
العارف بشؤون اإلعالم طلع 
ـــفـــع عــنــده  لـــه الــضــغــط وارت
الــســكــر ودخــــل فـــي غيبوبة 
وهناك أنباء تفيد بأن الغيبوبة 
مطولة، وقد ال يستفيق منها 
إال بعد أن تستقر األوضاع في 
اليمن وتنخفض نسبة الكذب 
والتزوير والدجل في وسائل 
اإلعالم وتغطيات المراسلين 

الفضائيين.

< لم يعد االعــالن عن 
رفع شعارات «التغيير» 
واالصــالحــات السياسية 
 لدمج 

ً
واالقتصادية كافياِ

أي طـــرف ســيــاســي في 
لديمقراطية  ا لعملية  ا
ــتــخــلــص  مــــالــــم يـــتـــم ال
ــن الــجــمــود الــعــقــائــدي  م
ــمــاضــي  ــل ـــتـــعـــصـــب ل وال

القريب أو البعيد.
معين النجريأحمد الحبيشي

< زرع فالحو صعدة أشجار 
الــرمــان كأهم محصول يندر 
تـــواجـــده فـــي مــنــطــقــة شبه 
الجزيرة العربية كلها.. وزرع 
الحوثيون القادمون من نفس 
تلك البيئة الخصبة في صعدة 
متدفقة  مليشيات مسلحة 
ويندر تواجدها في منطقة 
شبه الجزيرة العربية كلها 

أيضًا.

تابعت تغطية الكثير من القنوات الفضائية 
والمواقع االخبارية لجريمة التفجير االنتحاري 
بميدان التحرير وجرائم استهداف الجنود في 
البيضاء وحضرموت وكانت الصدمة الكبيرة من 
الفرحة التي كانت ترتسم على محيا الكثير من 
مراسلي بعض تلك القنوات والمحللين الذين 
كانت تستضيفهم للحديث عن هذه الجرائم بل 
ان أحدهم ظل مبتسمًا وسعيدًا جدًا وهو يعدد 
التبريرات لتك الجرائم ويؤكد انها تأتي ردًا على 
دخول جماعة الحوثي إلى عمران وصنعاء وغيرها 
وكأنه يؤيد هذه الجرائم ويفتخر بوقوعها وكاد 

من فرط سعادته يقفز من فوق الكرسي.

فكري قاسم حسن الوريث 
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توكل كرمان كانت تتقاضى ٣ ماليين ريال و٤ آالف لتر بترول شهريًا من الفرقة

كشف المحامي محمد المسوري عن تسلم اإلخوانية توكل كرمان  
الحائزة على جائزة نوبل للسالم مخصصات مالية وعينية بشكل 
شهري من ما كان يسمى بالفرقة االولى مدرع، بحسب وثائق عثر عليها في 

المقر.
وكتب المحامي المسوري على صفحته بالفيس بوك) الفندم توكل كرمان 

.... فضيحة فساد مدوية.. 
كشفت وثائق الفرقة المنحلة إستالم توكل كرمان شهريًا مايلي :
- ثالثة ماليين ريال - أربعة آالف لتر بترول - ثالث بدالت زيت.

واضاف (هذه هي الفندم توكل كرمان ... شعارات زائفة وفساد 
للنخاع .. وعلى حساب دماء الشهداء األبرياء ... فما قولكم؟).

تابعت تغطية الكثير من القنوات الفضائية 
والمواقع االخبارية لجريمة التفجير االنتحاري 
بميدان التحرير وجرائم استهداف الجنود في 
البيضاء وحضرموت وكانت الصدمة الكبيرة من 
الفرحة التي كانت ترتسم على محيا الكثير من 
مراسلي بعض تلك القنوات والمحللين الذين 
كانت تستضيفهم للحديث عن هذه الجرائم بل 
ان أحدهم ظل مبتسمًا وسعيدًا جدًا وهو يعدد 
التبريرات لتك الجرائم ويؤكد انها تأتي ردًا على 
دخول جماعة الحوثي إلى عمران وصنعاء وغيرها 

ت
اءا

إض

معلومات جديدة تؤكد فساد اإلعالم اإلخواني

إعالميون يتقاضون مبالغ خيالية من الفرقة

وفي الوقت الذي بدأت تطلق تهديدات من خالل النشر 
عن أن هناك توجهًا لنشر اسماء أولئك الصحفيين ومنهم من 
ليس لهم عالقة باالخوان أو الفرقة، وبينهم من يعمل حاليًا 
مراسًال لوسيلة اعالمية عربية، حيث كان يتسلم شهريًا 
خمسة آالف دوالر- حسب معلومات خاصة حصلت عليها 

كـــانـــوا يــتــقــاضــون مبالغ «الميثاق»- وهناك اسماء لمن 
مــالــيــة مــن قــيــادة الــتــمــرد 
نظير ترويج اخبار كاذبة 

في وسائل اعالمية خارجية كاذبة.
أمــا المجموعة الثانية من 
الــمــطــبــخ االعـــالمـــي الــتــابــع 
لالخوان فقد كانت تدار من 
قبل حميد األحمر ومهمتها 
ادارة مواقع واصــدار صحف 
وتسخير صحفيين لخدمة 
مصالحه وكذلك استخدامهم 
لــشــن حــمــالت اعــالمــيــة عبر 
مختلف الــوســائــل، اضــافــة الى 

استقطاب كتاب جامعيين أو 
ما أسموهم بالمحللين السياسيين.

أمـــا الــمــجــمــوعــة الــثــالــثــة فــي هــذا 
ــاالعــالم التابع  المطبخ فتتمثل ب
لالخوان والذي يشرف عليه اليدومي 

وأوكلت مهمتها بالصحف والمواقع 
االخبارية التابعة رسميًا لالخوان.

هذا خالفًا على تسخير االخــوان 
لوسائل االعـــالم الرسمية 

ــــك  ــــة ذل ــــخــــدم ل
الخطاب واعــادة 
ــه  ـــــج ل ـــــروي ـــــت ال
ــك تكليف  ــذل وك
كـــتـــاب االخـــــوان 
بــكــتــابــة مــقــاالت 
واعــــــمــــــدة فــي 

الصحف الرسمية، اضافة الى استحواذهم على كل برامج 
التلفزيون وتكريس خطاب اخواني فقط، يقدمه اشخاص 

متعددون.
واعتبر مراقبون أن سيطرة االخوان على نقابة الصحفيين 
ومنابر المساجد وغالبية مراسلي الوسائل االعالمية الخارجية، 
وهيمنتهم على مراكز استطالع الرأي والتدريب 
والتأهيل الصحفي، لعبت دورًا تضليليًا في 
الداخل والخارج طوال السنوات الماضية 
عن حقيقة األوضــاع في البالد وطبيعة 
الصراع ومسببات األزمــة، وأثــرت سلبًا ليس على 

طبيعة التحوالت في اليمن كما كانت لها 
نتائج كارثية االخــوان 

أنفسهم، وقد تسببت في عزلهم شعبيًا نظرًا لخطابهم 
االعالمي والسياسي المضلل والكاذب.

وأكد المراقبون أن جماعة االخوان انفقوا مليارات الرياالت 
شهريًا إلفساد االعالم وضرب حرية الصحافة وقداسة الكلمة 
في ظل تواطؤ نقابة الصحفيين، غير أن االعالم باعتباره 
سالحًا ذا حدين لم يحقق االهداف التي سعى الى تحقيقها 
االخــوان المسلمون في اليمن وتحول الــى ســالح ساهم في 
إسقاطهم ونفور الشارع منهم ورفض الجماهير ألساليبهم 
غير االخــالقــيــة فــي ممارستهم للعمل السياسي وســوء 

استغاللهم للدين وحرية الصحافة.
وأكــد المراقبون أن اليمن ستشهد مرحلة 
جــديــدة بــعــد أحــــداث سبتمبر 
األخيرة ولن تستمر سيطرة 
وهيمنة االخوان على الخطاب 
االعالمي الداخلي والخارجي 
الــــــذي يـــعـــد خـــطـــاب فــتــنــة 
وإرهـــاب خصوصًا بعد سقوط 
القيادات الكبيرة التي كانت تموله 
واستقدمت خــبــرات مــن حماس 
واخــــوان الــجــزائــر واألردن وقطر 
ومصر وسوريا لقيادة وتوجيه حرب 
االشــاعــات وحمالت التضليل والكذب، 
وترويج األخبار المفبركة ضد المؤتمر 

والتسوية..
وبّين المراقبون أن األكاذيب التي تم الترويج 
لها مؤخرًا- ومنها اصــدار عقوبات مرتقبة من 
مجلس األمن ضد رئيس المؤتمر- تندرج 
ضــمــن تــلــك األكـــاذيـــب، 
حيث يحاول اإلخوان من 
خاللها إعادة المعنويات 
لـــــدى أعـــضـــائـــهـــم بــعــد 
ــيــة  ــمــيــدان الــهــزيــمــة ال
والنفسية التي يعانون 

منها..

المطبــخ اإلعالمي الذي يشــن حمالت إعالمية فــي الداخل والخارج ضد المؤتمر الشــعبي العام  
وقيادتــه يتهاوى بعد أن كشــفت العديد مــن الوثائق عن أن هناك اعالمييــن كانوا يتقاضون 
مبالغ مالية باهظة وهي عبارة عن رشــاوى من قبل قيادة الفرقة األولى مدرع المنحلة اضافة الى توقف 

«رابعًا من حميد األحمر»..

ات والخطابات المعترفة بانحراف اإلعالم    عن أزمة اليمن.. كثرت النداء
اليمني عن مساره والمتهيئة إلى ضرورة التصحيح ووضع ميثاق شرف 

إعالمي يجنب الوطن التحريض بمختلف اشكاله..
اعطت حوادث العام ٢٠١١م وما تالها إلى اليوم الكثير من الدروس في مدى 
حساسية وخطورة الدور الذي تقوم به وسائل اإلعالم ولوالها لما وجدت األزمة 

أساسًا..
سارعت األحزاب وشخصيات نافذة سياسيًا وقبليًا ودينيًا إلى إنشاء صحف يومية 
ومحطات تلفزيونية ومواقع اخبارية.. تنفذ توجهات أصحابها وتساعدهم على 
اصابة أهدافهم وتوجهاتهم المنصبة فقط في اطار تصفية حسابات شخصية 

قديمة وحديثة..
ال يختلف خطابها عن شكوى أحد سكان العمارة من جيرانه القبيحين الوقحين 

ودعوته لك ضمنيًا معاونته في صد مكائدتهم أو «خليك في حالك»..
أعجب ما يكون أن تصدر الشكوى من المتحكمين الرئيسيين بمفاتيح اإلعالم 
في اليمن ربما كان السبب أن التصعيد اإلعالمي المواكب للتصعيد السياسي فيما 
بينهما بلغ مستويات قياسية جراء احداث األشهر األخيرة ووصل إلى حد التحريض 
المذهبي والمناطقي.. األمر الذي لم يكن بالحسبان وينذر بكوارث جمة تستدعي 

حذف الفقرة في أساليب العناد والضرب تحت الحزام.
وسائل اإلعالم ليست معصومة من الخطأ أو الصواب وكذا االشخاص والجماعات 

والجهات الحكومية بما فيها األمن..
من المهين انكارهم أن أخطاء اإلعالم ما هي إّال تبعات الخطائهم وعليهم تحمل 

المسئولية..
إن ميثاق الشرف اإلعالمي قد يضع حدًا طفيفًا لتجاوزات بعض وسائل اإلعالم 
لكنه يتجاهل تجاوزات وممارسات كارثية تنفذ ضده وال داعي للحديث عنها 

بالطبع.
في الستة األشهر األولى من العام الجاري القى اإلعالم اليمني والعاملين أنواع 

االنتهاكات كافة..
قرابة ١٥ جريمة كان للحكومة نصيب األسد بنسبة ٤٦٫٥٪ فيما ٧٪ من 

الجرائم لنافذين والجماعات المسلحة ارتكبت ٥٪..
في الشهر الماضي تغيرت الموازين وكان البد من معاقبة وسائل إعالمية حكومية 
أوًال ثم المستقلة ومجموعها ١٩ مؤسسة استهدفت إلى جانب عدد من الصحفيين 

تعرضوا النتهاكات على يد الجماعات المسلحة..
إذًا من الظالم ومن المظلوم ومن يصفق لآلخر ويعتبره عين العدل.. لم يبق إّال 
أن تطال العقوبات الدولية المرتقبة اإلعالم نفسه كأبرز المعرقلين والمولولين 

والنائحين على البالد.. ومما يفعله وال يفعله بعض قياداتها..

إذا كان الشيخ حمد مخلوع «الجزيرة» في قطر.. فمن يكون مخلوع «العربية»؟!

- قبل هذا التحول قرأت مقاالت وافتتاحيات في صحف سعودية 
تشيد - ضمنيًا وصراحة- بمهارة الزعيم على التحكم باللعبة 
السياسية وقدرته على اللعب بكل األوراق باحترافية عالية ، 
ووقعت قبل هذا التحول احداث وتطورات متسارعة لعل ابرزها 
سقوط معاقل االخــوان وكشف المستخبي في انفاق معسكر 
(الفرقة المنحلة) ومعامل جامعة االيمان ، وفــرار حامي حمى 

(بورة االخوان).
- تراجع خطاب "العربية" الــى مستوى ضعيف في تسويق 
تهم غير موضوعية للمؤتمر والزعيم يوحي بأن الجماعة في 
مأزق ما ، حدث عرضي ، سر غامض التقدر قناة «العربية» على 
البوح به ، النه لو كانت هناك استراتيجية سعودية أو خليجية 
الستهداف الزعيم والمؤتمر لكان الخطاب واألدوات والتهم أكثر 
رقيًا وموضوعية ، أو لكانت قناة «الجزيرة» استكملت دورها ولن 
تحتاج «العربية» للتزود بمصطلحات- مثل (المخلوع)- اكدت 

االحداث انها كانت فال شؤم على االسرة الحاكمة في 
قطر قبل غيرها (بات الشيخ حمد مخلوع بن مخلوع) 
.، أو لكانت استضافت ضمن ضيوفها من يرد على تلك 
التهم (الرأي والرأي اآلخر) لكنها التفعل ذلك ألنها 

تريد الضغط فقط على المؤتمر والزعيم.
- مــن مظاهر مـــأزق خــطــاب «الــعــربــيــة» اطــالقــهــا مصطلح 
المتمردين على جماعة الحوثي (انصار الله) ولم تخبرنا ماهية 
الشرعية التي تــمــردوا عليها ..! (يمكن النهم تــمــردوا على 
الجرعة)..! كذلك تبرير (ضيوف العربية) التمدد الحوثي بفرضية 
التحالف مع المؤتمر وتغافلهم عن حقيقتي التعميم الرسمي 
لوزير الداخلية ألجهزة االمن بعدم االحتكاك بأنصار الله والتعامل 
معهم كأصدقاء للشرطة ، واإلعالن االمريكي عن جوائز مالية 
باهظة لمن يساعد في الوصول ألبرز رؤوس تنظيم القاعدة في 
اليمن ..! وحقيقة التأييد الشعبي الذي كسبه الحوثي بتصديه 

للجرعة السعرية القاتلة المعلنة في عيد الفطر..! 
- تهمة التضليل غير موضوعية فليس من 
وظيفة قيادات االحزاب السياسية ذلك ، والبعثة 
الدبلوماسية السعودية والخليجية فــي اليمن 
تعرف كل صغيرة وكبيرة ، ولديها المام واسع 
بكل تفاصيل وكواليس االزمة منذ صياغة الحروف 
االولية لمضامين المبادرة الخليجية التي كانت 
السعودية ومازالت صاحبة الفضل في اخراجها الى 
النور، ثم ان تحميل الزعيم مسئولية أي شيء وكل 
شيء وقد بات خــارج السلطة الرسمية، نوعًا من 
أنواع التضليل واالستخفاف بالعقول اليختلف عن تلك التبريرات 
السمجة الخفاقات وفشل حكومة باسندوة ، فال اكثر من تهم 
العرقلة واالعاقة التي وجهها رئيس الوزراء السابق باسندوة باتجاه 
ة  الزعيم والمؤتمر ، وحينما غادر السلطة قرأنا في استقالته براء

الزعيم واتهام الرئيس هادي..!
- ليست السعودية من يمن على جيرانها ومساعداتها تصل 
اقاصي الدنيا .. وليس المؤتمر الشعبي العام والزعيم علي عبدالله 
صالح من ينكرون المعروف.. وليس طبيعيا والمنطقيا ابدا ان 
يهد المؤتمر - وهو خــارج السلطة- جسور عالقات حميمية 
فريدة استثنائية وذات طابع خصوصي صنعها مع االشقاء في 

المملكة  وهو على رأس السلطة، مثلما ليس مفهوما كذلك وال هو 
باألمر الطبيعي ان تخاطب قناة «العربية» الزعيم علي عبدالله 
صالح وحزب المؤتمر- وهو المثخن بجراح مسمى الربيع العربي 
خارج السلطة - ان تخاطبه كما لو انه اليزال منفردًا على رأس 
السلطة (رئاسة وحكومة) وانه المسئول عن كل صغيرة وكبيرة 
.. وال هو بالطبيعي تسويق قناة العربية لتهمة (تضليل الزعيم 
للسعودية) واطباؤها من انتزعوا عشرات الشظايا من رأسه 

وشهدوا معاناته لحظة بلحظة ..!
- والخالصة انه يتوجب ترك الفرصة للقطاع السياسي ودائرة 
العالقات الخارجية داخل المؤتمر الشعبي العام للقيام بمهامهم 
التنظيمية ومعالجة الموضوع واحتواء تداعياته بطريقة يثق 
المؤتمريون بقدرة طبيب الدبلوماسية اليمنية الماهر وعضو 

اللجنة العامة الدكتور ابو بكر القربي على اجتراحها.
تغريدة

يخيل لى ان اللواء الركن المستشار المخترع - علي محسن ترك 
خلفه حاجة غير حلوة لها عالقة مباشرة بجهة ما خارجية ولهذا 
هم يضغطون على الزعيم للملمة هذه الحاجة باعتباره الوحيد 
القادر على ذلك.. وكأنما كتب الله على الزعيم ان يتحمل مشقة 

معالجة نتائج غباء االخوان وعلي محسن ولو بأثر رجعي..!!

- التغييــر الطــارئ في خطاب قناة «العربية» تجاه المؤتمر الشــعبي العــام والزعيم علي عبدالله  
صالــح يجــب ان يتعامــل معه بحكمة ورويــة ، نرد على المعلومــة الخاطئة بالمعلومــة الصحيحة ، 
ونواجــه الفكــرة بالفكرة، والحجة بالحجة ، في اطار اســتراتيجية (مواجهة التحــدي بتحدي) التي تعلمناها 
مــن الزعيــم فــي ذروة مواجهات ٢٠١١م ، دون تجريح لشــخوص العاملين في القناة ومراســليها في اليمن 

وضيوفها من المحللين السياسيين.
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