
يمنيون ولسنا مواطنين زيودًا > باختصار.. نحن مواطنون 
أو مواطنين شوافع..

لمة متخلفة تريد أداء ف���روض ال��ط��اع��ة العمياء باسم الدين وترهيبهم من اجل فرض االضطهاد على أي شعب وباختصار ش��دي��د.. ال يمكن  الدين لخدمة اغراضها الالإنسانية وتحويله إلى لسلطة ظا
مجرد كهنوت..

فتحي أبو النصر

> القاتل »علي احمد جار 

ال��ل��ه« ح��ض��ر خ��ط��اب ال����وداع 

»ج���ارال���ل���ه ع��م��ر«  األخ���ي���ر ل����

وس��م��ع��ه ي��ذك��ر ال��ل��ه وي��دع��و 

لإليمان النقي الواعي، والقيم 

اإلس��الم��ي��ة ال���راش���دة.. لكنه 

ل��م يفهم ش��ي��ئ��ًا، وال يمتلك 

االس��ت��ع��داد للفهم ليتراجع 

عن نواياه ال��غ��ادرة.. كان على قناعة تامة أن 

هذا األخير كافر، يجب قتله، ولو تعلق باستار 
الكعبة!!

د. صادق القاضي

> ال������س������ؤال.. إن 
ك��ان اليمن ينتظره 
م��س��ت��ق��ب��ل ط��ائ��ف��ي، 
ي��ج��ب أن نستوعب 
خ���ط���ر ذل�������ك، وان 
نتعلم مما حدث في 
العراق ،أو سوريا، هذا 
ق��د يجعلنا نتجاوز 
خ��ط��ر االن������زالق في 

الرعب الطائفي.

> فاجأني شاب 
في الثامنة عشرة 
م��ن ع��م��ره بذكر 
اس����������م ش���خ���ص 
يعتبره من وجهة 
ن�����ظ�����ره م��ه��م��ًا 
وي�����ق�����وم ب��ع��م��ل 

كبير وج��ل��ي��ل، ألكتشف 
ان ق��دوة ذل��ك ال��ش��اب، ما 
ه���و إاّل ش��خ��ص متشدد 

ذه��ب »للجهاد« 
ف�����ي س�����وري�����ا.. 
ل���ن اخ�����وض في 
ال����ح����دي����ث ع��ن 
س���وري���ا.. ب��ق��در 
م��ا يهمني كيف 
ان م���ن ي��دع��ون 
ب��ال��م��ج��اه��دي��ن ت��ح��ول��وا 
إل��ى رم���وز وق���دوة بنظر 

الشباب..
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مبنى إذاعة المكال مهدد باالنهيار 

ناشد المدير ال��ع��ام إلذاع���ة المكال علي  
صالح باقي وزارة اإلع��الم بضرورة إيجاد 
حل عاجل وسريع إلنشاء مبنى جديد لإلذاعة أو 
استئجار مبنى لنقل ما تكتنزه اإلذاع��ة من مكتبة 
صوتية تاريخية واستديوهات، في الوقت الذي بدت 

فيه أجزاء من المبنى  تتآكل يومًا بعد يوم ويتعرض 
لتصدعات مستمرة، األم���ر ال���ذي ي��ن��ذر بسقوط 
مفاجئ، سيما وعمر المبنى يقارب المائة عام ما قد 
يؤدي إلى كارثة السمح الله في حال انهياره، بعد ان 

انطلقت منه إذاعة المكال بعد ثورة اكتوبر.

مراسلون بال حدود:

حرية اإلعالم في اليمن مقلقة للغاية

وقالت رئيسة قسم األبحاث والمرافعات 
لدى المنظمة "لوسي موريلون: "إننا نحث 
السلطات اليمنية على اتخاذ جميع التدابير 
ال��الزم��ة لضمان أم��ن العاملين في الحقل 
اإلع��الم��ي، حيث ينبغي إعطاء تعليمات 
واضحة لقوات األم��ن حتى ال تعيق عمل 
الصحفيين، الذين غالبًا ما ُيهاَجمون عمدًا 
مع سبق اإلصرار والترصد.. كما يجب فتح 
تحقيقات منهجية حول كل انتهاك ضد 

حرية اإلعالم".  
اعتداءات 

وأوض���ح تقرير "م��راس��ل��ون ب��ال ح��دود" 
 ما تكون قوات األمن وراء كثير 

ً
أنه ع��ادة

م��ن الهجمات ال��ت��ي ت��ط��ال الصحفيين، 
ففي 23 فبراير الماضي، دان��ت الشبكة 
العربية لمعلومات حقوق اإلنسان بشدة 
ال��ت��ص��ع��ي��د ال����ذي ت��ش��ن��ه ق����وات ال��ن��ظ��ام 
ات المرتكبة في حق الصحفيين  واالعتداء
أثناء تأدية مهاهم، معتبرة أن "االعتداء 
على الصحفيين واإلعالميين واحتجازهم، 
يعتبر حلقة جديدة من حلقات استهداف 
أصحاب ال��رأي والصحفيين واإلعالميين، 
في ظل تراخي السلطات اليمنية في إجراء 
ات  تحقيقات محايدة وشفافة في االعتداء

واالنتهاكات". 
ففي يوم 2 مارس الجاري، تعرض فريق 
قناة العربية، لالعتداء على أيدي عناصر 

األمن أمام مقر قصر العدالة في صنعاء. 
وفي 22 فبراير اعتدى أف��راد الشرطة 

على فتحي ل��زرق، رئيس تحرير صحيفة 
»عدن الغد«، حيث فتشوا سيارته وصادروا 
سالحه الشخصي رغم أنه أطلعهم على 
ت��ص��ري��ح ح��م��ل ال��س��الح ال���ذي ب��ح��وزت��ه.. 

وع��ن��دم��ا طلب منهم إط��الع��ه على أمر 
التفتيش، قام أفراد الشرطة بتحرير بالغ 
زائ���ف على علبة بسكويت، ث��م ه��ددوه 

بالقتل. 

20 اعتداء طال الصحفيين اليمنيين خالل أربعة أشهر 

مسلحون وقوات أمن يمارسون انتهاكات ضد الصحفيين

»إخوان اليمن« يخترقون وسائل إعالم السعودية واالمارات
عندما تخترق جماعة اإلخ���وان قنوات   

فضائية ووس��ائ��ل إعالمية مشهودًا لها 
بالمهنية والحيادية فهذا يؤكد ان عملية اخونة 
مراسلي وسائل اإلعالم الخارجية خطط لها مبكرًا 
في اليمن.. ونفذت بنجاح، وليس هناك أدل على 
ذلك من اختراق اإلخوان لإلعالم العقائدي كقناة 

»العالم« اإليرانية وغيرها..
ففي بداية أزمة 2011م ظهر مراسلو اإلعالم 
الخارجي وهم المسيطرون على طريقة االنتخابات 
العربية  بنسبة 99% اخوان، وكان وجود بعض 
األصوات المهنية والمحايدة وسط ذلك الضجيج 
ال��ذي ي��دار من مطبخ واح��د اشبه بمن يريد ان 
يوعظ في مرقص ديسكو أو كما يقال: »مؤذن 

في مالطا«..
غير أن جوقة الكذب والتضليل ال تعّمر طوياًل 
فسرعان ما ينفضحون ما بين الوجبتين أو بعد 

يوم..
ما يجعلنا نتناول مشكلة »اخونة« مراسلي وسائل 
اإلعالم الخارجي هو محاولة اليقاظ ضمائر زمالء 
المهنة والتوقف عن استمرار اللهث وراء سراب.. 
يكفي ثالث سنوات وأكثر لم يحصد شعبنا وبالدنا 
من وكر اإلخوان إاّل الدمار والخراب والقتل والجوع 

والخوف والتخلف..
اليوم وبعد ثالث سنوات اكتشف العالم الحقيقة.. 
فال تكابروا أيها الزمالء.. فقد سقطت »الجزيرة« 

و»سهيل« وكل أبواق حزب شجاح.. فمن انتم؟!
اليوم لم يعد باستطاعة أحد أن يرتدي اكثر من 
قناع ويتعامل مع مهنة الصحافة 
كسلعة ألن الجميع اصبح 
ت��ح��ت ال��م��ج��ه��ر.. وك��ل 
األس��ال��ي��ب المبتذلة 
لن تجدي نفعًا أمام 
ش��م��س ال��ح��ق��ي��ق��ة 

التي تفضح أكاذيب وتآمرات اإلخوان..
فإذا كان الجميع يعرف انتماء مراسل صحيفة 
»القدس« العربي بالتأكيد فالصحف اإلماراتية 
أو السعودية وغ��ي��ره��ا م��ن وس��ائ��ل االع���الم من 

المستحيل خداعها بعد اليوم..
واألساليب التقليدية المفضوحة من نماذجها ان 
تنشر صحيفة »القدس العربي« خبرًا يهاجم دولة 
اإلمارات العربية الشقيقة ويحرض ضد قياداتها، 
فتقوم صحيفة الجنرال علي محسن »أخبار اليوم« 
ب��إع��ادة نشره وم��ن ثم تقوم بقية أب��واق اخ��وان 
الشيطان بإعادة النشر في مواقعهم فهذه أساليب  

لم تعد ذات جدوى.. الناس كبروا..
ونفس الشيء أولئك الذين يأخذون معلوماتهم 
وبنفس األخطاء التي تنشرها مواقع اخبارية تابعة 
لإلخوان ويبعثونها لصحف عربية لخدمة أجندة 
إخوانية أيضًا على هؤالء ان يدركوا ان عالم اليوم 
عالم مفتوح واالستاذ جوجل يخرج مصدر هذا 
الخبر أو ذاك والمطبخ ال��ذي جاء منه.. إذًا ال بد  
ان يتخلوا عن االخ��وان ويتعظوا ب��درس مصر.. 
أو درس السعودية واإلمارات والبحرين وغيرها..

إن مهنة الصحافة وش��رف الكلمة قد تضررت 
كثيرًا بسبب االخونة.. وإذا كان العالم العربي يشهد 
ميالد تحالف جديد ضد اإلره��اب ومن يدعمهم 
ويساندهم ويمولهم ويجري تطهير األوطان من 
رجس أولئك الدجالين والكذابين.. فبالتأكيد لن 
نكون بعيدين عن هذا األم��ل القادم.. لكن يحز 
في النفس ان يغرق زمالء نكن لهم الود في وسط 
هذا المستنقع االخواني.. 

رغم كل شيء..

قالت منظمة »مراس��لون بال حدود«: إن وضعية حرية اإلعالم في اليمن ماتزال مقلقة للغاية، حيث  
تتفاقم حالة انعدام األمن التي تلف عمل اإلعالميين. 

فعلى مدى األشهر األربعة الماضية، أحصت المنظمة حوالي عشرين اعتداء، وذلك بفضل العمل التوثيقي 
ال��ذي أنجزته مؤسس��ة حري��ة، حيث ال يتم اس��تهداف اإلعالميين من قب��ل األفراد أو الجماعات المس��لحة 

فحسب، بل على أيدي عناصر قوات األمن أيضًا، وذلك في إفالت تام من أي عقاب. 

رئيس تحرير »الثورة« يهدد الصحفي "غبسي" 

اتهم الصحفي والرسام  
محمد غبسي رئيس 
مجلس اإلدارة رئيس التحرير 
بصحيفة ال��ث��ورة ب��أن��ه ه��دده 
بالتصفية خالل اتصال أجراه 
بوالده مساء الجمعة - "في حال 
لم يتوقف عن مطالبته بحقوق 

الموظفين".
وأوض������������ح غ����ب����س����ي، ف��ي 
ت��ص��ري��ح ل���"خ��ب��ر" ل��أن��ب��اء، أن 
رئ��ي��س التحرير ات��ص��ل مساء 

الجمعة بوالده قائاًل: "اطلب 
م���ن ول�����دك أن ي��ت��وق��ف عن 
المطالب بخصوص الموظفين 
واالنتقادات حول الفساد وإال 
فإن تصفيته لن تكلف الكثير".
وقال غبسي: إنه يعتبر هذا 
بالغًا للنائب ال��ع��ام والجهات 
األمنية ذات العالقة, إضافة إلى 
كونه بالغًا لنقابة الصحفيين 
اليمنيين واتحاد األدباء والكتاب 

ورابطة رسامي الكاريكاتير.

أردوغان يحجب تويتر بسبب نشر فضائح فساده

حجبت تركيا موقع تويتر ، بعد ساعات  
على تهديد وجهه رئيس ال���وزراء رجب 
ط��ي��ب أردوغ�����ان بحظر ال��م��وق��ع، رًدا ع��ل��ى نشر 
تسجيالت هاتفية تظهر تورطه في فضيحة فساد. 
وكان أردوغ��ان، صرح أمام آالف المؤيدين في 
تجمع انتخابي، قبل عشرة أي��ام من االنتخابات 
البلدية المقررة في 30 الجاري، "سنلغي تويتر 

وال يهمني ما سيقوله المجتمع الدولي". 
ونددت نيلي كروز، المفوضة األوروبية المسئولة 
ع��ن التقنيات ال��ج��دي��دة بشدة ليل الخميس- 
الجمعة، بقرار حجب تويتر في تركيا. وقالت 

"قرار حجب تويتر قرار جبان ال مبرر له. 


