
  
 

 

 

 

 تصفح عدد اليوم من القدس العربي...

 اقرأ في عدد اليوم

 

المواجهة : 'اسامة واوباما' رأي القدس  

 مستمرة

 

 بروتوكوالت طارق علي صبحي حديدي  

 

 دفاعا عن البعثيين عبد الحليم قنديل  

 

ابو موسى يستبعد حربا ضد  كامل صقر  

 سورية ويرجحها على غزة او جنوب لبنان

 

رائعة فرنسية عن ' نبي' ابراهيم درويش  
رحلة جزائري مهاجر سيطر على العالم 

.. السفلي

 

ثربانتس أو نقد  كارلوس فوينتس  
ولكن في الكتاب .. حيا الى االبد: القراءة

 !فقط

 !!الشعار كبير والمشروع فاشل نصر جميل شعث  

 

المارشال اميل لحود  حسين علي شعبان  

 يضحك طويال

 

أساسية في ' ثيمة'الرقابة  نبيل درغوث  

 أفالم تونسية

حمالت لمحاربة العنصرية في لبنان ودعم  هيام حسان  

 !لحقوق المرأة بالمصطلحات

 

الدخول التركي على  مطاع صفدي  

 القضايا العربية المصيرية حدود وآفاق

 القواسم المشتركة بين غزة وهاييتي نقوال ناصر  

 

فلتات كوشنير  محمد صادق الحسيني  

 !وكيدية الغرب

 المواجهة مستمرة : 'اسامة واوباما'
 رأي القدس

25/01/2010 
 

  

شريط الشيخ اسامة بن الدن االخير الذي اصدره يوم امس، وتبنى فيه عملية التفجير 
الفاشلة لطائرة امريكية من قبل الطالب النيجيري عمر الفاروق عبد المطلب، يأتي على 

 :درجة كبيرة من االهمية سواء من حيث المضمون او التوقيت
الرئيس االمريكي مباشرة ' القاعدة'هذه هي المرة االولى التي يخاطب فيها تنظيم : اوال

) بكسر الطاء(، وبطريقة تعطي انطباعا بان الرجلين اي المخاطب 'من اسامة الى اوباما'
 .هما على قدم المساواة) بفتحها(والمخاطب 

يقف خلفها، اي انه هو ' القاعدة'تبني عملية التفجير لطائرة دلتا يؤكد ان تنظيم : ثانيا
الذي جند الطالب النيجيري وأعده لهذه المهمة، مما يعني ان المستقبل ربما يحمل 

لالمريكيين، والغربيين عموما، عمليات مماثلة، او ربما اكثر خطورة، فزعيم التنظيم اكد 
 .'ان االمريكيين لن ينعموا باالمن حتى نعيشه واقعا في فلسطين'

ربط عمليات الهجوم على الطائرات االمريكية باالوضاع المزرية في قطاع غزة : ثالثا
يريد استغالل ' القاعدة'بسبب الحصار االسرائيلي والرسمي المصري، يوحي بان تنظيم 

حالة االحباط المتضخمة حاليا ليس في الوطن العربي فقط من جراء ذلك، وانما في 
فهناك مؤشرات عن . قطاع غزة ايضا، حيث توقف اطالق الصواريخ بصورة شبه نهائية

تنامي قوة التنظيمات الجهادية الفلسطينية االقرب ايديولوجيا الى فكر القاعدة واساليبها 
 .القتالية

توقيت اصدار الشريط، وايصاله الى وسائل االعالم تزامن مع تطورات مفصلية، : رابعا
ابرزها فشل مهمة السناتور االمريكي جورج ميتشل في احداث اختراق في حالة الجمود 
الراهنة على صعيد عملية التسوية للصراع العربي ـ االسرائيلي، وقرب انعقاد مؤتمري 

لبحث ) يناير/كانون الثاني 29(وافغانستان ) يناير/كانون الثاني 28(لندن حول اليمن 
 .وحركة طالبان' القاعدة'كيفية مواجهة تنظيم 

اراد ان يقول للمؤتمرين في لندن، ومعظمهم ' القاعدة'ما نريد قوله ان زعيم تنظيم 
وديفيد مليباند ) امريكا(وزراء خارجية عرب واجانب، مثل السيدة هيالري كلينتون 

المملكة العربية (واالمير سعود الفيصل ) مصر(، والسيد احمد ابو الغيط )بريطانيا(
عالوة على رئيسي وزراء بريطانيا واليمن، اراد ان يقول لهم ان مؤتمرات ) السعودية

كثيرة مماثلة انعقدت على مدى السنوات التسع الماضية منذ احداث الحادي عشر من 
ما زالت في اوج قوتها، وقادرة على احداث اكبر قدر من ' القاعدة'سبتمبر، ولكن /ايلول

 .الرعب واالرتباك في مناطق عديدة من العالم، والغربي منه على وجه الخصوص
يملكان القدرات 'وزعيمه ان يقوال بوضوح، انهما ' القاعدة'بمعنى آخر يريد تنظيم 
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 !وكيدية الغرب

وسائل إعالم اسبانية تتهم برلمانيا  حسين مجدوبي  
الرباط واقامة عالقات مع القصر الملكي ' خدمة مصالح'بـ

 المغربي

 

مسؤولة امريكية تبرر فرض  كمال زايت  

 إجراءات أمنية على المسافرين الجزائريين

العاهل المغربي يضفي شرعية على  محمود معروف  
تعيين رئيس جديد لحزب من االغلبية الحكومية بعد صراع 

 شديد

 

حوار الحكومة  عبد اهللا بن مولود  
مرحلة 'الموريتانية مع السلفيين يدخل 

 اقناع الجناح المتشدد.. 'الجد

 

جنبالط سيقطع الربع  :الوزير اكرم شهيب  
االخير من المسافة الى سورية في الوقت 

شباط  14المناسب والمشاركة قائمة في 
 والقاء كلمة مرهون بشكل احياء الذكرى

جلسة تعديل الدستور اليوم تفجر عاصفة  :سعد الياس  
واتصاالت اسفرت عن تهدئة وسحب .. بين بري وعون

خفض سن االقتراع الى 

الجماعة : 'القدس العربي'عصام دربالة لـ :محمد نصر  
اإلسالمية تدين تفجير الطائرات المدنية ورفضت التحالف 

 مع القاعدة

حمل حكومة اليمن مسؤولية صعود تنظيم القاعدة في   

مقرب سابق من بن الدن يقول ان زوجته  جزيرة العرب

 وزعيم القاعدة حريص على صحته.. امل ال تزال ترافقه

: المفتش العام في الداخلية العراقية :ضياء السامرائي  
قادة أمنيون كبار متورطون في ملف استيراد جهاز كشف 

 المتفجرات

 

قال ان بالده تتعرض لحمالت هجوم من   
قوى اقليمية وإنها قادرة على رد الصاع 

مبارك يدافع عن الجدار على  صاعين
الحدود مع غزة وينتقد حماس بشدة ويحذر 

مسلمي ومسيحيي مصر من المساس 
 بالتعايش بينهم

تطالب مصر بإلغاء قانون الطوارئ ' هيومن رايتس'   

 وتنتقد وضع حقوق االنسان فيها

 

المجلس األعلى للصحافة يناشد    
وتحذير .. الصحافيين بعدم إثارة المشاعر

 البابا من السماح لألقباط باستعمال السالح

 

رسالة  دوركم روحي وليس استعماريا  

 :إلى الفاتيكان

عشرات المحتجين البريطانيين على  هيام حسان  
السياسة الخارجية لحكومتهم يواجهون أحكاماً بالسجن قد 

 تصل الى ست سنوات

 

بن الدن يتبنى محاولة االعتداء على    
ويؤكد ان الغارات على .. طائرة امريكية

 امريكا ستتواصل ما دامت تدعم اسرائيل

دعوات لمنع عدد من الدعاة المسلمين المعروفين من    

   

 .الرعب واالرتباك في مناطق عديدة من العالم، والغربي منه على وجه الخصوص
يملكان القدرات 'وزعيمه ان يقوال بوضوح، انهما ' القاعدة'بمعنى آخر يريد تنظيم 

لتنفيذ عمليات ضخمة تتحدى االجراءات االمنية الغربية الصارمة التي تكلف ' والنوايا
 .مليارات الدوالرات من اموال دافعي الضرائب

ورئيسه ' القاعدة'ولعل النقطة االهم التي يجب التوقف عندها تتلخص في قدرة تنظيم 
فمنذ عطلة اعياد الميالد التي . على الهيمنة على وسائل االعالم الغربية والعربية في آن

فوق مدينة ديترويت وحتى ' دلتا'بدأت بمحاولة تفجير الطائرة االمريكية التابعة لشركة 
وصور زعيمه يتصدران الصفحات ' القاعدة'اصدار الشريط االخير للشيخ بن الدن، واسم 

وهذا في حد ذاته انجاز . االولى للصحف ومطلع نشرات االخبار المرئية والمسموعة
اعالمي كبير، فاالعالم هو اوكسجين التنظيمات والجماعات المتشددة والمتطرفة 

 .واالرهابية
سجل هدفا في مرمى الرئيس االمريكي في وقت تتوالى عليه ' القاعدة'زعيم تنظيم 

الهزائم في العراق وافغانستان، وتتراجع شعبيته بشكل متسارع، سواء داخل امريكا او 
 .في العالم االسالمي، بعد ان عجز عن ترجمة ما ورد في خطابه في القاهرة الى اعمال

 
 
 
 

 ارسل هذا الخبر الى صديق بالبريد االلكتروني

 نسخة للطباعة

 ھل ترغب في التعليق على الموضوع؟ 
 

ترحب بتعليقات القراء، وترجو من المشاركين التحلي بالموضوعية وتجنب " القدس العربي"

كما ترجو الصحيفة من . ا6ساءات الشخصية والطائفية، ولن يتم نشر اي رد يحتوي شتائم

ويفضل ان . المعلقين ادخال ا6سم ا6ول واسم العائلة واسم الدولة وتجنب ا6سماء المستعارة

 . كلمة 200تكون التعليقات مختصرة بحيث 6 تزيد عن 

 

:األسم

:بريدك األلكتروني

:الموضوع

 : التعليق
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دعوات لمنع عدد من الدعاة المسلمين المعروفين من    

 دخول بريطانيا

 ؟!هل تأتي النجدة على يد كلينتون خالد سليمان. د  

برلمان يحرسه فيلق والفكة تحتل  عمر الكبيسي. د  

 بعشرة جنود

المصالح .. تدويل اإلرهاب في اليمن عادل أمين  

 المشتركة

 قصة الصدرية: حكايات عجوز فلسطيني منير شماء  

 المواضيع األكثر قراءة
 بروتوكوالت طارق علي صبحي حديدي   

 المواجهة مستمرة: 'اسامة واوباما' رأي القدس   

 دفاعا عن البعثيين عبد الحليم قنديل   

قال ان بالده تتعرض لحمالت هجوم من قوى اقليمية    

مبارك يدافع عن  وإنها قادرة على رد الصاع صاعين
بشدة ويحذر الجدار على الحدود مع غزة وينتقد حماس 

 مسلمي ومسيحيي مصر من المساس بالتعايش بينهم
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