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استقالة السيد محمد الغنوشي رئيس وزراء تونس تجاوبا مع مطالب الثوار التونسيين 
في مظاهراتهم االحتجاجية التي طالبت وما زالت، بازالة كل رجاالت النظام السابق من 

الذي طرحه توني بلير رئيس وزراء ' التغيير المتحكم به'السلطة تؤكد ان مفهوم 
بريطانيا االسبق، والصديق الحميم السرائيل قد سقط في تونس على االقل، وفي طريقه 

والمأمول ان نرى حكومة احمد شفيق التي اقسمت يمين الوالء امام . للسقوط في مصر
 .الرئيس المخلوع حسني مبارك تواجه المصير نفسه

الغرب بقيادة الواليات المتحدة االمريكية يريد تغييرا سطحيا، يغير وجوها وال يغير 
االول الحصول على نفط رخيص دون اي : انظمة وسياسات، لتحقيق هدفين اساسيين

 .انقطاع، والثاني بقاء اسرائيل دولة نووية عظمى
فالالفت ان العواصم الغربية لم تبد اي تعاطف حقيقي مع ثورة الشعب الليبي اال بعد 

مليون برميل  1.6ليبيا تنتج (حدوث انخفاض في صادرات النفط الى ما يقرب النصف 
والالفت ايضا ان السيدة . وارتفاع اسعاره فوق المئة وعشرة دوالرات للبرميل) يوميا

هيالري كلينتون لم تبد التعاطف المتوقع مع انتفاضة الشعب البحريني، ولم تنطق بكلمة 
واحدة تجاه انتفاضة الشعب العراقي المتواصلة سواء في بغداد واالنبار والموصل 
ومناطق عراقية اخرى، او في السليمانية ضد فساد حكومة السيد جالل الطالباني 

 .وحزبه
عدم تعاطف السيدة كلينتون مع انتفاضتي العراق والبحرين يعود الى العامل النفطي 

بالدرجة االولى، فالعالم الغربي ال يمكن، بل ال يستطيع، ان يتحمل انقطاعا في امدادات 
النفط العراقي، وبدرجة اقل، النفط البحريني، بالتزامن مع الغموض الذي يلف النفط 

الليبي حاليا، الن هذا قد يرفع اسعار النفط الى اكثر من مئتين او ثالثمئة دوالر للبرميل 
الواحد، االمر الذي سينسف كل المحاوالت الدؤوبة التي تبذل حاليا، وتنفق فيها 
 .تريليونات الدوالرات، الخراج االقتصاد الغربي من حال الركود الذي يعيشه حاليا

ولعل من المفيد االشارة الى انه في الوقت الذي ابدت فيه االدارة االمريكية تعاطفا كاذبا 
ضد ) الفيتو(مع ثورات الشعوب العربية في تونس وليبيا ومصر، استخدمت حق النقض 

مشروع قرار تقدمت به المجموعة العربية في مجلس االمن الدولي بطلب من السلطة 
الفلسطينية يدين االستيطان االسرائيلي في االراضي المحتلة، وهو استيطان غير 

مشروع ووصفته السيدة سوزان رايس سفيرة امريكا في االمم المتحدة بانه يعرقل 
 .عملية السالم في المنطقة

' ' ' 
وفي االطار نفسه يمكن االشارة الى البرود االمريكي الغربي الملحوظ تجاه انتفاضة 

، وانما تنظيم 'البرود'الشعب اليمني، ومن المؤكد ان العامل النفطي ليس سبب هذا 
حيث تعول االدارة االمريكية كثيرا على النظام اليمني للتصدي لهذا التنظيم ' القاعدة'

والتعاون مع الحرب التي يشنها الغرب بقيادة الواليات المتحدة الجتثاثه تحت عنوان 
 .'الحرب على االرهاب'

العالم الغربي كان يعلم جيدا ان النظام الليبي نظام غارق في الفساد، ويملك سجال سيئا 
على صعيد انتهاك حقوق االنسان، واضطهاد الشعب الليبي ومصادرة جميع حرياته 
وحقوقه االساسية في العيش الكريم، ولكنه لم يتردد مطلقا في فرش السجاد االحمر 

للعقيد معمر القذافي، واالحتفاء به ضيفا عزيزا مكرما في قمة دول الثماني الصناعية 
الكبرى التي انعقدت في مدينة اكويال االيطالية قبل عامين فقط، جنبا الى جنب مع قادة 

امريكا وبريطانيا وايطاليا وفرنسا واليابان والمانيا والصين وروسيا، واصبح صديقا 
حميما لبلير، وزارته كوندوليزا رايس في خيمته بطرابلس، وفعل الشيء نفسه سيلفيو 

 .برلوسكوني االيطالي، ونيكوال ساركوزي الفرنسي والقائمة تطول
كلمة السر التي حولت العقيد الليبي من ارهابي مجرم الى صديق حميم في اقل من 

عامين هي النفط، وارصدة ليبيا التي تزيد عن مئتي مليار دوالر، وصفقات البيزنس، 
والكعكة التجارية الضخمة التي تتمثل في اعادة بناء دولة ال توجد فيها بنى تحتية وال 

 .فوقية، حولها زعيمها الى حقل تجارب لنظرياته الفاشلة المدمرة
مجرد ان تخلى العقيد القذافي عن برامجه النووية، وترسانته من االسلحة البيولوجية 

والكيميائية، وفتح حوارات مع االسرائيليين من خالل قنوات سرية وعلنية، وفضح 
انشطة العالم النووي الباكستاني المسلم عبد القدير خان ومساعداته التقنية والعلمية 

لدول مسلمة في مجال الذرة، بتنا نرى خيمته تنصب في جميع العواصم الغربية مع كل 
) القذافي كان يحب حليب النوق طازجا(الديكورات االخرى المصاحبة لها مثل النوق 

والحارسات الثوريات الجميالت، والدروس لشرح الشريعة واالسالم لالوروبيات 
 .الفاتنات

الديمقراطية وحقوق االنسان والحريات تحتل مكانا مهما في اجندات الزعماء الغربيين، 
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ايان  ابراهيم درويش: تقديم وترجمة  
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التعاطف مع الضحية أخفى وراءه نفاق 
الروائي وقتل المدينة

نَحٌل وعنَاكب توفيق قريرة. د   

 

فيلم ليس له ' المركب': يسرا اللوزي   
عالقة بقراصنة البحر 

هل األنظمة وحدها صارت برسم  غادا فؤاد السمان  
التغيير؟

ليبيا عبد الرحمن شلقم   

 

من الذي سرق آثار توت  أحمد عثمان  
عنخ آمون من متحف القاهرة؟

االسم المستعار بين الخوف والحرية  تمارا محمد  
الالمحدودة 

 

السينما المغربية وتزوير  حسن بنشليخة  
الحقائق

 

..الحرية ليست كلمة مطاع صفدي  

 

الملك هللا : السعودية مضاوي الرشيد. د  
والحكم للشعب

 

الشعوب ' كيمياء' محمد صادق الحسيني  
!واقدار االنظمة

كيف نحطم اسوار السجن السياسي  كرمة النابلسي. د  
الذي نعيش فيه اليوم؟

 

ليبيا واألردن ومالمح التغيير  أيمن خالد  
المكلف

 .الفاتنات
الديمقراطية وحقوق االنسان والحريات تحتل مكانا مهما في اجندات الزعماء الغربيين، 
ولكنها تتقدم وتتراجع حسب المصالح التجارية، واسعار النفط، فقد كان مفاجئا ان نرى 

ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا يزور معرض ايدكس للسالح في ابو ظبي على 
رأس وفد من ممثلي صناعة االسلحة البريطانية للترويج لهذه الصناعة، وعقد صفقات 

 .مع حكومات عربية ديكتاتورية فاسدة بمليارات الدوالرات
' ' ' 

ما يثير الغيظ، غيظي انا على االقل، ان المستر كاميرون كان يبدي دعمه للديمقراطية 
والثورات الشعبية المطالبة بها، وهو يتفاوض مع زعماء االنظمة التي من المفترض 

 .ان تطيح بها هذه الثورات لتعزيز قدراتها العسكرية والقمعية
الثورات الشعبية المباركة التي نرى نماذجها المشرفة في ليبيا وتونس ومصر والعراق 
واليمن والبحرين ال تستهدف ازالة انظمة ديكتاتورية فاسدة فحسب، وانما اعادة جذرية 

لصياغة العالقات مع الغرب، وانهاء سياسات الهيمنة والتبعية التي استمرت طوال 
 .الثالثين عاما الماضية على االقل

ومن المفارقة ان النظام الليبي الذي غير موقفه اكثر من مئة وثمانين درجة تجاه 
الغرب، وتحول الى خادم مطيع لسياساته، وصديق حميم لتوني بلير الذي دمر بلدين 
مسلمين هما العراق وافغانستان بتحالفه مع المحافظين الجدد، هذا النظام يحذر حاليا 
من التدخل الغربي االستعماري، واقامة مناطق حظر جوي يشرف عليها حلف الناتو 

 .وطائراته
فهذا التدخل ان حصل فنتيجة للمجازر التي ارتكبها القذافي في حق الليبيين العزل منذ 

اندالع الثورة، واالستعانة بالمرتزقة ضد ابناء جلدته، ورفض تطبيق اي اصالحات 
 .سياسية او اقتصادية، وتحويل البالد الى مزرعة لبطانته الفاسدة

القلق الغربي سيبلغ ذروته اذا وصلت االنتفاضة الشعبية الى المملكة العربية السعودية، 
حيث اربعون في المئة من احتياطات النفط العالمية، وجرى انخفاض في الصادرات 

هنا ربما نشاهد قناع الديمقراطية الكاذب ) السعودية تصدر تسعة ماليين برميل يوميا(
 .يسقط عن وجوه زعماء الغرب بشكل مدوٍ

العاهل السعودي رصد ثالثين مليار دوالر في محاولة استباقية لمنع وصول شرارة 
الثورة الشعبية الى بالده، حيث وعد بمنح دراسية واعفاءات ديون وتسهيالت سكنية، 

واصالح احوال التعليم والصحة، وخلق وظائف للعاطلين، ولكن ما يريده الشعب هو 
 .الملكية الدستورية واالصالحات السياسية وهو محق في مطالبه المشروعة هذه

 

 نفاق الــدول الغربية -عمــرو ســـالم 
تؤكد األحداث األخيرة مــرة أخرى أن الدول الغربية ال يحركها أي وازع أخالقي في تعاملها مع قضايا 

أو بلير أو أثنار  2أو بوش 1حين أرى أوباما اليوم ال أجد كبير فرق بينه وبين بوش. العرب والمسلمين
 ...وغيرهم من قتلة أطفال العراق وفلسطين وأفغانستان الخ

 ليبيا مهمة -عبود 
ال احبذ قيام ثورة اخري حتي يسقط القذافي النه اذا طالت االزمة الليبية ستكون التدخل االجنبي حتمية 
سيتم احتالل ليبيا وسندخل في دوامة اخري اولها ستخمد الثورات وتسرق فورا عالوة سيتبدأ النظمة 

 القمعية بتصفية حسابات للمتظاهرين فورا اهللا يستر يا استاذ عبدالباري

 تيمنا بقول السيد عطوان -احمد المهندس 
السيد عبد الباري عطوان قال في قناة الحوار ان النظام التونسي حجب موقع الجريده فسقط والمصري 

كذلك النظام السعودي الظالم المستبد يحجب هذه الجريده العظيمة االن وبإذن واحد أحد سوف يسقط على 
فكرة انا من السعودية وقد تحايلت علي الحجب الغبي لكي ارى هذا الموقع وعرفت لماذا النظام يحجب 

 الموقع

 متحف عربي خاص -باسم النرويج 
في متحف عربي خاص وان تتاح ) علي االقل الطرودين(انا اقترح وضع القذافي ورفاقه الزعماء العرب 

 الفرصه لكل الشعب العربي بزيارتة واخذ صور تذكارية معهم

nabil alashtal - الغرب يقف مع الواقف وينقلب عليه عند سقوطه 
الغرب يقف مع حكام العرب النهم يؤمنوا لهم كل مايحتاجنة من نفط ومال وحرمان شعوبهم من ذلك 

وسوف يقفون مع القذافي ويتمنون مع حكام العرب عدم تمكن الثوار من اسقاط نظام القذافي النه يمثلهم 
والثوارت الشعبية العربية لن تنجح اال بطرقتين اما القاء , وسرعان سقوطه يعني سرعان لسقوطهم 

القبض على حكام العرب مع وزرائهم من قبل المتظاهرين او االتجاه الى المقاومة الشعبية ضد حكام 
اما المظاهرات في الساحة بدون , العرب على غرار مقاومة الشعب الليبي ضد الدكتاتور معمر القذافي 

القاء القبض على حكام العرب مع وزرائهم لن تنجح وخير مثال وزراء حسني وزين العابدين مازالوا 
 .يمارسوا اعمالهم 

 ثورة ليبيا والنفاق الغربي -ام اسراء 
من خالل المقال فهمت أن الزعماء االوربيون يخشون غضب الزعماء العرب و يبالغون في نفاقهم من 

و لكن هذا التحكم يصب , اذا فعليا الزعماء العرب يتحكمون في الغربيين و ليس العكس, اجل مصالحهم
هذا يجعلنا نتفاءل أنه اذا جاء الحاكم . في مصلحة الحكام العرب فقط و ليس في مصلحة الشعوب العربية
اذا جاء مثل هذا الحاكم الى سدة  -العربي الذي يضع مصلحة شعبه و بالده قبل مصلحته الشخصية 

ندعو اهللا أن . سيكون الغرب خاضعا للعرب حفاظا على مصالحه المادية -الحكم في معظم الدول العربية
 .يرينا هذا اليوم حتى نستعيد مكانتنا بين االمم

 أمريكا سياستها امبريالية مفضوحة -خالد الهواري كاتب سويدي من أصل مصري 
السياسة أالمريكية ليست بجديده علينا وهي سياسة أمبريالية مفضوحة التحتكم الي المبادء والقيم ولم 

تكن أمريكا في يوم من أاليام علي أختالف أالدارات ألتي تتولي فيها السلطة دولة صادقة في ماترفعة من 

 

المثليون يطالبون بمقاعد منفصلة في كأس 
 2012ا9مم ا9وروبية 

 

 مزيد
 

 

 

 

استقالة محمود سعد من التلفزيون المصري 
ورئيس الوزراء يؤكد انه ترك بسبب تخفيض 

 مرتبه
 

 

حليمة بولند تتعرض للنقد بسبب صورة مع 
 القذافي

 

 

القبض على نقيب الموسيقيين المصريين 
 بتھمة البلطجة

 

 

محمد فؤاد وعد با�نتحار حال تنحي مبارك 
 والجمھور يطالبه بتنفيذ وعده

 مزيد
 

 

 

 

سعودية اقترضت لزوجھا من أجل مشروع 
 تجاري فتزوج عليھا

 

 

تلميذ امريكي أنبه المدرس فأطلق عليه النار 
 وأرداه

 

 

مستشفى تاي�ندي يعرض إجراء عملية 
 تحويل جنس مجانا لفائزين بمسابقة 

 

 

ستيني سعودي يشترط على زوجته الشابة 
 التبرع له بكليتھا مقابل ط�قھا منه

 مزيد
 

 

 

 منوعات

 أخبار خفيفة

 تحقيقات
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