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حريات

مهمة مستحيلة
إعالميو اليمن الحزين:
ّ

ّ
نقابة الصحافيني
ت
انضم
ّ
أخيرًا إلى الثوار ،بعدما
ّ
حملت الرئيس اليمني
املسؤولية الشخصية عن
أمن اإلعالميني وسط ّتزايد
عمليات البلطجة ضدهم
صنعاء ــ جمال جبران

ّ
يتميز نظام الرئيس اليمني علي عبد
ال �ل��ه ص��ال��ح ب�م�ه� ّ�ارة ع��ال�ي��ة ف ��ي ...إيذاء
الصحافيني :ال يوفر وسيلة لترهيبهم،
وهدفه واحد :منع نقل حقيقة ما يجري
في املناطق اليمنية.
عمله
إلى
الصحافي
هكذا أصبح خروج
ّ
ال�ي��وم��ي ف��ي اليمن أش�ب� ّ�ه بمهمة توغل
في أرض ع� ّ
�دوة ،حيث إن��ه ال يعرف من

أي ج�ه��ة ت��أت�ي��ه ال �ض��رب��ات .ي�ق��ف رجال
الحزب الحاكم على مقربة من ساحات
االح �ت �ج��اج ،م�س�ت�ع��دي��ن ألداء املطلوب
م�ن�ه��م ض��د ص�ح��اف�ي�ين م �ح��ددي��ن .مما
�داء تجري
يشير إل��ى أن عمليات ّ االع �ت� ً
مثال ّ
تعرض
وفق تخطيط معد مسبقًا.
الصحافي محيي الدين جرمة العتداء
ثان في أيام .وكان اإلعالمي اليمني قد
ٍ
هوجم بقوة ف��ي «س��اح��ة الحرية» ُأمام
«ج��ام�ع��ة ص�ن�ع��اء» ق�ب��ل أس��اب�ي��ع ،فنقل
ب�ع��رب��ة اإلس �ع��اف إل ��ى امل�س�ت�ش�ف��ى ،لكن
امل �ف��اج��أة غ�ي��ر ال �س��ارة ك��ان��ت م��ا حصل
داخ��ل اإلس �ع��اف :ث�لاث��ة بلطجية كانوا
ف��ي ال��داخ��ل ،فانهالوا عليه ض��رب��ًا ،ولم
يتوقفوا إال بعدما ش��ارف على املوت.
وي� �ب ��دو أن م��رت��زق��ة ال �ن �ظ��ام يتقيدون
ب��أوام��ر واض �ح��ة ،وه��ي ت �ف��ادي ق�ت��ل أي
إع�ل�ام ��ي ،واالك �ت �ف ��اء ب��إي��ذائ��ه جسديًا.
أم ��ا م��وق��ف وزي ��ر ال�ص�ح��ة ع�ب��د الكريم

إعالميون يختبئون من رصاص الشرطة في صنعاء
يحيى من احتالل البلطجية لسيارات
اإلسعاف ،فكان ببساطة« :هذه اآلليات
غير تابعة لوزارتي».
من جهتهّ ،
تعرض مراسل قناة «الحرة»
ف ��ي ص �ن �ع��اء ع �ب��د ال� �ك ��ري ��م الشيباني
ل�ض��رب م�ب� ّ�رح م��ن ج��ان��ب رج��ال النظام
في منطقة مجاورة لساحة االعتصام.
وك��ان��ت ل�ـ «ال �ج��زي��رة» ح� ّ�ص��ة كبيرة من
هذه االع�ت��داءات ،إذ ّ
رحلت السلطة ليل
َ
الجمعة مراسلي القناة القطرية أحمد

ترحيل مراسلي
«الجزيرة» أحمد زيدان
وعبد الحق صداح

زيدان وعبد الحق صداح خارج اليمن.
ف�ي�م��ا ت �ع��رض م ��راس ��ل «ال� �ج ��زي ��رة» في
صنعاء أحمد الشلفي لسلسلة اعتداءات
لفظية ومكاملات هاتفية تهدده وأسرته.
ّ
انضمت نقابة الصحافيني
من جهتها،
اليمنيني إلى الثوار أول من أمس .وكانت
قد أصدرت في وقت سابق بيانًا ّ
حملت
فيه «رئيس الجمهورية شخصيًا وقادة
األج�ه��زة األمنية التابعة ل��ه مسؤولية
أم ��ن ال �ص �ح��اف �ي�ين وس�ل�ام �ت �ه��م» .وهذا
تستطيع النقابة فعله،
بالطبع أبعد ما
ّ
وخصوصًا عندما نعلم أنها تحتاج إلى
بيانات تضامن معها ،بعدما ّ
تعرض
مقرها لهجومني متتاليني م��ن جانب
«ال �ب �ل �ط �ج �ي��ة» .ال �ه �ج��وم األول ك ��ان عن
طريق ثالثة مرتزقة هبطوا على مقرها
ف��ي ص �ن �ع��اء م��ن س� �ي ��ارات ت�ح�م��ل رقمًا
تابعًا للشرطة ،ووضعوا على أكتافهم
العلم الليبي األخ �ض��ر .وح��امل��ا دخلوا،
انطلقت م��ن أف��واه�ه��م ع�ب��ارات التهديد
وال�ت�خ��وي��ن و«ال�ع�م��ال��ة واالرت � ��زاق على
حساب الوطن من أجل حفنة دوالرات».
فكان قبل ثالثة أيام
أما الهجوم الثانيً ،
رجال تعاملوا مع ّ
املقر
من خالل عشرين
كساحة مباحة للنهب ،معلنني نيتهم
ً
«جزاء ملا يقترفه املنتسبون إلى
إحراقه
النقابة».
مجرد ّ
ما سبق ّ
عينة صغيرة ملا يعانيه
ال �ص �ح ��اف �ي ��ون ف� ��ي «ال� �ي� �م ��ن السعيد»
م �ن��ذ ان � �ط �ل�اق «ث � � ��ورة ال � �ش � �ب� ��اب» ،لكن
الالئحة ت�ط��ول وف��ق م��ا ج��اء ف��ي تقرير
مل ��رك ��ز «ال� �ت ��أه� �ي ��ل وح� �م ��اي ��ة الحريات
الصحافية» في صنعاء .وقد أكد املركز
أن أك �ث��ر م ��ن  120اع� �ت � ً
�داء ت �ع � ّ�رض لها
ال �ص �ح��اف �ي��ون ،ب �ع��دم��ا أص �ب��ح عملهم
«م�ه�م��ة م�ح�ف��وف��ة ب��امل�خ��اط��ر والشتائم
العمالة،
والترهيب ،والتحريض ،وتهم
ً
والتخريب ،واستهداف الثوابت ،فضال
عن االختطافات والتعذيب».

◄ احتجزت السلطات الليبية فريقًا من طاقم
ق�ن��اة «ال �ج��زي��رة» ي�ض� ّ�م لطفي املسعودي،
وأح �م��د ف ��ال ول ��د ال ��دي ��ن ،وع �م��ار الحمدان،
وكامل التلوع .وكانت السلطة أوقفت خالل
الفترة املاضية عددًا من الصحافيني األجانب
العاملني ل��دى ع��دد م��ن امل��ؤس�س��ات الدولية،
ك ��ان آخ��ره��م ف��ري��ق لصحيفة «نيويورك
تايمز» قبل أن يتم إطالق سراحه .من جهة
أخ��رى ت�ع��رض ف��ري��ق «ال�ج��زي��رة» ف��ي تونس
الع �ت ��داء م��ن ق�ب��ل ح ��راس وزي ��ر الخارجية
الليبي السابق ،علي عبد ال�س�لام التريكي،
أثناء قيامه بالتصوير في موقع يتواجد فيه
الوزير.
◄ استنكر ع� ّ�زت العاليلي ما ّ
تعرض له
محمد البرادعي من اعتداء عندما ذهب يوم
األحد إلى مركز االقتراع في ّ
حي املقطم في
القاهرة ل�لإدالء بصوته في االستفتاء على
التعديالت الدستورية .وخ�لال استضافته
ً
مساء»ّ ،قدم العاليلي
في برنامج «العاشرة
اع�ت��ذارًا للبرادعي على ال�ه��واء مباشرة .من
الناخبني
جهة أخرىّ ،امتدح العاليلي طوابير ً
الطويلة واملنظمة ف��ي االستفتاء ،ق��ائ�لا« :ال
هرج وال مرج وال بلطجة .لم َأر وجهًا عابسًا
بل رأيت الفرح على وجوه املصريني».
ّ
ووج � ��ه ال�ت� ّح�ي��ة ل �ش �ه��داء «ث � ��ورة  25يناير»
وتابع« :تمنيت لو كان يوسف شاهني حيًا
اآلن ليرى بنفسه هذا العرس السياسي الذي
تشهده مصر .فلو رآه لسقط على األرض
من هول املفاجأة ّ
وشدة الفرح».
◄ بعد م�ح��اول��ة ال�ج�ه��ات اإلن�ت��اج�ي��ة خفض
كلفة مسلسالتها ،نظرًا إل��ى األزم��ة املالية،
وال �ط �ل ��ب م ��ن امل �م �ث �ل�ين امل� �ش ��ارك�ي�ن خفض
أج ��وره ��م ،رف �ض��ت امل�م�ث�ل��ة ران �ي��ا ي��وس��ف
خفض أجرها في مسلسل «الزوجة الثانية»
وب � ّ�ررت ذل��ك بأنها ال تتقاضى امل�ب��ال��غ التي
تنشرها وسائل اإلع�لام ،وهي بذلك ليست
مضطرة إلى خفضه ،حتى لو اضطر منتج
العمل إلى تأجيله لحني حل هذه األزمة .كذلك
رفض املمثل حسن حسني خفض أجره في
مسلسل «سمارة» بعد موافقة أسرة العمل
كلها على ذلك

فرقـــة ّ
طفـــار
 21-20آذار

ضمن فعاليات مهرجان  50يوم  50 /سنة
مسرح دوار الشمس الطيونة
ويتضمن:
يبدأ العرض الساعة السابعة مسا ًء
ّ
فيديوُ «:عمر» ـ سمير يوسف
محمد ب ّزي
ست ساعات» ـ
مسرح« :زيارة» ـ إيلي جنيم
«في ّ
ّ
معرض رسم« :نبض» ـ زينة بغدادي

