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ّ
تصور إسرائيل لحدود فلسطني:

كانتونات محاصرة بالجدار واملستوطنات
م�س��رح�ي��ة ،ال�ع�ص��اب��ة ه� ّ�ي ه � ّ�ي» .ف��ي ه��ذا
ال ��وق ��ت ،ج ��رت م �ح��اك �م��ة رم ��زي ��ة شعبية
أص � � ��درت أح � �ك ��ام اإلع� � � ��دام ب �ح��ق م �ب��ارك
وسوزان ورموز من النظام السابق ُوقتلة
ً
ومساء ،أعلن
الشهداء من رجال الشرطة.
بدء اعتصام مفتوح حتى تسليم املجلس
العسكري السلطة ف��ورًا لرئيس مجلس
الشعب لفترة  60يومًا ،يدعو خاللها إلى
انتخاب رئيس للجمهورية قبل صياغة
ال ��دس� �ت ��ور ،م ��ع إل� �غ ��اء م �ج �ل��س ال �ش��ورى
واس �ت �ب��دال ال��وق��ت امل�خ�ص��ص الن�ت�خ��اب
أع �ض��ائ��ه ل�ل�إع ��داد الن �ت �خ��اب��ات رئ��اس�ي��ة
ت �ب��دأ ف ��ي م �ط �ل��ع ن �ي �س��ان امل �ق �ب��ل .م��وق��ف
اختلفت معه جماعة «اإلخوان املسلمني»
طبعًا التي تفض اعتصامها اليوم.
امل �ح��اف �ظ��ات امل �ص ��ري ��ة أي �ض ��ًا ت� �ب ��ارت ف��ي
منافسة بعضها لبعض م��ن حيث كثافة
امل � �ش ��ارك ��ة ال �ش �ع �ب �ي��ة؛ إذ خ � ��رج ع �ش ��رات
اآلالف من املواطنني في الصعيد والوجه
البحري يهتفون ضد حكم العسكر .وفي
اإلس �ك �ن��دري��ة ،ورغ ��م ه�ط��ل األم �ط��ار ،خ��رج
عشرات اآلالف في شوارع املحافظة من كل
التيارات ،في ساحة مسجد القائد إبراهيم
كالعادة ،وأمام مقر قيادة املنطقة الشمالية
ال �ع �س �ك ��ري ��ة ،وم �ب �ن ��ى ال� �ق� �ن ��اة ال �خ��ام �س��ة
الحكومية ،م��رددي��ن« :مهما نسقع مهما
تمطر ...حيسقط حكم العسكر».
وأول م��ن أم��س ،وف��ي م��ا يعكس ارتباكًا
واض� � � �ح � � ��ًا ،ج� � � ��اء ف� � ��ي ب� � �ي � ��ان ل �ل �م �ج �ل��س
العسكري أن��ه «م��ر ي��وم على ذك��رى ثورة
 25ي�ن��اي��ر ب�س�لام وس �ع��ادة ع�ل��ى الشعب
امل �ص��ري ب �ك��ل ط��وائ �ف��ه ال �س �ي��اس �ي��ة ،ول��ن
تؤثر فزاعات بعض املأجورين أو املغرر
ب �ه��م ل �ل �ع �ن��ف واالع� � �ت � ��داء ع �ل��ى امل �ن �ش��آت
الحيوية أو القوات املسلحة أو الشرطة».
وف��ي السياق ،يلتقي املجلس العسكري
باملجلس االستشاري املقرب منه ،اليوم،
ملناقشة طرحه «مبادرة التوافق الوطني»
ال � �ت� ��ي ت � �ط ��ال ��ب امل � �ج � �ل ��س االس � �ت � �ش� ��اري
ب ��اس� �ت� �ص ��دار م� ��رس� ��وم ق� ��ان� ��ون ب��إن �ش��اء
لجنتني :األول ��ى ل��وض��ع ت�ص��ور مل�ش��روع
الدستور الجديد ،والثانية تتولى اقتراح
آليات تأليف اللجنة التأسيسية.

محمود والقصر العيني) التزم اإلخوان
الصمت.
الثورة إذن عادت إلى مواجهة الفوضى
الكبيرة التي صنعها املجلس العسكري،
ودم� ��ر ج �س��ور االن �ت �ق��ال ال ��ي ج�م�ه��وري��ة
ج � ��دي � ��دة ب� � ��إص� � ��راره ع� �ل ��ى إع � � � ��ادة ب �ن��اء
دكتاتورية جديدة ،يحكمها كهنة خلف
ُ
الغرف املغلقة ،وت��دار بالتحكم عن بعد
م��ن م��ؤس�س��ات ال�غ�م��وض .مل ��اذا ل��م يفهم
اإلخوان املسلمون أنهم أصبحوا حزبًا ال
ينتظر الرضى العالي؟ هل ك��ان أمامهم
خيار آخر؟
أق � ��ام اإلخ � � ��وان أط ��واق ��ًا ت� �ح ��اول ح �ص��ار
امل �ي��دان وتغليب االح�ت�ف��ال على ال�ث��ورة،
ومع الحشود القادمة من كل االتجاهات
ح ��اص ��ر ال � �ث ��وار ح� �ص ��اره ��م ،وأص �ب �ح��ت
منصة اإلخ ��وان ه��دف��ًا ل�ل�ث��وار بهتافات:
«بيع بيع الثورة يا بديع» ،و«أن��ا موش
ج �ب ��ان أن� ��ا م� ��وش إخ � � � ��وان» .م �ن��اوش��ات
منصة اإلخ��وان كادت أن تنتهي بصدام
عنيف بعد التلويح ب��األح��ذي��ة ،وف�ق��دان
ّ
أع � �ص ��اب ل ��م ت �ع��ال �ج��ه م �س��ك �ن��ات ن��ائ��ب
إخواني هتف ّ
ضد العسكر.
ال �ث��ورة رش�ي�ق��ة ،خ�ف�ي�ف��ة ،ت�ع�ب��ر أزم��ات�ه��ا
وتنشر أفكارها في ال�ه��واء .كتب الثوار
ع�ل��ى م�ب�ن��ى م��اس�ب�ي��رو ب��ال �ض��وء يسقط
ح�ك��م ال�ع�س�ك��ر .م��اس�ب�ي��رو الي ��زال ي�ك��ذب:
ال� �ت� �ظ ��اه ��رات ت ��ؤي ��د ال �ع �س �ك��ر ،وال � �ث ��وار
ي� �ح ��اص ��رون امل �ب �ن��ى م ��ن أج� ��ل ت�ط�ه�ي��ره
م��ن ش�ي��اط�ين ال �ك��ذب .ال�ه�ت��اف��ات تخترق
اآلذان ،والصور تعيد العيون من عماها،
وال �ع �س �ك��ر ي �ن �ت �ظ��رون ف��ي ص �م��ت لحظة
يخرجون فيها من بحيرتهم اآلسنة .أين
ستكون محطة الغضب القادمة؟

بات معروفًا أن
حكومة االحتالل سعت من
خالل الجوالت االستكشافية
في عمان الى تقطيع الوقت
واملماطلة ،بعدما عرضت
تصورًا عن األمن يجعل من
فلسطني كانتونات محاطة
بالجدران
أك��دت مصادر فلسطينية واسرائيلية،
أم��س ،أن ال��دول��ة العبرية ع��رض��ت على
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين أف �ك��اره��ا ب �ش��أن قضية
الحدود والترتيبات األمنية إلقامة دولة
فلسطينية ف��ي املستقبل ،ف��ي محاولة
منها إلب �ق��اء امل �ح��ادث��ات االستكشافية
ف ��ي ع� �م ��ان ،ل�ك�ن�ه��ا ق � ّ�دم ��ت ت� �ص ��ورًا من
ال�ك��ان�ت��ون��ات امل�ح��اط��ة ب��أس��وار ،تزامنًا
م ��ع ت �س��اب��ق امل ��رش �ح�ي�ن ال �ج �م �ه��وري�ين
األميركيني على مهاجمة الفلسطينيني،
إرض� � ً
�اء ل�ل�ن��اخ�ب�ين ال�ي�ه��ود ف��ي الحملة
الرئاسية.
وق� � � ��ال م � �س� ��ؤول� ��ون ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ون إن
العرض الشفهي للمفاوض اإلسرائيلي
اسحق مولخو في اجتماع يوم األربعاء
املاضي لم يكن مبشرًا ،حيث قدم تصورًا
ألرض من الكانتونات محاطة بأسوار
م��ع ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى م�ع�ظ��م امل�س�ت��وط�ن��ات
اإلس� ��رائ � �ي � �ل � �ي� ��ة .وأوض � � � ��ح م � �ص� ��در ف��ي
منظمة التحرير الفلسطينية «الفكرة
اإلسرائيلية للدولة الفلسطينية تقوم
أساسًا على جدار ومستوطنات».
وأش � � ��ار امل� �ص ��در ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي ال � ��ى أن
ّ
فريق مولخو قال إن أي حل يقيم دولة
فلسطينية تعيش جنبًا إل��ى جنب في
س�ل�ام م��ع إس��رائ �ي��ل ي�ج��ب «أن يحافظ
على النسيج االجتماعي واالقتصادي
لكل املجتمعات ،س��واء اليهودية منها
أو ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة» .وأض� ��اف إن ال�ف�ك��رة
التي قدمها مولخو «ال تشمل القدس
ووادي األردن ،وتشمل كل املستوطنات
ُ
(ال�ي�ه��ودي��ة) تقريبًا» ،وإن��ه «ل��م تعرض
أي خرائط أثناء االجتماع».

البحرين

وك� ��ان� ��ت ه � ��ذه ه� ��ي امل� � ��رة األول � � ��ى ال �ت��ي
ت �ث �ي��ر ف �ي �ه��ا ح �ك ��وم ��ة رئ� �ي ��س ال� � � ��وزراء
اإلس��رائ�ي�ل��ي بنيامني نتنياهو قضية
ال � � �ح� � ��دود م � ��ع ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ي�ن .وق � ��ال
مسؤول إسرائيلي إن العرض تماشى
مع إطار للمحادثات وضعته الرباعية
ال��دول �ي��ة .وأض� ��اف م �س��ؤول إس��رائ�ي�ل��ي
إن م��ول �خ��و ق� ��دم م� �ب ��ادئ اس �ت��رش��ادي��ة
ت�ح��دد م��واق��ف إس��رائ�ي��ل ف��ي م��ا يتعلق
بقضية األرض ،وإن م��وق��ف إس��رائ�ي��ل
م��ن ت�س��وي��ة ق�ض�ي��ة األرض ف��ي الضفة
الغربية املحتلة يتضمن مبدأ «أن يبقى
م �ع �ظ��م اإلس��رائ �ي �ل �ي�ي�ن ت �ح��ت ال �س �ي��ادة
اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ،وم ��ن ال ��واض ��ح أن يبقى
م �ع �ظ��م ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين ت �ح��ت ال �س �ي��ادة
الفلسطينية».

نيوت غينغريتش:
الفلسطينيون
اخترع في
شعب ُ
السبعينات

ف ��ي غ �ض��ون ذل� ��ك ،رأى ع �ض��و امل�ج�ل��س
الثوري لحركة «فتح» ديمتري دلياني
أن تصريحات املرشحني الجمهوريني
ل� �خ ��وض س� �ب ��اق ال ��رئ ��اس ��ة األم �ي��رك �ي��ة
م �ي��ت روم � �ن� ��ي ،ون � �ي ��وت غ �ي �ن �غ��ري �ت��ش،
خ �ل�ال م �ن��اظ��رة ن�ظ�م�ت�ه��ا ش �ب �ك��ة «س��ي
أن أن» أول م ��ن أم � ��س ،ت �ف��وه��ات ت �ع� ّ�د
دليل عنصرية وجهل بأبسط مفاهيم
ال �ت��اري��خ وال�س�ي��اس��ة ال �ش��رق أوس�ط�ي��ة،
وقبل كل شيء حقوق اإلنسان .وأضاف
دلياني إن الساحة السياسية األميركية
قبيل االنتخابات باتت ساحة مزايدات
س�ي��اس�ي��ة ال منطقية م�ع��ادي��ة لشعبنا
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي ،م �ش �ي �رًا ال� ��ى أن «ح�م�ل��ة
غينغريتش تلقت مبلغ  5ماليني دوالر
م ��ن رج ��ل األع� �م ��ال ال �ي �ه��ودي امل�ت�ط��رف
ش �ي �ل��دون أدل �س ��ون ،ب�ع�ي��د تصريحاته
امل �ع��ادي��ة لشعبنا الفلسطيني الشهر
املاضي».
وك � ��ان امل ��رش ��ح روم� �ن ��ي ق ��د ق � ��ال ،خ�لال
امل� �ن ��اظ ��رة ،إن «ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ين ل�ي�س��وا
م�ع�ن�ي�ين ب�ح��ل ال��دول �ت�ي�ن ،ب��ل ب��ال�ق�ض��اء
على دولة اسرائيل» ،كما وجه هجومًا
إل��ى حركة «ف�ت��ح»ّ ،
مدعيًا ع��دم صدقها
في طرح حل الدولتني .أما غينغريتش
فقد قدم وع�دًا بنقل السفارة األميركية
ال ��ى ال �ق��دس ،ورأى أن «الفلسطينيني
ُ
ش�ع��ب اخ��ت��رع ف��ي ال�س�ب�ع�ي�ن��ات ،وأن�ه��م
ك��ان��وا ي �ع� ّ�دون قبل ذل��ك ع��رب��ًا ،بعضهم
س � ��وري � ��ون ،وب �ع �ض �ه��م ل �ب �ن��ان �ي��ون ،أو
مصريون أو أردنيون».
ال� ��ى ذل � ��ك ،أع ��رب ��ت ف��رن �س��ا ع ��ن دع�م�ه��ا
ل�ل�ج�ه��ود امل �ب��ذول��ة م��ن أج ��ل اس�ت�ئ�ن��اف
املفاوضات املباشرة بني الفلسطينيني
واإلس � ��رائ � �ي � �ل � �ي �ي��ن .وأص � � � � � ��درت وزارة
ال�خ��ارج�ي��ة ال�ف��رن�س�ي��ة ب�ي��ان��ًا ق��ال��ت فيه
إن��ه «م��ن املهم أن تقدم األط��راف املعنية
ف � ��ي أس � � � ��رع وق � � ��ت م� �م� �ك ��ن اق � �ت� ��راح� ��ات
مفصلة بشأن الحدود واألم��ن» .وأكدت
أن «ف��رن �س��ا ت��دع��و م��ن ج��دي��د األط ��راف
إل� ��ى خ �ل��ق ال � �ظ ��روف امل �ن��اس �ب��ة إلج� ��راء
ح � � � � ��وار ،وال ب � ��د م � ��ن ط � � ��رح إج � � � � ��راءات
ت �س �م��ح ب �ت �ع��زي��ز ال� �ث� �ق ��ة» .ودع� � ��ت إل ��ى
«االم � �ت � �ن� ��اع ع� ��ن امل � � �ب� � ��ادرات األح� ��ادي� ��ة
الجانب ،واالس �ت �ف��زازات ،مثل استمرار
االس �ت �ي �ط��ان اإلس ��رائ� �ي �ل ��ي ف ��ي ال�ض�ف��ة
الغربية والقدس الشرقية».
(األخبار ،أ ف ب)

عيسى قاسم يؤكد سلمية الحراك

المنامة ــ األخبار
ال ت� � � ��زال امل � ��واج� � �ه � ��ات وال � �ت � �ظ� ��اه� ��رات
ّ
متواصلة ف��ي ال�ب�ح��ري��ن ،ف��ي وق��ت أك��د
ف �ي��ه امل� ��رج� ��ع ال ��دي� �ن ��ي ع �ي �س��ى ق��اس��م،
�اع � �ت � �ق� ��ال ،ع � �ل ��ى س �ل �م �ي��ة
امل� � �ع � ��رض ل�ل� ّ
التحرك ،مع أن��ه ع��اد ودع��ا ال��ى الدفاع
عن األع��راض .وقال في خطبة الجمعة
«من نادى بالسلمية أكثر مما نادينا؟
وم� ��ن ط ��ال ��ب ب �ض �غ��ط األع � �ص ��اب أك�ث��ر
م �م��ا ض �غ �ط �ن��ا؟ وم � ��ع ك ��ل ق �م��ع وف �ت��ك
الحكومة ل��م يتغير م�ب��دأن��ا» .وتساءل
هل السلمية أن «يعتدى على األعراض
ونلوذ بالصمت؟ وأن ال نمنع عن ذلك،
ون �ح��ن ق� ��ادرون ع�ل�ي��ه؟ م ��اذا ي�ف�ع��ل من
يجري االعتداء على عرضه؟ إن لم يجد
ل ��رد ال� �ع ��دوان إال ق�ط��ع ال �ي��د امل�ع�ت��دي��ة.
فلتقطع» .وت��اب��ع «لكأنكم ت�ق��ول��ون إن
على امل ��رأة إم��ا أن تسكت ع��ن املطالبة
بالحق ،أو أن تقبل م��ا ينتهك شرفها
وكرامتها؟».
وت ��أت ��ي خ �ط �ب��ة ال �ش �ي��خ ق ��اس ��م ،ال ��ذي
يحظى بشعبية ع��ال�ي��ة ف��ي البحرين،
وت�ت�ه�م��ه ال�س�ل�ط��ة ب��ال�ت�ح��ري��ض ،وس��ط
استمرار االحتجاجات وتطورها الى
االش �ت �ب��اك��ات ،ب �ع��دم��ا ب ��دأ امل�ح�ت�ج��ون
اع �ت �م ��اد أس ��ال �ي ��ب دف ��اع �ي ��ة ل�ل�ت�ص��دي
للقوات األمنية ضمن فعالية «قبضة

الثائرين» ،وهو ما أدى الى وقوع عدد
من اإلصابات.
وبحسب مصادر املعارضة ،فإن القوات
األم�ن�ي��ة ده�م��ت ب�ل��دة ال �ن��وي��درات ،فيما
خرجت عدة مسيرات سلمية في مناطق
امل�ع��ام�ي��ر وج��زي��رة س�ت��رة وال �ن��وي��درات
والسنابس وال�ق��ري��ة ورس �م��ان ،قوبلت
بقمع السلطات ،وتحولت بعض هذه
امل� �س� �ي ��رات ال � ��ى م ��واج� �ه ��ات م ��ع ق ��وات
ال�ن�ظ��ام ،كما أش��ارت ه��ذه امل�ص��ادر الى
أن ب�ل��دة ال� ��دراز ال�ق��ري�ب��ة م��ن العاصمة
تخضع لحصار عسكري .وما يدل على
حالة التوتر األه�ل��ي ،ه��ددت مجموعة
مؤيدة للنظام تطلق على نفسها اسم
«أب� �ن ��اء ال �ف ��ات ��ح» ب��اس �ت �ه��داف ال��رم��وز
والشخصيات الدينية املعارضة.
ف ��ي امل� �ق ��اب ��ل ،ذك� � ��رت وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
على حسابها على «تويتر» أن��ه «بعد
االن �ت �ه��اء م��ن ت�ش�ي�ي��ع امل �ت��وف��ى ب�س�ت��رة
(وف � � � � ��اة ط �ب �ي �ع �ي ��ة ب ��ال� �س� �ك� �ل ��ر) ق ��ام ��ت
مجموعات من املخربني بأعمال شغب
وتخريب ،ما استوجب اتخاذ اإلجراءات
القانونية حيالهم» ،بحسب ما أوردت.
وفي خبر ث��ان ،أعلنت «احتراق سيارة
ب��ال�ك��ام��ل وت �ض��رر س �ي��ارت�ين بجانبها
بنسب متفاوتة بمنطقة عراد» ،مضيفة
إن «ال �ت �ح��ري��ات ال ت ��زال ج��اري��ة ملعرفة
مالبسات الحادثة».

ودعت منظمة العفو الدولية السلطات
البحرينية الى التحقيق في «استخدام
ق ��وات األم ��ن ال�ب�ح��ري�ن�ي��ة امل �ف��رط للغاز
املسيل للدموع ضد املتظاهرين».
م � ��ن ج� �ه ��ة ث� ��ان � �ي� ��ة ،ي� �ت ��وق ��ع أن ت �ع �ق��د
امل�ع��ارض��ة البحرينية ال �ي��وم ف��ي لندن
املؤتمر التأسيسي األول لها ،وستعمل
ع �ل ��ى ت ��أل �ي ��ف ل� �ج ��ان امل ��ؤت� �م ��ر وإق � � ��رار
ن �ظ��ام��ه األس ��اس ��ي وإج� � ��راء م �ش ��اورات
ع��ام��ة بصفته سيضم غالبية أط�ي��اف
املعارضة خارج البحرين ،كما سيجري
ال�ت�ش��اور خ�لال امل��ؤت�م��ر ب�ش��أن املرحلة
املقبلة في البحرين.
في غضون ذل��ك ،أعلن الوكيل املساعد
ل�ل�م�ن��اف��ذ وال �ب �ح��ث وامل �ت��اب �ع��ة ب�ش� ُ�ؤون
الجنسية والجوازات واإلقامة أنه ألقي
القبض على خمسة أشخاص في مطار
البحرين الدولي يحملون وثائق سفر
بريطانية م��زورة .وأوض��ح أن املتهمني
ت�ق��دم��وا إل��ى ض��اب��ط ال �ج ��وازات بقصد
اعتماد وثائق سفرهم ،والحصول على
ت��أش �ي��رة دخ� ��ول مل ��دة أس� �ب ��وع ،غ �ي��ر أن
ضابط ال�ج��وازات اشتبه في وثائقهم،
ُ
جهاز ال�ق��ارئ اآلل��ي،
التي أحيلت على ُ
وتبني أنها مزورة ،فألقي القبض على
امل �ت �ه �م�ين ال �خ �م �س��ة ،ال ��ذي ��ن ي�ح�م�ل��ون
ج�ن�س�ي��ة آس �ي ��وي��ة ،ب �ح �س��ب م ��ا أف� ��ادت
وكالة أنباء البحرين.

عربيات
دوليات
أنقرة تمنح «حماس»
 300مليون دوالر سنويًا

ذكرت صحيفة «يديعوت
أحرونوت» ،أمس ،أن تركيا
تعهدت منح حكومة «حماس»
هبات بمبلغ نحو  300مليون
دوالر كل عام ،أي حوالى نصف
امليزانية السنوية لهذه الحكومة.
وقالت إن رئيس الوزراء
التركي ،رجب طيب أردوغان
(الصورة) ،ورئيس حكومة
«حماس» ،إسماعيل هنية ،اتفقا
على ذلك خالل زيارة األخير
لتركيا الشهر الجاري .ونقلت
عن مصادر أمنية إسرائيلية
قولها إن جزءًا ليس بقليل من
ميزانية حكومة «حماس» ُينفق
على تحسني ترسانة القذائف
الصاروخية في قطاع غزة،
اضافة الى توسيع البنى التحتية
املدنية والتنظيمية والعسكرية
لحركة «حماس» في الضفة
الغربية.
(األخبار)

االحتالل يعتقل
ّ
فلسطينيني في الضفة
4
اعتقلت قوات الجيش اإلسرائيلي،
 4فلسطينيني خالل حملة دهم
فجر أمس ،في الضفة الغربية.
وقالت صحيفة «يديعوت
أحرونوت» اإلسرائيلية على
موقعها اإللكتروني ،إن القوات
اإلسرائيلية اعتقلت 2من
الفلسطينيني غرب بيت لحم،
أحدهما كان بحوزته سالح
كالشنيكوف ،فيما جرى اعتقال
 2آخرين في أريحا ومنطقة أبو
ديس ،القريبة من مدينة القدس
املحتلة.
(يو بي آي)

روس مستشار ّ
سري ألوباما
رغم تنحيه عن منصبه
قبل شهرين ونصف شهر،
كمستشار خاص للرئيس
األميركي باراك أوباما لشؤون
إيران والشرق األوسط ،كشفت
صحيفة «هآرتس» أن دنيس
روس ،ال يزال يعمل مستشارًا
غير رسمي ألوباما ،ويحضر
مداوالت سرية في البيت األبيض،
ويقيم قناة اتصال مع رئيس
الوزراء اإلسرائيلي بنيامني
نتنياهو .ونقلت الصحيفة عن
موظف رفيع املستوى في اإلدارة
األميركية قوله «بالرغم من أن
روس ال يتولى منصبًا رسميًا،
إال أنه حصل على تصريح
خاص للحفاظ على تصنيفه
األمني يسمح له بمواصلة
املشاركة في مداوالت البيت
األبيض ،واالطالع على معلومات
سرية».
(األخبار)

