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أري�����د أن أرى   
ه��ذا البلد وقد 
ت���ع���اف���ى ع����اج����ًا م��ن 
آف���ات���ه األرب�����ع: ض��رب 
الكهرباء، وتفجيرات 
أنابيب النفط، والقتل 
اليومي المستمر للجنود 
هذا هو الحد األدنى العاجل لوجود دولة أو وبا معركة، وقطع الطرق بين المحافظة.. والضباط غيلة وغدرًا 

حكومة أو حتى شرعية..

خالد الرويشان

إن��ن��ا ال��ي��وم ف��ي أمس   

الحاجة لمن يحترم 

ع��ق��ول��ن��ا، ال���ت���ي ع���ان���ت من 

ال��ت��غ��ي��ي��ب وال���ح���ج���ر على 

ال���دوام.. لمصلحة عصابات 

ال��م��اف��ون��ي��ي��ن وال���م���رض���ى 

النفسانيين و»المجاذيب«.. 

مثلما أننا بحاجة وعلى األقل 

لمن يحترم أذواقنا، ومالنا العام ومستقبل 

الجيل الذي أصبح بسبب هؤالء المصاريع على 

كفي عفريت، وكأن الناس ال وجود لهم وال 

حقوق، وال رأي، وال إرادة.

عبدالجبار ثابت الشهابي

مشكلتنا في اليمن ليست في فشل   
شخص أو نجاحه، إنما هي في الفشل 
والسعي الى الشخصنة كشماعة تغطي عقدة 
النقص م��ن ع��دم توفير العمل المؤسسي 

والقانوني الذي يحاسب الجميع بشكل عام..

األداء الضعيف للمعارضة السياسية »اليسارية   
والعلمانية« في بلدان الربيع العربي بشكل عام أتاح 
للقوى التقليدية المحافظة بتمثياتها الدينية والمختزلة 
بتيار االسام السياسي التحول الى الاعب األول على األرض 
على مدى عامين عاصفين بالرغم من العوامل العديدة التي 
اتيحت أمام القوى المدنية لتحييد المشروع المحافظ الذي 

قاد المنطقة الى كوارث محدقة.

ف������������ي   
تمر  مؤ
ال��ح��وار، طلعت 
ال��ف��ت��اوى شغًا 
س��ي��اس��ي��ًا أكثر 
منه دي��ن��ي��ًا.. لو 
رأيت يا زنداني 
ن��س��اء الستين 

وج��ام��ع��ة االي���م���ان وم��ن 
يصلن ويجلن ويدافعن 
وب����ق����وة ع����ن ح��ق��وق��ه��ن 

وحقوقكم لكنت 
ص���ب���ت بسكتة  أ
قلبية من هول ما 
رأي��ت من النساء، 
ب�����ل وس���ت���س���رع 
ل��ت��خ��ت��رع ع��اج��ًا 
للقهر والفجعة، 
ب����ل وس��ت��ن��ك��ت��م 
أنت وقواريرك المقدسات 
وستحيطون »كوافي« بداًل 

عن »الفتاوى«..

احمد غراب

محمد عبدالوهاب الشيباني

أروى عثمان

الصحفي علي اليزيدي يتماثل للشفاء 
يتماثل الصحفي القدير علي سالم اليزيدي للشفاء  

بعد إصابته بمرض اضطره للسفر إلى الخارج للعاج ، 
الجدير بالذكر انه استقبل في منزله بمدينة فوه المكا عددًا من 

اإلعاميين الشباب الذين زاروه لاطمئنان على صحته.
ورح��ب الصحفي اليزيدي وفقًا لموقع هنا حضرموت بزيارة 

اإلعاميين الشباب، مؤكدًا أن تلك الزيارة حملت الكثير من المعاني 
اإلنسانية التي يمتلكها بعض الشباب في حضرموت في معرفة 
قدر من سبقوهم في العمل الصحفي.. مشيرًا إلى المعاناة التي مّر 
بها جراء إصابته بما يسمى بمرض الحزام الناري لكنه أوضح أنه 

يشعر بتحسن ملحوظ منذ عودته من األردن.

ا :
لو

قا

مراقبون: على اليمن أال يضحي بالدول الخليجية من أجل قطر

 وأكد المراقبون في احاديثهم على ان القرار السعودي 
سينعكس مباشرة على جماعة االخ���وان المسلمين 
ال��ن��اش��ط��ة ف��ي ال��ي��م��ن ت��ح��ت الف��ت��ة مايسمى »تجمع 

االصاح«.
مؤكدين ان »حزب االصاح« أصبح اآلن أمام خيارين 
»بين اعان فك ارتباطه بجماعة االخوان المسلمين او 

الوقوع تحت طائلة القرار السعودي«.
وبحسب المراقبين السياسيين اليمنيين فإن حزب 
»االص��اح« المعروف منذ تأسيسه في 1990م 
كذراع سياسي لجماعة االخوان المسلمين في اليمن 
سيتأثر الى حد كبير بقرار السعودية التي كشف 
تقرير صحفي نشر العام الماضي عن تقديمها 
مساعدات مالية منتظمة ألحزاب يمنية من بينها 

حزب »االصاح«.
ون��ق��ل��ت وس��ائ��ل اع��ام��ي��ة اي��ض��ًا ت��ح��ذي��رات الكاتب 
والصحفي احمد غراب لصحيفة »االتحاد« االماراتية 
من تبعات ان يضحي اليمن بالدول الخليجية الكبيرة من 
أجل ايديولوجية حزب »االصاح« الذي يجب ان يكون 

مرنًا في التعامل مع المعطيات الجديدة.
مؤكدًا ان حزب »االص��اح« أمام تحدٍّ حقيقي إلثبات 
انه حزب مغاير لتنظيمات جماعة االخوان في العديد 

من الدول العربية.
وذكر ان استمرار العملية االنتقالية بقواعدها الحالية 
»يعود لحزب االصاح« نفسه ومدى تعامله في الفترة 
القادمة مع معطيات قرار السعودية في االستمرار 
مع التحالف الوثيق مع دولة قطر واالرتباط بقيادات 

تنظيم االخوان الدولي.
واشارت وسائل اإلعام السعودية- نقًا عن »االتحاد« 
االماراتية- الى ان دولة قطر تعتبر الداعم االكبر لحركة 
االخوان المسلمين في اليمن والذي ظهر بصورة واضحة 
وجلية ابان االزمة التي شهدتها الباد في 2011م على 
طريق محاكاة مايسمى »الربيع العربي« الذي قاد جماعة 
االخوان الى تجربة فاشلة في حكم مصر وتخبط مستمر 

في تونس وليبيا.
وي��أت��ي ق���رار السعودية تصنيف جماعة االخ���وان 
وجماعات اخرى تنظيمات ارهابية في سياق االزمة 
المستمرة والتي فجرتها دولة قطر بدعمها للجماعات 
االرهابية وأدى »االربعاء« الماضي لسحب السعودية 

ها من دولة قطر. واالمارات والبحرين سفراء

> تداول��ت العديد من وس��ائل االعالم ف��ي المملكة العربية الس��عودية آراء خبراء ح��ول اعالن المملكة  
جماعة »االخوان المس��لمين« وجماعات اخرى بأنها تنظيمات ارهابية، والتي اكدوا فيها أن هذا القرار 
سيعيد ترتيب قواعد اللعبة السياسية في اليمن.. واهتم االعالم السعودي باآلراء اليمنية التي نشرتها العديد 
م��ن الوس��ائل الخليجية، كون حزب االص��الح »فصيل االخوان في اليمن« معنيًا بالقرار الس��عودي بالدرجة االولى 

خاصة وان االوساط اليمنية السياسية تضعه في ذات التصنيف ضمن الجماعات االرهابية.

اب��دى ع��دد م��ن المراقبين   
اس��ت��غ��راب��ه��م ال��ش��دي��د من 
ع���دم ت��ن��اول ال��ص��ح��ف الرسمية 
ات التي قامت بها  اليمنية لإلجراء
السعودية واالم����ارات والبحرين 
والمتمثلة في سحب سفرائها من 
قطر التي تعتبر الممول الرئيس 
لجماعة "االخوان" االرهابية وبقية 
الجماعات االرهابية االخرى وكذا 
قيام المملكة العربية السعودية 
بوضع جماعة االخ��وان المسلمين 
وال��ح��وث��ي��ي��ن وان���ص���ار الشريعة 

وح��زب الله السعودي على قائمة 
المنظمات االرهابية.

وق��ال ال��م��راق��ب��ون: أن��ه ك��ان على 
ال��ص��ح��ف ال��رس��م��ي��ة ال��ي��م��ن��ي��ة أن 
تتناول الخبر بمهنية حيث وان 
نقل األخبار كما هي جانب تقتضيه 

المهنية الصحفية.
هذا وذك��رت مصادر صحفية أن 
دواًل أخرى منها االمارات والبحرين 
واالردن ت����درس وض���ع جماعة 
االخ���وان المسلمين ضمن قائمة 

المنظمات االرهابية.

تجاهل الصحف الرسمية اإلجراءات 
السعودية ضد االرهابيين

القاعدة تعدم شابًا بحضرموت بتهمة التخابر
ُعثر الخميس الماضي على  

جثه شخص مجهول الهوية 
مصلوبًا على مرمى ملعب فريق الوطن 
الرياضي الذي يقع في مسيال سمعون 
بمدينة الشحر محافظة حضرموت 
،وبجانبه علم انصار الشريعة والفتات 
سوداء مكتوبًا عليها ))موجة الطائرات 
االمريكية لقتل المسلمين(( والثانية 
))الذي يقاتل مع الحكومة ليس يمنيًا 

والحضرميًا بل هو خائن((.
بحسب م��ص��ادر محلية ف��إن الشاب 
عدم رميًا بالرصاص بتهمة التخابر مع 

ُ
أ

الجهات االمنية واألمريكية من خال 
زرع شرائح في سيارات واماكن يتواجد 
بها مقاتل القاعدة بهدف قصفها من 

طائرات بدون طيار.
وكانت مواقع جهادية تابعة لتنظيم 
القاعدة كشفت معلومات عن الشاب 
المصلوب، حيث بثت ه��ذه المواقع 
تسجيل فيديو نشر في »يوتيوب« 
لهذا الشاب وهو يتحدث عن نفسه 

وما فعله.
وطبقًا للتسجيل، فهذا الشخص الذي 
تم اعدامه وصلبه يدعى أمين عبدالله 
محمد المعلمي من مواليد »حي الخرابة« 

قضية الناشطات ضد حميد األحمر تؤجل إلى 18 مارس
وسط اعتراض كبير من ناشطات حقوقيات من مماطلة النظر في  

قضيتهن أجلت محكمة استئناف أمانة العاصمة للمرة الرابعة تواليًا 
قضية قذف حميد االحمر لنساء اليمن الى منتصف مارس المقبل.

وكانت ناشطات في ما يسمى ساحة التغرير رفعن دعوى قضائية في العام 
2011م ضد قائد ثورتهن- حينها- الشيخ حميد االحمر بتهمة السب حيث 
هاجمهن حميد في مقابلة مع »نيويورك تايمز« وقال إنهن كن يردن أن يحولن 

»ساحة التغرير« الى مرقص ديسكو والسير مع عشاقهن في المظاهرات.
وقالت المحكمة: إن سبب تأجيل القضية للمرة الرابعة عدم حضور المتهم أو 

محاميه الى الجلسة وأخذ أقواله رغم إشعاره رسميًا.

د العزعزي:" فيس بوك " يشغل الصحافيين اليمنيين عن متابعة وسائل اإلعالم
احتل " فيس ب��وك" المرتبة االول��ى في استخدامات    

الصحفيين اليمنيين لشبكات التواصل االجتماعي،  بينما 
تهتم مؤسساتهم بمتابعة ما يكتبونه، حيث تتركز غالبية 
مشاركاتهم في الموضوعات السياسية رغم تأكيد معظمهم 
على عدم وجود سياسة أخاقية واضحة في مؤسساتهم حول 

التعامل مع شبكات التواصل االجتماعي .
وطبقًا لدراسة أعدها الدكتور وديع العزعزي- أستاذ اإلعام 
المشارك بجامعة صنعاء وجامعة أم القرى بالسعودية- فإن 
الصحفيين )150-عينة البحث(   يقضون الوقت األطول في 
استخدام الفيس بوك)ثاث ساعات على األقل( يليه اليوتيوب 
ثم تويتر واخيرًا المجموعات البريدية ..لغرض التعبير عن 

الرأي ولمتابعة االخبار والمستجدات وللتحدث مع اآلخرين والتواصل مع 
االصدقاء ولمعرفة ما يدور في الوطن في المرتبة الخامسة.

وأقر  )79%( من الصحفيين بأن شبكات التواصل تؤثر على 
متابعتهم لوسائل االعام المتاحة.. في المقابل أكد )%88( 
على طرح رأيهم بشكل واضح وأثبتت الدراسة عدم وجود تأثير 
لجهة العمل الصحفي على طبيعة االشباعات المتحققة من جراء 

استخدام الصحفيين لشبكات التواصل االجتماعي..
وحول افتراض وجود فروق ذات داللة احصائية لدوافع 
استخدام الصحفيين لشبكات التواصل االجتماعي تعزى 
للمتغيرات الشخصية، قالت الدراسة: إن الصحفيين من 
كا الجنسين )الذكور واالناث( اتفقوا بأن اشباعاتهم التي 
تحققت تمثلت بحاجات االندماج االجتماعي تكوين صداقة 
، وطرح رؤى موضوعية ، والحاجات المعرفية ،في حين 
اختلفوا بشأن تحقيق اشباعاتهم فيما يتعلق بالحاجات الشخصية ، 

وتطوير مهاراتهم الصحفية .


