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قضية

مستمر
اليمنية :صيد الساحرات
الصحافة
ّ
ّ

على رغم إعالن الرئيس علي
عبد الله صالح «فتح صفحة
جديدة مع الصحافيني»،
ها هي السلطات تعود إلى
عاداتها وتواصل مسلسل
وخطفهم
ترهيب اإلعالميني ّ
وإخفائهم .الوضع مرشح
للتفاقم ومنظمات حقوقية
ّ
تدق ناقوس الخطر
صنعاء ـــ جمال جبران

السلطات
ل � ��م ت� �س� �ت� �م ��ر ال � �ه� ��دن� ��ة ب �ي��ن
ً
وال� �ص� � ّح ��اف� �ي�ي�ن ال �ي �م �ن �ي�ي�ن ط � ��وي �ل��ا ،إذ
يبدو أن السلطة ال تستطيع التخلص
م��ن ع��ادات �ه��ا ب�س�ه��ول��ة .وه ��ا ه��ي تعود
إل��ى خ�ط��ف الصحافيني م �ج��ددًا .فكلما
أخ�ف�ق��ت ف��ي ت�ط��وي��ق أزم��ات �ه��ا املتفاقمة
في الشمال والجنوب ،تستعرض قوتها
على الطرف األضعف :الصحافيني.
ف � ��ي  22أي� � � ��ار (م � ��اي � ��و) امل � ��اض � ��ي الذي
ص � ��ادف ع �ي��د ال� ��وح� ��دة ال �ي �م �ن �ي��ة ،أعلن
ال��رئ�ي��س ال�ي�م�ن��ي ع�ل��ي ع�ب��د ال�ل��ه صالح
«فتح صفحة ج��دي��دة م��ع الصحافيني»
و«أم��ر» ب��اإلف��راج عن جميع املسجونني
على ذمة قضايا نشر ،وإغالق القضايا
األخ� � ��رى امل ��رف ��وع ��ة ض ��د ب �ع �ض �ه��م أمام
القضاء ،مختتمًا بذلك أس��وأ فترة مرت
ب�ه��ا ال�ص�ح��اف��ة ال�ي�م�ن�ي��ة ف��ي تاريخها.
ومحاكمة
مرحلة شهدت إغالق صحف
ّ
صحافيني بسبب كتاباتهم .ويبدو أن
هذا لم يكن كافيًا لوقف أصحاب السلطة
ال��راب�ع��ة ع��ن تخطي ال�خ�ط��وط الحمراء،
فلجأت السلطات إلى خطف اإلعالميني
وإخفائهم قسرًا .وبرزت حالة الصحافي
امل�ع��ارض محمد املقالح ،رئيس تحرير
م ��وق ��ع «االش� �ت ��راك ��ي ن� ��ت» ك �م �ث��ال على
ت� ّ
�وج ��ه ال �س �ل �ط��ة إل� ��ى ت �ج��ري��ب خطوات
ج� ُ�دي��دة ل�ت�خ��وي��ف ال �ص�ح��اف�ي�ين .هكذا،
اختطف املقالح ال��ذي أق��دم على تغطية
م �س �ت �م��رة ل� �ـ«ح ��رب ص �ع��دة السادسة»
ب � �ص� ��ور أظ� � �ه � ��رت ت� � � �ج � � ��اوزات رسمية
وانتهاكات جسيمة في ما يخص حقوق
املدنيني من مواطني صعدة .وق��د أقدم
ّ
ملثمون على اختطاف املقالح عام 2009
ف��ي وس��ط ش��ارع ع��ام وأخ �ف��وه ف��ي جهة
م �ج �ه��ول��ة ل�س�ب�ع��ة أش �ه��ر ق �ب��ل أن تعلن
السلطات أن��ه محتجز لديها وسيحال
إلى القضاء بتهم عديدة أقلها «اإلضرار
بمصالح الوطن العليا عن طريق نشر
أخ �ب��ار ك��اذب��ة» .وب�ع��د ج�ل�س��ات عقدتها

الجزائية املتخصصة (محكمة
املحكمة
ُ
أمن الدولة) ،أقفل امللف نهائيًا عبر عفو
رئاسي جديد .لكن يبدو أن ه��ذا العفو
جاء متأخرًا بالنسبة إلى الرئيس صالح
نفسه .إذ ك��ان��ت منظمة «م��راس�ل��ون بال
ح��دود» ق��د أعلنت وضعه على القائمة
ّ
«صياد
ال� �س ��وداء وت�ص�ن�ي�ف��ه ف��ي خ��ان��ة
حرية الصحافة» .وأش��ارت املنظمة إلى
أن ��ه «م �ن��ذ أي� ��ار (م ��اي ��و) ّ ،2009
تعرض
ص �ح��اف �ي��ون وم � �ح� ��ررون إلكترونيون
ع ��دي ��دون ل�لاخ �ت �ط��اف ق �ب��ل محاكمتهم
وإدانتهم بعقوبة بالسجن ،وترافق ذلك
مع حظرهم عن الكتابة مدى الحياة».
بعد خ��روج��ه م��ن السجن ،س��رد محمد
امل�ق��ال��ح أن��ه ت �ع� ّ�رض ألش �ك��ال ع��دي��دة من
التعذيب البدني والنفسي عبر وضعه
ف��ي غ��رف��ة ان �ف��رادي��ةُ ،وت�ع��ري�ض��ه مرتني
لواقعة إعدام وهمية طلب منه فيها قول
أمنيته األخيرة.
ومنذ شهر تقريبًا ،وتحديدًا في ّ  16آب
(أغسطس) املاضي ،أقدم أفراد مسلحون،
يرتدون بزات مدنية ُوعسكرية ينتمون
إل��ى ج�ه��ة م�ج�ه��ول��ة( ،أع �ل��ن الح �ق��ًا أنهم

ُ
م ��ن ج� �ه ��از األم � ��ن ال �ق ��وم ��ي املستحدث
ف� � ��ي خ� � ��ارط� � ��ة األم � � � ��ن ال � �ي � �م � �ن� ��ي) ،على
اخ �ت �ط��اف ال �ص �ح��اف��ي ع �ب��د اإلل� ��ه حيدر
ش��ائ��ع املتخصص ف��ي قضايا اإلرهاب
والجماعات اإلس�لام�ي��ة ف� ّ�ي اليمن .وقد
ُ
اختطف من منزله الذي فتشوه وأخذوا
وثائقه الشخصية ،إضافة إلى حاسوبه

اختطاف رسام
الكاريكاتور كمال شرف
والصحافي عبد اإلله
حيدر شائع المتخصص
في قضايا اإلرهاب

املحمول .وفي اليوم التالي لهذه العملية،
أق ��دم مسلحون بالطريقة نفسها على
اعتقال رس��ام الكاريكاتور كمال شرف
ال � ��ذي ُي �ع �ت �ق��د أن اع �ت �ق��ال��ه ي��رت �ب��ط بما
ج��رى لشائع نظرًا إل��ى الصداقة القوية
ال �ت��ي ت�ج�م�ع�ه�م��ا ،إض ��اف ��ة إل ��ى نشاطه
ال �ب��ارز على «ف��ا ًي�س�ب��وك» .إذ ينشر فيه
ب��ان�ت�ظ��ام أع �م��اال ن��اق��دة ت�ت�س��م بالحدة
على ال�ن�ظ��ام ال�ح��اك��م وال�ف�س��اد املسيطر
ع�ل��ى أج �ه��زت��ه امل�خ�ت�ل�ف��ة .وب �ع��د الكشف
عن مكان اعتقالهما أخيرًا ،بدأت النيابة
املتخصصة (نيابة أمن الدولة) أول من
أم ��س ب��ال�ت�ح�ق�ي��ق م ��ع ع �ب��د اإلل� ��ه حيدر
شائع وكمال شرف .ووجهت إلى شائع
ت�ه�م��ًا ب��ال�ت�خ�ط�ي��ط ل �ـ«أع �م��ال تخريبية
وإج��رام�ي��ة تمس أم��ن ال�ب�لاد وسالمتها
وتوفير ال��دع��م اإلع�لام��ي لقيادة تنظيم
«القاعدة»».
م��ن جهتها ،أعلنت ّ منظمة «مراسلون
بال ح��دود» مجددًا أنه «ال يمكن القبول
بصمت السلطات إزاء مصير الصحافي
ع�ب��د اإلل ��ه ح�ي��در ش��ائ��ع وال��رس��ام كمال
ش � ��رف» .وح �ث��ت امل�ن�ظ�م��ة ف��ي ب �ي��ان لها

الرئيس علي عبد الله صالح على اإلفراج
ع �ن �ه �م��ا ،م ��ؤك ��دة أن ��ه ي�ن�ط�ب��ق توصيف
«االخ � �ت � �ف� ��اء ال � �ق � �س ��ري» ع� �ل ��ى عمليتي
اعتقالهما وفقًا للقانون الدولي.
وكان شائع قد تعرض في تموز (يوليو)
الفائت لعملية اختطاف أثناء سيره في
أح��د ش ��وارع صنعاء واق�ت�ي��د إل��ى منزل
قريب من مبنى جهاز األم��ن السياسي.
وهناك تناوب رجال أمن على التحقيق
م�ع��ه ع��ن ج ��دوى ت�ص��ري�ح��ات��ه للقنوات
ال �ف �ض��ائ �ي��ة ب� �ش ��أن ت �ن �ظ �ي��م «القاعدة»
وم � ُ�ا ي �ق��وم ب ��ه م ��ن ع�م�ل�ي��ات ف ��ي اليمن.
يومها،
ث��م أف ��رج عنه ف��ي ال�ي��وم ال�ت��ال��ي.
ُ
أع�ل��ن ش��ائ��ع أن التحقيق معه «ل��م يخل
م��ن درس ف��ي ال��وط�ن�ي��ة وال��وط��ن وأنها
أهم من حفنة الدوالرات التي أتقاضاها
م��ن ت�ص��ري�ح��ات��ي» .وأش� ��ار إل ��ى أن هذه
العملية هي رسالة تهديد أولية وقال»
ل�ك��ن ه��ذا ل��ن يوقفني ع��ن ع�م�ل��ي .وعلى
الصحافيني أن يدركوا أن حامي القانون
ه ��و أول م ��ن ي�ن�ت�ه�ك��ه ،وأن� �ن ��ا ف ��ي دولة
بوليسية وليست دولة نظام .لذا علينا
أن نستعد للدفاع عن أنفسنا».

 ...ونقابة الصحافيين
تكرم الرئيس
ّ
في الوقت ال��ذي حصل فيه الصحافيون
اليمنيون على تعاطف واسع من املنظمات
الدولية املعنية بالشأن الصحافي ،أقدمت
«نقابة الصحافيني اليمنيني» املناط بها
الدفاع عنهم ،على سابقة غريبة تمثلت
في تكريم الرئيس علي عبد الله صالح
(الصورة) بمنحه درع الصحافة ،وهو درع ال
وجود حقيقيًا له في لوائح النقابة .وجاء
في بيان التكريم أنه يأتي «تقديرًا لدوره
في دعم ورعاية الصحافة والصحافيني».
من جهته ،قال نايف حسان ،ناشر جريدة
«ال��ش��ارع» األسبوعية املستقلة وأحد
فتحوا ملف
الصحافيني الشباب الذين ّ
التوريث الرئاسي في اليمن ،إن التكريم
سيضرب حتمًا مصداقية النقابة.
آريس ـ كوبا

ريموت كونترول

مالك مشغول بالفيروسات

lbc

< 20:45

ي �ن��اق��ش م ��ال ��ك م �ك �ت �ب��ي ف ��ي برنامج
«أحمر بالخط العريض» واق��ع انتشار
ال� �ف� �ي ��روس ��ات واألوب � �ئ� ��ة ف ��ي مختلف
امل� �ن ��اط ��ق ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة وس� �ب ��ل الوقاية
والعالج مع اختصاصيني .ويسأل هل
يواجه لبنان موجات من الفيروسات
واألوبئة؟ وهل يذهب بعضها أبعد من
االلتهابات املوقتة؟

 ...وكلود بالتغييرات املناخية

mtv

< 22:00

ت �ف �ت��ح ك� �ل ��ود أب� ��و ن ��اض ��ر ه� �ن ��دي في
ب��رن��ام��ج «تحقيق» ه��ذا امل�س��اء الجزء
األول م��ن ملف ال�ك�س��ارات والحرائق،
ف ��ي إط� ��ار ح �ل �ق��ة ت �ت �ن��اول التغييرات
امل �ن��اخ� ّ�ي��ة ال �ت��ي ي �ش �ه� ّ�ده��ا ل �ب �ن��ان بعد
صيف حار جدًا ،وتوقع شتاء قارس،
وت � �س� ��أل ع� ��ن ال� �ت� �غ � ّ�ي ��ر امل� �ن ��اخ ��ي في
لبنان.

موسم العودة إلى املدرسة!

أبو ظبي األولى

< 20:00

يطرح «حكمة نساء» موضوع العودة
إل� � ��ى امل� � ��درس� � ��ة .وت � �ت � �ح ��دث طبيبات
ال �ب��رن��ام��ج ع ��ن إع� � ��داد األط � �ف ��ال لهذه
املرحلة ،وكيف تحافظ األم على صحة
أوالده � ��ا م��ن امل�ن�ت�ج��ات ال �ت��ي تغريهم.
وت � �ت � �ط ��رق ال� �ط� �ب� �ي� �ب ��ات إل� � ��ى مخاطر
الحقيبة امل��درس�ي��ة على ص� ّ�ح��ة الطفل
والفيتامينات الضرورية لهم.

ربع قرن على الحرب العراقية اإليرانية

 bbcعربي

< 19:00

ّ
العربية والفارسية في
تلتقي القناتان
 ،bbcلتتبادال وج�ه��ات النظر ملناسبة
م� ��رور  30س �ن��ة ع �ل��ى ان �ت �ه��اء الحرب
العراقية اإليرانية ،إذ يستقبل برنامج
«نقطة حوار» مع سمير فرح أشخاصًا
ي�ت�ح��دث��ون ع��ن ت�ج��ارب�ه��م الشخصية
وك�ي��ف غ� ّ�ي��رت ح��رب ال�ث�م��ان��ي سنوات
حياتهم.

أي مستقبل للعراق؟

الجزيرة

< 22:05

يطرح أحمد منصور في برنامج «بال
ح��دود» موضوع مستقبل ال�ع��راق في
ظ��ل انتهاء مهمات ال�ق��وات األميركية.
ويستضيف األم�ين العام لهيئة علماء
املسلمني ف��ي ال �ع��راق ح ��ارث الضاري
(ال�ص��ورة) متحدثًا عن املستقبل ،في
ظ��ل إع �ل�ان ال �ق ��وات األم �ي��رك �ي��ة انتهاء
مهماتها واملخاوف من التقسيم.

«الحق يقال» مع نواف املوسوي

Otv

< 21:15

ت �س �ت �ق �ب��ل م ��اغ ��ي ف � ��رح ف� ��ي برنامج
«ال �ح��ق ي �ق��ال» ال�ن��ائ��ب ن ��واف املوسوي
(ال � �ص � ��ورة) ،وت �س��أل��ه ع ��ن االتهامات
ّ
والتخوف من
املوجهة إلى «حزب الله»
ال�ف�ت�ن��ة ،وه��ل ي�ت��وق��ع ت�س��وي��ة ق��ري�ب��ة ّ أم
املزيد من التشنج؟ وهل سيظل التشنج
م �ح �ص��ورًا ب��ال �خ �ط��اب ب��ال �س �ي��اس��ي أم
ستكون له انعكاسات على الشارع؟

