
وحين تفعيل محطة 2011م في مصر فإن مبارك 
انشغل خارجيًا بالتركيز على أمريكا والتوسط لديها، 
فيما هو قدم للداخل من التنازالت ما لم يكن يقبل به 
أوحتى يفكر فيه قبل المحطة كتعديل الدستور وعدم 

التوريث وضمان انتخابات نزيهة بإشراف دولي.
لقد ارتبط تصرف مبارك أو بن علي في تونس بوقع 

وإيقاع السياسات والمتغيرات والمحطات األمريكية.
أمريكا لو أرادت فهي كانت تستطيع بالضغط المباشر 
دفع نظام مبارك أو بن علي الى انتخابات أكثر نزاهة 
وص��واًل لكامل النزاهة، والطريق غير المباشر الذي 
استعملته لتفعيل محطة 2011م كانت تستطيع 
فرضه في واقع هذين البلدين ولكن كمظاهرات شعبية 
مطالبية ستدفع الى حتمية إصالحات سياسية وواقعية 
لصالح تطور الشعوب ولصالح الديمقراطية والحريات 

وغيرها.
عندما نقف أمام محطة 2001م األمريكية فدعونا 
ت أح���داث 11 سبتمبر 2011م  نتجاوز كيف ج���اء
ومالبساتها لنسأل ما إذا كانت الحرب ضد االرهاب مجرد 
رد فعل ودفاع عن أمريكا ومن حقها أم أن الحرب ضد 
االرهاب استعملت كأرضية وآلية لتنفيذ مشروع أمريكي 

عالمي لمخطط جاهز ومقر قبل عقود؟
لم يعد أحد في العالم يجادل في حقيقة أن الحرب 
ضد االرهاب كانت آلية لمشروع أمريكي تريد تنفيذه 
في العالم ومن ثم فالمحطة االمريكية 2011م هي 
في سياق هذا المشروع تعزيز ألرضيته وتفعياًل آلليته 
وللتعامل مع عراقيل أي قوى معيقة كما حالة روسيا 

وتعملق االقتصاد الصيني.
ولهذا فالشعوب بعد 2011م كما في تونس أو مصر 
أو اليمن لم تخرج في ثورات السقاط االخوان وإنما في 
تظاهرات مطلبية شديدة ال��وض��وح وم��ح��ددة وذات 
مشروعية، ولو أن رئيس شعبة الرئاسة في مكتب االرشاد 

لالخوان بمصر »مرسي« استجاب للحد األدنى للمطالب 
المشروعة للشارع المصري التي ظلت في تكرار شهريًا 
واسبوعيًا لكان مرسي واالخوان مازالوا في الحكم حتى 
اآلن، فاالخوان في مصر هم الذين صعدوا المظاهرات الى 
ثورة شعبية غير مسبوقة في التاريخ البشري ضدهم.

 الشعوب كانت تحتاج لضغط أمريكا أو  غيرها للسماح 
للمظاهرات المطالبية ولالستجابة والتنفيذ لكل مطالب 
مشروعة وقابلة للتنفيذ ولكن ذلك ال يخدم حسابات 
وأه���داف أمريكا فخططت الستعمال ه��ذه األرضية 

المطالبية لتجعل منها بقدراتها االستثنائية ووسائلها 
المتعددة والفاعلة أرضية تثوير وثورات كمحطة لها 

وربطًا بحساباتها وألهدافها أساسًا.
لقد كانت أمريكا تدرك صعوبة إقناع الشعوب باالخوان 
كبديل كما اقتناع الشعب االيراني بالخميني مثاًل وهذا 
ما يجعل ما سميت ث��ورات 2011م غير سلمية ألن 
السلمية تقترن بالبديل الذي يقبل به الشعب من تموضع 
الثورية وليس من لعبة محطة كتنسيقات وتسويقات 
وصفقات دمقرطة الديمقراطية من خ��الل المحطة 

وأدواتها الداخلية.
فالمحطة االمريكية باإلبهار واإلذهال وقدرات التأثير 
العالية نجحت في تقديم ما يجري على أنه ثورات ولكن 
للرحيل فقط، وتفعيل هذا التأثير والمؤثرات واستعمال 
الوسائل والبدائل في الصفقات هو ما أفضى الى االخوان كما 
هو متفق عليه وأساس الصفقات في التحضير لمحطة 

2011م.
أمريكا نسقت لموقف الجيش المصري قبل تفعيل 
الثورة ضد »مبارك« وهي نسقت مع المجلس العسكري 
االنتقالي لتفعيل ألعاب سياسية مساندة للتأثير على 

الواقع لديمقراطية إلنجاح االخوان.
ولهذا فإن ما جرى هو تالعب وتزوير الضغوط على 
اإلرادة العامة القائمة كتزوير في أفاعيل وتفعيل سياسي 
وواقعي ألن الواقع تجاوز المباشرة في التزوير كما في 

ظل مبارك.
البديل الذي أرادته وفرضته أمريكا بأي أساليب يجعل 
هذه الشعوب تلقائيًا تسير في ثورة البديل وهذا ما حدث 
في مصر وما يعتمل في واقع تونس أو ليبيا أو اليمن وإن 
البد أن يظل لالخوان يد في تصعيده الى ثورة أو تخفيفه 

ألفضلية استقرار وتعايش.
إذا أمريكا وقطر من الداعمين االساسيين لثورة يناير 
2011م ضد »مبارك« فهذا يعطي الحق للسعودية 
أو اإلمارات أو غيرهما لدعم ثورة يونيو 2013م ضد 
االخوان مع حقيقة أن كل دول العالم ال يمكن أن يكون لها 
قدرات تأثير أمريكا والغرب في محطة 2011م، وقطر 

و»الجزيرة« لم تكن غير رأس حربة لهذا االستعمال.
السعودية أو اإلمارات دعمتا إرادة الشعب المصري ألي 
بديل يريده ويرتضيه الشعب المصري ولم تتواطئا في 
صفقات مسبقة أو مشبوهة لصالح طرف كاألخوان أو من 

أجل مخططات أمريكية في أجندة وحسابات.
الفارق في شعبية »طنطاوي« وشعبية »السيسي« 
مصريًا وعربيًا يقدم ف��ارق الدعم والداعمين ربطًا 
بالغائيات واأله����داف.. والمثل المصري يقول: »اللي 

اختشوا ماتوا«.
الشعب المصري ال��ذي تختلف اآلراء في واقعه تجاه 
ايجابيات وسلبيات األنظمة والحكام وباختالف المراحل 
والفلسفة والمتغيرات منذ عبدالناصر لم يحس على األقل 
في يوم أو في لحظة بما أحسه في عام من حكم االخوان 

وهو أن مصر ُسرقت منه وُسلبت وليس فقط الثورة.
ال���ذي ج��رى ف��ي مصر ه��ي ث���ورة الس��ت��ع��ادة الشعب 

المصري لمصر أو إلعادة مصر الى الشعب المصري.
ذلك ما يؤكد أن محطة 2011م كانت تستهدف بين 
أهدافها ثقلي مصر والسعودية لمنع أي اتزان أو توازن 
إيجابي أو يمثل أرضية ممكنة وممكنات لتخليق إيجابيات 

من أي متغيرات أو تطورات قادمة.
االرهاب هو القاتل األكثر للمتظاهرين السلميين في 
مصر أو اليمن، وتفعيل الثورات في مصر أو اليمن اقترن 

بتفعيل االرهاب وفي األدوار األهم.
إنني مع الذين اختلفوا في محطات ومواقف أو قضايا مع 
النظامين المصري والسعودي وذلك طبيعي في تفعيل 
وتفاعالت الحياة، ومع ذلك فإني بين أوائل من أحسوا 
حين تفعيل محطة 2011م بفقدان سقف األمان واألمن 
العربي واإلقليمي في ظل تغييب أو عمد تهميش دور 
الثقلين العربيين في إطار أبعاد تآمرية فيما يعتمل، 
وحين ع��ودة االره��اب أولوية للجامعة العربية فذلك 

استعادة كما كان ُسحب منا أو ُسلب!

> ل��ي زمي��ل رافقته حينًا م��ن الدهر كنت أقبض عل��ى الصدارة في 
الفصل أو القسم فيما هو مستقر في المركز السادس اليتقدم قلياًل 
واليتراج��ع وئيدًا، حتى أوش��ك ان يصير هذا الرق��م لصيقًا، به ومن 
المصادفة ان ترتيبه الس��ادس في اس��رته، ثم عندما تزوج أنجب ستة أوالد 
فقط معظمهم معاناة من الغزال، وغدا صاحبي صديقًا او زبونًا دائمًا لالطباء 
ومقاواًل للمستش��فيات بالتردد المس��تمر عليها، وأكثر األرقام حفظًا عنده 

ارقام الدكاترة..

راودتني أفكار هذي الذكرى، وما حياة االنسان إال سلسلة 
ومحطات من الذكريات، وأنا أتفاعل مع مناظرات ساخنة متلفزة 
حول األقاليم الستة التي أنتجها الحوار الوطني الشامل، والمرجح 
أنها سبقته، كما أثارت فكرتها عندي الهزائم الست لمنتخبنا 
الوطني الكروي في تصفيات الشارقة المؤهلة الى نهائيات آسيا، 

في استراليا كآخر انجاز للشيخ احمد العيسي واتحاد الهزائم.
 في دالالت الرقم »ستة« وتأثيراته على الحالة 

ً
أسرح متأمال

اليمنية ومالمساته وتالزماته مع بعض االح��داث العربية 
والعالمية، فأجد له حضورًا قويًا في تداعيات أرض الجنتين او بالد 
الحزن الدفين.. الحظ : أهداف الثورة اليمنية.. ستة، ومحافظات 
الجنوب قبل الوحدة عددها ست، وبعد الوحدة معارك الجيش 
 الى 

ً
اليمني مع الحوثي ست حروب لم تفلح في كسر شوكته، وانتقاال

اللحظة الراهنة الساخنة يتضح ان هناك ست دول عربية ضربها 
اعصار الربيع المدمر هي : تونس، مصر، ليبيا، سوريا، البحرين، 
اليمن.. نحن سادس دولة داخلة في الخريطة الربيعية المتأرجحة 

الراقصة على براميل البارود.. ودقي.. دقي يا ربابة..
 من االفق اليمني الى الجوار نجد ايران التي تتنافس 

ً
ونخرج قليال

مع تركيا في اتحافنا بسفن الهدايا، سلط الله عليها لجنة او 
منظمة »5+1« السداسية لمتابعة ملفها النووي وفرض االمالءات 
واالشتراطات، فدفعت بالرئيس »روحاني« لينقذ البالد من 
الحصار االقتصادي الخانق الذي فعل فعله في شرايين الجسم 
الفارسي، وبدأت جهود روحاني تثمر في اعادة شيء من الروح من 
خالل تخفيف العقوبات وانفتاح محدود على الغرب.. وال أنسى ان 
الرقم ستة يذكرنا بحدث جسيم وانتصار عظيم يهز المشاعر 
العربية هزًا.. ويشمخ بالوجوه الى العلياء.. نصر السادس من 
اكتوبر 1973م افضل واحسن واقوى انتصار عربي على الصهاينة 
في العصر الحديث، وكان فارسه القائد البطل الشهيد محمد انور 
لم حيًا وميتًا لحين من الزمن.. حتى أنصفته أعماله 

ُ
السادات الذي ظ

البطولية، ال مداد المزايدين والمتلونين، انه سالم الجدعان، سالم 
الشجعان الذين سبقوا زمانهم برؤاهم البصيرة وفكرهم الثاقب 

ودهائهم السياسي.
ومادمنا في مصر أرض الكنانة اشير الى ان رؤساء مصر بعد ثورة 
23يوليو 1952م عددهم ستة ربما مصادفة وهم محمد نجيب، 
جمال عبدالناصر، ومحمد انور السادات، ومحمد حسني مبارك، 
ود. محمد مرسي، وعدلي منصور »الرئيس الحالي المؤقت«.. 
ونسقط الوضع الرئاسي على اليمن الجمهوري في اوائل الستينيات، 

نالحظ في الجنوب والشمال ستة رؤساء ال أدري مصادفة.. من األول 
: قحطان محمد الشعبي، وسالم ربيع علي، وعبدالفتاح اسماعيل، 
وعلي ناصر محمد، وعلي سالم البيض، وعبدربه منصور هادي 
رئيس اليمن الموحد او االتحادي.. ومن الثاني : عبدالله السالل، 
وعبدالرحمن االرياني، وابراهيم الحمدي، واحمد حسين الغشمي، 
وعلي عبدالله صالح، وعبدربه منصور هادي الرئيس الحالي، الرقم 
ستة متداخل في الصيرورة اليمنية التي تتحكم بتكويناتها 
او تدير ازماتها او تنقذها من مآزقها،.. ست دول خليجية : 
السعودية، الكويت، قطر، االمارات، البحرين، وعمان، وياليت دول 
الخليج الست تقرأ بعمق مقولة محمد حسين هيكل بأن اليمن خزان 
بشري كبير وأولى بدول الخليج المجاورة ان تستفيد من طاقاته 

الفاعلة.. بوصفه الحديقة الخلفية لها..
والندري هل من المصادفة أم لعنة الرقم ستة ان تكون ستة 
احزاب احتواها تكتل اللقاء المشترك قد تمكنت من اإلطاحة 
بالرئيس السابق علي عبدالله صالح، ونصف حكومته وجزء كبير 
من جيشه في حركة التغيير الربيعي التي تماهت مع معطيات 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.. حتى وصلنا الى 

لحظة تاريخية فارقة ومحطة تأسيس كيان اتحادي جديد..

 عبث.. ولكنها قادمة..
بدون مقدمات او تنميقات لفظية تخبرني حاستي السادسة ان 
اليمن على شفا حفرة من النار، وان نذر الحرب تلوح في األفق وكل 
المبادرات او المحاوالت تؤجل الصدام الدامي، والتوجيه يشتغل 

على حتمية التفجير، عجلوها وريحونا.. اتمنى ان أكون خاطئًا..

إيماءات
بما أن حكومتنا تعاني من التخبط وفقدان الرؤية في بعض 
االحيان فإننا ندعو أن يلهمها المولى عز وجل سالمة االبصار، 
وحدة النظر )ستة على ستة( لترى معاناة البسطاء وتحسن اتخاذ 

القرار.

آخر الكالم
وما ماضي الشباب بمسترد

واليوم يمر بمستعاد

المتنبي

لماذا يتآمر االخوان على مصر والسعودية؟

االثنين:  24 / 3 / 2014م  العدد:  )1703(مقاربات
2212 / جماد أول / 1435هـ

❞  خالل عام شعر المصريون أن االخوان لم يسرقوا الثورة بل سلبوا مصر بالكامل
❞  استهداف اإلرهاب لمصر والسعودية مخطط لضرب ثقلي األمن العربي

هزال الحاسة السادسة

مطهر األشموري

> الرئيس المصري السابق »مبارك« أبلغ عقب آخر انتخابات في عهده أن األحزاب المعارضة انشأت برلمانًا 
موازيًا، فرد بتهكم »دعهم يتسلون«.

يق��ول ذل��ك وهو يعرف حقيق��ة أن االنتخابات م��زورة، فمادامت راضية عن��ه أمريكا فهي راضية ع��ن االنتخابات، 
والنظام من هذا الرضا مستقر ومستمر وال ضير من أي شيء.

لعبت وسائل التواصل االجتماعي دورًا 
مهما في تقطيع أواص��ر األس��رة واألهل 
عمومًا . وعلى الرغم مما يقوله بعض الذين 
ال يفهمون الجانب العاطفي من الحياة , على 
أن هذه الوسائل أثرت الثقافة ووسعت 
المدارك, وأنها أسرع من غيرها في معرفة 
الخبر وتداوله , إال أن الحقيقة الواضحة أن 
األسرة العربية تعيش انشطارًا واضحًا 
بسبب هذه األدوات . ولقد قال أحدهم أنه 
يطمئن على أخيه ووالديه من خالل هذه 
الوسائل وال ضير إن لم يقم بزيارتهم . ماذا 
يعمل أبناء العمومة وأبناء الخؤولة عندما 
ال يلتقي أباؤهم وأمهاتهم في مكان واحد 
؟ وكيف يمكن أن يتعرفوا إلى بعضهم 
البعض ؟ ولقد تيقنت من حاالت ال يعرف 
الخال أبناء أخته , ألنهم لم يعودوا على صلة 
الرحم والزيارة المباشرة . وجاءت وسائل 
 عن تلك الزيارة التي 

ً
التواصل تلك بديال

تعتبر ضرورية لتوطيد دعائم األسرة 
وتماسكها , وتقوية الجانب العاطفي 

منها .
أن��ا اس��ت��غ��رب م��ن خ���روج زوج��ي��ن إلى 
مطعم وبيد كل منهما جهاز الهاتف , 

حيث يعيش ك��ل منهما 
واقعًا افتراضيًا بعيدًا عن 
النموذج أو الشكل الذي 
يظُهر أن الزوجين خرجا 
من أجل وقت ممتع , بعيدًا 
عن تقليدية ورتابة المنزل .

فال كالم يمكن أن يشعر كل 
منهما بقيمة اآلخر , وال نقاش 

حول المستقبل أو ظروف دراسة األبناء , أو 
حتى استرجاع لذكريات الحب في أول أيام 

الزواج.
ي��ت��ن��اول االث���ن���ان ال��ط��ع��ام ب��ص��ورة 
بتبادل  وه��م��ا مشغوالن  اتوماتيكية 

الرسائل والصور مع غيرهما.
وينطبق الشيء ذات��ه على صديقتين 
تذهبان إلى مقهى للترييح عن نفسيهما 
من ضغوط العمل أو الدراسة ونحوها , 
تجلسان وتطلبان الشاي أو" اآليسكريم " 
وتظالن مشغولتين مع الهاتف والرسائل 

حتى ينفض مجلسهما .
 
ً
بالله عليكم هل هذه حياة ؟ وهل فعال
نجحت هذه اآلالت الصماء في إضفاء صفة 
 نحن 

ً
الصمم على بني البشر ؟ وهل فعال

نمارس ثقافة العاطفة كما 
كنا نمارسها قبل ثالثين 
 ؟ لقد أصبحت 

ً
ع��ام مثال

هذه الثقافة مثل الوجبات 
السريعة , حيث ال يشعر 
أعضاء األسرة بالحميمية 
واالنتماء , وكل فرد من 
األس���رة ي��دور ف��ي فلكه , 
ويكتفي بكلمة )هاي ( أو ) مرحبا( ثم يعود 
إلى ذاك الفلك يدور فيه إلى ما ال نهاية . لقد 
غابت ثقافة احترام الوالدين وإشعارهما 
بالحب تمامًا كما غاب حنان الوالدين , ألن 
الهاتف أصبح الوسيط لهذا الحنان الذي 
ال يمكن أن يكون معبرًا كما هي المقابلة 
المباشرة . هذه هي الحال مع أسرتي  التي 
تقطعت أوصالها، وغابت الكلمة الحلوة من 
ألسنة أعضائها , وبقينا مثل " الروبوتات 
" خصوصًا في ظل عمل ودراس��ة األبناء 
وتفاوت دوامهم , نأكل ونشرب وننام من 
دون أن تكون هنالك صلة أو رائحة انتماء 
بيننا . أحيانًا أق��ول في ذات��ي : لعن الله 
التكنولوجيا التي لم نحسن استخدامها . بل 
هي التي استخدمتنا , ولكن بصورة سلبية 

خطفت منا إنسانيتنا واشتراطاتها .

مثل قرار تعيين القائد الشاب 
اللواء عبده محمد الترب وزيرًا 
للداخلية بداية أمل وتغيير 
إل���ى األف��ض��ل ف��ي اس��ت��ت��ب��اب األم��ن 

واالستقرار.
فاللواء الترب من الكوادر األمنية 
الشابة المستقلة التي تحظى بسمعة 
جيدة وسيرة طيبة وخبرة عملية 
مشهود لها ممن خبروه وجربوه قبل 
أن يعين وزيرًا للداخلية إذ أن منتسبي 
وأف��راد حماية المنشآت يذكرونه 
بالخير ويثنون على تعامله المسؤول 

مع أفراده وأبناء وحدته.
صحيح أنه كان قد ذهب إلى ساحة 
التغرير وكان من أوائل من حملوا الفتة 
مشروع شهيد لكنه كان صاحب مبدأ 

في طلب التغيير لألفضل.

 بتغيير 
ً

فهو ممن خرجوا مطالبة
ال��ف��اس��دي��ن وم���ن أج���ل استيعاب 
الشباب وتطلعاتهم وتحقيق العدالة 
االجتماعية التي يطمح لها كل يمني ، 
وال يمكن بأي حال من االحوال أن يكون 
إخوانيًا كونه كان في ساحة التغرير 
بالجامعة، فتلك الساحة حينها كانت 
تحمل أكثر من مشروع ناجح ومطالب 
حقة كان الجميع من أبناء الوطن يأمل 
أن تتحقق ويود أن يكون ذلك التغيير 
الى االفضل وأن يصحح الوضع حينها .

ولكن انحراف االحتجاجات الشبابية 
عن  لبها  مطا ف��ي  لحقة  ا لشعبية  ا
م��ب��ادئ التغيير ومطالب الشباب 
كانت السبب في أن يغير اللواء عبده 
حسين الترب وغيره من الوطنيين 
ن��ظ��رت��ه��م ال��ت��ي ك���ان ي���ود ح��زب 

االص��الح أن يحصرهم فيها.إن كل 
القوى السياسية وفي مقدمتها 

المؤتمر الشعبي ال��ع��ام وأح��زاب 
التحالف وجميع أبناء الشعب سيقفون 
معه داعمين ومساندين لمكافحة 
االرهاب واستتباب االمن واالستقرار 

في البالد.
يتطلع اليمنيون إلى دور وأداء أفضل 
ونجاح كبير للوزير الترب في المهمة 
الوطنية التي أوكلت إليه ويستحق 
فيها الدعم والمساندة لخير الجميع .

قائد شاب لوزارة الداخلية

عبداهلل المغربي

نافذة على المجتمع

د. محسن حسين العمري

احمد مهدي سالم 


