
 

٢١٩٣    عدد     ٢٠١٠  يونيو    ١٥  الثالثاء        تاريخ العدد                    

أبحث ابحث English   الرجوع
لعدد اليوم أختار العدد عداد سابقةأ  اختر صفحة   اآلنتقال الى  

المواضيع الرئيسية 

 الرئيسية

  رسالة من المحرر

   قضايا ساخنـــــة

   اخبــار الوطن

   رياضــــــــــــة

   اقتصــــــــــاد

   مساحـــــة رأى

   حوار

   اخبــــار العالم

   حوادث و قضايا

   سينما

   السكوت ممنوع

   زى النهارده

   تحليل اخبارى

   صفحات متخصصة

   فنون

   أخيرة

أعمدة العدد 

خط أحــــــــمر   

 ايام٧   

خارج النص   

يوم ويوم   

صباح الفل يابلد   

تخاريف   

وجهة نظر   

عابر سبيل   

الكثير من الحب   

صوت وصورة   

اضافة تعليق  ارسل لصديق  اطبع الصفحة مساحـــــة رأى | الرئيسية

 من األدب العبرى إلى قلة األدب اإلسرائيلية
 

٢٠١٠/ ٦/ ١٥    إبراهيم البحراوى. د   بقلم  

عندما بدأت سلسلة مقاالت عن أدب الحرب اإلسرائيلى فى الذآرى الثالثة واألربعين لمعارك  
 منذ عدة أسابيع وعدت القارئ أال نقطعها إال إذا طرأت حادثة ذات داللة ال يلتفت ١٩٦٧يونيو 

 . إليها اآلخرون

أعتقد أن الكثيرين قد شاهدوا السيدة حنين الزعبى، تلك الفلسطينية من العرب الذين 
 رغم المذابح والعنصرية والضغوط الصهيونية ١٩٤٨صمموا على الصمود فى موطنهم منذ عام 

فلقد ظهرت على شاشات التليفزيون باعتبارها إحدى المشارآات فى قافلة سفن . المتواصلة
 الحرية التى تعرضت لعدوان البحرية اإلسرائيلية، 

ومن لحظتها أصبحت هدفًا لحمالت االعتداء البدنى والترويع والتهديد بالقتل والتهديد بانتزاع 
ال يوجد شىء جديد على القارئ العربى . الجنسية اإلسرائيلية والنفى إلى خارج موطنها

بالطبع فى هذه األنماط السلوآية اإلسرائيلية المعتادة، لكن األمر الذى قد يغيب عن القراء 
هو أن يخرج عضو آنيست من نطاق العدوان العنصرى على حنين إلى ممارسة قلة األدب 

على المستوى الشخصى بمعايرتها، وهى تقف لتدلى بشهادتها من على منصة الكنيست، 
، )الحوتسباه(لقد آتبت من قبل عن ظاهرة . بأنها فتاة لم تتزوج رغم بلوغها سن الثالثين

 .اإلسرائيلية، وهى ظاهرة الوقاحة والبجاحة المفرطة

إن علماء النفس االجتماعى اإلسرائيليين يرجعون هذه الظاهرة إلى حالة التطرف والشطط 
فى محاولة بناء شخصية العبرى الجديد، من جانب المفكرين الصهاينة األول، الذين حاولوا 

، التى نتجت عن »اليهودى الذليل الجبان محدودب الظهر«التخلص من إرث شخصية 
 . االضطهاد األوروبى

لقد أدت أنماط التنشئة لألطفال اليهود على نموذج المبادرة واالقتحام والسبق إلى القتل 
والعدوان إلى خلق حالة إعجاب بكل ما ترتب على المبالغة فى هذا النموذج التربوى من 
وقاحة وفظاظة وإنكار لحقوق اآلخرين وبالدة فى الحس تجاه الضحايا األبرياء وجرح أبدان 

لقد ناشدت الكتاب والرأى العام فى مقالى األسبوعى بصحيفة . اآلخرين ومشاعرهم
باعتبارها فتاة عربية تناضل بالوسائل » حنين«فى أبوظبى ضرورة مساندة » االتحاد«

 السلمية والسياسية، لرفع الحصار عن الشعب العربى المحاصر فى غزة، 

وأوضحت أن التنكيل بحنين ال يستهدف فقط معاقبتها على المشارآة فى القافلة، وتصديها 
لبيان وزير الدفاع إيهود باراك ورئيس األرآان وقائد البحرية، بل إن هذا التنكيل يهدف إلى 

وإلى زرع الخوف فى قلوب أهلها وقومها، لردع أى محاولة لتقليد سلوك حنين جعلها عبرة، 
 . الشجاع

لقد آانت حنين، عضوة الكنيست المنتخبة من الجمهور الفلسطينى عن حزب التجمع 
، الشاهدة األولى التى خرجت من االحتجاز لتكذب ١٩٤٨الوطنى الديمقراطى الممثل لعرب 

بيان القيادة العسكرية اإلسرائيلية، ولتعلن أن إطالق النار من جانب الجنود اإلسرائيليين بدأ 
وهم فى الجو على رآاب السفينة، وليس آما يدعى باراك وضباطه من أن الجنود لم يفتحوا 

 . وتعرض حياتهم للخطر على أيدى الرآاب» مرمرة«النار إال بعد نزولهم إلى السفينة 

لقد آان هذا التكذيب من جانب حنين مدعاة لتصاعد حملة التنكيل التى وصلت إلى حد 
تهديد المستشار القضائى للحكومة ببحث احتمال تحويلها إلى المحاآمة بتهمة اقتحام 

منطقة عسكرية محظورة وقيام لجنة الكنيست بإصدار توصية بحرمانها من ميزات عضوية 
 .الكنيست وأهمها جواز السفر الدبلوماسى

من مساحـــــة رأى اقرأ المزيد   

الدآتور أحمد يوسف أحمد

دفاًعا عن الحق فى الكفر

الحوار مع الخصوم

آفالة اليتيم واالسم الرابع

التطهير الثقافى أو التدمير 
المتعّمد للدول

)٥(حوارات نوال ومنى 

الفتنة و محاسيب الحزب 
الوطنى 

مسؤولية .. الشرطة والنيابة
التزوير والتعذيب
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المعارض » آاديما«إن قلة األدب التى نطق بها عضو الكنيست يوحنان بلسنر، وهو من حزب 
أثناء محاولته التعدى البدنى على حنين مع زميلته عضوة الكنيست ميرى راجاف من 

قد تصدى لها رئيس الكنيست رؤوفين ريفلين  -أثناء إدالئها بشهادتها على المنصة» الليكود«
فلقد صرح بعد عدة أيام من الواقعة بأن هناك تدهورًا بالغًا فى مستوى النقاش وفى . متأخرًا

 مستوى السلوك، 

وفى التسيب الذى يمنحه أعضاء الكنيست ألنفسهم بهدف احتالل عناوين الصحف أو 
إن هذا التصدى يمثل محاولة فردية لوقف طبائع قلة األدب والوقاحة . التنفيس عما يضايقهم

التى تبدو جارفة فى المجتمع اإلسرائيلى، والتى تنعكس على عالقات اإلسرائيليين بعضهم 
 .ببعض، ولكن بدرجة أقل بالطبع من انعكاسها على العرب

■ ■ ■ 

 ١٩٤٨إذا تحولنا إلى موضوع آخر لكنه متصل بقضايا العرب الذين صمدوا على أرضهم منذ عام 
، فإننا نالحظ أن حكم المحكمة اإلدارية العليا الخاص »عرب إسرائيل«وأصبحوا يسمون 

بإسقاط الجنسية المصرية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات قد قضى بضرورة عرض 
 . آل حالة على حدة على مجلس الوزراء للفصل فيها

إن المفهوم الذى اعتمد عليه الحكم يتصل باألمن القومى المصرى، بمعنى حماية مصر من 
النتائج السلبية المتوقعة نتيجة حصول أبناء الزوجات اإلسرائيليات الصهيونيات على الجنسية 
المصرية باعتبارها جنسية األب رغم نشأتهم على المفاهيم العدوانية والتوسعية فى معامل 

 .التنشئة اإلسرائيلية من مدارس وأحزاب وبرامج تثقيف مدنية وعسكرية

إن حكم المحكمة على النحو الذى صدر به ترك للسلطة التنفيذية، ممثلة فى مجلس الوزراء 
بكامل هيئته، وليس لوزير واحد، فرصة تقدير ودراسة احتماالت الخطر فى آل حالة على 

هل نعتقد أن زواج الشبان المصريين «: حدة، وهو أمر يسمح لنا بالتفكير فى السؤال التالى
 خصوصًا، أمر داعم لمقتضيات األمن ١٩٤٨من الفلسطينيات عمومًا، ومن فلسطينيات عرب 

 . »القومى المصرى أم العكس؟

 منذ اثنتين وستين سنة لم تنل إلى اليوم من ١٩٤٨إن الضغوط التى يواجهها عرب 
مشاعرهم العربية، ومن أحاسيس االنتماء القوى إلى شعب فلسطين فى جميع منازله 

 .القريبة فى الضفة وغزة والبعيدة فى دول الشتات والمنفى

ولعل وجود الفتاة حنين الزعبى جنبًا إلى جنب مع الشيخ رائد صالح، الملقب بحامى القدس، 
لجهاده السلمى المستمر ضد االحتالل اإلسرائيلى، على ظهر قافلة سفن اإلغاثة إلى غزة، 

 .١٩٤٨يقدم لنا آخر التجليات لحالة االنتماء العروبى العميق لدى عرب 

إن تصورى للمسألة يقوم على أن زواج الشبان المصريين بالفلسطينيات سيدعم مشاعر 
االنتماء العربى لدى الطرفين، أى الزوج والزوجة، وهو ما سينعكس بالضرورة على تنشئة 
 . األبناء الذين سيحصلون على الجنسية المصرية والجنسية اإلسرائيلية فى الوقت نفسه

إن هؤالء األبناء الذين سيعاملون باحترام عميق من عائالتهم المصرية المقيمة فى مصر، 
والذين سيعاملون فى الوقت نفسه آمواطنين من الدرجة الثانية فى إسرائيل سيشبون 
حتمًا إذا واصلنا االهتمام العائلى بهم آرصيد طبيعى ينتمى بمشاعره العميقة إلى مصر 

 العربية، 

. وبالتالى سيصبحون فى الغالب األعم رصيدًا يضاف إلى أمن مصر القومى، وليس خصمًا منه
 أمر ناتج عن ١٩٤٨إن النظرة العنصرية الدونية التى يعامل بها اإلسرائيليون الصهاينة عرب 

األيديولوجية الصهيونية، وبالتالى فإنها تتخذ طابع الموقف العميق غير القابل للتغيير بسهولة، 
، ١٩٤٨وأعتقد أنه يمكننا التعويل على هذه النظرة فى توليد حالة طرد مرآزى لمشاعر عرب 

 . وأجيالهم المقبلة فى اتجاه مصر والعالم العربى

المهم هنا أن نحسن نحن توليد حالة جذب مرآزى لمشاعر هذه األجيال الجديدة سواء ولدت 
إن طبائع األمور فى هذه المسألة تزودنا بميزات تنافسية مع .. ألب مصرى أم ألب فلسطينى

 الجديدة، ولكن المهم أن نعمل ١٩٤٨إسرائيل الصهيونية تمكننا من الفوز بمشاعر أجيال عرب 
 . على تثبيت هذه المزايا

ذلك أن أخشى ما أخشاه أن نكرر فى هذه المسألة الحيوية أسلوب الغفلة واإلهمال والثقة 
لقد مكنتنا طبائع األمور من هذه المياه، لكننا . الفارغة الذى طبقناه لسنوات تجاه مياه النيل

بددناها، ونكاد نفقدها ألننا لم نعمل بدأب ويقظة وجد على تثبيت طبائع األمور التى آانت 
 .تعمل لمصلحتنا، أى مصلحة األمن القومى المصرى
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] ١١[عدد التعليقات 

االنفتاح الخفى و االنغالق الظاهرى و ادوارنا األفليمية الذئبه و أحتياجنا النفسنا 
٤٧:٢٣ ١٥/٦/٢٠١٠تـاريخ   منعمتعليق  

بصراحه يزعجنى جدا ما آلت له عالقتنا بشعوب العربية االسيوية التى تنظر الينا 
بمنطق الخدم الطامعين فى سرقه مخدومينهم و الشعوب العربية االفريقية التى آان 

اقربها لنا السودان و حدث وال حرج عن ام دورمان و احاديث الشعب السودانى عنا 
غطرسه يعنى احنا بقينا ذى امريكا تخيلو ، هذه اقرب الدول الينا" الغطرسه المصرية"ب

و بقيت الدول العربية فى افريقيا ترانا خونة و عمالء و لم نقدم لهم شئ ، اذا آانت 
الدول الملكية يخافون منا على حكمهم بصفتنا آنا مناهضين و محاربين لنظام المملكة 
و نسعى الن يحكم الشعب نفسه بنفسه فما مبرر خوف الجمهوريات منا و هذا الكره 

الدفين الواضح لكنه غير معلن حتى يكون أشد انواع الكره فاعلية وقسوة، و ما بالنا 
الزلنا ننظر اليها على انهم افراد اسرتنا الضالين و اللذين سوف يعودوا لرشدهم قريبا ، 

آم اآره هذا الفاشل الذى اوقعنا فى فخ اسمه القومية العربيه و من اين اتى لنا به 
بصراحه فلكل دوله اسبابها المنطقية من وجهة نظرهم السباب الكراهية الغير مبرره 
من وجهه نظرى سوء آان توجية حكومى لهم او توجية من انفسهم المريضه التى 

لديها عقد مرآبه لنقص ومع احترامى لسياسة االنفتاح لسادات الراحل العظيم الذى 
رقص قاطعى الطرق بعد علمهم بأستشهاده ظن منهم ان قيادة االمم بأقدمية او 
بأسبقيت الحجر و مع قوة شخصية الحصان يتصدر قائدة السباق لذلك اصبحوا بعد 
احالم وردية على حقيقه مره انهم سيظلوا بعيدين عن المرتبه األولى المحجوزه 

باسبقية قوة الشخصية لقادة مصر ، لكن ادعو ا مصر النغالق اقليمى واضح ظاهريا و 
باطنة اختالط و تشعب و ازدايد شعبية و ترك الساحة االقليمية ظاهرية لمتصارعيين 

الحمقى ليقوى على انفسهم و يضعفوا طاقتهم وأإآد انهم لن يفرزوا قائد بحق 
يقودهم و االنفتاح على العالم بشكل واضح مع تشكيل جهاز قومى سرى لحمايتنا 
دون ان نشعر من اضرار االنفتاح، و البحث عن القومية المصلحية مادمنا من عشاق 

آلمة قومية فمصرى انا ولست متاآدا اللى من قوميتى المصرية التى ارغب فى 
مصلحتها فنغزو افريقيا آما تفعل اسرائيل ، اسرائيل تلمح بالترحيب بأفارقة و توقعنا 

معهم فى فخ التسلل عبر سينا لتزداد شعبية و نزداد آراهية مع اننا نمثل جانب امان 
ألسرائيل بذلك و النها دولة ذآية تستطيع استقطاب عقول نخبه افريقيا بأساليبها 

الرخيصة المعروفة عنها لكى اهللا يا حبيبتى يا مصر

أعلي الصفحة

قرار ظالم 
٣١:٢٠ ١٥/٦/٢٠١٠تـاريخ   محمد مسعود إبراهيمتعليق  

إنه لحكم فى غاية الظلم سحب الجنسيه المصرية عن رجال مصريين فى الوقت الذى 
نرى فيه مصريات متزوجات من غير مصريين وينجبون ابناء ليس لديهم اى انتماء مصرى 

قد يقول قائل ان االسرائلياتن مختلفون عن العرب ولكن الواقع .حيث انهم يتبعون االب
يقول غير ذلك فكل الدول العربيه تكره المصريين ويحقدون عليهم خاصة الرجال منهم 

اما مصر بالنسبة اليهم فهى شارع الهرم والزواج العرفى والمتعه والمؤقت وال مانع من 
عدم الزواج ارجو اخذ هذا الشىء فى االعتبار وآفانا نعرات عما يسمى بالقوميه 

على سبيل المثال نرى ونقرأعن مسلسل ألحداث مقتل .العربيه فكلهم يكرهوننا
المصريين فى دول عربيه نرى مصرى يقتل ويمثل بجثته فى لبنان واخر يجلد ويسجن 

فى السعوديه وآذلك فى الكويت ناهيك عن االهانه والمعامله السيئه التى نالقيها 
آمصريين ولكننا لم نسمع قط عن مصرى اهين اوتعرض الى مضايقات فى 

.افيقو يا مصريين لقد اصبحوا اعدائنا وما قضية الجزائر ببعيدة عن اذهاننا.اسرائيل

أعلي الصفحة
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غفلة 
٣٩:١٩ ١٥/٦/٢٠١٠تـاريخ   نادي حسن جمعه/ مدرس تعليق  

ولكن الشعب في . ايها العالم الجليل نحن نحبك ، وشكرا علي هذه المقاله الجريئه 
غفلة عما يدور حوله باالمس القريب آانت انتخابات مجلس الشوري وشاهدنا الغرائب 

شكرا . آيف نبحث موضوع وندلي براينا فيه ونحن مكتوفي االيدي . في هذه االنتخابات 

أعلي الصفحة

أبراهيم البحراوى. بارك اهللا فيك وزاد من أمثالك د............ اليقظة  
١٣:١٨ ١٥/٦/٢٠١٠تـاريخ   .مدام عصمتتعليق  

والتى تتلخص فى يجب .. أبراهيم محتوى مقالتك تتلخص فى أخر سطرين ذآرتهم . د
وهذا يخص المسئولين بالدرجة . وال نستهون باألمور .. أن نكون دائما فى يقظة 

اليقظة فى آل آبيرة وصغيرة والحفاظ على مياه النيل والعالقة الطيبة .. األولى 
وما .. والمشاريع مع من يشارآونا هذه المياه أمر ليس فى حاجة لمن يوقظهم أليه 

الذين أخلصوا لوطنهم  48وصل لقرائك اليوم أآثر من نقطة مهمة وخاصة عالقتنا بعرب 
وآان التمن حمل الجنسية اليهودية فى باسبورهم وهذا ليس بالهين عليهم 

آانت .. آفلسطنين ينتمون لوطنهم أآثر ممن هجروه وطلبوا الراحة فى بالد أخرى 
..وآل شىء له تمن وأجره أيضا .. لفته جميلة وأخالص لألخت المناضلة حنين العربية 

أعلي الصفحة

شجاعة أم جبن 
٢:١٨ ١٥/٦/٢٠١٠تـاريخ   أبو عالء التونسيتعليق  

. الشحن السياسي و دور رجال الدين: المشروع الصهيوني قام على أهم رآيزتين لديه
فالشحن السياسي يقوم على إقناع المهاجر إلسرائيل بأن األرض أرضه و حقه 

و . و األشرار العرب هم من يريدون سلبه هذا الحق ) يهوه ( الطبيعي و هي هبة من 
أي من مرتبة إنسانية دنيا و ال يستتبع قتله أو التنكيل به ) األغيار(هذا العربي هو من 

الحظ في هذا الصدد ما قاله مندوب الواليات المتحدة جون بولتون ( أي و خزة ضمير 
و] ) ال وجه للمقارنة بين قتلى اإلسرئيليين و قتلى اللبنانيين[ 2006عند مناقشة حرب 

فوق آل هذا فهؤالء األغيار ال يفهمون سوى لغة القوة و قد سمعت هذه العبارة في 
لهذا آله يجب أن يكون اليهودي قويا لذا ليس صدفة مثال أن . تلفزيوناتهم أآثر من مرة 

نسمع أن المنظمات اليهودية في فرنسا تكون نوادي مصارعة و فنون قتال إلفشال أي 
تحرك شعبي للجاليات المسلمة هناك و هذه النوادي تحت سمع و بصر السلطة 

أما الرآيزة الثانية فهي المداس الدينية التي تؤطر . الفرنسية إن لم يكن بتشجيع منها 
غالة المستوطنين و تعدهم إلقتالع الفلسطيني من أرضه و التنكيل به و قد أضيف لها 

و قد رأيناهم في حربي ) جيش الدفاع في مهامه القتالية ( دور رديف آخر هو مصاحبة 
جزءا من المشهد العسكري لبث الروح المعنوية في هذا الجندي الذي ال  2009و  2006

و لكن هل .. يحارب في جبهة أو خندق بل في شوارع مدينة ينكل بأهلها آبيرا و صغيرا 
أصبح اليهودي رغم آل هذا شجاعا ؟ ال بل نذل خسيس جبان ال يحارب إال خلف جبل 

من الحديد و الدروع و هنا يستحظرني ما قاله الشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي في 
ونشهد اهللا فيكم البدُع ستون عامًا وما بكم , لقد عرفنا الغزاة قبلكم: هؤالء الناس

الموت فينا وفيكم الفزُع أخزاآم اهللا في الغزاة فما رأى الورى مثلكم وال سمعوا , خجٌل
, لم نشهد القرعة التي اقترعوا لستم بأآفائنا لنكرهكم, حين الشعوب انتقت أعاديها

وفي عداء الوضيع ما يضُع لم نلق من قبلكم وإن آثروا قومًا غزاة إذا غزوا هلعوا 

أعلي الصفحة

.إسرائيل وظاهرة الوقاحة والبجاحة المفرطة 

٥٨:١٧ ١٥/٦/٢٠١٠تـاريخ   إيهاب العزازى/ د تعليق  
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دائما يطل علينا الدآتور ابراهيم البحراوى أستاذ االدب العبري بجامعة عين شمس 
بمزيدا من التحليالت الرائعة للمجتمع االسرائيلى ويعكس لنا الصورة الحقيقية لحالة 

الخلل والفساد المجتمعى وزيف اآذوبة ان اسرائيل دولة ديمقراطية والمتتبع للمقالة 
ان السيدة الفلسطينية حنين الزغبى الشتراآها فى  -1يري عدة مالحظت هامة منها 

اسطول الحرية أصبحت هدفًا لحمالت االعتداء البدنى والترويع والتهديد بالقتل والتهديد 
بانتزاع الجنسية اإلسرائيلية والنفى إلى خارج موطنها وهذا اآبر دليل على عنصرية 

استخدام النائب االسرائيلى الفاظا خادشة للحياء -2ونازية الشعب االسرائيلى 
واتهامات للسيدة العربية بالعنوسة وهذا يمكن توصيفة بانة فصال جديدا من فصول 

أن العنف فى المجتمع االسرائيلى يرجع الى حالة -3الوقاحة والبجاحة االسرائيلية 
التطرف والشطط فى محاولة بناء شخصية العبرى الجديد والتخلص من إرث شخصية 

احيي -4. ، التى نتجت عن االضطهاد األوروبى»اليهودى الذليل الجبان محدودب الظهر«
الدآتور البحراوى على رؤيتة الرائعة الشاملة الزمة زواج االبناء من زواج المصريين من 

اتضامن مع الدآتور البحراوى على  -5اسرائيليات النها بحق قضية امن قومى مصري 
انة يجب ان تهتم الجكومة المصرية بدول حوض النيل وذللك للوجود االسرائيلى المكثف 

فى اثيوبيا وآينيا واوغندا ومعظم دول حوض النيل 

أعلي الصفحة

النبض الفلسطيني المصري يناهض تغييب الهوية 
٢٠:١٦ ١٥/٦/٢٠١٠تـاريخ   جمال الرفاعي. دتعليق  

ال شك أنك تعد واحدا من أهم رموزالثقافة الوطنية ، و آل آتاباتك تعد سجال حقيقيا 
فأنت تعلم بالتأآيد مدى  1948وعند حديثك عن فلسطينيي . لكل ما يحدث في الوطن

. الظلم والقهر الذي يتعرضون إليه والذي يهدف إلى اقتالع البقية الباقية من آراضيهم
التزوج من  1948وقد سن الكنيست االسرائيلي مؤخرا يحظر على فلسطينيي 

وال يخفى عليك بطبيعة الحال تبعات هذا القرار . فلسطينيات من سكان الضفة أو غزة
بعد  -ومن هنا فإن زواج فلسطينيات أرغمن على حمل لجنسيةاالسرائيلية . وتداعياته

من مواطنين مصريين سيسفر عن ذرية  -عناء طويل مع سنوات الحكم العسكري
المصري المناهض لتغييب الهوية العربية عن  -سيتدفق في عروقها النبض الفلسطيني

وفي الختام لك مني آل السالم . 1948فلسطينيي 

أعلي الصفحة

السر فى الحريه 
٣٤:١٢ ١٥/٦/٢٠١٠تـاريخ   ابراهيم حجازىتعليق  

ربما يندهش البعض من قدرة الفلسطينيه الشجاعه التى استطاعت تحدى جبروت 
العدو االسرائيلى فى عقر داره وياترى اية قوه وراءها نقول وراءها قوة اراده تكتسب من 
الحياه فى ظل الحريه والديموقراطيه يفتقر اليها الماليين خائرى العزيمه الذين يعيشون 

فى مستنقع القهر آان من دروس هزيمة يونيو اعرف عدوك والزلنا بعد هذه السنوات 
الكثيره نجهل ان سر قوة عدونا هى الحريه

أعلي الصفحة

اوافق 
٥٨:٨ ١٥/٦/٢٠١٠تـاريخ   ناصر محمدتعليق  

وأغلب المصريين تزوجوا من هناك بمسالت فضليات وتجاربهم .. فكرة سديدة وعملية 
معهن ناجحة

أعلي الصفحة
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 ] األخير األخير   ] [التالى التالى   ] [١١] [السابق السابق   ] [األولى األولى   [

شكرا لطرح الموضوع للنقاش 
٥٦:٨ ١٥/٦/٢٠١٠تـاريخ   أحمد فؤاد. دتعليق  

ولذا لفت نظري بشدة تصديك لهذا .. العالم الجليل أنت من رموز الثقافة الوطنية دوما
وأرى أنه يستحق الدراسة بقدر من العقالنية والمكاشفة في ظل ..الموضوع الشائك

تضرر فلسطينيو الداخل من مقاطعتنا لهم ووجود واقع جديد يفرض نفسه ويستلزم 
مع االتفاق في جيمع األحول على وضع ضوابط للقضية .. آليات مستحدثة للتعامل

برمتها 

أعلي الصفحة

شكرا لطرح الموضوع للنقاش 
٥٣:٨ ١٥/٦/٢٠١٠تـاريخ   أحمد فؤاد. دتعليق  

ولذا لفت نظري بشدة تصديك لهذا .. العالم الجليل أنت من رموز الثقافة الوطنية دوما
وأرى أنه يستحق الدراسة بقدر من العقالنية والمكاشفة في ظل ..الموضوع الشائك

تضرر فلسطينيو الداخل من مقاطعتنا لهم ووجود واقع جديد يفرض نفسه ويستلزم 
مع االتفاق في جيمع األحول على وضع ضوابط للقضية .. آليات مستحدثة للتعامل

برمتها 

أعلي الصفحة

 

: االسم 

البريد 
:االلكتروني 

موضوع 
:التعليق 
:التعليق 

أضف التعليق
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