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لماذا اختارت �أميركا
جنوب اليمن م�سرح ًا لم�ؤامراتها؟!

بيان الخارجية الأميركية حول الإرهاب:
انقالب ال�سحر على ال�ساحر
} حميدي العبدالله
اع�ت��رف��ت وزارة ال�خ��ارج�ي��ة األم�ي��رك�ي��ة في
بيانها السنوي حول تعاظم خطر اإلرهاب بأن
عام  2013شهد تح ّوالً كبيرا ً على هذا الصعيد،
وأن سورية تعتبر الساحة الرئيسية لتجمع
أخطر اإلرهابيين في العالم .وفي وقت سابق
حمـّل المسؤولون في اإلدارة األميركية الدولة
السورية المسؤولية ع��ن وج��ود اإلرهابيين
ف��ي س��وري��ة ،وق��ال��وا إن س��وري��ة تحولت إلى
مغناطيس ج��اذب ل�لإره��اب ف��ي العالم .وهذا
الموجه إلى الدولة السورية يستدعي
االتهام
ّ
وقفة تحليلية لوضع النقاط على الحروف،
وكشف زيف االدعاءات األميركية ومجانبتها
الحقيقة.
ط��وال ثالثة عقود ونصف عقد على والدة
ظ��اه��رة اإلرهابيين ،كانت س��وري��ة أكثر دول
العالم استقرارا ً وأكثرها محاربة لإلرهاب،
وق �ص��دت �ه��ا ج �م �ي��ع االس� �ت� �خ� �ب ��ارات الغربية
لإلفادة من خبرتها على هذا الصعيد .وكانت
س��وري��ة حتى آذار ع��ام  2011ال��دول��ة األكثر
أم��ان�ا ً واس�ت�ق��رارا ً واألك�ث��ر ح��زم�ا ً ف��ي مواجهة
اإلره� ��اب ،ول��م يجد اإلره ��اب م��وط��ئ ق��دم لـه
في سورية إالّ بعد آذار  2011عندما حشدت
الواليات المتحدة دول المنطقة وطلبت منها
تسهيل تجمع اإلرهابيين في سورية وتسهيل
دخولهم إليها ،فجميع إرهابيي العالم عبروا
الحدود إلى داخل سورية بالتعاون مع أنظمة
حليفة ل�ل��والي��ات المتحدة ،وب �ن��ا ًء على خطط
ساهمت ف��ي وضعها وك��االت االستخبارات
األميركية.
إذن وجود اإلرهاب في سورية الذي يتحدث
عنه بيان الخارجية أن��ه األخطر ،هو حصيلة
سياسة الواليات المتحدة وفعلها في الدرجة
األولى ،وهذه ليست المرة األولى تتح ّول فيها
الواليات المتحدة إلى داعم رئيسي لإلرهاب.
ففي عقد الثمانينات لدى اندالع الموجة األولى
من اإلرهاب الدولي ،ثبت أن الواليات المتحدة
وحلفاءها ،خاصة السعودية ،هم المسؤولون

} علي القحوم

عن والدة ظاهرة اإلره��اب ،حين جندوا ألوف
المتشددين ودربوهم في معسكرات أشرفت
عليها وكاالت االستخبارات األميركية لمحاربة
ال��وج��ود السوفياتي ف��ي أفغانستان ،وكانت
والدة أول موجة من اإلره��اب ضربت الحقا ً
الدول الغربية ،بما فيها الواليات المتحدة في
 11أي�ل��ول ،وتلك محصلة طبيعية لسياسة
ال ��والي ��ات ال �م �ت �ح��دة ال �ت��ي اع �ت �م��دت اإلره���اب
لمحاربة االتحاد السوفياتي في أفغانستان.
بعد توجيه ض��رب��ات ل�لإره��اب ال��دول��ي في
عقد التسعينات ك��ادت تقضي عليه ،انتعش
ه��ذا اإلره��اب م��رة أخ��رى على أي��دي الواليات
ال �م �ت �ح��دة ع �ن��دم��ا اح �ت �ل��ت ال��ع��راق ف��ي 2003
واستخدمت اإلرهاب وسيلة لمحاربة مقاومة
العراقيين ضد االحتالل األميركي ومحاولة
واشنطن إث��ارة الفتنة الطائفية لخلق تسابق
بين مك ّونات الشعب العراقي للتمسك بوجود
االحتالل .لكن رغم ذلك ظلت وتيرة اإلرهاب
أق ��ل خ��ط��ورة ،ل �ك��ن ح �ي��ن اع �ت �م��دت واشنطن
وحلفاؤها الغربيون ودول المنطقة التي تدور
في فلكها اإلره��اب وسيلة اإلره��اب لمحاربة
الدولة السورية وإسقاط النظام ،تصاعد خطر
اإلره��اب ووص��ل إل��ى المستوى ال��ذي وصفه
بيان الخارجية األميركية.
إذن ،ال ��والي ��ات ال �م �ت �ح��دة ه��ي المسؤول
الحصري عن وجود ظاهرة اإلره��اب وتوفير
الرعاية لها وتأمين متطلبات تعاظم قدراتها.
كان ذلك في أفغانستان وفي العراق واليوم في
سورية ،فليست سورية مغناطيس اإلرهاب،
إذ كانت قبل استهدافها أكثر دول المنطقة أمانا ً
واس�ت�ق��رارا ً وتصديا ً ح��ازم�ا ً ل�لإره��اب ،وقبل
اح �ت�لال ك��ان ال �ع��راق م�ث��ل س��وري��ة خ��ال�ي�ا ً من
اإلرهاب تماماً.
في ض��وء ذل��ك ،إذا ك��ان من خطر لإلرهاب
اليوم ،على ما يقول بيان الخارجية األميركية،
ف��إن ال��والي��ات المتحدة هي التي أوج��دت هذا
الخطر ،ويمكن االستنتاج على نحو قاطع أن
السحر انقلب على الساحر.

ليس خف ّيا ً على أح��د ما تقوم به أميركا
في اليمن فهي ،منذ سنوات عديدة ،تعمل
على إخضاع البلد تحت الوصاية والهيمنة
فاليمن لديها موقع استراتيجي مه ّم ويعتبر
ركيزة للجزيرة العربية وب��واب��ة مفتوحة
لقارات متعددة .وكذلك ما يحمله اليمن في
باطنه من ثروات ،فأميركا تتحرك تحت ذرائع
تصنعها هي في االص��ل .نتابع ه��ذه األي��ام
كيف أصبحت المؤسسة العسكرية عرضة
للقتل والتنكيل ،وه��ذه تعود إل��ى أسباب
متعددة منها أنّ ثمة نافذين في المؤسسة
العسكرية مثل المجرم علي محسن األحمر
متو ّرطون في ما يحصل اليوم ألبناء الجيش
واألمن ،وهم شركاء االستعمار في إضعاف
المؤسسة العسكرية وتمكين االستخبارات
األميركية وأي��ادي��ه��ا ال��ق��ذرة المتمثلة في
العناصر التكفيرية و»القاعدية» المنبثقة
من مدرسة الماسونية اليهودية التي تسعى
إل��ى ض��رب األم��ة بعضها ببعض وتحويل
بصلة العداء إلى الداخل بدال ً من توجيهه إلى
العدو الحقيقي لألمة اإلسالمية .في المقابل،
بعدما أدركوا أنه ال يوجد لديهم موطئ قدم
في الشمال ،ولن يستطيعوا أن يجدوه ألنّ
أبناء المحافظات الشمالية باتوا يحملون
الوعي الكافي لمواجهة أساليب االستعمار
كلها وقطع دابر الفتنة وقطع أيادي المخبرين
والمنفذين لمشاريع أميركا ،لم يجدوا إالّ
الجنوب اليمني مسرحا لمؤامراتهم ومكنوا
هذه العناصر االستخبارتية من المحافظات
الجنوبية ،مع تسهيل واضح من قبل النافذين
في المؤسسة العسكرية ومن الحكومة نفسها
التي باتت تبيع وتشتري في ه��ذا الوطن
مقابل بقائها واستمراريتها ،وإشغال أبناء
الشعب اليمني عن االستمرار في المطالبة
بإسقاطها .وبعد أن تستحكم تلك العناصر
االستخباراتية المسماة «القاعدة» قبضتها
ف��ي بعض المحافظات الجنوبية ال سيما
الغنية ب��ال��ث��روات مثل حضرموت وع��دن
وغيرها ،ويستمر المسلسل في استهداف
أبناء المؤسسة العسكرية الذين باتوا ضحية
لمؤامرة كبيرة تحاك على مؤسسة الجيش
واألمن ،لتسنح الفرصة ألميركا بان تتدخل
مباشرة وتخوض حربا ً وهمية مثلما فعلت
في أفغانستان وتسيطر على المحافظات
الجنوبية وتبني القواعد العسكرية ،فسنرى

للتو انكماشا ً لهذه العناصر االستخباراية
مثلما حصل قبل عامين ف��ي أب��ي��ن عندما
بدأت أميركا تنفيذ الخطة والتحرك لبسط
السيطرة ..وتصاعد ضجيج إعالمي وحديث
واس��ع وتهويل ،لكن أتى حدث آخر مخطط
وأجله إلى وقت غير مسمى وزار السفير
له ّ
األميركي جيرالد فايرستاين آنذاك أبين في
تلك الظروف وأوعز بطريقتهم الخبيثة إلى
تلك العناصر بالتوجه إلى سورية .انكمشت
تلك العناصر وتوجهت إلى سورية وتولى
نقلها المجرم علي محسن األحمر بالتنسيق
مع الدول الخليجية التي تآمرت على سورية
وحصل ما حصل واليوم ،بعد فشل المشروع
التكفيري األميركيك ف��ي س��وري��ة استجد
أم��را ً خطيرا ً وهو إعالن العناصر اإلجرامية
واالستخباراية المسماة «القاعدة» انتقالها
إلى اليمن .علي محسن هو من سيتولى ذلك
بالتأكيد إلذ يمثل األب الروحي لتلك العناصر
اإلجرامية ،وبدأت الوكاالت العالمية تتحدث
عن ذلك فانتقل بعضهم الى اليمن وبين هذا
وذاك ،اتبع ه��ذا اإلع�لان ق��رار مجلس األمن
الدولي بإدخال اليمن تحت البند السابع
لتكتمل خ��ط��وات الهيمنة واالس��ت��ع��م��ار.
وهنا ،أمام هذه المعطيات ،أعتقد أن عملية
استهداف مؤسسة الجيش واألمن ستستمر
حتى تترسخ ل��دى أب��ن��اء الشعب اليمني
ضرورة تدخل أميركا إلنقاذ البلد من العناصر
اإلجرامية ويصبح أبناء الجنوب مرحبين
بالمحتل ،لكن بطريقة المخلص والمنقذ ،وهذا
من الخبث اليهودي.
علينا جميعا أن ندرك الخطر القادم من دول
االستكبار العالمي وان نتحرك بوعي وبصيرة
في إفشال هذه المخططات الشيطانية ...وان
ال نترك أي فرصة للمحتل بان ينفذ ما يريد الن
الشعب هو من سيذوق مرارة االستعمار...
فما حصل في العراق وأفغانستان وفلسطين
وسوريا خير دليل على إجرام أميركا وكذبها
واحتاللها للشعوب ...فاالستعمار مرفوض
تحت أي عنوان ...فال بد من تحرك شعبي
جاد يتأتى من حراك ثوري كبير نستمد قوتنا
وبصيرتنا ووعينا من كتاب الله القرآن الكريم
وبهذا سيفشل المشروع وينتصر الشعب
اليمني وتتحول اليمن إلى مقبرة الغزاة كما
كانت سابقاً...
alialsied@gmail.com

جوني و�شرارة و«الال نبيل» عثمان...
} ماجدي البسيوني



تمهيد

تحايل اسماعيل فهمي إلرسال ابنه نبيل فهمي إلى أميركا
وإنهاء خدمته في الجيش المصري إبان حرب أكتوبر ،73
كي يجد له مكانا ً في المؤسسات األميركية .الفريق سعد
الدين الشاذلي رفض التوقيع على مذكرة في هذا الشأن،
مؤكدا ً أنه لن يخالف القانون ،ما دفع اسماعيل فهمي إلى
االلتفاف وتقديم الطلب إل��ى وزي��ر الحربية آن��ذاك أحمد
اسماعيل ،وبالفعل أنهيت خدمة الشاذلي وأرسل إلى أميركا،
وهذه شهادة الفريق الشاذلي بالنص:
«لقد كان ابن اسماعيل فهمي جنديا ً في القوات المسلحة
علي مذكرة تقترح إنهاء خدمة الجندي المذكور
وعرضت
ّ
للعمل في المخابرات العامة ،فرفضت فقيل لي أن��ه ابن
اسماعيل فهمي ،فقلت لهم حتى ولو كان ابن السادات فإنني
لن أخالف القانون» .ويضيف الشاذلي« :إنّ مذكر ًة أخرى

تحايل ا�سماعيل فهمي
لإر�سال ابنه نبيل فهمي
�إلى �أميركا و�إنهاء خدمته
في الجي�ش الم�صري �إبان
حرب �أكتوبر  1973كي
يجد له مكان ًا في الم�ؤ�س�سات
الأميركية
عرضت على الوزير أحمد اسماعيل مباشرة من دون أن تمر
علي ،وإنّ أحمد إسماعيل -الذي كان يعلم بالقصة من أولها
ّ
إلى آخرها  -ص�دّق على إنهاء خدمة الجندي ابن الوزير
اسماعيل فهمي ونقله إلى المخابرات العامة التي قامت
بإنهاء خدمته بها ،وتم َّكن والده من أن يجد له وظيفة في
نيويورك أكثر راح ًة وأوفر ماالً!
()1
بصراحة أنا أحب الكالب وأغضب ممن يتهمها بالنجاسة
أو ما شابه ...شاهدت أبي باكيا ً عندما جاءه من يخبره أن
«جوني» قد قتل ...جوني كان اسم الكلب الذى شاهدته منذ
طفولتي في بيتنا الريفي في قريتنا البراشية في دمياط...
ما زالت في ذاكرتي واقعة عندما هجم جوني على خروف
جيران أرض أبي وجرجره حتى وصل به الى رصيف البيت
ألن الخروف اعتدى على زراعات أرض أبي ...ما زلت أذكر أن
أبي دفع ثمن الخروف جنيهات قليلة إلرضاء الجيران ...لكن
أمي لم تكن تحب «جوني» ألن أخوتي دائما ً ما كانوا يتهمون
«جوني» بأنه هو من أكل «دكر البط» فى حين أنّ جوني
كان بريئا ً ك ّل البراءة من التهمة وأنّ الجناة هم من يكبرني
من إخوتي ،وبالطبع أنا الذي أته ّرض للتهديد إنْ بحت بما
حدث ،ولهذا فرحت أمي بقتل جوني ،أذكر عندما كبرت فعلت
نفس ما كان يفعله إخوتي أثناء سهري بحجة المذاكرة،
فذبحت «دك��ر ب��ط» كانت أم��ي تدخره لمناسبة م��ا ،وفى
الصباح كعادتها وهى تصعد إلطعام طيورها من فراخ وبط
وأوز ورومي وتجمع البيض ،طبعا قبل أن تع ّد لنا الفطور،
اكتشفت غياب «السبع» ال��ذى أنهلنا عليه ورفاقي طيلة
الليل ...وال أعلم لماذا كانت السهام مصوبة تجاهي ،فإذا
بي أقول مدافعا ً عن نفسي بنفس الطريقة التي كان يمارسها
أشقائي الكبار :أكيد جوني ،رغم أن جوني قد انتقل إلى مثواه
األخير منذ سنوات عديدة تزيد عن العشرة ...يومها ضحك
أبي وصاحت أمي :ك ّل هذه السنوات وأنا مغفلة ،لكنه ضحك
كالبكاء.
ال أعرف س ّر تذكري لهذه الحكاية كلّما أم ّر من أمام وزارة
الداخلية وأنا في طريقي إلى مق ّر جريدة «العربي» عندما
ّ
ليلتف حول سيارتي كلب يشبه جوني تماماً...
استوقف

أحب
فأبتسم له حتى صارت بيني وبينه ألفة ...ألم أقل إنني
ّ
الكالب ...في بداية استخدام الكالب لمنح العابرين من أمام
وزارة لداخلية شعرت بالرعب وظننت أنّ جوني سيأخذ
ثأره مما اتهم به سابقا ً من أشقائي ومني شخصيا ً إال ّ أنّ ظني
خاب ،رغم أني لحظتها كنت أردّد بيني وبين نفسي :أعتذر
لك يا جوني بالنيابة عن أشقائي وبالنيابة عني ،حتى كدت
أقسم له بأنه ب��ريء وأننا نحن األشقاء من اتهمناه زورا ً
وبهتاناً...

()2

األسبوع المنصرم وأثناء عبوري من أمام حاجز وزارة
الداخلية ونظرات الكلب واثق أنها تداعبني بعد األلفة التى
صارت بيننا رنّ الهاتف ليأتيني من يسألني :هل اطلعت
على تصريحات نبيل فهمي وزير الخارجية الموجود حاليا ً
في واشنطن...؟
طلبت منه أن يمهلني حتى أعبر من حاجز الداخلية وأصل
إلى مكتبي في الجريدة أي بضع دقائق ...عبرت بسيارتي
وتلقيت نظرات الكلب شبيه جوني بودّ ،دقائق قليلة وكنت
أجلس على مكتبي ...فتحت الرسالة التى أرسلها لي مح ّرر
الشؤون الخارجية الذي اتصل بي أثناء وجودي أمام حاجز
وزارة الداخلية والذي أمهلته لدقائق ،تعالوا نقرأها...
«ال��م��ذي��ع لنبيل فهمي وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة :المساعدات
العسكرية األميركية هل تعطيكم ميزات تكتيكية تحتاجون
لها؟
نبيل فهمي :نعم بالطبع هي مهمة جدا ً بالنسبة لنا ،ألنها
(مثل الزواج وليست عالقة لليلة واحدة أو نزوة عابرة تستمر
ليوم واحد وتنتهي) ،وهذا أمر سيكلف الكثير من المال حال
االستثمار فيه ،كما سيتطلب الكثير من الوقت والكثير من
القرارات.
المذيع :لكنك ترى هذا الزواج بشكل رومانسي ،فهل هذا
صحيح؟
نبيل فهمي :ال ،فزواجي يسير بشكل جيد جداً ،لذلك أنا
أفعل ما أقوله ،فأنا متزوج منذ  39عاما ً وال يمكنني التنازل
عنه بسهولة.
المذيع :ما هي حالة هذا الزواج اآلن؟
نبيل فهمي :زواجي ،إنه...
المذيع :ال ...ال ليس زواج���ك ،أقصد ال���زواج بين مصر
والواليات المتحدة الذي تحدثت عنه؟
نبيل فهمي :إن��ه يقوم على أس��س قوية ويحتاج إلى
استقرار وبالطبع يعاني من بعض المشاكل والسقطات...
لكن أي زواج له مشاكله أيضاً.
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حقيقة األم���ر عندما ات��ص��ل ب��ي رئ��ي��س قسم العالقات
الخارجية وأنا أمام حاجز وزارة الداخلية وهو يقول لي :هل
اطلعت على تصريحات نبيل فهمي وزير الخارجية الموجود
حاليا في واشنطن...؟ كنت أظن أنه يتباهى وينتشي بما
كتبه فى العدد السابق من جريدة «العربي» التي أتشرف
برئاسة تحريرها ،تحت عنوان «نبيل فهمي رفيق البرادعي
في مركز إدارة األزمة األميركي ...الوالء لمن...؟» ولم يكن
«س��ي» نبيل فهمي قد توجه للسفر إل��ى واشنطن ...اآلن
تي ّقنت أنّ المصيبة أكبر ،وتساءلت :ماذا يدبَّر لمصر؟ ولماذا
أعلن نبيل فهمي هذا التصريح اآلن تحديداً؟ أستمر في طرح
السؤال وأستعرض ما يحدث في الداخل المصري ،تخطفني
عيناي لما يقع بكامل الخريطة الجغرافية للعالم العربي
أو المفروض أنه عربي ،أذهب للتصريحات األميركية لما
حدث في أوكرانيا ،تجذبني وقائع ما يس ّمى بالتصالح ما
بين حماس والسلطة الفلسطينية ،تقهقهني النزاعات ما
بين السعوديين والقطريين ،أتوقف أو تنتفض غرائزي أمام
صدور وسيقان عارية يقفن أمام مق ّر السفارة المصرية في
باريس احتجاجا ً على حكم قضائي يقضي بإعدام ارهابيين
قتلوا أبرياء أتساءل :كيف استطاع من يدّعون أنهم يحتكرون
اإلسالم الذي يح ّرم صوت المرأة أن يدفوعها إلى أن تتع ّرى
يحتج
من «األندر وير» احتجاجاً ،وقد فشل العالم كله في أن
ّ
على ذبح نفس الجماعة لألبرياء وقطع رؤوسهم وشيّها...
أتساءل :ما الفرق بين جهاد المناكحة وجهاد «التظاهر
باألندر وير»؟

مهب الريح
الوطن في ّ
} د .سلوى الخليل األمين
الوطن هو الحضن الطبيعي لمواطنيه ،بل واحة
األمن واألمان عبر المحطات كافة ،خاصة حين يربك
بعثرات ال��دروب ،إالّ في لبنان حيث الوطن أصبح
مصطلحا ً خاليا ً من المضمون ،واس��م�ا ً على غير
مس ّمى ،فالهوية اللبنانية باتت نكرة ال تغني من
جوع أو مرض ،وحاملها يعتبرها من القرون الغابرة،
ال تصرف في المحافل الدولية والعالمية ،وهذا هو
الخطر الكبير الذي لم يلتفت إليه أرباب السياسة
في لبنان ،فهم حتى الساعة ال يلتفتون إلى معاناة
المواطن وحاجاته ومشاكله .ه ّمهم األوحد محصور
في ترتيب شؤون منازلهم الوفيرة الريش والرياش،
م��ن دون ال��ت��ف��ات إل��ى م��ا يحيط بهم م��ن مشاكل
اجتماعية وسياسية واقتصادية وتربوية وصحية
خطيرة تد ّمر أيّ مجتمع مهما بلغ من التقدم والرقي
والثبات ،فكيف بلبنان هذا الوطن الذي ابتلي بحرب
أهلية مد ّمرة منذ عام  1975ما زالت نتائجها السلبية
تتح ّكم في مفاصل حركته السياسية والوطنية التي
باتت في أجندات الدول الخارجية ورقة يل ّوح بها
يمينا ً ويسارا ً حين تدله ّم الخطوب ،وتتعدّد الملفات،
وتصف ّر وريقاتها من كثرة اإلهمال المقصود.
فأيّ وطن هذا الذي نطلب من أبنائنا عدم مغادرته
إلى ديار الله الواسعة ،فيما هدفهم األول واألخير
البحث عن مكان آمن لهم تحت الشمس التي تنير
حياتهم المستقبلية بشعشعانية نورانية هي
محصلة نتاج عقولهم القادرة على اإلبداع.
ّ
السؤال الذي يطرح على ك ّل مسؤول لبناني هو:
هل أحصيت عدد الشباب والعائالت الواقفة على
أب��واب السفارات تستجدي التأشيرة للخروج من
هذا الوطن الذي لم يفلح حتى تاريخه في احتضان
ق��درات أبنائه وكفاءاتهم ،وتأمين األم��ن واألم��ان
والعيش الكريم لموظفيه وعماله ول��ك� ّل مواطن
متمسك بهذه األرض الطيبة؟
ّ
ثم هل ف ّكروا مرة أنّ خداعهم لهذا الشعب المغلوب
على أمره لن يستم ّر إلى األبد والت ساعة مندم؟! وهل
دارت في رؤوسهم عمليات االختالف والمشاحنات
التي يراقبها المواطن ع��ن كثب ح��ول استخراج
النفط والغاز اللذين يشكالن ثروة حقيقية للوطن
تسدّد دينه العام وتغلق أفواه الجياع وتنهي مسار
تظاهرات لجنة التنسيق النقابية وأصحاب األمالك
والمستأجرين والعمال وغيرهم من المواطنين
المقهورين المع ّذبين بتسديد سلسلة الرتب والرواتب
التي هي حق مبرم تؤ ّمن الوطن من االنهيار التام؟!
يجلسون على ك��راس��ي الحكم ف��ي ال����وزارات
واإلدارات الرسمية ويظ ّنون أنّ الكرسي ملك شائع
لهم وألنصارهم ومحازبيهم ممنوع ال��ول��وج إلى
محرابه ،في حين أنّ الموقع هو للشعب ،والمال العام
مؤتمن عليه المسؤول أيا ً يكن موقعه ،ولذلك ال يجوز
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التسلّط وال التسيّب وال االنفالش وال التص ّرف كأنّ
اإلدارة الرسمية ملكية خاصة للمحظوظين فحسب.
ثم كيف يحق لمن و ّل��ي األحكام أن يتص ّور أنه
وح��ده القادر على استيعاب األم��ور ،ووح��ده يملك
مق ّومات الرؤى التي تساهم في تطوير البلد وإنمائه،
وك ّل وسائر المحيطين به من كادرات بشرية وكفاءات
علمية ومعرفية إنما هم حاشية تستعمل عند اللزوم
لمآربه ومصالحه الشخصية ،بل هم مثل الصفر إلى
اليسار في أجندة عمله اليومي ،والسبب أنّ الله منحه
حظ الوصول إلى جنة الوزارة التي أتته في غفلة من
الزمن ،بينما أهل الكفاءة والعقل المدرك القادر على
العطاء واإلب��داع والتحرك الستنهاض الوطن هم
في الدرجات الدنيا ،ولم يحسنوا تقديم الطاعة لمن
جعلتهم الحرب اللبنانية زعماء بالصدفة.
ف��أيّ وطن هو ه��ذا ،وطن الطائفية والطائفيين،
الميسرة
وطن الفساد والمفسدين ،وطن السرقة
ّ
لذوي األلقاب والمح ّرمة على ذوي الدخل المحدود
والمتقاعدين من موظفي الدولة الذي خدموا الوطن
وأعطوه زهوة العمر الندي .وكيف يحق لواحد من
المسؤولين ال نعرف من أين تكدّست خزائنه بالمال
أن يتحفنا بالقول :يجب فرض ضريبة على راتب
الموظف المتقاعد! يعني بصريح العبارة ،هو يأمر
بأن يُقال لهذا اإلنسان :مت وأنت جالس!
في ال��دول األوروبية الراقية مثل بلجيكا رفض
موظفو الدولة رفع سنّ التقاعد إلى  67عاما ً في
عام  ،1984بحجة أنهم ينتظرون سنّ التقاعد لكثرة
التقديمات التي توفرها الدولة لهم احتراما ً لخدماتهم
الجلّى التي أدوها للوطن ،واعتبارا ً وتقديرا ً لسنوات
عمرهم المع ّرضة ألمراض الشيخوخة بعد التقاعد،
وفي لبنان يحاولون بك ّل صفاقة ومن دون خجل
زيادة رواتبهم العالية مع التمديد الطويل لخدماتهم
والسعي إل��ى إنقاص روات��ب المتقاعدين ب��دال ً من
زيادتها  %150مع اإلعفاء من فواتير الكهرباء
وال��م��اء وخالفه من تقديمات صحية على الدولة
تأمينها حتى تع ّم العدالة ويستقيم الوطن.
بلى ،لم يعد الوطن وطناً ،ولم نعد كلنا للوطن.
أصبح الوطن مزرعة للمحظوظين وآلكلي الجبنة...
وربما غدا ً أو بعد غد ،سيصرخ ك ّل مواطن لبناني
ق��ائ�لاً :السالم عليك يا وط��ن��ي ...ي��وم كنت وطنا ً
حقيقياً ...لقد منحتني هوية ورقية ال فائدة منها
وال تعنيني بشيء .وهنا قد توفر وزارة الخارجية
والمغتربين مصاريف مؤتمراتها لمنح الجنسية
ألجيال من المغتربين باتوا ال يعرفون أين هو لبنان
على الخريطة العالمية ،وتمنحها للمقيمين رعاية
وعناية وحماية من هجرة دائمة ومستمرة.

خير من �صديق جاهل
عد ٌّو عاقل ٌ
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لم تستفزني تصريحات الال نبيل فهمي وزير الخارجية
المعيّن في الرئاسة الموقتة للوزارة الموقتة التى دفع به
زميله البرادعي فى نادي قيادات إدارة األزم��ة األميركية،
فالعبد لله ظ ّل يع ّري ويكشف ويف ّند عوراته كافة على مدى
الشهور السابقة ،وليس خافيا ً على من يتتبع عوراته التي
هي صمود وانخراط في فريق إدارة نادي األزمة األميركية
بكامل «العاهرين» قولوا لنا ما هي مواقفه مما يحدث فى
الوطن ،وبالتحديد ما هي مواقفه مما يحدث من الحرب
العالمية التي تقودها داعمة نادي إدارة األزمة ض ّد سورية؟
رجاء استدعاء مواقفه قبل جنيف  2وبعدها ،أليس هو نفسه
من دعا فى جنيف  2ما يُس ّمى بالمعارضة السورية التي
تدعمها واشنطن وحلفاؤها ألن تتوحد ،بل وأقسم بشرف أمه
أنّ قضيته تكمن في توحيد هذه المعارضة التى هي نفسها
بك ّل مك ّوناتها اتخذت نفس النهج ض ّد مصر فراحت تكون
«جيش مصر الحر»!؟
هو يدرك أنّ في مصر اآلن كوادر القاعدة وداعش والنصرة
وجيش مصر الحر ...هو يدرك كما هو واضح لديه من خالل
المعلومات أن واشنطن تحاول بك ّل الطرق أن تستعيد مصر
إلى حظيرتها التى كانت قبل أن يعزل «اإلخوان المسلمون».
هو ي��درك بحسب األبحاث والوقائع كلّها أنّ المشروع
األميركي الممت ّد في مصر منذ كامب ديفيد وحتى اللحظة ،قد
سقط ،وهذا ال يرضي واشنطن ،فكيف إذن أن تكون العالقة ما
بين مصر وواشنطن زواجا ً كاثوليكيا ً وليس نزوة.
نبيل فهمي فى طريق ال��ع��ودة حاليا ً إل��ى مصر مح ّمالً
بزيجة ح��رام ال يقبلها وال يتقبّلها مصري ق�دّم عمره فداء
لتراب وطنه ويخلد وال بديل ألن يكون صاحب هذا الوطن،
مناص سوى أخذه من المطار ملفوفا ً بمالية كما يحدث
وال
ّ
فى قضايا مزاولة ال��دع��ارة ،إما إلف��راغ حملة السفاح كما
حدث مع أمين عثمان يوم اعترف بسفاحه من أنّ العالقة
ما بين بريطانيا ومصر زواج كاثوليكي ،وإما لتجريصه كما
يفعل «والد البلد» بوضع المتجرص بخالف على حمار بعد
قص شعر رأس��ه وإلباسه طرحة س��وداء وزف��ه في حارات
ّ
البلد او القرية ومن خلفه أهالي البلد يردّدون «من دا بكره
بقرشين».

كيف ا�ستطاع من ّ
يدعون احتكار
تتعرى
الإ�سالم دفع المر�أة �إلى �أن
ّ
ً
احتجاجا ،وقد
من «الأندر وير»
ّ
يحتج على
ف�شل العالم كله في �أن
ذبح نف�س الجماعة للأبرياء
وقطع ر�ؤو�سهم و�شيّها ...فما
الفرق بين جهاد المناكحة وجهاد
«التظاهر بالأندر وير»؟
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رغم حبي للكالب ،لكني ال أخجل من ذكر ما حدث معي
عندما أهداني صديق كلبة كان يطلق عليها وقبل أن يهديها
لي اسم «شرارة» ،يوم اصطحبتها من عند صديقي بسيارتي
«فعلتها» في المقعد الخلفي ،فحاولت أن اتغاضى عن رائحة
فِعلتها من دون جدوى حتى تخلصت من سيارتي...
«ش��رارة» ،ورغم حبي للكالب ،ضبطها تمارس الدعارة
فطردتها من دون رجعة ،ومنذ ذلك التاريخ ال��ذي يواكب
تاريخ كلب ديفيد ،أنهيت عالقتي بمن جلبها ل��ي ...نهاية
«شرارة» يعلمها أهل القرية هي نفسها نهاية «أمين عثمان»
ونبيل عثمان!...

 رئيس تحرير جريدة العربى مصر

Magdybasyony52@hotmail.com

} طاهر محي الدين
كثر الهرج وال�م��رج داخ��ل ال�ش��ارع ال�س��وري عن وج��ود ح��زب الله وقتاله في س��وري��ة ،من
قبل محور العدوان على سورية العربي أوالً ،والغربي ثانياً .واألهم هو هرج من قبل بعض
السوريين والمحسوبين «مؤيدين» مع توضيح نقاط كال الطرفين ،بعدما تبين القول القاطع
ال��ذي أدل��ى به سماحة األمين العام حسن نصر الله في أكثر من ظهور ،ولعل أب��رز تصريح
كان« :لو احتاج األمر لمحاربة التكفيريين اإلرهاببين في سورية أن أذهب أنا و كل حزب الله
إلى سورية فإننا سنذهب» .كما أكد ،على ما هو معلوم للجميع ،أن حزب الله كان آخر الذاهبين
للقتال في سورية ،وأن ذهاب حزب الله إلى سورية هو للدفاع عن لبنان وعن المقدسات التي
تعني لجميع المسلمين في العالم وعن المقدسات التي تخص جميع مسيحيي العالم ،ولعل
طاقم قناة «المنار» الذي ارتفع شهداؤه إلى الله في معلوال ،أثبت للعالم جميعا ً أن حزب الله
التكفيري اإللغائي ،كما يدافع
في سورية إنما يدافع عن اللبنانين في جميع طوائفهم من الم ّد
ّ
عن سورية كآخر قالع العرب في مواجهة الكيان الصهيوني .ولوال حزب الله في سورية ضد
التكفريين لكان ما شهده اللبنانيون من إرهاب التفجيرات التي طاولت ساحاته مجرد نزهة
في مقابل ما كانوا سيشهدونه لو انتصر المشروع التكفيري في سورية وامتد إلى الساحات
اللبنانية جمعاء.
عو ٌد على بدء ،ك ّل من الطرفين يمضي في اتجاه معاكس ،رغم أنّ للطرحين هدفا ً واحدا ً يصب
انتشاره في مصلحة العدوان على سورية ،ف ّمما تر ّوج له وسائل إعالم سفك الدم السوري أن
النظام يستقوي على أبناء شعبه من طوائف معينة بـ»ميليشيات حزب الله» وبالحرس الثوري
اإليراني ،في إشارات طائفية واضحة ،وهو السبب الرئيسي الذي دفع تلك الطوائف المستهدفة
من النظام إلى االستقواء بـ»المجاهدين» المناصرين إيدولوجيا ً لتلك الطوائف المستهدفة،
فاستقدموا البخاريين الشيشان والقوقازيين والخليجيين من عرب أفغانستان وكل من يتمثل
فكر «القاعدة» الوهابي اإللغائي اإلقصائي التكفيري ،بعد فشل في إشعال الحرب الطائفية في
سورية ،ومن اإلشارات المتتالية أن ّ
تدخل حزب الله في سورية هو الذي رجح الكفة لمصلحة
النظام في سورية ،وأن الجيش وحيدا ً ما كان ليستطيع تحقيق هذه اإلن�ج��ازات لوال تدخل
الحزب والحرس الثوري ،ما يستدعي لزاما ً زيادة التسليح للجماعات اإلرهابية في سورية التي
تسمى اليوم مجازا ً بالجماعات المعتدلة ،ويستلزم أيضا ً زيادة الضغوط على حزب الله داخليا ً
من جماعة  14آذار المتورط األول واألكبر في دعم اإلرهاب في سورية عبر السعودية تمويالً
وتسليحا ً وإعالماً ،ورفض مشاركة حزب الله في الحكومة والدولة ،وتسعير نار الطائفية ضد
حزب الله وحلفائه في لبنان ،وزيادة الضغط على لبنان عبر تعطيل المواعيد الدستورية من
انتخابات الرئاسة وقبلها تشكيل الحكومة ،والستخدام اإلرهاب الممنهج ضد أهالي الضاحية
عبر التفجيرات التي هزت الضاحية في أكثر من مرة.
هنا ال ب� ّد من توضيح سبب ه��ذا الصراخ كله والعويل والتضليل وإشاعة الفتنة ،وسبب
الخوف المسعور من ّ
تدخل حزب الله في سورية؟
إنّ العدو الصهيوني ومحور العدوان على سورية فهم تماماً ،ويا لألسف ،ما يعني هذا
التمازج والتماهي في العمليات المشتركة بين قوات الجيش العربي السوري كجيش نظامي
وقوات حزب الله المقاتلة في سورية على أعلى درجات الدقة والتنسيق العالي ،ونجاح هذه
التجربة إنما تمثل للعدو الصهيوني وحلف العدوان على سورية صورة مصغرة لحرب تحرير
المدن التي يمكن أن يقدم عليها الجيش العربي السوري والقوات المقاتلة في عملية تحرير
إصبع الجليل بداية ،ثم باقي المدن الفلسطينية ،مرورا ً بالجوالن السوري المحت ّل.
في حين أن الطرف اآلخر من الكالم المثار عن مشاركة حزب الله في الحرب في سورية ،يأتي
من دافع الغيرة التي تدفع إلى القول إنّ الجيش وحده غير قادر على تحقيق االنتصار واإلنجاز،
وإن حزب الله يقوم ير ّد الدين الواجب عليه لسورية وشعبها على احتضانهما المقاومة على
مر السنين وتسليحها ودعمها وتقديمها في كثير من األحيان على أمنها الداخلي ،عبر احتمال
تعرضها ألخطار كبيرة في مواجهة الطغيان األميركي والغربي االستعماري بذريعة مكافحة
«التنظيمات المصنفة إرهابية» على اللوائح الصهيو ـ أميركية واألنظمة العربية االمبريالية.
وبنا ًء على ما تقدّم ،نرى أنّ كال الطرحين ينتج الثمار نفسها ،مع أنّ األول متع ّمد من قبل
األعداء عبر شيطنة صورة حزب الله ومحور المقاومة واستخدامه مذهبيا ً وطائفياً ،والطرح
الثاني العفوي غير المقصود من دافع الغيرة العمياء والالوعي والالإدراك ألهمية إظهار هذا
المشروع ال��ذي نرهب به ع��دو الله وع��دون��ا عبر وحدتنا وتماسكنا كجسد واح��د ومشروع
واضح في تحرير فلسطين وتحرير المغتصبات ،وإسقاط جميع المشاريع االستعمارية في
المنطقة التي تهدف أوالً وأخيرا ً إلى إعالن يهودية الدولة وتحطيم دول المنطقة المناهضة لهذا
المشروع ،فيستفحل الورم السرطاني في جسد العالمين العربي واإلسالمي عبر نشر اإلرهاب
المتنقل في دول المقاومة والممانعة ،فضالً عن التدمير الداخلي لسائر الدول المجاورة للكيان
الصهيوني لتأمين أمنه القومي عبر إضعاف جيرانه ،فالمبدأ األساسي الذي قام عليه الكيان
هو شعار – «الحدود من الفرات إلى النيل» ،وأدرك الكيان ومن أوجده أنه ال يستطيع بجيشه
السيطرة على هذه الدول بالشكل التقليدي ،فكانت المس ّماة «ثورات الربيع العربي» ،فحصل
التدمير في ليبيا واالنقسام العمودي في تونس واإلرهاب «اإلخواني» في مصر وبوادره في
األردن ،بعدما د ّمر الغزو األميركي العراق بدعم األنظمة العربانية اإلمبريالية في الخليج.
في خالصة القول :إنّ إظهار هذا التحالف وقوته وفاعليته ،من أه ّم أدوات إسقاط المشروع،
ورسالة لألصدقاء قبل األع��داء عن تماسك هذا الحلف ،فهو نصر استراتيجي نتج من صبر
استراتيجي وإدارة جبارة وحكيمة أركعت في المحصلة عدوانا ً كونيا ً من  83دولة مدعومة
بمئات وسائل التحريض اإلعالمي والتمويل الخليجي غير المسبوق في سورية والعراق
ومصر ،المثلث الخطير الذي يهدّد الوجود الصهيوني في قلب األمة.

