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بالتزام��ن مع إعالن المجلس السياس��ي األعلى لمواجهة العدوان وإدارة 
شئون الدولة، ومع مرور خمس��مائة يوم من الصمود الشعبي األسطوري 
في مواجهة العدوان الس��عودي الغاشم على بالدنا، وتحت شعار "صوت 
واح��د ضد الع��دوان واالحتالل"، انعق��د المؤتمر اإلعالم��ي األول االثنين الماضي 
وال��ذي نظم��ه اتح��اد اإلعالميي��ن اليمنيين وبمش��اركة ما يزيد عن خمس��مائة 
اعالم��ي يمثل��ون أكثر من خمس��ين مؤسس��ة إعالمي��ة وطنية رس��مية وأهلية ، 
وحزبي��ة ، وبحض��ور ع��دد من ممثلي الجهات الرس��مية والش��عبية، وحش��د من 

المثقفين والمهتمين.
وف��ي كلمة ل��ه بالمؤتمر اإلعالمي األول، أش��اد االس��تاذ طارق الش��امي، رئيس 
الدائرة االعالمية بالمؤتمر الش��عبي العام، بجهود اإلعالميين اليمنيين ودورهم 
الكبير ف��ي مواجهة العدوان وماكنت��ه اإلعالمية الضخم��ة المدعومة باإلمكانات 
المادي��ة والتقني��ات الحديث��ة الت��ي اعتمدت في إس��لوبها وأدائه��ا على الكذب 
والدج��ل وتزيي��ف الحقائق وإيجاد المب��ررات والحجج والذرائ��ع الواهية لألعمال 

اإلجرامية التي تعرض لها الشعب اليمني.

متابعة/ أحمد الرمعي - عارف الضياني
وقال مخاطبًا الحاضرين: "تلتقون اليوم بعد مرور 
500 ي��وم من قتل األط��ف��ال والنساء والشيوخ في 
المنازل والمدارس واألسواق العامة وصاالت األفراح، 
تلتقون بعد 500 يوم من الحصار االقتصادي على 

اليمن برًا وبحرًا وجوًا" .
وأشار الشامي إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي بالتزامن مع 
إعالن تشكيل المجلس السياسي األعلى إلدارة البالد 
عسكريًا وأمنيًا واقتصاديًا وإداريًا وثقافيًا واجتماعيًا 
وتوحيد الجهود لدعم الجبهات والذي يعد خطوة 
متقدمة وشجاعة تتحمل فيه القوى الوطنية الحفاظ 
على مؤسسات ال��دول��ة ومواجهة ال��ع��دوان والعمل 

بالدستور والقوانين للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، األمر الذي يحتم 
على الجميع الوقوف صفًا واحدًا مع المجلس ودعم جهوده في تفعيل 

مؤسسات الدولة.
وأكد أن المؤتمر اإلعالمي األول يبعث رسالة للعالم- وفي مقدمته دول 
العدوان- أنه مهما طال أمد العدوان والحصار فإن إرادة الشعب اليمني 
لن توهن أو تلين وإنما ستزداد قوة وصالبة، وأن العدوان بحقده وصلفه 
لن يستطيع أن يمحو أثر الشعب اليمني منبع العروبة وأصلها الضاربة 

جذوره في أعماق التاريخ.
مشيدًا بجهود اإلعالميين اليمنيين ودوره��م الكبير في مواجهة 

الماكينة اإلعالمية الضخمة للعدوان..
ل رئيس الدائرة اإلعالمية للمؤتمر الشعبي عن موقف أولئك   وتساء
الذين تسابقوا عبر الفضائيات المدعومة من تحالف العدوان إلنكار مجزرة 
المخا بعد أن أقر العدوان مؤخرًا بارتكابها، وماذا سيكون موقفهم بعد 
أن يقر بارتكابه للمجازر في سنبان والمزرق وسعوان ومستبأ ونهم 
وغيرها من المناطق التي تعرضت لجرائم ومجازر وحشية على يد تحالف 

العدوان الهمجي.
كما أك��د على أهمية تحمل المسئولية في توعية المجتمع بحجم 
المؤامرات التي تحاك ضد اليمن والمنطقة العربية واإلسالمية وإدخالها 

في صراعات وحروب تحت مسميات ومصطلحات متعددة.
من جهته أشاد األستاذ/ أحمد حامد- رئيس الهيئة اإلعالمية ألنصار 
الله- باألدوار الوطنية التي تضطلع بها المؤسسات اإلعالمية الوطنية 

في مقارعة العدوان السعودي، 
وحيا في كلمته االتفاق السياسي بين القوى الوطنية، داعيًا مختلف 
اإلعالميين اليمنيين إلى االصطفاف كجبهة وطنية واحدة في مواجهة 

العدوان واالحتالل ونبذ الخونة والمرتزقة أينما كانوا وأيًا كانوا.
كما ألقت الدكتورة ابتسام المتوكل كلمة الجبهة الثقافية لمواجهة 
العدوان أوضحت فيها شموخ وشجاعة وصمود الشعب اليمني العظيم ، 

أمام عنجهية وعبثية العدوان الغاشم وجرائمه المروعة .
وقالت المتوكل: إن رهانات السعودية على عدم التقاء المؤتمر مع أنصار 
الله هي رهانات مبنية على جهلها باليمن واليمنيين الذين يعلمون من هي 

السعودية جيدًا وما الذي تحمله لليمن واليمنيين من عداء.
وكان رئيس اتحاد االعالميين اليمنيين االستاذ/ عبدالله علي صبري 
قد القى كلمة في افتتاح المؤتمر اكد فيها ان االتحاد تأسس في الشهور 

األولى للعدوان السعودي على اليمن.
وقال: ان فكرة االتحاد جاءت كمسئولية وطنية تعزز من دور الجبهة 
االعالمية وللتنسيق بين جهود االعالميين والمؤسسات االعالمية الوطنية 

ولرصد وتوثيق جرائم العدوان تجاه االعالم واالعالميين االحرار.
مضيفًا: أن االتحاد كان حاضرًا على مدى يوميات العدوان في مختف 
المناشط وقد تمكن من استكمال بنيته الداخلية وفقًا للقانون حيث تم 
إقرار النظام األساسي وانتخاب المكتب التنفيذي ولجنة الرقابة والتفتيش 
وان االتحاد بصدد استكمال الالئحة الداخلية التي تنظم شئون االتحاد 

وعالقته باالعالميين والمؤسسات االعالمية المنضوية في اطاره.

واش������ار ص���ب���ري إل����ى أن 
االتحاد قد قام بصياغة ميثاق الشرف االعالمي كما انه يدرس بهمة 
عالية إنشاء صندوق للتكافل االجتماعي يختص برعاية أسر شهداء 
االعالم والعناية بالجرحى ومتابعة اوضاعهم الصحية والمهنية باالضافة 

الى برنامج خاص بالتأمين الصحي للراغبين من اعضاء االتحاد.
مؤكدًا أن االتحاد يعلن تضامن اعضائه- أفرادًا ومؤسسات- في مواجهة 
ال��ع��دوان واالح��ت��الل ونبذ الخونة والمرتزقة والتصدي لصنوف الكيد 

والتضليل واإلرجاف بحق الوطن والشرفاء من ابنائه.
وفي ختام المؤتمر اكد بيان صادر عن المشاركين بالمؤتمر على تضامن 
اإلعالميين والمؤسسات اإلعالمية في مواجهة العدوان، ونبذ الخونة 
والمرتزقة ، والتصدي لصنوف الكيد والتضليل واإلرج��اف بحق الوطن 
والقوى الشعبية والسياسية المناهضة للعدوان السعودي األمريكي 

الغاشم.
مشيرًا الى ضرورة مراعاة ظروف المرحلة التي تتطلب إعالمًا  وطنيًا 
مسئواًل يقف إلى جانب الشعب والجيش واللجان الشعبية، ويعزز من 
الصمود الوطني، وضرورة تجنب المناكفات المضرة والمؤثرة على وحدة 

الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان.
داعيًا المؤسسات اإلعالمية إلى التوقيع على ميثاق الشرف اإلعالمي بما 

يساعد على تقديم رسالة إعالمية وطنية.
وبارك المؤتمر االتفاق الوطني بين القوى السياسية المناهضة للعدوان 
أنصار الله وحلفائهم والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه، داعيًا المجلس 

السياسي األع��ل��ى إل��ى ات��خ��اذ ال��م��زي��د م��ن الخطوات 
االستراتيجية فيما يتعلق بمواجهة العدوان والحصار 

وإدارة مؤسسات الدولة.
م��ؤك��دًا على ض���رورة ال��ت��زام اإلع��الم��ي��ي��ن- أف���رادًا 
ومؤسسات- بالثوابت الوطنية وترسيخ قيم الوحدة 
الوطنية والسلم االجتماعي, ويشدد على دور اإلعالم 
ف��ي إش��اع��ة ثقافة التسامح والتصالح ونبذ الفرقة 
بين كافة أبناء الشعب اليمني الواحد، وتجريم نشر 
المواد اإلعالمية المحرضة على الطائفية والمناطقية 

والعنصرية والتشطيرية .
مطالبًا بإيجاد خطاب إعالمي موحد في مواجهة 
العدوان وإتاحة الحصول على المعلومات لكل اإلعالميين بما يمكنهم من 

إيصال رسالتهم الوطنية.
ودعا البيان الختامي المؤسسات اإلعالمية إلى تحسين مستوى دخل 
اإلعالم�يين وتقدير ط�ب�يع��ة أع��م�اله��م اإلب��داع��ي�ة ، ك��م�ا ي�ح��ث وزارة 
اإلع������الم على استكمال دراس����ة مشروع "الكادر الصحفي" وتقديمه 

للجهات المختصة لتنفيذه.
وطالب المؤتمر الجهات المختصة بإعطاء األول��وي��ة في استيعاب 

اإلعالميين الخريجين في التوظيف كحق مكفول.
مبديًا دعمه جهود الصحفيين الرامية إلى تصحيح مسار نقابة الصحفيين 
اليمنيين وإنقاذها من الشلة المختطفة لها والتي انتهت شرعيتها منذ سنوات 
وماتزال تستغل مقدراتها المادية والمعنوية لصالح أشخاص وأطراف تشارك 
في العدوان على الوطن والشعب.. كما طالب المؤتمر بإطالق المغرر بهم من 

المعتقلين الصحفيين، أو إحالتهم للنيابة وفقًا للقانون.
هذا وأشاد المؤتمر بالمواقف اإلنسانية للعديد من المنظمات الدولية 
والحقوقية ووقوفها الداعم والمساند لشعبنا رغم المخاطر والعراقيل 

التي واجهتها من قبل تحالف العدوان.
داعيًا المجتمع الدولي بمختلف هيئاته إلى مساندة الشعب اليمني لوقف 
العدوان الهمجي ورفع الحصار الجائر عنه، مستهجنًا في ذات الوقت الكيل 
بمكيالين حيال جرائم الحرب التي تستهدف المدنيين واألطفال والنساء 

من قبل تحالف العدوان السعودي وحلفائه.

اتحاد اإلعالميين اليمنيين يطالب بتوحيد الصف  وإطالق سراح الصحفيين المعتقلين
في ختام أعمال مؤتمره األول:

الشامي:   المؤتمر 
تأكيد على 

الصمود لمواجهة 
ماكنة  إعالم 

العدوان

صبري: سننشئ 
صندوقًا للتكافل 
االجتماعي يرعى 

أسر شهداء اإلعالم 
والجرحى

حامد: أدعو 
اإلعالميين إلى 
تشكيل جبهة 

موحدة لمجابهة 
العدوان واالحتالل

في جنوب اليمن كما في شماله وفي الوديان كما في الجبال.. ترك العدوان 
ات منظمات  السعودي دمارًا هائاًل أتى على 325.137 منزاًل- طبقًا إلحصاء
ستهدفت بشكل مباشر وُسويت باألرض وبعضها تضررت 

ُ
محلية..بعضها ا

لدرجة يتعذر على ساكنيها البقاء..
إلى أين يذهب هؤالء.. هناك 530 جسرًا وطريقًا تعرضت للقصف، ومثلما 
استهدفت طائرات العدوان 358 سوقًا تجارية وشعبية وتضرر 615 

مسجدًا من القنابل والصواريخ..
بكل حال مهما حاول المجتمع الدولي تجاهل هذه الحقيقة المرة فإنه ال 

يستطيع انكار أن آالف اليمنيين فقدوا منازلهم كليًا وجزئيًا..
في الوقت الراهن وبعد مرور سنة ونصف من الجرائم النكراء والبشعة 
بحق اليمن ارضًا وإنسانًا التي اتفقت 17 دولة عربية وأجنبية على تسميتها 
»عاصفة الحزم وإعادة األمل«.. باتت قضية النازحين تطرح نفسها بشكل 
مأساوى صادم مع وصول العدد إلى 2.7 مليون شخص »ثلثهم من األطفال« 

نزحوا عن منازلهم وغالبًا من دون ممتلكاتهم..
هذا الرقم يتجاوز نسبة 10% من السكان المقدر عددهم ب�26 مليون 
نسمة، في حين التزال المعلومات المتعلقة بالمحافظات الجنوبية غير 

دقيقة وبال حصر للحاالت الجديدة..
وكانت الوحدة التنفيذية إلدارة مخيمات النازحين صرحت أنها فقدت 
التواصل مع المنظمات العاملة في تلك المحافظات بسبب األوضاع األمنية 

والسياسية التي تشهدها البالد..
وعقب اعالن الوسيط األممي اسماعيل ولد الشيخ مساء السبت قبل الماضي 
عن انتهاء مشاورات الكويت كثف تحالف العدوان بقيادة السعودية من 

غاراته على اليمن..
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة ان 18 مدنيًا قتلوا وجرح العشرات في 
غارات جوية لطيران العدوان السعودي استهدفت ليل األحد سوق »مديد« 
الشعبية بمنطقة نهم.. فيما ذكر مصدر عسكري أن الطائرات شنت 100 

غارة في نفس اليوم على انحاء مختلفة من البالد..
ويتوقع تزايد عمليات النزوح خالل األيام المقبلة مع ازدياد األوضاع سوءًا 
حيث وصلت نسبة الفقر بين اليمنيين إلى 85% وغدت تسع محافظات 

على ُبعد خطوة من اعالن المجاعة..

خيانة
في الجانب السياسي أشاد وزير الخارجية في حكومة الفار هادي بالتصعيد 
العسكري لتحالف العدوان ومرتزقته وقال: »إن أي دعوة لمجلس النواب 

اليمني باالجتماع في ظل الظروف القاهرة يعد خيانة«..
وأث��ارت تصريحات المرتزق المدعو عبدالعزيز جباري نائب رئيس 
وفد الرياض استغراب الناس: »سنقوم بتفعيل الشق العسكري لتوجيه 
ضربات مؤلمة لطرفي االنقالب وسنرغمهم بعملياتنا العسكرية على طلب 
التفاوض«.وكأن جباري يحاول تبرئة الفار هادي وبقية العمالء المقيمين في 

فنادق الرياض من جرائم عام ونصف بحق اليمن.

سليمة
على صعيد متصل أقر تحالف العدوان بقيادة السعودية بمسئوليته 
عن جريمتين من بين ثمان، شكل فريقًا لدراستهما بعد إدان��ة األمم 

المتحدة التحالف بقتل المدنيين في اليمن بينهم الكثير 
من األطفال..واعترف فريق تحالف العدوان أمام األمم 
المتحدة بقصفه مجمعًا سكنيًا في مدينة المخا في 24 
يوليو 2015م.. »وهو المجمع السكني الخاص بمهندسي 
وفنيي وعمال محطة كهرباء المخا« وأدى إلى استشهاد 

وجرح 200 مدني معظمهم من النساء واألطفال..
وقال: إنه وجد بعض القصور في هذه الحالة سببه خطأ غير مقصود بناًء 
على معلومات استخباراتية غير دقيقة.. أما حالة التقصير األخرى فكانت 
بتدميره مستشفى حيدان التابع لمنظمة أطباء بال حدود بمحافظة صعدة 

في أكتوبر 2015م..
أما الحاالت الست األخرى فقد َردَّ فريق تحالف العدوان على األمم المتحدة 

بأنها كانت سليمة..
المشكلة هنا أن الجناة من تحالف العدوان يقّيمون أنفسهم ويحققون مع 

أنفسهم ويحكمون على أفعالهم بأنفسهم »سليمة«..
بينما جميع االثباتات والدالئل تؤكد قطعًا بأن رصيد 
هؤالء من الجرائم والمجازر الوحشية تظل بال حدود 
وال يتحملها ملف كما يقال، وبسببهم لم تكن  ساعات 

500 يوم على اليمن عادية أو »سليمة«..

قادمون
قبل يومين بالتحديد ليلة الخميس الماضي وجد رئيس حزب اإلصالح 
»اإلخوان المسلمين في اليمن« محمد اليدومي أن األحداث األخيرة تستحق 

منه مكافأة بوست!!
كتب اليدومي منشورًا على صفحته بالفيسبوك: »قادمون يا صنعاء وكذلك 
التحرير موعدنا«.وعلى الفور اشاعت مواقع إعالمية تابعة لإلخوان أن وسم 
»قادمون يا صنعاء« انطلق صداه في اليمن على مواقع التواصل االجتماعي 

في تلك الليلة ووصل المشاركون فيه إلى 12 مليونًا..
ولم يحاول إع��الم اإلخ��وان النظر إلى عدد »الاليك« التي حصل عليها 
المنشور الرئىسي ولكن صدقوا ان المشاركين 12 مليونًا وال تصدقوا أننا 
نعيش في الظالم ألكثر من عام وأن عدد مستخدمي االنترنت في اليمن 
500 مليون شخص ومن بين كل خمسة مستخدمين يوجد ثالثة يتصفحون 

مواقع إباحية وقد زحفوا ببصرهم إلى آخر نقطة في العالم.
ومع هذا نؤمن بأن الوطن يتسع للجميع وأن على الجميع العودة لصنعاء 
ومناطق باقي المحافظات.. لعل من المخزي أن يتقدم عدد من اليمنيين 
الفارين في السعودية بجزيل الشكر والتقدير للملك سلمان ويناشدوه ان 

يضيف إلى مكرماته عليهم تحويل وثائق اقامتهم من »زائر« إلى »دائم«.
وكان موقع »التغيير نت« نشر نص مناشدتهم أول يونيو الماضي والتي 
ر جاللتكم بأن هؤالء النازحين المتواجدين في بعض الدول 

ّ
جاء فيها: نذك

الشقيقة والصديقة هم مناضلون من مختلف الشرائح المهنية واالجتماعية 
»سياسيين ووزراء سابقين ونواب وزراء ووكالء وزارات وضباط ودبلوماسيين 
وأعضاء مجلس نواب وشورى ومشائخ ومديري عموم وصحفيين وحقوقيين 
وأكاديميين وأدب��اء ووجاهات اجتماعية، ومواطنين( جميعهم غادروا 

اليمن..
najeeb2011gmail.com

على ُبعد خطوة من الموت

نازحون والجئون.. وقادمون!!
نجيب شجاع الدين


