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 لوحظ في السنوات األخيرة أن تنظيم القاعدة كثف من عملياته اإلرهابية اإلجرامية داخل اليمن بوتيرة 
عالية لم تكن معهودة من قبل، تزامن هذا التصعيد مع ظهور مشاريع صغيرة متخلفة وتدميرية من كل 
لون، روج لها دعاة الديمقراطية والمدنية، وجندوا لها صحفهم الحزبية والمستقلة إلثارتها باعتبارها مشاريع 

قضايا مطلبية، ضمن مشروع حرب االستنزاف الذي مورس مبكرًا.
يحيى علي نوري

 »االنتقــــالي«.. 

وأوهام »الجزيرة«!!

تخصيص آبار نفط قطرية لدعم التآمر على اليمن

كم��ا تزامن هذا الزخ��م القاع��دي، تحديدًا 
من��ذ أن توح��دت قيادتا تنظي��م القاعدة في 
اليمن والس��عودية ف��ي قيادة واح��دة بتاريخ 
24 يناي��ر 2009م س��مي »تنظي��م القاعدة 
في جزيرة العرب« وتنصيب ناصر الوحيش��ي 
يمني الجنس��ية زعيمًا للتنظيم، والس��عودي 
سعيد الش��هري نائبًا له، والوحيشي هذا كان 
قد اعتق��ل في إيران عام 2001م، ثم س��لم 

لليمن عام 2003م.
القيادة الموح��دة للتنظيم جعلت من اليمن 
مق��رًا ل��ه، ومرك��زًا اس��تراتيجيًا للتخطي��ط 
والتنظيم والتحرك ليس فقط على مس��توى 
الداخل اليمني، بل وعلى مستوى الخارج، كما 
أنيط إليه إدارة الشبكة التنظيمية للقاعدة في 
أماكن عدة خارج اليمن.. كخطوة إجرائية أولية 
لمشروع إقامة الخافة اإلس��امية ومركزها 
اليم��ن.. وهو مش��روع مبك��ر واس��تراتيجي 
ألس��امة بن الدن الذي يحظى بعاطفة روحية 
كبيرة لدى نخب ورموز ومؤسسات دينية عدة 
في اليمن، وال يمكن لهذا المشروع أن يتحقق 
ويُكتب ل��ه النج��اح إاّل ف��ي بيئ��ة مضطربة 
سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا تستهدف النظام 
العام في اليمن وتقلص تدريجيًا نفوذ الدولة 
وتغلغله��ا إلى الح��د الذي يس��مح بقيام هذا 

المشروع..
هذا التحول الخطير المتمثل في نقل نشاط 
التنظيم إلى اليمن وتركزه في أكثر المناطق 
سخونة على المستوى السياسي واالجتماعي، 
يحمل في مضامين��ه أبعادًا متع��ددة وطنية 
واقليمية، وضعت اليمن أمام تحدٍ جديد يضاف 
إلى جملة من التحدي��ات الراهنة، توجت في 
النهاية بتحدٍ أكثر خطورة يس��تهدف إسقاط 
النظام العام في الباد، مُشّكلة مشهدًا عامًا 
مضطربًا يصعب التكهن بكيفية تجاوزه بدون 
حوار وطني مسؤول وإجراء إصاحات شاملة، 
تدعم وتعزز  المشروع الديمقراطي والتنمية  

والتحديث..
إن تكثي��ف تنظي��م القاع��دة لعمليات��ه 
ومواجهاته في اليمن، وبق��درات فائقة ماديًا 
وتنظيمي��ًا، مث��ل تح��واًل خطيرًا في نش��اط 
القاعدة حجمًا وق��درًة، كان يتطلب أن يقابله 
احس��اس وش��عور وطن��ي م��ن كل الق��وى 
السياس��ية، للتكات��ف لمواجه��ة ه��ذا الخطر 
الداه��م كقضية مصيري��ة جمعي��ة، غير أن 
فقدان هذا الش��عور الوطني المس��ؤول جعل 
المعارض��ة كعادتها تس��تهين به��ذا الخطر، 
وتعتبره مجرد فزاعة يهول من شأنها النظام، 
حتى في األح��داث األخيرة ف��ي زنجبار، رغم 
حجم األح��داث والعمليات العس��كرية، ظلت 
تطلق ه��ذه التصريح��ات مس��تهينة بأرواح 
الش��هداء األبطال من الجي��ش واألمن، هذه 
المؤسس��ة الت��ي اجترح��ت أش��رف المواقف 

الوطنية التي نفخر بها ونجلها.
كنا ندرك أن مثل هذه التصريحات ستقابل 
باستخفاف كبير من كل المنظمات االقليمية 
والدولية المهتمة بش��ئون القاعدة والتطرف 
واإلرهاب، وه��و ما حدث بالفع��ل وعلى وجه 
الس��رعة، األمر الذي أفق��د المعارضة الكثير 
م��ن مصداقيتها وجعله��ا محل ش��ك وريبة، 
في كل مطالبه��ا وتحركاتها المغلفة باس��م 
الديمقراطي��ة والحري��ة والمدني��ة، عزز ذلك 
الشريط الصوتي للشيخ عبدالمجيد الزنداني 
الذي يدع��و فيه للجه��اد ويح��ث أتباعه على 
االستعداد التام لمواجهة الغزو الصليبي، والذي 
جاء بنفس الطريقة الت��ي يتبعها الظواهري 
وبن الدن وأم��راء الجماع��ات الجهادية، األمر 
الذي عكس نفسه على ما يسمى ثورة الشباب 
في اليمن، التي بات ينظر إليه��ا بأنها تخفي 
وراءه��ا أس��رارًا ومفاجآت ال تص��ب في خانة 
المستقبل المنشود والدولة المدنية الحديثة، 
عزز هذا التوجس، التحالفات غير المضبوطة 

لقوى المعارضة اليمني��ة، وجعلها غير جديرة 
بإدارة المرحلة القادم��ة، وأيضًا عدم انجازها 
إلى اآلن المش��روع التفصيلي الدقيق لقضية 
التحدي��ث والتنمي��ة السياس��ية واالجتماعية 
واالقتصادي��ة وش��كل الدول��ة ف��ي المرحلة 

القادمة.

االخوان والقاعدة
إن تخ��وف المؤسس��ات الغربي��ة مم��ا 

وم��ن  ليم��ن،  ا ف��ي  ا يج��ري  ه��ذ
الفض��اء السياس��ي الملي��ئ 
تقييمه��ا  و  ، ت قض��ا لمتنا با
المس��بق لحج��م القاع��دة 

في ه��ذا البلد الذي يش��هد 
تحدي��ات عنيفة، ل��م يأتِ 
من ف��راغ ب��ل م��ن هذه 
المعطي��ات وم��ا تراك��م 
لديه��ا م��ن معطي��ات 
س��ابقة، بخصوص أن 
معظ��م الجهاديي��ن 
ا  لتحق��و ا ي��ن  لذ ا
ت  ا بمعس��كر
ف��ي  ن  د ال ب��ن 
أفغانستان لجهاد 
الس��وفييت في 
النصف الثاني 
عق��د  م��ن 
الثمانينيات، 
كان��وا م��ن 

الس��عودية واليمن، وفيما بعد شكلوا القاعدة 
األولى للتنظيم، للبدء في تحقيق الحلم الكبير 
لبن الدن المتمثل في إقامة الخافة اإلسامية 
ومركزها اليمن، وحلم الخافة اإلسامية حلم 
مشترك بين كل التيارات اإلسامية بما فيها 
االخوان المسلمون، وكما ورد في كتاب سعيد 
علي عبيد الجمحي »تنظيم القاعدة النشأة- 
الخلفية الفكرية- االمت��داد- اليمن نموذجًا« 
أن تنظيم القاعدة تشكل من مختلف التيارات 
اإلسامية »الس��لفية- االخوانية- التبليغية- 
المس��تقلون« وبيَّ��ن أن الفك��ر الجام��ع لكل 
من انتم��ى للتنظيم هو الفكر الس��لفي، وأن 
المنهج الفكري للتنظيم هو رس��الة »العمدة 
في إعداد العدة للجهاد في سبيل اهلل« لمؤلفها 

عبدالقادر بن عبدالعزيز.
كما بيَّ��ن الجمحي في كتاب��ه، أن أكثر من 
التح��ق بتنظي��م القاعدة عند التأس��يس من 

اليمنيين كانوا من الجنوب، ألن هدف بن الدن 
بعد تحرير أفغانستان هو تحرير الجنوب من 

سطوة الحزب االشتراكي.
ويندرج في هذا اإلطار، ما كش��فته تقارير 
المخابرات األمريكية عام 2006م، بأن الكثير 
من أعضاء القاعدة انتقلوا في وقت واحد من 
باكستان وأفغانستان والسعودية صوب اليمن، 
وهو ما تأكد بالفعل في أحداث زنجبار األخيرة 
التي تلقى فيها التنظيم ضربات موجعة، حيث 
وُجد بين مقاتلي القاعدة باكستانيون وأفغان 
ومصريون وسعوديون وسوريون وصوماليون.
ومن المؤك��د أن تنظيم القاعدة ينمو 
وينتش��ر بس��رعة فائق��ة، 
عندم��ا تتواف��ر له 
الثقافي��ة  البيئ��ة 
عي��ة  جتما ال ا و
المواتية والمناس��بة 
د  تس��و م��ا  عند و
الفوض��ى واالختاالت 
واالنقس��امات، وه��و 
ما جع��ل مخ��اوف الغرب 
تتزاي��د من خط��ر القاعدة 
في اليم��ن انطاقًا من عدة 

اعتبارات منها:
- موقع اليمن االستراتيجي 
المتاخم بحريًا للصومال، التي 
اصبح��ت على وش��ك الس��قوط 
تح��ت س��يطرة مليش��يات حركة 

الشباب الصومالية القاعدية.

- الوضع السياس��ي واالقتصادي المتدهور 
في اليمن.

- توافر البيئة الثقافية واالجتماعية المناسبة 
لتغلغ��ل التنظي��م خاص��ة ف��ي ظل انتش��ار 
المدارس والجامعات والمؤسسات الدينية التي 
ترتبط روحيًا وفكريًا مع القاعدة.. وأخيرًا وهو 
األهم ما  تش��هده الباد من حركة احتجاجات 
تطالب بإس��قاط النظام وبالثورة منذ خمسة 
أش��هر والتي يتزعمها االخوان المسلمون في 

اليمن.
هذه االحتجاجات التي أفرزت إلى اآلن جملة 
من الحقائ��ق والنتائج، الت��ي تؤكد بما اليدع 
مجااًل للش��ك، أنه لي��س في اليمن مش��روع 
ثورة حقيقي��ة، لفقدانها للمضم��ون الوطني 
والمش��روع التحديث��ي واألدوات الثوري��ة 
الحقيقية، واس��تنزاف الاعبين السياس��يين 
في داخل الساحات للكثير من القيم الوطنية 
والديمقراطي��ة، ومب��ادئ وأس��س الس��لم 

االجتماع��ي واألم��ن واالس��تقرار، فالح��ادث 
اإلجرامي الذي اس��تهدف رئيس الجمهورية، 
وكب��ار قي��ادات الدولة ف��ي جام��ع النهدين، 
واحتفال الس��احات الثورية بم��ا نتج عن هذا 
العم��ل اإلرهابي، مث��ل ذروة س��قوط القيم 
واألخاق السياس��ية والديمقراطي��ة، وذروة 
سقوط أخاق المهنة اإلعامية عندما سارعت 
قناة »الجزيرة« إلى ترويج أن الحادث مفبرك 
ومخطط ل��ه من قب��ل الرئيس نفس��ه.. وأن 
استهداف محطات الكهرباء والمنشآت الحيوية 
بالتدمير والحرق والنهب، ضمن خطة إسقاط 
النظام، مثل ذروة البربرية السياس��ية، التي 
تتكلم باسم الثورة المدنية، كما أن تصريحات 
ق��ادة المعارض��ة، ونخ��ب الرم��وز الديني��ة 
كالزندان��ي والهت��ار، فيما يتعل��ق بموضوع 
القاعدة في اليمن عندما قالوا إنها مجرد فزاعة 
يستخدمها النظام لتخويف الغرب، مثل ذروة 
االنتهازية السياس��ية والدينية وذروة فقدانه 
المصداقية وإفاس ما تسمى ثورة لمشروع 

التغيير والتحديث والسلم االجتماعي.
وأمام هذا السقوط واإلفاس فإن ما يحدث 
من احتجاجات يقال عنه��ا إنها ثورية ال يخرج 
عن كونه فوض��ى تتداعى بص��ورة جنونية، 
يلعب اإلعام الداخلي والخارج��ي دورًا كبيرًا 
في استثمارها، لتنفيذ أهداف غير ديمقراطية 
متجردة من القيم الوطنية، وتمرير مش��اريع 
متخلفة ضد الحرية والتحضر وضد المستقبل 
والديمقراطي��ة، خُصصت م��ن أجلها آبار من 
النف��ط القط��ري وكان األول��ى بها ب��داًل من 
أن ترع��ى ه��ذه الفوض��ى الديمقراطية، أن 
تلتفت إلى مؤشرات التقرير العالمي للتنمية 
السياس��ية واالجتماعي��ة، ال��ذي يض��ع قطر 
في ذيل القائم��ة العربية، كما يش��ير إلى أن 
التحوالت السياسية في قطر راكدة ومعطلة، 
وأن الوعي السياس��ي في المجتم��ع القطري 

مت��دنٍّ ج��دًا، في مقاب��ل النم��و المضطرد 
للوع��ي الدين��ي الس��لفي، نتيج��ة إلغراق 
الب��اد بالمؤسس��ات والجمعي��ات الدينية 

السلفية التي تعمل على أسر وتدمير العقل 
السياسي، والوعي المدني بالحياة، الذي يعزز 
ثقة اإلنس��ان بنفس��ه كمنتج ومش��ارك في 
صنع القرار.. وهذه الممارس��ة تعتبر من أشد 
صور واشكال القهر واإلذالل اآلدمي بتدجين 
اإلنس��ان واغتصاب إرادته وعقله وطموحاته 

اإلنسانية الحديثة والمعاصرة.

علماء للفتنة
البيان الذي أصدره علماء الدين السياس��ي 
برئاسة الزنداني، واندفاع الثوار في الساحات 
بالتهلي��ل والترويج له، إبان عودة المش��روع 
المعاص��ر للث��وار ووعيه��م بالدول��ة المدنية 
الحديث��ة، التي تق��وم عل��ى مبدأ ثاب��ت، أن 
الشأن السياسي تقرره إرادة الناس المنتمين 
لمش��اريع سياس��ية، وينظم��ه ويفص��ل فيه 
دستور وقوانين ولوائح، ال إرادة مشائخ ورجال 
دين، كما أن  هؤالء العلماء طرحوا أنفس��هم 
وكأنه��م أهل الح��ل والعقد، وه��ذا المنصب 
الروحي ارتبط بعصر الخافة اإلسامية وهو 
يتعارض اليوم مع النظام الديمقراطي الذي 
ال يوجد فيه أهل الح��ل والعقد وإنما مجالس 
ومؤسسات منتخبة من كل أفراد الشعب، لذا 
فتدخل مشائخ وعلماء الدين في السياسة إلى 
الحد الذي يتجاوز النصح والموعظة، مفسدة 
ومثير للقاقل والفتن ويسلب الدين جوهره 
الروحاني، فيتح��ول الناس من طاقة س��ام 
وُألفة، إلى طاقة تشنجات واستعداءات ثورية 
مدمرة باس��م الدين.. ألن��ه أواًل وأخيرًا هناك 
دس��تور قد فصل ونظ��م كل ش��ئون الحياة 
السياس��ية واالقتصادية واالجتماعية، وعلى 
الجمي��ع احترام هذا الدس��تور ال��ذي تعاقدنا 

عليه جميعًا.

اس��ت��ه��داف الرئيس 

مّثل ذروة سقوط القيم 

األخالقية والسياسية

ية  بر لبر ا ة  و ر ذ

تــمــثــلــت بــضــرب 

الكهرباء وضرب 

المؤسسات

  محمد علي عناش

القاعدة وفوضى »الثورات« العربية

> ب��ع��د ن��ح��و خمسة أش��ه��ر م��ن ب��دء 
االعتصامات االحتجاجية ومحاوالت قيادات 
أح��زاب اللقاء المشترك االن��ق��اب على 
الشرعية الدستورية والنهج الديمقراطي 
وذلك  تحت ما يزعمونه »ثورة الشباب«، 
كشف البيان الصادر مؤخرًا عن )علماء 
االنقاب( افتقار مسمى » ثورة الشباب« 
أله���داف وم��ب��ادئ يفترض أنها تسعى 
لتحقيقها ، داعيًا  في هذا السياق إلى 
إقامة ) ن��دوات موسعة وح��وارات شاملة 
تفضي إلى عقد مؤتمر عام يشارك فيه 
جميع م��ن ساهم ف��ي ال��ث��ورة، وخاصة 
العلماء والمعتصمين في ساحات التغرير 
والمفكرين وسائر القيادات السياسية 
والقبلية والعسكرية ورجال المال واألعمال 
لاتفاق على أهداف ومبادئ جامعة لمسمى 
السلمية يجتمع عليها  الشعبية  الثورة 
أبناء الشعب اليمني وتحقق طموحاته 
وتطلعاته(.. ولوحظ من الفئات المدعوة 
ت  منظما ء  ستثنا ا م  عو لمز ا تمر  للمؤ
المجتمع المدني وقطاعات الشباب في 
تناقض صارخ مع أطروحات زعماء االنقاب 
الفاشل وماتسوقه أبواقهم اإلعامية 
لمصطلحات )المدنية والشبابية .. الخ(« 

ويتطابق مضمون الفقرة كليًا مع ماكانت 
تدعو له ما تسمى »اللجنة التحضيرية 
للقيادي في  التابعة  الوطني«  للحوار 
اإلصاح والمشترك وأحد زعماء االنقاب 
حميد األح��م��ر، ف��ي تأكيد ج��دي��د على 
استغال أحزاب اللقاء المشترك لقلة من 
الشباب وتطويع مطالبهم وحرف مسارها 
مكاسب  تحقق  سياسية  مطالب  ل��ى  إ

شخصية لقيادات في المشترك.
  وإذا كانت فقرة سابقة من البيان- 
المتهم بالتدليس على فضيلة العامة 
العمراني- أكدت  محمد بن اسماعيل 
حاجة المعتصمين  ل�) ن��دوات موسوعة 
وح��وارات شاملة تفضي إلى عقد مؤتمر 
عام( سيشارك فيه المايين دونما تحديد 
سقف زمني لهذه الفعاليات التي تهدف 
للتوصل التفاق على أهداف ومبادئ الثورة 
المزعومة ، فإن الفقرة التالية لها أبقت 
زمن تحقيق األهداف غير المتفق عليها 

مفتوحًا إلى ما شاء اهلل  واليبدو ان الفترة 
الدستورية المتبقية لرئيس الجمهورية 
حتى سبتمبر من العام 2013م كافية 
لتحقيق ذلك ،حيث جاء في البيان » يطالب 
االعتصامات  اسموه  ما  ء  ببقا ء  لعلما ا
السلمية في ساحاتها حتى تحقق جميع 
األهداف والمطالب المشروعة« متجاهًا 
تداعيات بقاء االعتصامات على األوضاع 
األمنية واالقتصادية والسياسية وتضرر 
السكان والتجار والمواطنين في األحياء 
السكنية التي تقع االعتصامات في نطاقها 

الجغرافي.. 
 وأطاح بيان علماء حزب اإلصاح بكل 
أحام وطموحات الشباب في التغيير نحو 
األفضل،فلم يبق حتى على مؤسسات 
الدولة القائمة ومظاهر الدولة المدنية 
الحديثة ومبادئ الديمقراطية والتعددية 

السياسية والحرية وحقوق اإلنسان، مختزاًل 
وظيفة الدولة في الدفاع عن »أفكارهم 
المتطرفة ومصالحهم« وإيكال هذه المهمة 
ل�»مجلس قبلي« أو ما يمكن تسميته » 

المجلس األعلى لقبائل اليمن«.
 ويظهر من حكاية »المجلس القبلي 
األعلى« في الفقرة )4( أن رموز االنقاب 
الفاشل ال يزالون يخادعون شبابهم والرأي 
العام المحلي والخارجي بمسميات هامية 
تحدث نوعًا من االثارة على شاشات القنوات 
الفضائية االخبارية ، لكن دائرة التحكم 
فيها ال تخرج عن أطراف مثلث االنقاب » 
شيخ قبلي، رجل دين، عسكري منشق« ، 
كما أنه يمكن اعتبار المسمى الجديد يأتي 
مواكبة لموضة دعوات تشكيل المجالس 
)انتقالي، عسكري.. الخ( والتي تصب كلها 
باتجاه تقاسم ما يعتقدونها مكاسب ناتجة 

عن انقابهم الفاشل. وبعيدًا عن تفسير 
اآليات القرآنية واألحاديث الشريفة التي 
أورده��ا البيان والتي نترك الخوض في 
شأنها ألهل االختصاص يظهر جليًا أن 
البيان -المكون من 6 صفحات و 11 بندًا 
تفرعت إل��ى نحو 21 فقرة- ارتكز في 
مخرجات مضامينه ذات الطابع السياسي 
البحت على صيغ الستكمال االنقاب على 
الرئيس بعد فشل المؤامرة في جامع 

النهدين.
لقد حاول مضمون البيان انتزاع الشرعية 
الدستورية من رئيس الجمهورية مستندًا 
إلى تصريحات قيادات االنقاب ومن قال 
إنهم أي��دوا ه��ذا المطلب وه��م االتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين وجهات إقليمية، 
لكنه تغافل عن موقف مصدر الشرعية 
الحقيقي وهم جمهور الناخبين من أبناء 
الشعب اليمني الذين منحوا علي عبداهلل 
ص��ال��ح رئ��ي��س الجمهورية أصواتهم 

االنتخابية في االنتخابات الرئاسية سبتمبر 
2006م في انتخابات شهدها العالم 

بديمقراطيتها وتنافسيتها ونزاهتها.
 وفي الفقرة 4 من البند تاسعًا يذهب 
البيان  لتكريس أخطاء سابقة للخطاب 
الديني ف��ي أوس���اط ال��ق��وات المسلحة 
بشكل عام وتحديدا في حرب صيف 94م 
وحروب صعدة  ، فبداًل من المطالبة بتحييد 
المؤسسة العسكرية عن أي صراع سياسي 
أو خاف مذهبي يدعو البيان إلى)إنشاء 
إدارة عامة للتوجيه الديني في القوات 
المسلحة واألمن قيامًا بالواجب الشرعي 
تجاه إخواننا وأبنائنا من قيادات وأفراد 
القوات المسلحة واألم��ن(، وهذه الفقرة 
تزيد أهدافها وضوحًا بالنظر إلى الفقرة 
السابقة لها والتي تنص على )التركيز 
على مزيد من التوعية الدينية والفكرية 
لتحصين القوات المسلحة واألمن من أي 
تعبئة خاطئة، وأن يضع فريق من العلماء 
وال��ض��ب��اط وأه��ل االخ��ت��ص��اص المنهج 
لذلك(، مايعني بكل وضوح ان المؤسسة 
العسكرية واألمنية في الدولة الموعودة  
ستشهد )خصخصة( نوعية ل�)اصاح أوضاع 

الشيخ( بقوة )الوااااجب الشرعي(..!

 تواصل قناة »الجزيرة« في قطر وباصرار عجيب التطبيل لما تسميه المجلس 
االنتقالي، وتحاول عبثًا استنطاق العديد من الفعاليات اليمنية والعربية حول هذا 

المجلس وما يمثله من أهمية لقيادة اليمن خال المرحلة القادمة.
محاوالت عبثية لم تجٍن س��وى المزيد من االخفاق والفضح المستمر لألهداف والمآرب 

التي تحاول قناة »الجزيرة« ومن ورائها قيادة قطر البائسة بلوغه.
حيث يجد المتابع لكل ماتنشره وتحلله هذه القناة حول ما تسميه بالمجلس االنتقالي 
اليعدو عن كونه محاولة بائس��ة تتج��اوز با عقل وب��ا منطق الواق��ع اليمني وطبيعة 
المعطيات والتحوالت والتحديات التي يش��هدها والقفز به إلى واقع اكثر مأساويًا وكارثيًا 

اليسعد سوى األعداء اللدودين لليمن أرضًا وانسانًا.
إذًا المجلس االنتقالي الذي تتطلع إليه قناة  »الجزيرة« وبالرغم من التهويل االعامي 
الذي أحدثته في سبيل الترويج له لم يثمر سوى عن آراء بسيطة وضعيفة وهزيلة لم تقدم 
ولم تؤخر في األمر شيئًا ولم تقدم الصورة الكاملة التي تصورها هذه القناة للواقع اليمني 
بالتحديد الدقيق ألبرز متطلباته، بالرغم من افاسها وعدم قدرتها على استقطاب آراء 
مؤيدة لتطلعها ومآربها هذه خاصة من قبل قيادات حزبية معروفة على الساحة اليمنية.
فالدكتور ياسين س��عيد نعمان األمين العام للحزب االشتراكي اليمني أكد غير مرة أن 
بلوغ مجلس انتقالي كهذا يتطلب اجماع كافة القوى اليمنية على حد سواء.. وحسن زيد 
عضو المجلس األعلى ألحزاب المش��ترك أمين عام حزب الحق يقول صراحة : إن أحزاب 
المشترك مطالبة بالتعاون مع الشأن اليمني وفقًا لمختلف المعطيات والتحديات الداخلية 
واالقليمية والدولية، وأن هذه األحزاب معنية بالس��ير في هذا االتج��اه بما يحقق لليمن 
االستقرار المنشود.. كما أن هذه القناة ومنذ بث تطبيلها لما تسميه بالمجلس االنتقالي 
لم تحصد آراء واضحة وجلية لقيادات حزبية يمنية فاعلة تدعم تطلعها هذا من قريب أو 
بعيد، األمر الذي دفعها إلى المزيد من التركيز على ما تسميهم ب��»شباب الثورة« الذين 
يطالبون بتشكيل مثل هذا المجلس وهو مطلب اليجد آذانًا صاغية من 

مختلف القوى الوطنية الفاعلة.
إذًا قناة »الجزيرة« قد مُنيت بفش��ل جديد يضاف إلى مسلس��ل 
فشلها في التعامل مع الشأن اليمني وهو مسلسل حفل بالمزيد من 
االخفاقات الكبيرة مع كل مرحلة من مراحل األزمة اليمنية ولم تستفد 
منها وتعمل على إعادة ترتيب أوراقها من جديد بالصورة التي تتفق مع 
طبيعة التحوالت التي تشهدها الساحة اليمنية وما تفرضه عليها كقناة 

تؤمن بالرأي والرأي اآلخر كما تدعي.
وحقيقة إن حالة العمى السياس��ي الذي تعان��ي منه »الجزيرة« وما 
هو مطلوب منها كأداة لبث الفتنة في اليمن أن تقوم به 
قد جعلها ال تستفيد  من الدروس التي لقنها 
إياها عديد من مشاهديها في اليمن أو 
خارجه الذين حرص��وا على التواصل 
معه��ا ليتمكن��وا م��ن إيص��ال وجهة 
نظرهم حول أدائها، انتقدوا اسلوبها 
في التعاطي مع الشأن اليمني وحملت 
آراؤهم مايمكن ان نس��ميه هنا بالدرر 
من حيث قيمة األفكار والرؤى التي عبروا 
عنها وضربت »الجزيرة« بها عرض الحائط 
وفضلت السير باتجاه المزيد من التعتيم والتشويه 

ق��ع  ا اليمني على غير ما تعلنه من أهداف ومبادئ كمنبر للو
لح��ر  ا م  ع��ا المؤمن بإرادة الشعوب وتطلعاتها.لإل

تستفد منه قناة »الجزيرة« ما عبر عنه مواطن موريتاني ولعل خير درس لم 
عن أدائها حول الشأن اليمني حيث علق صراحة على ماتروج له »الجزيرة« عن المجلس 
االنتقالي بقوله أي مجلس انتقالي تريدون  في اليمن، الديمقراطية التي شهدت منذ العام 
1990م العديد من التحوالت وخاصة على صعيد االنتخابات العامة الرئاس��ية والمحلية 
والنيابية والت��ي نمت جميعها في اطار دس��تور قوي كما وصفته بذل��ك وزيرة الخارجية 

االمريكية.
واضاف بقوله : إن اجراء مقارنة بين اليمن وليبيا أمر فيه ظلم لليمن وشعبها وانجازاتها 
الديمقراطية الرائدة خاصة وأن من تقارن بها اليمن وهي ليبيا تعد بلدًا عربيًا مطلوبًا منه 
أن يبدأ من الصفر وأن أمامه سنوات عدة حتى يبلغ ما وصل إليه اليمن من تقدم وازدهار 
على صعيد الممارسة الديمقراطية وحقوق االنسان والتداول السلمي للسلطة والحقوق 
والحريات العامة.والريب أن منطقًا س��ديدًا كهذا لمواطن من أقصى المغرب العربي بما 
حمله من شفافية ومن قدرة فائقة قد اسقط مزاعم »الجزيرة« بالرغم من حالة التخبط 
الشديد التي عبرت عنها حالة مذيعها، إال انها قد استطاعت ان تهز أركان هذه القناة على 

الصعيد المهني لكنها لم تستطع ان تهز أركانها على الصعيدالسياسي.
فالسياسة وعبر قنواتها الرسمية القطرية وكل من يقف وراءها قد أجبرت القناة وطاقمها 
على تناسي هذه الحقيقة بل ودفعت بها إلى المزيد من الترويج للمجلس االنتقالي الذي 
اليمكن ان يك��ون بديًا في بلدٍ كاليمن، وإنما في بلد كقطر يمكن ش��عبها من االنتقال 
من النظام األسري إلى النظام التعددي المؤمن بعظمة المشاركة الشعبية الواسعة في 

بناء الحاضر والمستقبل.
وخاصًة إن اإلعام اليمني اليوم مطالب بالمزيد من الوقوف أمام كل ما تنش��ره قناة 
»الجزيرة« وفضح كل مزاعمها أواًل ب��أول في إطار من المهنية، وبالصورة التي تعزز من 

االصطفاف في مواجهة التحديات.
وأن على قناة »الجزيرة« أن تدرك هي ومن يقف وراءه��ا أن الوعي اليمني بات أعظم 
وأجس��ر من أن تناله تحلياتها الس��اذجة، وأقدر على فضح األس��اليب والمكايدات التي 

تمارسها خدمة ألهداف شيطانية.

بيان التدليس في إصالح أوضاع إبليس
جميل الجعدبي


