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  32  :كاريكاتير
***  

  
  قانون اإلسرائيلي ويحيون ذكرى النكبة يتحدون ال48الـ فلسطينيو  .1

 امس الثالثاء   48 احيا فلسطينيو ال   ،زهير اندراوس عن  الناصرة   من    21/4/2010 القدس العربي،    قالت
 بمسيرة حاشدة الى قرية مسكنة المهجرة، داخـل مـا يـسمى بـالخط               1948 لنكبة العام    62الذكرى ال 
  .االخضر

، التي نظمت المسيرة، على رفضها      48 المهجرين في اراضي     وفي هذا السياق، اكدت جمعية الدفاع عن      
مخططات التوطين والتعويض وكل بدائل العودة، ونظمت جمعية الدفاع عن المهجرين التـي تاسـست               

 قبل عقدين للدفاع عن حقوق المهجرين في وطنهم والبالغ عددهم نحو ربـع مليـون،                48داخل اراضي   
لمجاورة لمدينة الطيرة في المثلث، وكانت مـسيرة العـودة العـام            مسيرة العودة لقرية مسكنة المدمرة ا     

  .الماضي قد تمت في قرية الكفرين المهجرة
واكدت الجمعية في بيان رسمي اصدرته بهذه المناسبة على حق الالجئين والمهجرين بالعودة لـديارهم،               

باالضـافة الـى   . لتوطينوشددت على ان هذا الحق ال يتقادم وغير قابل للتصرف، محذرة من مشاريع ا             
 قرية ومدينة عن بكرة ابيها ومصادرة امالك اهليهـا،          530ذلك، ذكّرت الجمعية بهدم وتدمير اكثر من        

وما انفكت اسرائيل تستبيح المقدسات وتمعن في مخططاتها االجرامية عبـر سـن القـوانين المتعلقـة                 
  .بخصخصة امالك الالجئين والمهجرين وقوانين النكبة

ا  خطابيامهرجان، أن وكاالتوعالء المشهراوي،  عن مراسلها  21/4/2010تحاد، االمارات،  االوذكرت
على أرواح شهداء فلسطين وتحية للنشيد الوطني “أقيم بعد المسيرة افتتح بالوقوف دقيقة صمت حدادا 

ننسى ولن نؤكد اننا لن “وقال المحامي واكيم واكيم من جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين  .”الفلسطيني
نغفر كل ما فعلته المنظمات الصهيونية الرتكابها عشرات المجازر وتهجيرها هي والدولة االسرائيلية من 

 قرية ومدينة، ومصادرة أراضينا واإلعالن 531بعدها اكثر من ثلثي الشعب الفلسطيني، وهدم اكثر من 
ال أكثر وال أقل، يعتقدون بأننا ) المحرقة (ان إنكار النكبة كإنكار الكارثة“وتابع . ”عنا غائبين ونحن أحياء

، مضيفاً وهو يشير ”نتخلى عن بيوتنا وأراضينا، ان أوالدنا الصغار يرسمون ويكتبون اسم قرانا المهدمة
  .”هنا كانت قرية اسمها مسكة“إلى مكان التجمع 

ي مسيرة العـودة    الفعالية المركزية ف  ، أن   وديع عواودة  عن   حيفا من    21/4/2010 الجزيرة نت،    ونقلت
، وفيها شارك اآلالف خاصة من جيل الشباب ممن رفعـوا           1998الجماهيرية باتت تقليدا سنويا منذ عام       

  .الرايات السوداء واألعالم الفلسطينية، كما رفعت أعالم تركية للمرة األولى
جان خطابي وفني   في كلمته خالل مهر   - وأشاد رئيس لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل محمد زيدان          

 التي لم تكن محسوبة من قبل، الفتا لتنامي روح          48 بقدرات وإمكانات فلسطينيي     -ملتزم جرى في مسكة   
داعيا الفلـسطينيين    وشدد زيدان على الحق المقدس للفلسطينيين في العودة ألوطانهم،         .التحدي والتصدي 

لن نتراجع ولن نتخـاذل،     " وأضاف قائال    إلى تسليم راية النضال من أجل استعادة الحقوق جيال بعد جيل،          
وأكد عزم فلـسطينيي الـداخل       ".ومن يسير بعكس هذا التيار فهو خائن لشعبه ولقضيته الوطنية العادلة          

رفض كل ممارسات إسرائيل العنصرية، وشدد على القرار بعدم احترام قوانينها الرامية لتجريم إحيـاء               
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مهما عملت إسرائيل على تزوير التاريخ والجغرافيا فستبقى         "ذكرى النكبة بسلسلة قوانين جائرة، وأضاف     
  ".األرض تتحدث العربية إلى ما شاء اهللا

حـق  "، إن   48وقال محمد هاني محاجنة المتحدث باسم جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين في أراضي              
  ".ناالعودة حق مقدس لم ولن نتنازل عنه رغم كل محاوالت المؤسسة اإلسرائيلية لطمس هويت

كما في عشرات القرى المدمرة زار أهالي قرية حطين قضاء طبريا ديارهم، وقاموا بتنظيـف المقبـرة                 
وضمن اآلثار العمرانية القليلة الناجية مـسجد حطـين التـاريخي           . وتالوة الفاتحة على أرواح أقربائهم    

بيطة ابـن حطـين     ، وفيه رفع عبد ش    1187القريب من مكان معركة حطين الفاصلة مع الصليبيين عام          
 عاما، وصلى األهـالي فيـه رغـم إحاطتـه           62المهجر والمقيم في حيفا أذان الظهر للمرة األولى منذ          

وقال شبيطة إنه كاد يطير فرحا وهو يرفع األذان في مسجد حطين األسـير، فطالمـا                 .باألسالك الشائكة 
  .راودني هذا الحلم وفاء لوصية والدي قبل وفاته

  
  دراسات في التراث الثقافي لمدينة القدس: ة بعنوانكتاب جديد للزيتون .2

أصدر مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات في بيروت كتابا جديدا يتنـاول           : أسامة األشقر  - عرض
التراث الثقافي لمدينة القدس ضمن فعاليات الحملة األهلية الحتفالية القدس عاصمة الثقافة العربية للعـام               

 ينتمي إلى تصنيفات الحضارة، ويختلف في مـضامينه عـن موضـوعات             ، وهو كتاب تأصيلي   2009
 .المركز السياسية واإلستراتيجية التي يصدرها عادة

 فصال موضوعيا، شارك في تحرير كل فصل كاتب واحد أو عـدة كتـاب، فتنـاول                 13يتناول الكتاب   
م مقدسية تعـود للحقـب      الفصل األول تاريخية الصراع على القدس، وتناول الفصل الثاني نماذج ألعال          

  .المملوكية والعثمانية واالنتدابية أسهمت في ترقية الفكر اإلنساني وإعطاء دور ثقافي وحضاري للمدينة
وأما الفصل الثاني فقد سلط الضوء على الهوية الهندسية والمعمارية في المدينـة المقدسـة، وعالقاتهـا                 

 .أنهاباألديان الثالثة، وتفنيد االدعاءات الصهيونية بش
وفي الفصل الثالث تركز اهتمام الباحث على تصحيح مفاهيم تاريخية تتعلق بالدور العثماني في الحفـاظ                

 .على الدور الثقافي والحضاري للقدس
بينما ركز الفصل الرابع على إعادة قراءة ملف واقع مؤسسات الوقف في القدس قبل احـتالل المدينـة                  

 .المدينة ونموذج التعايش الحضاري فيهاوبعده، ودور األوقاف في تثبيت هوية 
 .ويكشف الفصل الخامس عن الممتلكات واألوقاف المسيحية في المدينة وما تتعرض له من اعتداءات

ويتبع الحديث عن مؤسسات الوقف اإلسالمي والمسيحي تقرير بحثي مفـصل عـن واقـع المؤسـسات              
 .االتعليمية والمكتبات العربية واإلسالمية واألجنبية فيه

ويتلو هذا الفصل تقرير وصفي يركز على أدوار بعض هذه المؤسسات وإمكاناتها في خدمة المـشروع                
 .التعليمي والثقافي في القدس

وفي الفصل الثامن يتحول البحث إلى قضايا الصراع على المستوى الثقافي، وأسس الفكـرة الـصهيونية            
 .المية عنها، وتطبيقات ذلك على األرضوفلسفتها في احتواء المكان ونفي الصبغة العربية اإلس

ويتحول الفصل التاسع لتوصيف واقع التعامل مع تراث القدس الثقافي في المعاهدات والقرارات الدولية،              
 .والروافع القانونية التي يمكن استخدامها في حماية التراث الثقافي لمدينة القدس من وجهة نظر دولية

 عن نوع مختلف من الصراع الثقافي على المدينـة، مـن خـالل              ثم يستمر الحديث في الفصل العاشر     
استخدام الموسوعات العلمية اليهودية واألجنبية ذات االمتدادات األكاديمية في تأكيد انتماء القدس للتراث             
اليهودي، وأثر ذلك في التطبيقات السياسية والدينية على العقلية الغربية، وهذا الفصل خطير وهام للغاية               

 . بالباحثين إثارته على الصعد العلمية كافةيجدر 
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وفي الفصل الحادي عشر نعود إلى تفصيل آخر عن الجمعيات التي تعنى بحفظ التراث المقدسـي مـن                  
 .التزوير اإلسرائيلي ودور هذه الجمعيات وإمكانية تعميم االنتفاع بها

ا الثقافية لمدينـة القـدس وأهميـة        وفي الفصل الثاني عشر تظهر لنا قلة الكتب التي اهتمت بالبيلوغرافي          
االستدراك على ذلك، وضرورة تأهيل متخصصين في هذا الجانب لكتابة رواية تاريخية حضارية للقدس              

 .خالية من العبث والتزوير
ويشتمل الفصل األخير وهو الفصل الثالث عشر على ثالثة مباحث هامة ركزت على األبعـاد العمليـة                 

 للقدس، فتناول المبحـث األول المـستوى الرسـمي الفلـسطيني والعربـي              للحفاظ على التراث الثقافي   
 .واإلسالمي في هذا الجهد واإلطار السياسي العام الذي تعمل عليه هذه الجهات، ومدى هذا الدور

ويتناول المبحث الثاني المستوى العلمي الممثل بالعلماء واألكاديميين في مواجهة المخاطر التي يتعـرض   
لثقافي المقدسي، فيما يتناول المبحث األخير أدوار مؤسسات المجتمع المـدني فـي المجـال               لها التراث ا  

الثقافي وواقعها مع قراءة تطبيقية لتجربة مؤسسة القدس الدولية في حماية التراث الحـضاري والثقـافي                
 .لمدينة القدس
  أهمية الكتاب

 :وتأتي أهمية الكتاب من جملة جوانب
 . متخصصة ابتعدت في طرحها عن الشعارات والدعاية السياسية أو الحزبيةدراسات رصينة لخبرات  -
 . تأكيد أهمية تصدير المستوى الثقافي في منظومة الصراع حول مدينة القدس -
 .تنوع مشارب الباحثين واهتماماتهم الثقافية مما أعطى تلوينا نوعيا لمادة الكتاب -
 في تحرير مادة الكتاب وأثر ذلـك        1948 المحتلة عام    مشاركة خبرات من داخل القدس ومن فلسطين       -

 .في واقعية المادة وحداثتها ودقتها الناتجة عن المباشرة والمشاهدة
 .مشاركة شخصيات جمعت بين الخبرة الميدانية والبحث العلمي في تحرير مادة الكتاب -
سي وتسليط الـضوء علـى      توسيع مستوى النظر في خطورة استهداف الصهاينة للتراث الثقافي المقد          -

 .استغاللهم للجانب المعرفي األكاديمي في تسويق خطابهم الثقافي اليهودي والصهيوني إزاء مدينة القدس
احتواء كل دراسة على جملة من التوصيات المركّزة التي يمكن جمعها واإلفادة منهـا فـي تـشكيل                   -

 االحتالل الشامل، وصـوال إلـى تأسـيس         إستراتيجية دفاعية لحماية تراث القدس الثقافي من استهداف       
 .إستراتيجية ثقافية شاملة للتعامل مع هذا التراث اإلنساني الحافل

فتح نوافذ قانونية ودولية جديدة في المجال الثقافي للتعامل مع القدس يمكن االستناد إليها في معركـة                  -
 . الصراع في جانبها الثقافي

ي الجغرافيا الواحدة من مراحل قديمة إلى واقعنا المعاصـر ممـا            اإلزاحة التاريخية للدور والمكان ف     -
 .يسهل قراءة أشمل

الدراسة الوصفية التحليلية ثم التوجه العملي للدراسة يتيح فرصة أكبر لالنتفاع بمـادة الكتـاب لـدى                  -
 .الجمعيات والمؤسسات العاملة للقدس

  أهم استنتاجات الكتاب الثقافية
رز الكتاب الحاجة إلى تأسيس تخصص معرفي أكاديمي جديد يعتني بدراسـات            في المجال األكاديمي، يب   

بيت المقدس وحاجاتها، وتعميق الدراسة حولها، وضرورة االستدراك على الموسوعات العلمية األجنبيـة             
ومالحقة تزوير الصهاينة للمعرفة المتعلقة بالقدس، وكشف األثر السلبي للمرويات اإلسرائيلية في التراث             

 .سالمي والمسيحياإل
باإلضافة إلى إبرازه ضرورة ترجمة المعرفة المتعلقة بالقدس إلى اللغات الحية األخرى، وتقديم دراسات              
معمارية وهندسية متخصصة تضيق الخناق على سياسة تطويـق المجـال البـصري للقـدس العربيـة                 

 .اإلسالمية
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اسي العربي واإلسالمي وأهميتها في تاريخ      كما يدلل الكتاب على الحضور الكبير للقدس في التاريخ السي         
األمة وحضارتها، ويبرز حقائق الوجود العربي واإلسالمي والمسيحي في القـدس، بإبطـال ادعـاءات               
الوجود اليهودي وإسقاط دعاوى القدس اليهودية من وجهة نظر اآلثار وحقائق التاريخ، مقـدما روايـة                

 .ند في تضاعيفها االدعاءات الصهيونيةتاريخية وحضارية وسياسية كاملة عن القدس تف
وفي المجال اإلستراتيجي، يظهر الكتاب الحاجة لدراسة الخلفية الثقافية للمشروع الصهيوني الذي يتخـذ              
من حيثيات القدس إستراتيجية له، ودراسة انعكاساتها على إستراتيجيته السياسية والعـسكرية وسـلوكه              

رورة تشكيل رؤية عربية إسالمية شـاملة تجـاه القـدس،           التهويدي على األرض والسكان، ويوضح ض     
تتجاوز المعطى السياسي وظروفه الضاغطة وتستند إلى المعطيات الحـضارية والثقافيـة والتاريخيـة،              

 . وتكون مقدمة إلستراتيجية شاملة للقدس في كل المجاالت
 إدراج القدس فـي قائمـة       وفي المجال السياسي والدبلوماسي، يشير الكتاب إلى ضرورة العمل على منع          

التراث اليهودي المسجل في قائمة التراث العالمي، والحيلولة دون إسقاط القدس من قائمة التراث العالمي               
المهدد بالخطر، وتفعيل البعد القانوني في الصراع السياسي لحماية تراث القدس، باإلضافة إلى التوجيـه               

 .ربية واإلسالمية في المحافل الثقافية الدوليةباعتماد قضية القدس ضمن أولويات السياسة الع
وفي المجال األهلي، يوصي الكتاب بتشجيع االئتالفات والتشكيالت التنـسيقية العاملـة ألجـل القـدس،                
وتشجيع مؤسسات العطاء الوقفي واستخدامها لحماية التراث المقدسي، وتنشيط التعبئة المعرفية للعمـوم             

ط اتصال عامة، والعمل على تعريب الكنيسة المـسيحية فـي القـدس             من خالل برامج تنتشر عبر وسائ     
 .لحمايتها من االختراق الصهيوني

إن هذا العمل الضخم الذي بادر به مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات من األعمال التـي تـستحق                 
عـات الفنيـة التـي      التنويه واإلشادة، ويعقبها سؤال المتابعة والتطوير وتوسيع دائرة البحث ليشمل القطا          

أغفلها هذا الكتاب، كقطاع الفنون التطبيقية والجميلة وقطاع المعرفة العلمية التقنية فـي تـراث القـدس                 
  .المعرفي، وقطاع البحث الجغرافي، وقطاع االستيطان الثقافي

ات ويعقب ذلك سؤال تدقيق المسار المنهجي في البحث الثقافي لمدينة القدس ليتناول بتركيزٍ الموضـوع              
محل البحث والتقصي، فدراسة الواقع الثقافي للمدينة في هذا الكتاب تختلف من حيث التركيز والتفـصيل                

 .عن دراسة المعطيات الثقافية التاريخية، وتختلف عن دراسة سلوك اإلنقاذ لتراث المدينة المنهوب
ت مختارة أكثر من كونهـا      كما أن مباحث الدراسات التاريخية الثقافية في الكتاب كانت عبارة عن دراسا           

دراسات آتية في سياق وظيفة ثقافية، وهذا أمر يمكن تفهمه ألن الكتاب حصيلة أوراق تقدم بها بـاحثون                  
لمؤتمر التراث الثقافي لمدينة القدس الذي أقامه مركز الزيتونة، وطبيعة المؤتمرات تفـرض محدوديـة               

 .لك في تنسيق المؤتمرات القادمةالضيوف واألوراق واألزمنة، ونأمل أن يجري استدراك ذ
ومن الضروري هنا أن نقرر أهمية اإلفادة من خطوط المباحث الموجودة في فصول الكتاب فـي تقـديم                  
منهجية لكتاب اإلستراتيجية الثقافية لمدينة القدس، التي هي واحدة من أهم مفرزات مثل هـذه األعمـال                 

  .الكبيرة
 18/4/2010الجزيرة نت، 

  
  ن من الضفةمجلس األمن إللغاء قرار ترحيل الفلسطينييلة تعتزم التوجه لسلطا: عريقات .3

اعلن رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية الـدكتور صـائب             :وليد عوض  -رام اهللا   
ان العمل بدأ من اجل الزام اسرائيل بإلغاء االمر العسكري االخير الـذي يهـدد بإبعـاد آالف                  'عريقات  
ان القيادة الفلسطينية ستتوجه    'واكد عريقات لالذاعة الفلسطينية الرسمية       .'ن من الضفة الغربية   الفلسطينيي

الى مجلس االمن الدولي من اجل استصدار قرار دولي بالغاء االمر العـسكري االسـرائيلي بترحيـل                 
اتصاالت مع  واوضح عريقات بأن السلطة تقوم بسلسلة        .'مواطنين فلسطينيين من الضفة الغربية وسجنهم     
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اطراف اللجنة الرباعية والجامعة العربية لتوضيح خطورة القرار االسرائيلي الهـادف الـى مـصادرة               
الوالية القانونية للسلطة على االراضي الفلسطينية وصالحياتها اضافة لتجذير االنقسام بين الضفة وقطاع             

ؤسسات حقوقية مختلفة فان اسرائيل     ووفقا لما ذكرته م   . غزة من خالل ابعاد مواطنين من الضفة للقطاع       
 فلسطيني من الضفة الغربية الى قطاع غزة في اقل من           200قامت بعد بدء العمل بهذا القرار بابعاد نحو         

  . واحدأسبوع
 3من جهته اكد شعوان جبارين مدير مؤسسة الحق لحقوق االنسان بان هناك مؤسسات حقوقية تعد حاليا                 

  .اإلسرائيلية في اطار الحملة الدولية ضد القرار دراسات قانونية لتقدمها للسلط
  21/4/2010القدس العربي، 

  
  فياض ُيعد لتعديل وزاري يطاول الحقائب األساسية": الحياة" .4

أن رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض يعد " الحياة"كشفت مصادر مطلعة لـ :  محمد يونس–رام اهللا 
وقالت المصادر إن التعديل المزمع يطاول . م الحقائب األساسيةإلجراء تعديل وزاري يطاول عدداً من أه

ويجري فياض  . حقائب مثل الخارجية والداخلية والعدل والتربية والتعليم والزراعة والصحة6 و5بين 
وقالت المصادر ان الرئيس محمود  . مشاورات مع الرئيس محمود عباس تتناول أسماء الوزراء الجدد

 التعديل الوزاري وعلى الوزارات التي سيطاولها التعديل، لكنه يدرس األسماء عباس وافق على مبدأ
  .المرشحة لتولي هذه الحقائب

وأن التجربة . وبحسب تلك المصادر يسعى فياض الى وزراء يجمعون بين العمل السياسي والفني
 الربط بين أظهرت أن العامل السياسي غير كاف إلنجاح عمل الوزير ما حدا برئيس الحكومة الى

فياض يريد وزراء قادرين على أداء مهامهم ولديهم وعي سياسي : "واضافت . العاملين السياسي والفني
أو مستقلين يؤمنون " فتح"وأشارت الى أن األسماء المطروحة لتولي هذه الحقائب هم من حركة ". بدورهم

  .ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية
  21/4/2010الحياة، 

  
  "إسرائيل"ـاالستيطان أهم من السالم بالنسبة ل: د الرحيمبالطيب ع .5

قال الطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة الفلسطينية إن حكومة إسرائيل اليمينية تـرى أن               : قنا –رام اهللا   
وأضاف خالل لقائه وفدا من     .االستيطان أهم من السالم، وترفض حل الدولتين بشكل واضح على األرض          

الفلسطينية برئاسة جون كلود الفور عضو الشرف في البرلمان الفرنسي فـي            -فرنسيةجمعية التضامن ال  
إن إسرائيل جربت كل أشكال القمع على الشعب الفلسطيني، ولكن كل أسـاليبها لـم               "مدينة رام اهللا امس     

الواليات المتحدة ودوال أوروبيـة      "إنوتابع   ".تفلح في فرض االستسالم والخضوع والخنوع على شعبنا       
فاعلة أصبحت على قناعه بأن إقامة الدولة الفلسطينية هي المدخل الرئيسي إلحالل السالم في المنطقـة                

  ".والعالم، وأن الجدار واالستيطان لن يجلبا األمن واالستقرار إلسرائيل
  21/4/2010الوطن، قطر، 

  
  السلطة تتسلم أرشيفا عثمانيا بملكية أراض مهددة إسرائيليا .6

تلقت السلطة الفلسطينية مؤخرا من الحكومة التركية نسخة من أرشيف : رؤوف أرناؤوط عبد ال-رام اهللا
واعتبر السفير الفلسطيني في تركيا نبيل .تثبت الملكية الفلسطينية ألراض مهددة إسرائيليا" عثماني

ن معروف، أن هذه الخطوة هامة جدا ومن شأنها أن تساعد فلسطينيين في إثبات الملكية ألراض قد تكو
وأضاف أنه تم اإلبقاء على نسخة . مستهدفة من قبل جهات إسرائيلية رسمية أو جمعيات استيطانية
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األرشيف في مقر السفارة الفلسطينية في أنقرة وذلك خشية وصول جهات إسرائيلية إليه من خالل 
  .المعابر التي تسيطر عليها الحكومة اإلسرائيلية في حال إرساله إلى األراضي الفلسطينية

  21/4/2010الوطن، السعودية، 
  

  حكومة غزة تسمح لقيادي من فتح بالسفر لتلقي العالج .7
سمحت الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة لعضو المجلس الثوري لحركة فتح محمد النحال أمس : غزة

  .بالسفر لتلقي العالج في األردن، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة ألمت به
رئيس الحكومة إسماعيل هنية أصدر " وزارة الداخلية في غزة إيهاب الغصين إن وقال الناطق باسم

ونقلت  .، نافياً أن تكون الداخلية رفضت سفره للعالج قبل شهر"تعليماته بتسهيل سفر القيادي النحال
 .وكالة صفا عن الغصين تأكيده أن حكومته ال تمنع أحداً من السفر خاصة الحاالت اإلنسانية كالمرضى

وأوضح أن قيادات حركة فتح تدخل وتخرج من القطاع بكل حرية، مبيناً أن الحكومة في غزة ال تتعامل 
  .بردات الفعل على ما يحدث بالضفة من مضايقات ومالحقات واعتقاالت ألنصار حماس

  21/4/2010العرب، قطر، 
  

   عباس بمشاكل في القلب إصابةأبو ردينة ينفي .8
نة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس ما جاء في تقرير صحافي  نفى نبيل أبو ردي:رام اهللا
وقال في اتصال هاتفي من مصر، حيث يعقد الرئيس  . وأفاد بأن عباس يعاني من مشاكل في القلبأمس

وقال  ".انه بصحة جيدة... ال صحة لألنباء التي تتحدث عن مرض الرئيس"الفلسطيني اجتماعات، 
عباس يعاني من ألم في الظهر منذ سقوطه أثناء " آخرون لم يذكروا أسماءهم ان مسؤولون فلسطينيون

  .مصاباً بمرض خطير)  سنة75(لكنهم نفوا أيضاً أن يكون الرئيس " زيارة الى تونس الشهر الماضي
  20/4/2010وكالة رويترز، 

  
   على شارع في رام اهللا)جهاد أبو(خليل الوزير  اسم  السلطة تطلق .9

 في رام اهللا متحدية )ابو جهاد ( شارع الشهيد خليل الوزيرأمسافتتحت السلطة الفلسطينية : رام اهللا
  . على ذلكإسرائيليااعتراضاً 

  21/4/2010الحياة، 
  

  وتنقد تصريحات أوباما.. حماس تنفي وجود مبادرة قطرية للمصالحة .10
وجود مبادرة قطرية نفى القيادي في حركة حماس صالح البردويل األنباء التي تحدثت عن : غزة

فشل كل الجهود المبذولة لتحريك المصالحة الفلسطينية " إلىولفت  .للمصالحة الفلسطينية مدعومة عربياً
 على الورقة المصرية للمصالحة التي وقعتها حركة "وإقناع مصر األخذ في االعتبار مالحظات الحركة

حق الحديث عنه من تقدم أو تحريك لعملية ال يوجد ما يست"وقال البردويل . فتح ورفضت توقيعها حماس
  ."الجمود سيد الموقف"، معتبراً أن "المصالحة

إن "بتصريحات الرئيس األميركي باراك اوباما التي قال فيها » حماس«في جانب آخر، نددت حركة 
أرض فلسطين التاريخية هي أرض "واعتبر البردويل أن  ."أرض فلسطين هي الوطن التاريخي لليهود

ال أحد يستطيع بأي "وشدد على أن  ."عب الفلسطيني، وكل شي فيها يشهد بأنها أرض عربية وإسالميةللش
قرار كان سياسياً أو مجاملة للعصابات المحيطة بالبيت األبيض أن يعطي ميثاقاً إلسرائيل بأن تشطب هذا 

  ."التاريخ بمجرد قلم
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فور من جديد؟ ليمنح من ال يملك من ال يستحق هل يريد أوباما أن يعيد عهد وعد بل": البردويلوتساءل 
حقيقة "كما تساءل عن  ."وطننا لشعب ال أصل له كاليهود وينتزع حق شعب أصيل كالشعب الفلسطيني؟

نوايا الواليات المتحدة األميركية من عملية السالم المزعومة، فإذا كانت كل األرض للعدو الصهيوني 
شعب الفلسطيني عندئذ، هل المسموح هو تهجير الشعب على ماذا يتفاوضون وما هو مسموح لل

ثمة خدعة كبيرة تحاك ضد الشعب وضد من يدعي أنه يمثل الشعب "واعتبر أن  ."الفلسطيني من أرضه
، وأن هذه صفعة كبيرة ليس للمفاوض الفلسطيني فحسب، وإنما للمفاوض العربي "في مفاوضات عبثية
  ."والمبادرة العربية

  21/4/2010الحياة، 
  

   تنهي مكونات الملف الفلسطيني الشائكةللمصالحةمبادرة شاملة بدعم عربي ": الشرق القطرية" .11
وجود " الشرق"أكدت مصادر فلسطينية موثوقة في العاصمة األردنية عمان لـ : شاكر الجوهر - عمان

تكاملة تنهي تحركين دبلوماسيين متداخلين، أولهما قطري مدعوم عربيا، يهدف إلى التوصل إلى صفقة م
مختلف مكونات الملف الفلسطيني الشائكة، وثانيهما عربي يتمثل في استعداد عدد من القادة العرب للقيام 
بزيارات متعاقبة للقاهرة للتوصل إلى مخرج للمأزق الناجم عن تباين المواقف الفلسطينية من الورقة 

  .المصرية
واصلة تهدف إلى التوصل إلى صفقة حل يطال تقول المصادر إن قطر تواصل منذ أسبوعين جهودا متو

" فتح"مختلف مكونات الملف الفلسطيني الشائكة، بحيث يتم تحقيق المصالحة الفلسطينية بين حركتي 
وإسرائيل، تجنب قطاع غزة عدوانا " حماس"، والتوصل إلى اتفاق تهدئة جديد بين حركة "حماس"و

وإسرائيل، بحيث يطلق " حماس"ة تبادل األسرى بين حركة اسرائيليا جديدا واسع النطاق، ويتم ابرام صفق
وفصائل فلسطينية أخرى، مقابل " حماس"سراح جلعاد شاليط، الجندي اإلسرائيلي األسير لدى حركة 

إطالق عدد كبير من األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية، وفتح المعابر، وإدخال مواد إلعادة 
  .سرائيلي مطلع العام الماضي في قطاع غزةإعمار ما دمره العدوان اإل

  21/4/2010الشرق، قطر،  
  

  والمقاومة جاهزة ألي عدوان.. ال تغيير في شروط صفقة التبادل: "القسام" .12
.. ال نتعامل مع أي تصريح صهيوني هنا وهناك": "كتائب القسام"قال أبو عبيدة، الناطق باسم : غزة

وأضاف في تصريح  ".لتبادل بشروطنا التي عرضناها في البدايةولدينا قضية واحدة، هي أن تتم صفقة ا
لدينا سياسة ثابتة في هذا الموضوع، سواء بقدوم الوسيط األلماني أو بعدم : "صحفي، أمس الثالثاء

  ".ال مجال لذكر أي أمر في هذا المجال"، مشيراً إلى أنه "قدومه
: ان عسكري إسرائيلي جديد، قال أبو عبيدةوالمقاومة للتصدي ألي عدو" القسام"وبخصوص استعدادات 

، الفتاً إلى أن "إن القسام على جاهزية تامة لمواجهة أي عدوان جديد قد يشن على قطاع غزة مهما كان"
 ". التهديدات الصهيونية المتواصلة لن تربك المقاومة، بل هي تدل على حالة التخبط التي تسود الكيان"

هذه القضية على رأس أولوياتنا ومعلوم منذ أن انطلقت الكتائب، "د أن وفيما يتعلق بقضية األسرى، أك
وعبر تاريخها أنها كانت تهتم بهذه القضية، وأثبتت ذلك من خالل محاوالتها أسر عشرات الجنود 

 ".الصهاينة
  21/4/2010السبيل، األردن، 
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  مبادرات جديدة للمصالحة  ال: األحمد .13
 التي تحدثت عن وجود مبادرة األنباء األحمدزية لحركة فتح عزام نفى عضو اللجنة المرك: بيت لحم

 لكنه ، السيما مصر والسعوديةأخرىللمصالحة الفلسطينية تعدها دولة قطر بالتنسيق مع دول عربية 
  . كل الدول العربية دون استثناء تتحدث بالمصالحةإناستدرك بالقول 

 المبادرة ال صحة لوجود مبادرات نهائيا ومعروف بمفهوم" معا"  في حديث خص به وكالةاألحمدوقال 
 مصر تتحرك باسم العرب جميعا بتكليف من القمة العربية التي عقدت في دمشق والقمة العربية أن

 هناك مبادرات والحديث عن ملحق كله هراء وتبرير لموقف أن وان حركة حماس تحاول وتشيع األخيرة
 أو مالحظة أو ملحق أي بغض النظر عن التسميات لن نقبل ولأق": وشدد قائال ". للوقت وإضاعةحماس 

   ".حوار قبل التوقيع حتى لو جاءت المالحق من مصر
 قطر والرئيس محمود عباس جرى أمير بين األخيرة انه قد جرى حوار قبل قمة سرت األحمدوكشف 

 قطر بضرورة التوقيع رأمي الرئيس ابلغ أن إلىخالله مناقشة مالحظات حماس الثالثة وانتهى الموضوع 
  وأشار".على ورقة المصالحة وبعد ذلك مناقشة كل شيء سواء من قبل حماس وغيرها من الفصائل

  ".أوال كل الدول العربية وحتى روسيا تطالب حماس بالتوقيع على ورقة المصالحة أن إلى األحمد
 السياسي لحركة حماس  وفدا من مؤسسة كارتر التقى مؤخرا مع رئيس المكتبأن كشف األحمدلكن 

مازن وحركة فتح قريبا للبحث في ذات الملف أبو خالد مشعل في دمشق وسوف يلتقي مع الرئيس 
  ".وقعوا على الورقة": وعنوانهم هو 

  20/4/2010وكالة معاً اإلخبارية، 
   

   الغتصاب فلسطين 62 تحيي الذكرى "إسرائيل" .14
كرى السنوية الثانية والستين الغتصاب فلسطين،  أمس الذ"إسرائيل"أحيت :  أسعد تلحمي–الناصرة 

وتأسيس الدولة الصهيونية، في احتفاالت شعبية وعسكرية ورسمية أبرزت أساساً اعتداد اليهود بدولتهم 
وبإنجازاتها فيما كرر أركان الدولة العبرية بفخر، ال يخلو من الغرور، إنجازاتها في مجاالت مختلفة 

 في "الحق التاريخي لليهود على هذه البالد": ي تدور حول أمر جوهري واحدوألقوا الخطب الحماسية الت
 ولحقيقة أن الدولة العبرية قامت على أنقاض القرى والمدن 1948مقابل تجاهل تام للنكبة الفلسطينية عام 

  .الفلسطينية من خالل قتل آالف أبنائها وترحيل مئات اآلالف منهم
ويج الرواية الصهيونية واإلسرائيلية وتجذيرها في أذهان الجيل الشاب وساهم اإلعالم اإلسرائيلي في تر

من اإلسرائيليين في كل ما يتعلق بأحداث النكبة واصدر المالحق الخاصة التي تمجد عمليات الترحيل في 
شرح صورة قريبة » المؤرخين الجدد" الرواية الفلسطينية أو حتى محاوالت اإلسرائيليونوقت يغيب 
 كانت 1948لواقع والتأكيد على أن ما حصل كان نتاج مشروع استعماري وأن الحرب عام أكثر من ا

  . جزءاً من عمليات تطهير عرقي
. على عناوين الصفحات األولى والمالحق) لونا العلم اإلسرائيلي( اللونان األزرق واألبيض وسيطر

  .62وحتى اإلعالنات التجارية تتمحور حول المناسبة والرقم 
 في 62 ألف شيكل واقترحت المحالت حسماً على بضائعها بنسبة 62المصارف قروضاً بمبلغ وعرضت 

 بعض وغنى(وتدور المالحق الفنية حول المناسبة ذاتها، وتذكّر باألغاني التي كتبها أوائل الفنانين . المئة
تى أن الكلمات ، ح)بيريز ونتانياهو واشكينازي، في احتفاالت أمس(كلماتها أركان الدولة العبرية، 

كما وزعت . المتقاطعة تدور حول معلومات تتعلق بتاريخ إسرائيل وعمليات جيشها وإنجازات علمائها
الصحف مجاناً مئات آالف األعالم لقرائها المشتركين لتغطية شرفات منازلهم وأسطحها في تظاهرة 

  ."وحدة حال ومصير«
  21/4/2010الحياة، 
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  وإحدى أولى القوى التكنولوجية في العالم اقتصادية إقليمية أصبحت قوة" إسرائيل: "نتنياهو .15

المعجزتين في حياة الشعب "أشاد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بما قال إنهما : )ب ف أ(
، والثانية هي ما (...)المعجزة األولى هي استعادة السيادة اليهودية "وقال في رسالة إن ". اليهودي

سريعا قوة اقتصادية إقليمية وإحدى أولى القوى " إسرائيل"لقد أصبحت . يام الدولة اليهوديةأنجزناه منذ ق
نمد يدنا إلى الذين يريدون العيش بسالم، لكننا سنالحق خصومنا "وقال نتنياهو ". التكنولوجية في العالم

  ".أينما وجدوا وسنجعلهم يدفعون ثمن حقدهم وجرائمهم
وقال إن . اعلن نتنياهو انه ال يمكن فرض السالم) ايه بي سي(ون األمريكية وفي حديث إلى شبكة التلفزي

على اإلسرائيليين والفلسطينيين التفاوض للتوصل إلى اتفاق وليس العمل انطالقاً من خطة جديدة تفصل 
ى أنا مع بدئها عل. ال يمكن وضع حد للمفاوضات قبل أن نبدأ بها"وتابع . الدولة الفلسطينية المنشودة

  ".الفور
وعلى صعيد الملف اإليراني، اعتبر أن على الرئيس األمريكي والمجتمع الدولي تبني عقوبات تستهدف 

  . صادرات النفط اإليرانية إلرغام الجمهورية اإلسالمية على التخلي عن برنامجها النووي
  21/4/2010الخليج، 

  
  الموحدةاألبدية " إسرائيل"القدس عاصمة : ليبرمان .16

حذر وزير الخارجية افيغدور ليبرمان من أن الضغوط الخارجية ستزيد من حدة النزاع في  :)ب ف أ(
وفي كلمة أمام دبلوماسيين . األبدية الموحدة" إسرائيل"الشرق األوسط، متبجحاً بأن القدس ستبقى عاصمة 

األسبق مناحم بيغن " اإلسرائيلي"خالل حفل استقبال بمناسبة النكبة، استعاد ليبرمان كلمات رئيس الوزراء 
إن المدينة شمالها وجنوبها، شرقها وغربها هي بكاملها تحت السيادة اإلسرائيلية " عاماً 30الذي قال قبل 

  ".وهي عاصمتنا األبدية، وال يمكن تقسيمها ولن تقسم مرة أخرى أبداً، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر
  21/4/2010الخليج، 

  
   االقتصادي جراء توقف الرحالت إلى أوروباتل أبيب تخشى من تدهور وضعها .17

أعربت وزارة المالية اإلسرائيلية عن خشيتها من تدهور الوضع االقتصادي في أعقاب توقف : الناصرة
الرحالت الجوية من وإلى العديد من دول أوروبا جراء السحابة البركانية الناجمة عن انفجار بركاني في 

   .ايسلندا
لوضع الصادرات اإلسرائيلية إلى دول الخارج، وتأثير " صعب"خشيتها من تدهور وأعلنت الوزارة عن 

ذلك على االقتصاد اإلسرائيلي، مشيرةً إلى أن الصادرات اإلسرائيلية إلى أوروبا تشكل نسبة أربعين في 
 ثالثين المائة من إجمالي حجم الصادرات الكلي، وهي تعتبر رافداً أساسياً في االقتصاد اإلسرائيلي بواقع

وأعلن وزير المالية اإلسرائيلي يوفال شتاينتص أن وزارته تقوم حالياً  .مليار دوالر سنوياً، حسب قولها
بإعداد خطة عمل في حال امتداد هذه األزمة لعدة أشهر، حيث أن الصادرات اإلسرائيلي تنقل جواً إلى 

  .أوروبا
  20/4/2010قدس برس، 

  
  سطينية لها تأثير نفسي كبير على اإلسرائيليينالصواريخ الفل: إسرائيليةدراسة  .18

حول أن الصواريخ محلية الصنع التي تطلقها فصائل  إسرائيلية حديثة ذكرت دراسة علمية: الناصرة
أثّرت بشكل سلبي كبير على نفسية اإلسرائيليين في  المقاومة الفلسطينية ضد أهداف إسرائيلية؛

  .اذية لقطاع غزةالمستوطنات التي تم قصفها، السيما المح
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أن سقوط الصواريخ الفلسطينية   أخصائياً نفسياً في جامعة تل أبيب،130وأفادت الدراسة، التي قام بها 
جعل الكثير من اإلسرائيليين معزولين عن الواقع، وعززت لديهم الشعور "على المستوطنات اليهودية 

وبينت  .، بحسب الدراسة" نفسية عديدةبالالمباالة، وهذا مؤشّر خطير من شأنه أن يؤدي إلى أمراض
كان له أثر نفسي "الدراسة أن إطالق صافرات اإلنذار قبيل سقوط الصواريخ على مناطق الدولة العبرية، 

  ".سلبي على سكّان تلك المنطقة، ونتج عنها حالة من الهلع واالكتئاب
  20/4/2010قدس برس، 

  
  اق يربط بين شطري مدينة القدس تخطط القامة قطار أنف"سرائيلإ": عبد القادر .19

 كشف حاتم عبد القادر مسؤول ملف القدس في حركة فتح الليلة الماضية النقـاب               : معا –القدس المحتلة   
وقال ان شركة اميركية تدعى      .عن ان اسرائيل تخطط القامة قطار انفاق يربط بين شطري مدينة القدس           

الى مرحلة متقدمة بوضع التصاميم الهندسية بحفـر        ستقوم بتنفيذ المشروع وصلت     " ماريشال انجينيرنغ "
  .النفق وتصميم عربات القطار الخفيف

وحسب المخططات التي حصل عليها مكتب عبد القادر فان النفق الذي سيتم حفره بطول عدة كيلومترات                
 الخليل  يبدأ من بناية السبع في القدس الغربية وصوال الى مفترق مقبرة مامن اهللا صعودا الى منطقة باب                

ويلتف حول الجدار الغربي والجنوبي لسور القدس ثم يتجه شرقا الى ساحة البراق قرب الحائط الغربـي                 
وقال عبد القادر ان جزءا من النفق سيتم حفره أسفل المقبرة األرمنية المقابلة لدير              . من المسجد األقصى  

  .األرمن باتجاه باب النبي داوود
ي هذا المخطط بمخطط آخر كشفت عنه الحركة االسالمية داخـل الخـط             ولم يستبعد عبد القادر ان يلتق     

األخضر مؤخرا النشاء قطار خفيف أسفل المسجد األقصى، محذرا من خطورة هذا المشروع وتهديـده               
لعروبة القدس ومن فرض وقائع جديدة على األرض من خالل ربط شـطري المدينـة بـشبكة قطـار،                  

التي تربط شطري المدينة فوق األرض والمقرر أن ينتهي العمل فيها           باالضافة الى شبكة القطار الخفيف      
  .اواخر هذا العام

   21/4/2010الحياة الجديدة، 
  

  االحتالل يسمح للمستوطنين بمسيرة في سلوان .20
للمستوطنين المتطـرفين    ,2010-4-21سمحت قوات االحتالل االربعاء     :  محمد القيق  -القدس المحتلة   

وقالـت  .  جنوب المسجد االقصى المبارك في القدس المحتلة يوم االحد القـادم           بتنظيم مسيرة في سلوان   
أن الشرطة االسرائيلية ابلغت قادة اليمين المتطرف باروخ مارزل وايتمار بـن غفيـر              , اذاعة االحتالل   

ويتوقع المراقبون توتر االوضاع فـي      . موافقتها تنظيمهم للمسيرة في بلدة سلوان مطلع االسبوع المقبل        ,
ألن االهالي يعيشون حالة من الضغط والكبت نتيجة التمييز العنصري الذي تمارسه            , حال تنظيم المسيرة    

  قوات االحتالل في القدس المحتلة 
  21/4/2010فلسطين أون الين، 

  
   الغتصاب فلسطين62الـمسيرات في القدس لرفض التهويد واالحتالل في الذكرى  .21

ت في المسجد األقصى ناجح بكيرات أن الذكرى الثانية والستين أكد رئيس قسم المخطوطا: عهود محسن
تمر هذا العام والقدس تأن تحت وطأة التهويد والخنق إال أن المقدسيين لن "لالحتالل الصهيوني لفلسطين 

 القدس عاصمةً للصمود والتحدي 1/1/2010يألوا جهداً في الدفاع عنها مهما حصل بعد أن أعلنوا في 
  ".حتى التحرير
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إلى أن القدس شهدت أمس مسيرات قام بها شبان مقدسيون أمس " السبيل"واشأر بكيرات في تصريحات ل
 كيلوا 20في محيط المسجد األقصى باتجاة قرية النبي صموئيل المدمرة والتي تبعد عن البلدة القديمة 

لثالثة صفوف، متر، والتي لم يتبقى منها سوى عدة بيوت من الصفيح ومدرسة من غرفة صفية واحدة 
وجابت المسيرة أحياء المدينة من جنوبها لشمالها مروراً بحي الشيخ جراح وحي الشيخ سعد وصور 
باهر وصطاف وبيت صفافا وعادت لقلب القدس بجوار األقصى حيث جرت مشاحنات مع قوات 

  .االحتالل
  21/4/2010السبيل، األردن، 

  
   الهدم بالضفة مستمر"مسلسل" .22

نفذت قوات االحتالل قبل أيام قليلة عمليات هدم واسعة في قرية حارس شـرق              : سعاطف دغل  -نابلس  
مدينة سلفيت بشمال الضفة الغربية، شملت منزال وعددا من حظائر الماشية في القرية، سـبقها بأسـابيع                 
قليلة هدم منازل بقرية طانا شرق نابلس، كما أخطرت بهدم مسجد بقرية بورين جنوب المدينة ومنـازل                 

ذريعـة  " عدم التـرخيص   "-حسب عمر سمارة رئيس مجلس قرية حارس      -ويتخذ االحتالل    .طة به محي
 وأن البناء ممنوع    -حسب اتفاق أوسلو  -التي تتبع لالحتالل    " سي"للهدم، خاصة أن المنزل يقع في منطقة        

  .إال بترخيص إسرائيلي
يتوقف يوما عن الهدم بالضفة أو      من جهته أكد خالد العموري مسؤول ملف الهدم بالقدس أن االحتالل لم             

وقال للجزيرة نت إن الهدف األساسي مما تقوم به إسـرائيل هـو              .بالقدس رابطا ذلك بالوضع السياسي    
فال توجـد   "التنغيص على الفلسطيني وإخضاعه وإذالله بغض النظر عن مكان سكنه بالضفة أو القدس،              

وقال إن عدد المنازل المهدمة والتي تم        ".ستهأي حماية ألي مكان فلسطيني من عنجهية االحتالل وغطر        
االستيالء عليها بالقدس تضاعف عشرة أضعاف خالل السنة األخيرة، مقارنة باألعوام العشرة الماضية،             

  .وأوضح أن ما ال يقل عن مائة منزل تم هدمها
 20/4/2010الجزيرة نت، 

  
  صى فلسطينيا خالل انتفاضة االق387اغتالت " إسرائيل"": هارتس" .23

 الغتيـال   1948 كشفت مصادر اسرائيلية اليوم النقاب عن قرار اسرائيلي اتخذ عام            -  القدس -تل ابيب   
 48 أيلول عام    30المفتي الحاج امين الحسيني وذلك اثر مؤتمر عقدته الحركة الوطنية الفلسطينية بتاريخ             

عا منذ فترة طويلـة لمراقبـة       انتخبت فيه المفتي قائدها للكفاح ضد اسرائيل وكان الزعيم المنتخب خاض          
االستخبارات االسرائيلية، وتضخم ملف لدى االستخبارات االسرائيلية واتخذ في نهاية المطـاف قـرارا              

  .باغتياله
في تقرير مطول ان هدف االغتيال كان المفتي الحاج امين الحسيني وذلك فـي              " هارتس"وقالت صحيفة   

تي بعد انتخابه على تنظيم المؤسسات الوطنيـة الفلـسطينية          االيام االولى القامة اسرائيل حيث عمل المف      
واشرف على شراء اسلحة، وتشكيل حكومة عموم فلسطين ورأى قسم االستخبارات في هيئـة االركـان                
االسرائيلية، الذي شكل في تلك االيام وخصوصا قائده أيسر هرئيل باغتيـال زعـيم الحركـة الوطنيـة                  

  .ستخبارات العسكرية في ذاك العامالفلسطينية، اكبر عملية لشعبة اال
 387 - 2008 وحتـى نهايـة العـام    2000منذ العام " بتسيلم" اسرائيل ووفقا لمعطيات منظمة     واغتالت

 150وسقط اكثر من    . فلسطينيا في المناطق، وتم استبدال معظم الكبار منهم وخالل فترة قصيرة بآخرين           
ـ        مدنيا كانوا قربهم، ولم تجر في اسرائيل حتى ا          القـانوني،   زىليوم مداوالت عامة حقيقيـة حـول المغ

  .السياسي واالخالقي لسياسة االغتياالت ومدى جدواها والثمن الذي تدفعه مقابلها
 20/4/2010القدس ، فلسطين ، 
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   العام منذ بداية من سكان غزة62 مواطنا واصابة 13استشهاد : تقرير حقوقي .24

االنتهاكات االسرائيلية في قطاع غزة في الربع االول من         بين تقرير حقوقي رصد     :  اشرف الهور  - غزة
 شهيدا فلسطينيا سقطوا خالل تلك الفترة، اضافة الى جرح اكثر من ستين آخـرين ،   13العام الجاري ان    

وبين التقرير الذي اعده مركز الميزان لحقـوق االنـسان ان            .عالوة على سلسلة اخرى من االعتداءات     
السكان المدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة، وارتكبت المزيد مـن االنتهاكـات            قوات االحتالل استهدفت    

القـوة المفرطـة    'واكد التقرير ان قوات االحـتالل اسـتخدمت          .لحقوق االنسان وقواعد القانون الدولي    
، وبين التقريـر االحـداث التـي اودت بحيـاة           'والمميتة وعمليات قتل واستهدفت المدنيين الفلسطينيين     

، الفتا الى ان قوات االحتالل تقوم باستهداف الفلسطينيين ممن تدعي انهم مطلوبون او              13نيين ال   الفلسطي
من يتصادف وجودهم في مناطق قريبة من الحدود دون ان تكترث بقواعد القـانون الـدولي االنـساني                  

  .وتعطي نفسها حق قتل الفلسطينيين لمجرد االشتباه
  21/4/2010القدس العربي، 

  
   2002 ألف فلسطيني اعتقلوا إدارياً منذ عام 19أكثر من  .25

تشير بيانات وزارة شؤون األسرى والمحررين إلى أن قوات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلـت منـذ عـام                 
 ألف مواطن ، فقد اعتقل منذ بدايـة انتفاضـة           760 وحتى شهر آذار من العام الحالي أكثر من          1967م

 معتقالً اعتقلوا منذ مـا قبـل        315، وتشير البيانات الى ان      األقصى أكثر من تسعة وستين ألف مواطن        
 عامـا   20 معتقال أمضوا أكثر من      114اتفاق أوسلو وما زالوا يقبعون داخل السجون اإلسرائيلية ، منهم           

 عام ، وثالثة أسرى امضوا أكثـر        25 منهم أكثر من     14في السجون اإلسرائيلية ، ومضى على اعتقال        
  . من ثالثين عاما

 سجناً ومركـز    17 أسير ال يزالون رهن االعتقال في قرابة         7,000ف التقرير عن وجود اكثر من       وكش
 من األطفال تحـت سـن       44ويشار إلى وجود    (و أسيراً من األطفال ،      270 أسيرة ،    36توقيف ، منهم    
  ).السادسة عشرة

مـن الـضفة الغربيـة      أسيراً   6,280كما وتوضح البيانات توزيع األسرى حسب المنطقة الجغرافية إلى          
 أسيراً مـن    183يضاف إلى ذلك    . و أسيراً من قطاع غزة    726،  )  أسيراً في القدس الشرقية    212منهم  (

  1948,األراضي المحتلة عام 
 لم توجه ضـدهم     2002 ألف أسير فلسطيني اعتقلوا إداريا منذ عام م        19ويشار هنا إلى وجود أكثر من       

إضـافة  .  أسيرا ما زال معتقالً حتى اآلن      264، منهم   )  اإلداري الحكم(أي من التهم بداعي ما يعرف ب        
  .  معتقالً موقوفاً بدون محاكمة حتى اآلن1,092إلى 

 بسبب التعذيب أو القتل العمد بعد االعتقـال  1967 اسير منذ عام 201كما بلغ عدد الشهداء من األسرى    
 أسـيراً   76 الحي ضد األسرى ، منهم       أو اإلهمال الطبي أو نتيجة استخدام الضرب المبرح أو الرصاص         

 أعلى نسبة الستشهاد األسرى داخل الـسجون        2007 ، وقد شهد العام      2000استشهدوا منذ أواخر العام     
 1967اإلسرائيلية حيث استشهد سبعة أسرى ، خمسة منهم نتيجة اإلهمال الطبي ، وفي الفترة ما بـين                   

 شـهيداً أي مـا      125 بلغ عدد الشهداء من األسرى       2000)أيلول  سبتمبر    ( 28وبداية انتفاضة األقصى    
  .من إجمالي الشهداء من األسرى% 62,2نسبته 

  21/4/2010الدستور، األردن، 
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  "يوم األسير"الفلسطينيون يواصلون إحياء  .26
عبر تنظيم الفعاليات الداعمـة ألسـراهم فـي         " يوم األسير " يستمر الفلسطينيون في احياء      -قنا-رام اهللا   

وامس أعلن ان    .حتالل اإلسرائيلي وقد اعلن حتى اآلن عن انطالق مائة فعالية في هذا السياق            سجون اال 
  .احد األسرى الفلسطينيين بلغ عامه الثامن عشر في األسر في حين أفرج االحتالل عن اسير آخر

ـ               ة وكشف عيسى قراقع وزير شؤون األسرى والمحررين الفلسطينى النقاب عن أن مائة فعالية جماهيري
انطلقت حتى اآلن في كافة مدن ومحافظات الضفة الغربية وقطاع غزة لمساندة قضية األسرى وحقوقهم               

  .مشيراً إلى استمرار فعاليات إحياء يوم األسير الفلسطيني.. العادلة والمشروعة 
  21/4/2010الوطن، قطر

  
  يبحثون عن هوية" 48"ـالمسيحيون الفلسطينيون في ال .27

 ، وبخاصة من الفئات     48أن المسيحيين الفلسطينيين في األراضي المحتلة عام        كشف استطالع فلسطيني    
. وعـرض د   . منهم أنهم يـشعرون بالـضياع      70%العمرية الشابة ، يواجهون أزمة هوية حيث يعتبر         

جريس خوري مدير مركز اللقاء في القدس نتائج استفتاء أجراه عن آراء الشباب العرب المسيحيين فـي                 
ووجه الـشباب بإصـبع      ".الشباب المسيحيين في الجليل   " مؤتمر عقد في حيفا ، حول        قضايا عدة ضمن  

% 59(االتهام إلى المدارس العربية الحكومية الخاضعة لوزارة التعلـيم اإلسـرائيلية واألهليـة أيـضا                
يعتبرون أن المدارس األهلية ال تعلم أي شيء عن العرب المسيحيين وعن الحضارة العربية المـسيحية                

  ).ل وبعد اإلسالمقب
 من المستطلعين أن العالقة مـع       86%أما العالقة مع الطوائف األخرى فلم يكن حالها أفضل ، فقد رأى             

  .المسلمين والدروز قد ساءت في السنوات الخمس األخيرة
وقال البطريرك الالتيني السابق ميشيل صباح في كلمته إن الوضع الراهن للعرب المسيحيين في الداخل               

لغياب مناهج تربية سليمة تنشأ أجيال على       "بالهجرة والتهجير ، وتابع     .. يرين يراهنون على زوالنا   أن كث 
  ".التعصب الطائفي ، وذلك إلحداث عنف هنا وفي لبنان أو العراق أو مصر

كالم مشابه جاء على لسان مطران الروم الكاثوليك إلياس شقور الذي عبر عن تخوفـه مـن أوضـاع                   
 عاماً ، ما زال     60نحن في أزمة لم تحل منذ       : "داخل ، خاصة ما يتعلق بانتمائهم ، قائالً       المسيحيين في ال  

  ".التفتيش جارياً عن الهوية واالنتماء سواء على الصعيد السياسي أم االجتماعي أم التربوي
  21/4/2010الدستور، األردن، 

  
  "ى حين العودةإل.. "ببدل اإليجار" األونروا"لسطينيو البارد يطالبون ف: لبنان .28

في طرابلس احتجاجا " األونروا"نفذ أهالي مخيم نهر البارد اعتصاما صباح أمس أمام مقر : طرابلس
، وخفضه من مئتي دوالر شهريا، يتم تسليمه كل ثالثة "بدل اإليجار"على تقليص الخدمات، وفي مقدمتها 

ويأتي االعتصام، ).  دوالر300( دوالراً في الشهر وتسليمه كل شهرين 150، إلى ) دوالر600(أشهر 
وانسحب . لعدم توافر األموال الالزمة" بدل اإليجار"وفق األهالي، وسط حديث عن إمكانية توقف برنامج 

 ". االونروا"االحتجاج إلى مخيمي البارد والبداوي حيث تم إقفال مكاتب 
ائل الفلسطينية، ورفعوا الالفتات يتقدمهم مسؤولو الفص" األونروا"وتجمع األهالي أمام المدخل الخارجي ل

التي تؤكد حق أبناء البارد في الحصول على بدل اإليجار إلى حين العودة إلى منازلهم في المخيم، 
وأكد . مطالبين بضرورة إنصاف أبناء البارد واإلسراع في اإلعمار، لوضع حد نهائي لمعاناة األهالي

 ".  الوضعالتحركات ستستمر إلى حين تصحيح"المعتصمون أن 
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من جهتها، أصدرت فصائل المقاومة واللجان الشعبية في الشمال بيانا تبنت فيه مطالب نازحي البارد 
إلى عدم توزيع مساعدات بدل اإليجار " االونروا"كاملة، ودعمت تحركاتهم السلمية والحضارية، داعية 

  . تحت طائلة التحرك التصعيدي وإغالق المؤسسات
 21/4/2010السفير، 

  
   غرسة زيتون في شمال الضفة250مستوطنون يقتلعون  .29

 غرسة زيتون في أراضي قرية قريوت جنوب 250اقتلع مستوطنون يهود الليلة قبل الماضية : رام اهللا
وقال سكان القرية إنهم اكتشفوا ما قام به المستوطنون المتطرفون صباح . مدينة نابلس بالضفة الغربية

وقال غسان دغلس مسؤول ملف  .لزراعية القريبة من المستوطناتأمس، عندما تفقدوا أراضيهم ا
 شجرة زيتون، تم زرعها في 250االستيطان في شمال الضفة الغربية إن المستوطنين اقتلعوا نحو 

  .المنطقة قبل نحو أقل من شهر
  21/4/2010الحياة، 

  
  1650 فلسطينية وإسرائيلية تؤكد ضرورة مواجهة األمر اإلسرائيلي يةمؤسسات حقوق .30

شددت مؤسسات حقوق إنسان فلسطينية وإسرائيلية على ضرورة استمرار التنسيق فيما بينها في             : رام اهللا 
، الذي يهدد بإبعاد السكان الفلسطينيين المقيمـين        1650مواجهة األمر العسكري اإلسرائيلي المعدل رقم       

  .ون تصاريح أو الذين تنتهي مدة إقامتهم فيها بحجة أنهم متسللونبالضفة د
جاء هذا خالل اجتماع عقدته هذه المؤسسات في قاعة البروتستانت بمدينة رام اهللا، امـس، ضـم مـن                   

، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق اإلنـسان،        "حركة"، وتجمع   "الحق"الجانب الفلسطيني مؤسسة    
سسة الضمير، واالئتالف األهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، والهيئـة            ومجموعة متين، ومؤ  

المستقلة لحقوق اإلنسان، ومركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي، ومن الجانب اإلسرائيلي مؤسـسة             
  ". مركز الدفاع عن حرية الحركة-مسلك"، ومؤسسة " مركز الدفاع عن الفرد-هموكيد"

 القانوني، موضحة أنه ال يقتصر علـى تهديـد          1650تحليال لمضمون األمر    " هموكيد"تقديم  وبدأ اللقاء ب  
مـن  " الحدود"و" مقيم"مجموعات بعينها، وإنما كل من يتواجد باألرض المحتلة، من خالل إسقاط كلمتي             

  .األمر
 علـى نحـو     في تحليلها، أن القرار لن يطبـق      " هموكيد"ورأت المؤسسات التي اتفقت مع ما ذهبت إليه         

جماعي يستفز المجتمع الدولي، وإنما بطريقة هادئة تستهدف حملة بطاقة غزة والمتـضامنين األجانـب،               
  .إضافة إلى من ال يملكون وثائق رسمية تثبت إقامتهم بالضفة 

علـى التهجيـر    " شـرعية " ونبهت المؤسسات المجتمعة إلى خطورة هذا األمر العسكري الذي يضفي           
لسكان المدنيين في األرض الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى تعامله مع الـضفة وقطـاع              القسري واإلبعاد ل  

يكمن خطر هذا األمر    :" وقالت .غزة كإقليمين مختلفين، وليس ارض واحدة خاضعة لالحتالل اإلسرائيلي        
  ".العسكري في كونه يضع أرضية قانونية تبرر سياسات الترحيل وتقييد الحركة باألرض المحتلة

اتفقت المؤسسات على إعداد ورقة مشتركة تتضمن كافة النقاط المتعلقة باألمر العسكري اإلسرائيلي،             كما  
وكيفية مخالفته لقواعد القانون الدولي، وتعميمها على الجهات الدبلوماسية والحقوقية والدوليـة المختلفـة              

  .الستخدامها في مقارعة إسرائيل قانونيا
  21/4/2010الحياة الجديدة، 
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  هل تكفي وحدها لمواجهة االحتالل؟.. المقاومة الشعبية في غزة .31
وبخطوات .. يرفعون العلم الفلسطيني عالياً مرددين صيحات الغضب والتنديد:  عال عطا اهللا-غزة

  .على طول حدود قطاع غزة" الحزام األمني"سريعة يتجهون إلى الشريط الحدودي لالحتجاج على 
تنظمه الحملة الشعبية لمقاومة الحزام األمني بمشاركة العشرات من هذا المشهد األسبوعي الذي 

للسؤال عن جدوى هذه المقاومة في ظل ما يمارسه " السبيل"المتظاهرين الفلسطينيين واألجانب، دفع 
.. االحتالل من انتهاكات على األرض وأمام التهديدات التي ال تنقطع بشن عدوانٍ شامل على القطاع

ج فكرة المقاومة الشعبية في غزة إلى النور، قال محمود الزق، منسق الحملة الشعبية وعن كيفية خرو
وخاصة بعد الحرب -هذا الشكل من النضال جاء بعد أن حرمت إسرائيل "لمقاومة الحزام األمني، إن 

  متر وهو500 إلى 300 المزارعين من االقتراب من المناطق الحدودية لمسافة -اإلسرائيلية على غزة
وأكد الزق أن المقاومة الشعبية ال  ".األمر الذي حول أراضيهم إلى صحراء وحرمهم من مصدر رزقهم

  .تعني إلغاء المقاومة المسلّحة وإنما هي مكمل لكافة أشكال المقاومة األخرى التي نواجه بها االحتالل
المقاومة الشعبية تجلب ": ومن أهم ما يميز هذه الفعاليات هو مشاركة األجانب بحسب الزق، وأضاف

تأييد القوى الدولية؛ فالمتضامنون األجانب يسارعون لالنضمام إلى هذه الفعاليات وإلى المطالبة بحق 
وأشار إلى أن هناك جهات دولية وأجنبية تدعم هذه الفعاليات السلّمية وتشارك  ".المزارعين في أراضيهم

  .قية ولجان زراعية وإغاثيةفيها، مثل حركة التضامن الدولية ومؤسسات حقو
وفي قراءة لمدى فعالية هذا الشكل من أشكال المقاومة، قال المحلل والكاتب السياسي هاني المصري، في 

، "المقاومة الشعبية في غزة في هذا الوقت بالتحديد هي من الخيارات الجيدة"إنه يرى أن " السبيل"حديثه ل
الفلسطيني مصطفى الصواف، االعتماد على المقاومة الشعبية ومن جانبه رفض المحلل السياسي والكاتب 

 االحتالل ال يعرف سوى "كشكل وحيد من أشكال المقاومة سواء في غزة أو في الضفة، مشدداً على أن
خطورة "ورأى الصواف أن ". لغة المقاومة المسلّحة وأن المقاومة الشعبية ال تُجدي مع سارق األرض

 يكمن في أن أطرافاً فلسطينية تريد أن تكون هذه الوسيلة هي الوحيدة لمقاومة هذا النوع من المقاومة
  ".المحتل

  21/4/2010السبيل، األردن، 
  

  االنترنت عبر "جامعة بيروت العربية"طالبة فلسطينية تفوز بماجستير من  .32
لنفس للطالبة في سابقة من نوعها، منحت جامعة بيروت العربية  كلية اآلداب، شهادة ماجستير في علم ا

اضطرابات ما بعد الصدمة لدى أسر "الفلسطينية كفاح هاشم الجبيري، عن رسالتها المقدمة بعنوان 
وقد منحت الطالبة درجة الماجيستر بعد مناقشة رسالتها عبر ". شهداء انتفاضة األقصى في فلسطين

وهي . لطالبة الى بيروت، بعد تعذر حضور ا)بيروت  رام اهللا(على شبكة االنترنت " سكايب"برنامج 
شهادة في الدراسات العليا عبر تقنيات " جامعة بيروت العربية"المرة األولى التي تمنح فيها طالبة في 

 . االتصال عبر االنترنت
وقد منح رئيس الجامعة الدكتور عمرو جالل العدوي الطالبة الفلسطينية حق المناقشة نظرا للظروف التي 

ينية المحتلة، وما يتكبده الطالب الفلسطينيون من عناء االنتقال عبر المعابر تمر بها األراضي الفلسط
وعرضت الباحثة لمفهوم اضطرابات ما بعد الصدمة وأهم تصنيفاته . البرية للوصول الى بيروت

العالمية، وأعراضه، والنظريات المفسرة له، باإلضافة الى طرق عالجه، وقد تكونت عينة الدراسة من 
وبينت النتائج أن اإلناث أكثر عرضة ألعراض ما بعد الصدمة بالمقارنة .  من أسر الشهداء أفراد204

 . مع الذكور، وتزداد أعراض ما بعد الصدمة تبعاً لنسبة القرابة التي تربط الشخص بالشهيد
وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام بصحة أسر الشهداء النفسية عن طريق البرامج النفسية اإلرشادية 

والجدير بالذكر أن . االنفعالية التي تهدف الى الدعم النفسي ألسر الشهداء وتعديل سلوكهم اثر الفاجعةو
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الطالبة أهدت الرسالة الى رئيس الجامعة امتنانا له وكتقدير منها لجامعة بيروت العربية، وما قدمته اليها 
مع الفلسطيني الذي يعاني من االحتالل كطالبة فلسطينية تسعى الى البحث والتقدم العلمي بما يفيد المجت

 . والحصار
 21/4/2010السفير،     

  
  والمدخنون يتذمرون..  اسعار التبغ ترتفع بشكل كبير بسبب الضرائب:غزة .33

عكر قرار حكومة حماس الجديد بفرض رسوم عالية على التبغ صـفو المـدخنين              : غزة  اشرف الهور   
حاصر ومعظمهم من الطبقة الفقيرة، وجعلهم في حيـرة مـن           المنتشرين بأعداد كبيرة في قطاع غزة الم      

  .امرهم يجوبون الشوارع بحثا عن علب السجائر التي اختفت فور بدء تطبيق القرار المفاجئ
وفي مدن القطاع كما في مخيماته واريافه بات حلم المدخنين الحصول على كميات ال بأس بها من التبغ                  

، بعد ان اختفى التبغ إما بأمر من        'شيء مستحيل 'احد المدخنين الشباب    بأسعار مناسبة كما يقول ابو مهند       
قبل الحكومة لحين تحصيل الرسوم، او من قبل بعض التجار لبيعه بثمن مرتفع حتى دون دفع الرسـوم،                  

  .'ما فيش'لكن جواب صاحب البقالة للمدخن يكون 
. لمنتشرة في محيط منزله بحثا عن التبغ      ، كان جواب ابو مهند الذي جاب غالبية المحال ا         'فقر وقلة كيف  '

كنت اخفف من هم الفقر وقلة العمل في اشعال السيجارة، لكن اآلن ال اعرف              'ويتابع وهو في حالة غيظ      
  .'ماذا افعل

وكشف جهاز االحصاء الفلسطيني في آخر احصائياته ان عدد المدخنين في االراضي الفلـسطينية يبلـغ                
  . موجودون في قطاع غزة الف مدخن، عدد كبير منهم488

  21/4/2010القدس العربي، 
  

  % 20بأكثر من " الضفة"تفوق " القطاع"البطالة في  .34
أظهر تقرير فلسطيني رسمي أمس تصاعد نسب البطالة في قطاع غزة مقارنة مـع              :  د ب أ   -رام اهللا    

ني في تقرير له    وقال الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطي    %. 20 بنسبة تفوق    2009الضفة الغربية خالل    
% 45ر8بين الـذكور مقابـل      % 37ر3، تتوزع بواقع    % 38ر6إن نسبة البطالة في قطاع غزة بلغت        

بواقـع  % 17ر8 في المقابل ، أوضح التقرير أن نسبة البطالة في الضفة الغربية تبلغ              2009,لإلناث في   
  .بين اإلناث% 18ر8بين الذكور مقابل % 17ر6

بين الذكور مقابل   % 24ر1بواقع  % 24ر5لة في األراضي الفلسطينية بلغت      وذكر التقرير أن نسبة البطا    
بين اإلناث ، في حين أن أعلى معدالت البطالة سجلت في محافظة خان يونس ، جنوبي قطاع                 % 26ر4

  %.49ر3غزة ، نسبة 
ينية عام  وحول القوى العاملة ، أشارت النتائج إلى أن نسبة القوى العاملة المشاركة في األراضي الفلسط              

 وأشار التقرير إلى أن نسبة مشاركة اإلناث فـي          2008,في  % 41ر3مقارنة مع   % 41ر6 بلغت   2009
 ، في حين بلغت نسبة مشاركة       2008عام  % 15ر2 مقارنة مع    2009عام  % 15ر5القوى العاملة بلغت    

  %.67الذكور 
  21/4/2010الدستور، األردن، 

  
  كسر الحصارالشروع في تعميق مرفأ غزة الستيعاب سفن  .35

اعلنت وزارة االشغال العامة في حكومة غزة التي تديرها حركة حماس امس عن             :  اشرف الهور  -غزة  
انطالق اعمال المرحلة التطويرية الثانية لمرفأ الصيادين الستيعاب السفن الكبيرة المتوقع وصولها للقطاع             
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لمرحلة التطويرية تتمثـل فـي      وقال يوسف المنسي وزير االشغال ان هذه ا        .ضمن حملة كسر الحصار   
تعميق حوض الميناء من اجل امكانية استيعاب السفن الكبيرة القادمة في حملة كسر الحصار عن قطـاع                 

واشار الى ان هذه االعمال تقوم بها الطواقم الفنية          .غزة بجانب استكمال اعمال تدعيم االرض في الميناء       
  ).IHH(ة االنسانية التركية وآليات وزارة االشغال، وبدعم من مؤسسة االغاث

  21/4/2010القدس العربي، 
  

  ألف يورو" 500"بقيمة " العمل ضد الجوع"مؤسسة  اتفاقية مع: غزة .36
وقع اتحاد لجان العمل الزراعي بغزة اتفاقية تعاون مع مؤسسة العمل ضد  :محمد جمال - القدس المحتلة

ع في االتحاد أن االتفاقية تهدف إلى بناء وأوضح المهندس بشير األنقح مدير المشاري ).ACF(الجوع 
) 712(توفر فرص عمل لتشغيل نحو "بركة موزعة على المنطقة الوسطى وخان يونس ورفح، و) 200(

ألف ) 500(إن قيمة المشروع تقدر ب: "األنقح في بيان صدر عن االتحاد أمس. وقال م ".عامال وفنيا
ام الجاري، وأن العاملين في المشروع سيكون اختيارهم ، مشيراً إلى أنه سيستمر حتى نهاية الع"يورو

وفقاً لمعايير خاصة، من ضمنها العوز والحاجة حيث يعكف االتحاد على إعداد دراسات مسبقة للتعرف "
  ".على احتياجات المواطنين في المناطق المستهدفة

  21/4/2010الشرق، قطر، 
  

   المخدر المنتشر بين الشباب"الترامال"الصحة في غزة تتلف مليوني حبة من عقار  .37
اتلفت وزارة الصحة في غزة امس نحو اربعة ماليين حبة من الـدواء المخـدر               :  اشرف الهور  -غزة  

وتفيد معلومات ان هذا الصنف      .، المنتشر تعاطيه بشكل ملفت للنظر في اوساط الشباب الغزيين         'ترامال'
يـتم  ' فياغرا'خريطته الطبية، اضافة الى عقار      من الدواء المخدر، وغيره من العقاقير التي تدخل ضمن          

وذكر الوزير نعـيم ان      .تهريبها بكميات كبيرة عبر انفاق التهريب التي تربط جنوب قطاع غزة بمصر           
وزارته نسقت مع جهاز النيابة العامة لوقف جميع اشكال تهريب االدوية، وخاصة المحظور منها، مشددا               

وال تمانع وزارة الصحة التي تستخدم مـشافيها         .االنفاق غير قانونية  على ان جميع االدوية المهربة عبر       
من بيعه في الصيدليات، لكن بوصفة طبية يكتبها طبيب مختص يحدد فيها الكمية الالزمة              ' الترامال'عقار  

  .للمريض
ويؤكد اطباء مختصون في االدوية ان االستمرار في تناول هذا الصنف من الدواء والمتوفر اآلن علـى                 

  .شكل حقن، يؤدي الى االدمان
  21/4/2010القدس العربي، 

    
  "مدرستي فلسطين"الملكة رانيا تطلق شبكة المرأة العربية لدعم " .38

مدرستي " أطلقت الملكة رانيا العبداهللا امس شبكة المرأة العربية لدعم :  لمراسل القدس الخاص–عمان 
سيقمن باستضافة وتنظيم برامج ونشاطات خاصة ، والتي تضم سيدات من أنحاء العالم العربي "فلسطين

  .لجمع الدعم لهذه المبادرة
على مر السنين "وأشارت إلى الضغوطات التي يمارسها االحتالل على األطفال والتعليم في القدس قائلة 

هناك عشرة آالف . منع االحتالل المدارس من التوسع كي يلجأ األطفال للطرقات واألعمال الصغيرة
تخيلي مستقبل ابنك أو ابنتك رهن احتالل، . ي لم يذهبوا للمدرسة اليوم ولن يذهبوا هذا العامطفل مقدس

نفكر كثيراً في تأمين مستقبل أطفالنا .. تعليمه رهن االحتالل، بيته رهن االحتالل، أرضه رهن االحتالل
  ".وفي القدس ال أمان وال تأمين... 

      21/4/2010القدس ، فلسطين ، 
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   من أصول فلسطينية أردنيينمواطنينسحب الجنسية من " أزمة" الجدل بشأن استمرار .39

 ما يزال تقرير منظمة حقوقية دولية بشأن معلومات عن سحب السلطات األردنية للجنسية من -عمان
مواطنيين من أصول فلسطينية يثير الكثير من الجدل، في حين أكد وزير الدولة لشؤون اإلعالم 

مؤكدا على أن " حمالت مشبوهة"أن بالده تتعرض ل" نت.العربية"نبيل الشريف لواالتصال األردني 
  .الحكومة ال تسحب الجنسية من مواطنيها

قدمت لنا شكاوى بخصوص سحب "وقال المفوض العام لحقوق االنسان في المركز محي الدين توق، 
وراق الثبوتية الصحابها بعد اقتناع الجنسية وتابعناها مع وزارة الداخلية وتمكنا من استعادة الجنسية واال

  ".وزارة الداخلية بوقوع خطأ بسحبها
مشبوهة في "من جهته استغرب الوزير نبيل الشريف ما يتعرض له األردن من حمالت قال عنها أنها 

ويؤكد الشريف على ان كل اإلجراءات اإلدارية التي تقوم بها الحكومة، تتم بمعرفة  ".هذا الموضوع
، الذي يعتبر كل األشخاص الذين "قرار فك االرتباط" لسلطة الوطنية الفلسطينية، وبموجب وتنسيق مع ا

  .يقيمون في الضفة الغربية، يحملون الجنسية الفلسطينية
أعطى قرار فك االرتباط ابناء الضفة الغربية المحتلة جوازات سفر مؤقتة صالحة لمدة سنتين حيث 

 لدى دائرة االحوال المدنية والجوازات العامة قبل قرار االرتباط بموجب نفس الوثائق التي كانت معتمدة
  .القانوني واالداري مع الضفة الغربية

، تمثل "التمسك بحق العودة"تجدر اإلشارة إلى أن قضايا سحب الجنسية األردنية من فلسطينيين بحجة 
 وتعديالته، كما 1928 في العام أكثرية قضايا فقدان الجنسية التي ينظمها قانون الجنسية األردني الصادر

وحتى وقوعها تحت االحتالل 1951يشار إلى أن الضفة الغربية كانت جزءا من المملكة بين عامي 
  ."1967اإلسرائيلي عام 

  21/4/2010القدس ، فلسطين ، 
  

  بدء التحضيرات إلطالق حملة أردنية لكسر حصار غزة .40
األردنية مساء أمس أول اجتماعاتها في مجمع عقدت لجنة شريان الحياة :  محمد محيسن-السبيل 

النقابات المهنية، برئاسة نقيب المهندسين السابق المهندس وائل السقا، وحضور أعضائها الممثلين 
  .للنقابات المهنية

  .وأعلن السقا بدء التحضيرات إلطالق حملة مكثفة لجمع التبرعات لصالح محاصري قطاع غزة
أن الحملة تهدف إلى تجهيز قافلة مساعدات أردنية تشتمل بشكل أساسي وأشار في تصريح له أمس إلى 

من خالل " المحاصر"على مواد إنشائية تساهم في عملية إعادة اإلعمار، ليصار إلى نقلها إلى القطاع 
  .القافلة البحرية الدولية التي ستنطلق من تركيا الشهر المقبل

  21/4/2010السبيل، األردن، 
 

  كالحديث عن أسلحة الدمار الشامل في العراق" سكود" عن "إسرائيل"ت معلوما: الحريري .41
وقال الحريري . التقى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في روما، أمس، الجالية اللبنانية :بيروت

". في لبنان، وهي صواريخ ضخمة جدا) سكود(فجأة يطالعنا اإلعالم بوجود صواريخ : "خالل اللقاء
 االدعاءات تشبه ما كانوا يقولونه سابقا عن وجود أسلحة دمار شامل في العراق، وهي هذه"وأضاف أن 

يتهموننا بأمر مشابه، ويحاولون : "وتابع الحريري". أسلحة لم يجدوها وما زالوا يبحثون عنها حتى اآلن
 ".تكرار السيناريو نفسه في لبنان

 21/4/2010الشرق األوسط، 
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  والحقوق المدنية للفلسطينيين" البارد"إعمار بحثان ي: السنيورة ومدير األونروا .42

أمس، مدير " السادات تاور"النيابية الرئيس فؤاد السنيورة، في مكتبه في " المستقبل"استقبل رئيس كتلة 
في لبنان سالفاتوري لومباردو، حيث جرى عرض لمراحل التقدم في اعادة " األونروا"عام مكتب شؤون 

كما تناول البحث  .، اضافة الى االجراءات األمنية المتخذة من قبل الجيش اللبنانيبناء مخيم النهر البارد
أوضاع الالجئين الفلسطينيين داخل المخيمات في لبنان، اذ ابدى الرئيس السنيورة تعاطفه مع مطلب 
منحهم المزيد من الحقوق المدنية، من دون أن يتعارض ذلك مع موضوع معالجة السالح الفلسطيني 

  .ج المخيماتخار
  21/4/2010المستقبل، 

  
  "إسرائيل"اإلدارة األميركية تقف اآلن على خط التماس بين العرب و: عون .43

 في لبنان أن اإلدارة األميركية  العماد ميشال عوناعتبر رئيس تكتل التغيير واإلصالح:جورج الريس
ركي باراك أوباما أن يجتاز وتمنى على الرئيس األمي. تقف اآلن على خط التماس بين العرب وإسرائيل

هذا الخط نحو الجهة العربية للمرة األولى كي يتمكن من الوقوف على وجهة نظر البلدان العربية، 
وخاصة تلك التي تعاني من هذا النزاع أكثر من غيرها، حيال القضية الفلسطينية وغيرها من المسائل 

واعتبر عون أن تخطي خط التماس من . ن جهتنا اإلسرائيلي م-اإلقليمية، والنظر إلى النزاع العربي 
قبل الحكومة األميركية التي يرأسها أوباما بات وشيكا، وذلك بسبب السياسة التي تطبقها إسرائيل حاليا، 
وألن الوضع اإلسرائيلي بات غير مقبول في أي مكان بسبب التجاوزات التي ترتكبها على كافة 

 - ثم أضاف أنه ال يرى حال للنزاع الفلسطيني . اإلعالمياألصعدة، وباألخص الصعيدين األمني و
اإلسرائيلي ال على المدى القصير وال على المدى المتوسط، ووصفه بالنزاع الطويل والشائك، ويحتاج 

 .إلى الكثير من الجهد والنشاط الدبلوماسي
  21/4/2010الشرق األوسط، 

  
  ها تنفيذ اغتياالت ضدنا في لبنان أو سوريةعمليات اإللهاء اإلسرائيلي هدف : حزب اهللامصادر في .44

 تحاول إشغالها من خالل اتهامها بحيازة إسرائيل إن  حزب اهللا،قالت مصادر قيادية في: بيروت
والحديث عن سالح الدفاع الجوي لدى المقاومة، وبإنتهاكها االراضي اللبنانية في " سكود"صواريخ 

كثيف طلعات الطيران االسرائيلي فوق جميع االراضي العباسية، وحركة االستطالع بالقوة عبر ت
وأكدت المصادر، ان المقاومة مدركة  .اللبنانية، اضافة الى معاودة تفعيل نشاط مئات العمالء السابقين

لالستراتيجية االسرائيلية والتي يمكن ان يكون هدفها االساسي في ظل الوقائع الحالية القيام بأعمال امنية 
التي تتبعها اسرائيل وتحاول من خاللها تشتيت " عملية االلهاء"ديين في المقاومة في لحظة واغتياالت لقيا

االنظار وحرفها في اتجاهات مختلفة، كإتهام سورية، الذي ما هو اال غبار في العيون للتعمية على هدف 
اضي السورية كذلك، اكبر من غير المستبعد ان يكون امنياً ايضاً على االراضي اللبنانية وربما على االر

  .ودائماً ضد المقاومة وقيادتها
  21/4/2010الراي، الكويت، 

  
  "إسرائيل"بارك يهنئ بيريز بذكرى قيام م .45

بعث الرئيس المصري حسني مبارك الثالثاء رسالة تهنئة إلى الرئيس اإلسرائيلي شمعون            : القدس المحتلة 
وبحسب اإلذاعة اإلسرائيلية العامـة      .يلي المحتل  عاماً على قيام الكيان اإلسرائ     62بيريز لمناسبة مرور    

إنه يريد استغالل هذه الفرصة لتوجيه دعوة إلى السلطة الفلسطينية وإسرائيل           : "فان مبارك قال في رسالته    
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إن استئناف عملية السالم سيفسح     "وأضاف الرئيس المصري     ".ليستأنفا عملية التسوية في الشرق األوسط     
  ".فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل كي تعيشا بسالم وأمانالمجال أمام قيام دولة 

  21/4/2010السبيل، األردن، 
  

  االمارات ستالحق قتلة المبحوح بطرق قانونية: عبد اهللا بن زايد .46
 اكد الشيخ عبداهللا بن زايد ال نهيان ان االمارات ستالحق قتلة المـسؤول فـي                :جمال المجايدة -أبوظبي

 فـردا   25وح الذي نفذ عملية اغتياله في  كانون الثاني يناير الماضي أكثـر مـن                حماس محمود المبح  
جاء ذلك في رد له على سؤال حول التأشيرات ومعاملـة الـدول              .يحملون جوازات سفر أجنبية مزورة    

سنالحق هؤالء االشخاص بشكل قانوني ومنظم يوضـح        "وقال الشيخ عبد اهللا     . بالمثل من خالد بن زايد      
مشيرا الى أن الرسالة ليست السرائيل فقـط وانمـا          ".. االمارات بلد القانون والتقدير واالحترام    أن دولة   

االمارات تحترم سيادة الدول ومبدأ عدم التدخل في شؤونها وعلى الـدول  " وأضاف   .لمختلف دول العالم  
فوضـوي وغيـر    االخرى أن تقوم بالمثل ألن االمارات ال تسمح ألي شخص أو ألي دولة بالقيام بعمل                

  "."قانوني على أراضيها وستحاسب وتالحق كل من تسول له نفسه ذلك
  21/4/2010الحياة الجديدة، 

  
  طينيخيار المقاومة ولصمود الشعب الفلسلعلى إعطاء األولوية   يؤكدالمؤتمر القومي العربي .47

ية بيروت في الفتـرة     عقد المؤتمر القومي العربي دورته الحادية والعشرون في العاصمة اللبنان         : بيروت
وفوجئ المـؤتمر بطلـب      .في ختام االجتماع  ' بيانا الى االمة  ' ، واصدر    2010) أبريل( نيسان   16-17

ـ       كثرة مشاغله واألعبـاء  'الدكتور خير الدين حسيب، أحد أبرز مؤسسي المؤتمر وأمينه العام، االستقالة ل
وتم انتخاب عبـد القـادر      . 'وحدة العربية المفاجئة التي ألقيت على كاهله خصوصاً في مركز دراسات ال         

  .غوقة نائب األمين العام لشغل موقع األمين العام للسنتين القادمتين
وقال البيان ان المؤتمر يعقد في ظروف عربية حرجة شهدت فشل وعجز النظام العربي الرسمي عـن                 

ر عن طموحات شـعبها فـي       القيام بوظائفه األساسية في حماية األمة والدفاع عن مصالحها، وفي التعبي          
  .العزة والكرامة والحرية والديمقراطية والعدل وتحقيق هدفها االستراتيجي في الوحدة

وتحدث البيان عن عجز النظام الرسمي العربي عن إعالن سحب مبادرة السالم العربية، واكد انه دليـل                 
ن أول من سيدفع أثمان هـذا       حرصه على التهرب من خيار المقاومة، ألنه يعلم عن يقين أنه سيكو           'على  

الخيار، الذي سيفجر تحالف هذا النظام الرسمي مع الحليف األمريكي، وسيدفع هذا الحليف إلـى سـحب          
دعمه للكثير من نظم الحكم العربية التي أخذت منذ سنوات طويلة تعتمد، في بقائها، علـى هـذا الـدعم                    

  .'األمريكي، أكثر مما تعتمد على دعم شعبي حقيقي
المؤتمر على إعطاء األولوية لتفعيل خيار المقاومة ولصمود الشعب الفلـسطيني، والتوقـف عـن               واكد  

المراهنة على أية مفاوضات أو أية مقترحات للتسوية بعد أن أوصل خيار التسوية أصحابه إلى طريـق                 
قومـات  والعمل على توفير كـل م      مسدود، ويدعو المؤتمر إلى إلغاء كل االتفاقات مع الكيان الصهيوني         

الصمود للشعب الفلسطيني خالل الفترة القادمة عبر دعم عربي شعبي ورسمي، وتفعيـل سـالح الـنفط       
  .وسالح المقاطعة لكل الشركات للضغط على الدول الداعمة للكيان الصهيوني

واكد على ان الحل القومي العربي للصراع العربي الصهيوني، وبخاصة القضية الفلسطينية منه، يقـوم               
ساس تحرير كل األراضي العربية المحتلة، لذلك فإن أية تسويات مرحلية يجب أال تـصادر هـذا                 على أ 

، 'حـل الـدولتين   'الحل القومي للقضية الفلسطينية، واعتبار شروط حكومة الكيان الصهيوني للقبول بـ            
 دولـة   خطوطاً حمراء من المحرم التعاطي معها، وخاصة ما يتعلق بشرط االعتراف بالكيان الصهيوني            

  .يهودية، وبالقدس عاصمة لهذا الكيان
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وطالب النظام العربي بسحب مبادرته المعروفة باسم مبادرة السالم العربية التي لم يحترمها العدو، والتي               
كمـا يـدعو    . جرى توظيفها لصالح مخطط االستيطان والتهويد، وتفجير الصراع الفلسطيني الفلسطيني         

  . ع الكيان الصهيوني وإلغاء كل االتفاقيات الموقعة معهالمؤتمر إلى قطع كل العالقات م
وحيا المؤتمر قرار الحكومة الموريتانية والشعب العربي الموريتاني وكافة قواه السياسية علـى القـرار               
التاريخي الصائب بقطع العالقات مع الكيان الصهيوني وإغالق سفارته في العاصمة الموريتانيـة، كمـا               

ضغوط األجنبية التي تمارس على الحكومة الموريتانية والتي تهدف إلى إقنـاع هـذه              ادان المؤتمر كل ال   
  .'إسرائيل'الحكومة بالعدول عن قرار قطع العالقات مع 

  21/4/2010القدس العربي، 
  

   اعتزاز مصر برئاسة المغرب للجنة القدستؤكد: الخارجية المصرية .48
 حسام زكي اعتزاز مصر برئاسة المغـرب للجنـة          أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير      

القدس التابعة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي وباإلسهامات المغربية العديدة في شأن القدس سياسـياً وماديـاً               
وأدبياً، مشيراً الى أن موضوع القدس يحظى بأولوية كبرى لدى مصر والمغرب وكل الـدول العربيـة                 

وقال إن التصريحات الصادرة عن أحـد العـاملين بـالمجلس           . هواإلسالمية في ضوء حساسيته وأهميت    
وأكـد   .األعلى المصري لآلثار بسحب ملف القدس من المغرب ال تعبر عن وجهة نظر مصر بأي شكل               

زاهي حواس أمين عام المجلس األعلى المصري لآلثار ان التصريحات التي أدلى بها مختار الكـسباني                
 طالب فيها بسحب ملف القدس من المغرب الى دولة إسـالمية أخـرى ال               لهيئة اإلذاعة البريطانية والتي   

تعبر عن المجلس األعلى لآلثار بأي شكل من األشكال وإنما تعبر عن وجهة نظره الشخـصية كأسـتاذ                  
  .لآلثار اإلسالمية بجامعة القاهرة وليس باعتباره مستشاراً بالمجلس األعلى المصري لآلثار

  21/4/2010االتحاد، االمارات، 
  

   يونيو29» الجدار الفوالذي« الحكم في قضية :محكمة مصرية .49
  حـددت   محكمة القضاء اإلداري بمجلس الدولة أمس الثالثاء ،         ، أن  21/4/2010 الشرق، قطر،    ذكرت

شهر يونيو المقبل موعدا للحكم في دعوى قضائية تطالب الحكومة المصرية بوقـف بنـاء اإلنـشاءات                 
وفـي نهايـة     ".الجدار الفـوالذي  " الحدود مع قطاع غزة، أو ما يعرف بـ          الهندسية والتحصينات على  

ديسمبر األول أقام قانونيون وبرلمانيون ومثقفون دعوى قضائية ضد مسؤولين بينهم الرئيس المـصري              
واعتبرت الدعوى أن بناء الجدار يعد       .حسني مبارك يطالبونهم بوقف البناء فيما يسمى بالجدار الفوالذي        

التفاقية الدفاع العربي المشترك، مشيرة إلى أنه يتعين على مـصر تقـديم يـد العـون للـشعب                   مخالفاً  
اسـتجابة لإلمـالءات    "الفلسطيني المحاصر، بدالً من اإلسهام بشكل أو بآخر في تشديد الحصار عليـه،              

  ".األمريكية واإلسرائيلية المفروضة عليها
أكدت عدم اختصاص المحكمة والئيـاً       قضايا الدولة  هيئة   ، أن 21/4/2010االتحاد، اإلمارات،   وأضافت  

والقضاء عموماً، بنظر الدعوى النتفاء القرار اإلداري، وكون تلك التحصينات عمالً من أعمـال سـيادة                
 .الدولة المتعلقة باألمن القومي المصري وحماية أراضي وحدود البالد وعالقة مـصر بـدول الجـوار               

 الدولة على الحدود تحت أي مسمى لتلك األعمال هي أعمال ماديـة             وأضاف أن اإلنشاءات التي تقوم بها     
متعددة تستهدف في المقام األول حماية التراب الوطني المصري ودرء أي مخاطر أو اعتـداءات علـى                 

 .البالد، مشيرة الى انتفاء الصفة والمصلحة لدى مقيمي الدعوى في تحريكها
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   في قطاع غزةتراف بالمجلس الطبي الفلسطينيمنتدى التعليم والتدريب يوصي باالع: قطر .50
 برنامج قطاع غزة الذي نظمه الهـالل        -دعا منتدى التعليم والتدريب الصحي في فلسطين         :هديل صابر 

األحمر القطري على مدار أربعة أيام، في ختام أعماله إلى إنشاء صناديق تمويـل خاصـة للمؤسـسات                  
ب والطالب في غزة، كما طالب بتوسيع قاعدة المساهمين فـي           التعليمية الصحية وطواقم التعليم والتدري    

تمويل برامج التعليم والتدريب الصحي على مستوى العالم، إلى جانب إنشاء مركـز ألبحـاث التعلـيم                 
والتدريب الصحي يهتم بمتابعة وتطوير العملية التعليمية للكوادر البشرية في القطاع الصحي، وصـياغة              

ت التي تتناسب مع الواقع وتؤدي إلى تطويره، والتنسيق والتعاون مع مؤسـسات             السياسات واإلستراتيجيا 
ومراكز التعليم والتدريب العربية والعالمية، والتي من بينها المجلـس العربـي للتخصـصات الـصحية                

، وإجراء ما يلزم للحصول على اعتراف هذه المؤسسات بالمجلس الطبـي الفلـسطيني،              )البورد العربي (
  ..تدى بانعقاد هذا المنتدى سنوياًوأوصى المن

  21/4/2010الشرق، قطر، 
  

  أرض فلسطين هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي: أوباما .51
بعث الرئيس األمريكي باراك اوباما االثنين برسالة تهنئة إلى الحكومة اإلسرائيلية بمناسـبة مـا يـسمى        

ـ " وعلـى  " إسرائيل"قات بين الواليات المتحدة و      مؤكدا على متانة العال   "  لقيام دولة إسرائيل   26الذكرى ال
وجاء في   ".الوطن التاريخي للشعب اليهودي   "التزام بالده بأمنها، معتبرا أن أرض فلسطين التاريخية هي          

، وتحقيق الحلم بدولة للشعب     "استقالل إسرائيل "بعد دقائق من إعالن دافيد بن غوريون عن         : "تهنئة أوباما 
وأضـاف أوبامـا أن      ".يخي، كانت الواليات المتحدة أول دولة تعترف بإسرائيل       اليهودي في وطنهم التار   

، والتي تنطوي علـى     "إسرائيل"الواليات المتحدة تواصل الحفاظ على عالقات متينة غير قابلة للكسر مع            
تيجيا ستظل حليفا استرا  " إسرائيل"كما قال أوباما إن      و ".إسرائيل"التزام الواليات المتحدة المتواصل بأمن      

" إسرائيل"مركزيا للواليات المتحدة في الشرق األوسط، وأكد على أنه على ثقة بأن العالقات الخاصة مع                
  .سوف تستمر وتتعزز في الشهور والسنوات القادمة

  21/4/2010السبيل، األردن، 
  

  كلينتون تحذر من خطر نشوب صراع في المنطقة ما لم تفرض عقوبات على إيران  .52
) فايننـشال تـايمز   (وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون في مقابلة مع صحيفة           حذّرت   :طهران

نشرت الثالثاء إن تجاهل التهديد الذي تشكله طهران سيضع العالم في وضع أكثر خطوة في غضون ستة                 
ودعت إلى فرض عقوبات في أقرب وقت ممكن ضد إيران لمواجهة اعتراض الـصين               .أشهر إلى سنة  

وأضافت الوزيرة األمريكية إن البديل لمثل هذا اإلجـراء هـو            .برازيل على مثل هذا اإلجراء    وتركيا وال 
السماح إليران بمواصلة السعي المتالك أسلحة نووية، والذي سيؤدي إلى سباق تـسلح بـين جيرانهـا،                 

  .عوسيضع واحدة من أكثر المناطق المضطربة في العالم رهن الخطر واحتمال أن يقود إلى تفجر صرا
  21/4/2010القدس العربي، 

  
  غموض قرار طرد الفلسطينيين من الضفة يجعل تطبيقه ضد فئة سكانية أوسع بكثير":أوتشا" .53

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضي الفلـسطينية          " ذكر تقرير    : نيويورك -القاهرة
لجديد األسبوع الجاري ألي شخص يمكث في       بدء سريان األمر العسكري اإلسرائيلي ا     ،  )أوتشا" (المحتلة

 سـنوات حـبس،   7الضفة من دون تصريح، وسيعتبر متسلالً ومرتكباً لمخالفة جنائية تصل عقوبتها إلى     
وأوضح التقرير أن أكثر األشـخاص       . ساعة من دون إجراء أي تحقيقات قضائية       72ويمكن نفيه خالل    

شون في الضفة بينما عناوين منازلهم المسجلة تقع في         عرضة لخطر هذا األمر هم الفلسطينيون الذين يعي       
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قطاع غزة، إلى جانب األشخاص الذين ولدوا في الضفة أو في الخارج إال أنهم ولسبب مـا ال يحملـون                    
لكن التقرير اضاف ان غموض نص هذا األمر العسكري، يجعل باإلمكان تطبيقه ضد فئة              . بطاقات إقامة 

  . سكانية أوسع بكثير
 20/4/2010سطين، القدس، فل

  
  هل تمنع مواقف إيران وتركيا عدواناً جديداً على غزة ؟ .54

  عبداهللا األشعل
تتوالى التصريحات التركية، واإليرانية لمصلحة غزة، حيث تـركز تصـريحات رجـب طيب 
أردوغـان على تحـذيـر إسـرائـيـل وانـتقادها، وعلى التضامن مع غزة ومحنتها، وتصاعد 

 والرسـمي التـركي ليبـلـغ درجـة الصدام مع إسرائيل عندما صرح أردوغان الـموقف الشـعبي
الجاري بأن إسرائيل هي الخطر الرئيس على السالم العالمي، وذلك بعد ساعات ) أبريل( نيسان 6يوم 

من صدور بيان رسمي للخارجية اإلسرائيلية يتهم تركيا باالنحياز إلى العالم اإلسالمي على سياسات 
  .داخل تركيا وفي عالقاتها الغربية» عدالة والتنميةال«حزب 

وأكد أردوغان حزنه على ما حدث لغزة وشجع النشطاء على كسر حصارها، واستضافت اسطنبول 
وتسببت هذه المواقف وغيرها في حيرة واشنطن وأوروبا وإسرائيل . مؤتمراً ناجحاً إلعادة إعمارها

ع واشنطن بسبب األرمن ومع إسرائيل بسبب السلوك الفظ بخاصة عقب األزمة الديبلوماسية الحادة م
  . للخارجية اإلسرائيلية مع السفير التركي

من ناحية أخرى، يركز أحمدي نجاد على دعم القضية الفلسطينية والمقاومة في غزة، ويكرر باستمرار 
ة األولى يحذر أن محو إسرائيل بات قريباً وأن هجومها على إيران سيقرب يوم زوالها، بل إنه للمر

في الوقت نفسه كرر أردوغان أنه لن يسمح بإحراق غزة مرة أخرى . إسرائيل من االعتداء على غزة
إسرائيل والفلسطينيين في غزة والضفة، : ويهمنا في هذه المقالة أن نحلل أثر هذه المواقف على األطراف

  .والقدس، والعرب عموماً
خذ قراراتها بالعدوان على غزة من دون أن تردعها أية عوامل في ما يتعلق بإسرائيل، فالثابت أنها تت

وموقف تركيا يؤثر في إسرائيل . أخالقية أو دينية أو قانونية ما دامت تعمل وفق مشروعها الصهيوني
تأثيراً معنوياً وقد ال تأخذه إسرائيل بالجدية الواجبة، إال إذا كانت تركيا تنوي اتخاذ خطوات في عالقاتها 

وتدرك . ل، ومع المقاومة بما يجعل عمليات إسرائيل الجديدة ضد غزة بالغة الصعوبة والتكاليفبإسرائي
 من دون أن يحرك أحد ساكناً ووسط ذهول 2009 وأوائل 2008إسرائيل أنها أحرقت غزة في أواخر 

  .األتراك الذين لم يتوقعوا هذا الموقف العربي، ثم تحرك أردوغان مغتاظاً بما رأى
ايران في مـنـع إسـرائيل من ضرب غزة فال أظن أنه هـو اآلخر له دور سوى دعم أما دور 

المقاومة، وهو موقف مستمر، ولن يؤدي إلى االحتكاك بين إسرائيل وإيران، إال إذا كان العدوان على 
  .غزة مقدمة وتمهيداً للعدوان على إيران

متد إلى العالقات التركية األميركية، أو أثار ولكن الموقف التركي قد يكون له فعالية أكبر خصوصاً إذا ا
العالم اإلسالمي، ولهذا قد تهتم إسرائيل كثيراً بالموقف التركي من هذه الزاوية إذا كانت تفكر فعالً في 

أما الموقف اإليراني فإنه يمكن أن يكون حاسماً إذا زودت إيران المقاومة بصواريخ . إعادة إحراق غزة
. لدبابات، ولكن إغالق غزة وحصارها يقلل من قدرة أحد على مساعدة غزةمضادة للطائرات أو ا

وحسابات إسرائيل هذه المرة يجب أال تعتمد فقط على غواية تردي الوضع العربي واستسالمه أو تواطئه 
مع إسرائيل، ألن المنطقة كلها تغلي وأي عمل من هذا النوع قد يكون فتيل االشتعال ضد إسرائيل 

  .هاوأميركا نفس
  21/4/2010الحياة، 
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  سالم فياض ومشروعه بين الهجوم والدفاع .55

  ياسر الزعاترة 
مطلع الشهر، والتي تحدث فيها مـن       " هآرتس"خالل األسابيع الماضية، وعلى خلفية تصريحاته لصحيفة        

قـال إن الالجئـين     (جديد عن مشروعه العظيم إلقامة الدولة، وتنازل من خاللها طوعا عن حق العودة              
، على هذه الخلفية انبرى عدد من كتاب التسوية ومنظريها، تحديدا أولئك            )توعبون في الدولة العتيدة   سيس

، انبروا للدفاع عن رئيس الوزراء فـي حكومـة رام اهللا            )من شتى الدوافع  (المصابون بعقدة اإلسالميين    
عن رأي الناس اإليجـابي     ، أحيانا بالحديث    "دولة األمر الواقع  "ومشروعه إلنشاء ما يسميه     ) سالم فياض (

في الضفة الغربية ممن يلمسون تغيرا في واقع حياتهم، وأحيانا بالحـديث عـن اآلفـاق اإلسـتراتيجية                  
  .للمشروع في ظل فشل برنامج المقاومة، بحسب رأيهم

ما ينبغي قوله هنا، وقبل كل شيء، هو أن الهجوم على سالم فياض ال يبدو محقا من جانب واحد هو أن                     
 يعدو أن يكون موظفا لدى جهة هي األولى بالنقد، فهو ليس قياديا في حركة فتح، وال هو زعيم                   الرجل ال 

فصيل كبير ينافس على تمثيل الشعب وجماهيره، وجل ما يمثله في الواقع السياسي الفلسطيني ال يتعـدى            
  ). مقعدا124مقعدان من أصل (كتلته في المجلس التشريعي الفلسطيني 

قد الحقيقي ينبغي أن يستهدف الجهة التي تشغله، أعني مؤسسة الرئاسة، وعلى نحو أكثر              من هنا، فإن الن   
وضوحا حركة فتح، ولن نضيف هنا منظمة التحرير الفلسطينية التي أصبحت بدورها مؤسـسة ملحقـة                

  .بالمجموعة التي سيطرت عمليا على السلطة وفتح
ضرورة، السيما أننا إزاء حركة يحدد مـسارها مـن          نعم، النقد ينبغي أن يوجه لحركة فتح، ولقيادتها بال        

يمسك برئاستها، بدليل أن من ورثوا ياسر عرفات هم أنفسهم الذين سعوا لالنقالب عليـه، لـيس فقـط                   
  .العتبارات الزعامة، بل العتبارات البرنامج المغاير أيضا

ت، وهي ذاتها التـي     صحيح أن فياض قد فُرض من قبل ذات القوى التي منحت الغطاء لقتل ياسر عرفا              
يسرت للمجموعة إياها سبل السيطرة على فتح ومنظمة التحرير، لكن ذلك ال يجعله مسؤوال بشكل مطلق                
عن سلوكه السياسي، اللهم إال إذا أعلنت تلك المجموعة أن الرجل لم يعد يمثلها، بقدر ما يمثل القوى التي              

  .تدعمه
، هي التي تتحمل وزر أي برنامج سياسي يشتغل         )دة السلطة هي ذاتها قيا  (لذلك كله، فإن قيادة حركة فتح       

عليه الرجل، وال قيمة ألية انتقادات نسمعها من هنا وهناك من بعض الرموز فـي الحركـة، فالـشعب                   
الفلسطيني ال يحاسب أفرادا داخل الحركات، وإنما يحاسب الحركات على سـلوكها العـام وبرنامجهـا                

  .المعتمد
و الممثل الحقيقي للبرنامج السياسي لحركة فتح، وأي كالم غير هذا هو محض             هكذا يغدو سالم فياض ه    

وشطب قضية الالجئين، ورفض المقاومة هـو برنـامج         " دولة األمر الواقع  "تدليس، والنتيجة أن برنامج     
أنهم يمارسون االنتفاضة الشعبية أو المقاومـة الـسلمية         " الفي آي بي  "الحركة، ولن يقنعنا حملة بطاقات      

  .جرد أن أحدهم قد اعتقل لبضعة أيام، أو أن بعضهم قد شاركوا في مسيرة ضد االحتالللم
المقاومة السلمية هي اشتباك واسع النطاق مع االحتالل، األمر الذي ال يتوفر في الضفة الغربية، بينمـا                 

لـى جانـب فعاليـة      نتابع تنسيقا أمنيا مع األجهزة اإلسرائيلية، وانتظارا لبركات المحتلين وامتيازاتهم، إ          
أسبوعية ضد الجدار في بلعين ونعلين يتصدرها المتضامنون األجانب، مع العلم أن الجدار المذكور قـد                
صدر بحقه قرار من محكمة العدل الدولية في الهاي ولم يطبق، فلماذا يكون علينا التسليم بأن المؤسسات                 

  !الدولية ستغدو ضامنة للحقوق الفلسطينية؟
فة ويدافع عنه البعض هو صفقة ال تختلف عن صيغة روابط القرى التي تتلخص فـي                ما يجري في الض   

، والدولة هنـا    )من فلسطين فقط  % 22طبعا على   (العيش المريح مقابل التحرير الكامل والسيادة الكاملة        
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سيغدو الوضع محض نزاع حدودي بين      (هي هيكل خارجي يخفي شطب حق العودة والتنازل عن القدس           
ومن لديه كالم آخر، فليتفضل ويقنعنا كيف سينتزع القوم من نتنياهو دولة على حدود الرابع من                ،  )دولتين

  !حزيران بما فيها القدس الشرقية، بينما يعجزون عن إقناعه بتجميد االستيطان لمدة محدودة في القدس؟
ـ                الـذي  "اب اهللا   عندما يتحدث أولئك عن التحسن في حياة الناس، وينظّر كبيرهم مستشهدا بآية مـن كت

، عندما يفعلون ذلك، فهم يـشوهون صـورة الـشعب الفلـسطيني،     "أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف     
ويظهرونه بمظهر من يبيع األرض والكرامة مقابل لقمة العيش، فضال عن تجاهلهم لحقيقة أن الـشعب                 

ام السلطة، وبـالطبع    الفلسطيني قبل أوسلو لم يكن جائعا، بل كان يعيش على نحو أفضل من حاله بعد قي               
واألسـوأ  . ألن القوانين الدولية تلقي عبء إدارة حياة السكان الواقعين تحت االحتالل على عاتق المحتل             

أن بعض التحسن الذي طرأ أيام أوسلو إنما صب في جيوب رجاالت السلطة ورموزها ومن يدورون في                 
  .فلكهم، بينما ساءت أحوال قطاعات عريضة من الناس

الذي نظر له قادة الدولـة      " الدولة المؤقتة "فحسب، إذ أن مشروع دولة فياض هو ذاته مشروع          ليس هذا   
العبرية بمسميات شتى، والذي يقضي بإقامة دولة ضمن حدود الجدار، تغدو ذات نـزاع حـدودي مـع                  
 جارتها سيغدو نسيا منسيا مثل سائر النزاعات المشابهة في العالم، ومن يتوقع أن حـدود دولـة فيـاض                  

ستتجاوز الجدار واهم أيما وهم، مع التذكير بأن سيادة تلك الدولة ستبقى منقوصة، بحيث لن يكون بوسع                 
صاحبنا إعادة الالجئين إلى مناطق سلطته حتى لو أراد ذلك ووافقوا هم، فيما يدرك الجميـع أن دولـة                   

  .لن تكون مغرية ألي أحد كي يعود إليها) مقطعة األوصال(الجدار 
برنـامج  (مدافعين عن المشروع بأن برنامج المقاومة قد فشل، وال حل سوى برنامج فيـاض               أما قول ال  

، فهو محض تدليس، ذلك أن برنامج المقاومة الحقيقية التي توحـد الـشعب              )محمود عباس وفتح الحالية   
ح وترفع شعار دحر االحتالل دون قيد أو شرط لم يختبر بعد، وهو برنامج نجح في لبنان ويمكن أن ينج                  

هنا بكل تأكيد، السيما أن دعمه سيفرض من قبل جماهير األمة على األنظمة، فيما لن يملك العالم سوى                  
التعامل معه كمشروع إجماع للشعب الفلسطيني، من دون أن يعني ذلك التخلي عما تبقى مـن فلـسطين                  

  ).قلنا دحر االحتالل من دون قيد أو شرط(
بوصفه القادر على حرمان االحتالل من االمتيازات التي ترتبـت  ال حاجة هنا لتكرار طرح حل السلطة،       

على إنشائها، ألن مسار المقاومة المجدي معروف للمعنيين، لكن من يرفض حتى مجرد وقف التنـسيق                
  .األمني، ويريد االستمتاع بامتيازات االحتالل ال يمكن أن يقاومه بحال

لى التخلص من العقلية الحزبية والفئويـة المريـضة،         هكذا يمكن القول إنه بقليل من المنطق، معطوفا ع        
سيكتشف أولئك أنهم يدافعون عن مشروع بائس لن يرضى عنه الشعب الفلسطيني، حتى لو سكت عليـه                 

وسيكتشفون أيضا أن المصالحة التي يدعون إليها هي في حقيقتها          . لبعض الوقت بسبب الظروف القاهرة    
  . المذكور وليس شيئا آخردعوة الستسالم فلسطيني شامل للمشروع

 20/4/2010الجزيرة نت، 
  

 اغتيال الثورة بالكيان واألرض بالسلطة: أهل النظام العربي يشيعون قضية فلسطين .56
 طالل سلمان

للتاريخ دروسه المأساوية أيضا، لمن أراد أن يتعلم، لكن أهل النظام العربي ال يرفضون أن يتعلموا وال 
 . المعرفة طريق التغييرف.. يريدون لشعوبهم أن تعرف

فبعد عشرين يوماً من إطفاء األنوار في الخيمة الليبية للقمة العربية الثانية والعشرين، وقف بنيامين 
نتنياهو يفتتح الجلسة األسبوعية للحكومة اإلسرائيلية باقتباسات من أقوال لمؤسس الحركة الصهيونية 

ال تثقوا بالكرماء، .. ال تثقوا بمساعدة الغرباء«: هاتيودور هرتسل جاء في» دولة اليهود«وصاحب فكرة 
وكان نتنياهو ... »وال تتوقعوا أن تلين الحجارة، ألن الغرباء يمنحون صدقات مهينة والحجارة ال تلين
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يقصد، في هذه اللحظة، اإلدارة األميركية ورئيسها األسمر الذي يحاول بكل الوسائل استرضاء إسرائيل، 
رة خارجيته من توجيه اإلهانات اليومية الى العرب ومن إعالن رفضها مبادرتهم والذي ال تتعب وزي

 . التي غدت يتيمة ومتروكة للنسيان
، ونتنياهو استشهد بها عشية االحتفال 1902هرتسل قال كلماته هذه في األول من حزيران ـ يونيه ـ 

ربي يهيلون التراب على أحالم العودة الى بالذكرى الثانية والستين إلنشاء إسرائيل، وبينما أهل النظام الع
، وعهدوا اليها بمهمة تحرير 1964فلسطين، أو حتى استبقاء المنظمة التي استولدوها ذات يوم من العام 

 ! الذين لم يعودوا غرباء» الغرباء«فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، وباالعتماد دائماً على 
لقمة العربية، كإطار للتالقي من حول استنقاذ ما يمكن استنقاذه ومن المفارقات الموجعة أن يعلن وفاة ا

من فلسطين، في ليبيا وبضيافة العقيد معمر القذافي الذي قام، مع مجموعة من زمالئه الضباط الصغار 
، وكانت كلمة السر فيها 1969الفاتح من سبتمبر ـ ايلول ـ «بثورة خلعت الحكم الملكي في 

 استقر فوق قمة السلطة وحيداً لم يجد ما يمنع االقتراح بدولة واحدة للفلسطينيين ولكنه بعدما... »القدس«
 ! اسراطين: واليهود باسم ابتدعه هو

على هذا، يمكن القول، براحة ضمير، إن القمة العربية الثانية والعشرين التي انعقدت في خيمة العقيد 
عدت التفاصيل الدقيقة لمراسم دفن القضية في مدينة سرت الليبية، قد أ» البرمائية«معمر القذافي 

الفلسطينية، متخففة من هذا الحمل الثقيل الذي كان ـ في جانب منه ـ مبرر استيالد القمم، وفي الجانب 
 ! والنتيجة باهرة، كما تعرفون... اآلخر االمتحان الصعب ألهل النظام العربي وقدرتهم على الفعل

المبادرة «دار بالنظام العربي دورة كاملة، وها هو ينفض يديه من على هذا يمكن القول إن الزمان قد 
ليقف عند تخوم معاهدة الصلح المنفرد التي تجرأ السادات على إبرامها، مستخفاً باإلجماع » العربية

العربي الذي كان يعرف مدى هشاشته، متحايالً على قداسة القضية الفلسطينية باستخدام علمها، عند 
قرب االهرامات، في القاهرة، لتمويه انسالخه عنها بذريعة استنقاذ مصر » نا هاوسمي«مدخل فندق 

وتوفير أسباب ازدهارها باالستناد الى دعم أميركي توهمه مفتوحاً، ولم يتسن له أن يعيش ليشهد السقوط 
 . العظيم لهذا الوهم القاتل

عبر تحويلها الى مجموعة من » ضيةالق«عمداً، ليسهل بعد ذلك تفتيت » فلسطين«لقد تم إسقاط كلمة 
التي سرعان ما سوف تنشق الى » السلطة الوطنية«التفاصيل التي تعطى لها األسماء الخادعة، من نوع 

ومؤسساتها العجوز » منظمة التحرير الوطني«، في حين تذوي !متخاصمتين الى حد الحرب» سلطتين«
» الثوار«ون، لضمان التحقق من أن في متحف التاريخ، تحت إشراف الجنرال االميركي دايت

 ... قد تحولوا الى مخبرين يعملون في خدمة االحتالل اإلسرائيلي» المناضلين«و
 . قضية مقدسة وشعباً ظل موحداً برغم تشتيته في أربع رياح األرض» فلسطين«لقد أنهى النظام العربي 

 أن يتولوا قضيتهم بأنفسهم، عبر منظمة في البداية، أوهم النظام العربي الفلسطينيين بأنه سيمكنهم من
 . »مشروع الدولة«، مضفياً عليها الكثير من مواصفات 1964التحرير الفلسطينية التي استولدها في العام 

فتحولوا » المنظمة«وعندما ضربت الهزيمة النظام العربي في وحدته وفي مركز قوته، جاء بالثوار الى 
لنشيد الوطني في المطار، ووزراء وسفراء ومديري مكاتب تمثيلية رئيساً يطالب بعزف ا: الى موظفين

شبه نظامية تتوزع » جيوش«يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية وبمرتبات محترمة، وجنوداً في جيش أو 
في بالد عربية شتى، لكل منها نظامها الصارم والمتخوف من تأثير » معازل«قطعاتهم العسكرية في 
 . تقرارهالقضية المقدسة على اس

مقاتلو الثورة «هل من الضروري استعادة التفاصيل القاتلة للحرب األهلية في األردن التي سيق اليها 
فأنهت وجودهم في الموقع الطبيعي لنضالهم من أجل العودة الى أرضهم التي في مدى » الفلسطينية
 . نظرهم
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» مقاتلو الثورة الفلسطينية« تورط فيها أو استعادة التفاصيل القاتلة للحرب األهلية في لبنان التي... 
وكادت تنهي القضية حتى جاءت النهاية المأساوية في االجتياح اإلسرائيلي لبنان في » الثورة«فأنهت 

، والذي أخرج منظمة التحرير ومقاتليها بحراً من بيروت الى تونس، مخلفين وراءهم 1982صيف العام 
وليس فقط من النظام العربي الذي ابتلع » العروبة«ين، ويأساً من مناخاً معادياً لكل ما له عالقة بفلسط

التي يمكن اعتبارها مسودة المبادرة » مبادرة األمير فهد«الهزيمة الجديدة بتضامن أطرافه من حول 
وتلبية ... العربية التي أطلقها شقيقه الملك عبد اهللا بعد عشرين عاما، في القمة العربية في بيروت

 كية؟ لنصيحة أمير
 2المهم أن التدهور في الموقف العربي سيتوالى فصوالً ليبلغ القعر مع غزو صدام حسين الكويت في 

، والذي أعطى الفرصة لإلدارة األميركية في عهد جورج بوش األول، ليشن حرباً 1990) أغسطس(آب 
» رعية عربية ماش«وبمشاركة رمزية من بعض الدول العربية وفرت له الغطاء وأضفت » دولية«جعلها 

 . على تلك الحرب التي سترسم مالمح غد االنقسام الدموي بين العرب
مؤتمر مدريد للسالم الذي فتح باب التفاوض عريضاً أمام األطراف العربية المناهضة » الجائزة«كانت 

بر الوفد وبينها منظمة التحرير الفلسطينية التي لم تعط مقعداً مستقالً، بل أشركت ع... للصلح المنفرد
 . األردني

وقد انتهى ! من اوسلو جاءت أخبار التفاوض المباشر بين إسرائيل ومنظمة التحرير: وتوالت المفاجآت
، بشرط ان »الداخل«باتفاق اوسلو الذي سمح للمنظمة ان تعود بمن قبلت بهم إسرائيل من قادتها الى 

 .  شاملة وتحكم مطلق بكل أسباب الحياةيتحول مقاتلو جيش التحرير الى شرطة في ظل سيطرة إسرائيلية
ومن عمان جاءت أخبار الصلح المنفرد األردني مع العدو اإلسرائيلي سابقاً، عبر اتفاق وادي عربة، 

 ). وقد كان باألصل خارجه(الذي أخرج األردن بدوره من الصراع 
عن أي اتفاق مع وواصلت سوريا ولبنان مفاوضات عبثية سرعان ما توقفت بعدما استغنت إسرائيل 

المباشرين، وارتياحها الى خروجهم مع األردن، » أصحاب القضية«األطراف الثانوية بعد اتفاقها مع 
 . وبعد مصر، من ميدان الصراع

ها هم الفلسطينيون يجسدون في واقع انقسامهم وضياعهم وعجزهم وضع النظام العربي جميعاً، الذي 
ره بالعروبة وموجباتها، ولو في إطار منظمة عاجزة إال في أسقط من شعاراته ومن سلوكه كل ما يذك

 ! جامعة الدول العربية: لسانها
تساوى الجميع اآلن في الخروج من العروبة وعليها، ولم يعد ثمة ما يوحدهم على موقف، وإن كان 

 . شكلياً
 أرضهم وديارهم، وهكذا فإن الرد على القرار اإلسرائيلي بطرد أكثر من حوالى سبعين ألف فلسطيني من

ظل في دائرة اجتماع للمندوبين الدائمين في الجامعة العربية، الذين (!!) بذريعة مخالفتهم شروط اإلقامة
داروا عجزهم، وربما مراراتهم، بترك األمين العام يعلن مطالبتهم بانعقاد فوري للجمعية العامة لألمم 

 !  قبل ومن بعدواألمر هللا من... المتحدة، التي ال تملك حق القرار
*** 

هذا هو موضع اإلجماع المتين بين األميركيين واإلسرائيليين وأهل النظام : بفلسطين» للعرب«ال شأن 
 . العربي، من اآلن فصاعدا

فلسطين، في الطور الحالي من تاريخ القضية العربية األم، والتي كانت مقدسة، هي شأن إسرائيلي بحت، 
ل لإلدارة األميركية أن تتخذ فيه موقفاً يغاير السياسة الرسمية التي يقررها بالكاد يسمح معه قادة إسرائي

 . أو هكذا يراد لنا أن نتصور... اآلن وحوش المستوطنين الذين باتوا في موقع القرار
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والحقيقة أن ما أصاب قضية فلسطين أمس، ويصيبها اليوم، وما سوف يصيبها غداً، هو نتيجة طبيعية 
تها العربية، بوصفها قضية األمة في حاضرها وفي مستقبلها، في تحررها أو في إلخراجها من هوي

 ). إسرائيليا ثم أميركيا، حتى ال ننسى العراق(ثم لالحتالل ) أميركياً باألساس(استرهانها للنفوذ األجنبي 
حرض إن قضية فلسطين هي المرآة العاكسة لحال األمة العربية، وحين أسقطت العروبة عن فلسطين، و

أهل النظام العربي الكيانيين من القيادات الفلسطينية، نفاقاً أو تملصاً بين االلتزام بجوهر القضية، قدموا 
وأقاموا بها وعبرها الجسور مع » العرب«بكياناتهم التي انفصلوا بها عن » استقاللهم«لهم النماذج عبر 

، كما تعرفون، ثم انها قابلة الن تصير الغرب، األميركي أساساً، وواشنطن هي أقرب نقطة بين عربيين
 . تل أبيب، لمن يرغب، أو الطريق اليها

بغير مقومات » كيان«ويمكن القول اآلن، وبال خوف من الشطط، إن تحويل القضية المقدسة الى 
، التي تكون عربية أو ال تكون أبداً، كان أقصر الطرق الغتيال »الثورة«وبغير حماية » الدولة«
 . وذلك بتنسيب منظمة التحرير الفلسطينية الى النظام العربي، »فلسطين«

ماذا في أن : وكالعادة، كانت البدايات مغرية، وال تنذر بمخاطر الكمائن التي سوف تعترض الطريق
يكون لرئيس منظمة التحرير حقوق الملوك والرؤساء في مراسم االستقبال والوداع، وفي مساواته 

 ! باآلخرين بروتوكولياً؟
ومن ذكريات األمس يمكن استعادة مشاهد السعادة والفرح التي غمرت أهل النظام العربي بتدجين ذلك 

وكم كانت فرحتهم غامرة .. »غور األردن«في » معركة الكرامة«الثائر الذي كان يخيفهم وهو يقاتل في 
فعلى الرحب ... بيةحين أغووه فأتى يطالب ويزاحم على مقعد في جانب الملوك والرؤساء في القمم العر
 . والسعة بالنظام الفلسطيني الجديد، ووداعاً لفلسطين التي تعود بالثورة أو ال تعود ابداً

*** 
أما وقد طويت صفحة النضال من أجل التحرير، وصار الثوار رجال شرطة يحرسون األمن اإلسرائيلي، 

لون العمل من أجل توحيد الشعب ويقدمون المعلومات عن رفاقهم القدامى ممن يتحدون أقدارهم ويواص
داخل وطنه المحتل وفي الشتات، فما أسهل أن يتنصل النظام العربي من فلسطين تاركاً مصيرها لقادة 

يعادون «وهو، بصيغة أو بأخرى، أمنهم هم أيضاً، ومن هنا فإنهم ... إسرائيل يقررون فيه ما يحفظ أمنها
 . »من يعاديها، ويحالفون أو يوالون من يواليها

لقد قرع جرس االنصراف للمناضلين الذين حاولوا تحويل حلم التحرير بالثورة الى واقع، فاجتمعت 
عليهم السيوف حتى يتوبوا ويصيروا مخبرين يحفظون أمن النظام العربي لمنع أي خطر عن الكيان 

 . الصهيوني
تي جعلته يقاتل من اجل أرضه لكن قضية بمثل هذا القداسة لن تسقط سهواً، وشعباً بمثل هذه الصالبة ال

على امتداد ثلثي القرن الماضي، وحتى اليوم، لن يخضع لالحتالل اإلسرائيلي ولو مموهاً بمالمح النظام 
 . العربي
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