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ـعنكبوت»

ّ
السعودية تفترق عن صحف الغرب

ّ
م�غ�ن� ّ�ي��ة وم�ص�ط�ف��ى ش �م ��ران ،وعلقت
الف �ت��ة ك�ب�ي��رة ك�ت��ب عليها «إسرائيل
أوهن من بيت العنكبوت» ،اضافة الى
ُ
ص��ور ّ
ابات اسرائيلية د ّم��رت في
لدب
ُ
ح��رب تموز ،وأح�ي��ط امللعب باألعالم
اللبنانية وااليرانيةّ .
«امل� � ّن ��اس� �ب ��ة ه� � ��ذه ت � �ع� ��زز صمودنا،
ّ
والقوة وتجعلنا أكثر
وتؤكد النصر
ث �ق��ة ب �ق��درت �ن��ا ع �ل��ى ال �ع �ي��ش بأمان،
ّ
ب �خ�ل�اف م ��ا ي� � ��ردده ال �ب �ع��ض» ،يقول
محمود س�ع��د ،أح��د أص�ح��اب املنازل
القريبة من امللعب .ويرى أن «األهالي
ال��ذي��ن ش�ه��دوا ح��رب ت�م��وز ،وسمعوا
خ�ط�ب��ة ال�س�ي��د ن�ص��ر ال �ل��ه ف��ي امللعب
ذات��ه يشهدون اليوم املزيد من الدعم
واإلح � �س � ��اس ب� ��األم� ��ان وال � �ق � � ّ�وة عند
اع� �ت�ل�اء ال��رئ �ي��س ن �ج��اد امل �ن �ب��ر الذي
اع �ت�ل�اه س� ّ�ي��د امل �ق��اوم��ة ول ��م يستطع
جيش أكبر ّ
قوة في املنطقة الوصول

اليه ولو لدقيقة واح��دة» .ويرى فؤاد
ّ
�ي في
ب ��زي ن�ف�س��ه «م�ح�ظ��وظ��ًا إلق��ام�ت� ّ
هذا املكان الذي أصبح أبرز املحطات
ألن الرئيس اإليراني وطأها بقدمه».
وي� �ق ��ول ر ّئ� �ي ��س ب �ل��دي��ة ب �ن��ت جبيل،
ع�ف�ي��ف ب � ��زي« :ل �ه��ذا ا ّمل �ل �ع��ب دور في
ت��ذك�ي��ر األه��ال��ي ب�م�ح��ط��ات االنتصار
ّ
وال � �ت � �ح� ��دي ،ون� �ح ��ن ال � �ي� ��وم ن � ��رى أن
حضور نجاد إلى هذا امللعب هو دعم
اضافي لنا وملقاومتنا».
ً
ان �ت �ظ��رت ال �ح �ش��ود ال �غ �ف �ي��رة طويال
قبل أن يصل ّ ال��رئ�ي��س اإلي��ران��ي ،فقد
ك��ان من املتوقع أن يصل في الساعة
الثالثة والنصف عصرًا لكنه وبسبب
ّ
اإلج � � � ��راءات األم �ن �ي��ة امل � �ش� ��ددة وصل
ق��راب��ة ال �س��اع��ة ال�خ��ام�س��ة والنصف،
زوجته قد وصلت قبله بنحو
وكانت
ّ
س��اع��ة .أط ��ل ال��رئ �ي��س امل�ن�ت�ظ��ر وسط
تصفيق ح� ّ
�ار برفقة السفير االيراني

غضنفر ركن آبادي ومسؤول الجنوب
ف��ي ح ��زب ال �ل��ه ال�ش�ي��خ ن�ب�ي��ل قاووق،
وحضور ممثلني عن الرؤساء الثالثة
وع � ��دد م ��ن ال � � � ��وزراء وال� � �ن � ��واب .وقف
ص��ام�ت��ًا ل��دق��ائ��ق ي�ن�ظ��ر إل��ى الحشود
ال�ف��رح��ة وال��راي��ات ال�ك�ث�ي��رة املرفوعة.
النائب محمد ّ رع��د مرحبًا
ثم تحدث
ً
ب��ال �ض �ي� ً�ف ،ق ��ائ�ل�ا« :ت �ح��ل ب�ي�ن�ن��ا أخًا
م � �س� ��ؤوال أم �ي �ن��ًا ن� ��اص � �رًا ،ف ��ي مكان
وق��ف فيه قبل سنوات ّ
سيد املقاومة
وس� ّ�ج��ل للتاريخ حقيقة ص��ارخ��ة ،أن
إس� ّ�رائ�ي��ل أوه ��ن م��ن ب�ي��ت العنكبوت.
تحل بالجنوب على تخوم فلسطني
حيث يكثر وجع القدس ،هنا سقطت
اس � �ط ��ورة ال �ص �ه��اي �ن��ة ،ه �ن��ا انكشف
زيف ّ
تفوقهم ،وهنا كان النصر املبني
ّ
واملؤزر ،ونبت فرع الشهداء ،وحضنت
األم��ة دم��اء املجاهدين ،وحمل اإلمام
الصدر ّ
هم الوطن».

على ه��ذا الشعب اللبناني ،أم��ا اآلن
فأين ه��م؟ وأي��ن أنتم أيها األبطال؟».
وأض� � � ��اف «أع � �ل� ��ن م� ��ن ه� �ن ��ا أن بنت
جبيل حية وباقية ،وليعلم القاصي
وال ��دان ��ي أن ب�ن��ت ج�ب�ي��ل ت�ق��ف اليوم
م ��رف ��وع ��ة ال � � � ��رأس وال � �ه� ��ام� ��ة وتقف
منتصرة وع��زي��زة أم ��ام ك��ل األعداء..
ليعلم العالم أن الصهاينة إلى زوال،
وأب � �ن ��اء ب �ن��ت ج �ب �ي��ل اس �ت �ط��اع��وا أن
ُيذيقوا العدو الغاشم طعم الهزيمة
امل ��رة ك�م��ا استطعتم أي�ه��ا األع ��زة أن
ت��دخ�ل��وا ال�ي��أس وال�ق�ن��وط إل��ى قلوب
الشياطني واملستكبرين».
وأك��د نجاد «ال�ي��وم ل��م يعد هناك أي
خ �ي��ار أم� ��ام ال�ص�ه��اي�ن��ة امل�ح�ت�ل�ين إال
االستسالم لألمر الواقع والعودة إلى
أوطانهم األصلية».
وتابع «سالم الله تعالى عليكم ،أيها
الشعب ال �ث��وري امل�ج��اه��د .س�لام الله
ّ
األحبة .يا من استطعتم
عليكم أيها
أن ترفعوا عاليًا راي��ات العزة وأعالم
الفخر واالنتصار».
وع � ّ�ب ��ر ع ��ن ش �ك�ً�ره ل �ل��دول��ة والشعب
ف��ي لبنان ،ق��ائ�لا «أع��زائ��ي وأحبائي،
أري� ��د أن أت ��وج ��ه إل �ي �ك��م ب��ال �ش �ك��ر من

ال�ش�ع��ب اإلي ��ران ��ي ال �ث��وري واملقاوم،
وق � ��د أت� �ي ��ت م� ��ن أرض الجمهورية
أرض الثورة
اإلس�ل�ام �ي��ة اإلي ��ران �ي��ةً ،
واإلي � �م� ��ان وال� �ح ��ق ،ن ��اق�ل�ا التحيات
القلبية الخالصة والعاطفة الصادقة
إليكم،
م��ن ق�ب��ل ك��ل ال�ش�ع��ب اإلي��ران��ي
ً
أيها الشعب املؤمن املجاهد ،حامال
ال� �ت� �ح� �ي ��ات ال� �خ ��ال� �ص ��ة م� ��ن القيادة
الحكيمة وال��رش�ي��دة ف��ي الجمهورية
اإلس�ل��ام � �ي� ��ة اإلي � ��ران � � �ي � ��ة .أت � �ي� ��ت كي
أشكركم وأشكر كل الشعب ،صغيره
وك�ب�ي��ره ،وأت�ق��دم بالشكر إل��ى جميع
امل� � �س � ��ؤول �ي��ن وق � � � �ي � � ��ادات الطوائف
وامل��ذاه��ب وأط�ي��اف��ه وم�ش��ارب��ه ،ولكل
املقامات الدينية البارزة ،علماء الدين
املسيحيني وع�ل�م��اء ال��دي��ن املسلمني
السنة والشيعة وال ��دروز ،أتيت لكي
أش� ��د ع �ل��ى أي � ��دي ال �ش �ع��ب اللبناني
الباسل وفخامة رئيس الجمهورية
م �ي �ش��ال س �ل �ي �م��ان ورئ� �ي ��س املجلس
النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة
سعد الحريري واألخ العزيز املجاهد
سماحة السيد حسن نصر الله».
ّ
وعبر نجاد عن آماله بالتغيير على
م�س�ت��وى ال�ع��ال��م ب�ق��ول��ه «ك��ون��وا على

ّ
ستتحرر
ث�ق��ة ب��أن فلسطني املحتلة
م � ��ن رج� � ��س االح� � �ت �ل��ال ب �ف �ض ��ل قوة
املقاومة وإيمانها .أعزائي وأحبائي،
راية العدالة قادمة ال محالة .أعزائي،
ال�ع �ش��ق وامل �ح �ب��ة ق ��ادم ��ان ال محالة.
املستضعفون ورج ��ال ال�ل��ه سيأتون
بقيادة حفيد ال��رس��ول األك ��رم (ص)،
املهدي املوعود املنتظر سيأتي بإذن
ال�ل��ه ،والسيد املسيح سيكون رفيقًا
وعونًا ل��ه ..الظلم سيزول والطغيان
س � ُ�ي �م �ح ��ى وك� � ��ل امل �س �ت �ض �ع �ف�ي�ن في
ه � ��ذا ال� �ع ��ال ��م س� ُ�ي �ك �ت��ب ل �ه��م النجاة
واالنتصار».
وأكد نجاد «أعزائي وأحبائي ،كونوا
على ثقة تامة بأن شعب الجمهورية
اإلس�ل�ام �ي��ة اإلي ��ران� �ي ��ة س�ي�ب�ق��ى على
ال � ��دوام وف ��ي ك��ل ال �ظ��روف واألحيان
إل��ى جانبكم ،أي�ه��ا الشعب اللبناني
ال � �ع ��زي ��ز ،وإل � � ��ى ج ��ان ��ب ك� ��ل شعوب
املنطقة».
وخ � �ت� ��م ال ��رئ � �ي ��س اإلي� � ��ران� � ��ي كلمته
ب��ال �ع��رب �ي��ة ب ��ال �ع �ب ��ارة اآلت� �ّي ��ة «أنتم
كالجبل الراسخ ،ونحن نعتز ونفتخر
بكم وسنبقى معكم أبدًا».
(إرنا)

فرضت زي��ارة الرئيس االي��ران��ي محمود
أح �م ��دي ن �ج��اد إل ��ى ل �ب �ن��ان ن�ف�س�ه��ا على
ال�ص�ح��ف ال�غ��رب�ي��ة ،بيمينها ويسارها،
بمحافظيها وليبرالييها ،فيما كان بارزًا
ت �ع��اط��ي ال �ص �ح��ف ال �ع��رب �ي��ة ،وال سيما
السعودية وامل�ص��ري��ة ،م��ع ال��زي��ارة باردًا،
وإن س �ع��ى ب�ع�ض�ه��ا إل ��ى ال�ت�س�ي�ي��س في
العناوين.
في فرنسا وبريطانيا والواليات املتحدة،
اختلفت األوضاع بني تغطية ميدانية أو
نقل األن�ب��اء ع��ن ال��وك��االت العاملية ،إال أن
املشترك هو التوقف عند أهمية الزيارة
ّ
«في عز التوتر املذهبي الداخلي».
وفي فرنسا ،اختلفت تغطيات «لوموند»
و«ل��وف �ي �غ��ارو»؛ ف��ال�ص�ح�ي�ف��ة األق� ��رب ّ إلى
ال �ح��زب ال�ح��اك��م ،أي «ل��وف �ي �غ��ارو» ،ركزت
ع �ل��ى ال ��رواي ��ة امل �ن��اه �ض��ة ل ��زي ��ارة نجاد،
ن��اش��رة ت�ح�ق�ي�ق��ات م �ي��دان �ي��ة (مخصصة
ل�ل�اش �ت ��راك ��ات امل ��دف ��وع � ّ�ة ع �ل��ى االنترنت
ل �ق��رائ �ه��ا) ع ��ن ك �ي��ف أن «االستخبارات
األجنبية العاملة في لبنان مهتمة بمعرفة
ع� ��دد ع �ن��اص��ر الحرس
ال � �ث� ��وري االي � ��ران � ��ي في
لبنان» ،بحسب الكاتب
جورج مالبرونو.
وف� � � ��ي ال � � �ي� � ��وم الثاني
ّ
ل � � � � �ل � � � ��زي � � � ��ارة ،شددت
«ل��وف�ي�غ��ارو» على ماذا
سيحصل خالل جولته
ال � � �ج � � �ن� � ��وب � � �ي� � ��ة ،وسط
االستنفار اإلسرائيلي
على الحدود .وتطوعت
ال �ص �ح �ي �ف��ة اليمينية
ب ��ال� �ج ��زم ب ��أن ��ه «باتت
ال� �ص ��واري ��خ االيرانية
ال�ت��ي نالها ح��زب ال�ل��ه ب��واس�ط��ة التواطؤ
ال �س��وري ق� ��ادرة ع�ل��ى إص��اب��ة ت��ل أبيب».
ل �ك��ن ص�ح�ي�ف��ة «االش� �ت ��راك ��ي» الفرنسي،
«ل� �ي� �ب ��راس� �ي ��ون» ،ب � ��دت ق �ل �ي �ل��ة االهتمام
ب ��ال ��زي ��ارة ،إذ ج ��اء خ �ب��ر ت�غ�ط�ي�ت�ه��ا عبر
م��راس�ل�ت�ه��ا ف��ي ب �ي��روت إي��زاب �ي��ل ديليربا
على موقع الصحيفة على االنترنت في
ذيل األخبار الدولية.
ف��ي ب��ري�ط��ان�ي��ا ،رك ��زت «ال �غ��اردي��ان» على
«الطابع التقسيمي» للزيارة« ،بني الشيعة
واألط� � ��راف امل��وال �ي��ة ل �ل��والي��ات املتحدة».
وفيما وصفت استقبال نجاد بـ«استقبال
األب� �ط ��ال» ،ع�ل��ى غ� ��رار وص ��ف «استقبال
األم��راء» لصحيفة «اإلندبندنت» ،سردت
«ال �غ��اردي��ان» بعض م��ا ج��اء ف��ي الرسالة
ال�ت��ي ّ
وجهتها إل��ى ن�ج��اد  250شخصية
س �ي��اس �ي��ة ل �ب �ن��ان �ي��ة ،ال� �ث�ل�اث ��اء املاضي،
وط��ال�ب�ت��ه فيها ب��وق��ف ت�م��وي��ل ح��زب الله
وتسليحه وتدريبه.
ّ
بدورها ،رأت «ديلي تليغراف» أن العنصر
األه� ��م ف ��ي ال ��زي ��ارة ه ��و م ��ا ح �ص��ل أمس،
ح�ين وق��ف الضيف االي��ران��ي على بعد 4
كيلومترات فقط من أعدائه االسرائيليني،
في بنت جبيل وقانا.
وم��ن الجهة املقابلة للمحيط األطلسي،
اه� �ت � ّ�م ��ت ص �ح �ي �ف��ة «ن � �ي� ��وي� ��ورك تايمز»
بتفاصيل االستقبال الشعبي «الشيعي»،
ل�ك��ن أي �ض��ًا ب��امل�ح�ك�م��ة ال��دول �ي��ة الخاصة
بلبنان ،وبتوقيت ال��زي��ارة االي��ران�ي��ة في
أج� ��واء م��ا ق�ب��ل ص ��دور ال �ق��رار االتهامي.
كما وضعت الصحيفة األميركية الزيارة
في إطار سلسلة املساعي االقليمية التي
تشترك فيها السعودية وسوريا وتركيا

لتهدئة األوض��اع ف��ي لبنان ،مشيرة إلى
أن جميع امل�ح��اوالت للفصل ب�ين سوريا
وايران باءت بالفشل حتى اآلن .وشرحت
«نيويورك تايمز» لقرائها أن ايران دفعت
ماليني الدوالرات للبنان بعد حرب تموز
 2006ال �ت��ي «ل ��م ي�ك��ن ب��ام �ك��ان ح ��زب الله
النجاة منها لوال الدعم االيراني».
ف��ي امل�ق��اب��ل ،ع�ن��ون��ت «واش�ن�ط��ن ّ بوست»
تغطيتها ل�ل��زي��ارة ب�ـ«ن�ج��اد ي �ع��زز وضع
ح��زب الله بزيارته اللبنانية» .وشرحت
كيف أن زي��ارة الرئيس االي��ران��ي ّ تتزامن
مع نمو التوترات املذهبية بني سنة لبنان
ّ
«تعمق
وش �ي �ع �ت��ه ،ج ��ازم ��ة ب ��أن ال ��زي ��ارة
ًَ
االنقسامات اللبنانية إلى مدى خطير».
السياق التحليلي ف��ي الصحف الغربية
كان غائبًا عن الصحف العربية .فصحيفة
«األهرام» ،شبه الحكومية املصرية ،ركزت
ع �ل��ى االس� �ت� �ق� �ب ��ال ال �ش �ع �ب��ي ،وتقصدت
اإلش � � � ��ارة إل � ��ى «االس� �ت� �ق� �ب ��ال الشيعي»،
و«ال � �ح � �ش� ��ود ال �ش �ي �ع �ي ��ة» ،و«العناصر
األم� �ن� �ي ��ة م ��ن ح � ��زب ال� �ل ��ه وح ��رك ��ة أمل».
واس� �ت� �ب ��ق ال� �ك ��ات ��ب في
الصحيفة مكرم محمد
أح �م��د ،ال��زي��ارة ،مشيرًا
إل � ��ى أن� �ه ��ا ت� �ه ��دف إلى
تكريس الواقع االيراني
ف � ��ي ل � �ب � �ن� ��ان« .وفرض
إرادة ح ��زب ال �ل��ه بقوة
السالح».
ال� �ص� �ح ��ف السعودية
ع� �م ��دت إل � ��ى التعاطي
ب� � �ـ«م � ��وض � ��وع � � ّ�ي � ��ة» مع
ال � � � � � ��زي � � � � � ��ارة ،واكتفت
ّ
اإلخبارية،
ب��ال�ت�غ�ط�ي��ة
م� � � � � � ��ع ال � � � �ق � � � �ل � � � �ي� � � ��ل من
التسييس ،على غ��رار صحيفة «الوطن»،
التي عنونت «نجاد في بيروت واليوم في
الجنوب ...إسقاط الخارج على الداخل».
وأوردت تغطية الصحيفة حملة تلفزيون
«امل �س �ت �ق �ب��ل» خ�ل�ال ن�ق�ل��ه وق��ائ��ع الزيارة
واستخدامه عبارة «محمود احمدي نجاد
ف��ي ل�ب�ن��ان ،ب�ين ال�خ��ط االزرق والخطوط
الحمر» .ورأت أن الشعار «استعادة ولو
السياسيني
مبطنة ل�ت�ح��ذي��رات ع��دد م��ن
ّ
امل �ن ��اه �ض�ي ّ�ن ً ل� �ح ��زب ال� �ل ��ه م� ��ن ان تمثل
الزيارة تدخال في الشؤون اللبنانية» وأن
تكون «موجهة لطائفة وفريق معينني».
أم ��ا ب��اق��ي ال�ص�ح��ف ال �س �ع��ودي��ة املحلية،
فاعتمدت التغطية الخبرية الصرفة ،من
ّ
استثنائية.
دون إعطائها أهمية
في املقابل ،كان موقع «إيالف» السعودي
حريصًا على إدخال زيارة نجاد في إطار
ّ
الداخلية اللبنانية ،فنشر تقريرًا
األزم��ة
حول تأثيرات ما بعد الزيارة على األزمة.
ال�ص�ح��ف اإلي��ران �ي��ة ،م��ن ج�ه�ت�ه��ا ،أفردت
عناوينها لـ«حفاوة االستقبال اللبناني».
وح �م �ل��ت ص�ح�ي�ف��ة «ال� ��وف� ��اق» ،الصادرة
ب��ال�ل�غ��ة ال �ع��رب �ي��ة ،ع �ن��وان��ًا ك �ب �ي �رًا «لبنان
ك �ل��ه ي��رح��ب ب��ال��رئ �ي��س اح� �م ��دي نجاد».
وكتب رئيس التحرير مصيب النعيمي
افتتاحية الصحيفة تحت عنوان «شكرًا
للبنان».
أما صحيفة «إيران» الصادرة بالفارسية،
فقد عنونت «استقبال تاريخي لنجاد في
لبنان» .وحملت صحيفة «إي��ران دايلي»
الصادرة باالنكليزية عنوان «اللبنانيون
يشكرون السخاء اإليراني».
(األخبار)

ركزت الصحف
الغربية على أهمية
عز التوتر
الزيارة «في ّ
المذهبي الداخلي»

ّ
سياسي صباح أمس (بالل حسني ــ أ ب)
عون ونجاد في فطور
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