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  االحتالل يشرع في تطبيق قرار الترحيل بإبعاد مئتي فلسطيني من الضفة إلى غزة: الدويك .1
يش االحتالل اإلسرائيلي شرع في قال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز الدويك، إن ج

تطبيق قرار التهجير؛ الذي كشفت عنه صحف عبرية األسبوع الماضي بإبعاد مئتي فلسطيني من الضفة 
، أن االحتالل اإلسرائيلي أبعد مئتي "السبيل"وأضاف دويك في حديث لـ .الغربية إلى قطاع غزة

جريمة نكراء " القطاع؛ واصفا اإلبعاد بأنه فلسطيني على مدار األسبوع الماضي من الضفة الغربية إلى
وتابع؛ بأن الدولة التي تعول عليها السلطة من خالل  ".ونكبة جديدة تعصف بالشعب الفلسطيني

المفاوضات وعملية السالم، ال تعدو أن تكون دولة سرابية ال وجود لها؛ داعيا السلطة إلى التخلي عن 
بقرارها تضرب كل المواثيق " إسرائيل"واعتبر دويك أن  . بهاالنهج التفاوضي، ودعم المقاومة والتمسك

واالتفاقيات الدولية عرض الحائط، وترسل رسالة إلى العالم بأنها دولة استيطانية ال تفهم أي قانون وال 
  .تحترم أي معاهدة

ل أمس األحد، عن توقيفات يقوم بها جيش االحتال" السبيل"وكانت مصادر حقوقية فلسطينية كشفت لـ
اإلسرائيلي لمواطنين فلسطينيين على الحواجز المنتشرة في أرجاء الضفة الغربية، وفي حال  تبين أنهم 

الحق لحقوق "وقال مدير مؤسسة  .من مواليد قطاع غزة فإنه يتم إيقافهم وترحيلهم إلى جهة مجهولة
لفلسطينيين في عدة شعوان جبارين، إن لدى مؤسسته معلومات عن إيقاف عشرات المواطنين ا" اإلنسان

مؤشرا خطيرا ويهدد حياة المواطنين "مناطق من الضفة الغربية، وترحيلهم إلى مناطق مجهولة؛ مما يعد 
، بأن "السبيل"وتابع جبارين في حديث خاص لـ ".2007الغزيين الذين يقيمون في الضفة منذ العام 

  ينعى غ الحزن واألسى، وبمزيد من الرضا بقضاء اهللا عز وجل وقدره،ببال
  مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات
  األستاذ الدكتور عبد الرحمن بارود

 جماعة اإلخوان المسلمين في فلسطين وأحد قدماء ن من كبار الشعراء واألدباء اإلسالميين الفلسطينيي باروديعد الدكتور
، واستمر اعتقاله سبع 1965، كان ممن اعتقلوا مع الشهيد سيد قطب وآخرين سنة من القرن الماضيمنذ الخمسينيات 

  . وهو من الذين واكبوا إنشاء حركة حماس منذ بدايتها،سنوات
 مع عائلته بعد أن احتلتها 1948، وهجر منها عام1937 ولد في قرية بيت داراس المجاورة لقطاع غزة عام 

  . الفلسطينيين عاماً، حيث استقروا في مخيم جباليا لالجئين11لية وكان عمره آنذاك العصابات اإلسرائي
في جامعة الملك عبد العزيز بجدة بوظيفة أستاذ جامعي، وقضى في الجامعة نحو ثالثين عاما متنقالً بين  بارود عملو

تفرغ بعد . كاديمية والبحثية في هذه الفترةأقسام اللغة العربية والدراسات اإلسالمية، وكان له الكثير من المشاركات األ
ذلك للعمل العام في السعودية، حيث قضى أغلب وقته في الكتابة وتأليف الشعر، وله دور بارز ومؤثر في أوساط 

الجالية الفلسطينية في السعودية عموما وفي جدة خصوصا، وهو متزوج من سيدة مصرية وله من األبناء اثنان ومن 
  .البنات أربع

  .سائلين اهللا سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهل الفقيد الصبر والسلوان
  وإنا هللا وإنا إليه راجعون
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اليوم االثنين لبحث هذه التطورات، وإجمال المؤسسات الحقوقية الفلسطينية ونظيرتها اإلسرائيلية ستجتمع 
  .عدد المبعدين

  19/4/2010السبيل، األردن، 
  

  تعديل وزاري مرتقب على حكومة فياض وترجيح تولي الرجوب الداخلية: مصادر فلسطينية .2
' القـدس العربـي    'أن،   وليد عـوض   نقالً عن مراسلها  رام اهللا    من   19/4/2010 القدس العربي،    ذكرت
 تعـديل وزاري    إجراء بأن الرئيس محمود عباس قرر       األحد فلسطيني رفيع المستوى     من مصدر علمت  

 من اللجنة المركزية    أعضاءعلى حكومة رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض في حين ما زالت مشاركة             
  .لحركة فتح في الحكومة الجديدة قيد النقاش

لحركة فـتح يرغبـون بالمـشاركة فـي          اللجنة المركزية    أعضاءبأن عددا من    ' القدس العربي 'وعلمت  
الحكومة الفلسطينية الجديدة في حين يدور الحديث بان اللواء جبريل الرجوب عضو اللجنـة المركزيـة                

 مـن   أعـضاء  ما تم حسم النقاش لصالح مشاركة        إذا علي   أبومطروح لتولي وزارة الداخلية خلفا لسعيد       
  .المركزية في الحكومة

بان هناك مطالبة من قبل اللجنة المركزية والمجلـس      ' القدس العربي 'ـ مصادر في داخل فتح ل     وأوضحت
الثوري لحركة فتح بابعاد ابو علي عن وزارة الداخلية بحجة انه من خارج المؤسسة االمنية الفلـسطينية                 

  .االمر الذي حال دون فرض سيطرته على المؤسسة االمنية الفلسطينية
 سيكون من الذين عملوا او يعملـون فـي االجهـزة االمنيـة              وحسب المصادر فان وزير الداخلية القادم     

الفلسطينية، مرجحة تولي الرجوب الذي كان رئيسا لجهاز االمن الوقائي في الضفة الغربية فـي عهـد                 
  .الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات حقيبة وزارة الداخلية

ية لحركة فتح الدكتور محمد اشـتية       ن وزير االشغال العامة عضو اللجنة المركز      اواشارت المصادر الى    
سيترك وزارته اما لتولي منصب امين عام مجلس الوزراء او لتولي رئاسة ديوان الرئاسـة الفلـسطينية                 

  خلفا للدكتور رفيق الحسيني، الذي اقاله عباس من منصبه 
نع فـي رفـع     بأن فياض ابلغ اعضاء في اللجنة المركزية لحركة فتح بانه ال يما           ' القدس العربي 'وعلمت  

 وزيرا في الحكومة القادمة وطـالبهم بـان         15 وزيرا في الحكومة الحالية الى       11عدد وزراء فتح من     
يعينوا في الحكومة القادمة من هم راضون عنهم ويكفون عن توجيه االنتقادات له بأنه يسلب دور الحركة                 

  .بالضفة الغربية
سيطال حقيبة العدل التي يتوالهـا الـدكتور علـي          فان التعديل الوزاري    ' القدس العربي 'وحسبما علمت   

 دعيق اضافة لوزارة التربية والتعليم التي تتوالها لمـيس          إسماعيلخشان ووزارة الزراعة التي يتوالها      
  .العلمي التي من المرجح ان يخلفها في الوزارة الدكتور نعيم ابو الحمص امين عام مجلس الوزراء

 حقائب بينها وزارة الصحة التـي       9تعديل الوزاري المرتقب قد يطال      وحسب المصادر الفلسطينية فان ال    
يتوالها فتحي ابو مغلي، في حين ما زالت المشاورات مستمرة حول بقاء وزارة الشؤون الخارجية مـع                 
الدكتور رياض المالكي ام ال، حيث هناك اصوات في مركزية فتح تطالب بان تكون حقيبـة الخارجيـة                  

 د بيدها وان يشغلها اح
  .اعضائها مثل الدكتور ناصر القدوة

 مصادر فلسطينية ، أنأحمد رمضاننقالً عن مراسلها رام اهللا  من 19/4/2010المستقبل، وأضافت 
ان طلب عباس سيقتصر على اجراء تعديل وليس حل الحكومة واعادة قالت " المستقبل"موثوقة لـ

ا يطاول تسعة وزراء هي الخارجية التربية تشكيلها، مشيرة الى ان هذا التعديل سيكون واسعاً وربم
  .والتعليم العالي والعدل والصحة واالتصاالت والمواصالت والثقافة والعمل واالشغال العامة
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واشارت هذه المصادر ان الرئيس عباس رغم انه بات مياالً الى اجراء هذا التعديل، غير انه لم يوعز 
اضافت ان عباس يبحث امر اجراء التعديل الوزاري مع و. لفياض رسمياً ببدء مشاوراته بهذا الشأن

الحلقة الضيقة من المقربين منه، بعد ان وافق من حيث المبدأ على مضض على هذا التعديل، ذلك انه 
  .قاوم ضغوطاً كثيرة وبخاصة من قبل قيادات كبيرة في حركة فتح الجراء هذا التعديل

تعددة منها ضغوط حركة فتح التي تطالب بحضور واشارت هذه المصادر الى ان اسباب التعديل م
ومشاركة اكبر في الحكومة، وكذلك الفصائل الفلسطينية االخرى التي تنضم الى فتح في الشكوى من 
تضخم الدور الذي يلعبه الدكتور فياض في الحياة السياسية الفلسطينية، وضعف كفاءات معظم الوزراء 

  .شأن العام وبالتالي تفرده في الشأن الحكومي وال
ومن ضمن هذه االسباب تسبب بعض الوزراء في اندالع ازمات في وزاراتهم بسبب العشوائية في اتخاذ 

باالضافة الى ان . القرارات واتهام بعضهم بالزبائنية، وخلق بطانة محيطة بهم واقصاء معارضيهم
يشغل بعضهم مناصب اما السبب الثالث فهو اداري حيث س. شبهات بالفساد تحوم فوق رؤوس بعضهم

اخرى، او انهم يجمعون بين منصبين كوزير العمل الذي يحمل صفتي عضو تنفيذية منظمة التحرير 
  .الفلسطينية والوزارة 

بعدد وازن من الوزراء بعد اجراء التعديل الوزاري، " فتح"ورجحت هذه المصادر ان تتمثل حركة 
  .وبخاصة في الوزارات الهامة

 ما تقول المصادر ان المستوزرين كثر، لكن لم يتم تداول اسماء أي منهم أي ان وحتى هذه اللحظة على
االمر ما زال في مرحلة ما قبل التسميات، بيد ان مطابخ تحضير الوزارة فتحت ابوابها وبدأ الطامحون 

  .في طرق ابوابها والتردد على الطباخين علهم يتذوقون بعضاً من اطاييب الوزارة المقبلة
  

   ستقوم بإرادة وتصميم خالل عامين وهناك إجماع دولي على ذلك الفلسطينيةلدولةا :فياض .3
سالم فياض االكاذيب والمزاعم .دحض رئيس الوزراء الفلسطيني د: محمد جمال -القدس المحتلة

اإلسرائيلية برفع حواجز عسكرية إسرائيلية من الضفة الغربية وتقديم العديد من التسهيل واصفاً ذلك 
  .ان الواقع يكذب االدعاءات اإلسرائيلية في رفع الحواجز او ادخال تسهيالت كلها اكاذيب:  وقالبالهراء

واكد فياض خالل لقائه بنخبة من الصحفيين وكتاب االعمدة في الصحف الفلسطينية ان مشروع قيام 
ية تحقيق الدولة الدولة الفلسطينية خالل العامين قضية مقنعة وهو يؤمن بها وقال انا على قناعة بإمكان

الفلسطينية خالل العامين وانا لست بحاجة لتذكيري بالحصار والجدار والمعوقات والممارسات التي 
  .تضعها إسرائيل لعرقلة هذا المشروع والقضاء عليه اعرفها جميعها

ودعا فياض الى ترك التشكيك واالشاعات واسطوانة الفساد المشروخة والحديث عن المشروع السياسي 
قتصادي واخذ األمور بجدية وقال ال يجوز وضع المشروع والمبادرة والبحث في قراءة ما بين اال

مشيراً الى ان محاوالت تصنيف الناس مقاومة وممانعة . السطور النه ال يوجد شيء بين السطور
  .وغيرها من التصنيفات سقطت

  .سية وحياتية ملحةواكد ان التنمية والعمل على رفع قدرات ومستوى الخدمات ضرورة سيا
ان الدولة الفلسطينية التي طالما تغنى بها ونادى بها الغرب والشرق وما بات اجماع على حل  :وقال

مشيراً الى ان هذا . الدولتين وبقيامها ممكن تنفيذ ذلك وانهاء هذا الظلم التاريخي الذي وقع على شعبنا
مؤكداً ان قيام الدولة ممكن ان يتم وتصبح . دوليالطرح حظي بقبول من الرباعية الدولية ومن المجتمع ال

  .حقيقة بالعمل
واوضح ان معالم خطة التحرك التي تنتهجها السلطة الفلسطينية والحكومة برئاسته بثالثة محاور 

  :ومسارات اساسية متداخلة ومترابطة كما يأتي
  . المقاومة الشعبية وفق رؤيتنا- 1
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  . مشروع بناء الدولية- 2
 السياسي الذي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية النهاء االحتالل اإلسرائيلي وبناء الدولة  النضال- 3

  .الفلسطينية وعاصمتها القدس
ويرى فياض ان المقاومة الشعبية وقيام الدولة يدعمان النضال السياسي الذي تقوده المنظمة النهاء 

 مشجعة مشيراً ان المقاومة الشعبية اجتذبت االحتالل وما ينتجه هذا النضال من فتح آفاق فهناك عناصر
التضامن الدولي ودفعت كبار مناصري الحرية امثال حفيد غاندي وحفيد مارتن لوثر كنج الى الحضور 

  .الى نعلين وبلعين والمعصرة واالشادة بهذه التجربة الفلسطينية الرائعة
ار عن قطاع غزة وهناك نحن نسعى لرفع الحص: فياض.وحول رفع الحصار عن قطاع غزة قال د

تحرك للسماح بدخول بعض االحتياجات مؤكداً أن المشكلة اليوم هي المياه التي اصبحت غير متاحة وال 
 ٪ من السكان في القطاع والمياه التي تستخدم ال تصلح لالستخدام البشري ونسبة 10تلبي إال احتياجات 

  .الملوحة فيها عالية جداً
لشرق قال فياض ان النظام السياسي اإلسرائيلي لم يستوعب بعد دولة وفي رد على سؤال اخر لـ ا

 وجدنا ان المجتمع افلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل بما يشمل الضفة الغربية فبعد مؤتمر هرتسيلي
  :اإلسرائيلي مقسوم الى ثالثة اقسام

  . قسم ينظر الى السلطة وبناء الدولة الفلسطينية بإيجابية- 1
  .نظر الى ذلك بترقب سلبي وتخوف وقلق قسم ي- 2
  . قسم ينظر اليها بروح عدائية- 3

ونحن ال نقف نحن في حركة مستمرة والحركة . واوضح ان القسم الثاني ممكن ان ينضم وان يتحرك
والمبادرة مهمة على ضوء اننا الطرف االضعف في المفاوضات لذلك علينا الحركة الدائمة فأسوأ ما قد 

  .جموديصيبنا هو ال
وبخصوص الدولة ومدى واقعية قيامها خالل العامين قال فياض نحن تجاوزنا دولة الفتات العالم كله 
موافق على دولة فلسطينية خالل عامين وإذا اخذنا البيان األوروبي وعرضناه بإيمان وعزيمة واصرار 

  .فلسطيني وفق المشروع الذي قدمناه بمضمونه القيمي الشامل
ان المؤسسة األمنية األمريكية بدأت تتحدث عن دولة فلسطينية مصلحة أمريكية واعادها ولفت فياض الى 

  .الرئيس أوباما بعدها مباشرة
  19/4/2010الشرق، قطر، 

 
  أسقطوا حماس وإال سأغادر: عباس لباراك".. المصريون"نقال عن  .4

ـ                ين وزيـر الحـرب     كشف مدير جهاز األمن الداخلي الصهيوني يوفال ديسكن عن لقاء جمـع سـرا ب
ـ محمود عباس في ضـيافة القنـصل    الصهيوني إيهود باراك ورئيس سلطة رام اهللا ـ المنتهية واليته 

  . ، وذلك قبل انعقاد القمة العربية في سرت"جاك واالس"األمريكي العام في القدس 
ـ : وقال ديسكن ـ في لقاء تلفزيوني عرضته القناة الصهيونية الثانية  سا خـالل اللقـاء؛   إن عباس بدا بائ

فـي طريـق أي     " اإلسرائيلية"بسبب االنسداد الحاصل في عملية السالم والعراقيل الّتي تضعها الحكومة           
، فيما تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحة واسـتمرار          "االستيطان"مفاوضات، إضافةً إلى استمرار     
  . طاتهاعلى قطاع غزة ونشا" حماس"سيطرة حركة المقاومة اإلسالمية 

إنكم تعملون على انهيار برنامجي الـسياسي؛ األمـر         : "وكشف ديسكن عن أن عباس عاتب باراك قائالً       
في الـساحة   " حماس"الذي سيكون األخطر على مشروع التسوية؛ ألن ذلك سينعكس حتما لصالح حركة             

ا حرفيا، وكنا نأمـل مـن       نحن التزمنا باتفاقية خارطة الطريق وطبقنا بنوده      : "وتابع عباس  ". الفلسطينية
  ". أن يلتزم بما طلب منه، لكن لألسف هم لم يعطوني أي شيء لتقديمه لشعبي" اإلسرائيلي"الطرف 
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وإحداث تقدم فـي    " حماس"كنا قد اتفقنا على سقف زمني إلسقاط حركة         : "واستعرض ديسكن قول عباس   
، "حماس"تصرفاتكم هذه ستقوي    : "ك قائالً ، ووجه كالمه إلى بار    "عملية السالم، وهذا لم يتحقق حتى اآلن      

وستزيد من شعبيتها، واليوم خالد مشعل يطوف على معظم الدول العربية ويستقبل اسـتقبال الرؤسـاء،                
ويحظى باالحترام والتقدير هناك، والكثير من الدول التي زارها بدأت تقتنع بخطابه، وخاصةً فيما يتعلق               

ني، والتوقيع على الورقة المصرية للمصالحة ومبررات فك الحصار         الفلسطي/ بمعوقات الحوار الفلسطيني  
عن غزة، وأن هنية يرسل رسائله في كل االتجاهات وإلى كل الزعماء العرب والمسلمين، والكثير منهم                

  ". بدأ يتجاوب مع ما يطرحه ويتماشى مع خطابه السياسي
ما هو عليه من ركود في العملية السلمية،        حذَّر من مغبة استمرار الحال على       "وأضاف ديسكن أن عباس     

، لما يتوجب عليها تجاه استئناف المفاوضات كما هو مبين في           "اإلسرائيلية"ومن استمرار تجاهل الحكومة     
  ". خارطة الطريق

وإسقاطها، ملوحا  " حماس"ولفت ديسكن إلى أن عباس طالب بالبدء في برنامج سياسي واضح؛ لمواجهة             
عدم تلبية مطالبه فسيقدم استقالته ويخرج لإلقامة في إحدى الدول العربية، محمالً مـسؤولية    بأنه في حال    

  . ما ستؤول إليه األحداث للجانبين األمريكي والصهيوني
  18/4/2010المصريون،  

  
  عباس يؤكد أن السلطة تمارس ضغوطاً على واشنطن بشأن األسرى .5

ني محمود عباس أمس أن القيادة الفلسطينية مارست أكد الرئيس الفلسطي:  أحمد رمضان-رام اهللا 
ضغوطا شديدة مؤخرا على اإلدارة األميركية في موضوع األسرى الفلسطينيين فى سجون االحتالل 

القيادة الفلسطينية مارست ضغطا على إدارة أوباما في موضوع األسرى، وقلنا لهم إذا "وقال . اإلسرائيلي
  ".فاعملوا على اإلفراج عن األسرىكنتم تريدون تقديم أي شيء لنا 

إسرائيل ال تفرق بين األسرى، ونحن نتمنى أن يضغط األسرى على الجميع، ألن صوتهم "ونبه إلى أن 
ال يوجد فيه مصلحة سوى الوطن، ونحن وقعنا على الوثيقة المصرية فورا، من دون أي مالحظات، الن 

  ".المهم هم أن نجلس وننتهي من هذا االنقسام المدمر
وأوضح عباس خالل استقباله وفدا من أهالي األسرى الذي قضوا أكثر من عشرين عاما في سجون 

هناك مماطلة إسرائيلية في اإلفراج عن األسرى، ولكن نحن لن نكل أو نمل حت يتم "االحتالل أن 
 يوم من اإلفراج عنهم، ألننا نعرف أن عودة اإلنسان أهم من كل شيء آخر، ألن األسير الذي يقضى كل

  ".حياته خلف القضبان تكون هناك حسرة كبيرة من أهله وذويه على مستقبله
  19/4/2010المستقبل، 

  
   مليون دوالر مقابل مقاطعة قمة دمشق500  عرضا أمريكياً بـعباس رفض: عريقات .6

صائب عريقات، أن الواليات .كشف رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية د: حيفا
 مليون دوالر سنويا كي ال يشارك في قمة دمشق عام 500متحدة عرضت على الرئيس محمود عباس ال

، أن ديك تشيني جاء 48داخل أراضي » كل العرب«وأوضح في حديث مطول نشرته صحيفة . 2008
 500ال نريد أن تذهب للقمة في دمشق، ونحن نعطيك :  وقال للرئيس عباس23/3/2008لرام اهللا في 

كما قال عريقات . دوالر في السنة، فشكره أبو مازن وأبلغه أن مصلحته تقتضي المشاركة بالقمةمليون 
إن الرئيس عباس رفض طلبا من الواليات المتحدة بعدم توقيع ورقة المصالحة المصرية رغم تهديدات 

 وكان عباس قد قبل طلب رئيس«بأن الكونغرس سيفرض مقاطعة على السلطة الفلسطينية، وتابع 
الوزراء اإلسرائيلي السابق إيهود أولمرت بالتوسط لدى جورج بوش ليوافق على فتح مفاوضات مع 

وردا على سؤال حول ما إذا كان ما زال يؤمن بحل سلمي مع إسرائيل، قال عريقات إن العيب . »سوريا
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ن النوم يوما لم أصح م«ليس في السالم وال في المفاوضات بل بإسرائيل التي آثرت االستيطان، وتابع 
وتعليقا على . »وضميري يؤنبني ألني أجلس مع اإلسرائيليين، فأنا أقوم بذلك لمصلحة الشعب الفلسطيني

عبثية المفاوضات مع إسرائيل قال إنه يسمع يوميا هذه الشعارات ولغة تسجيل النقاط، الفتا إلى أنه كان 
  بوسع السلطة القبول بما عرض عليها من عروض كثيرة، 

  19/4/2010ب، قطر، العر 
  

  غزة لنصرة األسرى عن مؤتمر دولي في يعلن محمد الغول .7
أعلن وزير األسرى في الحكومة الفلسطينية في غزة محمد الغول، عن إقامة مؤتمر دولي لنصره : غزة

صفقة "قضية األسرى، سيعقد في الثاني من تشرين أول المقبل والذي سيصادف الذكرى األولى لـ
  . أسيرة فلسطينية مقابل شريط فيديو عن شاليط لمدة دقيقتين20 ُأفرج فيها عن التي" الحرائر

هذا المؤتمر هو األول من نوعه، وسيدعى إليه العشرات من : "وقال الغول، في بيان وصلنا نسخة عنه
  ".ةالشخصيات الدولة العربية واألوروبية بما فيها شخصيات لها عالقة بالقانون الدولي والمنظمات األممي

وأشار إلى أن المؤتمر يأتي محاولة للوصول إلى تدويل قضية األسرى، ورفع قضايا على االحتالل 
  .وإدانته بارتكاب جرائم حرب بحق األسرى

  19/4/2010السبيل، األردن، 
  

  تبادل األسرى مستعدة لتغيير قواعد التفاوض حول صفقة حماس": الشرق القطرية" .8
 مصدر فلسطيني في المكتب السياسي لحركة حماس عن رفض الحركـة     كشف :محمد عبد اهللا   - القاهرة

لكل وسائل االبتزاز اإلسرائيلي المتعلقة بشأن الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليط، وقال المصدر لـ              
إن إسرائيل أرادت أن توصل رسالة إلى حماس عبر الوسيط األلماني في الصفقة تنطوي علـى                " الشرق"

  .لية باغتيال قادة الحركة إذا لم تستجيب حماس للضغوط اإلسرائيلية تهديدات إسرائي
ونقل المصدر عن الوسيط األلماني قوله إن إسرائيل يبدو أنها تريد تغيير المعادلة حول إطـالق سـراح                  

  . األسرى الفلسطينيين مقابل صفقة شاليط لضمان سالمة قادة حماس مقابل إطالق شاليط
اس لهذا االبتزاز اإلسرائيلي، مؤكدا أن حماس تملك خيارات أخرى فـي            وشدد المصدر على رفض حم    

, إدارة قواعد اللعبة مع إسرائيل إذا أصرت إسرائيل على عدم التجاوب مع مطالب الحركة بشأن الصفقة                 
الفتا إلى حق الحركة وكل فصائل المقاومة الفلسطينية في أسر جنود إسرائيليين آخرين، وقـال إن هـذا                  

خل األراضي الفلسطينية وليس على أي أرض عربية أو أجنبية رغم عدم احتـرام إسـرائيل                سيكون دا 
  . لحرمة األراضي العربية عندما اغتالت القيادي في حماس محمود المبحوح على األراضي اإلماراتية

وأوضح المصدر أن حماس لم تغير مطالبها بشأن صفقة األسرى وأن إسرائيل هي التي تراجعت بعد أن                 
ان الطرفان قريبين جدا من إنجاز الصفقة في شهر ديسمبر الماضي، مؤكدا أن كل قواعد ومؤسـسات                 ك

حماس رفضت أن تتحول صفقة شاليط من صفقة مشرفة يطلق بموجبها مئات األسرى الفلسطينيين مـن                
  .أصحاب المحكوميات العالية إلى صفقة إلبعاد الفلسطينيين عن أراضيهم

  19/4/2010الشرق، قطر، 
  

  تبادل األسرى عودة الوسيط األلماني للبحث في صفقة حماس تنفي .9
 القيادي في حركة حماس الدكتور أسامة المزيني،، أن غزة من 19/4/2010السبيل، األردن، نشرت 

 تجدد مفاوضات صفقة تبادل األسرى مع االحتالل اإلسرائيلي، مشيراً إلى أن المعلومات التي يتحدث نفي
 عودة الوسيط األلماني للبحث في مفاوضات الصفقة مطلع الشهر الجاري معلومات عنها االحتالل عن

  ".غير صحيحة"
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ليست من " حماس"مئات المواقف بينت بشكل قوي أن : "وفيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية قال المزيني
 لسلطة رام اهللا وتهديد" فيتو أمريكي"النوع الذي يمارس عليه ضغوطات، لكن لألسف الشديد دائما هناك 

بأنه في حال تمت مصالحة مع حركة حماس فستتوقف سبل الدعم المقدمة لسلطة فتح، وأتصور أن هذا 
 ".األمر لم يعد خافياً على أحد بعد إبالغ ميتشل السلطة بذلك

 القيادي في حمـاس     ، أن غزة اشرف الهور   نقال عن مراسلها من      19/4/2010القدس العربي،   وأضافت  
ـ قالح البردويل   الدكتور صال   الـذي   األلمـاني  قادة حماس لم يلتقوا مطلقا بالوسيط        إن "القدس العربي " ل

 سـراح الجنـدي     إطـالق  مقابل   األسرى بشأن صفقة تبادل     إسرائيليدير المفاوضات غير المباشرة مع      
منطقة  ال إلىيط، وذلك خالفا لتقارير صحافية تحدثت عن وصول الوسيط قبل فترة            اللعاد ش ج اإلسرائيلي

  . ومدير المخابرات المصرية عمر سليمانوإسرائيلولقاء قادة حماس 
 إسـرائيل  لم يقم بأي زيارة، وما نشر يعد بالونات اختبار تطلقها جهات معنية في               األلمانيالوسيط  "وقال  

 حركة حماس ال يوجد لديها مانع من عـودة الوسـيط            أن إلى البردويل    وأشار ."لمعرفة رد فعل حماس   
  . مجددا لبدء جولة جديدة من مفاوضات التبادلنياأللما

 أن إلـى  اتصاالت من الجانب المصري في موضوع الصفقة، الفتـا           أي الحركة لم تتلق     أن أيضاوذكر  
 فـتح معبـر     بإعادةاالتصاالت التي جرت بين حماس ومصر مؤخرا كانت عبارة عن اتصاالت خاصة             

 مـع جهـود     إسـرائيل التبادل يعود لعدم تجـاوب       سبب تعثر صفقة     أن البردويل    وأوضح .رفح البري 
 حركته لن تتراجع عـن الـشروط التـي          أنالوساطة، وعدم موافقتها على شروط حماس، مشددا على         

  .األسرى سراح إلطالقوضعتها 
 وجـود تـصور لـدى قـادة         إلى األسرى طرح قضية تبادل     إعادةوعزا القيادي في حماس سبب تأخر       

 األسـرى  تخفض من سقف مطالبها وتخفف من شروطها في ظل تعرض             حماس ربما  أن مفاده   إسرائيل
  . شرسة بحقهمإسرائيلية مضايقات وحمالت إلىالفلسطينيين في السجون 

  
   "إسرائيل"حماس تحفر أنفاقا على طول الحدود مع : "يديعوت" .10

نفـاق  أن حركة حماس قامت بحفـر أ      " يديعوت احرنوت "ذكرت صحيفة   :  باقة الغربية  -القدس المحتلة   
جديدة في قطاع غزة، وهذه المرة ليس على الحدود مع مصر، إنما على الحدود مع إسرائيل، وذلك فـي                   

  .مسعى منها ألسر جنود أو مدنيين إسرائيليين
أنفـاق  "ونشرت الصحيفة أمس أن الحركة بذلت في األشهر األخيرة جهوداً ألسر جنود عبر ما وصفتها                

 إظهار تعاونها والتنسيق األمني مع مصر لمنع أسر إسرائيليين من           ، على الرغم من أنها تحاول     "الخطف
هيئة مكافحة  "األراضي المصرية إلى القطاع، حيث أعلنت قبل أيام أنها أغلقت األنفاق بموازاة تحذيرات              

اإلسرائيلية من خطف إسرائيليين في سيناء، لكنها في الوقت ذاته تعمل بـشكل دؤوب ألسـر                " اإلرهاب
  .ليينجنود إسرائي

وزعم المراسل العسكري للصحيفة اليكس فيشمان، إن إقدام حماس على هذه الخطوة، يندرج في إطـار                
 القيادي محمود المبحوح، عبر أسر جندي وبهدف زيادة الضغط على الحكومة اإلسرائيلية           الغتيال االنتقام

نذ مدة طويلة لـم نـشهد       م"ونقل المراسل عن مصدر أمني إسرائيلي قوله        . إلتمام صفقة تبادل األسرى   
  ." كما نشهد في الفترة األخيرةانتقامرغبة لدى حماس ألسر جندي أو تنفيذ عملية 

  19/4/2010الدستور، األردن، 
  

 االحتالل يبث أخبارا كاذبة حول غزة : الحية .11
العدو الصهيوني يحاول دائما  "أنالقيادي في حماس، خليل الحية، في تصريحٍ صحفي األحد على شدد 

غراق الساحة الفلسطينية في مزيد من األخبار الكاذبة والتقارير المزورة والمزيفة كجزء من الحرب إ
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" حماس"النفسية التي يشنها العدو الصهيوني على الشعب الفلسطيني بشكل عام وعلى قطاع غزة وحركة 
ألموال ولفت الحية إلى أن حركة حماس على الرغم من الحصار والتضييق وقطع ا". بشكل خاص

وإغالق المعابر، لم تستلف فلسا واحدا باسم الشعب الفلسطيني، منوها أن قضية التطرف التي يحاول 
 ".االحتالل أن يستغلها ويضخمها إعالميا هي تهدف إلى خلق ذرائع له لضرب قطاع غزة

شعب يمتاز بالوسطية التي صنعت االنسجام بين أبناء ال" واعتبر الحية أن الحكم في قطاع غزة 
إن ظهر بعض حاالت التطرف في القطاع فإن ذلك مرده إلى الحصار الظالم الذي : "، وقال"الفلسطيني

 ". يفرضه االحتالل على شعبنا الفلسطيني
 18/4/2010، 48عرب

  
  إطالق سراح األسرى شرط لضمان وصول عملية السالم إلى أهدافها: فتح .12

ملف االعتقال، شرط أساسي ال بد منه  األسرى وإنهاءحركة فتح، إن قضية إطالق حرية  قالت: رام اهللا
وأن حرية واستقالل الشعب الفلسطيني لن يكتمال بدون حرية  لضمان وصول عملية السالم إلى أهدافها،

  .الفلسطينيين والعرب األسرى
 ن، بمناسبة يوم األسير الفلسطيني، بأ)17/4(السبت " قدس برس"صحفي تلقته  الحركة في بيان  وأضافت

الزنازين وتعريضهم  خطف قوات االحتالل اإلسرائيلي للمواطنين والمناضلين واعتقالهم وزجهم في
الشعب الفلسطيني وجريمة حرب ضد  للتعذيب ومخاطر المرض والموت يعد هجوماً منظماً على

لحرية والمنظمات الحقوقية والدول والشعوب المؤمنة بقيم ا اإلنسانية تستوجب مقاومة نوعية من القوى
  .وحقوق اإلنسان

 تكشف بوضوح 1967العام   ألفاً من الشعب الفلسطيني منذ750وأشارت الحركة إلى أن جريمة اعتقال 
منظم، يعتبر حسب النظم والقوانين الدولية جريمة  أن الشعب الفلسطيني يتعرض لهجوم عسكري احتاللي

 أكاديميين نقابيين وقيادات: لسطينيفاالعتقاالت شملت كل شرائح المجتمع الف حرب ضد اإلنسانية،
  .حرية شعبهم سياسية ووزراء ونواب ونساء وأطفال إلى جانب الفدائيين والمقاومين من أجل

  17/4/2010قدس برس، 
  

  نموذج حماس بالحكم هو األسوأ في التاريخ السياسي للشعب الفلسطيني: فتح .13
قواسمي إجراءات حماس ضد المواطنين ومنعهم اعتبر الناطق باسم حركة فتح أسامة ال) وفا (– رام اهللا

من القيام بواجبهم الوطني في مقاومة الجدار األمني والمنطقة العازلة على طول الحدود في القطاع بأنه 
  .تطبيق عملي للتفاهمات بين أجهزة حماس وسلطات االحتالل

إن التقاء مصالح حماس 'وقال القواسمي، في بيان صادر عن مفوضية الثقافة واإلعالم لحركة فتح، 
وإسرائيل في الحفاظ على األمن على طول حدود القطاع يجعل من حماس جهازاً لتنفيذ سياسة أمنية 

من الواضح أن ': وأضاف. 'إسرائيلية اتفق الطرفان على تنفيذها سراً برعاية دولة توسطت بين الطرفين
اء واالستمرار بحكم قطاع غزة مهما كان هدف حماس الرئيس هو المحافظة على إمارتها الظالمية السود

  .'الثمن
إن نصب الحواجز التابعة ألجهزة حماس األمنية على مسافة أمتار من معبر ايريز اإلسرائيلي، ":  وقال

 ضد "الجهاد اإلسالمي'وتلميحات قيادات حماس للجانب األميركي بأنهم الجهة األقدر على قمع ما يسمى 
 بقتل العشرات داخل مسجد بن تيمية كلها شواهد تؤكد الدور الذي تلعبه إسرائيل، والبرهنة على ذلك

  .'حماس مع سلطات االحتالل في الخفاء
إن النموذج الذي تتفاخر حماس بأنها قدمته في غزة، هو أسوأ نموذج حكم مر على ":وأردف القواسمي 

 فرضت الضرائب المخالفة الشعب الفلسطيني، فقد أفقرت الناس، ونهبت المؤسسات، وسرقت البنوك، و
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للقانون، وقسمت أرض الوطن، وقمعت بالعنف تقاليد المجتمع، وانتهكت الحريات العامة والخاصة، 

  ."واستباحت المحرمات، وجعلت من المقاومة مجرد شعار، وقذائف كالم عبر شاشات الفضائيات
  18/4/2010وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 

  
 الدكتور عبد الرحمن بارود أحد قادة اإلخوان المسلمين في فلسطينحماس تنعي  .14

أحد " أبو حذيفة"نعت حركة حماس الشاعر الدكتور عبد الرحمن أحمد جبريل بارود :  دمشق–الرياض 
قادة اإلخوان المسلمين في فلسطين، المقيم في المملكة العربية السعودية، إثر جلطة في القلب فجر اليوم 

، الذي يعرف بشاعر الدعوة اإلسالمية، أصيب دوقال مصدر فلسطيني إن الشيخ بارو). 17/4(السبت 
بجلطة قلبية فجر اليوم السبت نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات في السعودية؛ حيث وافته المنية 

  . الحقاً
ارود، ا بأنـه    وصف رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة إسماعيل هنية الدكتور والشاعر عبد الرحمن ب            و
مجاهد قاتل بالكلمة والموقف والشعر والقصيدة الجهادية لنصرة إخوانه في فلسطين ونـصرة للمقاومـة               "

  ".الفلسطينية
وقال هنية خالل زيارته لبيت العزاء الذي أقامته حركة حماس لبـارود فـي مخـيم جباليـا لالجئـين                    

موز اإلخوان المسلمين في قطاع غزة انتقـل        إن الدكتور بارود هو أحد ر     : "الفلسطينيين شمال قطاع غزة   
  ".إلى جدة ليواصل طريقه الجهادي بالكلمة والموقف

اليوم تودع فلسطين وتـودع     : "شمال القطاع " حماس"وأضاف في تصريح نقله عنه المكتب اإلعالمي لـ         
  في جماعـة   األمة العربية علماً من أعالمها الدكتور عبد الرحمن بارود الذي أسس المشروع اإلسالمي              

وهو الذي دافع عن فلسطين بالكلمـة والقلـم         " حماس"اإلخوان المسلمين وفي حركة المقاومة اإلسالمية       
  ".والقصيدة والموقف

  18/4/2010-17قدس برس، 
  

  عباس زكي ينفي بحث اللجنة المركزية لفتح تعيين نائب لعباس .15
ثل منظمة التحرير السابق في لبنـان       نفى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مم      : وليد عوض  -رام اهللا   

عباس زكي ان يكون موضوع تعيين نائب للرئيس الفلسطيني محمود عباس قد بحث خالل اجتماعـات                
ـ    وأضاف .اللجنة المركزية لحركة فتح     عاريـة عـن     وأنباءهذه معلومات   " ،"القدس العربي " زكي قائال ل

  .' لهاأساسالصحة وال 
عباس طرح أكثر من مرة في اجتماعات المركزية إال أن الـصراعات             تعيين نائب ل   أنوأوضح المسؤول   

هذا كالم عار   " قال زكي    اإلنباءوتعقيبا على تلك    . الداخلية بين أعضاء المركزية حالت دون اتخاذ القرار       
 يكون عباس قد طلب من قادة الحركة واللجنة المركزيـة اختيـار             أن، نافيا في الوقت نفسه      "عن الصحة 
  ." لن يرشح نفسهألنه"وض االنتخابات الرئاسية القادمة خليفة له لخ

  19/4/2010القدس العربي، 
  

 ماس والجماعة اإلسالمية بمناسبة يوم األسير الفلسطينيلحاعتصام : لبنان .16
لمناسبة » األسكوا«والجماعة اإلسالمية في لبنان اعتصاماً أمام ) حماس(أقامت حركة المقاومة اإلسالمية 

لسطيني ورفضاً لقرار سلطات االحتالل الصهيوني طرد آالف الفلسطينيين من أرضهم في يوم األسير الف
 في لبنان » حماس«وتخللت االعتصام كلمتان لكل من المسؤول السياسي لحركة . الضفة الغربية المحتلة
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الجبهة «وللمناسبة، نظمت  . علي بركة، ورئيس المكتب السياسي للجماعة اإلسالمية الشيخ عزام األيوبي
 . اعتصاماً تضامنياً في مخيم شاتيال» الديموقراطية لتحرير فلسطين

  19/4/2010السفير، 
  

   أال تثق بالغرباء"إسرائيل"على : نتنياهو مستحضراً األزمة مع أوباما .17
لمح رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو امس إلى وجود أزمة بين : رام اهللا ـ أحمد رمضان

  .ارة الرئيس األميركي باراك أوباما وقال إن على إسرائيل أال تثق بمساعدة الغرباءحكومته وإد
واختار نتنياهو لدى افتتاحه اجتماع الحكومة اإلسرائيلية األسبوعي امس ولمناسبة الذكرى السنوية 

لة  لقيام إسرائيل، التي تصادف غدا وفقا للتقويم العبري، أن يقتبس من أقوال واضع فكرة دو62الـ
  ".عليكم أال تثقوا بمساعدة الغرباء: "اليهود بنيامين زئيف هرتسل التي جاء فيها

عليكم أال تثقوا :  اختار هرتسل قول شيء أسرني1901) يونيو( حزيران 11في "وقال نتنياهو إنه 
قات بمساعدة الغرباء، وأال تثقوا بالكرماء وأال تتوقعوا أن األحجار ستلين، ألن الغرباء يعطون الصد

". المهينة والحجارة ال تلين وعلى الشعب الذي يريد أن تكون قامته منتصبة أن يضع ثقته بنفسه فقط
  ".لم أعرف هذا االقتباس من قبل لكن المرء يتعلم كل يوم شيئا مثيرا ومهما: "وأضاف

أن وسائل ورغم أن نتنياهو لم يقل االقتباس في معرض حديث عن العالقات بين إسرائيل والواليات إال 
إعالم إسرائيلية أشارت إلى أنه ال يمكن تجاهل أن االقتباس يأتي في فترة تتواصل فيها ضغوط أوباما 

  .على حكومة نتنياهو من أجل تحريك العملية السياسية
عقدت ثالثة اجتماعات " السباعية الوزارية اإلسرائيلية"ووفقا لتقارير صحافية إسرائيلية فإن هيئة 

ي للبحث في المطالب األميركية لكن من دون اتخاذ قرار بشأن الرد اإلسرائيلي على األسبوع الماض
  .المطالب، األمر الذي يؤخر قدوم المبعوث األميركي الخاص إلى الشرق األوسط جورج ميتشل

 عاما على ميالد 150 يحل في ظل انجازات الدولة بمرور 62إن يوم االستقالل الـ: "وقال نتنياهو
 عاما، وفي السنوات الثماني هذه 44 عاما وأنهاه في سن 36جل الذي بدأ نشاطه في سن هرتسل، الر

غير تاريخ شعب إسرائيل والتاريخ البشري، فقد أخذ شعبا مشتتا وجمعه وتنبأ بالشر في أوروبا، وليس 
  ".صحيحا أنه لم يكتب عن المحرقة، فقد كتب عنها عشرات المرات

ية ألن يعرف كل ولد وبنت من هو المتنبئ بقيام الدولة، وهذه الشخصية هناك أهم"وتابع نتنياهو أن 
النادرة تشبه بنظري أحد أنبياء إسرائيل القدماء وما كانت الدولة تقوم من دونه وما كنا نجلس حول هذه 

  ".الطاولة
  19/4/2010المستقبل، 

  
 اسرائيل سيضمن أمن ويهودية " دولتين لشعبين"تسوية اقليمية وفق مبدأ : باراك .18

، هي "دولتين لشعبين"التسوية االقليمية الشاملة وفق مبدأ "قال وزير االمن االسرائيلي، ايهود براك ان 
واضاف في كلمة له اليوم في الجامعة العبرية  ".شرط ضروري للحفاظ على اغلبية يهودية في اسرائيل

: " واضاف ".ت المتحدة االمريكيةالتوصل الى تسوية سوف يتطلب التعاون مع الواليا" في تل ايب ان 
ونحن .  عاما على االستقالل، ال يزال يتعين على اسرائيل القتال لحماية امنها وزيادة قوتها62بعد 

المطلوب هو أن نتحلى بالمسؤولية : " واردف يقول ". ملتزمون بأمن البالد من دون اي تنازالت
ق السالم المنشود، وذلك كجزء من اتفاق إقليمي والشجاعة والحكمة السياسية في النضال من أجل تحقي

ستكون " بان هذه التسوية، " مقتنع"وقال باراك انه  ".وحل الدولتين " خارطة الطريق"شامل وفقا لروح 
لمصلحة امن اسرائيل وهي فقط ستضمن اغلبية يهودية قوية لألجيال القادمة حيث ستكون الحدود 
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ذلك مطلوب التعاون مع النظام اإلقليمي والعالمي، وقبل كل ومن اجل ..واضحة وتضع نهاية للصراع
  ".  شيء، التعاون الوثيق مع الواليات المتحدة 

  18/4/2010، 48عرب
  

  "العصر الحجري"وتهدد بإعادة دمشق إلى ..  حزب اهللا فرقة من الجيش السوريتَعد" إسرائيل" .19
ها فيها المسؤولية المباشرة عن أي هجوم بعثت إسرائيل برسالة تحذير الى سورية حملت: لندن، دمشق

  .»العصر الحجري«، متوعدة باستهدافها وإعادتها الى »حزب اهللا«صاروخي من 
عبر سورية، أفادت صحيفة » سكود«صواريخ » حزب اهللا«وفي ضوء تصريحات إسرائيلية عن تزود 

سرائيل بعثت برسالة تحذير البريطانية امس في تقرير من مراسلها في تل ابيب، ان ا» صنداي تايمز«
سرية الى الرئيس بشار االسد عبر طرف ثالث مطلع الشهر الجاري أوضحت فيها انها ستستهدف 

  .بالصواريخ» حزب اهللا«سورية نفسها في حال هاجمها 
ونقلت الصحيفة عن وزير اسرائيلي قوله في حديث ليس للنشر األسبوع الماضي، ان الرسالة توضح ان 

فرقة من الجيش السوري، وان الرد االسرائيلي ضد سورية سيكون » حزب اهللا«تت تعتبر اسرائيل با
سنعيد سورية الى العصر الحجري من خالل شّل محطات الطاقة «: واضاف الوزير. سريعاً ومدمراً

والموانئ ومخازن الوقود وكل جزء من البنية التحتية االستراتيجية اذا تجرأ حزب اهللا واطلق صواريخ 
األسد ... لن نتردد في مهاجمة سورية اذا تعرض أمننا القومي الى الخطر «: وتابع. »الستية ضدناب

  . »يعرف ذلك، وهو يلعب بالنار
  19/4/2010الحياة، 

  
  "حزب اهللا"وصول صواريخ سكود لـبعدم بشكل ضمني قر فلنائي ي .20

حزب «بشكل ضمني بعدم امتالك أقر نائب وزير الدفاع اإلسرائيلي متان فلنائي، أمس، : حلمي موسى
 . حينما أشار إلى أن مدى صواريخ الحزب تبلغ بئر السبع» سكود«لصواريخ » اهللا

يمتلك صواريخ بوسعها أن تصل إلى بئر السبع، » حزب اهللا«وفي ندوة عقدت في النقب، قال فلنائي إن 
 أول نفي إسرائيلي ضمني وتعتبر إشارة فلنائي هذه. فيما أن الصواريخ السورية تصل إلى كل مكان

في كل عملية أو حرب مستقبلية ستتضرر «وشدد على أنه . »سكود«صواريخ » حزب اهللا«لقضية تسلم 
والجيش يعرف كيف يؤدي مهمته . الجبهة الداخلية اإلسرائيلية، مثلما سيتضرر الجنود على الجبهة
 . »ين وهذا ما نقوم بهوالضرب باألسلحة، ولكن بموازاة ذلك ينبغي أيضاً إعداد المواطن

مدى صواريخ «وقال إن . »سكود«من جانب آخر، أعرب فلنائي عن قلق من نوع آخر يتعدى صواريخ 
الدول العربية فهمت أنه ال قدرة لها على هزيمة «، مشدداً على أن »سوريا يغطي كل أراضي الدولة

. الجبهة الداخلية اإلسرائيليةإسرائيل في ميدان القتال، ولذلك فإنها تسلحت بصواريخ معدة لضرب 
وللجــيش اإلسرائيلي رد على كل تهديد، ولكن بموازاة ذلك نحن نعد الجبهة الخلفية لمواجهة كل 

 . »طارئ
وقال . من جانبه، رفض الجنرال غينتس التقديرات بأن فرص الحرب أكبر من فرص السالم في المنطقة

ن عملية تعاظم القوة بلغت الذروة في سوريا، ولبنان البيئة التي نعيش فيها ليست بسيطة، كما أ«إن 
وإيران، لكني أعتقد أنه في نهاية المطاف ورغم كل التحديات، يملك الجيش اإلسرائيلي قوة هائلة آمل أن 

أن الردع الذي «وأشار إلى أمله ببقاء قدرة الردع اإلسرائيلية، ومع ذلك شدد على . »تبقى في مخازنها
أعداءنا يعرفون ثمن الحرب وقدرة الجيش «وقال إن . »ال يسري على المستقبلحققناه في السابق 

 . »والطريقة التي يتصرفون بها تظهر أن ثمة أساساً لهذا الردع. اإلسرائيلي على العمل
  19/4/2010السفير، 
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   تصريحات العاهل األردني تنبؤات غاضبةتعدو.. تل ابيب تستبعد الحرب .21

استبعدت الحكومة اإلسرائيلية اندالع حرب في الصيف إذا : سعاد جروس: مشق كفاح زبون د- رام اهللا
ورد وزراء إسرائيليون على تصريحات للعاهل األردني، . لم يتم التوصل إلى اتفاق سالم مع الفلسطينيين

الملك عبد اهللا الثاني، وقلل وزراء آخرون من احتمال نشوب حرب بسبب فشل مفاوضات السالم، وقال 
ال أتوقع حربا، لكن إذا لم تستأنف المفاوضات سيخسر «: الصناعة والتجارة، بنيامين بن اليعيزروزير 
هذا األمر غير «: ، وقال وزير المالية اإلسرائيلي، يوفال شتيانتص تعقيبا على ما قاله الملك»الجميع

دانيئيل هيركوفيتش أما وزير العلوم . »صحيح ال أرى سببا لهذه التصريحات وآمل أن تتبين عدم صحتها
بينما وصف وزير األقليات افيشاي برفرمان تصريحات عبد . »ال يمكن التنبؤ بالمستقبل«: فعقب بالقول
واجب إسرائيل التقدم في عملية السالم والقيام بكل شيء من «: ، وقال»التنبؤات الغاضبة«اهللا الثاني بـ

 .»شأنه منع الحرب
األميركية نشرت االثنين الماضي، إن » وول ستريت« مع صحيفة وكان العاهل األردني قال في مقابلة

إذا لم يتم التوصل إلى تحقيق السالم في » سيواجه أخطارا كبيرة على المدى البعيد«مستقبل إسرائيل 
 .الشرق األوسط

 19/4/2010الشرق األوسط، 
  

  تأنف المفاوضاتقد نعيد النظر في قرار تجميد االستيطان بالضفة إن لم تُس: وزير إسرائيلي .22
حذر وزير المالية االسرائيلي يوفال سـتاينيتز فـي مقابلـة           :  الدستور ووكاالت األنباء   -القدس المحتلة   

نشرتها صحيفة جيروزاليم بوست أمس من ان اسرائيل قد تعيد النظر في قرار تجميدها بنـاء مـساكن                  
وقـال الـوزير    . مع الفلـسطينيين  جديدة في مستوطنات الضفة الغربية ان لم تستأنف مفاوضات السالم           

اذا لم يعد الفلسطينيون الى طاولة المفاوضات في غضون شهر او شهرين ، فقد نعمد الـى                 "االسرائيلي  
عندما تتخـذون   "واضاف  . بناء مساكن جديدة في الضفة الغربية المحتلة      " الغاء او اعادة النظر في تجميد     

  ".ال بد من اعادة النظر فيهقرارا يبقى بدون مفعول او حتى مفعوله عكسي ، 
ورأى ستاينيتز ان رئيس الوزراء االسرائيلي اليميني بنيامين نتنياهو قام بثالث مبادرات هامـة باتجـاه                
الفلسطينيين ، بقبوله فكرة قيام دولة فلسطينية وبموافقته على تجميد االستيطان بصورة مؤقتـة واخيـرا                

رفع الحواجز على الطرقات وتسهيل عمليات التفتيش عند        " (يالسالم االقتصاد "باكثار المبادرات لتشجيع    
  ).نقاط العبور الى الضفة الغربية وتشجيع االستمثارات وغيرها

يعتزم تقديم اقتراح قـانون يـتم       " الليكود"إلى ذلك، قال وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أن النائب كرمل شما           
من وزير الحرب لوحده ، حيث يـتم توسـيع          بموجبه سحب صالحية هدم أي منزل في الضفة الغربية          

  . اتخاذ القرار ليشمل مصادقة لجنة الخارجية واألمن البرلمانية
  19/4/2010الدستور، األردن، 

  
   دوالر في ذكرى اغتصاب فلسطينمليار 17 ترفع ميزانية حربها إلى "سرائيلإ" .23

" هآرتس"صادية التابعة لصحيفة االقت" ذي ماركر" كشفت صحيفة : )وكاالت(،  برهوم جرايسي،الناصرة 
مع وزير الحرب إيهود باراك، " سريا"اإلسرائيلية أمس، أن وزير المالية يوفال شتاينتس أبرم اتفاقا 

  . مليون دوالر في العامين المقبلين188لزيادة ميزانية وزارته تراكميا بنحو 
 باليين دوالر 3نويا، من بينها  بليون دوالر س17وقالت الصحيفة إن ميزانية الحرب المباشرة ستبلغ 

  .قيمة الدعم االميركي السنوي المباشر
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واوضحت ان السنة الحالية هي االولى منذ نحو ست سنوات، التي يبدأ فيها الجدل حول الموازنة العامة 
في إسرائيل، وسط حديث حول اتفاق لزيادة ميزانية وزارة الحرب وليس خفضها، وعادة ما ينتهي الجدل 

  .يزانية الحرببرفع م
ومن الجدير ذكره أن الحديث هنا يجري عن ميزانية مباشرة، وليس الصرف الكلي على ميزانية الحرب 
واالحتالل واالستيطان، بما يشمل الوزارة وجيش االحتالل واألذرع األمنية واالستخباراتية المختلفة، بما 

وتؤكد . تلة والقدس والجوالن المحتلينفيها الشرطة والصرف على المستوطنات في الضفة الغربية المح
 في المائة 30دراسات وابحاث اسرائيلية تصدر تباعا أن الصرف على بند ما يسمى الدفاع يفوق نسبة 

  . بليون دوالر80من مجمل الموازنة العامة التي تصل إلى اكثر من 
 مليون دوالر في 188يقضي بزيادة ميزانية وزارة الحرب بـ" السري"وحسب ما نشر، فإن االتفاق 

وبذا ترتفع الميزانية من .  لتزيد بمبلغ مطابق آخر2012، ولتبقى كما هي في العام 2011ميزانية العام 
  .2012 بليون دوالر العام 14 بليون دوالر العام الحالي إلى نحو 13,6

، "بروديت"لجنة وتقول أوساط في وزارتي الحرب والمالية أن االتفاق المبرم بينهما هو تطبيق لتوصيات 
 إلى زيادة سنوية في ميزانية الحرب لتحقيق اهداف، من بينها، تجديد 2006التي دعت في العام 

واوصت اللجنة في حينه بإعادة النظر في قضايا بنيوية في وزارة الحرب . المخزون التسلحي السرائيل
  .والجيش بهدف تقليص الصرف على بنود الرواتب والصرف الجاري

خرى، أعلنت وزارة الحرب اإلسرائيلية أمس، أن عدد القتلى االسرائيليين من العصابات من جهة أ
.  قتيل22700الصهيونية وجيش االحتالل منذ عقد االربعينيات من القرن الماضي، وحتى اليوم، بلغ 

 الغتصاب فلسطين وقيام كيان االحتالل، الذي 62ونشرت الوزارة هذه االحصائيات لمناسبة الذكرى 
يحل غدا الثالثاء، وفق التقويم العبري، وهو اليوم الذي يحيي فيه العرب والفلسطينيون ذكرى النكبة، 

  ".يوم استقاللهم يوم نكبتنا: "وهو ما تختزله مقولة
  19/4/2010الغد، األردن، 

  
   مليون نسمة7.6" لسرائيإ"عدد سكان : المكتب المركزي لإلحصاء .24

 مليون نسمة، بحسب احصاءات رسمية 7.6عدد سكان اسرائيل من  يقترب :  أ ف ب-القدس المحتلة 
  . إلعالن قيام الدولة العبرية62نشرت امس في اطار االحتفال بالذكرى الـ 

 الف نسمة، ويشمل 587 ماليين و7وبحسب المكتب المركزي لإلحصاء، فإن عدد السكان اإلجمالي يبلغ 
).  في المئة20.4( الفاً من العرب 548لمئة، ومليوناً و في ا75.5 الفاً من اليهود، اي 726 ماليين و5

  . في المئة1.8 الف نسمة خالل السنة الماضية، اي بزيادة 137وأضاف ان عدد السكان زاد بواقع 
 1967 الف فلسطيني يقيمون في القدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل عام 270وبين السكان العرب نحو 

وهؤالء الفلسطينيون الذين يحملون اذونات . ه األسرة الدولية حتى اآلنوضمتها، وهو ما لم تعترف ب
  .اقامة دائمة، رفضوا في غالبيتهم الحصول على الجنسية اإلسرائيلية

 الف فلسطيني بقوا في 160هم المتحدرون من ) 48فلسطينيو مناطق الـ (والعرب اإلسرائيليون 
 مليون الجىء 4.7اً ان عدد الالجئين اليوم يتجاوز ، علم1948اراضيهم مع انشاء دولة اسرائيل عام 

  .فلسطيني مسجلين لدى األمم المتحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المجاورة
  19/4/2010الحياة، 
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   قد يتأثر بالرماد األيسلندي"إسرائيل"اقتصاد : وزير المالية .25
ينيتز اليوم األحد إن مشكلة انبعاثات بركان أيسلندا التـي          قال وزير المالية اإلسرائيلي يوفال شتا     : القدس

تعطل بالفعل الرحالت الجوية من وإلى وتل أبيب قد تكون لها تداعيات على اقتصاد إسرائيل إذا اسـتمر             
وقال شتاينتيز خالل االجتمـاع األسـبوعي لمجلـس          .الرماد في تقييد حركة النقل الجوي لفترة طويلة       

  ."ي بظالله على إسرائيلالرماد يلق"الوزراء 
وبلغت نسبة النمو في    . وانتعش االقتصاد اإلسرائيلي سريعا عقب ركود وجيز نجم عن التباطوء العالمي          

 في المئـة فـي الربـع    3.6 في المئة على أساس سنوي بعد تحقيق        4.8الربع األخير من العام الماضي      
 فـي المئـة فـي    3.5ئة ومن المتوقع أن ينمو  في الم  0.7 بأكمله نما االقتصاد     2009وفي العام   . الثالث
2010".  

 18/4/2010القدس، فلسطين، 
  

  المخابرات اإلسرائيلية تطالب بإلقاء القبض على الحارس الشخصي لعباس .26
اإلسرائيلية أن جهاز المخابرات اإلسرائيلى ) معاريف(ذكرت صحيفة : ووكاالت" المستقبل"رام اهللا ـ 

بسبب تورطه " أبومازن"رس الشخصي للرئيس الفلسطيني محمود عباس يطالب بإلقاء القبض على الحا
وقالت أمس إن المخابرات اإلسرائيلية اكتشفت أن هذا الحارس  .، وفقا للصحيفة"إرهابية"في عمليات 

  .يستغل عالقاته بالرئيس والصالحيات األمنية الممنوحة له للقيام بهذه العمليات
  19/4/2010المستقبل، 

  
   مأساة حقيقية لحي العباسية في القدس المحتلة بسبب ممارسات االحتاللتحذيرات من .27

حذرت مؤسسة المقدسي المعنية بشؤون القدس المحتلة وأهلها من مأساة حقيقية :  السبيل-الضفة الغربية
بعيشها أهالي حي العباسية في المدينة المحتلة جراء االستهداف المتكرر عبر إجبار المواطنين هناك على 

  .دم منازلهم، بعد معاناة طويلة مع رحلة الحصول على تراخيص لهذه المنازله
وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي وصل السبيل نسخة عنه اليوم السبت أن خطورة  قرارات الهدم 
الجديدة في حي العباسية، تأتي من االستهداف المباشر الذي تتعرض له كافة األحياء في قرية سلوان، 

لبستان والعباسية ووادي حلوة، وذلك بعد كشف النوايا الحقيقية من وراء ذلك والمتمثلة وباألخص حي ا
بإقامة حزام استيطاني في قلب مدينة القدس وخاصة في المناطق المجاورة والمحاذية للمسجد األقصى 

  .المبارك
بلدية االحتالل وتحدث التقرير عن المخالفات الباهظة التي تفرض على المواطنين المقدسيين، وقيام 

بوضع شروط تعجيزية جديدة، وفرض مبالغ إضافية باهظة لمنع من يريد من المقدسيين إصدار رخصة 
 32وتطرق التقرير إلى عمارة العباسية المكونة من  . ألف شيقل120بناء حيث بلغت الرسوم ما يقارب 

ئية وتحت بنود مختلفة، وبعض شقةً سكنيةً، والتي يعيش معظم سكانها مخاوف كبيرة من أوامر هدم قضا
  .هذه القرارات سارية المفعول

  19/4/2010السبيل، األردن، 
  

   في سجن عوفر"االستنفار القصوى" ويعلنون حالة االسرى يواصلون فعالياتهم االحتجاجية .28
 خطـواتهم االحتجاجيـة التـي    إسرائيلواصل المعتقلون الفلسطينيون في سجون : غزة ـ اشرف الهور 

الذي يـشهد   ' عوفر' المعتقلون في سجن     وأعلنلع الشهر الجاري لتحسين اوضاعهم المعيشية،       بدأوها مط 
  .'االستنفار القصوى'وحدة بين اسرى حركتي فتح وحماس حالة 
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وذكر فؤاد الخفش مدير مركز احرار لدراسات االسرى ان معتقلي سجن عوفر اعلنوا االسـتنفار بعـد                 
وقال ان ثالث فـرق     . ت اسرائيلية للسجن وتدمير محتويات غرفهم     اصابة اثنين منهم خالل اقتحام وحدا     

 وهو  6اقتحمت قسم رقم    )  ونحشون - ودرور -متسادا  (عسكرية متخصصة في قمع االسرى وهي وحدة        
المخصص للوحدة الوطنية الذي يجمع اسرى فتح وحماس للعيش المشترك، وعاثت فـي القـسم فـسادا                 

لفت دمارا كبيرا قبل ان تنسحب بعد استنفار األسرى في كافـة            وتدميرا وحطمت كل محتويات القسم وخ     
  .االقسام

واشار الى ان االسيرين اللذين اصيبا خالل االقتحام تم نقلهما الى المستشفى، الفتا الـى ان حالـة مـن                    
حالة االسـتنفار القـصوى وهـددوا       'سيطرت على المعتقلين، اعلن بموجبها االسرى       ' التوتر واالحتقان '

  .'شديد وعنيف ان لم تنسحب هذه القوات من السجن على الفوربتصعيد 
وفي السياق اكد الدكتور ياسر الوادية رئيس تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة على ضـرورة دعـم                

يـسهل  'قضية االسرى من خالل العمل الفوري على انهاء االنقسام، مشيرا الى ان اسـتمرار االنقـسام                 
  .'ية ضد اسرانا البواسلاجراءات االحتالل التعسف

وفي سياق التضامن مع فعاليات االسرى طالب عبد الناصر فروانة المختص في شؤون االسرى شركات               
للمساهمة في دعم االسرى اعالميـا، مـن خـالل تكنولوجيـا            ) الثابتة والخلوية (االتصاالت الفلسطينية   

  .دائرة التضامن معهماالتصاالت المتطورة، بما يساهم بتفعيل قضيتهم وطنيا وتوسيع 
  19/4/2010القدس العربي، 

  
  االحتالل يفرج عن أسيرين من غزة .29

أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي أمس األحد، عن األسيرين عبد الناصر محمد بحر وأمين : غزة
وأفرجت سلطات االحتالل عن األسير بحر الذي . خليل صالح، من قطاع غزة بعد قضاء فترتي حكميهما

ون  عاما ونصف في سج17إلى حركة حماس من سكان المحافظة الوسطى بعد اعتقال دام ينتمي 
كما أفرجت سلطات االحتالل عن األسير صالح الذي ينتمي إلى  .1993االحتالل، بدأ في حزيران 

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من سكان مدينة رفح جنوب القطاع بعد اعتقال دام تسع سنوات، وبدأ 
  .2001 أغسطس في

  19/4/2010السبيل، األردن، 
  

   من صفقة التبادل سيدفع المقاومة إلى اسر المزيد من الجنود"إسرائيل"ب تهر: فروانة .30
دعا خبير فلسطيني مختص في شؤون األسرى آسري الجندي اإلسرائيلي  :عبد الغني الشامي - غزة

بول أية خيارات تستبعد أسرى القدس جلعاد شاليط إلى التمسك بشروطهم ومطالبهم، والحذر من ق
، "لما لذلك من أبعاد سياسية ووطنية ونفسية خطيرة جداً" ،1948وأسرى األراضي المحتلة سنة 

واإلصرار على تضمين الصفقة لألسرى القدامى جميعاً ودون استثناء، وشمولها لرموز المقاومة كجزء 
  .من وفاء المقاومة لهم

سير السابق، والباحث المختص في شؤون األسرى، أن األمور بخصوص ويرى عبد الناصر فروانة األ
  .الصفقة شائكة ومعقدة، وليست بقريبة، متهما الدولة العبرية بتعطيل إتمام الصفقة

وقال فروانة، مدير دائرة اإلحصاء بوزارة األسرى والمحررين في السلطة الوطنية الفلسطينية، في حوار 
الذي يصادف في السابع عشر من نيسان " يوم األسير الفلسطيني"بمناسبة " قدس برس"أجرته معه وكالة 

تبذل قصارى جهدها إلغالق ملف شاليط وتعلن ذلك ) إسرائيل(صحيح أنها : "من كل عام) ابريل(
صراحة، ولكنها ليست مستعدة بعد لدفع استحقاقات صفقة التبادل، وهناك بون شاسع بين إغالق الملف 

  .لى حد تعبيره، ع"وإتمام الصفقة
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إصرار إسرائيل على "أن " حرية األسرى ما بين صفقات التبادل والعملية السلمية"ويرى صاحب كتاب 
تعنتها لم ولن يقود الفصائل اآلسرة لشاليط إلى التنازل عن مطالبها بل سيدفعها للتمترس حولها، وربما 

ا؛ سيدفع الفصائل الفلسطينية المقاومة أيضاً استمرار تهرب إسرائيل من إتمام الصفقة وتمسكها بشروطه
إلى التفكير الحقاً وبشكل أكثر جدية للجوء للقوة وأسر مزيداً من الجنود والمواطنين اإلسرائيليين بهدف 

  ".إطالق سراح األسرى
  17/4/2010، قدس برس

  
  تجمع فلسطيني يحذر من تدهور حالة معتقل في السجون المصرية .31

 فلسطيني من تدهور خطير في حالة معتقل فلسطيني في أحد السجون حذر تجمع : رائد الفي-غزة 
المصرية، مطالباً باإلفراج عنه وعن معتقلين فلسطينيين آخرين يقبعون في السجون المصرية في ظروف 

إن حالة المعتقل محمد محمود ” تجمع أهالي المعتقلين الفلسطينيين في السجون المصرية“وقال . صعبة
 سجن أبو زعبل المصري تدهورت بشكل خطير، حيث يعاني من نزيف حاد نتيجة السيد القابع في

وأضاف ممثلون عن التجمع في مؤتمر صحافي في مدينة غزة، أمس،  .التعذيب الشديد الذي تعرض له
لقد حذرنا سابقا من خطورة الممارسات التي تقوم بها السلطات المصرية بحق أبنائنا في السجون “

ذيب والمنع من الزيارات والتحقيق المستمر والحجز االنفرادي وسوء المعاملة واإلهمال المصرية من التع
السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقل “وحمل التجمع  .”الطبي واالنقطاع عن العالم

 لإلفراج ى السلطات المصريةالفصائل الفلسطينية لتحمل مسؤولياتها، وبذل الجهد لد“كما دعا  .”السيد
  .”عنهم

  19/4/2010، اإلماراتالخليج، 
  

  من حاجة القطاع من األسمنت% 0،0025 االحتالل يسمح بدخول :"أوتشا" .32
قال مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضي : وائل بنات، عبد الرؤوف أرناؤوط: غرة، رام اهللا

خالل األسبوع   بدخوله إلى قطاع غزةإن األسمنت الذي سمحت السلطات اإلسرائيلية" أوتشا"الفلسطينية 
  . من مجمل كمية األسمنت التي يحتاجها القطاع ألغراض الترميم0،0025الماضي يمثل نسبة 

وأشار التقرير إلى استمرار أزمة غاز الطهي في القطاع الستمرار تقليص إدخال هذا الغاز، مضيفا 
 بالمئة من 46 من غاز الطهي، وهو ما يمثل  طنا640دخل خالل الفترة التي شملها التقرير ما معدله "

وحول المعدل األسبوعي للشاحنات التي أدخلت لغزة، ". الكمية التي يحتاجها القطاع أسبوعيا من الغاز
ذكر التقرير أن المعدل األسبوعي من حموالت شحنات البضائع التي دخلت غزة هذا األسبوع بلغت 

  . شاحنة 612 بالمئة مقارنة بالفترة السابقة 21 شاحنة، وهو ما يعد انخفاضا بنسبة 482
  19/4/2010الوطن، السعودية، 

  
   فلسطينياً جراء اعتداءات قوات االحتالل منذ مطلع العام532إصابة ": أوتشا" .33

 أصدره مكتب تنسيق المساعدات في األراضي الفلسطينية التـابع لألمـم            أظهر تقرير ": االيام "-رام اهللا   
 مواطناً أصيبوا منذ مطلع العام الجاري، خالل اعتداء قـوات االحـتالل            532، أمس، أن    "أوتشا"المتحدة  

  .اإلسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة
هدم العديد من المنازل الفلسطينية خالل ذات الفترة، وعدد من المباني التجارية، في             وقال التقرير، إنه تم     

 .مختلف أرجاء الوطن، خالل األشهر الماضية، ما تسبب في تهجير مئات المـواطنين القـاطنين فيهـا                
  .وتطرق التقرير كذلك، إلى تنفيذ حركة حماس عمليتي إعدام في غزة
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 فلسطينياً في الضفة، حيـث      532 أطفال، وإصابة    10ياً في غزة، منهم      فلسطين 34وأظهر التقرير إصابة    
وقعت اإلصابات خالل تظاهرات احتجاجية على بناء الجدار، وتوسيع المستوطنات، وتقييد الوصول إلى             

  .األراضي، والمطالبة بتحرير األسرى الفلسطينيين
  19/4/2010األيام، فلسطين، 

  
  تالل يدفعان الفلسطينيين للهجرةالحصار وضغوط االح: تقرير إخباري .34

عبرت أوساط رسمية وشعبية فلسطينية عن قلقها من تزايـد أعـداد طـالبي              : عوض الرجوب  -الخليل  
الهجرة إلى خارج البالد، مؤكدين وجود تسهيالت للراغبين في التوجه إلى الواليـات المتحـدة وكنـدا                 

لخص في األوضاع الـسياسية والـضغوط       وبحسب مختصين فإن دوافع الهجرة تت      .لغرض اإلقامة فيها  
النفسية الناتجة عنها، وقلة فرص العمل، ومحاولة الشباب تحسين أوضاعهم، فـي حـين تقـدر بعـض                  

  .اإلحصائيات عدد الراغبين في الهجرة بعشرات اآلالف
ويشجع االحتالل بشكل واسع الراغبين في الهجرة، بل يقدم بين الحـين واآلخـر عروضـا لألسـرى                  

  .يين بتسهيل سفرهم مقابل الهجرة أو الغياب عدة سنواتالفلسطين
للتوظيف والتأهيل زكي خلف إن الرغبة في السفر ال تقتصر علـى البحـث            " فرصة"ويقول مدير شركة    

عن عمل ووظائف مؤقتة خارج البالد خاصة في الخليج، بل تزايدت نسبة الباحثين عن الهجرة واإلقامة                
رة نت مستندا إلى بيانات سابقة نشرها الجهاز المركـزي لإلحـصاء            وأضاف في حديث للجزي    .الدائمة

الفلسطيني، إن نحو عشرين ألف فلسطيني هاجروا خارج البالد، وقرابة أربعين ألفا ينتظـرون موافقـة                
  .الدول المعنية على طلباتهم

لبطالـة   ألف شاب فلسطيني يعانون مـن ا       220 أن نحو    -ومقرها مدينة رام اهللا   -وأوضح مدير الشركة    
ويرغبون في البحث عن فرص عمل في الخارج، موضحا أن عددا ممن استقروا في الـسويد شـجعوا                  

  .أقاربهم وأصدقاءهم على اللحاق بهم
وأوضح أن نسبة المسيحيين المهاجرين مرتفعة جدا مقارنة مع عددهم، مؤكدا أن سفارة كندا من أكثـر                 

وال يستبعد زكي خلف وجـود       .رغب في الهجرة إليها   الدول تشجيعا على الهجرة، وتمنح تسهيالت لمن ي       
يد إسرائيلية في تشجيع الهجرة، مشيرا إلى أن أكثر الراغبين في الهجرة هم الشباب بغض النظـر عـن                   

  .الحالة االجتماعية أو الدين أو التعليم أو منطقة السكن
نية من تزايد أعداد طـالبي      من جهته عبر وزير العمل الفلسطيني أحمد مجدالني عن قلق السلطة الفلسطي           

 .الهجرة، موضحا أن الشباب والمتعلمين يتصدرون الراغبين في المغادرة وخاصة إلى الواليات المتحدة            
وأكد المسؤول الفلسطيني أن السفارتين األميركية والكندية من أكثر السفارات تشجيعا على الهجرة وذلك              

  .حثين عن فرص عمل في الخارج هم من فئة الشبابعبر إعالنات متكررة، مشيرا إلى أن غالبية البا
   ألف خريج من الجامعات المحلية، ونحو أربعـة  26وذكر أن خريجي الجامعات يزيد عددهم سنويا على       

%) 40نحو  (آالف خريج من الجامعات الخارجية، مشيرا إلى االرتفاع الكبير في البطالة في قطاع غزة               
  ).%18نحو (مقارنة مع الضفة الغربية 

 18/4/2010 نت، .الجزيرة
  

  المولدات الكهربائية جزء أساسي في الحياة رغم خطورتها :تقرير إخباري .35
اضطر العديد من سكان قطاع غزة في ظل الحصار اإلسـرائيلي إلـى اسـتخدام المولـدات                  :قنا-غزة

وطبيعـي قـدر    الكهربائية في منازلهم وأماكن عملهم لكي يتمكنوا من االستمرار في العيش بشكل معتاد              
اإلمكان وعلى الرغم من خطورتها وتأثيرها على المواطن والبيئة تبقى المولدات الكهربائيـة جـزءا ال                
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يتجزأ من حياة المواطن الفلسطيني في قطاع غزة بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي بشكل يـومي                
   .ودائم

دات التي راح ضـحيتها رجـال ونـساء         ورغم القصص األليمة والمأساوية التي تحدث بسبب تلك المول        
إال أنه ما يزال هناك إقبال كبير على شرائها واستعمالها كبديل عن قطـع التيـار الكهربـائي                  .. وأطفال

علمـاً أن المولـدات     .. المستمر عليهم، حيث ال يكاد يخلو بيت أو محل في قطاع غزة من مولّد كهرباء              
 إدخالها إلى قطاع غزة عن طريق األنفاق من مصر بكميـات            الكهربائية بأحجامها وأنواعها المختلفة يتم    

  .هائلة حيث أصبحت تباع في األسواق بأسعار أقل بكثير من الفترات السابقة
  19/4/2010الشرق، قطر، 

  
  في تل أبيب فلسطيني بنيران االحتالل في مطاردة إصابة عامل .36

الحتالل خالل مطاردتها له أثناء وجوده ُأصيب عامل فلسطيني بنيران شرطة ا:  يوسف الشايب–رام اهللا 
اإلسرائيلي " شيبا"في مدينة تل أبيب، أمس، ونقل إثرها إلى مستشفى " بني براك"في أحد شوارع منطقة 

  .لتلقي العالج
، أمس، أن "الغد"وأكد شاهر سعد، األمين العام لالتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، في حديث لـ

د كل محاولة اعتداء بعدم امتالك العمال الفلسطينيين تصاريح عمل، ما يجعل االحتالل يتذرع دائما بع
  .العمال فريسة سهلة لجنود االحتالل، موضحا أن هذا الوضع القاسي يعيشه المئات من العمال
  19/4/2010الغد، األردن، 

  
  اإلعالن عن إضراب شامل اليوم في الكليات والجامعات الحكومية الفلسطينية .37

أعلن اتحاد العاملين في الجامعات والكليات الحكومية الفلسطينية اليوم االثنين، :  السبيل-غربيةالضفة ال
يوم إضراب شامل احتجاجاً على ما وصفه بسياسة المماطلة والتسويف التي تعتمدها وزارة التربية 

األطرش، إن وقال بيان صادر عن رئيس االتحاد الدكتور جواد .والتعليم إزاء مطالب العاملين فيه
اإلضراب سيكون شامال مع عدم التواجد في ثماني كليات وجامعات حكومية بالضفة الغربية وقطاع “

وأوضح األطرش . ”غزة، مهددا بتواصل فعالياته المطلبية في حال عدم االستجابة من الجهات الرسمية
ت أعمالها ورفعت توصياتها إلى أنه وبناء على المعلومات التي وردت إلى االتحاد، فإن اللجنة الفنية أنه

  .اللجنة الوزارية دون الرجوع ألعضاء االتحاد
  19/4/2010السبيل، األردن، 

  
   يشاركون أهالي الجوالن االحتفال بعيد الجالء48فلسطينيو  .38

جدد أهالي هضبة الجوالن السورية المحتلة على رفضهم الرضوخ         :  الدستور –القدس المحتلة ، الجوالن     
سرائيلي وممارساته بحقهم ، ومؤكدين على هويتهم السورية العربية ، وسعيهم لتحرير كامل             لالحتالل اإل 

  .ارض الجوالن المحتل ، وذلك في ذكرى عيد الجالء السوري
ـ                وفي  48وقد شارك في االحتفاالت اآلالف من أبناء قرى الجوالن المحتل ، والعشرات من فلسطينيي ال

فتاح والنائب حنين زعبي ورئيس لجنة المتابعة لـشؤون فلـسطيني       مقدمتهم واصل طه ، وعوض عبد ال      
  . محمد زيدان والشيخ رائد صالح واألمين العام للحزب الشيوعي ، محمد نفاع48الـ

  19/4/2010الدستور، األردن، 
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    فلسطينيين503وفاة مريض يرفع عدد ضحايا حصار غزة إلى  .39
ممنوع من السفر والعالج في الخارج، جراء إغالق مريض فلسطيني ) 18/4(توفي مساء األحد : غزة

  . فلسطينيين503ليرفع بذلك عدد ضحايا الحصار إلى  المعابر،
  19/4/2010قدس برس، 

  
  وزارة الصحة تحذر من كارثة إنسانية جراء نفاد وقود المستشفيات: غزة .40

تلحق بالقطاع حذرت وزارة الصحة في غزة من خطورة الكارثة اإلنسانية والصحية التي س: غزة
الصحي جراء نفاد الوقود في المستشفيات القطاع على وجه التحديد، مناشدة المجتمع الدولي بسرعة 

نسخة منه أن مستشفيات " قدس برس"وقالت الوزارة في بيان لها، وصل . التدخل إلدخال الوقود إليها
 لتر من السوالر الالزم  ألف300القطاع تعاني في هذه األثناء من نقص حاد في الوقود يصل إلى 

لتشغيل المولدات الكهربائية، خالفا النقطاع التيار الكهربائي المتكرر وما يصاحب ذلك من فاجعة قد 
  .تحدث في أي لحظة

، السيما وأن العديد من "كبير جداً"األجهزة الطبية  وأكدت أن حجم الضرر على المرضى وعلى
طارئة والمهمة جدا، باإلضافة إلى ثالجات األدوية، الخدمات ال المستشفيات قد تتوقف فيها بعض

  . الطبية وبنوك الدم ومختبرات التحاليل
  18/4/2010قدس برس، 

  
  أطفال فلسطينيون يوثقون حياتهم في المخيمات بالصور .41

، هي جمعية لبنانية خيرية، أسسها المصور الصحفي السابق رمزي حيدر، وقام من خاللها ”ذاكرة“
 طفل ينتمون إلى خمس مخيمات فلسطينية مختلفة في لبنان، وتتراوح أعمارهم ما 200بتدريب أكثر من 

  . عاما، على استخدام الكاميرا والتقاط تفاصيل الحياة اليومية 19 و13بين 
وقد قام حيدر بتعليم األطفال كيفية استخدام الكاميرا الرقمية، ليعطيهم فرصة التقاط صور معبرة عن 

، تفتقر هذه المخيمات إلى البنى التحتية ”ذاكرة”ووفقا للموقع اإللكتروني ل . حياتهم في المخيمات
األساسية، كأنظمة الصرف الصحي، ومرافق التخلص من مياه األمطار، كما أن سكان هذه المخيمات 

فعلى سبيل المثال، هناك الكثير من األطفال الذين يعيشون  .فقراء ومعزولون تماما عن بقية اللبنانيين 
في مخيم شاتيال ممن لم يزوروا العاصمة اللبنانية بيروت على اإلطالق، وفقا لريما أبو شقرة، من جمعية 

  .” ذاكرة“
  19/4/2010، اإلماراتالخليج، 

 
   العاهل األردني يحذر من نشوب حرب في الصيف .42

 تنشب في تموز في      عبداهللا الثاني من أن حرباً جديدة قد       العاهل األردني حذر  :  أحمد عبد الفتاح   –القدس  
فـي    العاهل األردني   وأوضح .الشرق االوسط اذا لم يطرأ تقدم في المحادثات بين اسرائيل والفلسطينيين          

بانه دون التقدم قد تنشب بسهولة حرب في الـصيف بـين اسـرائيل               مقابلة مع صحيفة شيكاغو تربيون    
ا ما قطع الموعد النهـائي لـشهر        واردف انه اذ  . وحزب اهللا في لبنان او بين اسرائيل وحماس في غزة         

 .تموز دون استئناف جدي للمفاوضات فثمة بالتأكيد احتمال كبير للمواجهة
 19/4/2010القبس، 
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   تأهيل المدارس العربية في القدسإلعادة" مدرستي فلسطين"الملكة رانيا تطلق مبادرة  .43
 بهدف إعـادة تأهيـل      "درستي فلسطين م" أطلقت الملكة رانيا العبد اهللا أمس، مبادرة         ):أ ف ب  ( –عمان  

  .وتوسيع وتطوير وصيانة المدارس العربية في القدس الشرقية
وقالت الملكة رانيا في مؤتمر صحافي بحضور رئيسي الوزراء االردني سمير الرفـاعي والفلـسطيني               

الحفاظ  من هنا من األردن، لما لبلدنا من دور تاريخي في            "مدرستي فلسطين "نطلق مشروع   "سالم فياض   
  ."على عروبة القدس وحماية مقدساتها الدينية

سنصلح البنية التحية للمدارس العربية في القدس الشرقية ونحـاول ضـم مبـاني متـوافرة                ": وأضافت
للمدارس الموجودة ونوسعها ونمكن الطاقم التعليمي فيها بمتطلبات التعليم الضرورية، ونرفع من مستوى             

  ."صامدة ليقفوا صامدين بكرامة في وجه االستيطانخريجي المدارس لتبقى هويتهم 
 في المئة فـقط من اطفـال القدس مقدر لهم ان يكملوا تعليــمهم فـي               50"وأوضحت الملكة رانيا ان     

هذه المدارس هـي    "، معربة عن أسفها ألن      "مدارس ضـيقة مـخـنوقة وفي صفوف شحيحة اإلمكانات      
  ."المقدسيينافضل ما هو متوافر حالياً لالطفال العرب 

  19/4/2010 الحياة، 
  

  سقوطه إلىالنظام الصهيوني سلك الطريق المؤدية : نجاد .44
النظام « إن  يوم الجيش أمسبمناسبة في كلمة  الرئيس محمود احمدي نجاد قال: معتز مبداني -طهران

) رائيلعلى وجود اس(الصهيوني سلك الطريق المؤدية الى سقوطه ودول المنطقة بعد نحو ستين عاماً 
ودعا حماة . »تريد استئصال هذه الجرثومة الفاسدة التي هي السبب الرئيسي الختالل االمن في المنطقة

عن هذا الكيان الغاصب، وأن يسمحوا لشعوب المنطقة والشعب «ومؤسسي وداعمي إسرائيل الى التخلي 
 المتحدة مباشرة في خطابه ولم يأت على ذكر الواليات. »الفلسطيني بأن يحددوا مصيرهم مع هذا الكيان
يمكننا، «و» الواليات المتحدة ال تستطيع عمل اي شيء«الذي ألقاه بين الفتتين كبيرتين كتب عليهما 

  . »وسنكون هنا حتى النهاية
  19/4/2010السفير، 

  
  وننتظر نتائج الجهود األميركية سحب المبادرة العربية غير مطروح :موسىعمرو  .45

»  موسى في حوار مع الشرق األوسطمين العام لجامعة الدول العربية عمروأكد األ: سوسن أبو حسين
: إلى المواقف اإليجابية األميركية التي تدور حول وقف االستيطان واستئناف المفاوضات، وقال معلقا

سننظر حتى بداية الموسم السياسي الجديد لنرى تقدما عبر جهد أميركي وتجاوب إسرائيلي أو اإلعالن 
 .تامعن فشل 

وواضح أن الواليات المتحدة تدرس عددا من األفكار أو عددا من أساليب الحركة، ونحن ما زلنا على 
) آذار(موقفنا أن المفاوضات غير المباشرة كان يمكن أن تبدأ طبقا للقرار العربي في أوائل مارس 

فة الغربية والقدس، الماضي طالما أن هناك تأكيدات بوقف الحركة االستيطانية اإلسرائيلية في الض
 وحدة استيطانية في 112وعندما ظهر التحدي اإلسرائيلي ألميركا عندما واجهوا ميتشل بقرار بناء 

ومن ثم وصلنا اليوم إلى شلل في الحركة وجمود إلعادة نوع من االتصال والتفاوض ، الضفة الغربية
بسبب تحدي إسرائيلي، وهذا أوال، بشكل غير مباشر بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي، وهذا حدث 
 الجانب العربي بسحب وعن تهديد. وثانيا ال تزال هناك جهود أميركية ونحن ننتظر نتائج هذه الجهود 

نحن ال نهدد بشيء اآلن وننتظر نتائج الجهود األميركية، ولم نهدد بسحب المبادرة ألنها : "، قالالمبادرة
 . "العربعبارة عن موقف وهو الموقف الذي طرحه 

  19/4/2010الشرق األوسط، 
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  "انفجار مدوٍ بالمنطقة"الجامعة العربية تحذر من  .46

حذرت األمانة العامة للجامعة العربية من انفجار كبير مرتقب ينسف الجهود الرامية : أحمد ربيع-القاهرة
ية المحتلة إلى كسر جمود الموقف، واستمرار السياسات قد تشهده المنطقة، وخاصة األراضي الفلسطين

 .في حال فشل الجهود التي تعمل على كبح الممارسات اإلسرائيلية التي تهدف إلى فرض األمر الواقع
وقالت مصادر دبلوماسية مسؤولة باألمانة العامة للجامعه العربية إن المنطقة إما أن تتجه إلى انفراجة إذا 

في كسر جمود الموقف، أو إلى انفجار " ليةالعربية واألمريكية والدو"ما كللت الجهود المبذولة حاليا 
  . شامل إذا استمرت الممارسات العنصرية التي تصر عليها حكومة إسرائيل بزعامة نتنياهو

  18/4/2010الشرق، قطر، 
  

  "إسرائيل" حطّمت أسطورة  في لبنان وغزةالمقاومة: متكي .47
، خالل مؤتمر صحافي » لـالسفيرأكد وزير الخارجية اإليراني منوشهر متكي، رداً على سؤال: طهران

في طهران أمس، إن اإلسرائيليين باعتداءاتهم المتواصلة » في ختام المؤتمر الدولي لنزع السالح النووي
على لبنان رسموا ألنفسهم أسطورة تحطمت نتيجة مقاومة الشعب اللبناني، وهم حاولوا في غزة 

 في غزة، ومنذ ثالثة أشهر تقريباً عادوا التعويض عن هزيمتهم في لبنان لكنهم هزموا مرة أخرى
إلطالق التهديدات ضد لبنان وسوريا، وأيضا ضد إيران، إذا تجرأوا على ذلك، ولكنهم أدركوا أن شنهم 
أي عدوان سيكون خطأ استراتيجياً، وستنقلب األمور برمتها في المنطقة رأساً على عقب، وأن ذلك يمكن 

وأكد متكي التزام إيران بمعاهدة الدفاع . »غيرت لهجتهم مؤخراًأن يؤدي إلى إسقاط كيانهم، ولذا ت
المشترك الموقعة مع سوريا، وعلى متانة العالقة بين البلدين، وذلك رداً على سؤال عن موقف إيران في 

 . حال تعرض سوريا لعدوان إسرائيلي
  19/4/2010السفير،     

 
 ة اإلسرائيلية مفتعلة والقص الى حزب اهللايوجد تهريب صواريخ ال: المعلم .48

زير الخارجية ، أن وسعاد جروسعن مراسلتها من دمشق  19/4/2010 الشرق األوسط، ذكرت
 إن سورية تعتبر المزاعم اإلسرائيلية والضجة المفتعلة تجاه تهريب أسلحة إلى أكد، السوري وليد المعلم

ال يوجد تهريب للصواريخ "ن إنه وقال المعلم، خالل زيارته طهرا. »حزب اهللا تهيئة لعدوان إسرائيلي
في حين وضعت مصادر مطلعة في دمشق التهديد . "في األساس والقصة برمتها مفتعلة من قبل إسرائيل

اإلسرائيلي في إطار افتعال التهويل ولصرف االهتمام العالمي عما تقوم به من ممارسات وانتهاكات 
إن : »الشرق األوسط  متطلبات السالم وقالت لـعدوانية في األرض المحتلة والتهرب الدائم من تلبية

، ولم تستبعد المصادر أن »سورية كانت دائما مستعدة لمواجهة كل االحتماالت سواء السالم أو الحرب
تكون إسرائيل التي تسعى إلى توتير األجواء في المنطقة، تهيئ لعدوان إسرائيلي للهروب إلى األمام 

الحياة،  وأضافت .ي األكثر ابتعادا عن اإليفاء بمتطلبات السالمفالحكومة اإلسرائيلية الحالية ه
المزاعم اإلسرائيلية تجاه تهريب " : المعلمان السورية امس» الوطن« صحيفة  عننقل 19/4/2010

ال، هذا ": ، مضيفاً"األسلحة لم تكن للتغطية على عدم مشاركتها بمستوى رفيع في قمة واشنطن النووية
يل ملزمة أن تكون جزءاً من معاهدة منع انتشار األسلحة النووية، ويجب أن تضع إن إسرائ. شيء آخر

يجب أن تكون تحت مظلة القانون الدولي وليس : وزاد. »منشآتها تحت الرقابة الدولية للطاقة الذرية
   ".فوقه
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   المغرب يستنكر تصريحات مصرية بشأن رئاسة لجنة القدس .49
 ما نسب من تصريحات إلي مستشار األمين العام للمجلس األعلى استنكرت وزارة الخارجية المغربية

 توقال .لآلثار في مصر مختار الكسباني التي طالب فيها بسحب ملف القدس من المملكة المغربية
وكان الكسباني قد طالب  ".المحاوالت اإلسرائيلية لتهويد القدس"الوزارة إن المغرب ليس مسؤوال عن 

  من المغرب ووضعه في أيدي دولة إسالمية قوية ذات عالقات دولية متينة بسحب رئاسة لجنة القدس
ال يتمتع بأي ثقل سياسي وعالقاته بكل من االتحاد األوروبي ومنظمة "وأضاف أن المغرب  .مثل تركيا

كما اعتبر الكسباني في مقابلة مع بي بي سي أن  .على حد تعبير المسؤول المصري" اليونسكو محدود
اجه تحديات داخلية وخارجية مبررا ترشيحه لتركيا بأنها أحد الدول القوية في منظمة المؤتمر المغرب يو
وأكد ضرورة تضافر جهود جميع الدول اإلسالمية مع تركيا لتتولى هذا الملف مشيرا إلى أن  .اإلسالمي

خطط " طا لوقفلتركيا مصالح مع االتحاد األوروبي والواليات المتحدة يمكن أن تمارس من خاللها ضغو
  ".تهويد القدس

  19/4/2010بي بي سي، 
  

  "سرائيلإ"ـالواليات المتحدة لن تتردد في دعمها ل: كلينتون .50
ميركية هيالري كلينتون عـشية االحتفـال بالـذكرى         أعلنت وزيرة الخارجية األ   : ) ف ب  أ (- واشنطن

 ."سـرائيل إ"لـي دعمها وحمايتها    ف" تتردد"ن الواليات المتحدة لن     أ "سرائيلإ"نشاء دولة   إعالن   إل 62ـال
عبـائكم  أالواليات المتحدة ستظل الى جانبكم تشاطركم مخاطركم وتساندكم في          "ن  أوشددت كلينتون على    

  ".بينما نواجه المستقبل معا
متنا لن تتـردد    أ. وباماأوكذلك الرئيس   . إسرائيلزاء  إلدي التزام شخصي عميق     "وقالت كلينتون في بيان     

حد اكبر التحديات   أسرائيل تواجه اليوم    إ"ن  أضافت  أو ".سرائيلإ وتعزيز مستقبل    سرائيلإمن  أفي حماية   
  ".على مستوى لهاأمكاناتها في إن أال إفي تاريخها 

نه ممكن ال بل من الضروري التوصل الى سالم شامل في الشرق            أتعتقد  "ومضت تقول ان ادارة اوباما      
  ".كل شعوب المنطقة السالم واالزدهاراالوسط يضمن لالسرائيليين والفلسطينيين و

19/4/2010، فلسطين، القدس  
  

  أبا حذيفة.. لمثلك ُيستعجل الرثاء :عبد الرحمن بارود الدكتورفي رثاء  .51
  وائل أبو هالل

                وأنا الذي تتلمذتُ    -ما كان لمثلي أن يتأخر عن شرف رثائك سيدي حتى يواريك الثرى، فأقلُّ حقّك علي 
 أن أحظى بـشرف أول      -ت من منهجيتك التي أثّرت في تكويني حتى هذه اللحظة           على مائدة علمك ونهل   

 أن أؤديه لـك     – لغفلة في    –من يرثيك، وبالتالي فإن تقدمتُ لرثائك فإنّي أرد بعض واجب ما استطعتُ             
  .وهذا سيدي أبسط حقوق العالم على تالمذته. في حياتك

؛ إذ آثرتَ أن تبقـى فـي الظـل، ال           "التواضع"علم، الذي أرهق    نعم أبا حذيفة؛ أيها المتبتّل في محراب ال       
، وعشت حتى آخـر     "الزحام"عجزاً في همة أو قصوراً في علم، ولكنّك أخذت من العلم سمو الترفع عن               

أيامك وأنت تنهل من العلم كأنّك طالب في مقتبل العمر، ومن الخسارة الجسيمة أنّك حرمت األمـة مـن                   
صرار، ولوال الجهد المشكور الذي بذله الدكتور أسامة األشقر وفريق معه من مؤسسة             التدوين عن سبق إ   

. فلسطين للثقافة في جمع األعمال الشعرية الكاملة لك، لكنّا اآلن نتصيد فيض علمك من ذكرياتنا معـك                 
اب أن تكتب؛ فأجبتـه الجـو     ) أظنه الدكتور حمود عليمات   (وما زلت أذكر يوم أصر عليك أحد الزمالء         

وأنت الذي كنت تقرأ أكثر من أربعمائة صـفحة         ! لم تنضج بعد؟  "! لم تنضج بعد  : "الذي حفر في ذاكرتي   
  !!في اليوم
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من أين أبدأ حكايتي معك؟ أأسردها سرداً؟ أم أقتبس ومضات من حكمتك؟ أم أقطف بعضاً من ثمـرات                  
  علمك؟

  .ئك االختصار فهو مخّلوال يجدي مع عطا!  فقد يطول- أبا حذيفة -" السرد"ال ينفع معك 
 أتنقل بين هذا وذاك، فأفرغ بعض ما  فاضـت          - قبل أن يواريك الثرى      -لعلي في هذه الساعة العصيبة      

  .به نفسي المكلومة ساعة تلقي الخبر األليم
حكمتك، يوم أن قابلتك فـي جـدة        " بساط"نعم؛ قبل ثالثين سنة درجتُ أولى خطواتي على         !! ثالثين سنة 
 في مقتبل حماس الشباب، وأنت في مكتمل نضج الرجولة، عرفت نفسك باسمك الكـريم،               أنا: ألول مرة 

" عندما يحكم الطغاة  " ورد في كتاب كنت قد أنهيت قراءته للتو للمستشار علي جريشة             -فتطابق مع اسم    
مـا  سقط تحت التعذيب في سجون المرحلة الناصرية فكسرت أنفه، فقلت إذاً ها أنذا أ       ) لشاب فلسطيني  (–

  .أحد المعذبين في األرض، والمناضلين من أجل فكرة
أو يـزين لـك     " تطرفـاً "قد يورث فيك    " التعذيب في األرض  "عندي سولت لي أن هذا      " حماسة الشباب "
إال أن المفاجأة كانت عكـس ذلـك؛ إذ         . ؛ حيث كانت هذه البضاعة فكراً رائجاً في تلك المرحلة         "تكفيراً"

 من فكر التكفير والغلـو قبـل أن   -من طالّب جامعة الملك عبد العزيز في جدة    " ثلةً كريمةً " و -أنقذْتَني  
والذي كان نواةً لفكر غرسته فينا، كان       " دعاة ال قضاة  "نلج فيهما ولربما كنا نحوم حولها؛ فدرستنا كتاب         

ـ    - مع تقديري الشديد للكتاب وكاتبه       -فيما بعد أعمق وأنضج من الكتاب نفسه         ا نموذجـاً    ألنك مثّلت لن
عملياً وواقعياً لرجل ال يتأثر فكره بعاديات الزمان مهما بلغ األذى، وأنت الذي نلت منـه سـجنا لـسبع                    

كل هذا لم يـؤثر     ... سنوات، وكُسر أنفك، وحرقت دواوين شعرك، وأعدت دراسة الدكتوراة من البداية            
  .فيك وال في اعتدالك ووسطيتك

ي وعلى أقراني؛ إذ تشربنا فكر الوسطية واالعتدال مـن بـواكير            نعم سيدي كان لقاؤك نعمةً كبرى عل      
  .شبابنا، في الوقت الذي تاه في كثير من أبناء جيلنا ما بين فتنة التكفير أو لوثة الغلو والتطرف

 لدرجـة المبالغـة     -على النقيض تماماً من هذه الوسطية في الفهم واالعتدال في الفكر، كانـت القـوة                
ول الحق ونقد الخطأ أياً كان صاحبه، وأياً كان الموقف وثمنه، حتى غدت هذه سـمتك                 في ق  -الواضحة  

ما رأيتك سيدي قط تصمت عن قول ما تراه حقاً مهما           . البارزة التي عرفتَ بها في أي اجتماع أو حوار        
  .كلفك، وال داريت يوماً موقفاً تراه خاطئاً أياً كان صاحبه

من يجـرؤ  . ، الذي وضعه اإلمام الشهيد حسن البنا "وِرد الرابطة "غة في   وإن أنس ال أنسى أبداً نقدك لصي      
ومازلت حتى هذه اللحظـة أقـرأ هـذا الـوِرد           !  أن ينقد قوالً لإلمام؟    - أو حتى اآلن     -في ذلك الوقت    

  !بالصيغة التي اقترحتها أنت
! للشهيد سـيد قطـب    " قمعالم في الطري  "أما العظمة والسبق فقد تجليا عندما جمعتنا في ندوة لنقد كتاب            

نعم هو هو، الكتاب الذي أعدم صاحبه، ينقده عبد الرحمن بارود وثلة من شباب في               "!! معالم في الطريق  "
أوائل العشرينات، وهو زميل سيد قطب في سجنه، ينقده دون أن ينتقص من قدر سـيد قطـب الـشهيد                    

  .واحترامه له قدر شعرة
ولكن بقوة فكرك الوسـطي ويقـين مـنهج         ! سير في حقل ألغام   نقدناه فصال فصال وفقرة فقرة، وكأننا ن      

  .الذي بدأنا فيه مشوارنا معك، خضنا هذا الغمار بكل ثقة بما نحمل، وكل تقدير لما ننقد" االعتدال"
يعني : "فأجبتني ببداهة ساخرة  !" سيد قطب لم يقصد هذا    : "لن أنسى ما حييت، يوم جادلتك في فقرة معينة        

ما يريد سيد قطب أكثر منه، سيد قطب أديب ناقد، ويعرف توصـيل فكرتـه أكثـر                 إنت بتعرف تعبر ع   
  !!"منك

برغم هذه الصدمة في مواجهتي بهذه البدهية، إال أنها أحدثت في عقلي انعطافاً كبيـراً وجـذرياً، ومـن                   
  .يومها ال تقديس عندي لفكرة أو لشخص مهما كانت مكانة وتقدير واحترام هذه الفكرة وهذا الشخص

  . صلى اهللا عليه وسلم-وكل ابن آدم يؤخذ من كالمه ويرد إال صاحب هذ القبر  . فالحقّ أحقّ أن يتبع
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حرضتنا على الجرأة في الحقّ، وهو الذي كلّفني وأقراني الكثير في بقية حياتنا، حيث أن قـول الحـق                   
  !!صعب قوله ومر سماعه حتى ممن يدعون حمل راية الحق واحتكار الحقيقة

لّمتنا أال قبول بمسلّمات أياً كان مصدرها، حتى لو كنت أنت؛ فلم نسلّم لك في موقـف دون قناعـة،                    وع
تجرأنا عليك ألنك علمتنا الجرأة، وما رأينا منك غضباً منّا أو تبرما من جرأتنا على نقد لك أو لفكـرك                    

  !يوماً
وجك من السجن، وفي أول عـودة       ال أنسى يوم جئتنا فرحاً بأول قصيدة تكتبها بعد عشر سنوات من خر            

  :لك للشعر، بعد أن حرق الطغاة دوواينك؛ فأنشدتها لنا نحن الشباب
  وقطيع الرقيق من غير حادي    غنّنا فالدجى شديد السواِد 

وكان أصغر الحاضـرين سـنّا      " إبراهيم غرايبة " فيجيبك   - وأنت الفرح بقصيدتك البكر      -فسألتنا رأينا   
وحاولـت أن تفهـم مـن       !! فتقبلت الفكرة والرأي الذي صدمنا نحن وأحرجنا      " !!لم تأت بجديد    : "يومها

  .إبراهيم موقفه ورأيه
 الذي لن ينتهي، أختم بأعظم ما تعلمته منك، وهو منهجيـة            -أختم سيدي خشية أن تدفن قبل نهاية الرثاء         

ي تنتهجهـا فـي     التثبت في الحكم على األشخاص واألشياء واألحداث؛ منهجية مرهقة ومزعجة تلك الت           
، فكنا وما زلنا إذا تناقشنا في أمر واختلفنا في الحكم           "منهجية أبو حذيفة  "، لدرجة أننا أطلقنا عليها      "الحكم"

  !وإال منهج أبو حذيفة؟)  دون بينة(بدك المنهج العادي : عليه سأل بعضنا بعضاً
ب ومرهق، أن تلـزم نفـسك أال        سار معي وسرت معه، حتى اآلن، ولكنه واهللا صع        " التثبتي"هذا المنهج   

منها مئة بالمئة، وليس تحليالً     ) ومتبيناً(تصل لحكم على شخص أو قضية إال إذا كنت واثقاً من المعلومة             
وبناء األفهام والمواقـف لـيس أمـراً    ) تجريحا أو تعديالً(أو إشاعة أو خطًأ في فهم؛ فالحكم على الناس   

 شيء من النضج في هذه الحياة، عوضا عن أنه مـنهج نبـوي              يؤخذ ظنّا أو هوى، وهذا ما تأكّد لي بعد        
  .صارم

سيدي هذا بعض رثاء مستعجل، أما الوفاء بحقك والكتابة عنك فأمرها جلل، وتشعباتها كثيـرة، فعلمـك                 
عظيمة ونادرة هي مزاياك يـا سـيدي،        ... وكرمك وطرافتك وحسن خلقك وورعك ومروءتك ووفاؤك        

  ! العظماء إال بفقدهملكننا لألسف ال ندرك قيمة
فضائلك علي كثيرة كثيرة؛ ولذلك فإن مصيبتي بفقدك كبيرة كبيرة، أسأل اهللا أن يتقبلك في الـصالحين،                 

أما نحن فنسأله جل شأنه أن يخلفنا في مصيبتنا وأن يحـسن            . وأن يكرم وفادتك عليه فهو أكرم األكرمين      
قد حل بكم، فأنتم أهل المصاب الكبير،       " اليتم"إني أرى   ، ف "يا أهل جدة  "بيد أن العزاء األكبر لكم      . عزاءنا

  .المصابون بكبيركم فعظّم اهللا أجركم، وصبركم على عظيم فقدكم
  18/3/2010المركز الفلسطيني لإلعالم واألبحاث، 

  
  هل تتغير سياسة أميركا في الشرق األوسط؟ .52

  هنري سيغمان
يركية وامتعاضهما من اإلهانة التي ألحقتها حكومة على رغم استياء البيت األبيض ووزارة الخارجية األم

رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو بنائب الرئيس األميركي جو بايدن خالل زيارته إسرائيل، ال 
  .يسعنا أن ننكر بأننا سعينا عملياً بأنفسنا إلى مثل هذه المعاملة
ياهو بأن اعتراض الواليات المتحدة ليس على أعلمت وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون نتان

وأشار . توقيت إعالن بناء وحدات سكنية إسرائيلية جديدة في القدس الشرقية فحسب بل على مضمونه
مستشار الرئيس األميركي ديفيد أكسلرود إلى أن محاولة نتانياهو تضليلنا في شأن هدف عملية البناء هي 

كّل الغزو االستيطاني اليهودي الواسع للقدس الشرقية العربية محاولة في الواقع، يش. التي تُعتبر مهينة
فنتانياهو يدرك جيداً أنه ال يسع أي . متعمدة للحؤول دون التوصل إلى اتفاقية سالم وإلى حّل الدولتين
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زعيم فلسطيني التوقيع على معاهدة سالم ال تنص على أن تكون القدس الشرقية العربية عاصمة الدولة 
  .الفلسطينية

وبحسب وسائل اإلعالم . غير أن إدارة أوباما كانت على علم بنوايا نتانياهو قبل فترة من زيارة بايدن
اإلسرائيلية، عمد نتانياهو بعد أن ادعى أنه عزف عن المعارضة الشديدة والطويلة لقيام دولة فلسطينية 

التي لم تكن موصدة (ألبواب الموصدة وبات يدعم حّل الدولتين، إلى طمأنة قادة المستوطنين خلف ا
بالقول إنه يستحيل على أكثر الزعماء الفلسطينيين اعتداالً القبول بالشروط التي وضعها ليوافق ) تماماً

  .على قيام دولة فلسطينية تُستثنى منها القدس
فما الذي دفع . اًعالوة على ذلك، يملك نتانياهو أسباباً تدفعه إلى االعتقاد بأننا ندرك هذا الواقع تمام

التي تنسجم مع موقف نتانياهو الرافض لما » المحادثات عن قرب«واشنطن إلى اقتراح بنود لمرجعية 
؟ كانت الوزيرة كلينتون 1967يطلبه الفلسطينيون، أي بدء المفاوضات على أساس حدود ما قبل عام 

 ما تفعله إسرائيل في القدس وباإلشارة إلى. تعلم أن الموقف الفلسطيني يتوافق مع خريطة الطريق
الماضي بالقول إن التحركات ) أغسطس(الشرقية، كررت كلينتون أخيراً ما سبق وأعلنته في شهر آب 

بين هذين الموقفين » التوفيق«وبما أنه يجب . »لن تُعتبر بمثابة تغيير للوضع الراهن«األحادية الجانب 
كما . لموقف الفلسطيني حتى قبل بدء المحادثاتالمتعارضين، ساهمت البنود المرجعية في إضعاف ا

  .عززت ثقة نتانياهو بقدرته على أن ينجو بجميع أفعاله في حال حظي بدعم مجموعة الضغط اإلسرائيلية
غير أن ما يعزز أكثر استخفاف إسرائيل بالتزاماتها بموجب االتفاقات الحالية والقانون الدولي هي 

اإلدارة األميركية والقائلة بأن توقف إسرائيل عن االستيالء المستمر على النظرية الغريبة التي تبنتها 
من قبلها ويستحق بالمقابل أن يبادله الفلسطينيون » تنازل«األراضي الفلسطينية خارج الخط األخضر هو 

تبرير العربية أساسية ل» المبادرات«فضالً عن ذلك، تُعتبر هذه . والبلدان العربية بتقديم تنازالت حقيقية
فاعتبار هذا األمر بمثابة تنازل هو . ما تطالب به الواليات المتحدة لجهة وقف االستيالء على األراضي
  .توصيف خاطئ نتج عنه السلوك األخير الذي أثار غضب واشنطن

يجب أن تلتزم إدارة أوباما بالتعهدات التي أعلنت عنها مراراً والقاضية ببذل الجهود كافة لضمان أمن 
وال يسع أحداً أن يشكّك بأن اإلدارة األميركية ستفي بهذا . يل مهما كانت الخالفات جدية بين البلدينإسرائ

لكن الرسالة المبالغ فيها التي وجهها بايدن إلى إسرائيل ومفادها . الوعد وكذلك اإلدارات األميركية المقبلة
يتعلق باألمن هي مثال آخر على أن ال شيء يمكن أن يفصل بين إسرائيل والواليات المتحدة في ما 
  .اإلشارات التضليلية التي نبعثها إلى حكومة نتانياهو اليمينية المتطرفة

تحظى الحكومات اإلسرائيلية، ال سيما الحكومة الحالية، بتاريخ طويل من استغالل ذريعة األمن لتبرير 
وتعاني إسرائيل . ها من جانب واحداستيالئها على األراضي الفلسطينية والتغييرات الحدودية التي تقوم ب

لكن هذه الثغرات تتفاقم . من وجود ثغرات أمنية كبيرة مع العلم أنها تتسبب ببروزها في بعض األحيان
فكان حرياً به أن . وال تتقلص نتيجة الضمانات الشاملة وغير المشروطة التي قدمها بايدن إلى إسرائيل

ن الواليات المتحدة وإسرائيل في حال اتخذت هذه األخيرة إجراءات سينشب بي» خالفاً«يقول لنتانياهو إن 
  .»األمن«غير شرعية تحت ذريعة 

لقد أوضحت إدارة أوباما لنتانياهو أن عدم امتثال الفلسطينيين وإسرائيل على حد سواء لالتفاقات السابقة 
لتوصل إلى اتفاقية سالم تؤدي إلى وإعاقتهم للجهود التي تبذلها الواليات المتحدة بهدف إنهاء االحتالل وا

كما أنها وعدت إسرائيل بأنها ستتصرف كصديقة . قيام دولة فلسطينية قابلة للعيش، لن يمرا من دون ثمن
ومن غير الواضح بعد إلى متى سيدوم هذا القرار . حقيقية لها من خالل إخبارها بالحقائق المرة

  .األميركي الجديد المرحب به
» فوكس نيوز«فقد أعلن الرئيس أوباما أخيراً على قناة . ر، ليست اإلشارات األولية واعدةوفي هذا اإلطا

وفي . »كيفية دفع عملية السالم إلى األمام«األميركية أن نقطة خالفه مع نتانياهو وحكومته تكمن في 



  

  

 
 

  

            29 ص                                     1764:         العدد       19/4/2010اإلثنين  :التاريخ

ال لم يكن حال كان هذا التصريح ناجماً عن قناعة فعلية لدى الرئيس أوباما أو أسوأ من ذلك، في ح
مقتنعاً بكالمه وتظاهر بأنه مقتنع لضرورات سياسية، فيصعب فهم سبب كل الضوضاء التي تثار في 

  .العالم حول بناء المستوطنات في القدس الشرقية
تشير المعلومات المتسربة من الحوارات السرية التي أجريت بين الرئيس أوباما ورئيس الوزراء نتانياهو 

الماضي إلى أن الواليات المتحدة قد تكون في صدد إجراء ) مارس( آذار 23في البيت األبيض في 
إال أن هذه التغييرات لن تكون مؤثرة في حال لم تؤد إلى . تغييرات في عملية السالم في الشرق األوسط

 التخلي عن الفكرة القائلة إنه بوسع األطراف التوصل إلى اتفاقية سالم، وأن تطرح عوضاً عن ذلك خطة
ويجب . سالم أميركية تستعد بموجبها الواليات المتحدة التخاذ الخطوات الالزمة التي تمكنها من فرضها

أن تأخذ خطة أميركية مماثلة في االعتبار مجمل المعطيات وأال تعتمد على الخطوط الحمر التي تفرضها 
  .حكومة إسرائيل الحالية اليمينية والمتطرفة

  19/4/2010الحياة، 
  

 راع في زمن الضياعدور الي .53
 بثينة شعبان

، وما هو دور القلم في عالم »ما الفائدة من الكتابة؟« تساءل الكثير من الكتاب العرب 1973خالل حرب 
تحكمه القنابل والدبابات والطائرات الحربية، والتي في النتيجة تتحكم بمصائر الشعوب وحقوقهم ومستقبل 

 ظلما للشعوب التي أصبحت تعاني من الحروب والعقوبات أبنائهم؟ أما اليوم فالوضع الدولي أشد
، وكأن لغة السياسة شيء والواقع »متحضرة وديمقراطية«والحصار والتعذيب رسميا ومن قبل دول 

 .شيء آخر
، يتحدث مثال 2010) نيسان( أبريل 13البيان الختامي لقمة األمن النووي التي عقدت في واشنطن في 

ه بعالم اليوم الذي نتابع فيه أخبار العقوبات التي يحاولون فرضها ضد هذه عن عالم آخر ال عالقة ل
القمة . الدولة، فيما يتم التجاهل المطلق لخرق دولة أخرى لكل القوانين واالتفاقات والمعاهدات الدولية
ال موقعة دعت كيانا مسلحا نوويا لكنه لم يوقع على منع معاهدة انتشار األسلحة النووية، فيما استبعدت دو

على المعاهدة وملتزمة بها ويقوم المفتشون بمراقبة نشاطاتها، لكن البيان قلب هذا الواقع، فإيران هي 
 !.الخطيرة وإسرائيل هي ضيفة الشرف

إذا كان هذا هو الحال، فلماذا اقتراح . »تسهيل التعاون الدولي في المجال النووي السلمي«دعا البيان إلى 
التي تخضع للمعايير الدولية للمراقبة، فيما ال توجه العقوبات لدولة أخرى تقوم العقوبات على إيران، 

 .بتطوير التقنية النووية لألغراض الحربية؟
إذا كان الهدف هو وجود أمن نووي حقيقي، فلماذا التسامح مع كيان معتد ومحتل ويمتلك الرؤوس 

ألسلحة النووية، كما شهد الخبير اإلسرائيلي النووية الحربية، ويرفض التوقيع على معاهدة منع انتشار ا
 .فعنونو الذي كشف سر القدرات النووية العسكرية اإلسرائيلية؟

لغة البيان الختامي عائمة إلى درجة أنك تعيد قراءة كل بند مرات عدة، وال تتأكد بالنتيجة من القصد 
باللغة ليسهل عليهم خداع الناس وتزييف إذن ما الهدف من الكتابة إذا كان طغاة العالم يتالعبون . الحقيقي

 !الحقيقة وتخدمهم في ذلك آلة إعالمية طيعة بأيديهم؟
كما أنه يشهر سيف اإلرهاب ضد . البيان أكد على استمرار ازدواجية المعايير في السياسة الغربية

إلرهاب » طيرلهذا السالح الخ!) مسلمين بالطبع(احتمال امتالك اإلرهابيين «المسلمين مستخدما بعبع 
 .العالم وابتزازهم
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 إلى حد اليوم وضع تعريف دولي لإلرهاب، كي يبقى 1986الموقعون على البيان يرفضون منذ عام 
المصطلح أداة طيعة في يد من يرغب باستخدامه في الزمان والمكان المناسبين لألغراض التي يرتئيها 

 .القوي في استخدامه ضد الضعيف
 عن اإلرهاب النووي اإلسالمي، كانت سلطاته تقوم بطرد سبعين ألف وفيما كان بيريس يحاضر

عنها في » المتحضر«فلسطيني من منازلهم في الضفة، في عملية تطهير عرقي ال مثيل لصمت العالم 
فقد تراوحت ردود األفعال بين . وهنا أيضا تدفع اللغة المستخدمة إلى القنوط. القرن الحادي والعشرين

، ولو أن أي دولة أخرى قد أساءت بنسبة »التعقل«بالعودة عنه، ودعوة إلى » مطالبات«ر وللقرا» انتقاد«
صغيرة جدا لسكان مدنيين أبرياء، الستحقت قرار مجلس أمن تحت الفصل السابع، إذ إن العراق، ورغم 

ى من أي جدو. ، ما زال يرزح تحت مثل هذا القرار2003الحرب عليه واالحتالل األجنبي المستمر منذ 
 الكتابة والغرب يتمسك بمثل هذه المواقف المشينة من حقوق اإلنسان في فلسطين؟

رغم عنصرية وكارثية مثل هذا القرار، الذي يدمر حياة آالف الفلسطينيين ويمزق النسيج األسري الذي 
 للتمزق والتفتت مرات ومرات بفعل المجازر اإلسرائيلية وعمليات التطهير 1948تعرض منذ عام 

لعرقي المستمرة ضد الفلسطينيين، فإن الطريقة التي قوبل بهذا هذا القرار دوليا وعربيا هي بحد ذاتها ا
الكارثة، فقد كانت لغة المبني للمجهول هي سيدة الموقف، كي ال يتم تحميل المسؤولية للكيان الصهيوني 

يخشى من طرد جماعي «) 2010 أبريل 12(البريطانية » صنداي تايمز«فها هو العنوان في . المعتدي
ادعاءات جمعيات «، وفي متن المقال تنسب هذه الخشية والخوف إلى »بعد قرار اإلذن في الضفة الغربية

، رغم أن القرار صدر والجرافات تهدم المنازل، واألطفال والجدات يبكون على أنقاض »حقوق اإلنسان
وقد اختفى الخبر بعد عدة أيام .  جبين البشريةمنازلهم في مناظر تقشعر لها األبدان، ويجب أن يندى لها

وكالعادة . كليا عن شاشات التلفاز والجرائد ونشرات األخبار، ويترك اآلن الفلسطينيون إلى أقدارهم
ورغم . سوف يلجأ الكيان إلى تطبيقه سرا وبهدوء من دون ضجة إعالمية منعا إلحراج أصدقاء إسرائيل

، أي »بعدم تغيير سياسته اتجاه إسرائيل«البون الرئيس أوباما  عضو مجلس شيوخ يط76كل هذا فإن 
 .رغم كل الجرائم التي ترتكبها» تزعج إسرائيل«عدم اتخاذ أي خطوة 

األراضي في الحلول المقترحة، وخلق دولة فلسطينية » تبادل«كما أن النغمة الجديدة اليوم هي تثبيت مبدأ 
ففي خطة السالم .  ومن دون مناقشة عودة الالجئينمنزوعة السالح، ومن دون حق لها في القدس،

يتم إرجاء البحث في قضايا الالجئين والمدينة «األميركية المقترحة والتي يعتبرها البعض أمال ووعدا 
، مع االتفاق على تبادل لألراضي بطريقة 1967القديمة في القدس واعتماد حدود تعتمد على خط 

وتصبح ) مستوطنات قريبة من الخط األخضر(ئق جديدة على األرض متساوية، واألخذ في االعتبار حقا
 .»الدولة الفلسطينية خالية من السالح، مع ترتيبات أمنية يشرف عليها انتشار لقوى متعددة الجنسيات

، التي أدخلها اإلسرائيليون إلى قاموس التسوية منذ عام »تبادل األراضي بطريقة متساوية«إن عبارة 
الحقائق « تثبيت سرقة مصادر المياه الفلسطينية وأراضيهم الخصبة، كما أن عبارة ونيف، تهدف إلى

، تعني االعتراف بكل ما قامت به إسرائيل من قتل، وتهجير، واستيطان، وسرقة »الجديدة على األرض
أرض ومياه، فها هم المستوطنون في القدس الشرقية يخرجون الفلسطينيين من منازلهم ويدعون أن حقهم 

أوال يدعو كل ). 2010 أبريل 7انظر يديعوت أحرونوت (في هذه البيوت منصوص عليه في التوراة 
هذا إلى اليأس من أسرة دولية وأمم متحدة وشرعية وقرارات دولية، أوال يدعو أيضا إلى فقدان الرغبة 

 هل هناك .في االطالع على أخبار ومشاريع سالم مصدرها األساسي فرض األمر الواقع بقوة السالح
 .جدوى للكتابة في زمن الضعف العربي هذا؟

وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون تجاهلت كل ما تقوم به إسرائيل من جرائم، ودعت العرب 
، لتؤكد موقفها بأن العرب هم الذين ال يريدون »لدفع مبادرة السالم العربية باألعمال وليس فقط باألقوال«
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الذي ال يهدده أحد أصال، فيما الواقع » أمن إسرائيل«يليين، وكالعادة تؤكد على السالم وليس اإلسرائ
 .الفعلي هو أن إسرائيل تهدد أمن الفلسطينيين

ولكن ماذا عن الشعب » في العيش بحرية من الخوف«وتحدثت عن حق اإلسرائيليين واألميركيين 
 الخوف، والقتل، والتهجير اليومي الذي الفلسطيني، أوليس له الحق في العيش بكرامة وحرية بعيدا عن

تفرضه عليه قوات االحتالل العنصرية؟ أما الرئيس أوباما الذي أرعد في خطاباته األولى بالوعود 
، ثم تراجع »الضغط على اإلسرائيليين والفلسطينيين معا«الطنانة فقد عبر عن عزمه، وفقط، ممارسة 

. »ما كان حجم الضغط الذي تمارسه واشنطن عليهمغير جاهزين لتسوية الصراع مه«سريعا ألنهم 
وبهذا فقد ساوى الرئيس أوباما بين الجالد والضحية، وبين القاتل والمقتول، وبين المعتدي والمعتدى عليه 
تجنبا لتحميل الكيان الصهيوني مسؤولية فشل الجهود الرامية إلى تحقيق السالم للسنوات العشرين 

 .القادمة
رغم كل هذا الحيف الواقع على المسلمين والعرب، ورغم كل هذه العنصرية ضدهم، وبعد هذا وذاك، و

 .يعكف بعضهم على التسلح بالصمت، والهزال، واالنصياع للمعتدي
إذا كان ال بد من دور لليراع، فيجب أن يتمثل في كشف زيف اللغة المستخدمة لفرض الظلم على العرب 

وإذا كان لألسرة الدولية من وجود، فعليها أن . لمقصود للنفاق دولياواصطناع المواقف المقلوبة، والتبني ا
تعترف بالواقع وتوصفه وتكف عن الكيل بمكيالين ألسباب انتخابية أو لخوف من مجموعات الضغط 
العنصرية، ولكن هذا لن يحدث ما لم يعد العرب إلى توصيف واقعهم، وكتابة معاناتهم، وفضح كل 

لخطط الهادفة إلى طمس حقوقهم مهما كان مصدرها، ألن التاريخ أثبت أن السياسات، والنصوص، وا
  .الحقوق العادلة أقوى من أي جبروت متغطرس في أي زمان ومكان

  19/4/2010الشرق األوسط، 
  

  والعرب لم ينتصروا... الصهيونية فشلت: 62في الذكرى الـ .54
  زهير أندراوس

 تقريراً تطرق إلى السيناريوهات التي قد تتحول إلى حقيقة          قبل فترة وجيرة نشرت المخابرات اإلسرائيلية     
في ما إذا اندلعت الحرب بين الدولة العبرية من ناحية، وبين حزب اهللا اللبناني من ناحية أخرى، وجـاء                   
في التقرير، الذي سمحت الرقابة العسكرية في تل أبيب بنشره، أنّه من الممكن جداً أن يقـوم عناصـر                   

ي اللبناني، على حد تعبير خبراء األمن اإلسرائيليين، بالدخول إلى عمق الدولة العبرية في              التنظيم اإلرهاب 
ـ             ، بحسب السيناريو   48محاولة الحتالل جزء من شمال الدولة، كما أن العرب الفلسطينيين في مناطق ال

التقرير، على عـداء    المذكور، من شأنهم أن ينضموا إلى القوات الغازية، ألنّهم كانوا وما زالوا، بموجب              
شديد للدولة العبرية، وعلى استعداد لتقديم العون المادي والمعنوي لمن يخرج إلى حيز التنفيذ مخططات               

  .لشطبها عن الخريطة
ال نريد في هذه العجالة التطرق إلى مدى صحة هذا السيناريو، وهل هو مجرد وهم أو خيال، وإنّما نريد                   

 صنّاع القرار في تل أبيب بالتحدث عالنيةً عن محاوالت عربية الحـتالل             لماذا بدأ : مناقشة قضية أخرى  
  مناطق في العمق اإلسرائيلي؟

هل بدأت تتغلغل ألذهانهم عقلية جديدة تؤكد بشكل يقطع الشك باليقين بأن الدوكترينا، التي وضعها مـن                 
لقاضية بنقل المعركـة إلـى      يسمى بمؤسس الدولة العبرية ورئيس الوزراء األول، دافيد بن غوريون، وا          

ـ             هم ليسوا العرب الذين انتكسوا      21أرض العدو، أصبحت في خبر كان، وأن العرب في مطلع القرن ال
كيف ولماذا بات اإلسرائيليون يتحـدثون، ولـيس فـي          : ؟ وباإلمكان تحديد السؤال أكثر    1967في العام   

  ل، أي احتالل أجزاء من دولتهم؟الغرف المغلقة فقط، عن وجود خيار لم يكن قائماً من ذي قب
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نطرح هذه األسئلة، عشية الذكرى الثانية والستين لنكبة الشعب الفلسطيني، الذي تم طرده مـن أرضـه                 
 إلتاحة المجال أمام الصهيونية واإلمبريالية لزرع الدولة العبريـة فـي الـشرق              1948ووطنه في العام    

توا ضعفاء؟ أم أن اإلمكانيتين المذكورتين باتتا تسيطران        هل العرب تغيروا؟ هل اإلسرائيليون با     . األوسط
  .على األجندة الصهيونية؟

ولكي نحاول وضع النقاط على الحروف، علينا االستعانة بأصحاب الرأي والفكر، الذين تخرجـوا مـن                
 المدرسة الصهيونية، وواكبوا األحداث وصنع القرار عن قرب، فها هو أيتان هابر، رئيس ديوان رئـيس             

يديعوت (الوزراء اإلسرائيلي األسبق، إسحاق رابين، الذي وقّع على اتفاق أوسلو، ينشر مقاالً في صحيفة               
يقول فيه بشكٍل واضحٍ ال لـبس       ) 14.04.2010( ، األوسع انتشاراً وتأثيراً في الدولة العبرية        )أحرونوت

كل الذي أغرق المجتمع اليهودي فـي     الماليين من اإلسرائيليين ما زالوا يعيشون ويفكّرون بنفس الش        : فيه
الدولة العبرية بعد االنتصار الكاسح على الدول العربية في حرب األيام الستة، والمقصود العدوان الـذي                

، 1967من العـام    ) يونيو(شنته إسرائيل على كٍل من مصر وسورية واألردن في الخامس من حزيران             
ي سيطرت على المجتمـع اإلسـرائيلي بعيـد الحـرب،     هؤالء، بحسب هابر، ما زالوا أسرى النشوة الت       

سأل قائد المنطقة الجنوبية في جـيش االحـتالل، شـموليك           ) 1973(ويضيف أنّه خالل حرب الغفران      
غونين، ماذا حدث؟ فرد عليه الجنرال بالقول أننّا نعتقد أن هذه الحرب، هي عملياً اليوم الـسابع لحـرب           

ـ        هابر يقول أيضاً ف   . األيام الستة   لتأسيسهاً مـا    62ي مقاله الصريح أنّه عشية احتفال إسرائيل بالذكرى ال
زال الماليين من اإلسرائيليين يعيشون هذا الوهم، وأكثر من ذلك، فبرأيه، هناك قطاعاً واسعاً من اليهود                
في إسرائيل، يعتقدون، أو ما زالوا يؤمنون بأن اليهود هم أسياد األرض، واألخطر من ذلـك، يـضيف                  

كاتب، أنّهم ما زالوا على ثقة بأن اإلسرائيليين هم أسياد العالم، هؤالء، يؤكد هابر، ما زالوا تحت تأثير                  ال
عقارات النوم التي تناولوها بعد االنتصار في حرب األيام الستة، ولكن برأيه، من يفكّر على هذا النحو،                 

 يشكّل خطراً على أمن الدولة العبريـة،  فهو على خطأ، وأكثر من ذلك، من يواصل التفكير بهذا المنطق،    
ألنّه ال يريد أن يفهم ويرفض أن يذوت الحقيقة الدامغة والواضحة للعيان وهي أن العالم تغير، الفتاً إلـى      
تنامي قوة اإلسالم المتطرف في جميع مناحي الحياة، هذه القوة التي تدفع حتى الدول المـصنفة منفتحـة                  

على إرضـاء المـسلمين     ) مكره أخاك ال بطل   (ار هذه القوة وتعمل من منطلق       إلى أن تأخذ بعين االعتب    
 2010نحن في ربيع العام     : الراديكاليين، على حد تعبيره، ويخلص الكاتب إلى تقديم نصيحة لإلسرائيليين         

لم نعد جولييت الجبار، الدولة العبرية تتقلص، وتوقفت منذ زمن عن إدارة شؤون العالم، وبالتالي علـى                 
  .الكثيرين منّا القيام بتغيير أفكارهم

وهابر ليس وحيداً في الميدان، فمن يتابع الصحف العبرية يالحظ أن األجندة اإلسرائيلية بعد حرب لبنان                
 التي أحدثت هزة أرضية في جميع روافد المجتمع اإلسـرائيلي، إذ            2006من العام   ) يوليو/تموز(الثانية  

لدولة العبرية، يضطر سكان منطقة ما في العمق اإلسرائيلي، والقصد شمال           أنّه للمرة األولى في تاريخ ا     
البالد، إلى الهرب من أماكن سكناهم والبحث عن مالجئ أكثر أمنة في المركز، هذا التطور ال يدور في                  
فراغ ولم يأت من فراغ، بل هو نتاج تغير دراماتيكي في العقلية اإلسرائيلية، التي بدأت تنـاقش قـضايا                   

علق بوجود الدولة العبرية أو عدمه، هذه القضايا التي لم تكن موضوعة للنقاش من ذي قبل، وللتـدليل                  تت
فبراير الماضي مقاالً يتساءل فيه الكاتب      - من شهر شباط   21في  ) هآرتس(على ذلك، فقد نشرت صحيفة      

لها من قبل التحالف    ماذا سيحدث للمجتمع اليهودي في إسرائيل، في حال إلحاق الهزيمة بإسرائيل واحتال           
إن الذي سيحدث يشبه إلى حد بعيـد مـا يحـدث            : العربي واإليراني، ويجيب الكاتب على السؤال قائالً      

  .للفلسطينيين الذين يعيشون تحت وطأة االحتالل اإلسرائيلي
 نفـسها   مضافاً إلى ما ذُكر أعاله، يجب االلتفات إلى أن الصهيونية، وربيبتها الدولة العبرية قطعت على              

عهداً بصهر أمة إسرائيلية داخل الدولة، اليوم وبعد أكثر من ستين عاماً من المحاوالت، ال نكشف سـراً                  
إذا جزمنا بأن هذه المحاوالت باءت بالفشل، ال أمة إسرائيلية وال من يحزنون، المجتمع اليهـودي فـي                  
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اتفاق حول تعريف مـن هـو يهـودي،         إسرائيل ما زال ممزقاً، فحتى اليوم لم يتمكنوا من التوصل إلى            
والخالفات داخل المجتمع اإلسرائيلي ما زالت قائمة بين المتدينين واألشد تديناً، بـين المتـدينين وبـين                 
العلمانيين، بين اليهود الذين استقدموا إلى فلسطين من أوروبا وبين اليهود الذين اسـتجلبوا مـن الـدول                  

رى التطوير، هذه الخالفات الجوهرية، لن تجد طريقها إلى الحل          العربية، بين سكان المدن وبين سكان ق      
في الفترة المنظورة، وبالتالي يتحتم على مراكز األبحاث فـي العـالم العربـي أن يأخـذوا التغيـرات                   
والمستجدات داخل المجتمع اإلسرائيلي على محمل الجد، وأن يساهموا في تقديم النصائح إلـى صـنّاع                

فال يختلف اثنان على أن حرب لبنان الثانية خلقت نوعاً مـن التفكيـر لـدى                . ربيةالقرار في الدول الع   
اإلسرائيليين لم يكن يخطر ببالهم، أو مناقشته بشكٍل علني، فقد وجد اإلسرائيلي نفسه يقف في تلك الحرب                 

ألمـر لـم    أمام تساؤالت كثيرة تتعلق بمستقبله ومستقبل عائلته وحتى بوجوده ووجود دولته ككل، وهذا ا             
يكن مطروحاً على اإلطالق، وفي حرب لبنان الثانية، العرب لم يحققوا االنتصار، ولكن إسرائيل فشلت،               
بسبب منظمة صغيرة، أي حزب اهللا، التي تمكنت من قهر أعتى جيش في العالم، وهذه الحقيقة باعتراف                 

ول الفصل إن من يـسلّم بمواصـلة        وال ضير الق  . كبار السياسيين والخبراء العسكريين في الدولة العبرية      
االعتقاد بفوقية إسرائيل ودونية العرب، وبعدم وجود فرصة لتغيير هذه المعادلة، فهو مخطئ ويساهم من               

حيث يدري أو ال يدري بتحطيم الحلم العربي.  
  19/4/2010القدس العربي، 
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  نقوال ناصر
الكامنة في مقترحات السالم األمريكية المتداولة حاليا في إطار الوضع الراهن السائد            التهديدات لألردن   (

  )ال تقل خطورة عن التهديدات الكامنة في أية حرب قد تندلع مجددا
اإلشادة األحدث بكفاءة القوات المسلحة األردنية نقلتها وكالة نوفوستي الثالثاء الماضـي عـن صـحيفة                

من المملكة مـشاركة  " ناتو"شارة إلى طلب األمين العام لحلف شمال األطلسي روسية عززت إشادتها باإل  
لكن اعتزاز القيادة األردنية    , الحلف في تدريب جيش يعاد بناؤه في احد مسارح عمليات الحلف الرئيسية           

ا قـال   وكم, هدفها الحفاظ على السلم ال الحرب     , بكفاءة قواتها لم ينسها أنها قوات دفاعية في المقام األول         
الخمـيس الماضـي    " شيكاغو تربيون "الملك عبد اهللا الثاني في معرض رده على سؤال من هيئة تحرير             

, ال يعقل ان يكون لبلـد مثـل األردن        "فإنه  , حول مضاعفات احتمال أن تتسلح إيران نوويا على األردن        
لقاءاتـه اإلعالميـة    لذلك جدد الملك في هذا اللقاء كما في كـل           , "برنامج عسكري نووي  , بحجم األردن 

  .عاجال قبل آجل, والرسمية أثناء زيارته األخيرة لواشنطن التحذير من الحرب والحث على صنع السالم
فالحرب هي المسؤول األول عن األزمات االقتصادية والديمغرافية واألمنية التي تحتل حاليا رأس جدول              

ات الالجئين التي اجتاحت المملكة فقادت      وكانت هي المسؤول األول عن موج     , األعمال الوطني األردني  
بحيث يحتل األردن المرتبة الرابعة في العالم من حيث نسبة عـدد الالجئـين الـذين                , إلى هذه األزمات  

احمد الشياب مدير مركز دراسات الالجئين والنازحين والهجـرة         . يستضيفهم إلى عدد السكان كما قال د      
عروفة بأن المملكة هي المضيف ألكبـر عـدد مـن الالجئـين             ناهيك عن الحقيقة الم   , بجامعة اليرموك 

إن عدد  " األونروا" حيث تقول    1967بما في ذلك األراضي الفلسطينية المحتلة عام        , الفلسطينيين في العالم  
هؤالء الالجئين المسجلين لديها في األردن حوالي ثالثة ماليين الجئ بينما عدد المـسجلين لـديها مـن                  

  .مليون الجئ) 1.7(الغربية لنهر األردن وقطاع غزة يبلغ أشقائهم في الضفة 
إن التقارير اإلعالمية األخيرة عن إرسال وفد أمريكي إلى عدد من الدول العربية إلقناعهـا أو الـضغط                 

إنما هي مؤشر فقط    , وهي تقارير لم تنفها واشنطن    , من أجل توطين الالجئين الفلسطينيين    , ال فرق , عليها
 إسرائيلية قديمة متجددة تبحث عـن حـل أو تـصفية لقـضية الالجئـين                -أمريكية  على إحياء جهود    
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ليتم فرض أي حل كهذا كأمر واقع يدرك اصـحاب هـذه الجهـود أن               , الفلسطينيين قبل التفاوض عليها   
لإلدمان علـى   " عملية السالم "المفاوض العربي والفلسطيني سوف يقبلها بعد أن روضه عقدان من عمر            

  .واقعقبول األمر ال
فالتهديدات لألردن الكامنة في مقترحات السالم األمريكية المتداولة حاليا في إطار الوضع الراهن الـسائد       

وكان رد الفعل األردني القوي علـى    . ال تقل خطورة عن التهديدات الكامنة في أية حرب قد تندلع مجددا           
امني قائد قوات االحتالل اإلسـرائيلي       الذي وقعه اللواء غادي ش     1650رقم  " القرار الخاص بمنع التسلل   "

في الضفة الفلسطينية لنهر األردن في الثالث عشر من تشرين األول العام الماضي والذي بدأ تنفيذه بعـد                  
ستة أشهر في الثالث عشر من الشهر الجاري مؤشر لم يترك أي مجال للـشك فـي المخـاطر التـي                     

  .يستشعرها األردن سواء في الحرب او في السلم
م تكن الصداقة االستراتيجية بين األردن والواليات المتحدة كافية لطمأنة المملكـة حيـال التهديـدات                ول

): الـسؤال التـالي   (يسمع المرء   , ففي أمريكا على وجه التحديد    ", الكامنة في مقترحات السالم األمريكية    
تريت جورنال في الخامس من     كما قال الملك لوول س    " ?لماذا ال يأخذ األردن الفلسطينيين في بلدنا      , حسنا
موضحا أن األردن يجب أن يشارك في هذه الحلول المقترحة وال يمكنه أن يجلس متفرجا علـى                 , الشهر

  .مداوالتها
كما قالت وزيـرة    , "ال يمكنه أن يدوم   "في ان الوضع الراهن     , أوال, ويمكن تلخيص دوافع القلق األردني    
بالنسبة لألردن ألن االنفجار هو المخـرج       " غير مقبول "ك فإنه   ولذل, الخارجية األمريكية هيالري كلينتون   

وأي انفجار يهدد بموجة نزوح فلسطينية جديـدة إلـى          , الوحيد منه إن لم ينزع إحياء عملية السالم فتيله        
وثانيا ألن النتيجة الحتمية الستمرار الوضع الراهن هي إحباط طموحات          , األردن وغيره من دول الجوار    

الوطني المقبول فلسطينيا ومخاطر ذلك على األمن الوطني األردني غنية عن البيان ألسباب             الحد األدنى   
وثالثا ألن مقترحات السالم األمريكي المتداولة تهدد بإكراه األردن وغيـره علـى             , جيوسياسية واضحة 

ة الغربية  ورابعا ألن هذه المقترحات تضغط على األردن للقبول بدور يرفضه في الضف           , القبول بالتوطين 
بفرض وجود عسكري أمريكي أو لحلف الناتو في غور األردن سيكون مثل المغناطيس الذي              , كبديل, أو

وخامسا , يجذب إليه كل العداء المتراكم ألمريكا إقليميا بكل ما يتبعه ذلك من مخاطر على األمن األردني               
فاوض الفلسطيني لرحمة التفاوض    ألن مقترحات السالم األمريكي المتداولة ما زالت تصر على ترك الم          

الثنائي مع دولة االحتالل اإلسرائيلي في إطار موازين قوى غير قابلة حتى للمقارنة بين الجانبين وهـو                 
تفاوض ثنائي يستبعد أي مشاركة لألردن حتى في قضايا لها مساس مباشر بأمنه الوطني مثـل قـضية                  

حدا فقط هو الرضوخ لما قد تتمخض عنه المفاوضـات          مما يترك لألردن خيارا وا    , الالجئين الفلسطينيين 
  .الثنائية أيا كانت نتائجها

فحجر الزاويـة فـي     , فإن الشيطان يكمن في التفاصيل    , وإذا كان السالم هو الخيار االستراتيجي لألردن      
خطة السالم األمريكية المنتظرة التي ذكرت الواشنطن بوست والنيويورك تايمز مؤخرا بـان الـرئيس               

, ك أوباما يتداولها مع كبار المسؤولين في إدارته هو إسقاط حق الالجئين الفلسطينيين فـي العـودة                بارا
المقدسية يـوم   " المنار"أسبوعية  (ونسبت تقارير إعالمية إلى مسؤولين رفيعي المستوى في إدارته قولهم           

لتعهد األمريكي يجدد فيهـا     إنه يعد رسالة ضمانات إلى دولة االحتالل اإلسرائيلي بهذا ا         ) االثنين الماضي 
أيضا التعهدات األمريكية التي بعث بها في رسالة مماثلة سلفه جورج بوش االبن إلى رئـيس وزرائهـا                  

وحسب ما تسرب عن خطة أوباما هذه فإنها تعتمد أساسا لها مقترحات             . 14/4/2004آرييل شارون في    
الثالثية مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسـر       الرئيس األمريكي األسبق بيل كلينتون في قمة كامب ديفيد          

عرفات ورئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود باراك أواخر عام ألفين والتي انهارت بعد رفض عرفات لهـا                
وعلى ذمة شلومو بن عامي وزير الخارجية اإلسرائيلي األسـبق فـإن            . مما قاد إلى حصاره واستشهاده    
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فلـسطين  "ين منحت الالجئين الفلسطينيين الحق في العودة إلى         الصفقة التي اقترحها كلينتون على الطرف     
  ".أي حق صريح في العودة إلى دولة إسرائيل"لكنها لم تعطهم " التاريخية

وخطة أوباما تعتمد كذلك على التفاهمات غير الرسمية التـي توصـلت إليهـا المحادثـات الفلـسطينية                  
وحسب الورقة غير الرسمية التي وافق الطرفان       . الي الت 2001اإلسرائيلية في طابا المصرية أوائل عام       

عليها ولخص فيها مبعوث االتحاد األوروبي ووزير الخارجية االسباني ميغويل موراتينوس ما توصـل              
وافقا على أنه ينبغي تصفية األونروا على مراحل طبقا لجدول زمني           "إليه الطرفان في طابا فإن الطرفين       

اتفق الطرفان على إنشاء لجنة دولية وصندوق دولي كآلية للتعامـل           " كما   ,"يتفق عليه مدته خمس سنوات    
  ".مع التعويض في جوانبه كافة

ومن الواضح أن مقاربة قضية الالجئين الفلسطينيين هي مقاربة إنسانية أو سياسية أو اقتصادية تنفي أي                
 الرسـمية للمفـاوض     حل وطني لقضيتهم سواء في مقترحات خطة السالم األمريكية أم فـي المطالبـة             

وكالهما يؤسس لعـدم ثقـة      , الفلسطيني باستئناف المفاوضات على أساس ما انتهى االتفاق عليه في طابا          
  .أردنية في كليهما

أولها مبادرة فرنسية تقترح إنـشاء صـندوق لتعـويض          , وهناك أربعة تطورات حديثة في السياق ذاته      
وثانيها االشتراط اإلسرائيلي   , لضفة الغربية على حد سواء    الالجئين الفلسطينيين والمستوطنين اليهود في ا     
دولة االحتالل كشرط مسبق لصنع     " يهودية" فلسطيني بـ    -الذي تبنته الواليات المتحدة باعتراف عربي       

وثالثها القانون الذي أقره الكنيست اإلسرائيلي أواخر شباط الماضـي ويلـزم حكومـات دولـة                , السالم
ب بتعويض اليهود الذين هاجروا إليها من الدول العربية وبإثارة هذه القضية كلمـا              االحتالل بمطالبة العر  

مباشـرة أو   , بعدم توقيع دولة إسرائيل   "و" أثيرت قضية الالجئين الفلسطينيين في إطار مفاوضات السالم       "
ور الرابـع  والتط". على أي اتفاقية أو معاهدة مع أي بلد أو سلطة تتعاطى مع أي تسوية سياسية       , بالوكالة

فلسطينية إسرائيلية تفصيلية تسلم الرئيس الفلـسطيني محمـود         " اقتراح معاهدة "تطوير مبادرة جنيف إلى     
عباس نسخة منها وكذلك رئيس دولة االحتالل شمعون بيريس دون أن يعرف الرأي العـام الفلـسطيني                 

, ز غير دهاليز أوسلو تم ذلـك      والعربي شيئا ال عن تفاصيلها وال متى تم التفاوض عليها وال في أي دهلي             
 أخطائهافالدبلوماسية السرية الفلسطينية التي ورطت الجميع في اتفاقيات أوسلو ما زالت حرة في تكرار               

  ."دون أي رقابة أو مساءلة ال فلسطينية وال عربية, أو خطاياها, الفادحة
  19/4/2010العرب اليوم،األردن،
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