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تخرج طالب كلية الهند�سة
رعى حفل
ّ

بو �صعب :التربية والجامعة اللبنانية
�آخر اهتمامات ال�سيا�سيين

حزب اهلل :ال مب ّرر لتعطيل المجل�س
ولو لم نتمكن من ملء ال�شغور �سريع ًا
شدّد حزب الله على ضرورة أن يمارس المجلس النيابي دوره التشريعي،
مؤكدا ً أن «ال مب ّرر لتعطيل عمل مجلس النواب حتى لو لم تكن هناك إمكانية
سريعة لملء الشغور الرئاسي».

فنيش

بوصعب والسيد حسين في مقدّم الحضور
أس��ف وزي���ر التربية والتعليم
العالي الياس بو صعب ألنّ «التربية
والجامعة اللبنانية أصبحتا في
آخ��ر اهتمامات السياسيين ،حيث
يت ّم تقويض دور الجامعة الوطنية
وإف��ش��ال��ه��ا لمصلحة ال��ج��ام��ع��ات
الخاصة التي تعيش على الطالب
الذين ال يجدون فيها مقعداً».
وخالل رعايته أمس ،حفل تخرج
ط�لاب كلية الهندسة في الجامعة
اللبنانية في مق ّر المدينة الجامعية
في ال��ح��دث ،ق��ال بو صعب« :على
رغم كل المعاناة والعوائق سنتابع
التحرك والتواصل مع الجميع من
دون استثناء ،لكي نزيل الموانع التي
تقف في طريق إقرار ملفات الجامعة،
وأب��رزه��ا تعيين مجلس الجامعة
وتفريغ األساتذة المستحقين».
وأض��اف« :عرضنا على مجلس
ال�����وزراء ت��ف��اص��ي��ل م��ل��ف��ي ال��ت��ف��رغ
والعمداء وشرحنا األك�لاف المالية
المترتبة على ذلك وتركنا للمجلس
الكريم القرار باتخاذ التوجه الذي
يراه مناسباً».
ولفت بو صعب إلى أنّ الجامعة
اللبنانية «عانت وال ت��زال تعاني
أوض���اع���ا ً تشبه ال��ق��در المحتوم
وتتجلى ب��وض��وح م��ن خ�لال عدم

االه��ت��م��ام بشؤونها وع���دم تقدير
مهمتها والعمل على إف��راغ��ه��ا من
دوره��ا من طريق إدخ��ال السياسة
إل��ى ملفاتها ،وبالتالي إخضاعها
للتجاذب وال���ف���راغ ،غير مقدرين
العواقب التي تنتج من هذا الوضع،
ومنها تعطيل أكبر مؤسسة لبنانية
على مستوى الوطن وضرب الفكرة
ال��ت��ي ب��ن��ي��ت ع��ل��ي��ه��ا ،وه���ي إع���داد
مواطنين متمكنين علما ً وثقافة
ب��ص��ورة م��ج��ان��ي��ة ،تمنح ال��ف��رص
المتكافئة للجميع لكي ينهضوا
بالمستقبل ف��ي وط��ن ب��ات يعاني
الفقر واألزمات التي تصيبه وتأتيه
من الداخل والخارج على السواء».
وأكد أنّ «وضع الجامعة اللبنانية
فريد على مستوى العالم ،في بدعة
فريدة من أهل المحاصصة السياسية
الذين يقررون أمور الجامعة» .وقال:
«منذ أن توليت موقعي هذا ،قررت
البدء في ح ّل ّ
ملف مجلس الجامعة
وتفرغ األس��ات��ذة من أج��ل استمرار
الجامعة ،ويجب أن يحصل األساتذة
على حقوقهم ليقوموا باألبحاث،
وعندما يشعر األستاذ باالستقرار
يكون باحثا ً ومبدعاً».
ون��� ّوه ب��و صعب بموقف رئيس
الحكومة «تعليق جلسات مجلس

ال����وزراء حتى االت��ف��اق على ملف
ال��ج��ام��ع��ة» ،معتبرا ً أن��ه «موقف
متضامن مع الجامعة اللبنانية».

السيد حسين

من جهته ،أم��ل رئيس الجامعة
ال��وزي��ر ال��س��اب��ق ال��دك��ت��ور ع��دن��ان
السيد حسين «التوصل ف��ي وقت
قريب إلى رسم سياسة تربوية عامة
للتعليم العالي في لبنان» .وسأل:
«لماذا نربط التفرغ بجودة التعليم
وبسياسة التعليم العالي»؟ الفتا ً
إل��ى أنّ «ال��ت��ف��رغ ال يعني ال��رات��ب،
ب���ل االن���ص���راف ل��ل��ب��ح��ث العلمي
واألك��ادي��م��ي وإع�لاء قيمة المعرفة
على أي اهتمامات أخ��رى ،وإعطاء
األول��وي��ة في ال���دوام والجهد لهذه
الجامعة».
وأش���ار السيد حسين إل��ى «أنّ
ق��ان��ون الجامعة اللبنانية طالب
بتفرغ  80في المئة من أساتذتها»،
الفتا ً إلى أنّ «النسبة وصلت اليوم
إلى  23في المئة كح ّد أقصى ،ألنّ
العدد ينخفض شهرياً ،والمطلوب
م��ن ه��ذه الجامعة ال��ي��وم أال تفرغ
األس��ات��ذة ،وأن ترسلهم إلى خارج
لبنان وإل��ى جامعات أخ��رى خارج
لبنان».

ال�صعاب
باولي :لرئي�س قادر على �إدارة البالد في ّ
أكد السفير الفرنسي في لبنان باتريس باولي أنّ
ب�لاده ال ترشح أح��دا ً لرئاسة الجمهورية في لبنان
«وال تفضل أحدا ً وال تفرض الفيتو على أي كان» ،غير
أنها «تشدّد على أولوية إج��راء انتخابات رئاسية
في أفضل المهل ،وفقا ً للدستور وبانتظار غيرها من
المهل المؤسساتية ال سيما االنتخابات النيابية»،
داعياً« :كل األطراف اللبنانية إلى تحمل مسؤولياتها
باستقاللية تامـة من أجـل إخـراج البـالد مـن هـذا
المأزق الخطير».
وخالل حفل استقبال أقامه في قصر الصنوبر مساء
أمس ،لمناسبة العيد الوطني الفرنسي ،أشار باولي
إلى أنّ حكومة الرئيس تمام سالم «اتخذت عددا ً من
القرارات الشجاعة التي كان ينتظرها اللبنانيون،

وتجسدت هذه القرارات في شكل خاص بالتصويت
على الخطة األمنية التي سمحت بإعادة بسط الهدوء
في طرابلس ،بعد جوالت عنف جديدة في المدينة .في
موازاة ذلك ،شهدنا استئناف عمل مجلس النواب».
وأوضح أنّ «هذه الدينامية اإليجابية مهددة اليوم
بسبب الشغور في رأس الدولة» ،معتبرا ً أنّ «حسن
سير المؤسسات شرط ال غنى عنه ،يم ّكن لبنان من
مواجهة التحديات التي ترتقبه» .وق��ال« :ف��ي هذا
اإلطار ،من بالغ األهمية أن يصبح للبنان رئيس في
أس��رع وق��ت ،على أن يحظى الرئيس بدعم الجميع
وأن يكون قادرا ً على إدارة البالد في الصعاب وعلى
تحييدها ،قدر المستطاع ،عن التوترات الناتجة من
النزاعين السوري والعراقي».

وفي هذا السياق ،قال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش في
حديث لـ«المركزية»« :إننا لم نأخذ على عاتقنا معالجة ّ
ملف مجلس الوزراء،
ونحن نقوم بواجباتنا وغير معنيين بما يُحكى» ،معتبرا ً أنّ «المشكلة في
مجلس الوزراء ليست عند التيار الوطني الحر بل عند من يعملون بكيدية داخل
المجلس».
وردا ً على سؤال حول المساعي بين حركة أمل وتيار المستقبل لعقد جلسة
ّ
«بغض النظر عن موقف المستقبل ونتيجة
تشريعية الخميس المقبل ،أجاب:
الحوار ،فإنّ موقف حزب الله سياسي ودستوري وال مب ّرر لتعطيل عمل مجلس
النواب حتى لو لم تكن هناك إمكانية سريعة لملء الشغور الرئاسي وهذا
أمر مطلوب بذاته ،لكنه غير مرتبط بدور مجلس النواب المستقل من خالل
صالحياته الدستورية للقيام بدوره التشريعي ومتابعة ومراقبة ومحاسبة
الحكومة في عملها» .وأضاف« :إنّ موقفنا واضح ونؤكد ضرورة أن يمارس
المجلس النيابي دوره التشريعي ،ومن ّ
يعطل عمل المؤسسات يسبب الضرر
بمصالح المواطنين ويهدّد مختلف المؤسسات بالتعطيل».
وعن الوضع على الحدود اللبنانية السورية قال فنيش« :بعد إصابة هؤالء
المسلحين بضربة قاضية ،تمركزت فلولهم في الجرود بين لبنان وسورية
لممارسة عملهم التخريبي في البلدين ،لذلك علينا أن نكون على حذر دائم
وعلى الدولة اللبنانية من جيش وأجهزة أمنية أن تتخذ اإلجراءات االستباقية
وأن تتابع بدقة حركة هؤالء المسلحين» .ولفت إلى أنّ «هؤالء المسلحين من
الممكن أن يقوموا بعمل أمني تخريبي صغير وليس كبيرا ً بعد سلسلة الضربات
التي تلقتها هذه المجموعات» ،مؤكدا ً «أنّ الجيش والقوى األمنية هي من تحمي
الداخل اللبناني ،ونحن موجودون حيث نحن».

الحاج حسن

من جهته ،ش �دّد وزي��ر الصناعة حسين الحاج حسن على إرادة الحياة
الراسخة ،بفضل الشهداء.
وخالل افتتاح صالة ومطعم البدر على طريق سرعين بعلبك ،قال الحاج
حسن« :إنّ الشهداء الذين يستشهدون في هذه األيام يستشهدون دفاعا ً عن
لبنان والمسلمين سنة وشيعة والمسيحيين وعن ك ّل أحرار هذه المنطقة في
مواجهة الظالمين والتكفيريين ،وكما يسقط لنا شهداء هنا يسقط شهداء في
فلسطين في مواجهة الصهاينة هناك على أرض المعركة وحيث يوجد رجال
هنا يوجد رجال هناك وهناك رجال يجاهدون وهنا على أرض المؤسسة رجال
يبنون ويعملون وينتجون وهذا هو التكامل بين الشهادة والنجاح».

الخازن ّ
يحذر من ا�ستمرار ال�شغور
ح ّذر رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن من «إبقاء
رئاسة الجمهورية شاغرة وانعكاس ذلك تعطيالً لسائر المؤسسات وشؤون
الناس».
وقال في تصريح أمس« :أن يبح صوت البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي في الدعوة إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية ،وأن يصل معه األمر إلى
ح ّد طفاح الكيل ،إنما يعكس حال الالمباالة في إدارة البالد في غياب الراعي
الدستوري لمؤسساتها وانتقال العدوى إلى مجالس الوزراء المعطلة وشؤون
الناس المتخبطة في أزمات معيشية وإجتماعية واقتصادية لم تعد تحتمل».
ورأى الخازن «أنّ وص��ول البالد إل��ى ه��ذه الحالة المزرية من المشكالت
واستسهال الحلول المعلبة ،هو الشلل بعينه» ،سائالً« :عالم التأخير في إجراء
االنتخابات الرئاسية النتظام دورة الحياة في الدولة والموقع الساهر على
مؤسساتها»؟

ن�شاطات �سيا�سية

ب ّري وغانم في عين التينة

(حسن ابراهيم)

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر أمس ،في عين
التينة ،رئيس لجنة اإلدارة والعدل النيابية النائب روبير غانم وعرض معه
األوضاع العامة وشؤونا ً برلمانية.
ثم استقبل مجلس إدارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي برئاسة
رئيس المجلس الدكتور فيصل شاتيال ،وت ّم البحث في شؤون المستشفى.
من جهة ثانية ،أبرق الرئيس بري إلى رئيس مجلس النواب البلجيكي
باتريك دويل مهنئا ً بانتخابه.
كما بعث برسالة إلى األمين العام لالتحاد البرلماني الدولي أنديرز
جوهنسون ،معربا ً فيها عن تقديره لدوره وما قام به طوال سنوات توليه
مسؤوليته على صعيد تعزيز دور االتحاد والقيم الديموقراطية.
استقبل رئيس الحزب التقدمي االشتراكي النائب وليد جنبالط بعد
ظهر أمس في منزله في كليمنصو ،وفدا ً من هيئة التنسيق النقابية ،ض ّم
رئيس الهيئة حنا غريب ونقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة
محفوض ،لبحث آخر التطورات المتعلقة بموضوع سلسلة الرتب والرواتب،
في حضور وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور ،والوزيرين السابقين غازي
العريضي وعالء الدين ترو ،والنائب هنري حلو ،ومفوض اإلعالم في الحزب
التقدمي رامي الريس وأمين السر العام في الحزب ظافر ناصر.
بحث وزير الثقافة روني عريجي ،في مكتبه في ال��وزارة ،مع سفير
المكسيك خايمي غارسيا في سبل تعزيز العالقات الثنائية بين البلدين ال
سيما الثقافية ،وآلية تنفيذ االتفاقية الثقافية الموقعة بينهما.
وأكد عريجي أهمية تفعيل هذه االتفاقية من أجل توثيق الروابط عبر
تنظيم أسابيع ثقافية مكسيكية في لبنان ،وأسابيع لبنانية مماثلة في
المكسيك لدعم وتعزيز العالقات واالستفادة من تبادل الخبرات ،متوقعا ً
حصول ذلك قريبا ً جداً.
تفقد وزير العدل أشرف ريفي قصر العدل في بعبدا قبل ظهر أمس،
بعد انتهاء أعمال الترميم والتجهيز فيه.
وأمل ريفي «انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن ألننا ارتكبنا
خطيئة بعدم انتخاب رئيس للجمهورية ،وعلينا أن نتحمل مسؤوليتنا
كلبنانيين في هذا اإلطار ،خصوصا ً أنّ مظلة األمان السياسية ارتدت على
عمل متعثر لمجلسي النواب والوزراء».
ورأى أنّ ما يجري في المنطقة «يضعنا أمام تحديات كبرى لنؤمن مظلة
أمان سياسية وعسكرية وأمنية» ،منوها ً بدور «األجهزة األمنية العسكرية
التي هي في حالة جاهزية كاملة ألنّ المرحلة ج ّد استثنائية».

جنبالط مستقبالً هيئة التنسيق النقابية في كليمنصو
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ال�سعوديّة في فم الت ّنين...
أميركي بتفكيكها؟
هل �صدر الأمر ال
ّ
} د .وفيق إبراهيم
تواصل «الفوضى األميركية الخالّقة» التنقل
بال جهد من بلد عربي إلى آخر ،في حركة تدمير
تستهدف تفكيك المجتمعات القائمة إلى وحدات
أص��غ��ر ت��ت��ح�� ّول إل���ى دوي��ل�ات ت��اف��ه��ة ف��ي إط��ار
المرحلة الجديدة من تط ّور الشرق األوسط.
األدوات ال��م��س��ت��ع��م��ل��ة ف����ي ال��ت��ف��ك��ي��ك هي
التناقضات المذهبية (لبنان وسورية والعراق)
والدينية واإلتنية (مصر وال��ع��راق) والجهوية
(ليبيا وت��ون��س) .وم��ع وصولها إل��ى مملكة آل
س��ع��ود ،تصبح أدوات التفكيك قبلية (القبائل
وآل سعود) مذهبية ودينية (وهابيون ومذاهب
سنية أخ��رى وشيعة واسماعيليون) وجهو ّية
(ال��ح��ج��از ون��ج��د وال��م��ن��ط��ق��ة ال��ش��رق��ي��ة) وداخ���ل
ال��م��ذه��ب ال��واح��د (وهّ��اب��ي��و «ال��ق��اع��دة وداع���ش»
والوهابية المتطوعة في خدمة آل سعود).
ب��ره��ان��ا ً ع�� ّم��ا قلنا ،تكفي ال��ع��ودة إل��ى وسائل
اإلع�لام األميركية واألوروب��ي��ة والخليجية في
السنوات ال��ث�لاث الفائتة ،ك��م أ ّم��ن��ت دع��م��ا ً لمدة
 24ساعة يوميا ً لجميع المنظمات اإلرهابية
ف��ي س��وري��ة وال��ع��راق ،وكيف قدمتها على أنها
معارضة مدنية متط ّورة في وجه أنظمة طائفية
متخلّفة ،ولم تسحب يدها من بعض أنواعها إالّ
في اليومين الماضيين فحسب.
ال��ري��اض ك��ان��ت بمنأى م��ن التفجير ،وكانت
ب��األح��رى إح���دى ال��ج��ه��ات األس��اس��ي��ة ف��ي دعم
اإلره��اب في سورية والعراق إلى جانب تركيا
وقطر تمويالً وتسليحا ً وإعالما ً وال تزال.
لإلضاءة على العالقة السعودية ـ اإلرهابية،
نكتفي ب��ال��ق��ول إنّ ك�لا ال��س��ع��ودي��ة واإلره����اب
ناتجان م��ن الفكر ال��وه��اب��ي ال��ذي ي���ر ّوج ل��ه في
معظم ال��ع��ال��م اإلس�لام��ي حيث ت��م�� ِّول الرياض
ال��م��س��اج��د وال���م���دارس ال��دي��ن��ي��ة .ول�لأم��ان��ة فإن
الوهابية قراءة دينية خاصة لإلسالم انقسمت
فور تأسيس المملكة في ثالثينات القرن الفائت
جناحين أصوليين ،أحدهما متمسك بحرفية
نصوص محمد بن عبد الوهاب ،واآلخر مرتبط
مصلحيا ً بآل سعود ومتط ّوع في تفسير الفقه
ال��وه��اب��ي ب��م��ا ي��خ��دم م��ص��ال��ح ال��ع��ائ��ل��ة المالكة.
وت��م��ك��ن آل س��ع��ود ب��ال��ت��ع��اون م��ع س�ل�اح الجو
ال��ب��ري��ط��ان��ي م��ن إب����ادة ال��خ��ط ال��م��ت��ش��دّد قصفا ً
ب��ال��ط��ائ��رات وذب��ح��ا ً وت��ش��ري��دا ً حتى انتهى منه
وأصبحت الوهابية في خدمة مصالح الملوك.
إالّ أن استعمال الوهابية ف��ي بناء تنظيمات
«ج��ه��ادي��ة» ل��ق��ت��ال ال����روس ف��ي أف��غ��ان��س��ت��ان في
س��ب��ع��ي��ن��ات ال���ق���رن ال���ف���ائ���ت أع�����اد ب��ع��ث التيار
المتشدد (عبدالله عزام وأسامة بن الدن ،للزوم
المصالح األم��ي��رك��ي��ة ف��ي ص��راع��ه��ا م��ع روسيا
وإي����ران ال��ص��اع��دة إس�لام��ي��اً ،وه��ك��ذا أصبحت
االس��ت��خ��ب��ارات ال��س��ع��ودي��ة ت��رع��ى المتشددين
الوهابيين في الرياض ومجمل العالم اإلسالمي،
لوقف اندفاعة طهران نحو الخليج .وألن طابخ
الس ّم آك��لُ��ه ،وص��ل اإلره��اب إل��ى ب�لاد آل سعود
منجزا ً هجمات انتحارية على مراكز سعودية
متعددة ،وهذه بال شك بداية المشروع المطلوب
أميركيا ً.
يتبين بالتحليل أن جميع التنظيمات اإلرهابية
العاملة في سورية كانت تحظى برعاية أميركية
ـ غ��رب��ي��ة ـ ت��رك��ي��ة ـ خ��ل��ي��ج��ي��ة ،ق��ب��ل أن ينكشف
إرهابها .والمعروف بحسب معلومات الصحافة
األم��ي��رك��ي��ة أن االس��ت��خ��ب��ارات ال��غ��رب��ي��ة تسيطر
على معظم ق��ي��ادات التنظيمات اإلره��اب��ي��ة ،وإالّ
من يصدق أن واشنطن لم تكن تعرف مسبقا ً

بهجوم «داع��ش» على العراق ،والدليل أن وزير
الخارجية األميركي كيري قال لرئيس الوزراء
ال��ع��راق��ي ال��م��ال��ك��ي بحسب م��ا ن��ش��رت صحيفة
«الحياة» السعودية« :نحن متأكدون أن داعش
هي عنوان تحالف بين تجمعات كبيرة بعضها
وه��اب��ي والقسم األك��ب��ر ليس وه��اب��ي��اً» ،مضيفا ً
أن لدى هؤالء «بيئة حاضنة كبيرة بين السنّة».
والطريف أن��ه رف��ض «تنفيذ هجمات عليها في
ال��م��وص��ل» ب��ح��ج��ة أن األم��ي��رك��ي��ي��ن ال يريدون
إلحاق األذى بالمدنيين .فكيف تحارب واشنطن
اإلره���اب لديها وتبيحه ف��ي ال��ع��راق وسورية؟
وكيف ترفض ضربه وتح ّذر إيران من ضربه؟
ن��س��ت��ن��ت��ج أن ث��م��ة ع�ل�اق���ات م��ص��ل��ح��ي��ة بين
ال���ط���رف���ي���ن ،ال ش���ك ف���ي أن أه��م��ه��ا المصلحة
األميركية التي بات واضحا ً أنها تريد النيل من
النفوذ اإليراني ومنع إعادة تشكل العراق كبلد
أساسي في الخليج.
ب��ع��د ه��ذه ال��م��ق��دم��ة ،علينا ال��رب��ط ب��ي��ن الدعم
األميركي لإلرهاب وانتقال هذا اإلرهاب للعمل
ٌ
استكمال
في السعودية .هل هي مصادفة؟ أم
لمسيرة الفوضى الخالقة في العالم العربي؟
ولماذا تريد واشنطن تفكيك بلد موالٍ لها؟
هنا ي��ق��ال إن الخليج ك��لّ��ه مرتبط بالواليات
ال��م��ت��ح��دة ب��م��وج��ب م��ع��اه��دات وق��واع��د أميركية
تنتشر فيه .والرياض ترتبط بأميركا بمعاهدة
كوينسي المستمرة حتى عام  .2065لذا ليس
ثمة خ��وف م��ن اجتياحات خارجية ،وي��ب��دو أن
الرياض توهمت قدرتها على استعمال أميركا
ه���راوة بيدها ت��ض��رب بها م��ن ت��ش��اء ،وأنشأت
ن��ف��وذا ً خ��اص��ا ً بها تناقض أح��ي��ان��ا ً م��ع مصالح
واشنطن (مصر) وإي��ران ،لذلك يعتقد الخبراء
أن واشنطن تريد تفكيك السعودية على نحو
ترفع فيه من نفوذها في الشرق األوسط الجيد،
وقاعدة التفكيك تقوم على إنشاء كيانات صغيرة
متحاربة مذهبيا ً وأقلّيا ً وجهو ّيا ً (نجد ،الحجاز،
عسير ،المناطق الشرقية) يسهل اإلمساك بها
وإدارت���ه���ا .وال��م�لاح��ظ أن واش��ن��ط��ن تميل إلى
إلحاق مكة المكرمة ب��األردن على أس��اس إنهاء
القضية الفلسطينية ،باعتبار أن مكة من أركان
اإلس��ل�ام واس��ت��ث��م��ار اق��ت��ص��ادي ك��ب��ي��ر يقضي
حاجة األردن ويمنع عنه التس ّول الدائم.
أم��ا ال��م��ف��اج��أة فتتمثل ف��ي سعي أم��ي��رك��ا إلى
استحداث إقليم شيعي من جنوب العراق وبغداد
يضم المناطق الشرقية ف��ي مملكة آل سعود
والبحرين .وهكذا ُتنتج أقاليم مذهبية وقبلية
متحاربة ومتقاتلة وتصبح «إسرائيل» فيه القوة
األكبر وصديقة من يدفع أكثر .وإذا ك��ان نشر
المذهب الوهابي في جزيرة العرب أدّى إلى ذبح
عشرات أل��وف البشر في القرن الماضي على
ي��د قبائل آل س��ع��ود ،ف��إن ال��م��ش��روع األميركي
الجديد لن يمر إالّ على جثث مئات األل��وف من
أبناء المنطقة.
فهل بدأ تفكيك الخليج؟
ال ب��أس في البوح بمعلومة مه ّمة ت��ت��ردّد في
األوساط األكاديمية األميركية وتقول إن حكام
قطر هم من قبيلة تميم العريقة والمنتشرة بقوة
في نجد والحجاز ،والتي ينتمي إليها محمد بن
عبد الوهاب مؤسس المذهب الوهابي الحنبلي.
أال تدعو هذه المعلومة إلى التفكير في األسباب
ال��ت��ي ت��ج��ع��ل م���ن ح��ك��ام ق��ط��ر خ�����دّام السياسة
ال��خ��ارج��ي��ة األم��ي��رك��ي��ة؟! أال ي��ح��ل��م��ون بمملكة
واسعة فسيحة األرجاء على حساب آل سعود ـ
انتظروا ...واأليام تفصل ،ألن الكيانات العريقة
مج ّرد حبر أقالم ال تستند إلى حقائق.

