
ـــتـــوســـع   ال
والـــتـــنـــوع 
اإلعـــالمـــي فـــي أي 
بلد يفيد الشعب 
والــســلــطــة إّال في 
بالدنا  فضرره أكثر 

من نفعه..
ــــى ســبــيــل  ــــل ع
الــمــثــال الــقــنــوات 
الفضائية «عــدن 
اليــــف» ،«شــغــالــة 
قــــرعــــة» ضــــد مــا 
ــالل  ــــي.. تــســمــيــه االحــت ــــمــــن ــــي ال

و«سهيل» غارقة في التحريض على 
ما تسميهم «الــروافــض» أنصار الله.. 

و«المسيرة» طوال الوقت «منشنة» على 

ما تسميهم «التكفيريين» االصالح..
والــقــنــوات الرسمية تشتغل وفقًا 

ــمــغــرب» التــــــــــصــــــــــاالت  «بـــعـــد ال
ــجــدهــا  ــــهــــذا ن ول
ــيــل..  كــحــاطــب ل
أمــا «السعيدة» 
فلكل مذيع فيها 

برعة.
و«مـــــعـــــيـــــن» 
و«يسر» و«رشد» 
التــزال تبحث لها 

عن ترددات..
أما قناة «اليمن 
ـــــوم» فــقــد  ـــــي ال
أصابتها العين، و«آزال» «القرد 

بعين أمه غزال»..
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ــي يطلقها     ــت ــمــتــكــررة ال ـــدعـــوة ال ال
المناضل عبدربه منصور هادي -رئيس 
الجمهورية- لوضع ميثاق شرف لوقف االنفالت 
االعــالمــي تجد آذانـــًا صاغية وتــفــاعــًال  ممن 
يحرصون على تعزيز الوحدة الوطنية والسلم 
االجتماعي، لكن مهما بدأت الجهود تسعى هنا 
أو هناك لترجمة هذا التوجه الوطني على الواقع 
المعيش إّال أنها تعجز عن التحرك خطوات 

إلى األمام.
ــي الــخــطــاب االعــالمــي  المشكلة ليست ف
١٠٠٪، بل إن الخطر الحقيقي يكمن في 
الخطاب التكفيري الذي يشعل نيران العداوة 
والبغضاء والتعصبات المذهبية والمناطقية 

بين ابناء الشعب بشكل مرعب..
نعتقد أن وجود مائة أو مائتي وسيلة اعالمية 
ال تشكل أي خطر حقيقي ألنها ال تؤثر إلى حٍد 
كبير في تشكيل وعي المواطنين اليمنيين 
 بوجود أكثر من سبعين ألف مسجد 

ً
مقارنة

تسخر أغلب منابرها وباسم الدين لخدمة 
أجندة حزبية، ناهيك عن المعاهد والمدارس 

ذات التعصب الحزبي والمذهبي.
ولعل األخــطــر مــن ذلــك هــو انقسام علماء 
الدين في اليمن إلــى ثالثة اتجاهات أخذت 
توجهًا حزبيًا وسياسيًا أوًال، ثم بــدأت تنحو 
وفقًا لمصالح حزبية للعب بالورقة المذهبية 
والطائفية والمناطقية فــي إطــالق خطاب 
متعصب ومتطرف، ثــم اتجهت أخــيــرًا إلى 
تجاوز كل المحظورات بإطالق فتاوى التكفير 
بشكل يهدد األمن القومي والسلم االجتماعي.

إن الخطر الذي يهدد اليمن هو جنون انتشار 
دكاكين فتاوى التكفير في البالد وعدم تجريم 
ومعاقبة من يستبيحون الدماء ويقطعون 
الطرق وينهبون أمــوال الشعب ويعدونها 

غنائم حالًال لهم.
عجبًا.. كيف يستشيط البعض غضبًا من 
بضعة منابر إعالمية تمارس الكذب وتزييف 
الحقائق.. والتحريض.. وال يستنفرون لمواجهة 
خطر فتاوى التكفير التي أنجبها شياطين 
الساحات.. فها هم يفتون بالخروج على ولي 
األمــر و«الــجــهــاد» فــي الساحات وال يؤمنون 
بتعاليم المذهب الشافعي أو الزيدي، ويحاولون 

استغالل الدين لتحقيق مكاسب حزبية.
وإذا لــم تتشكل مؤسسة دينية مــن كل 
الــمــذاهــب لــوقــف فــوضــى الــفــتــاوى ومحاربة 
العناصر التكفيرية، وتعمل وفق ميثاق شرف 
جامع واالستفادة من تجارب غيرنا من الدول 
العربية وإلزام رجال الدين أال يمارسوا أي عمل 
حزبي أو سياسي ويهبوا أنفسهم  لخدمة الدين 
ونشر تعاليمه وتجسيد قيمه في حياة الناس.. 
ما لم فال جدوى من ميثاق شرف إعالمي أبدًا.

خالصة..
إن مصارحة النفس ضرورة.. والحرص على 
انجاح كل توجه يخدم المصلحة الوطنية واجب 
كل مواطن شريف.. وإذا كان من الضرورات 
الملحة اآلن ايجاد ميثاق شرف اعالمي لترشيد 
الخطاب االعالمي.. فإن من الواجب أوًال إلجام 
ــواق الفتنة التي تستغل خطبتي الجمعة  أب
في الساحات لتسخير الدين لمصالح حزبية  
وشخصية وتعبئة اآلالف من المصلين بأنهم 
في سبيل الله ومــن جنود الله وحــور العين 
ينتظرن الشباب منهم.. وما جريمة جمعة 
الكرامة إّال دليل على خطورة فتاوى الساحات.
كــمــا  ال يمكن الحديث عــن ميثاق شرف 
اعالمي اذا ظلت نقابة الصحفيين مختطفة 
من ِقَبل جماعة االخــوان.. فأصبحت قيادتها 

غير شرعية منذ سنوات.
لذا البد من انتخاب قيادة جديدة توكل إليها 
مهمة وضع  ميثاق الشرف االعالمي بمشاركة 
ــقــيــادات االعــالمــيــة مــن مختلف الــوســائــل  ال

االعالمية.
أما اذا أوكلت المهمة إلى األحزاب، فاألولى 
بها أن تضع لنفسها ميثاق شرف سياسي 
وتلتزم به كونها السبب الرئيس في هذه 

المشكلة.

الشعارات.. 
المدمرة

طــغــيــان الــشــعــارات الــكــاذبــة   
ها منذ عام  وانجرار الناس وراء
٢٠١١م أوصلت البالد إلى هذا االنهيار 
المخيف.. واستمرار بيع الوهم للشباب 
ولبسطاء الناس من خالل التغني بهذه 
الشعارات الكارثية قد أوقفت التنمية 
ــالد، وطـــردت المستثمرين  ــب فــي ال
ــــن وعطلت  ــــرت الــجــيــش واألم ودم

مؤسسات الدولة..
فإن إعادة بعض القوى لممارسة 
الدجل والتضليل عبر رفع شعارات 
زائفة ستقود البالد إلــى االنهيار 
إذا لــم يتم الــتــصــدي لها وفضح 

أكاذيبها!!

األكثر شعبية 
في النرويج

ً
اصطفاف إعالمي أوال

وحوش الفوضى!!

ــة ٢٠١١م وبــالدنــا تعيش   منذ أزم
فوضى عارمة في كل شيء.. ومن رحم 

كل فوضى ولدت مأساة ومعاناة..
فوضى قرارات أنتجت فاسدين ونّهابة..
فوضى اقتصادية أفضت لجرعة قاتلة..

فوضى أمنية أخرجت قتلة ساديين..
فوضى قبلية مشيخت مالذيع مسلحين..

فوضى دينية فقست خطباء ظالميين ودعاة 

ويل..
فوضى إعالمية أفـــرزت خطابًا تحريضيًا 

مقززًا..
فوضى سياسية أخرجت وحوشًا مفترسة 

جائعة طامعة!!
فوضى «سلمية» نشرت خيامًا ومتاريس!!

وفوق كل ذلك «فوضى خالقة» خلقت لكل 
فوضى «أباليس»!!

للمرة  
األولى 
ـــخ  ـــاري فــــي ت
ـــعـــاصـــمـــة  ال
الــنــرويــجــيــة 
أوســـــــــلـــــــــو، 

يعتبر اسم "محمد" هو االسم األكثر شيوًعا 
ا لدراسة نشرت 

ً
بين الرجال واألوالد ، وفق

بالعاصمة النرويجية "أوسلو". 
وقامت هيئة اإلحصاء النرويجية بإحصاء 
ــو، وتــبــيــن لــهــا أن اســم  عـــدد ســكــان أوســل
"محمد" هو االسم األكثر شيوًعا في أوسلو 

للمرة األولى على اإلطالق. 
وقـــال يــورجــن أوريــــن الــمــســئــول بهيئة 
اإلحصاء لإلذاعة النرويجية إن "هــذا شيء 

مثير للغاية". 
وأفادت األرقام بأن إجمالي ٤٨٠١ رجل 
وصبي تمت تسميتهم باسم "محمد".. 
وبذلك يتفوق اســم "محمد" على كل من 

اسمي "يان" (٤٦٦٧)، و"بير" (٤١٥٥).

لــخــيــام مقابل الخيام    التحشيد مقابل التحشيد وا
والساحات مقابل الساحات والشوارع مقابل الشوارع 
والمسيرات مقابل المسيرات والجمعة مقابل الجمعة 
و«الشرعية» مقابل «الرحيل» كلها شعارات وممارسات بالية 

وقديمة ونتنة تختص بالمربع األول لألزمة..
ولهذا كان يفترض على الدولة أن تتنبه لذلك وأال تسمح 
به وأن تواجه األزمــة الراهنة بأساليب متطورة وحضارية 

ومنطقية وأال تنجر لشرعنة المواجهة بالمثل خصوصًا وأنها 
تــدرك أن اليمن خيم عليها الخوف والقلق منذ أن نصب 
االنقالبيون الخيام.. وتعرت األخالق والقيم منذ أن تعرت 

الصدور..
كان يفترض على الدولة أال ترعى ذلك االصطفاف وخطيب 
الويل والهتاف الذي تجاوز الدين واالعراف بتحريضه ضد 

أحد األطراف..

وإذا كان من حق كل القوى أن تعبر عن رأيها في مسيرات 
سلمية فالدولة تمثل كل تلك القوى سواًء المناصرة لها أو 

المعارضة..
ــة- االســتــمــاع لخطيبي الساحتين  ــدول وبإمكانها- أي ال
ز ذلك الخطاب 

ُ
وستدرك حينها خطورة ما أقدمت عليه وُنذ

المنفلت والتحريض الغبي والفتاوى المجنونة، على المصالحة 
الشاملة التي ال تستثني أحدًا!!

فتاوى 
التكفير.. 

أخطر
محمد أنعم

تعبئة 
ضد المصالحة

اإلخوان لخدمة الحوثي
ظــل اإلخـــوان يشنون حربًا قــذرة   

ضد قناة «اليمن اليوم» ويروجون 
أكاذيب ويكتبون تقارير كيدية ويلفقون 
ضد القناة تهمًا ال أســاس لها من الصحة 
وكـــان آخــرهــا كــذبــة وجـــود الــبــيــان األول 
لالنقالب داخل مكاتبها.. فتم اقتحامها 
واغالقها إلى اليوم.. وبذلك اتاح اإلخوان 
الفرصة أمـــام قــنــاة «الــمــســيــرة» التابعة 

للحوثي لتتفرد في الساحة..
وقبل ذلك كان اإلخوان يصرخون ويولولون 
لمنع نقل اآلذان عبر القناة الرسمية من 

جامع الصالح.. ونجحوا بكيدهم..
واآلن يعضون أنامل الندم عندما يصدح 
صوت المؤذن «حّي على خير العمل» كما 
أن اإلخوان هم اصحاب الصرخة «حيا بهم.. 

حيا بهم».

المؤتمريون والمتكسبون!!

«الــــســــاقــــطــــون» مــن   
الــمــؤتــمــر يــمــارســون 
نفس أساليب البيع والشراء.. 
ــعــد تــمــرغــهــم  ونـــجـــدهـــم ب
ــســاحــات يــحــاولــون  ــوحــل ال ب
أن يــســتــرزقــوا عــلــى حساب 

المؤتمر الشعبي العام.
ــقــول: أعــضــاء  ولــهــؤالء ن
وأنــصــار المؤتمر أشــرف 
منكم وأكبر من أن يتطاول 
عليهم األقزام.. وال يمكن 
ــهــم  ــادئ أن يــبــيــعــوا مــب
ومكاسب وطن وتضحيات 

شعب كما تتاجرون أنتم 
بــالــقــيــم والـــمـــقـــدســـات 

والثوابت.
الــمــؤتــمــريــون عرفتهم 
ســاحــات الــوطــن مناضلين 
ــدافــعــون عــن الشرعية  ي
الــدســتــوريــة ويــتــصــدون 
النــقــالب االخــــوان والــرفــاق 
والحوثيين في ذلك الزواج 
العرفي في ساحات التغرير 

٢٠١١م..
 المؤتمريون هم الزعيم 

صالح والرئيس هادي..


