
االثنين : 23 / 12 / 2013م 
 الموافق :20 / صفر / 1435هـ 
العدد: )1690( 7

الوثيقة العربية وربيع لصوص المخطوطات
تتعرض الوثائق العربية وخصوصًا في دول الربيع العربي الى نهب وسرقة  

واح��راق وعبث همجي فضيع  ،واليمن من ال��دول التي تعاني من هذه 
الجرائم المنظمة حيث تتعرض المتاحف والمخطوطات والوثائق المهمة الى 

السرقة والتهريب بشكل كبير في ظل صمت حكومي فضيع ..
الجدير بالذكر ان وزير الثقافة سبق ان هدد باالستقالة على خلفية فضيحة سرقة 
المتحف الوطني ، غير ان ذلك التهديد كان مجرد تكتيك المتصاص الغضب في 

الشارع ..
وما يؤسف له  ان  األمانة العامة لجامعة الدول العربية "قطاع اإلعالم واالتصال"  
تحتفل  اليوم بيوم الوثيقة العربية ، ويالحظ  ان  هذه القضية التي تعني هوية 
االمة  المكان لها لدى الدكتور نبيل العربي األمين العام لجامعة الدول العربية. 
وسيكتفي  على هامش االحتفالية  بافتتاح معرض للصور الوثائقية تحت عنوان 

"العالم العربي في الوثائق المصرية ..

الربيع العربي يفشل في تحقيق الحريات لالعالم
العالم خالل عام 2013ماختطاف نحو 90 صحفيًا في 

 
2013م من 38 إلى 87 أكثر من نصفهم في إلى زي��ادة عدد الصحفيين المختطفين في عام ويشير التقرير الصادر عن المنظمة الدولية مقارنة بالعام الماضي.أنحاء العالم تقلص في عام 2013م بنسبة 20% عدد الضحايا من الصحفيين في جميع أعلنت منظمة "مراسلون بال حدود" أن 

الصين وارتيريا وتركيا وإيران وسوريا.صحفيًا على األق��ل يتواجدون حاليًا في سجون كما أشارت "مراسلون بالد حدود" إلى أن 178 دول في العالم، باإلضافة إلى الهند والفلبين.سوريا والصومال وباكستان تصنف من بين أخطر 5 الماضي 88 و47 على التوالي. وأشار التقرير إلى أن اإلعالم و39 مدون، بينما كان عددهم في العام وقد وصل عدد القتلى إلى 71 موظف في وسائل سوريا..

صحفيًا 87 
مختطفًا

صحفيًا تم 71  
تصفيتهم..

مدونًا تم 39 
تصفيتهم..

صحفيًا  في 178 
السجون..

تركيا األكثر قمعًا للصحفيين 

على مستوى  العالم
ك���ش���ف���ت "ل���ج���ن���ة ح��م��اي��ة  

الصحفيين" أن تركيا تتصدر 

للعام الثاني على التوالي قائمة الدول 

التي تسجن أكبر عدد من الصحفيين 

في العالم تليها إيران والصين وتعتبر 

هذه الدول الثالث مسئولة عن سجن 

أكثر من نصف عدد جميع الصحفيين 

السجناء في العالم. 

وق��ال��ت اللجنة ال��ت��ي تعنى بحماية 

حرية الصحافة ف��ي العالم ومقرها 

نيويورك" في بيان االسبوع الماضي  

اتها السنوية للصحفيين  يتضمن إحصاء

السجناء في العالم إن بقية الدول التي 

ظ��ه��رت على قائمة أس���وأ 10 دول 

م��ن ح��ي��ث س��ج��ن الصحفيين, فهي 

ارت���ي���ري���ا وف��ي��ت��ن��ام وس��وري��ا 

وأذربيجان وإثيوبيا ومصر 
وأوزبكستان. 

وق����ال ج��وي��ل سيمون 

لتنفيذي للجنة  لمدير ا ا

حماية الصحفيين "إن سجن 

الصحفيين بسبب عملهم هو 

سمة تميز أي مجتمع قمعي غير 

متسامح. ولكن األمر الصادم هو أن 

تكون تركيا هي أسوأ بلد في العالم 

من حيث سجن الصحفيين. 

مشيرا الى أن عدد الصحفيين الذين 

تم سجنهم في سوريا تقلص من 15 

في العام الماضي إل��ى 12 في العام 

الحالي إال أن هذا اإلحصاء ال يشمل من  

جرى اختطافهم أو الذين يعتقد أنهم 

محتجزون من المعارضة المسلحة. 

وبحلول نهاية عام 2013م بلغ عدد 

الصحفيين المفقودين في سوريا نحو 
30 صحفيا. 

وتمثلت البلدان التي ظهرت هذا 

ال��ع��ام ول���م يسبق ل��ه��ا ال��ظ��ه��ور في 

احصاء العام الماضي في األردن وروسيا 

وب��ن��غ��الدي��ش وال��ك��وي��ت وم��ق��دون��ي��ا 

وب��اك��س��ت��ان وج��م��ه��وري��ة ال��ك��ون��غ��و 

الديمقراطية وال��والي��ات المتحدة 
ومصر. 

موضحة انه خالل العام الماضي أدت 

أنشطة المناصرة التي بذلتها لجنة 

حماية الصحفيين إلى اإلفراج عن 39 

صحفيًا سجينًا على األق��ل في جميع 
أنحاء العالم. 

وقالت اللجنة إنها وثقت حتى اآلن 

52 حالة قتل فيها صحفيون خالل 

عام 2013م، وانها ستصدر قائمة 

محدثة بهذا الشأن في 30 ديسمبر 
الجاري.

هيكل يكشف مالمح مستقبل 
المنطقة العربية في 2014م

يواصل الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، سلسلة حواراته ،  
على قناة "سي بي سي" من خالل ثالث حلقات جديدة تحت عنوان 

"2014م سنة المصير". 
أولى هذه الحلقات عرضت مساء الجمعة 20 ديسمبر يستشرف هيكل  

فيها مالمح سنة 2014م، ولماذا يعتبرها "سنة 
المصير" ليس ف��ي مصر فقط ب��ل ف��ي الشرق 
األوسط والعالم، و يتوقع أنها السنة التي ستكون 
بداية لتغييرات كبرى تحدد شكل وموازين 
ال��ق��وى بالمنطقة وال��ع��ال��م لعقود ق��ادم��ة. 
ويكشف هيكل، في هذه الحلقات معلومات 
جديدة حول الموقف في مصر ودول الخليج 
والدول العربية التي شهدت ثورات وقالقل. 
ات��ه مع  اض��اف��ة ال��ى تفاصيل م��ا دار ف��ي ل��ق��اء

أطراف سياسية مصرية 
وع���رب���ي���ة ودول���ي���ة 

خ��الل األشهر 
ال����م����اض����ي����ة 
ح��ول مستقبل 

المنطقة.

الجارديان : ال آمال في نهايات سعيدة النتفاضات الربيع

نشرت صحيفة "الجارديان" تقريًرا - أعده محرر شئون الشرق  
األوسط، إيان بالك - حول التطورات التي شهدتها منطقة الشرق 

األوسط خالل العام 2013م.
واستهل الكاتب تقريره بالتأكيد على أنه يصعب التنبؤ بتقييم المؤرخين 

في المستقبل لألحداث الجارية في المنطقة. 
وق��ال إن أي تصور مبدئي أله��م أح��داث شهدها الشرق األوس��ط خالل 
2013م ال بد أن يتضمن اتفاق جنيف بشأن برنامج طهران النووي، وتصاعد 
الحرب الدائرة في سوريا، وتراجع اآلمال في نهايات سعيدة النتفاضات 

الربيع العربي. 
واضاف : إن تصاعد أعمال التطرف في سوريا جعل الغرب يتحول من الحديث عن 

القيام بتدخل إلى تبني استراتيجية الحتواء األزمة وليس حلها. 
وانتقل بالك إلى مصر "التي قتل فيها على مدار العام، حوالي 2000 شخص في 

احتجاجات إطاحة بالرئيس )المعزول( محمد مرسي." 
ويختم الكاتب تقريره بالحديث عن مخاوف السعودية من تراجع اهتمام الواليات 
المتحدة بحماية مضيق هرمز، بينما تعود طهران كمنافس في أس��واق النفط 

العالمية.

بعد أن ُصنفت األكثر فسادًا

تقرير دولي يصنف اليمن كأسوأ 
ديمقراطيات العالم

صنف تقرير دول��ي ص��در مؤخرًا ونشرته  
وسائل اعالم خارجية اليمن كأسوأ البلدان 
من حيث الممارسات الديمقراطية في العالم العربي 
وال��ع��ال��م، وذل���ك وف��ق��ًا لتصنيف منظمة "جلوبال 
دي��م��وك��راس��ي" ألفضل الديمقراطيات ف��ي العالم 
لسنة 2013م والذي شمل 115 دولة بعد أن كانت 
منظمة الشفافية الدولية قد صنفت اليمن في وقت 
سابق من هذا الشهر ضمن دول العالم األكثر فسادًا. 
وُصنفت اليمن وسوريا وليبيا كأسوأ الدول العربية 
من حيث الممارسة الديمقراطية، وعلى المستوى 
ت اليمن في المرتبة األخيرة وقبلها  العالمي وج��اء

سوريا في حين حصلت ليبيا على المرتبة 108 .
وضمت مجموعة البلدان العشر األواخر في التصنيف 
من األس��وأ ممارسة للديمقراطية إل��ى األق��ل س��وءًا: 
)اليمن، سوريا، إفريقيا الوسطى، التوغو، غينيا، 

الباكستان، نيجيريا، ليبيا، الصين والبحرين(.
فيما احتلت النرويج المرتبة األولى تليها السويد في 

المرتبة الثانية ثم فنلندا في المركز الثالث. 
وطبقا "للعربية ن��ت" فقد اعتمد التصنيف 
على بعض ال��م��ؤش��رات منها م��ا يتصل مباشرة 

بجودة الممارسة الديمقراطية كالحرية وغيرها من 
المعايير األخ��رى، إضافة إلى معايير 
غير سياسية وه��ي ال��م��س��اواة بين 
الجنسين وال��ن��ظ��ام االق��ت��ص��ادي 

وح���ج���م ال��م��ع��رف��ة وال��ن��ظ��ام 
الصحي والسياسة البيئية. 

وأوضحت منظمة "قلوبال 
ديموكراسي" أن تصنيف 
ال��ي��م��ن ول��ي��ب��ي��ا وس���وري���ا 
ودول أخرى يبقى تصنيفًا 
اف��ت��راض��ي��ًا اع��ت��م��د على 
تقارير منظمة "فريدم 

هاوس" للسنتين الماضيتين التي تصنف الدول بين 
"ح��ّرة" و"ح��ّرة جزئيًا" لعدم توافر بيانات واضحة 

ودقيقة. 
وتعيش اليمن مرحلة تراجع على مستوى الحقوق 
ات على  وال��ح��ري��ات ح��ي��ث راف���ق ازدي����اد االع���ت���داء
الصحفيين والكتاب تفاقم ملحوظ في ارتفاع العنف 

ض��د ال��ن��س��اء واالط��ف��ال وس��ي��ادة 
ال��الم��س��اواة بين الجنسين 

وت����راج����ع االداء 
االق�����ت�����ص�����ادي 

والصحي للبلد.

توقيع كتاب" ربطة عنق أنيقة" ومعرض كاريكاتوري على الهواء الطلق
الميثاق- عبدالكريم المدي

مت مؤسسة "سبأ للتنمية  
ّ
نظ

الثقافية الخميس الفائت فعالية 
لت بحفل توقيع  كتاب "ربطة 

ّ
ثقافية. تمث

عنق أنيقة" للشاعر والكاتب جميل مفّرح 
....ومعرضًا للفنان الكاريكاتوري المبدع  
محمد غبسي .. وقد حظيت الفعالية التي 
حضرتها الشاعرة هدى أبالن- األمين العام 

التحاد األدباء والكتاب اليمنيين - نائبة وزير الثقافة.. وعدد كبير من 
االسماء الثقافية واإلبداعية، بحضور جماهيري غير مسبوق .ومن مختلف 

الشرائح االجتماعية واالهتمامات المتعّددة..
وخ��الل حفل التوقيع ق��دم الشاعر والناقد عبدالرقيب الوصابي . 

ة ه��اّم��ة ح��ول كتاب "رب��ط��ة عنق  ق���راء
أنيقة"بشكل خاص . وحول نتاج الشاعر 
"مفّرح" ، بشكل عام ، تحّدث فيها عن 
أهم مميزات هذا الشاعر والكاتب ، وعن 
كتابه الجديد ، على وجه التحديد ،والتي 
اشار فيهاإلى أكثر الومضات الحداثية 

التي تضمنتها نصوص الكتاب. 
كما ق��دم العديد من األدب���اء والنقاد 
مداخالت تطّرقت إلى الصورة الجديدة والطريقة األكثر من إبداعية في 

اعر "جميل مفّرح".
ّ

الكتاب الجديدللش
كما قرأ " مفّرح" في اإلحتفائية عددًا من نصوص كتابه ..التي حضيت 

باعجاب الجمهور الكبير الذي حضر اإلحتفائية..

الباحث حنظل ينقل الحكم الرشيد من مؤتمر الحوار إلى جامعة صنعاء
استطاع الباحث عبدالله صالح  

حنظل أن يستبق مؤتمر الحوار 
الوطني ويقفز بالحكم الرشيد من أروق��ة 
فندق موفمبيك إل��ى ال��واق��ع الفعلي حيث 
حصل على درج��ة الماجستير بامتياز من 
مركز تطوير اإلدارة العامة بجامعة صنعاء 
عن رسالته الموسومة ب -تطوير سياسة 
اخ��ت��ي��ار وتعيين ال��ق��ي��ادات اإلداري�����ة في 
الجمهورية اليمنية في ظل مبادئ الحكم 
الرشيد- وهي أول رسالة تتزامن مع مخرجات 

مؤتمر الحوار وتصب في بناء الدولة المدنية 
الحديثة وتهدف الى تطوير آلية اختيار وتعيين القيادات اإلدارية وباألخص 
)الوكالء والوكالء المساعدين ومدراء العموم ( في وحدات الخدمة المدنية .

حضر الفعالية االستاذ عبد القادر هالل 
ام��ي��ن العاصمة واالس��ت��اذ محمد ه��ادي 
السكرتير ال��خ��اص برئيس الجمهورية 
ومحافظ محافظة ري��م��ة االس��ت��اذ على 
سالم الخضمي وعدد كبير من الشخصيات 

االجتماعية وزمالء وأصدقاء الباحث
ي��ش��ار ال���ى أن م��رك��ز ت��ط��وي��ر اإلدارة 
ال��ع��ام��ة بجامعة صنعاء أح��د مخرجات 
اإلص��الح المالي واإلداري ويقوم بتأهيل 
ق���ي���ادات ال���دول���ة وم��ن��ظ��م��ات المجتمع 
المدني والقطاع الخاص ، حيث يقوم على 
إدارته مجموعة من األكاديميين المتخصصين ومن أفضل الكوادر فيما تم 

اختيارهم بعناية.


