
اآلخرون النقاذ اليمن واليمنيين.والتصحيح، وأن يقتنع الجميع بأن من المستحيل أن يأتي التي ال تنفع فيها وال تفيد معها أي��ة م��ح��اوالت لالصالح وأال تترك األم��ور تسير الى المرحلة السياسي والمالي واالداري واالخالقي، في خوض معركة مصيرية ضد الفساد الرابعة المتمثلة في الصحافة واالعالم وق��ض��ائ��ي��ة وف���ي ال��م��ق��دم��ة السلطة أوس��ل��ط��ات ت��ن��ف��ي��ذي��ة وتشريعية مسئولياتهم سواًء أكانوا أحزابًا وأفرادًا لقد آن األوان أن يتحمل الجميع 

علي حسن الشاطر

ليس م��ن مصلحة ال��والي��ات 

المتحدة أن تكرر االخطاء التي 

اقترفتها بالعراق وافغانستان 

ف��ي اليمن، كما أن��ه ليس من 

مصلحتها أن تختزل تعاونها 

مع اليمن على الجوانب األمنية 

ومكافحة اإلره���اب فيما هي 

ت��درك صعوبة بناء يمن آمن 

ومستقر ومعافى م��ن آف��ة االره���اب م��ن دون 

مشروع مارشال يخرج اليمن من ب��ؤرة الفقر 

والبطالة والفاقة.

علي ناجي الرعوي

إن اإلره������اب 
ل��ذي  الحقيقي ا
ي���ض���رب ب��الدن��ا 
ويضرب بعنف 
ال م����ث����ي����ل ل��ه 
ف���ي ك��ث��ي��ر من 
االقطار العربية 

هو إره��اب الفقر، ومنه 
تتناسل ال��ك��وارث، وما 
ل���م ي��ك��ن ه����ذا واض��ح��ًا 
ف��ي اذه���ان المسئولين 

وال�����ق�����ي�����ادات 
ال����ن����اف����ذة ف��ي 
ب�����الدن�����ا وف���ي 
بقية االق��ط��ار 
ال�����ع�����رب�����ي�����ة 
ف����إن ال��ج��ه��ود 
ال����م����ب����ذول����ة 
ل��ل��ت��غ��ي��ي��ر وت��ح��س��ي��ن 
األوض���������������اع ودع�������م 
االستقرار كلها ستبوء 

بالفشل.

خ���الل شهر 
واح��د اتهمت 
ب����االن����ت����م����اء 
للنظام السابق 
وب��ال��ح��وث��ي��ة 
وب����ال����ت����م����رد 
وال���خ���ارج عن 
ال����ج����م����اع����ة 

وال��ك��اف��ر وال��رج��ع��ي.. 
ف��ق��ط ألن���ن���ي ق��ل��ت أو 
ط����رح����ت رأي�������ًا ح���ول 

ظ���اه���رة م���ا أو 
ظواهر معينة 
ل��م��س��ت ف��ي��ه��ا 

.
ً
خلاًل أو خطأ

ح����س����ن����ًا ق���د 
ي����ح����س����ب����ن����ي 
ال���ب���ع���ض ع��ل��ى 
ت��وج��ه سياسي 
ما، ولكن األكثر فداحة 
أن نجعل م��ن االنتماء 

السياسي تهمة.

د.عبدالعزيز المقالح
جميل مفرح ت

اءا
إض
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الحبيشي: إعالن قائمة »جماعات اإلرهاب« ضربة لتجار الدين
اعتبر الكاتب الصحفي والناشط السياسي أحمد الحبيشي أن قرار السعودية  

 
ً
، إعالن قائمة بالجماعات اإلرهابية المتضمنة "اإلخ��وان المسلمين" خطوة

وصفها ب�"المهمة".
ونقلت صحيفة "المدينة" السعودية عن رئيس المركز اإلعالمي للمؤتمر الشعبي العام 
 للدين، ويشكل ضربة قوية للذين يتاجرون بالدين 

ً
قوله: إن القرار السعودي حماية

ويوظفونه لتحقيق أهداف سياسية مشبوهة، كما أنهم - الجماعة الدينية - يسيئون 
للدين من خالل استخدامه كغطاء لجرائم اإلرهاب والقتل وسفك والدماء وتخريب المنشآت 

العامة والخاصة واإلبادة الجماعية للمدنيين من األطفال والشباب والنساء والشيوخ األبرياء.
وأكد الحبيشي في معرض تصريحه أن القرار يحمي الوطن وأمنه واستقراره واستقالله 
من المخططات االستعمارية والصهيونية، التي قال انها تستخدم جماعة اإلخ��وان 
وأذرعها اإلرهابية السرية لنشر الفوضى في المملكة العربية السعودية وغيرها من 

البلدان اإلسالمية، حسب تصريحه.
منوهًا في السياق ذاته إلى أن ذلك تمهيد لمصادرة سيادتها الوطنية واستقاللها 

والتدخل في شؤونها وتفكيكها وإضعافها من أجل خدمة المشروعات الصهيونية.

خلفان يكشف عن مصادر تمويل 
اإلخوان في الخليج 

كشف نائب رئيس الشرطة واألمن العام في دبي ضاحي خلفان عن  
مصادر تمويل جماعة اإلخ��وان الضخمة قائال ان الدعم يأتي من 

الخليج وأهمها من الكويت، مشيرًا إلى أن إخوان الكويت ال يدخلون معظم 
الدول الخليجية حيث باتوا على القوائم اإلرهابية لتلك الدول. 

وأض��اف خلفان في تغريدات له على "تويتر" أن الممولين 
الخليجيين لجماعات اإلخوان اإلرهابية يجب أن تقام عليهم 

ال��دع��اوى في مصر، داعيًا إل��ى تسليم ما سّماه "قوائم 
اإلرهابيين الخليجيين" إلى مصر "بصورة عاجلة"، وتسليم 

"قوائم ممولي اإلرهاب اإلخونجي" - على حد تعبيره 
- إلى "األم��ن اللبناني ألنهم يحاولون إيجاد أماكن 

بديلة كلبنان". 
وتعليقًا على تصريحات خلفان، قال المحامي 
والكاتب الصحافي محمد صالح السبتي، في مداخلة 
مع قناة "العربية" من الكويت، إن اإلخوان المسلمين 

يعترفون في كل كتبهم ومحاضراتهم ب��أن التمويل 
يأتيهم من الخليج، وباألخص من الكويت،.  وقال السبتي إن هناك 

تقصيرا حكوميا داخل الكويت للحد من نشر فكر اإلخوان المسلمين، 
وهو األمر المجّرم قانونًا، مؤكدًا كذلك بوجود تقصير من جانب اإلعالم في 

نشر ذلك الفكر "الضال" على حد تعبيره. م����ح����ارب����ة 
وقال إن األموال تدخل وتخرج من 
الكويت دون أي رقابة من البنك 
المركزي، مؤكدًا أن الكويت ال 
تحد م��ن ال��ح��ري��ات، لكن هناك 
قوانين يجب أن تحترم، وهذه 
القوانين ال تطبق على الشركات 
وال��ب��ن��وك ال��ت��اب��ع��ة ل��إخ��وان 

المسلمين..

»الجزيرة« بوق إرهاب اإلخوان

قاطع صحفيون واعالميون وكتاب ومذيعون 
خليجيون وسعوديون االعالم 
ال���ق���ط���ري، وذل����ك ب��ن��اء على 
طلب من السلطات الحكومية 
لبلدانهم، عقب قرار قيادات كل 
من المملكة العربية السعودية ودولة 
االمارات العربية المتحدة ومملكة 
البحرين، سحب سفرائها من 

الدوحة. 
وأفادت وسائل اعالم ومواقع 
التواصل االجتماعي ان عددًا من المعلقين والكتاب 
السعوديين توقفوا عن العمل مع االعالم القطري. 
وذك��رت الكاتبة السعودية سمر المقرن على 
حسابها في تويتر ان "وزارة الثقافة واالع��الم 
اص��درت ق��رارًا بسحب كل االق��الم السعودية من 

صحافة قطر". 
وافادت صحيفة الوطن االماراتية ان الكاتبين 
السعوديين ص��ال��ح الشيحي وأح��م��د ب��ن راش��د 
آل سعيد ق��ررا عدم االستمرار في التعاون مع 
تابًا سعوديين آخرين اعلنوا 

ُ
صحف قطر.. كما ان ك

توقفهم عن الكتابة في الصحافة القطرية. 
واعلن المعلقان الرياضيان االماراتيان علي سعيد 

الكعبي وف��ارس عوض استقالتيهما من قنوات 
"بي ان سبورتس" القطرية "الجزيرة الرياضية 

السابقة".
كما ق��دم االم��ارات��ي��ان سلطان راش��د وحسن 
الجسمي ال��ل��ذان ي��ع��م��الن ف��ي ق��ن��ات��ي "ب���ي ان 
سبورتس" و"ال��دوري والكأس " استقالتيهما 

ايضًا.

السعودية تجمد خدمات »الجزيرة «
اعلنت السلطات السعودية الثالثاء، رسميًا، تجميد نشاط 
مكتب قناة "الجزيرة" الفضائية القطرية في المملكة العربية 

السعودية إلى أجل غير مسمى.  
وأكدت شركة اإلنتاج التلفزيوني المتعاقدة مع قناة »الجزيرة« 
الفضائية القطرية لتزويدها بالخدمات اإلنتاجية لمكتبها 
في السعودية، أن الهيئة العامة لإعالم المرئي والمسموع 
أب��ل��غ��ت��ه��ا ب��وق��ف 
وتجميد أي عمل 
إع��الم��ي للشبكة 
ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 
ال�����ق�����ط�����ري�����ة 
ال�����م�����ذك�����ورة.. 
وق���������ال م���دي���ر 
اإلنتاج في شركة 
دار األعمال خالد 
العلي: إن الشركة 
التزمت بتعليمات 

الهيئة.

محكمة مصرية تنظر في دعوى 
تتهم »الجزيرة« بدعم االرهاب

قررت محكمة األمور المستعجلة، تأجيل دعوي تطالب كاًل من رئيس مجلس 
الوزراء المصري، ووزيري اإلعالم واالستثمار، باعتبار قناة "الجزيرة مصر مباشر" 
من القنوات الداعمة لإرهاب والمحرضة على العنف داخل مصر، إلى جلسة 25 

مارس الجاري.  
كان سمير صبري المحامي قد تقدم بدعوى قضائية لمحكمة األمور المستعجلة 
في القاهرة تطالب بإدراج قناة "الجزيرة مصر مباشر" ضمن القنوات التي تدعو 

إلى العنف، وتحرض اإلخوان على إثارة الفوضى في البالد. 

من 9 أعضاء يختارهم البرلمان 

إنشاء هيئة وطنية عليا لإلعالم 

 كتب/ جمال مجاهد 

يناقش مجلس النواب مشروع قانون اإلعالم  
المرئي والمسموع ال��ذي تنشأ بموجبه هيئة 
مستقلة تسمى "الهيئة الوطنية العليا لإعالم"، تتولى 
تنظيم كافة جوانب اإلعالم المرئي والمسموع والمقروء 
ز قيم الديمقراطية والحرية وحقوق 

ّ
وااللكتروني وبما يعز

اإلنسان. 
وأوضح تقرير لجنة اإلعالم والثقافة والسياحة بمجلس 
النواب حول مشروع القانون- حصلت عليه "الميثاق"، 
ل من 9 أعضاء يختارهم 

ّ
أن الهيئة المقترحة ستشك

مجلس النواب باالنتخاب السري وبأغلبية ثلثي األعضاء 
بعد التحقق من توافر المعايير المطلوبة لمدة 4 سنوات 

ولمرة واحدة فقط. 
حون هم عضو واح��د من بين قائمة 

ّ
واألع��ض��اء المرش

تضم ثالثة أعضاء من األكاديميين اإلعالميين المختصين 
من كليات اإلعالم وأقسام اإلعالم بالجامعات الحكومية 
والخاصة يشرف على انتخابهم المجلس األعلى للجامعات، 
وعضوان من بين قائمة تضم ستة أعضاء من المهندسين 
التقنيين الفنيين المختصين في مجال البث اإلذاع��ي 
��ح منهم المؤسسة العامة لإذاعة 

ّ
والتلفزيوني ت��رش

والتلفزيون والثالثة اآلخرون ترشحهم وزارة االتصاالت، 
وعضو واحد من بين قائمة تضم ثالثة أعضاء يرشحهم 
اتحاد الغرف التجارية والصناعية، وعضوان من بين قائمة 
تضم ستة أعضاء من الشخصيات اإلعالمية والثقافية 
والعلمية ذات الخبرة يرشحهم مجلس الشورى، وعضو 

واح��د م��ن بين قائمة تضم ثالثة أع��ض��اء م��ن منظمات 
المجتمع المدني المهتمة بالجانب اإلعالمي يتم انتخابهم 
من تلك المنظمات وبإشراف الوزارة المختصة، إضافة إلى 
عضو واحد من بين قائمة تضم ثالثة أعضاء ترشحهم 
نقابة الصحفيين اليمنيين، وعضو واحد من بين قائمة 
تضم ثالثة أعضاء من وسائل اإلعالم الخاصة والمجتمعية 

ويتم انتخابهم من تلك المؤسسات. 
ويشترط مشروع القانون على عضو الهيئة أن ال يشغل 
أي منصب حكومي خالل فترة عمله في الهيئة، وأن ال 
يشغل أي منصب في أي حزب سياسي أو جماعة سياسية 

ة.  خالل فترة عمله، وأن يكون من ذوي الخبرة والكفاء
 ووفقًا لمشروع القانون فإنه يهدف إلى "حماية الحريات 
اإلعالمية ودعم حرية الرأي والتعبير وتعزيز الممارسة 
اإلعالمية المسئولة، وتنظيم كافة جوانب اإلعالم المرئي 
والمسموع وفقًا للممارسات المهنية المتعارف عليها". 

وتمارس الهيئة عدة مهام واختصاصات أهمها: إعداد 
اللوائح المنظمة لعمل الهيئة وإدارتها واختصاصاتها، 
ووضع السياسة اإلعالمية العامة والمحددات المطلوبة 
لإعالم المرئي والمسموع والمقروء وااللكتروني بما يخدم 
المصلحة العامة، ومنح الترخيص بمزاولة العمل اإلعالمي، 
وإدخال واستيراد األجهزة والمعدات التقنية الالزمة للبث 
أو إعادة البث والتحقق من استخدامها في هذه األغراض 
وتسجيل البصمات االلكترونية لكل جهاز، وتحديد قواعد 
منح تراخيص فتح مكاتب التمثيل األجنبية لجهات البث 
أو إعادة البث المرئي أو المسموع في اليمن وتحديد نطاق 
أعمالها، باإلضافة إلى إدارة كافة الترددات المخصصة 
للبث المسموع والمرئي والمملوكة لليمن وفقًا إلصدارات 
االتحاد الدولي لالتصاالت والتنسيق مع وزارة االتصاالت 
وكل الجهات ذات العالقة داخليًا وخارجيًا بما يخدم قيام 
الهيئة بالمهام الموكلة إليها بموجب أحكام هذا القانون، 
واإلش��راف على األداء المهني للمؤسسات اإلعالمية في 

البالد، ومنح تراخيص مزاولة المهنة لغير اليمنيين. 
ويحظر مشروع القانون على مؤسسات البث المرئي 
ة  والمسموع المرخص لها بث أي مواد من شأنها اإلساء
إلى الذات اإللهية أو الرسل واألديان السماوية، أو بث مواد 
تحتوي على أي��ة دعاية للحرب أو خطاب يحّرض على 
الكراهية أو العنف أو التمييز العنصري أو التمييز على 
أساس الجنس أو الطائفة أو المذهب، ونشر أي مواد فيها 
تعدٍّ على حرمة الحياة الخاصة لألفراد ما عدا ما اتصل منها 
بالوظيفة العامة أو ما انتهك حرمات وحقوق المجتمع، 
وبث كل ما من شأنه الترويج للعالقة أو التطبيع مع العدو 

الصهيوني.

لون األكاديميين 
ّ
األعضاء يمث

واإلعالميين والمهندسين 
والغرف التجارية ونقابة 

الصحفيين ووسائل اإلعالم 

ارهاب »االخوان« للصحفيين ومنعهم من الكتابة

الجريمة المسكوت عنها

ت��ج��اه��ل ال��م��ن��ظ��م��ات ال��ح��ق��وق��ي��ة والصحفية  
اليمنية والعربية والدولية جرائم االقصاء التي 
يمارسها االخوان في المؤسسات االعالمية الرسمية للكتاب 
والصحافيين واالعالميين وبصورة ممنهجة، يبعث على 
الحزن والقلق من تحول العديد من المنظمات واالتحادات 

ال���ى ك��ي��ان��ات تشجع ع��ل��ى ال��ق��م��ع والكبت 

واالستبداد ومصادرة الرأي اآلخر..
واألبشع من ذلك أن يعاقب الصحفي أو االعالمي بعدم 
نشر ما يكتبه بتهمة االنتماء السياسي لطرف ال يتفق مع 

المسئول األول للمؤسسة االعالمية هذه أو تلك.
إن نقابة الصحفيين اليمنيين لألسف رغم أنها لم تعد 
لها االخوان المسلمون من نقابة مهنية  شرعية ومع ذلك حوَّ
الى حزبية فنجدها توجه بياناتها لخدمة أجندة حزبية.. 
وليس ذلك فقط بل إنها تحجب الكثير من االنتهاكات التي 
تطال صحفيين واعالميين معروفين من قبل القيادات 

االعالمية التابعة لجماعة االخوان المسلمين..
هذا خالفًا للحرب التي يواجهها الزمالء في لقمة عيشهم، 
ومنح العالوات والترقيات والمناصب ليس بحسب الخبرة 

والخدمة والمؤهل وانما وفقًا لمعايير حزبية.
استمرار التغطية على االنتهاكات التي يتعرض 
لها الصحفيون واالعالميون أصبح السكوت عليها 
جريمة، وقد حان الوقت لفضحها باالسماء والوقائع 
والقرارات وابالغ اتحاد الصحفيين العرب والمنظمات 
المهتمة بحرية الصحافة والمطالبة بتدخلهم إلدانة 
جرائم االخ��وان في االع��الم الرسمي ورفض حرب 
التجويع والحرمان من الكتابة واالق��ص��اء ووقف 
الترقيات والتي طالت عشرات الزمالء الصحفيين 

واالعالميين.

منع الشاوش من الكتابة 
 

ملى عليهم وتنفيذ رغبات شخصية وغيرها تتعارض مع ممارسة أعمالهم بهدف تطويعهم واجبارهم لالمتثال لكل واالب��ع��اد للصحفيين من موظفي المؤسسة وحرمانهم من أن هذا االج��راء يأتي في سياق مسلسل التطفيش و االقصاء وذكر الصحفي الشاوش في صفحته على موقع »الفيس بوك« والصحف المستقلة  صحفية في الصحيفة الرسمية بتهمة أنه ينشر في المواقع االع��الم بصحيفة الثورة للمنع من نشر أي مواد تعرض الزميل أحمد الشاوش المحرر في إدارة  ما يُ
من الكتابة في الفيس بوك و المواقع االخبارية والصحف االخرى. التطفيش والمنع من مزاولة اعمالهم والتي تمارس كعقوبة لمنعهم االمتهان التي يتعرض لها ال��زم��الء في المؤسسة، ومنها اساليب الى ذلك استنكر عدد من الصحفيين تلك االنتهاكات واساليب اخالقيات المهنة.

صحافيون خليجيون يقاطعون إعالم قطر


