش فيه 
مواد ومعلومات خاصة بعمله الصحفي وبعض 
األوراق التي العاقة لها بالعمل الصحفي بينها 

أوراق فحوصات طبية كانت في حقيبته.
هذا وأهاب الزميل عصام السفياني بأعضاء 
األس����رة ال��ص��ح��ف��ي��ة وال��م��ن��ظ��م��ات المدنية 
والحقوقية التضامن وادان��ة جرائم االعتداء 
على الصحفيين والتي أخ��ذت منحى خطيرًا 
ب��االخ��ت��ط��اف واإلخ��ض��اع ل��اس��ت��ج��واب تحت 

التهديد وتعريض حياة الصحفي للخطر.

مطالب   بوثيقة   شرف   لحيادية   وسائل   اإلعالم 

رئيسة   بعثة   االتحاد   األوروبي :  اليمن   بحاجة   ماسة   لصحافة   محترفة
ماجد   عبدالحميد

اك���د ال��م��ش��ارك��ون  
ف�������ي ن������������دوة " 
ح��ي��ادي��ة وس���ائ���ل االع���ام 
ف��ي اليمن " على ض��رورة 
وج��ود وثيقة ش��رف تضع 
معايير وضوابط لحيادية 
وسائل االعام في تغطيتها 

ل��اح��داث، ج��اء ذل��ك في الندوة 
التي نظمها مركز ال��دراس��ات 
واالع����ام االق��ت��ص��ادي بصنعاء 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع ب��ع��ث��ة االت��ح��اد 

االوروبي.
رئيس بعثة االتحاد االوروب��ي 
السفيرة بتينا موشايت تحدثت 
ف��ي ه��ذه الفعالية قائلة : إن 
اليمن بحاجة م��اس��ة لصحافة 
محترفة تستطيع االسهام في 
تعزيز الحكم الرشيد ومكافحة 
ال��ف��س��اد وال���دف���اع ع��ن حقوق 
االن��س��ان والتعبير ع��ن هموم 
الناس وتطلعاتهم، مشيرة إلى 
ان الحيادية من أسس الصحافة  

 االحترافية،   فالحيادية   تعني  
 اإلنصاف   والدقة   والموضوعية . 

وتطرقت السفيرة موشايت 
إل��ى معاناة المشهد االع��ام��ي 
م��ن االستقطاب واالن��ق��س��ام ما 
يؤدي إلى تهميش الموضوعية 
بهدف خدمة المصالح الخاصة 
واألج��ن��دة السياسية.. موكدة 
أن على وسائل االعام في هذه 
الفترة الزمنية واليمن تنطلق 
في مرحلة جديدة لبناء الباد 

ان تلعب دورًا مهمًا وان  
 تبرز   روح   المسئولية . 

م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال وكيل 
وزارة االع������ام اح��م��د 
الحماطي: ان االعام في 
اليمن بحاجة ماسة إلى 
ميثاق ش��رف يعزز من 
ال��ح��ي��ادي��ة، إال ان��ه اش��ار 
إل��ى ظاهرة ايجابية في 
ليمنية تتمثل في  لصحافة ا ا
استضافة ال��ق��ن��وات المختلفة 
لجميع االط��راف اثناء مناقشة 

قضايا حيوية في اليمن.
وط����ال����ب   وس����ائ����ل   االع������ام  
 المختلفة   بالرأفة   بالمواطنين  
ل���ذي���ن   يقعون   ضحية   لمن    ا
 يمارسون   هذه   المهنة   دون  
 امانة   او   رحمة   او   مسئولية،  
 مؤكدًا   ضرورة   ان   نلملم   الصف  
 في   هذه   المرحلة   المهمة   من  

 تاريخ   اليمن . 
كما   قدم   عدد   من   القيادات  
 االعامية   مقترحات   لوثيقة  

 حيادية   وسائل   االعام . 

الحماطي :  نطالب  
 اإلعالم   الرأفة  

 بالمواطن   


