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د. حسين العواضي

> م���ا ي��ح��دث اآلن في 

اغلب المناطق الشمالية 

م���ن ص��ع��دة إل���ى صنعاء 

م��ا ه��و إال ص���راع طائفي 

مذهبي مناطقي تؤججه 

وت��م��ول��ه ق���وى خ��ارج��ي��ة 

كإيران وتركيا، ليس حبًا 

ب��آل البيت وال ب��اإلس��ام بل لغرٍض في 

نفوسهم وتصفية احقاد تجاه اليمن 
ووحدته..

محمد عبدالرحمن المجاهد

> ُي��ق��ت��ل ج��ن��ودن��ا 
بالعشرات وبصورة 
ش���ب���ه ي���وم���ي���ة ف��ي 
مواقعهم وفي عنابر 
نومهم وفي ميادين 
ال����ت����دري����ب وع���ل���ى 
الطرقات، فا تثير 
ه���ذه ال��ج��رائ��م ل��دى 

اآلخرين أية حمية أو حتى استثارة 
لمشاعر الغضب..!

> ل�������م�������اذا ال 
يستيقظ ه��ؤالء 
»المجتمع المدني« 
م��������ن ن����وم����ه����م 
وح����وان����ي����ت����ه����م 
لبون بقتلة  ويطا
الجند.. أم ألنهم 
ليسوا حزبيين وال 

فوائد يمكن أن تتحقق من 
وراء الوقوف معهم..

ل��م��اذا ل��م تقم الدنيا وال 

تقعد الستشهاد 
20 جنديًا ومن 
ل��م��ئ��ات  قبلهم ا
سفكت دماؤهم 
غ��درًا وع��دوان��ًا.. 
أال ي��س��ت��ح��ق��ون 
وق������������ف������������ات 
اح���ت���ج���اج���ي���ة.. 
ثم أي��ن الجناة.. ولماذا ال 
ياحقون ويقتص منهم.. 

ومن يقف ورائهم..؟؟

محمد العزيزيمصلح حلبوب ت
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صحفي يتهم مرافقي حمير وحسين األحمر بتهديده واحتجازه لساعات

اتهم أحد الصحفيين مرافقي حمير وحسين األحمر باعتراضه وتهديده  
واشهار الساح في وجهه في منطقة حدة بالعاصمة صنعاء.

وقال الصحفي محمد عبداللطيف عنتر، في رسالة بعثها الى نقيب الصحفيين 
ورئيس لجنة الحريات بالنقابة، ان مرافقي حمير وحسين األحمر قاموا باحتجازه 

الساعة الرابعة إال ربع عصرًا وقاموا بتفتيشه وتهديده بالساح .
وأوضحت رسالة عنتر  وفقًا لموقع التغيير نت الخميس بالقول :" عند مروري 

بالقرب من منزل الشيخ األحمر بحدة اعترضوني مرافقو حمير وحسين االحمر حيث 
طلبوا مني ابراز البطاقة وبعد ان اظهرتها سألوني من اين انا وأين اعمل فقلت لهم 
صحفي ثم قالوا هل انت حوثي فقلت لهم ال انا موظف حكومي صحفي فطلبوا مني 
اخراج كل ما في جيبي فعندما رأوا بطاقات الصراف اآللي طلب مني احدهم ان نذهب 
وسحب له فلوس كما أرادوا  اخذ التلفون فقلت لهم ان كل عملي معتمد على ارقام 

التلفون اال انهم تركوه..

تحديات جديدة أمام حرية  الصحافة
ذك�������ر ت����ق����ري����ر ج���دي���د  

لليونسكو أّن التطورات 
المحرزة على الصعيد التكنولوجي 
ونماذج األعمال التجارية االبتكارية 
ق���د ف��ت��ح��ت ال��ط��ري��ق أم����ام ح��ري��ة 
التعبير في جميع أنحاء العالم، إاّل 
أّن ت��ح��دي��ات ج��دي��دة ب���رزت أيضًا 
وتمثلت في الرقابة على اإلنترنت، 
وف��ي تصفية المواقع اإللكترونية 

وحجبها ومراقبتها.
والتقرير ال���ذي ُن��ش��ر األرب��ع��اء في 

ستوكهولم، تحت عنوان "االتجاهات العالمية 
على صعيد حرية التعبير وتطوير وسائل 
اإلع���ام"، ُي��ق��ّر ب��أّن التكنولوجيات الجديدة 
أتاحت لألفراد فرصًا لم يسبق لها مثيل لانتفاع 
بمضمون وسائل اإلعام وإنتاجه وتبادله عبر 

منصات متعّددة.
وينّبه التقرير إل��ى أّن السيطرة المتزايدة 
ل��وس��ط��اء اإلن��ت��رن��ت، م��ث��ل م��ح��ّرك��ات البحث 
وشبكات التواصل االجتماعي، على مضمون 
ق 

ّ
المواقع اإللكترونية تهدد شفافية التدف

الحر للمعلومات وتثير القلق بشأن "خصخصة 

الرقابة". 
وي��ش��ي��ر ال��ت��ق��ري��ر إل����ى أّن 
الصحفيين والجهات اإلعامية 
العاملة على شبكة اإلنترنت 
ي��واج��ه��ون م��خ��اط��ر ج��دي��دة 
متصلة بسامتهم في المجال 

الرقمي.
مؤكدًا أن التقّدم نحو تعزيز 
حرية الصحافة فقد زخمه في 
بعض المناطق التي شهدت 
تحّوالت سياسية، وأّن القوانين 
ق دائمًا على  طبَّ

ُ
المتصلة بحرية الصحافة لم ت

نحو فعال. وال تزال الرقابة المباشرة والذاتية 
تشكل تحديًا للصحفيين في جميع أنحاء العالم. 
وفي هذا اإلطار ترى اليونسكو أهمية تعزيز 

ات الداعمة لحرية الصحافة. اإلجراء

نقيب الصحفيين  يتعهد بالقصاص من قاتل ميادة

ات   يتابع نقيب الصحفيين  المصريين إجراء
التحقيق من قبل نيابة شرق القاهرة  فيما 
يتعلق بمعرفة قاتل الصحفية ميادة أشرف المحررة 
بموقع الدستور والتي لقيت مصرعها مساء الجمعة، 
في االشتباكات بين األم��ن وأنصار جماعة اإلخ��وان 

بمنطقة ألف مسكن بعين شمس. 

وقام ضياء رشوان باالتصال بوزير العدل طالبه بإيفاد 
طبيب شرعي لتوقيع الكشف الطبي على الصحفية 
ليتم إخ��راج جثمانها من مستشفى هليوبوليس ، 
متعهدا بالعمل على الثأر من قاتلها مهما كان وضعه 
أو هويته. مشددا على أن دم��اء الصحفيين ليست 

رخيصة.

مصدر قطري عالي المستوى يكشف تفاصيلها: 

»سي أي إيه« داخل »الجزيرة« فضيحة صراع الموساد والـ

ذكرت »األهرام العربي« أن خافات  
وصراعات بين المخابرات األمريكية 
»سي آي إيه« والمخابرات اإلسرائيلية »الموساد« 
داخل الساحة القطرية.. وكشف مصدر قطري 
عالي المستوى من األس��رة الحاكمة كانت لديه 
صات وطيدة بالعراق أثناء الحكم الوطني، بأن 
قضية الصراع بين الدكتور عزمي بشارة ووضاح 
خنفر المدير العام المقال لقناة الجزيرة هو 
»سي آي إيه  في واقعه وحقيقته ص��راع بين ال�
والموساد« على من يكون له الدور األول واألقوى 

في قطر، وتوجهها وخياراتها.
وأكدت تلك الشخصية وفقًا »لألهرام العربي« 
بأن ما قصم ظهر وضاح خنفر هو أنه كشف أمام 
اثنين من العاملين في قناة الجزيرة عن الدور 
الحقيقي لعزمي بشارة في قطر، خ��ال شجار 
بينهما بحضور اثنين من العاملين في الجزيرة 
عندما احتج وضاح بشدة على تدخات بشارة في 
إدارة قناة »الجزيرة« وقيامه بتوجيه العاملين 
فيها، وهو ما اعتبره وضاح استخفافًا مباشرًا به 

كمدير عام للقناة.
وفلتت م��ن لسان خنفر ع��ب��ارة خطيرة أثناء 
ال��ش��ج��ار ب��ع��د أن وص���ل غضبه ح���دًا ف��ق��د فيه 
السيطرة على نفسه، وهي قوله: »أنا باعرف أنك 
يا عزمي تمثل الموساد في قطر وأن انتقالك إلى 

قطر جاء نتيجة 
اتفاق بين األمير 
حمد ورئيس الوزراء 
اإلسرائيلي لتنفذ دورًا 

ما!!«.
فما كان من عزمي بشارة إال أن رد بهدوء قائًا: 
»التتقوى بسادتك ف��ي المخابرات األمريكية 
فسوف أربيك وأعلمك األدب، وعدم ترك لسانك 

الوسخ يتلفظ بكام سوف يؤدي إلى قّصه«.
فرد عليه وضاح بعصبية أشد وهو ال يعلم حجم 
ومدى تغلغل الموساد في قطر قائًا: »سنرى من 

سيبقى في قطر أنا أم أنت؟«.
يقول المصدر القطري العالي المستوى بعد 
يومين.. اتصلت شخصية إسرائيلية كبيرة بأمير 
قطر هاتفيًا، وأبلغته انزعاجها من قيام وضاح 
خنفر باتهام عزمي بشارة بأنه عميل للموساد 
أمام اثنين من العاملين في الجزيرة، وقال له: إن 
وضاح أرعن وأنه أي المسئول اإلسرائيلي اتصل 
بالمخابرات األمريكية وأبلغها احتجاجها على ما 
قام به وض��اح خنفر من تعريض عزمي بشارة 
للخطر الشديد، وبعد االتصال مباشرة أمر أمير 
قطر بإقالة وضاح خنفر فورًا وطرده من قطر، 
إال أن وزير الخارجية حمد بن جاسم توسط ألجل 
إبقائه والمحافظة على كرامته فقبل أمير قطر 

مقترح وزيره. 
إن هذه المعلومات الخطيرة تكشف حقيقة كل 
من وض��اح خنفر كعميل للمخابرات األمريكية 
وكيفية وصوله لمنصب مدير عام الجزيرة بقرار 
أمريكي مباشر، م��ع أن��ه غير مؤهل ألكثر من 
مراسل عادي فيها، وتلك الحقيقة أكدتها وثائق 

ويكيليكس فيما بعد، 
كما تكشف الدور الحقيقي لعزمي بشارة كممثل 
للموساد ليس في قطر فقط بل الجزيرة العربية 
ر الرأي العام العربي 

ّ
والخليج العربي كله، ونذك

ب��أن عزمي بشارة ح��اول في بداية تسعينيات 
القرن الماضي زيارة بغداد لتقديم الدعم للعراق 
أثناء الحصار بعد العدوان الثاثين وتقدم بطلب 
رسمي لزيارة العراق إال أن المخابرات الوطنية 
العراقية قدمت تقريرًا خطيرًا للرئيس الشهيد 
صدام حسين اقترحت فيه رفض زيارة عزمي 
بشارة للعراق ألنه في الحقيقة مكلف من الموساد 

باختراق العراق وأقطار عربية أخرى.
واختتم المصدر قائًا: » إن عزمي بشارة يشكل 
اآلن حلقة الوصل الرسمية بين إسرائيل وأمير 
قطر الذي اقتنع بأن دعم إسرائيل له أهم من 
الدعم األمريكي، وأن الدعم األمريكي له يمكن 
أن يصبح ثابتًا وغير معرض للتغيير إذا ضمن 

دعم الموساد ونفذ ما يطلبه منه.

اعتقال صحفيين أتراك لكشفهم 
خطة غزو سوريا

مدير مكتب الزنداني يتهم قناة »سهيل« بممارسة التضليل

عتقلت   ا
الشرطة 
ال��ت��رك��ي��ة ال��ك��ات��ب 
ال��ص��ح��ف��ي أون����در 
إي���ت���اج, لاشتباه 
في تورطه بعملية 
تسريب التسجيل 
الصوتي الجتماع 
أمني سري في مقر 
لخارجية  وزارة ا
ال���ت���رك���ي���ة ح���ول 

سوريا. 
وذكر الموقع اإللكتروني لصحيفة "ميلليت" 
التركية »السبت« أن إيتاج ك��ان قد أك��د في 
حديث لبرنامج حواري على فضائية "سامان" 
اإلخبارية التابعة لزعيم حركة الخدمة الداعية 
اإلسامي الشيخ فتح الله جولن في ال�26 من 
مارس الجاري قبل تسريب التسجيل الصوتي 
على موقع ي��وت��ي��وب، أن الحكومة التركية 
تستعد لشن هجوم على سوريا بعد خطة 
م��دب��رة إلط��اق ص��واري��خ م��ن داخ��ل األراض��ي 

السورية ضد تركيا. 
وأكد الموقع أن التحقيقات مستمرة مع إيتاج 
منذ مساء الجمعة بشعبة مكافحة اإلره��اب 

التابعة لمديرية األمن العام. 
وفي السياق ذاته, ذكرت مصادر أن الكاتب 

الصحفي الشهير 
م��ح��م��د ب��اران��س��و 
ت��م اح��ت��ج��ازه هو 
اآلخ�����ر م���ن قبل 
ال���س���ل���ط���ات ف��ي 
س��اع��ة م��ت��أخ��رة 
من ليلة الجمعة 
في نفس القضية. 
وكانت تسجيات 
ص������وت������ي������ة ق���د 
ت�����م ت��س��ري��ب��ه��ا 
ل��م��واق��ع اإلنترنت 
الخميس الماضي حول اجتماع سري للغاية جمع 
مسئولين أت���راك ووزي���ر الخارجية أحمد داود 
أوغلو ومستشاره فريدون سنيرلي أوغلو ورئيس 
جهاز المخابرات هاكان فيدان ونائب رئيس هيئة 
األركان العامة يشار جولر ودار الحديث حول خطة 
الحكومة التركية وتقييمها لألوضاع في سوريا. 

خاصة عقب محاصرة عناصر من تنظيم 
ما يسمى ب���"دول��ة اإلس��ام بالعراق والشام" 
)داع��ش( لمنطقة "ق��رة ق��وزاق" التي تضم 
ضريح جد مؤسس الدولة العثمانية السلطان 
سليمان شاه والتي تعتبر تابعة رسميًا لألراضي 
التركية, األم��ر ال��ذي أح��دث هزة كبيرة على 
الساحة السياسية وال���رأي ال��ع��ام ف��ي تركيا 

والمنطقة والعالم.

ات���ه���م ال��دك��ت��ور  
أس������م������اع������ي������ل 
السهيلي مدير مكتب عبد 

المجيد الزنداني، قناة "سهيل" 
ب�����م�����م�����ارس�����ة 
ال���ت���ض���ل���ي���ل ف��ي 
تقرير بثته عن 
دور علماء اليمن 

في دعم تنفيذ مخرجات الحوار 
الوطني..

وكتب السهيلي على صفحته 
ب��م��وق��ع ال��ت��واص��ل االجتماعي 
منشورًا بعنوان "قناة سهيل 
واالف��ت��راء على الشيخ الزنداني 

...؟؟!!"، جاء فيه :
قال فيه: "قبل قليل بثت قناة 

س���ه���ي���ل 
برنامجًا عن 

دور علماء اليمن في 
دع���م تنفيذ مخرجات 

مؤتمر ال��ح��وار، وم��ارس��ت نوعًا 
م��ن التدليس والتضليل حين 
أظهرت ص��ورة فضيلة الشيخ 
ال��زن��دان��ي أث��ن��اء ال��ت��ق��ري��ر ال��ذي 
عرضه البرنامج في سياق أن له 

دورًا يعكس نوعًا من المشاركة 
في مؤتمر الحوار, رغم أن 
موقف فضيلة الشيخ 
واض������ح وت��ن��اق��ل��ت��ه 
وسائل اإلع��ام فهو 
ق���د اش��ت��رط 
ل��ل��م��ش��ارك��ة 
ي���ج���ري  ن  أ
ال���ح���وار تحت 
لشريعة  ا مرجعية 
اإلس��ام��ي��ة وه��و م��ا رفضه 
القائمون على المؤتمر، الذي 
تضمنت وثيقته النهائية الكثير 
م���ن ال��م��وج��ه��ات ال��دس��ت��وري��ة 
والقانونية التي تصادم أحكام 
الشريعة اإلسامية الغراء؟؟!!".


