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خطة لمتابعة المشاريع المتعثرة بلحجمناضل يستغيث بالرئيسجالية جدة تدعو المشترك إلى الحوار

دع��ت الجالية اليمنية بجدة في   
ية  د لسعو ا ب��ي��ة  ل��ع��ر ا لمملكة  ا
الشقيقة، أحزاب اللقاء المشترك الى 
اإلسراع في الموافقة على االصالحات التي 
تضمنتها مبادرة فخامة االخ علي عبداهلل 
صالح- رئيس الجمهورية- التي أعلنها مؤخرًا 
والسعي لاللتئام حول طاولة الحوار البناء 
الذي يعيد لليمن واليمنيين مكانتهم.. ونبذ 
العنف والتطرف والحفاظ على أمن واستقرار 
الوطن وتحكيم العقل والمنطق في التعامل 

مع مجمل التحديات التي تواجه البالد.

وقالوا في بيان- حصلت »الميثاق« على 
نسخة منه- إن الوطن ال يبنى اال بسواعد 
أبنائه جميعًا.. كما ش��ددوا على ض��رورة 
تضافر الجهود لالسهام االيجابي والقضاء 
على الفساد ومحاسبة المفسدين وإصالح 
االقتصادية  الشعب  أوض���اع  وتصحيح 
واالجتماعية والثقافية وتحقيق احتياجاتهم.

مؤكدين في ذات اليساق أن ذلك لن يتحقق 
اال بالحوار واالتفاق على برنامج يقضي 
على كل السلبيات ويستحث الخطى نحو 

المستقبل وبناء اليمن الجديد.

قدَّم نفسه وأمواله وأسرته فداًء للوحدة وخدمًة للثورة والجمهورية وقد   
عُرف مناضاًل جسورًا لحماية الوطن وتفانيه في أداء مهامه على أكمل 
وجه.. ويشهد له بذلك عدد من القادة العسكريين.. وقام بإنشاء موقع 
عسكري عام 1979م على نفقته الخاصة للدفاع عن الجمهورية ضد أعداء الوطن 
وقدم شهيدين من اخوته .. إنه االخ عباس حسن التركي من أبناء مدينة قعطبة 
محافظة الضالع غير أنه اليوم أصبح بال عمل وال أهمية وال حتى ما يسدُّ رمق 
جوعه وعطشه.. فقد تم - حسب شكواه  التي تقدم بها للصحيفة - قطع راتبه منذ 

التسعينيات حتى اليوم.
وقد ناشد المواطن التركي فخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية بإنصافه 
وإطالق رواتبه وحّل قضيته وقضية كل مظلوم ومحروم من المناضلين الذين خدموا 
هذا الوطن وضحّوا بالغالي والنفيس حتى ال يكونوا لقمة سائغة للقوى الفوضوية 

المعادية في المعارضة الذين يقودون المظاهرات واالحتجاجات ضد النظام اليوم.

كتب/ وحيد الشاطري

أوضح المهندس محمد أحمد ثابت- مدير   
ع��ام مكتب األش��غ��ال العامة والطرق- 
بمحافظة لحج ل�»الميثاق« أن المكتب 
يسعى جاهدًا لتنفيذ جملة من الخطط ومنها 
متابعة المخالفين وتنظيم حركة األس��واق في 
مدينة الحوطة عاصمة المحافظة وكذلك المتابعة 
المستمرة للمشاريع المتعثرة في مجال الطرقات 
إلى جانب عملية التطوير والتحسين في إنارة 
الحارات والشوارع الداخلية في الحوطة واستكمال 
رصف ما تبقى من شوارع مدينة الحوطة.. وأضاف: 
العمل جاٍر في ترميم الجسور المعلقة في الحسيني، 

العند تبن، وعقان والحويمي كرش، وعمل اإلنارات 
واإلرش���ادات الضوئىة الالصقة لكل الجسور، 
باإلضافة إلى قرب االنتهاء من أعمال وتوسعة 
جولة ريجل في مدخل مدينة الحوطة وانجاز العمل 
في الخط الدائري الذي يربط عاصمة المحافظة 
بقرى مديرية تبن إلى جانب شق وسفلتة الطرقات 
الجديدة المؤدية من عاصمة المحافظة إلى قراها.

وأش��ار ثابت إل��ى أن المدخل الجنوبي لعاصمة 
المحافظة لجولة ريجل سينتهي العمل منه قريبًا، 
حيث يعد من أهم مشاريع الطرقات وتقدر تكلفته 
بأربعمائة وسبعين مليون ريال، إضافة لمشروع اإلنارة 

بتكلفة ثالثة وثالثين مليون ريال.

 أحمد مهدي سالم

مطلوب.. 
على وجه 

السرعة

دراسة تحليلية للمشهد السياسي العربي الراهن

تشهد ال��دول العربية اليوم متغيرات في 
المسرح السياسي العربي، وصراعًا محمومًا بين 
الحاكم والمحكوم كما أراد له الغرب أن يكون. 
ذلك ليس كما يظنه البعض منا من انه ناتج 
عن الفساد والظلم وان كان ذلك شيئًا ال ينكره 
إال أعمى البصيرة والبصر. فالفساد في دولنا 
العربية يستشري فيها كما يستشري المرض 
الخبيث في الجسم السليم, ولدينا من الفساد 
ما يكفينا لقرن من الزمان بل ومنه ما يجعل 
الغلمان شيبا. وال يستطيع أحد منا أن يُنكر 
أن حُكامنا قد أكل عليهم الدهر وش��رب. وال 
ننكر أبدا من وجود المظالم والمفاسد, واللعب 
واالستهتار بمقدرات الدول, وال ننكر أيضًا الفقر 
والبطالة والمحسوبية والرشوة والوساطة 
واالستقواء بالقبيلة والعشيرة وتغييب القانون.

ولكن ومع كل ذلك فهل يأتي اإلصالح عن 
طريق التخريب؟

وهل نحصل على األم��ن عن طريق إقالق 
السكينة؟

وهل يُقضي على الفساد بالفساد ؟ 
أم أن الحوار الصادق هو الخالص الوحيد وهو الحل لكل ما تعانيه 
بلداننا العربية من جور وقهر. لماذا إذن نحن الشعوب العربية ومع 
األسف نحتكم كثيرًا للسالح وللعنف وال نحتكم للعقل وللحوار 
كبقية شعوب اهلل في أرض اهلل؟ لماذا التعنت منا؟  فهل الخطأ 

فينا؟ أم في ثقافاتنا؟ أم في بُعدنا عن تعاليم ديننا؟
ما أحوجنا حقا في الظروف الراهنة لحوار العقالء ذوي األلباب 
الرشيدة والمحبة للخير والسالم ألوطانها، وليست العقول المرتهنة 
والمبيعة سلفًا للجهات الخارجية، أو لتلك العقول الصدئة التي 
يسيل لعابها وهي تفكر بكرسي الحكم, ذالك الكرسي الذي تحلم 
به لياًل وتنقلب عليه نهارًا. الجميع اليوم بحاجة ماسة إلى الحوار 
الجاد والبناء والمبتعد عن المناورات والمراوغات التي ال تخدم سوى 

أعداء األمة.
لماذا ال نستخدم عقولنا ونبحث عن الحلول؟ لماذا ال نفكر؟ لماذا ال 
نضع سؤااًل مهمًا نصب أعيننا في هذه اللحظات التاريخية العصيبة 
التي تمر بها امتنا العربية من محيطها إلى خليجها ونسأل : ما هو 
السر الحقيقي الذي جعل الشعوب العربية جميعها تنتفض بين 

عشية وضحاها ؟ لماذا؟ 
نعلم بان البعض سيقول أن هذا نتيجة القمع والظلم, وأخر 
سيقول هذا نتيجة كبت الحريات, وثالث سيتحدث عن غياب العدل 
والمساواة، وكلٌّ سيُدلي بدلوه لإلجابة عن هذا السؤال من منظوره 
الخاص ومن رؤيته للواقع. إجابات سليمة وموفقة ستقنع الكثير 
منا إلى حد ما. إال أن تلك اإلجابات ستقودنا إلى سؤال أخر في غاية 
األهمية وهو: ما هو ما سر التوقيت الزمني الذي سارع باإلحداث 
وجعل لجميعها توقيتا زمنيا واحدًا ؟ وهل سيتوقف هذا الطوفان 

الجارف؟ وهل من رابح فيه وخاسر؟
في الواقع وبعد االنتهاء من اإلعداد النهائي للمرحلة األولى من 
مشروع »الشرق األوسط الجديد« وفق استراتيجية وخطة خمسية 
تتألف من خمسة فصول ولخمس سنوات متتالية 2015-2011, 
وقد بدئ فعاًل العمل بهذه الخطة ونقلها إلى حيز التطبيق مع 
مطلع العام الحالي 2011 وستستمر حتى نهاية هذا العام لنشهد 
بذلك انتهاء الفصل األول من تنفيذ خطة المشروع التي ستعمل 
على إسقاط العديد من األنظمة العربية, مُقابل, كما يُدعى, نشر 
المزيد من الديمقراطية والسير في طريق اإلصالحات السياسية 

واالقتصادية والتنموية.
الفوضى العارمة

ومع مطلع العام 2012 سيُطبق الفصل الثاني من الخطة وهكذا 
ستتوالى الخطوات, وقد نصل مع نهاية الخطة أي في العام 2015 
وقد دخل العالم العربي في فوضى عارمة لم يشهد لها مثياًل عبر 
التاريخ. والفكرة وان كانت أمريكية إال أنها تظل بنكهة إسرائيلية, 
فقد سبق لزعيم حزب العمل اإلسرائيلي شيمعون بيريز وان طرح 
مثل هذه الفكرة في كتابه الشهير The New Middle East الذي 
كان قد اقترح فيه دخول دول الشرق األوسط في سوق مشتركة من 

أم��ا المشروع خالل فكرة الشرق األوسط الكبير. 
األمريكي ففكرته أوسع واخطر 
فهو ي��ه��دف إل��ى تغير خارطة 
العالم العربي كليًا وليس فقط 
األنظمة العربية, والغرض من 

ذلك هدفان اثنان:
األول : ه��و ال��ت��وس��ع في 
خ��ارط��ة ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي, 
ف����اإلدارة األمريكية ترى 
اليوم بان التقسيم القديم 
العربية من قبل  للدول 
ال�����دول االس��ت��ع��م��اري��ة 
)بريطانيا وفرنسا( لم 
حلة  للمر لحا  صا يعد 
ال��راه��ن��ة, وب��األخ��ص 
لح  مصا و لحها  لمصا
ئ��ي��ل.  إس��را حليفتها 
همية  لأل ف��ن��ت��ي��ج��ة 

الجيوستراتيجية لدول الوطن 
ولتمتعها بمواقع جغرافية متميزة  العربي 

وموارد بشرية هائلة وكذلك اقتصادية ضخمة تميل بالكفة 
لصالح المجتمع العربي، ذلك كله ألقى بظالله على معادلة 
التوازن اإلقليمي, وجعل من الدول العربية تعد رقمًا مهمًا وصعبًا 
في معادلة الصراع العربي - اإلسرائيلي. فلذلك تسعى اإلدارة 
األمريكية ومن خالل »مشروع الشرق األوسط الجديد« الى توسعة 
خارطة العالم العربي من خالل تقسيم دوله وال سيما الكبرى منها 
وتجزئتها كما حدث مع السودان على سبيل المثال, لتستطيع 

إسرائيل التسيُد على المنطقة بعد إضعافها.
والهدف الثاني هو إيجاد أنظمة جديدة في العالم العربي لضمان 
نجاح عملية التطبيع, ويأتي ذلك عن طريق إقصاء بعض الزعماء 
الذين قد انتهت فترات صالحياتهم بالنسبة ألمريكا حتى وان 
كانوا من كبار الموالين لها, واستبدالهم بدماء جديدة وزعماء جدد 
سيخدمون هم أيضا السياسية األمريكية ولكن بأساليب مختلفة 

أكثر حداثة ورقي. 
دعم الفيسبوك 

إذن الواليات المتحدة األمريكية اليوم تقود الشعوب العربية 
لمنزلقات خطرة, وخطرة جدًا, ومع األسف وجدت هذه الدولة 
الكثير من هذه الشعوب تهرول وتنجر وراء هذه المخططات 
االستعمارية الحديثة والجهنمية. فالسياسية األمريكية تعلم جيدًا 
بان زمن االستعمار التقليدي العسكري قد انتهى من على األرض, 
وان االستعمار الحديث قد صعد إلى السماء. فهي تركز على غزو 
الفضاء, والتحكم باإلعالم, والسيطرة التامة على فكر التكنولوجيا 
ووسائل االتصال. بهذه العناصر تسعى إمبراطورية العصر الحتالل 
العالم العربي وإدخاله في صراعات مستمرة ومشاكل مزمنة ال 
تقوم له على أثرها قائمة, ويتسنى لسيدة الكوكب األرضي 
نهب ثرواته وخيراته. وهاهي الخزينة األمريكية وفي أسبوعيين 
فقط تكسب مليارات الدوالرات من وراء مظاهرات الدول العربية 
التي غذتها أمريكا ومن تحت الطاولة بالمالليم كما تبين أخيرا 
من خالل دعمها للشبكة العنكبوتية »بمبلغ خمسة وعشرين 
مليون دوالر لدعم الفيس بوك والمواقع األخ��رى في كٍل من 

سوريا وإيران وكوبا« وغيرها من الدول. في 
المقابل باعت بمليارات الدوالرات أسلحة قمع 
المظاهرات »هراوات, قنابل غازية, رصاص 
مطاطي وما الى ذلك«, باإلضافة إلى الكثير 
من المنتجات األخرى. وما قاله فيدل كاسترول 
الزعيم الكوبي بان أمريكا تدعم المتظاهرين 
والسلطة والمعارضة على حد سواء, يعد كافيًا 

لمعرفة الدور األمريكي في المنطقة..
ثورة الشباب  

لسنا هنا لغرض الدفاع عن احد أو التقليل 
من أهمية ثورات الشباب الجبارة التي زلزلت 
األرض من تحت أقدام المُتنفذين وأرعبت 
الخونة. أو لالنتقاص من إرادة الشعوب 
السمح اهلل، فالشعوب لها الحق كل الحق أن 
تعبر بكافة الطرق والوسائل السلمية عن 
إرادتها وان تعبر عما يُمارس عليها من ظلم 
وقهر واستبداد وامتهان لكرامة اإلنسان وسلبًا 
لحقوقه في العيش الكريم. لكن عليها أن تكون في الوقت ذاته 
منطقية وحذره وان ال تسمح للعابثين بآمن األوطان باالندساس 
بين صفوفها, وان تغلب دومًا منطق الحوار والعقل على منطق 

الفوضى والعنف.
ب- الموساد يتدخل, والخاليا النائمة 

تستيقظ
لقد عملت الصهيونية العالمية ومنذ أمد بعيد على تفتيت العالم 
العربي, وإلدراكها بان إضعاف هذا العالم وتفتيه ال يمر إال عن 
طريق الشعوب وحكامها, وبان ضرب األوطان العربية من الداخل 
هي الوسيلة األسلم لضمان امن إسرائيل. فلقد سعى الموساد 
في زرع شبكات تجسس في معظم األقطار ليتسنى له من خاللها 
اإلطالع عن كثب لكل ما يدور بتلك الدول, وتحريك شبكاته فيها 
والتدخل حيثما ومتى أراد. االستخبارات اإليرانية بدورها استشعرت 
الخطر وأدركت بان ما يقوم به الموساد قد يقوض من نشاطها 
وتواجدها في المنطقة, فبادرت إلى زرع خالياها النائمة في كثير 
من الدول العربية ومنها الخليجية, ولقد كان لهذه الخاليا الدور 
األبرز في زعزعة امن واستقرار البحرين مؤخرًا. ومن هنا بدا ما 
يمكن لنا تسميته بالحرب الباردة بين قوتين عظيمتين في الشرق 
األوسط )أسران( أي إسرائيل وإيران. وبذلك أصبح الوطن العربي 
برمته عرضة للمخاطر ولالنفالت األمني. وما نشهده اليوم خير 
دليل على ذلك, فشبكات الموساد تتحرك في معظم المظاهرات, 
وخاليا إيران النائمة استيقظت لتقودها, وعناصر القاعدة ترُقب 
األوضاع عن حذر, واستخباراتنا الباسلة لم تفلح سوى في قمع 

الشعوب. 
كثيرة هي العمليات التي نجح فيها الموساد, أهمها عمليات 
االغتياالت التي كان أخرها اغتيال المبحوح, ولكن البعض منها آل 
إلى الفشل. وبما أن قادة الموساد يرفضون سياسة الفشل, فلقد 
صاروا يعملون ليل-نهار على استحداث أساليب أكثر فاعلية لتنفيذ 

مخططاتهم العدوانية.
الساسة األمريكان من جانبهم يحاولون تغيير قواعد لعبة 
الشطرنج ليجعلوا من إسرائيل الدولة العظمى في المنطقة. 
فبعد أن أدركت اإلمبراطورية األم بان الحروب التقليدية بين العرب 
وإسرائيل لم تعد مجدية, وان المواجهات العسكرية بكافة إشكالها 
لم تعد الخيار األنجع وبالذات بعد أن فشلت إسرائيل باالنتصار على 
بعض دول المنطقة سياسيًا واستخباراتيًا وعسكريًا, لجأ األمريكان 
لشن حرب جديدة ومن نوع جديد على العالم العربي برمته وهي 

الحرب الفكرية واإلعالمية.
جـ - الوطن العربي وخطر اإلعالم الموجه

تزايدت في السنوات األخيرة شبكات التجسس اإلعالمية التي 
تعمل بعضها لصالح الموساد وبعضها لصالح جهات أجنبية أخرى 
تقاطعت مصالحهم جميعا بهدف نقل الفوضى والبلبلة والسيما 
الفوضى اإلعالمية إلى معظم أقطار الوطن العربي بحجة حرية 
الرأي والتعبير وما إلى ذلك من مسميات ليمر من خالل هذه البوابة 
اخطر المؤامرات الصهيونية ضد األمة العربية واإلسالمية في 

مختلف مراحل التاريخ السياسي. 
المتتبع الدقيق لبعض القنوات اإلخبارية الناطقة بالعربية 
سيجدها إعالما موجهًا بحتًا لما يخدم سوى 
 , عليها ئمين  لقا ا ل��ح  م��ص��ا
وس���ي���الح���ظ 
ك  تشتر نها  أ
ب���ط���ري���ق���ة 
ى  خ���ر ب���أ و  أ
ف�����ي ت��ن��ف��ي��ذ 

المخططات سالفة الذكر, وبأنها تعزف على وتر واحد وهو تهييج 
الشارع العربي وإحداث تصدعات عميقة في مجتمعاته. فإذا أردت 
مثال أن تسمع حربًا إعالمية على البحرين, في هذه األيام بالذات, 
فما عليك إال أن تضغط على قناة »العالم«, وان أردت حربًا إعالمية 
على ليبيا فما عليك إال أن تختار قناة »الجزيرة«, أما أن رغبت في 
أن ترى حربًا إعالمية على إيران فعليك أن تتوجه لقناة »العربية« 

وقس األمور على ذلك, وهذا ما يعرف باإلعالم الموجه.
ولتسليط الضوء على اإلعالم الموجهة وبشكل مختصر, سنأخذ 
هنا قناتين ناطقتين بالعربية تعمالن وفق توجهات الخارجية 
األمريكية. إحدى هذه القنوات معروفة بأنها قناة أمريكية وتعمل 
بحرفية عادية وأخرى تعمل بحرفية ومهنية عالية جدا بحيث 
يصعب على المشاهد أن يدرك بان القناتين معًا يتبعان لسياسة 
واحدة ويعمالن في إطار »مشروع الشرق األوسط الجديد« كإعالم 
موجه تديره أمريكا وتشرف على برامجها االستخبارات الصهيونية. 
القناة األولى هي قناة »الحرة« وهي قناة يعرفها الجميع والفكرة 
القائمة عليها »حاليا« هو التغطية والتمويه عن دور القناة الثانية 
التي سيأتي ذكرها الحقا, ليقتنع المشاهد بان ألمريكا قناتها 

الخاصة بها وال يشك في عمل الثانية.
قاعدة العديد بقطر

كما يعرف الجميع ولدعم التوجهات األمريكية في المنطقة 
ومساندة الكيان اإلسرائيلي في تنفيذ مشاريعه وتطلعاته، حرصت 
القيادة أألمريكية على إنشاء قواعد عسكرية لها في بعض الدول 
ومنها العربية, إال إنها في دولة قطر أقامت قاعدتين هامتين 
وليست قاعدة واحدة كما يتخيل للبعض.. فالقاعدة األولى عسكرية 
وهي قاعدة العديد، أما الثانية فهي إعالمية وهذه القاعدة هي 
األشد خطرًا من القواعد العسكرية, فهي ال تغزو الدول فقط بل 
تغزو كل بيت. ومن خالل هذه القناة استطاع األمريكان والموساد 
بعثرة الكثير من األوراق العربية ونسف مستقبل األمة ونزع الثقة 
القائمة بين الشعوب وحكامها. وهذه القاعدة أو باألصح القناة 
التي حاولنا اإلشارة لها مسبقا هي قناة »الجزيرة« اإلعالمية, 
تلك القناة التي بعد أن كانت مشروعا قطريًا بحتًا )حتى وان كانت 
فكرتها أمريكية( وناجحًا بكل المقاييس, ال كما وصفتها وثائق 
وكيلكس بأنها » أداه ابتزاز سياسي لدولة قطر« أو بأنها العصا 
التأديبية التي تستخدمها الدولة لمعاقبة أولئك الذين ال تنسجم 
سياساتهم مع سياساتها, تحولت بها األمواج وُاستُقطبت من قبل 
االستخبارات األمرو- صهيونية. فبعد أن نجحت القناة نجاحا باهرا 
واستأ سرت قلوب وعقول الشارع العربي وخصوصا بعد تأليبه على 
العدو الصهيوني, وجد فيها الموساد ضالته فانقض عليها بضوء 
اخضر من أمريكا وبالضغط منها على كبار القائمين على القناة. 
فتم توقيع االتفاقات السرية بين القائمين وكبار المخضرمين 
الصهاينة، على أن تعمل القناة، لما لها من جمهور عربي عريض, 
لصالح السياسة األمرو- صهيونية، مقابل حمايتها وحماية الدولة 

المالكة لها, وكان ذلك جليًا حينما قطعت السلطات 
المصرية بث القناة, فتضامن العالم 

ل��غ��رب��ي والمنظمات  ا
األمريكية كلها 
جا  حتجا ا معها 
ع����ل����ى ق��ط��ع 

ال��ب��ث وان ذلك 

يتعارض مع األعراف اإلعالمية. 
الجزيرة تقود التطبيع

لقد استطاع الموساد أن يحول مسار خط القناة من مسار يضر 
بمصالحه وتطلعاته إلى مسار يخدمه ويخدم أهدافه. القناة ونتيجة 
لالحترافية المتميزة التي تمتهنها فهي ترتكز في سياستها على 
مهاجمة إسرائيل وبطريقة شرسة أمام الرأي العام »ظاهريًا« 
وتنفذ مشاريع الكيان الصهيوني وتقود التطبيع معه »باطنيًا«. 
ومن هنا نستطيع التأكيد بان ليس لدولة قطر أي عالقة بالقناة, 
وان قطر كدولة عربية بريئة مما يلصق بها من تهم يحاول البعض 
مع األسف إلصاقها بها. وهذا ما أكده الكثير من الساسة القطريين 
حينما قالوا بان القناة هي قناة مستقلة. وبما أن القناة مستقلة 
فذلك ال يدع مجال للشك بأنها تدار بريموت كنترول أمريكي 
وبمهنية عالية جدًا لدرجة أن موظفي وعاملي ومعدي برامج 
القناة )الذين ال يعرفون ما يدور من وراء الكواليس من اتفاقات بين 
القائمين الحقيقيين على القناة والموساد( ال يشعرون بذلك التوجه 
إطالقا بالرغم لما يتمتعون به من ذكاء وحنكة الن الطرف األخر 
اشد حنكة وذكاء منهم, فلم يشعر القائمون يومًا على اإلطالق بان 
المواضيع الساخنة التي تقدمها القناة هي تحت إشراف المخابرات 

الصهيونية. 

مؤامرة على فتح وحماس
بالفعل استطاع الموساد حقا أن يخترق القناة اختراقًا كاسحًا، 
وكيف ال، وهو من اخترق كافة األنظمة العربية الهزيلة. ومن 
السذاجة أن تستخف القناة بعقول العرب وان نصدق، على سبيل 
لمثال، بان القناة حصلت على وثائق تدين السلطة الفلسطينية! 
وكأن لهذه القناة استخبارات تفوق االستخبارات الروسية! أيعقل 
بان االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية بهذه السذاجة الن تُفقد 
بعض أوراقها ووثائقها الهامة بهذا الشكل، أم أن في األمر شيء؟ 
أن كل ما في األمر هو أن الموساد يُسرب الوثائق التي يُراد لها 
أن تُسرب, ويحتفظ بالوثائق التي يُراد لها أن تُحتفظ. فالوثائق 
وصلت للقناة إذن بأيادي صهيونية لضرب السلطة بحماس مجدا 
عن طريق منابر الحرية ومنابر من ال منبر له. ونفس الشيء كررته 
القناة حينما قالت بان طائرات إسرائيلية تحمل أسلحة لمصر, وكأن 
مصر خالية من السالح! ما هذا العبط وما هذا االستخفاف بعقول 
البشر, أال يوجد بمصر أسلحة؟ وكان غرض ذلك حينها هو تأجيج 
الصراع بين السلطة والشارع المصري إلسقاط النظام بآي ثمن، 
الن الموساد أيقن جيدًا بان المظاهرات إذا فشلت في مصر و لم تأت 
أوكلها، فان ذلك سيُعد مؤشرا سلبيًا في سير خطة الفصل األول 
من »مشروع الشرق األوسط الجديد«.. فشُنت الحرب اإلعالمية 
الضخمة على مصر وتحول مبارك إلى رجل يفوق الوليد بن طالل 
بثروته, بل وتعدت تلك الثروة الن تتجاوز ميزانية ليبيا للعام 
2010م وهي الدولة التي تحتل المرتبة الثانية عشرة عالميًا بين 
الدول المصدرة للنفط، بينما وهي »أي ثروة مبارك« والى اآلن 
بحسب التصريحات األخيرة، لم تتعد الماليين بعد أن كانت قد 
وصلت إلى السبعين مليار دوالر بحسب القناة التي اعتمدت في 
تقريرها على ما نظن على »صحيفة الجارديان البريطانية«.. وها 
هو اليوم يكرر نفس السيناريو في العزيزة ليبيا وبشعبها األبي. 
األمر حقا مضحك مبكي أن نرى أبناء جلدتنا يشاركون في مهازل 
تاريخية تقود أوطاننا للخراب والدمار. نكرر هنا لنؤكد بأننا لسنا 
بصدد الدفاع عن األنظمة الجائرة والعياذ باهلل والتي نبرا بأنفسنا 
إلى اهلل مما تقوم به، أو أن نتحامل على قناة كان لها الفضل في 
»بداية نشأتها« على توعية الشعوب من المخاطر الحقيقة التي 
تواجهها, لكننا بصدد الدعوة إلى اخذ الحيطة والحذر من اإلعالم 

الموجه.
الجزيرة تتبنى الفوضى

وهنا نتساءل لنقول: أال يدرك القائمون على القناة بأنها ساعدت 
على زرع الفتن والعنصرية وبث روح الكراهية بين الشعوب بذريعة 
حرية التعبير؟ وبأنها ساعدت على إضعاف األمة العربية ومقدراتها 
بحجة التحرر من األنظمة الجائرة؟ أال يعلمون بان قناتهم أنست 
الكثير منا القضية الفلسطينية وجعلتنا نركز على مواضيع فتح 
وحماس وألهتنا عن الموضوع الجوهري في هذه القضية األم؟ بل 
وجعلتنا اليوم ننحرف بالمسار ونتوجه نحو دوٍل عربية أخرى.. الم 
يدرك هؤالء بأنه كان لدينا فلسطين واحدة وبفضل سياستها صار 
لنا أكثر من فلسطين وفي أكثر من بلد عربي جريح؟ الم يتساءل 
القائمون على القناة من هو المستفيد األول من نشر الفوضى 
في عالمنا العربي؟ أال يعلمون بان المخابرات الصهيونية وبفعل 
إعالمها الموجه هي من أسقطت العراق في مستنقع صعُب 
الخروج منه وهي من قسمت السودان إلى دولتين وهي من دمرت 
الصومال، وضربت تونس ومصر، وتهدد امن ليبيا واليمن واألردن 
والبحرين، وان المخطط األمرو- صهيوني لن يتوقف حتى يطال 

الصديق منها قبل العدو وب��دون كافة ال��دول العربية, 
استثناء, ولكل اجل كتاب ولكٍل 

وقته وحينه؟
ويحق لنا أيضًا أن نتساءل لماذا 
لم تلعب القناة دورًا ايجابيًا أخرًا 
يعود بالنفع على األمة العربية 
وتالحمها طالما وه��ي قناة 
تهتم بمصالح األمة العربية 
وشؤونها بحسب ما يقولون، 
ك���أن تعمل ع��ل��ى ال��دف��ع 
بالشباب العربي من أقصاه 
إلى أقصاه وتهيج مشاعره 
نحو التظاهر والمطالبة 
بالوحدة العربية وباتحاد 
وفك  مشترك،  عربي 
حدود الدول فيما بينها؟ 
لما لم تشحن الشعوب 
نحو مظاهرات يومية 
االستيطان  بإيقاف  تنادي 
وتضغط على الدول العربية لمنع تصدير 
النفط ولو برميال واحدًا إلى أن تُرفع الوصاية على القدس 
الجريح؟ ولكن يا تُرى لو كانت القناة حرضت على ذلك, فهل كانت 
ستلقى كل هذا الدعم وكل هذا التأييد وكل هذا التضامن من 

المنظمات الغربية حين يُقطع بثها؟ ال نظن.
علينا إذن التعامل وبحذر ونحن نتلقى معلوماتنا من اإلعالم 
الموجه، وبالذات ذلك اإلعالم الذي يعتمد على األسلوب الصهيوني 
»في التخدير الذهني والمؤثر على أدمغة المشاهدين باستخدامه 
طريقة التنويم البطيء في تعامله معهم«. فشعوبنا العربية تدفع 
اليوم كثيرًا وستدفع غدا أكثر وأكثر نتيجة مشاهدة هذا النوع من 
اإلعالم. فلقد صار اإلعالم مندسا كما يندس المخربون بين أوساط 
الوطنيين األحرار والمناضلين الثوار. وهل كان ليحصل ما يحصل 

اليوم في أوطاننا لوال هذا النوع من اإلعالم؟؟؟
فلنسع للتغيير إذن وان ننزل للشارع إن أردنا وبحسب القانون, 
شريطة أن نرتقي بمطالبنا، وان نتصرف في مظاهراتنا كما علمنا 
ديننا الحنيف. فال نقطع شجرة وال نقذف حجر، وال نهدم مؤسسة، 
وال نروع طفاًل، وال نستبيح عرضًا، وال نقتل شيخًا مسنًا، أو نضرب 
بعضنا بعضا. علينا أن ال ندمر األوطان بل نبنيها، فالزعماء راحلون 

واألوطان باقية.
مراجع

1- األيديولوجية الصهيونية, لعبد الوهاب المسيري.
2- الصهيونية في فلسطين, ال اندريه جيريه )كتاب بالفرنسية(.

3- العرب وتحديات الشرق األوسط الكبير, لتوفيق المديني.
4- النشاط السري اليهودي في الفكر والممارسة, لغازي محمد فريج.
5- أوهام مشروع الشرق األوسط الكبير, لمحمد أحمد النابلسي.
6- بروتوكوالت حكماء صهيون, لمحمد خليفة التونسي, 

وترجمته عباس محمود العقاد.

٭ باحث أكاديمي في علوم االستشراق - فرنسا.

على الشعوب ان تغلب 
دومًا منطق الحوار على 
منطق الفوضى والعنف

أصبح الوطن 
العربي عرضة لعبث 

الحرس الثوري 
والموساد

شبكات تجسس 
إعالمية تثير البلبلة 

في الوطن العربي

  سامي شرف األهدل

نحن أمام دراسة موجزة ومختصرة توضح خطورة السياسة  
األمريكية في المنطقة, والدور الذي تلعبه الصهيونية العالمية 
وإعالمها الموجه في إسقاط الدول العربية في مستنقع الفوضى واألزمات 

المتالحقة.

ثورات وانتفاضات وطن ابن خلدون، وبالد الكنانة   
وموئل الكتاب األخضر، أعادت اكتشاف إبداع الرائع 
المثير أبي القاسم الشابي ذي الحياة القصيرة التي 
لم تتجاوز ستة وثالثين عامًا، والشهرة الضخمة والقصائد 
التي انتشرت بسرعة البرق في البلدان العربية التي كانت 
معظمها ترزح تحت حكم المستعمرين األجانب فاستنهضت 
الهمم الخائرة ودفعت بالجموع الصامتة أو الخانعة الى الخروج، 
والعبد هلل، وقد يكون مثله كثيرون، كلما تُذكر تونس.. يقفز 
الى الذاكرة أبو القاسم الشابي كماردٍ »محبوب« وضيفٍ 

»مرغوب« أي كلما جابوا سيرته يحلو الكالم.
في المرة األولى في األربعينيات والخمسينيات والستينيات 
استخدمت )بضم األلف( قصائد أبي القاسم الشابي للتحريض 
ضد المستعمرين األجانب؛ وفي المرة الثانية تم تجيير صرخات 
الشابي الثائرة ضد من أسموهم الحكام المستبدين، أي ثورات 
مستمرة الى ما ال نهاية، ومسيرات لم تتوقف حتى بعد اإلطاحة 
بزين العابدين بن علي، ومحمد حسني مبارك، والرفض 
المتواصل للحكومة والحكومات المؤقتة والتغير فيها بسبب 
الفوضى التي ضربت أطنابها في الشوارع والميادين العامة 

ورفضت أن تغادر حتى اآلن.
وال يخفى على كل ذي عقل أن المخطط التخريبي التجزيئي 
استهدف ومايزال يستهدف الوطن العربي لتفتيت دوله الى 
كانتونات وسلطنات ومشيخات، وكيانات صغيرة ضعيفة، 

ومايزال مستمرًا بكل عنفوان الحقد والكراهية.
 الفتن أصبحت تسير من حولنا.. أمامنا وخلفنا، وإن لم 
نكن يقظين ومنطقيين في مطالبنا وطروحاتنا، وراشدين 
في شعاراتنا ومقوالتنا.. سندفع الثمن غاليًا، وسنندم حيث 

ال ينفع الندم.
وتكمن خطورة أبعاد الفتنة في أن اليمن يمتلك خمسين 
مليون قطعة سالح خارج المؤسسة العسكرية واألمنية، ومع 
زيادة التعبئة والشحن ستكون النتائج رهيبة وقاسية إذا حصلت 

المواجهة وستطرب القوى المتربصة شرًا بالوطن.
ها هي ليبيا تتفكك، والضحايا بالمئات واآلالف تسيل 
دماؤهم في الشوارع والطرقات قربانًا لحرية يعتبرها الكثيرون 
مزعومًة واستجابًة إلم��الءات غربية تخريبية، وقد ظهرت 
تباشير التأثيرات السلبية للشحن الفوري وعدوى االنتقال 
السريع لمخطط الكراهية الرهيب، ورغبات االنتقام الفظيع 
من مؤسسات الوطن وكياناته، وأبنائه وكوادره المستنيرة 

وقياداته المسؤولة.
اندست األجندة الخارجية في صفوف المتظاهرين مستغلًة 
عدالة بعض المطالب، فزادت من حمى التحريض لترتفع 
المطالب التعجيزية، وتحضر الممارسات االستفزازية تأثرًا بما 
يدور في المنطقة العربية التي بدأ فيها التنفيذ الفعلي لمشروع 
الشرق األوسط الجديد الذي بشرت به أمريكا وحلفاؤها قبل 

عشر سنوات تقريبًا.
وفي اليمن .. الحال غير، والوضع مختلف، والتكوينات الحزبية 
والقبلية والعشائرية والمدنية والنخبوية متداخلة ومتشابكة.. 
وماليين قطع السالح تبعث أكثر من رسالة لمن يستمرئ اللعب 
بالنار، وارتداه مسوح الثوار، وتقليد صرخات التخريب والدمار، 
ومحاكاة صرعة المسيرات وزهو الشعارات، وال مناص من 
االعتراف، أن أخطر فترةٍ وأعقد أزمةٍ تمر باليمن الحديث.. هي 
األزمة الحالية.. األحداث تتسارع، وتصعق المتابع بما يصدمُ 
كل توقعاته وتحيرٌ المحلل السياسي الخبير، فأصبحت المهمة 
األولى لبعض القنوات الشهيرة.. تنفيذ المخطط االنقالبي 
والخطط التفكيكية والترويج للفوضى المدمرة وليست الخالقة، 
وإرسال التوجيهات واألموال الطائلة للطابور المتحمس ليتقن 
العمل، ويسّل كل سيوف براعته من أغمادها في سبيل إيذاء 
وطنه، وزرع الفرقة القاتلة استغالاًل ألي قصور أو جانب سلبي 
أكان صغيرًا أو كبيرًا، وهنا نتساءل عن ذاك النظام التعددي 
الكامل األوصاف الذي يسعد كل أفراد الشعب، وال يظهر فيه 
البعض ناقمًا على سياسات معينة له، وبهذا المقام يحضرني 

قول الشاعر القديم:
م�������ن ذا ال�����������ذي م�������ا س���������اء ق���ط

وم����������ن ل��������ه ال�����ح�����س�����ن�����ى ف���ق���ط

انتفاضات دامية
فلماذا التهويل للصغائر والتكبير للمسائل، والتطبيل 
المبالغ فيه لنسف كل مكونات دولة الوحدة، وإغراق الشعب 
في مستنقعات من الدمار، وهذا ال يعني دفاعي عن الفساد 
والمفسدين.. فهؤالء البد من محاربتهم ولكن ليس بطرق 
تجييش الشوارع، واالنتفاضات الدموية التي لها أول وليس 
لها آخر، فالتحول الذي يدعون ويتداعون له يحمل التدمير 
والتخريب، وتشظي النفوس وإزالة كل المنجزات المحققة، 
وطمسها من الخريطة لنبدأ من جديد أي ما قبل أربعين أو 

ثالثين عامًا>
فلتحذر الفتنة وال تغرنك الشعارات البراقة، واليافطات 
الزاهية، فكم من شعارات جميلة.. حلوة.. ُأريقت بسببها أنهارٌ 
من الدماء،و خلقت أكوامًا من الجثث وعلمتنا دروس التاريخ 
أن المآسي الفظيعة والمجازر الرهيبة تبدأ عادًة بشعار مثير 
لمّاع خ��ارج من مطبخ إعالمي واستخباراتي رهيب عزف 
على وتر المعاناة والغضب الحبيس، فطلعت موجات السخط 
مزمجرة في هيئة حشود شعبية كاسحة.. متظاهرة تطالب 
بالمستحيل.. ألن الضابط أو الرادع أو المتحكم يفقد سيطرته 
في فترة العنفوان الجماهيري الهائج أي غياب القيادة الموحدة 
ويصحو الجميع على الخراب الكبير الذي يحرق قلوب األهالي، 
وتثور ثائرة االحقاد لتستأنف دورة العنف الدموي، وينقسم 
الشعب الى فريقين أو ثالثة أو أربعة حسب اإلرادة الشيطانية 
للموجهين والممولين وقد يجعلهم يتذكرون بيت الشاعر 

القديم:
إذا اح���ت���رب���تْ ي���وم���ًا ف��س��ال��تْ دم��اؤه��ا

ت���ذك���رتُ ال���ُق���رب���ى ف��ف��اض��ت دم��وعُ��ه��ا

إيماءة
> بعد فوز عبداهلل عبدالعزيز الزراعي بلقب أمير الشعراء 
مؤخرًا في أبوظبي وقبله نجاح فؤاد عبدالواحد في الظفر المؤزر 

بلقب نجم الخليج في الغناء.. علق أحد المتابعين الظرفاء:
»الشعر والغناء والموسيقى لنا، والكرة لهم«.

قبل الختام
> لفقهاء المشترك نقول: أال تشعرون أن المؤتمر وهو حزب 
األغلبية قد تنازل لكم وأنتم أقلية أكثر مما كنتم تحلمون 
وتتوقعون؟ أال تتفقون معنا أن ممارسة كثرة من الضغوط 
ومزيد من االبتزاز يفجر االستفزاز ويجيز ما ال يجاز، وقد يعجل 
برد أقسى وأقطع من األلماز معرضًا الوطن الالهتزاز، وعندها 
ال مجال للتعقل وعدم االنحياز، ويكون البد من االجتياز، 
وسيصبح الكل أو أكثرهم مع المؤسسات الدستورية في 
خندق واحد، وبعدها البيان رقم واحد، ويوم االحد في طريقي 

بالصدف.. قابلت واحد.. بس مش من الحوثيين.

أخر الكالم
ت������ردد ظ����ن ال�����نَّ�����اِس ف��ي��ن��ا وأك����ث����روا

أَق�����اوي�����َل م��ن��ه��ا م���ا ي��ط��ي��بُ وي��خ��ب��ُث
وق���د ُك���رمَ���تْ ف��ي ال���حُ���بِّ م��نّ��ي شمائلي

وي����س����أُل ع���نِّ���ي م����ن أرادَ وي��ب��ح��ُث
البهاء زهير


