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مشاهدات في الدورة الرابعة للجنة الدائمة

ح����ال����ة م��ن  
ال����ن����ش����وة 
واالرتياح علت وجوه 
مس  أ يين  تمر لمؤ ا
وهم يعقدون اجتماع 
في  لدائمة  ا للجنة  ا

دورتها الرابعة.
األع��ض��اء ت��واف��دوا 
ال��ى القاعة بحماس 
كبير يحدوهم األمل 
بايجاد مخارج لألزمة 
التي يعيشها الوطن 
بسبب تعنت أحزاب 
المشترك واصرارها 
على التمرد وتنفيذ 
مشروعها االنقالبي 

الكبير.
۹  ۹  ۹

رغم القلق الناتج عن األزمة إال أن األمور بدت أكثر 
سالسة..

۹  ۹  ۹
 وكانت اللجنة المسئولة عن أم��ن الرئيس تقوم 
بالتفتيش دون تشدد وكأن الجميع أدرك اآلن حب الشعب 
للرئيس الذي اليزايد عليه أحد.. بل ان البعض علق بالقول 

: ان التفتيش في ساحة االعتصام أكثر عددًا وتشددًا.
عدد ممن أعلنوا استقاالتهم من المؤتمر جضروا 
االجتماع دون خجل ولكنهم اختفوا بهدوء بعدما سمعوه 

من تقريع وانتقاد لمواقفهم.
۹  ۹  ۹

البعض الي��زال مشدودًا الى ممارسة المديح في 
المناسبات وهو ما أث��ار استياء الحاضرين واستياء 

الرئيس أيضًا.
۹  ۹  ۹

النساء رغ��م قلة عددهن ك��ان طموحهن على 

مستوى عال من االدراك بمتطلبات المرحلة القادمة 
واستطاعت المتحدثات ان يالمسن مكامن الخلل، 
وطالبن باجراء تصحيح جاد في األداء التنظيمي 
والسياسي والحكومي ووضعهن تساؤالت عن مصير 
توجيهات الرئيس بحل قضايا الشباب ومحاربة 
الفساد وغيرها من االجراءات وأسباب عدم تنفيذها 

من قبل الحكومة.
۹  ۹  ۹

استحسن الجميع قرار فصل العناصر المدسوسة على 
المؤتمر الشعبي العام وطالبوا بتنقية المؤتمريين من 

العناصر المزدوجة 
التي مازالت تخدم 
أج���ن���دات االح����زاب 

االخرى.
ات����س����م ح���دي���ث 
بالصراحة  لرئيس  ا
والوضوح والمكاشفة 
ولم يخل من اشارات 
واض����ح����ة ل���وج���ود 
متكلسة  ق���ي���ادات 
داخ�����ل ال��م��ؤت��م��ر 
أصبحت عاجزة عن 
أداء مهامها، والتقدم 
شيئًا لخدمة المؤتمر 
ب���ق���درم���ا ت��ط��ال��ب 
بامتيازات شخصية 
دون وجه حق، وحذر الرئيس من الممارسات االنتهازية 
داخل المؤتمر مطالبًا الجميع بتحمل المسئولية تجاه 
الوطن والقيام بواجباتهم في قراهم ومديرياتهم 

ومحافظاتهم.
۹  ۹  ۹

استطاع الرئيس بحكمته المعهودة أن ينتشل المؤتمر 
من حالة اليأس عندما أخبرهم بأنه يستمد قوته منهم 

واليعنيه المندسون الذين عادوا إلى أحزابهم.

وثائق ويكليكس:

قناة الجزيرة أداة قطرية إلشعال حرب في الشرق األوسط لصالح إسرائيل
بعد كشف ممارستهما الكذب والتضليل

المشاهد اليمني يقاطع قناتي »الجزيرة وسهيل«
موقع »ويكليكس« ال��ذي نشر نحو ربع 

مليون وثيقة دبلوماسية أمريكية سرية 
مسربة يرجع بعضها لثالث سنوات 

مضت، كان قد أشار إلى أن لديه 
7 وثائق عن قطر، نشر منها 5 

وثائق، وحجب وثيقتين بعد 
تفاوض قطر مع إدارة 

الموقع ال��ذي طلب 
مبالغ ضخمة حتى 

النشر  ي��ت��م  ال 
لما تحويه من 
م��ع��ل��وم��ات 
خ���ط���ي���رة 
ع��ن ل��ق��اءات 
م��س��ؤول��ي��ن 
ق��ط��ري��ي��ن 

ب��م��س��ؤول��ي��ن 
إس��رائ��ي��ل��ي��ي��ن 

وأم��ري��ك��ي��ي��ن، وأن هذه 
اللقاءات كلها للتحريض 

ضد مصر وعدد من الدول العربية.
وذكرت الوثائق الخمس التي نشرها 

»ويكليكس« بأن رئيس الموساد اإلسرائيلي 
قال بأن قناة »الجزيرة« ستكون السبب القادم 

للحرب في الشرق األوسط.
لسفير  ا بعثها  قية  بر ئق  ثا لو ا لت  و تنا و
األمريكي في قطر إلى الواليات المتحدة عن 
استخدام قطر لقناة »الجزيرة« األخبارية 
للمساومة في السياسة الخارجية.. مبينة أن 
رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم كان قد 
عرض على الرئيس المصري محمد حسني 
مبارك التخفيف من حدة انتقادات »الجزيرة« 
لمصر، مقابل أن تعدل األخيرة موقفها إزاء 

المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية.
الفتة إل��ى »أن قطر ب��دت- خالفا 

غير مقتنعة ل���دول الخليج- 
ب��أن إي��ران 
ت����دع����م 
ال����ت����م����رد 
ال��ح��وث��ي في 

شمال اليمن«.
وأشارت الوثائق 
إل���ى أن ال��م��ن��دوب 
اإلس���رائ���ي���ل���ي 
ل��ل��م��س��ت��ش��ار 
ال��س��ي��اس��ي 
ل��ل��س��ف��ارة 
األمريكية 
ف�����ي ت��ل 
أبيب قد تلقى دع��وة من الدوحة 
لمناقشة إع��ادة فتح مكتب التجارة 

اإلسرائيلي في قطر.
ورغم التزام موقع ويكليكس بسرية 
الوثيقتين السادسة والسابعة بعد أن حصل 
على الثمن من القطريين، إال أنه تم تسريبها 
إلى عدد من وسائل اإلع��الم، أهمها صحيفة 
»الجارديان« البريطانية والتي نشرت نصها على 
موقعها وشملت ضمن محتواها تحليل السفارة 
األمريكية لدور قناة »الجزيرة« في خريطة 
التحرك السياسي لقطر ورسم مالمح سياستها 
الخارجية، وتحدثت الوثيقة التي حملت رقم 
)432( بتاريخ 1 يوليو 2009م عن لقاء سري 
جمع بين الشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء 
ووزير الخارجية القطري ورئيس مجلس إدارة 
شبكة »الجزيرة« األخبارية مع مسؤول إسرائيلي 
نافذ، وكشف فيه الشيخ جاسم للمسؤول 

اإلسرائيلي أن قطر تتبنى خطة لضرب استقرار 
مصر بعنف، وأن قناة »الجزيرة« ستلعب الدور 
المحوري لتنفيذ هذه الخطة عن طريق اللعب 

بمشاعر المصريين إلحداث هذه الفوضى.
وأش���ارت الوثيقة إل��ى أن الشيخ حمد بن 
جاسم قد أكد في لقائه بالمسؤول اإلسرائيلي 
الذي استغرق 50 دقيقة، بأنه لم يدخر جهدا 
في شن هجوم شرس على مصر وسياساتها 
بشكل مباشر وغير مباشر في لحظات أخرى، 
وأن جاسم وصف مصر ب�«الطبيب الذي لديه 
مريض واح���د« ويجب أن يستمر مرضه.. 
موضحا أن المريض لدى مصر هو القضية 
الفلسطينية في إشارة منه إلى أن مصر تريد 
إطالة أمد القضية الفلسطينية دون حل حتى 
ال تصبح مصر بال قضية تضعها في منصب 
القائد للمنطقة العربية.. ووفقا للوثيقة، فقد 
قام السفير األمريكي بتحليل اللقاء واشار في 
مجمل تحليله إلى أن »الجزيرة« أداة في يد 
القطريين يستخدمونها كيفما يشاءون لخدمة 
مصالحهم على حساب أطراف أخرى، وتعلقت 
الوثيقة الثانية التي نشرتها »الجارديان« والتي 
حملت رقم )677( بتاريخ 19 نوفمبر 2009م 
بتقييم شامل تعده األقسام المختلفة بالسفارة 
األمريكية كل في اختصاصه حول قطر، وتطرق 
التقييم إلى دور قناة »الجزيرة« في منظومة 
السياسة القطرية وبقائها ك��أداة للسياسة 

الخارجية القطرية.
وأكدت الوثيقتان أن وزير الخارجية القطري 
الشيخ جاسم سيقوم بمجرد خروج المصريين 
إلى الشارع بتكليف قناة »الجزيرة« ببث كل 
ما يذكي إشعال الفتنة في الشارع، ليس فقط 
بين المصريين والنظام ولكن بين المصريين 

بعضهم البعض.
وذك��رت الوثيقتان ب��أن النظام القطري 
يستخدم دائما قناة »الجزيرة« في تصفية 
حساباته مع خصومه، وأن��ه نجح أكثر من 
م��رة في إشعال الفتن في ع��دد كبير من 
العواصم العربية، عندما توترت العالقات مع 
الدوحة، خاصة بعد أن نجحت »الجزيرة« في 
جذب المشاهد العربي لها، حسبما ورد في 

الوثيقتين.

نجيب شجاع الدين

وحدها األمانة هي التي تجعل أي قناة فضائية مقبولة  
المشاهدة والمتابعة رغم االيمان بأنه اليوجد وسيلة اعالم 
على مستوى العالم دون ان تحكمها سياسات وتوجهات 

معينة.
ثمة وسائل حققت درجات عالية من النجاح ولكنها في دقائق بث 
بسيطة خسرت كل ذلك وجنت الفشل بامتياز لمحاولتها تطبيق 
سياسة إكذب إكذب.. حتى يصدقك الناس، ولعلك الحظت مؤخرًا 

في أكثر من منطقة عربية مواطنون هم 
في األصل مشاهدون يرفعون شعارات 
مناهضة لقنوات.. ياحقيرة، وينعتونها 

بأسوأ األلفاظ.
من الطبيعي ان تحدث بعض االخطاء اثناء 

تغطية بعض األحداث وفي كل 
االحوال عيب عليك إذا أنت لم 
تعتذر وتعمل على تصحيح 
الخطأ حتى تظل ذا مصداقية 

مثلما هو من الصعب أن تعلن 
للناس بأنها اليوم ستمطر في هذا المكان ثم تأتي بعدها 

لتقول إن السيول جرفت كل شيء بما فيهم أنا الذي لم يواجه 
قطرة ماء واحدة في المكان الذي ذكرت نبأ تعرضه لكارثة قبل قليل.
الحال كذلك بالنسبة ألكاذيب استقاالت واعتداءات واصابات  

ومواجهات.. الخ.
ويصل األمر من أجل خدمة أهداف دنيئة الى توهم قناة »الجزيرة« 
بأنها عفريت من الجن حيث نقلت السجن المركزي بصنعاء إلى العراق 
وكانت الصورة تنقل مشاهد تعذيب وحشي لسجناء يمنيين من قبل 

رجال األمن داخل ساحة السجن المركزي بصنعاء.
وفي هذا السياق نبه مصدر مسئول إلى أن بعض وسائل االعالم 
والقنوات الفضائية لجأت إلى اختالق األكاذيب ونشر أخبار كاذبة بهدف 

خلق نوع من البلبلة واإلثارة.
وكانت وزارة االعالم قررت سحب التراخيص التي منحتها لمراسلي 
قناة »الجزيرة« في اليمن بسبب مخالفاتهم وع��دم التزامهم 
المصداقية والمهنية والحياد في تعاطيهم مع األحداث في الساحة 
اليمنية وقيامهم بنقل أخبار كاذبة واعطاء صورة مغلوطة وغير 

واقعية للمشاهد العربي واالجنبي عن األوضاع في اليمن.
وسبق للوزارة أن نبهت مراسلي القنوات الفضائية ووسائل االعالم 
الخارجية بالتزام المهنية والحياد والمصداقية وعدم االنحياز، إال أن 
قناة »الجزيرة« واصلت سياسة التضليل االعالمي تجاه اليمن وآخرها 
ما قامت به القناة من فضيحة صور لتعذيب سجناء في أحد سجون 

العراق على أنه في اليمن.
إلى ذلك أوضح مصدر مسئول أن وسائل اعالم 
ومن بينها قناتا »سهيل والجزيرة« عمدت إلى 
بث أخبار كاذبة وملفقة عن استقاالت 
وهمية بهدف التشويش واالث��ارة 
وخلق نوع من البلبلة وكذب العديد 
من سفراء ودبلوماسيي اليمن 
لدى عدد من الدول الشقيقة 
والصديقة الذين زعمت قناة 
»ال��ج��زي��رة القطرية« انهم 

استقالوا.
وقال االخوة السفراء ان هناك حربًا 
اعالمية مضللة تشنها قناة »الجزيرة« ضد 
اليمن وشعبه ووحدته وأمنه واستقراره، 
كما نفى الكثير من المسئولين وأعضاء مجلسي النواب والشورى 
والقادة العسكريين واألمنيين المزاعم الكاذبة عن استقاالتهم 
والتي روجتها وسائل االع��الم والقنوات الفضائية المعادية 
للشعب اليمني ووحدته وأمنه واستقراره، مؤكدين تمسكهم 
القوي بالمبادئ والثوابت الوطنية ووقوفهم الى جانب الشرعية 
الدستورية وأبناء القوات المسلحة واألمن األبطال في حماية 

مكتسبات أمن واستقرار الشعب والوطن..

وثائق خطيرة نشرها وسربها موقع »ويكليكس«.. كشفت   
عن الدور الذي تلعبه شبكة »الجزيرة« األخبارية ودولة قطر 
إلثارة الفتن في الشرق األوسط خدمة للكيان الصهيوني، عبر ما 
يجري حاليا في عدد من الدول العربية من مظاهرات وأحداث تحت 

مسمى »ثورات الشباب«.


