
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  

    
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  عملية أمنية مشتركة بين أجهزة االحتالل والسلطة١٤٢٤ :مكتب منسق أعمال الحكومة اإلسرائيلية
  ةلضفابالمناطق التي انسحبت منها ب تهدد بإعادة نشر قواتها "سرائيلإ":"تيك ديبكا "
  الحكومة اإلسرائيلية على وشك اإلنقسام ونتنياهو يفاوض كاديما: "األوبزرفر"
   قلق مصري من تسريبات عن هجوم إسرائيلي على غزة":لمصريونا"

  ثرة وزيارة الوسيط األلماني لم تحمل أي جديداالتصاالت حول صفقة شاليط ال تزال متع: حمدان
 بعدما حلّت هاجسها األمني بالمفاوضات والتنسيق والجـدار         ٤٨ تفّرغت لعرب الـ     "إسرائيل": الزعبي

  والحصار

 ..حل الـسلطة غيـر وارد     : عباس
ونتنياهو ابلغني انه ال يستطيع وقف    

 يخـشى انهيـار     ألنـه االستيطان  
  حكومته

  
 ٤ص...

 ١٩٤١ ١٨/١٠/٢٠١٠اإلثنين 



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ١٩٤١:         العدد       ١٨/١٠/٢٠١٠اإلثنين  :التاريخ

    :السلطة
 ٥  "إسرائيل"ة السالم مع  الحل للخروج من مأزق عمليهيالمبادرة العربية : عباس.٢
 ٥ عملية أمنية مشتركة بين أجهزة االحتالل والسلطة١٤٢٤ :مكتب منسق أعمال الحكومة اإلسرائيلية.٣
 ٦  ٦٧الفلسطينيون أمام خيار التوجه إلى مجلس األمن لالعتراف بدولة على حدود.٤
 ٦  في حال فشل المفاوضات أمامنا خيارات عديدة منها التوجه لمجلس األمن: قريع.٥
 ٧  )ج(بما فيها المسماة سنستمر في بناء مؤسسات الدولة وبنيتها التحتية : فياض.٦
 ٧  الخليلاالحتالل يعتقل نائبا من حماس وصحافيا في .٧

    
    :المقاومة

 ٧  حصار غزة يعيش أيامه األخيرة: أبو مرزوق.٨
 ٨  االتصاالت حول صفقة شاليط ال تزال متعثرة وزيارة الوسيط األلماني لم تحمل أي جديد: حمدان.٩
 ٨   الحوار الفلسطيني بسبب الخالف على مكان عقدهاحتمال إرجاء": الحياة".١٠
 ٩  كانت استطالعيةلغزة زيارة الوسيط األلماني : الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية.١١
 ٩  من جديد" انتفاضة الحجارة"فتح تعلن عن نيتها استئناف ": يديعوت".١٢
 ٩  "يهودية إسرائيل"االعتراف بما يسمى فتح ترفض .١٣
 ٩  المصري يدعو لحوار يبحث البدائل في مواجهة رفض االحتالل وقف االستيطانمنيب .١٤
١١  البداوي مخيم مع سعدات في " الشعبية"لقاء تضامني لـ: لبنان.١٥
    
    :اإلسرائيليكيان ال

١١   ستواصل االستيطان"إسرائيل"نتنياهو يعلن أن .١٦
١١  "دولة تسير في فلك إيران"نتنياهو يتهم لبنان بالتحول إلى.١٧
١٢   ةالضفباطق التي انسحبت منها المنب تهدد بإعادة نشر قواتها "سرائيلإ":"تيك ديبكا ".١٨
١٢  ع اتفاق سالميلن توقف البناء االستيطاني قبل توق: باألمم المتحدة" إسرائيل"سفير .١٩
١٣  نتنياهو يؤكد تجدد مفاوضات شاليط .٢٠
١٣  سرائيلية على وشك اإلنقسام ونتنياهو يفاوض كاديماالحكومة اإل: "األوبزرفر".٢١
١٣   الحرب على غزة لم تحل المشكلة في الجنوب  :تغاالنيوآف .٢٢
١٤  من اإلسرائيليين يخشون هيمنة الفاشية% ٦١: استطالع.٢٣
١٤   يواجهون خطر الفقر"إسرائيل "من سكان% ٢٩: استطالع.٢٤
١٤  لم أرتكب جريمة:  الذي رقص حول األسيرةالجندي االسرائيلي.٢٥
١٥  "قانون المواطنة"تظاهرة في تل أبيب احتجاجاً على تعديل .٢٦
١٥   كبر مستشفى تحت األرض في العالم تبني أ"إسرائيل".٢٧
١٥    إرجاء قمة بين نتنياهو وساركوزي حول عملية السالم عن تعلن"إسرائيل".٢٨
١٦   بحق بركة الرام في الجوالن المحتل"مجزرة اسرائيلية بيئية".٢٩
١٦   عاما٣٦ نجاد وقدم له بندقية غير مستعملة منذ "خدع"نصر اهللا : " أحرونوتيديعوت".٣٠
١٦  مغنية عبقري وقدراته القيادية وفهمه الممتاز للتقنيات حّولته ألخطر عدو: ضابط موساد.٣١
١٧    األئمة ومالحقتهم سياسياًزحالقة يدعو إلى وقف تدخل المخابرات في تعيين.٣٢
١٧   استدعاء أتراك لتقديم شهادتهم: "لجنة تيركل".٣٣



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ١٩٤١:         العدد       ١٨/١٠/٢٠١٠اإلثنين  :التاريخ

١٧   حماس جنودا"خطفت"جديدة في حال "رصاص مصبوب "ضابط اسرائيلي يحذر من .٣٤
١٨  ن عباس ونتنياهو في برشلونةاجتماع بي: مصادر اسرائيلية.٣٥
١٨  وظّف خادمة بدون تصريح عمل: فضيحة جديدة تالحق باراك.٣٦
    

    :األرض، الشعب
١٨  غرب غزة إسرائيليةفي غارة  شابيناستشهاد .٣٧
١٨  ات في سلوان فلسطينياً بمواجه٢٠إصابة .٣٨
١٩  االحتالل يهّود التعليم في القدس.٣٩
١٩  االحتالل يغلق البلدة القديمة في الخليل.٤٠
١٩  شق طريق استيطانية جديدة شمال الخليل.٤١
١٩  وطنون يغرقون عنب الخليل بمياه عادمةالمست.٤٢
٢٠  شمال غزة  ماليين يورو لبناء محطة معالجة المياه العادمةأربعةتوقيع اتفاقية بقيمة .٤٣
٢٠  االحتالل يستجوب طفالً فلسطينياً دهسه مستوطن: القدس.٤٤
٢٠  ٢٥ قيد االعتقال وأسيران شقيقان يدخالن عامهما الـ  عاما٢٨ً فلسطيني ينهي أسير.٤٥
٢٠  ١٩٤٨مشهد لنكبة مستمرة منذ .. "العراقيب".٤٦
٢١  "ينتحديات تواجه أطفال فلسط"كلية دبي لإلدارة الحكومية تنظم محاضرة حول .٤٧
٢١  الباردمخيم نهر  لبناني لترميم ما هشّمته حرب -كورال فلسطيني .٤٨
   

   :ثقافة
 ٢٢  قصة غاندي الفلسطيني في فيلم.٤٩
   

   : األردن
٢٢  ئناف المفاوضاتاألردن يطالب بوقف اإلجراءات األحادية الست.٥٠
٢٣ اإلنسانيهودية الدولة يتعارض مع جوهر معايير حقوق : اإلسالميةمجلس المنظمات والجمعيات .٥١
   

   : لبنان
٢٣  "دولة فلسطين وحق العودة يمنعان التوطين"كنيسة تطلق وثيقة ال: لبنان.٥٢
   

   :سالميعربي، إ
٢٤    قلق مصري من تسريبات عن هجوم إسرائيلي على غزة":لمصريونا".٥٣
٢٥   العاهل المغربي يلغي دعوة بيريز لزيارة الرباط.٥٤
٢٥  "٥ شريان الحياة" أردنيين من مرافقة ١٠ ناشطا بينهم ١٨مصر تمنع .٥٥
٢٥  موسى يطالب مجلس األمن بالتصدي للعبث اإلسرائيلي.٥٦
٢٦  الدول العربية للمنتجات الفلسطينية فيملتقى مجتمع األعمال العربي يوصي بفتح أسواق.٥٧
   

   :دولي
٢٦ تأجيل قمة السالم المصغرة في باريس" إسرائيل"ن فرنسا تلزم الصمت إزاء إعال.٥٨
٢٧  يجب أن ال نترك أي باب يؤدي إلى استئناف المفاوضات: نائبة وزير خارجية إيطاليا.٥٩
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٢٧  احتجاجا على قانون المواطنة العنصري" إسرائيل"مخرج بريطاني يلغي زيارته إلى .٦٠
٢٧ محامو الجاسوس اليهودي بوالرد يطالبون أوباما بالعفو عنه.٦١
٢٧  ١٩٥٢ و١٩٥١ألف يهودي في " إسرائيل"طيارون كوبيون نقلوا إلى .٦٢
    

    :حوارات ومقاالت
 بعدما حلّت هاجسها األمنـي بالمفاوضـات والتنـسيق          ٤٨ـ   تفّرغت لعرب ال   "إسرائيل": الزعبي.٦٣

٢٨  والجدار والحصار

٣١  عريب الرنتاوي... ! شأننا ، فشأن َمْن هي إذن؟"يهودية الدولة"إن لم تكن ".٦٤
٣٢  فايز أبو شمالة. د... !والمسيح الفلسطيني.. المسيح اليهودي.٦٥
٣٣  بثينة شعبان. د... من هم األسرى الحقيقيون؟.٦٦
٣٥  كلوفيس مقصود... تستغل االنقسام العربي لتعزيز موقفها" إسرائيل".٦٧
٣٧  يوسي فيرتر... بداية نهاية حكومة نتنياهو.٦٨
    

 ٤١  :كاريكاتير
***  
  

 يخـشى انهيـار     ألنهونتنياهو ابلغني انه ال يستطيع وقف االستيطان         ..حل السلطة غير وارد   : عباس .١
  حكومته

جدد الرئيس محمود عباس رفضه العودة الى المفاوضات المباشرة دون تجميد اإلستيطان في : القدس
ائيلية األولى إن مطلب تجميد اإلستيطان طرح من عدة الضفة الغربية، وقال في مقابلة مع القناة اإلسر

الواليات المتحدة تقول ذلك . يجب وقف البناء في المستوطنات: "وأضاف. دول منها الواليات المتحدة
  ".والعالم كله يقول ذلك، إذن لما ال أقول أنا ذلك؟

اغرنوت عن خيار حل وسئل الرئيس عباس خالل المقابلة التي اجراها الصحفي االسرائيلي عوديد 
السلطة في حال فشلت المفاوضات وعودة اسرائيل لتتولى مسؤولية المناطق المحتلة ، قال الرئيس ابو 

حل السلطة غير وارد ولم نبحثه ولكن كل الخيارات مفتوحة واليوم إسرائيل تحتل األراضي ولكن "مازن 
  ".ال تتحمل أية مسؤولية

 باإلجماع الدولي على وقف اإلستيطان وذلك ظهر في مؤتمر وقال الرئيس عباس إن هناك ما وصفه
وأشار إلى ان الرئيس األميركي السابق جورج بوش تعهد بوقف .  دولة٥٠أونابوليس بمشاركة 

اإلستيطان في الضفة قبل بدء المفاوضات مع حكومة ايهود اولمرت، وأن السلطة الفلسطينية ذهبت الى 
  .اداً الى تعهد بوش، الذي لم يتم تنفيذه الحقاًالمفاوضات مع حكومة أولمرت استن

وأوضح الرئيس عباس أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أبلغه أنه يرفض تجميد اإلستيطان 
  .خشية على مصير حكومته

قال لي نتنياهو ال أستطيع تحت أي ظرف من الظروف االلتزام بتمديد فترة تجميد االستيطان :" واضاف 
  ".نني اخشى على حكومتي من االنهيارال

الحكومة ليست أغلى من أن المستقبل . الحكومة ليست اغلى من السالم": وعلق الرئيس عباس بالقول 
  ".للشعبين بالنسبة لنتنياهو

وحول المطلب اإلسرائيلي باإلعتراف بدولة اسرائيل كدولة الشعب اليهودي، قال إنه تم اإلعتراف 
نحن نعترف بإسرائيل، إن كنت تريد : "وقال. فلسطينيين في اطار اإلتفاقيات الموقعةبإسرائيل من قبل ال
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لكنك لم تطلب ذلك من مصر وال من األردن . أن تعرف كدولة اليهود، فإنك حر في ذلك، وهذا أمرك
  ".يمكنك فعل ما تريد، لكن هذا شأني. وال من أية دولة اخرى

رجية اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، في األمم المتحدة، وتطرق الرئيس عباس الى خطاب وزير الخا
ومزاعمه بان رفض اإلعتراف بإسرائيل كدولة يهودية سيجر الحقاً مطالب قومية من قبل فلسطينيي 

وأبدى استعداده اإلعالن عن . وقال إن ادعاءات ليبرمان في هذا الشأن ال أساس لها من الصحة. الداخل
  ." وإنتهاء الصراع في حال تم التوصل الى تسوية سلميةإنتهاء المطالب التاريخية

  ١٨/١٠/٢٠١٠،) المحتلةاألراضي(القدس 
  

  "إسرائيل"المبادرة العربية هى الحل للخروج من مأزق عملية السالم مع : عباس .٢
 قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس األحد إن دعم المبادرة العربية للسالم هو : د ب أ-رام اهللا 

  ".للخروج من المأزق الذي وصلت إليه عملية السالم" حلال"
وحذر عباس خالل لقائه في رام اهللا بالضفة الغربية مع فد عمالي دولي من المخاطر المحدقة بالمنطقة 

  .في حال فشل عملية السالم
ة ودعا عباس الوفد إلى التدخل لدى حكوماتهم للضغط على الحكومة اإلسرائيلية لالستمرار في عملي

  .السالم ووقف بناء المستوطنات في األرض الفلسطينية
 وقبول قيام دولة ١٩٦٧وتقوم المبادرة على انسحاب إسرائيل الكامل من األراضي العربية المحتلة عام 

فلسطينية تكون عاصمتها القدس الشرقية مقابل دخول الدول العربية في اتفاقية سالم معها وتطبيع 
  .العالقات

  ١٨/١٠/٢٠١٠،) المحتلةياألراض(القدس 
  
  عملية أمنية مشتركة بين أجهزة االحتالل والسلطة١٤٢٤ :مكتب منسق أعمال الحكومة اإلسرائيلية .٣

أكد مكتب منسق أعمال الحكومة اإلسرائيلية في الضفة الغربية ، والذي يطلق عليه : القدس المحتلة
مشتركة مع قوات األمن الفلسطينية في عملية ) ١٤٢٤(أن أجهزة االحتالل قامت بـ" اإلدارة المدنية"

 ٢٠١٠,اجتماعاً مشتركاً معها في النصف األول من عام ) ٣٠٣(الضفة الغربية المحتلة ، كما عقدت 
إسرائيلي بعد أن دخلوا مناطق تابعة للسلطة في ) ٣٤٣(باإلضافة إلى مساهمة قوات الفلسطينية بتسليم 

  .الضفة الغربية
وجود اجتماعات مشتركة نظامية بين اجهزة امن السلطة وقائد المنطقة العسكرية وأكد التقرير اإلسرائيلي 

الوسطى اإلسرائيلي وقائد اللواء ورئيس اإلدارة المدنية ، إضافة إلى زيارات تنفذها القيادات األمنية 
  .اإلسرائيلية واجهزة امن عباس

ام اهللا قامت بمشاركة الجيش وكان تقرير أمريكي قد كشف قبل عدة أيام عن أن قوات أمن سلطة ر
عملية مشتركة ضد مجموعات المقاومة الفلسطينية المسلحة ، " ١٢٩٧"اإلسرائيلي في العام الماضي بـ

  . استهدفت فيها حركة حماس وجهازها العسكري ، ومؤسساتها المدنية واالجتماعية
تطلبات التنسيق األمني ، ويضم التقرير الذي تم ترجمة ملخصه األهم ، تفصيالً وافراً من بنود وم

ويظهر كيف تحول هذا التنسيق إلى مركب أساسي في العقيدة األمنية لألجهزة الفلسطينية من جهة ، ومن 
  . اإلسرائيلي في األوضاع الفلسطينية في الضفة الغربيةواالضطالعجهة أخرى حجم التدخل 

  ١٨/١٠/٢٠١٠الدستور، عمان، 
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  ٦٧إلى مجلس األمن لالعتراف بدولة على حدودالفلسطينيون أمام خيار التوجه  .٤
، وكاالتوال ، ويوسف الشايب  -برهوم جرايسي  نقالً عن مراسلها،     ١٨/١٠/٢٠١٠الغد، عمان،    ذكرت

ن أبرز الحلول المقترحـة فلـسطينيا لمواجهـة التعنـت           إ،   قال   المستشار الرئاسي نبيل أبو اردينة    أن  
حيث تم طرح هذا الخيار أمام لجنة المتابعة العربيـة، وتـم             "اإلسرائيلي، هو الذهاب إلى األمم المتحدة،     

االتفاق على أن الحراك العربي سيستمر على الصعد كافة لتثبيت الموقف الفلسطيني وعـزل الموقـف                
  ".اإلسرائيلي وكشفه أمام الرأي العام العالمي

نية وضعت خطة لإلعالن    اإلسرائيلية، أمس، إن القيادة الفلسطي    " معاريف"في غضون ذلك، قالت صحيفة      
، واالستفادة من وديعة أميركيـة بـاالعتراف   "تفجير المفاوضات"عن قيام الدولة الفلسطينية، في مواجهة    

  .١٩٦٧بدولة على حدود 
وأوضحت الصحيفة، أن القيادة الفلسطينية قطعت كل اتصال مع رئيس الـوزراء اإلسـرائيلي بنيـامين                

مباشر أو غير مباشر، زاعمة أن الفلـسطينيين يعـدون أنفـسهم            نتنياهو، وترفض التحادث معه، بشكل      
لتفجير المفاوضات رسميا في األسابيع المقبلة، خصوصا بعد إعالن إسرائيل عن الغاء مؤتمر قمة فـي                

  .باريس كان سيجمع الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو
أمـين   أن  والوكاالت إبراهيممحمد  نقالً عن مراسلها    م اهللا   رامن   ١٨/١٠/٢٠١٠ البيان، دبي،    وأضافت

، إنه ال توجد دالئل على نجـاح        أمسسر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه قال           
. جهود استئناف مفاوضات السالم المباشرة مع إسرائيل، في ظل إصرارها على اسـتمرار االسـتيطان              

جميع المؤشرات ال تدلل على     " المصرية امس أن     "صوت العرب "ريح إلذاعة   وأوضح عبد ربه، في تص    
  ."نجاح الجهود التي تبذلها اإلدارة األميركية من أجل استئناف العملية التفاوضية مع إسرائيل

تعنت الحكومة اإلسرائيلية ومواصلتها لعمليتهـا االسـتيطانية فـي األراضـي     "وأرجع عبد ربه ذلك الى 
سيكون "وقال ان خيار التوجه لمجلس األمن الدولي لعرض القضية الفلسطينية عليه            . "حتلةالفلسطينية الم 

  ."الخيار الفلسطيني والعربي األول في حال فشل جهود استئناف المفاوضات مع إسرائيل
  
  في حال فشل المفاوضات أمامنا خيارات عديدة منها التوجه لمجلس األمن: قريع .٥

رئيس دائرة شؤون القدس فى منظمة التحرير الفلسطينية، عن         ' أبو عالء 'ريع   عبر أحمد ق   :وفا–ة  القاهر
تشاؤمه من إمكانية أن تؤدي المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي إلى نتائج عمليـة               

  .نتيجة السياسات اإلسرائيلية العدوانية
وة سياسية نظمها مركز األهرام للدراسـات       جاء ذلك في محاضرة ألقاها قريع، الليلة الماضية، ضمن ند         

  .السياسية واالستراتيجية في القاهرة بحضور نخبة من السياسيين واإلعالميين
ونفى قريع أن تكون المفاوضات الماضية لم تتطرق لقضية االستيطان، وقال إن االستيطان ظـل دائمـا                 

  .نقطة رئيسية للحديث، مع التأكيد على أنه مبدأ غير شرعي
 إلى أن مصر فاوضت وحصلت على األرض مع تدمير المستوطنات، وخالل المفاوضات الماضية              ولفت

تم التأكيد على أن االستيطان عملية غير شرعية، وفي مفاوضات أوسلو تم النص ببنـد واضـح علـى                   
االستيطان بالقول إنه ال يجوز ألي من الطرفين القيام بأي أعمال أحادية على األرض، في إشـارة إلـى                  

  .المستوطنات
ال يجوز أن يظل االنقسام قائمـا       ' واعتبر قريع أن الوضع الفلسطيني الداخلي ليس بأحسن أحواله، وقال           

ونحن نواجه هذه الحملة اإلسرائيلية الشرسة، فجبهتنا اآلن مفككة، وبالتالي الوضع لـيس فـى أحـسن                 
لم (أطرافا إقليمية   ' ، مشيرا إلى أن   'حدأحواله، ويجب إنهاء االنقسام أوال واالتفاق على برنامج سياسى وا         

  .'مرتاحة لالنقسام الفلسطينى، كما أن هناك أطرافا دولية مرتاحة لهذا االنقسام) يسمها



  

  

 
 

  

            ٧ ص                                     ١٩٤١:         العدد       ١٨/١٠/٢٠١٠اإلثنين  :التاريخ

إخواننا فى مصر بذلوا جهدا كبيرا وتحملونا لثمانية أشهر، اتفقنا خاللها على أشياء تـم               ' وتابع قريع، إن    
  .'ن كانوا أمناء فى هذا االتفاقتضمينها فى االتفاق، وأعتقد أن المصريي

هذه هي أخطر مرحلة فى تاريخ القضية الفلـسطينية، وإذا لـم نتـدارك أوضـاعنا كعـرب                  ' وقال إن   
  .'وفلسطينيين فإن ما سيحدث سيكون له تأثيره السلبي على المنطقة بأكملها

  ١٨/١٠/٢٠١٠، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
 

  )ج(بما فيها المسماة ناء مؤسسات الدولة وبنيتها التحتية سنستمر في ب: فياض .٦
 افتتح رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض، صباح امس مسلخ بلدية البيرة، وذلـك              : ملكي سليمان  -البيرة

فتحي أبو مغلي، ومحافظـة رام      .بحضور وزير الحكم المحلي المهندس خالد القواسمي، ووزير الصحة د         
نام، ورئيسي بلديتي رام اهللا والبيرة، ، وعدد من مـسؤولي المؤسـسات الرسـمية               ليلى غ .اهللا والبيرة د  

  .واألهلية
إن انجاز هذا المشروع يصب في إطار التنمية والتطوير         "وفي تصريحات للصحفيين قال رئيس الوزراء       

 التي تقوم بها السلطة الوطنية في كافة المناطق، بغض النظر عن التـصنيفات المجحفـة بحـق شـعبنا                  
، والتي ال يمكن إال أن تكون جزءا ال يتجزأ من دولة فلسطين المستقلة على كامل                )ج(والمناطق المسماة   

  ."، وعاصمتها القدس الشريف١٩٦٧حدود عام
لهذا المشروع أهمية كبيرة من حيث الصحة والبيئة، والتأكد مـن صـحة اإلجـراءات               "وأضاف فياض   

مثله من شراكة على أكثر من مستوى، والتعاون ما بـين البلديـة             المتعلقة بهذا العمل، باإلضافة إلى ما ي      
فهذا النوع من الشراكة يعبر عن درجة عالية من النضج والتكامل وتعـاون             . والقطاع الخاص والحكومة  

  ."المؤسسات مع بعضها البعض، األمر الذي يجب أن يعمم في مختلف المناطق
، ٢٠٠١ه من قبل قوات االحتالل اإلسـرائيلي منـذ عـام            وتأتي إعادة تأهيل وافتتاح المسلخ بعد إغالق      

  . ماليين دوالر، ليقدم الخدمات لمدن رام اهللا والبيرة وبيتونيا٣وبتكلفة بلغت حوالي 
  ١٨/١٠/٢٠١٠الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  االحتالل يعتقل نائبا من حماس وصحافيا في الخليل .٧

ر اليوم االثنين، عضو المجلس التشريعي عن قائمة التغيير          اعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي فج     :الخليل
حاتم قفيشة، والصحافي رائد الشريف والذي يعمل في إذاعة منبر الحرية، بعـد مداهمـة               . واالصالح د 

  .منزليهما في مدينة الخليل
وذكرت مصادر محلية، أن قوة من جنود االحتالل داهمت منزل النائب قفيشة في منطقـة واد الهريـة                  
وعبثت بمحتويات المنزل قبل اعتقاله، كما داهمت منزل الصحافي الشريف في المدينة وقامت باعتقالـه،            

  .ونقل االثنان لجهة غير معلومة
  ١٨/١٠/٢٠١٠وكالة معا االخبارية، 

  
  حصار غزة يعيش أيامه األخيرة: مرزوقأبو  .٨

 يحتضرن حصار غزة ق أوموسى أبو مرز أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: دمشق
إلى هدفها األساسي في كسر " ٥قافلة شريان الحياة "، معربا عن أمله في أن تصل األخيرة أيامهويعيش 

  .الحصار المفروض على قطاع غزة
وأشار أبو مرزوق أن القافلة تحمل معاني إنسانية وأن تأخيرها يهدف إلى القضاء على فكرة القوافل التي 

  .ر الحصار عن قطاع غزةتقدم نموذجا رائعا لكس
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،، بأن ما يقومون به )١٠-١٦(وخاطب أبو مرزوق المشاركين في القافلة خالل لقاء معهم السبت 
  .يضيف المزيد من الدعم والزخم للقضية الفلسطينية

وبما يخص المصالحة الفلسطينية، اعتبر ابو مرزوق أن المصالحة تبرز دائما في وقت تمر به سلطة فتح 
  . تتمسك بالمصالحة الفلسطينيةأنها إالضيفا أن حماس مع علمها بذلك، بالمآزق، م

 مطلقة للشعب مصلحة إلى أن حركته لن ترفض المصالحة تحت أي ظرف، باعتبارها تمثل وأشار
الفلسطيني، نافيا وجود رفض إلجراء مباحثات مع فتح خالل الفترة المقبلة، داعيا فتح إلى عدم االنسحاب 

 مرزوق أن بقاء المفاوض الفلسطيني مرهون أبوواعتبر  .تهدف للمصالحة الفلسطينيةمن أي مباحثات 
، لما له من تداعيات "بيهودية الدولة" السلطة أقطابباالحتالل، مستنكرا األنباء التي تحدثت عن اعتراف 

  .على القضية الفلسطينية
  ١٧/١٠/٢٠١٠المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  قة شاليط ال تزال متعثرة وزيارة الوسيط األلماني لم تحمل أي جديداالتصاالت حول صف: حمدان .٩

، صحة "حماس"نفي أسامة حمدان، مسؤول العالقات الخارجية في حركة المقاومة اإلسالمية : غزة
األنباء التي تحدث عنها التلفزيون الصهيوني حول سد الوسيط األلماني لكثير من الفجوات في صفقة 

أن الحديث " مركز البيان لإلعالم"نشره ـ) ١٠-١٧(ح حمدان في تصريحٍ األحد وأوض .تبادل األسرى
محاولة من نتنياهو للتخلص من الضغط الداخلي " حماس"عن تقدم في صفقة تبادل األسرى مع حركة 

هناك إدراك داخل الكيان أن نتنياهو هو : "وقال .الذي يتعرض له من قبل عائلة شاليط ومن يقفها بجانبها
    ".تعطيل الصفقة لذلك يحاول اإليحاء بأن هناك تقدم في الصفقة في حين هو من يعطلهاسبب 

االتصاالت حول الصفقة ال تزال متعثرة، في حين أن بعضها ال يزال يتم بطريقة : "وتابع حمدان
  .، نافياً أن تكون زيارة الوسيط األلماني األخيرة قد حملت أي جديد يذكر"محدودة

هناك ما تم التوصل :"  حركته على استئناف مفاوضات صفقة التبادل مشرفة، قائالًوأكد حمدان حرص
وشدد  ".إليه مسبقاً، وأي مفاوضات يجب أن تستند لهذه التفاهمات التي تراجع عنها نتنياهو فيما بعد

حمدان على ضرورة استمرار مفاوضات التبادل الرامية لتحقيق اإلفراج عن المعتقلين وهذا ما يجب 
  .لى الوسيط األلماني تحقيقه، نافياً أن تكون هناك أي مواعيد محددة لزيارات أو للقاءات أخرى للوسيطع

  ١٧/١٠/٢٠١٠المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  
  احتمال إرجاء الحوار الفلسطيني بسبب الخالف على مكان عقده": الحياة" .١٠

 ، ومن القاهرة حميديبراهيم، إدمشق نقال عن مراسليها من ١٨/١٠/٢٠١٠الحياة، لندن، نشرت 
مصادر متطابقة في حركتي فتح وحماس شكّكت في إمكان عقد الجلسة المقبلة من ، أن جيهان الحسيني

 الشهر الجاري، على خلفية ٢٠ الفلسطيني التي كان مقرراً عقدها في دمشق في -الحوار الفلسطيني 
ى بيروت بسبب الخالف الذي وقع بين كل  بنقلها إل"فتح"تمسك حماس بعقدها في دمشق في حين تطالب 

  .أخيراوالرئيس بشار األسد في قمة سرت االستثنائية ) أبو مازن(من الرئيس محمود عباس 
فوجئنا بطلب تغيير مكان عقد جلسة الحوار ": "الحياة"وقال عضو في المكتب السياسي لحماس لـ

كزية في فتح ورئيس وفدها في الحوار عزام ، مشيراً إلى اتصال هاتفي أجراه عضو اللجنة المر"المقبلة
األحمد مع نائب رئيس المكتب السياسي موسى أبو مرزوق يطلب منه نقل مكان عقد جلسة الحوار من 

ال نريد أن يكون هذا الطلب سبباً في ذريعة للتراجع عن عقد الحوار أو ": وأضاف. دمشق إلى بيروت
 الحوار جاء استجابة لدعوة من رئيس االستخبارات المصرية ، الفتاً إلى أن هذا"إلغالق مسار المصالحة

وأعرب . الوزير عمر سليمان، ومن خالله تم االتفاق على موعد عقد الحوار وتحديد المكان في دمشق
  ."طلب فتح غير منطقي وغير مفهوم، وال يوجد سبب مقنع لالستجابة لمطلبها"عن دهشته، قائال إن 
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 انعكس سلباً على الحوار، ومن ثم جاء هذا المطلب واألسدوقع بين عباس وعما إذا كان الخالف الذي 
الزعماء يتفقون ويختلفون على كثير من القضايا، وإن كان هناك ": ترجمة لهذا األمر، قال المصدر
نحن اتفقنا في الجلسة الماضية على أن نستأنف الحوار في ": وزاد. "خالف جرى فهو غير شخصي

هل وراء هذا الطلب ضغوط أميركية أو إسرائيلية (...) في دمشق، فلماذا التغيير؟ العشرين من الشهر 
  ."على أبو مازن جعلته يستخدم قضايا شكلية إلفشال عقد الحوار؟

من جانبه، ذكر قيادي رفيع في فتح أن عباس كلّف األحمد إجراء اتصال مع حماس لتغيير مكان عقد 
يفترض أن يكونوا ": ه في حال رفض حماس هذا الطلب، وقالالحوار، معرباً عن تشككه في فرص عقد

واضحين ويعلنوا بوضوح عن رفضهم أو موافقتهم على طلبنا، لكنهم إلى اآلن لم يردوا علينا بإجابة 
  ."محددة

 ان قيادة حماس متمسكة بعقد الجلسة الثانية من "الحياة" مصادر فلسطينية لـأوضحتوفي دمشق، 
وفق ما جرى االتفاق عليه سابقاً بين الطرفين، وذلك الستكمال بحث النقاط العالقة الحوار في دمشق غداً 

 في الجلسة السابقة في دمشق نهاية " مخارج لعدد من نقاط االختالفإيجاد"في ورقة المصالحة بعد 
فت وكش . توقيع ورقة المصالحة في القاهرة وفق ما جرى االتفاق عليه سابقاإلىالشهر الماضي، وصوالً 

اللجنة " جهوداً يمنية تكثفت النجاز المصالحة بين فتح وحماس قبل قمة سرت عبر حل عقدة أنالمصادر 
لكن تلك الجهود لم تسفر عن نتيجة، وجرى االتفاق على استكمال .  في الورقة المصرية"األمنية

  .المحادثات بين الجانبين في دمشق غداً
 رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل سيلتقي غداً أنوفي سياق آخر، قالت المصادر الفلسطينية 

 أن إلى السابق جيمي كارتر، مشيرة األميركيوفد مجموعة الحكماء االستشارية الدولية، بمن فيه الرئيس 
  .الجانب الفلسطيني سيركز على موضوع رفع الحصار عن غزة

القيادي في ، أن هيم الحامدف، جدة نقال عن مراسلها من ١٨/١٠/٢٠١٠عكاظ، السعودية، وذكرت 
 للنقاط التي ستبحث وفق معطيات اللقاء إستراتيجيةأن الحركة وضعت أفاد بحماس صالح البردويل 

اإليجابي األول المنعقد في دمشق الشهر الماضي، وحقق اختراقات إيجابية، مسترسال أن هناك تفاؤال في 
 والسعي لصوغ مصالحة فلسطينية حقيقية تؤطر المشهد الفلسطيني حيال ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية،

  .إلعادة الحقوق المشروعة ألصحابها
من جهتها، أوضحت مصادر في حركة فتح أن مشاورات مكثفة جرت خالل اليومين الماضيين الستكمال 
بحث النقاط العالقة بين الحركتين وإيجاد حلول إيجابية، وأبرزها الملف األمني، مضيفة أنه ستشكل لجنة 

  ."لتولي الملف األمني
  
  كانت استطالعيةلغزة زيارة الوسيط األلماني : الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية .١١

قال أبو مجاهد الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية، أحد الفصائل التي تأسر الجندي : )وكاالت(
ني لقطاع غزة كانت إن زيارة الوسيط األلما"، في تصريحات صحافية أمس لموقع سما "اإلسرائيلي"

لقاء قصيراً عقد بين الفصائل اآلسرة للجندي شاليط وبين الوسيط "، مشيراً إلى أن "زيارة استطالعية
وأوضح الناطق " . األلماني تم خالله معرفة آخر المستجدات لدى فصائل المقاومة اآلسرة للجندي شاليط

استئناف المفاوضات "، نافياً "فصائل األسرة لشاليط انه ال جديد في موقف الاأللمانيتم إبالغ الوسيط "انه 
إن حديث نتنياهو أمس عن تجدد االتصاالت في صفقة التبادل نابع "وقال ." . في صفقة تبادل األسرى

من خوف على االئتالف الحكومي الذي يرأسه في ظل حديث عن انهيار هذا االئتالف أمام صمود 
  يوجد أي اختراق وال تقدم على أرض الواقع في ما يتعلق بصفقة أنه ال "وأكد ". المقاومة الفلسطينية
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العدو اإلسرائيلي بأن يعلم جيداً أن فصائل المقاومة الفلسطينية ثابتة على موقفها وال "، مطالباً "التبادل
  ".          يمكن أن تتنازل نهائياً

  ١٨/١٠/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 
  

  من جديد" انتفاضة الحجارة"ناف فتح تعلن عن نيتها استئ": يديعوت" .١٢
اإلسرائيلي أن حركة فتح أعلنت عن نيتها استئناف " يديعوت أحرنوت" ذكر موقع صحيفة :القدس المحتلة

مجددا في صراعها مع االحتالل اإلسرائيلي، منوهة إلى أن الوقت قد حان إلتباع " انتفاضة الحجارة"
اوضات المباشرة واستئناف اإلسرائيليون لعمليات بناء الكفاح المسلح في المواجهة خاصة بعد فشل المف

  .المستوطنات وخاصة في القدس المحتلة
وزعم الموقع أن مصدرا مسؤوال في الحركة صرح لهم بأن أفكارهم بدأت تتجه نحو التصعيد ضد 
ن االحتالل خاصة بعد أن أصبحت تفقد من شعبيتها بالشارع الفلسطيني، إضافة إلى استئناف االستيطا

  .وفشل المفاوضات، وسطو الجمود السياسي على الساحة الفلسطينية
وأوضح المصدر ذاته أن الجمود السياسي قد يضر بصورة الحركة أمام جماهيرها ال سيما في ضوء 

الذي اعتمد في المؤتمر الدولي السادس للحركة من قبل قادتها، " للنضال الشعبي"عدم وجود مؤشرات 
  .يصورها بالسلبية وأنها تكتفي بإصدار بيانات لوسائل اإلعالم فقطمنوها إلى أن ذلك قد 

ليس بالضرورة العودة إلى الكفاح المسلح فورا وذلك العتبارات داخلية في الحركة، :" وقال المصدر
إضافة إلى وجود خالف داخل أعضائها حول استعداد الشعب الفلسطيني لجولة جديدة من الصراع مع 

 اعتماد العديد من أعضاء الحركة على حكومة فياض التي تعارض بشدة أي نوع إسرائيل، إضافة إلى
  ".من الكفاح المسلح بما فيها إلقاء الحجارة

  ١٨/١٠/٢٠١٠وكالة سما اإلخبارية، 
  
  "يهودية إسرائيل" بما يسمى االعتراففتح ترفض  .١٣

قال المتحدث باسم  و".ولةيهودية الد" االبتزاز اإلسرائيلي لالعتراف بما يسمى ت حركة فتح رفض:غزة
تحاول من وراء هذا االشتراط وضع المزيد من "أسامة القواسمي إن حكومة االحتالل " فتح"حركة 

" . العراقيل أمام كل الجهود الدولية الرامية الستئناف المفاوضات على أساس الشرعية والقرارات الدولية
لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وشطب حق إسرائيل تريد من خالل هذا الطرح أن تمهد "وأكد أن 
  " .المساس بالحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني" "فتح"، مشدداً على رفض حركة "العودة

تلبية دعوات المجتمع الدولي بأسره بالتوقف عن األعمال االستيطانية بشكل "ودعا حكومة االحتالل إلى 
 سياسي حقيقي تستند إلى القرارات الدولية ذات الصلة كامل كمدخل الستئناف مفاوضات ذات مغزى

  ."٦٧واالتفاقيات الموقعة تمهيداً إلنهاء االحتالل لألراضي الفلسطينية التي احتلت في العام 
  ١٨/١٠/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 

  
   يدعو لحوار يبحث البدائل في مواجهة رفض االحتالل وقف االستيطانالمصريمنيب  .١٤

حوار وطني جدي "دعا رئيس لجنة المصالحة الوطنية منيب المصري إلى :  الديننادية سعد –عمان 
لبحث الخيارات والبدائل الفلسطينية، بما فيها المقاومة السلمية، أمام الرفض اإلسرائيلي لوقف 

الوضع "من األراضي المحتلة إن " الغد"وقال المصري، وهو رئيس منتدى فلسطين، إلى  ".االستيطان
طلب حواراً وطنياً جدياً يدعو إليه رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس بعد تحقيق الراهن يت

  ".المصالحة من أجل بحث البدائل الفلسطينية
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األجواء مهيأة لتحقيق المصالحة بما يعيد الروح إلى المشروع الوطني ويعيد القرار الوطني "ورأى بأن 
بالجهود المصرية المبذولة إلنهاء االنقسام، وبجهود الرئيس  "، مشيداً"المستقل إلى الحضن الفلسطيني

   ".عباس وحركتي فتح وحماس مما يؤكد الحرص المشترك على تحقيق الوحدة الوطنية
  ١٨/١٠/٢٠١٠الغد، عمان، 

  
  البداوي مخيم مع سعدات في " الشعبية" لـتضامنيلقاء : لبنان .١٥

 الرياضي "نادي القدس" في الشمال لقاء تضامنيا في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"نظمت : البداوي
الثقافي في مخيم البداوي أمس األول، تضامناً مع األمين العام للجبهة أحمد سعدات ورفاقه األسرى، 

  . وضد سياسة العزل واالنفراد التي تمارسها سلطات االحتالل الصهيوني
يجب أال يحل المأزق "جابر باسم الجبهة أنه واعتبر عضو اللجنة المركزية للجبهة سمير لوباني أبو 

األميركي اإلسرائيلي على حساب القضية الفلسطينية، فأميركا مأزومة في العراق وفلسطين وأفغانستان 
أين الشرعية الفلسطينية وعدم التزام قرارات المؤسسات والمجلس المركزي واللجنة ": ، سائالً"ولبنان

وطالب . "اللجنة التنفيذية ولماذا تصادر المؤسسات الفلسطينية وتورث؟التنفيذية؟ أين النصاب في قرار 
  . "االهتمام بالشعب الفلسطيني في لبنان"بـ

  ١٨/١٠/٢٠١٠السفير، بيروت، 
  
   ستواصل االستيطان"إسرائيل"ن أنتنياهو يعلن  .١٦

مـة اإلسـرائيلية    قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، في جلسة الحكو        :  كفاح زبون  - رام اهللا 
إن إسرائيل ستواصـل أعمـال البنـاء فـي          : أمس، التي ُعقدت في كيبوتس دغانيا قرب بحيرة طبرية        

المستوطنات، وذلك، فيما يبدو، ردا على االنتقادات الفلسطينية والدولية، وحتى األميركية، لخطـة بنـاء               
  .وحدات جديدة في القدس الشرقية قبل يومين

ي كيبوتس دغانيا، لالحتفال بمرور مائة عام على حركة الكيبوتسات، القائمـة            وعقدت الحكومة جلستها ف   
) ٢٥٠يوجـد منهـا     (وتعتبر حركة الكيبوتسات    . على أفكار اشتراكية لتعمير الريف القروي في فلسطين       

رأس الحربة في الحركة الصهيونية؛ حيث استوعبت الكثير من المستوطنات الجماعية لمهاجرين يهـود              
  .١٩٤٨ بعد الحرب العالمية الثانية قبل سنوات من تأسيس إسرائيل عام من أوروبا

  ١٨/١٠/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن
  
  "دولة تسير في فلك إيران"نتنياهو يتهم لبنان بالتحول إلى .١٧

قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، في تعليق على زيارة الرئيس            :  بيروت -و رام اهللا    
 إن إسرائيل واجهت في األيام األخيرة تهديدات جديدة، كما أنها تالحظ تحول لبنان إلـى                ، للبنان اإليراني

  ."دولة تسير في فلك إيران"
، مؤكـدا أن إسـرائيل   "مأسـاويا "ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن نتنياهو قوله إنه يعتبر الوضع في لبنان           

تنياهو أدلى بهذه التصريحات في جلسة مجلس الوزراء        وقالت اإلذاعة إن ن   . تدرك كيفية الدفاع عن نفسها    
األسبوعية المنعقدة في كيبوتس دجانيا المطل على بحيرة طبريا، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس حركة              

  .الكيبوتسات
  ١٨/١٠/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن
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  الضفةبنها المناطق التي انسحبت مب تهدد بإعادة نشر قواتها "سرائيلإ":"تيك ديبكا " .١٨
 باعـادة نـشر القـوات        هـددت   حكومة االحتالل االسرائيلي   قالت مصادر إسرائيلية إن   :القدس المحتلة 

ووقف التنسيق األمني مع أجهزة الـسلطة        االسرائيلية في المناطق التي انسحبت منها في الضفة الغربية،          
في حال تم تنفيذ مخطط بين       فة،  الفلسطينية، والشروع بإقامة جميع الحواجز التي أزيلت من أراضي الض         

المتعلق بها خالل    حركتي فتح وحماس في إطار المصالحة الفلسطينية التي من المقرر أن يستأنف الحوار              
الـضفة   اسبوع في العاصمة السورية، دمشق، حيث يقضي المخطط بنشر قوات تابعة لحركة حماس في               

  . غزةالغربية مقابل نشر قوات تابعة لحركة فتح في قطاع 
االسرائيلي، عن مصادر عسكرية إسرائيلية مطلعة القـول         ونقل موقع تيك ديبكا االستخباراتي العسكري       

المصالحة الفلـسطينية بـين حركتـي فـتح          إن حكومة االحتالل أبدت تحفظها على عدة بنود قد تشملها           
  . وحماس

الل إلى أن الرئيس محمـود عبـاس        االحت وتشير المعلومات المتوفرة لدى األجهزة االسرائيلية وحكومة        
عـسكرية واسـتخباراتية     أصدر تعليماته لوفد فتح المفاوض برئاسة عزام األحمد إلى دراسة نشر قوات             

  . تابعة لحركة حماس بالضفة الغربية، مقابل نشر قوات فتح المشابهة لها في قطاع غزة
ة الغربية وكذلك قوات حركة فتح،      حماس االستخبارية ستنتشر بالضف    وبحسب المصادر فإن قوات حركة      

نشر قوات عسكرية تابعة لحماس بالضفة الغربيـة مقابـل           وفي حال نجح المخطط، تنص االتفاقية على        
المصالحة الفلسطينية الفلسطينية، حيث يعـد       ويأتي ذلك كجزء من     . نشر قوات حركة فتح في قطاع غزة      

  . بمثابة اختبار لحسن نية الجانبين
تبادل القوات عرضه ممثلو حركة حماس، وجاء نتيجة لمفاوضـات   مشروع "الحتالل إن وتقول مصادر ا  

بالضغط على حكومة االحتالل بزعامة بنيامين نتنيـاهو         سرية مع أوساط أمريكية وأوروبية التي تعهدت        
وصفته مقابل موافقة فلسطينية لتجميد ما       واإلدارة األمريكية لعدم رفض المخطط والسماح بتنفيذه، وذلك         

    . المصادر بالبناء الهادئ بالضفة الغربية
  ١٨/١٠/٢٠١٠، وكالة سما اإلخبارية

  
  ع اتفاق سالميلن توقف البناء االستيطاني قبل توق:  المتحدةباألمم" إسرائيل"سفير  .١٩

تحدث سفير إسرائيل الى األمم المتحـدة ميـرون         : ، وكاالت  برهوم جرايسي ويوسف الشايب    -عواصم  
اربة حيال عملية السالم زعم فيها ان اسرائيل لن توقف البناء االستيطاني قبل ان توقع مع                ريوبين عن مق  

  .الفلسطينيين اتفاق سالم
وجاءت تصريحات المندوب اإلسرائيلي قبل يومين من مشاورات في مجلس االمن الدولي حول النـزاع               

لقلق اذا مارست الـدول العربيـة       اسرائيل ستشعر با  "وقال ريوبين ايضا إن      .في الشرق االوسط االثنين   
  ".ضغوطا للحصول على اعتراف من االمم المتحدة بدولة فلسطينية قبل توقيع أي اتفاق

وعبرت األمم المتحدة ومعظم الدول الكبرى عن دعمها لطلب الفلسطينيين تجديد تجميد البناء االستيطاني              
 وحدة  ٢٣٨جات جديدة بموافقتها على بناء      وواجهت الحكومة اإلسرائيلية احتجا    .في االراضي الفلسطينية  

  .سكنية جديدة في القدس الشرقية المحتلة
الجانب اآلخر يبحث فقط عن ذرائع لوضع عقبات في الطريق ألنه لم يكن هنـاك أي                "وقال ريوفين إن    

م وزعم أن المستوطنات اإلسرائيلية في سيناء لم تعرقل توقيع معاهدة السال           .من قبل " عقبة على الطريق  
وتـابع   .٢٠٠٥، وكذلك االمر في ما يتعلق بانسحاب إسرائيل من قطاع غزة في             "وتم تفكيكها "مع مصر   

  .مع توقيع اتفاقات أوسلو" ١٩٩٣لم تكن عقبة في تعاملنا مع الفلسطينيين منذ "أن المستوطنات 
  ١٨/١٠/٢٠١٠، الغد، عّمان
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   شاليط مفاوضاتنتنياهو يؤكد تجدد  .٢٠
ئيس الحكومة االسرائيلية بنيامين نتنياهو، أمس تجدد المفاوضـات التمـام صـفقة         أكد ر : القدس المحتلة 

  .التبادل مع جلعاد شاليط من خالل الوسيط االلماني خالل االسابيع الماضية
يوجد العديد من الطرق والجهود التي تبـذل فـي          "وقال نتنياهو قبل جلسة مجلس الوزراء االسبوعي إنه         

  ".قول انها بمعظمها جيدةاتجاهات مختلفة  واود ال
فقد اعلن نتنيـاهو عبـر لقـاء مـع االذاعـة            " يديعوت احرونوت "وبحسب ما ورد على موقع صحيفة       

االسرائيلية ، انه يبذل كافة الجهود من اجل االفراج عن الجندي االسير جلعاد شاليط ، حيث اكد انه لـم                    
 الجهود المبذولة في طرق مختلفة من اجل        يتوقف عن العمل من اجل عودة شاليط ، وانه يوجد العديد من           

التوصل الى اعادة الجندي الى بيته ، وان المفاوضات تعتبر الطريقة االمثل خاصـة بوجـود الوسـيط                  
  .االلماني للتوصل الى اتمام صفقة التبادل وعودة جلعاد شاليط الى بيته

مـاس وافقـت علـى تجديـد        عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن حركة ح       " يديعوت أحرونوت "ونقلت  
المفاوضات بشأن صفقة تبادل األسرى من النقطة التي توقفت عندها ، مشيرة إلى زيارة الوسيط األلماني                

  .إلسرائيل وقطاع غزة في األسابيع األخيرة
  ١٨/١٠/٢٠١٠، الدستور، عّمان

  
   اإلسرائيلية على وشك اإلنقسام ونتنياهو يفاوض كاديماالحكومة: "األوبزرفر" .٢١

الحكومة اإلسـرائيلية تواجـه     'البريطانية الصادرة اليوم األحد، إن      ' األوبزرفر' قالت صحيفة    -دن وفا لن
خطر االنقسام بسبب المأزق في المفاوضات مع الفلسطينيين، والتناقضات الـذي يثيرهـا مـا يعـرف                 

  .إلسرائيل' قانون الوالء'بـ
ش اإلسرائيلي أيهود باراك توقعاتـه بانهيـار        ونقلت الصحيفة األسبوعية واسعة اإلنتشار عن وزير الجي       

  .الحكومة اإلسرائيلية الراهنة
وأشارت  في السياق، إلى تهديدات وزير الشؤون االجتماعية اإلسرائيلي اسحق هيرزوك باإلستقالة إذا لم               

  .تستأنف المفاوضات مع الفلسطينيين قبل نهاية الشهر الحالي
نياهو يتفاوض اآلن مع تسيبي ليفنـي رئيـسة حـزب كاديمـا             ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إن نت      

  .المعارض بهدف التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة جديدة
 ١٧/١٠/٢٠١٠، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   ة في الجنوب على غزة لم تحل المشكلالحرب: تغاالنيوآف  .٢٢

ـ     ، مـساء أمـس األحـد، إن        تائيلي، يوآف غاالن  في الجيش اإلسر  " منطقة الجنوب "قال قائد ما يسمى ب
  . لم تحل المشكلة في الجنوب٢٠٠٩ ومطلع ٢٠٠٨الحرب العدوانية على قطاع غزة في نهاية العام 

جاءت أقواله هذه في أحد الكيبوتسات في النقب الغربي خالل حفل وداع لرؤساء السلطات المحلية فـي                 
وإن مـا يـسميه الجـيش       " نحن ال نوهم أنفـسنا    "يث قال   الجنوب مع نهاية واليته في منصبه الحالي، ح       

  .لم تحل المشكلة في الجنوب، ولم تحل الصراع" حملة الرصاص المصبوب"بـ
 فترات؛ األولى منـذ     ٣وقسم غاالنط الفترة التي أشغل فيها منصب القائد العسكري لمنطقة الجنوب إلى             

طلق فيها آالف الصواريخ من قطـاع غـزة         ، والتي أ  ٢٠٠٨وحتى الحرب في نهاية     " فك االرتباط "بدء  
  .باتجاه مستوطنات الجنوب

وبحـسبه فإنهـا    .  يوما ٢٢أما الفترة الثانية فهي فترة الحرب العدوانية على قطاع غزة، والتي استمرت             
وبحسبه ". ثالثة أسابيع من استخدام النيران والقوة،ولم تكن سوى القليل من القدرات المتوفرة لدى الجيش             "
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أما الفترة الثالثة، بحسب غاالنط، فهـي       .هدف كان توجيه ضربة لحركة حماس، وأن إطالق سراح        فإن ال 
  .بعد الحرب، حيث تشهد المنطقة هدوءا نسبيا

  ١٨/١٠/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب
  
   يخشون هيمنة الفاشيةاإلسرائيليينمن % ٦١: استطالع .٢٣

ن اليهود في إسرائيل يخشون من      م % ٦١أكدت نتائج استطالع للرأي أن      :   برهوم جرايسي  -الناصرة  
اإلسرائيلية في نهاية   " يديعوت أحرونوت "انتشار الفاشية اإلسرائيلية، أشار استطالع للرأي نشرته صحيفة         

 % ٣٦من اإلسرائيليين يخشون من سيطرة الفاشية في إسرائيل، في حـين أن              % ٦٤األسبوع، إلى أن    
  .بالتصويت ٤٨من المستطلعين أعلنوا رفضهم لحق فلسطينيي 

مـن اليهـود     % ٦٩، أن   "داحف" من كافة المواطنين، وأجراه معهد       ٥٠٠وأظهر االستطالع الذي شمل     
دولة يهودية وديمقراطيـة، وأن هـذه       "يعتبرون أن الطلب من غير اليهود بإعالن الوالء إلسرائيل كـ           

، بينما النـسبة     %٧٣ وبين المهاجرين الجدد   % ٩٢النسبة ترتفع بشكل خاص بين المتدينين لتصل إلى         
   %.٦٣بين العلمانيين 

من اليهود أنه يجب تقييد حرية التعبير إذا كان هناك تخوف من المس بالمصالح األمنيـة                 % ٥٨ويرى  
 ٥٢بين المهاجرين الجدد، لتهبط إلى  % ٦٢بين المتدينين اليهود و    % ٨٢للدولة، وترتفع هذه النسبة إلى      

، وترتفـع هـذه     ٤٨من اليهود منح حق التصويت لفلسطينيي        % ٣٨ض  ويرف. بين العلمانيين اليهود  % 
   %.٢٥وتهبط بين العلمانيين اليهود إلى  % ٦٨النسبة بين المتدينين األصوليين إلى 

من المستطلعين يعون حقيقة ان افيغدور ليبرمـان         % ٦٠وعلى الرغم من هذه المواقف اليمينية، إال أن         
 مـن اليهـود     ٦١٥ة في إسرائيل، كذلك نقرأ في االستطالع أن حوالي          يصعد األجواء القومجية المتطرف   

  .يتخوفون من انتشار الفاشية في إسرائيل
  ١٨/١٠/٢٠١٠، الغد، عّمان

  
   يواجهون خطر الفقر"إسرائيل "انكمن س% ٢٩: استطالع .٢٤

ـ    "اإلسرائيلية"ذكر تقرير نشرته دائرة اإلحصاء المركزية       : )آي.بي  .يو  ( وم العـالمي   ، أمس، لمناسبة الي
يواجهون خطر االنزالق إلى الفقر، وهي نسبة عالية        " إسرائيل"من السكان في    % ٢٩لمحاربة الفقر، أن    

  % .١٦ فيها هذه النسبة إلى تجدا قياسا بالدول األوروبية التي وصل
ن م% ٦٠ويشار إلى أن السكان الذين يواجهون خطر الفقر هم العائالت التي تصل نسبة الدخل فيها إلى                 

  .متوسط الدخل الصافي للفرد 
 فإن نسبة الذين يواجهون خطر االنضمام إلـى دائـرة الفقـر             ٢٠٠٨ووفقا للمعطيات التي تتعلق بعام ،     

، وفي المقابـل فإنـه فـي    %٢٧ حيث كانت نسبتهم ٢٠٠٠عما كان عليه الوضع في عام      % ٢ارتفعت  
وقـال   . ٢٠٠٠لى دائرة الفقر منذ عام      الدول األوروبية انخفضت نسبة الذين يواجهون خطر االنضمام إ        

اعلى منها في االتحاد    " إسرائيل"التقرير إن ارتفاع هذه النسبة سببه أن نسبة العائالت الكثيرة األوالد في             
أقل منه في العـائالت     " إسرائيل"األوروبي، إضافة إلى أن عدد العاملين في العائالت الكثيرة األوالد في            

  .        األوروبية 
  ١٨/١٠/٢٠١٠، ليج، الشارقةالخ

  
  لم أرتكب جريمة:  الذي رقص حول األسيرةالجندي االسرائيلي .٢٥

الذي ظهر في شريط فيديو يرقص      " آفي يعكوفوف "ادعى الجندي اإلسرائيلي    :  الدستور –القدس المحتلة   
 لـم أقـم     حسب رأيي "أمام أسيرة فلسطينية مقيدة ومعصوبة العينين أن ما قام به ال يعتبر جريمة، وقال               
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بجريمة، يمكن أن أكون قد أهنتها، ولكني لم أرتكب جريمة، إنهم يتطرقون إلى هذه القضية كأنها جريمة                 
  ".حرب، ويمكن القول ببساطة أن هذا رقص شرقي بسيط

  ١٨/١٠/٢٠١٠، الدستور، عّمان
  
  "قانون المواطنة" على تعديل احتجاجاًتظاهرة في تل أبيب  .٢٦

مساء السبت احتجاجا على    " تل أبيب "والعرب في   " اإلسرائيليين" تظاهر آالف    ":الخليج "-القدس المحتلة   
الذي يلزم غير اليهود ممن يطلبـون الحـصول علـى           " قانون المواطنة "إقرار الحكومة تعديل ما يسمى      

كما ندد المتظـاهرون بـسيطرة الفاشـية        " كدولة يهودية "بقسم يمين الوالء للكيان     " اإلسرائيلية"الجنسية  
  " .إسرائيل" في ٢٠١٠ختها الجديدة للعام بنس

ورفع المتظاهرون الفتات ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان ووزير             
  .الحرب إيهود باراك

تقلص نتيجة تفشي العنصرية الفتا الى أن       " إسرائيل" وأوضح النائب دوف حنين أن حيز الديمقراطية في         
من جهته، أوضـح رئـيس الجبهـة        . لقيادات العربية وما لبثت أن طالت الناس العاديين         هذه استهدفت ا  

الديمقراطية للسالم والمساواة النائب محمد بركة، ان هذه المسيرة انطلقـت ولـن تنتهـي إال بهزيمـة                  
 لسنا قطيعاً يساق كيفما شـاءوا، نحـن أبنـاء الـوطن    "العنصرية والعنصريين ودعاة الترانسفير، وتابع     

المترسخين فيه، وقلنا دائماً إن عالقتنا باألرض إما عليها أو فيها، ولن نتخلى عنها وال عن هويتنا هوية                  
  .األرض

  ١٨/١٠/٢٠١٠، الخليج، الشارقة
  
  ستشفى تحت األرض في العالم م تبني أكبر "إسرائيل" .٢٧

 في العالم سيقام    كشف النقاب في إسرائيل أمس عن إرساء أسس بناء أكبر مستشفى تحت األرض            : القدس
وأوضـح  . في حيفا لخدمة احتياجات حاالت الطوارئ وكواحدة من استخالصات حرب لبنـان الثانيـة             

 ساعة متواصلة تـم     ٣٦ في حيفا أنه انتهى من وضع أسس المستشفى في عملية دامت             "رمبام"مستشفى  
 دونما وبعمق   ٢٠ساحة  ويمتد البناء الجديد على م    .  آالف متر مكعب من اإلسمنت المسلح      ٧خاللها صب   

 أن المبنـى    "رمبام"ونوه مستشفى   .  مترا بمحاذاة شاطئ البحر، وهو بتمويل حكومي وتبرعات يهود         ٢٠
 ألف مترا مربعا، وفي حاالت الطـوارئ        ٦٠سيستخدم في األيام العادية موقفا ضخما للسيارات بمساحة         

وسينتهي بناء المستشفى الجديد بعد     ستخلى المراكب منه ويتحول لمستشفى طوارئ ويتسع أللفي سرير،          
 هو المستشفى اإلسرائيلي المركزي في الشمال وتولى معالجة جرحى حربي           "رمبام"يشار إلى أن    . عامين

  .لبنان األولى والثانية
  ١٨/١٠/٢٠١٠، العرب، الدوحة

  
   قمة بين نتنياهو وساركوزي حول عملية السالم إرجاء  عن تعلن"إسرائيل" .٢٨

والوكاالت أعلن مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو انه تقرر تحديـد  " ستقبلالم"رام اهللا ـ  
موعد جديد الجتماع قمة كان مزمعا عقده في باريس بحلول نهاية الشهر في عالمة على تزايـد التـوتر          

التفـاق  بعد مشاورات مشتركة تـم ا "وقال بيان صدر عن مكتب نتنياهو . بشأن محادثات السالم المتوقفة   
  ". على تحديد موعد جديد لالجتماع التحضيري

  ١٨/١٠/٢٠١٠المستقبل، بيروت، 
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   بحق بركة الرام في الجوالن المحتل"بيئيةمجزرة اسرائيلية " .٢٩
سرقة مياه بركـة الـرام فـي        ) مكوروت(تواصل شركة المياه االسرائيلية     : زهير اندراوس  -الناصرة  

مجدل شمس ومسعدة وضخها الى المستوطنات االسرائيلية، ما ادى         الجوالن السوري المحتل الواقعة بين      
  .الى نفوق االف االسماك بسبب انخفاض مستوى الماء بشكل كبير جدا في البركة

جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، استجوابا         .وفي هذا السياق، قدم النائب د     
هذا وتقوم المؤسسة االسرائيلية بتوزيع     . و حول الكارثة التي حلّت بالبركة     لوزير البنى التحتية عوزي لندا    

على ثالث وثالثين مستوطنة في الجوالن السوري المحتل ممـا          ) بركة الرام (مياه الجوالن ومن ضمنها     
  . ونفوق االف االسماك وانبعاث روائح كريهة في المنطقة) الرام(يؤدي الى كوارث بيئية، كما حصل في 

، وعلى مدار اعوام، قامـت بـضخ        )مكورورت(زحالقة، ان شركة    . ء في االستجواب الذي قدمه د     وجا
المياه منها كل سنة بكمية اكبر من السنة السابقة، وقامت بتوزيعها بأسعار مخفضة علـى المـستوطنات                 

  .المقامة على اراضي الجوالن المحتل
  ). سقيني من القنينة: (المئات تحت عنوانوقد قام اهالي الجوالن بمسيرتين حاشدتين شارك بهما 

  ١٨/١٠/٢٠١٠، القدس العربي، لندن
  
   عاما٣٦ نجاد وقدم له بندقية غير مستعملة منذ "خدع" اهللا نصر: "يديعوت أحرونوت" .٣٠

نصر اهللا خـدع أحمـدي      " في تقرير تحت عنوان      "يديعوت أحرونوت "قالت صحيفة   :  بيروت -رام اهللا   
لتي أهداها زعيم حزب اهللا، حسن نصر اهللا، للرئيس اإليراني محمـود أحمـدي              ،أمس أن البندقية ا   "نجاد

نجاد، في ختام زيارته للبنان الخميس الماضي، والتي قال نصر اهللا إن عناصر حـزب اهللا كـانوا قـد                    
 عقود وتحديدا   ٣غير مستخدمة في الجيش منذ أكثر من        " ٢٠٠٦استولوا عليها من الجيش اإلسرائيلي في       

  ."اما ع٣٦منذ 
على الرغم من غطرسة نصر اهللا، فإن البندقية التي قدمها أمـين عـام حـزب اهللا                 ": وأضافت الصحيفة 

كهدية وداعية لنجاد وكانت مغلفة في صندوق فاخر، كان قد بطل استعمالها فـي الجـيش فـي أوائـل                    
  ."السبعينات

ب الظن حول بندقية من طراز      وجاء من مكتب الناطق بلسان الجيش اإلسرائيلي أن الحديث هنا يدور أغل           
)fnfal 7.62 ( وعليه فيمكن االعتقاد أن الحـديث ال  ١٩٧٤والتي توقف استعمالها في الجيش منذ عام ،

  .٢٠٠٦يدور عن سالح استخدم في حرب صيف 
الجيش اإلسرائيلي كان قد منح عددا من هذه البنادق لجيش لبنان الجنـوبي             ": وأضاف المتحدث العسكري  

  . "، وقد تكون واحدة من هذه البنادق١٩٨٢عام ) سالم الجليل(رائيل خالل حرب الموالي إلس
  ١٨/١٠/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن

  
   وقدراته القيادية وفهمه الممتاز للتقنيات حّولته ألخطر عدوعبقريمغنية : ضابط موساد .٣١

ة ليحقـق نجاحـا   في وقت آخر، مكان آخر او امة اخرى، كان عماد مغني: الناصرة ـ زهير اندراوس 
 كان باركـاي    ١٩٩٠ واوائل عام    ١٩٨٠خالل عام   . كرجل اعمال، بحسب اقوال الضابط دافيد باركاي      

  ).امان(قائدا للقاعدة الكبيرة في شمال اسرائيل التابعة لوحدة االستخبارات العسكرية االسرائيلية 
التقييم للمسؤولين عنه، وقام    باركاي كان مسؤوال عن ملف عماد مغنية، ضمن امور اخرى، وقد قدم هذا              

بنشره مؤخرا في كتابه المثير للجـدل فـي         ' يديعوت احرونوت 'الصحافي رونين بيرغمان، من صحيفة      
عماد مغنية،  : الحرب السرية على ايران، يقول ضابط المخابرات االسرائيلي       : اسرائيل وهو تحت عنوان   

يتمتع بادراك عميق، وفهم ممتـاز      . في حياتي هو واحد من اكثر العقول خلقا وعبقرية بين من صادفتهم           
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للتقنيات وقدرات قيادية، لسوء الحظ، فان مزيجا من الظروف الجغرافية السياسية والشخـصية، قادتـه               
  .ليوجه مواهبه الرائعة الى طريق الدم والدمار صانعة منه هذا العدو الخطير

 على اسـتعمال القنبلـة الذكيـة، اي         يروي الكتاب قصة صعود عماد مغنية في حزب اهللا بفضل قدرته          
االنتحاريين، في حرب ايران المفتوحة على اسرائيل والواليات المتحدة، بدءا بلبنان، مـرورا بفلـسطين               

ويتطرق الكاتب الى من هـو عمـاد        . وصوال الى العراق، بعد وقفة قصيرة ولكن تراجيدية في الكويت         
هي االعمال المنسوبة اليه في بدايات صعوده، وكيـف         مغنية بحسب وثائق المخابرات االسرائيلية؟ وما       

انتقل من حارس شخصي لصالح خلف في حركة فتح الى حارس شخصي للسيد حسين فـضل اهللا فـي                   
  .حزب اهللا فالى ابرز قيادي في الجناح العسكري لحزب اهللا

المعروفة باسم  وبحسب بيرغمان، قام العديد من عمالء المخابرات في كثير من البلدان بدرس الشخصية              
  .الثعلب االيراني

  ١٨/١٠/٢٠١٠، القدس العربي، لندن
  
   المخابرات في تعيين األئمة ومالحقتهم سياسياً تدخلزحالقة يدعو إلى وقف  .٣٢

جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، إلى وقفة موحدة للتـصدي للـضغوط التـي               .دعا النائب د  
وقـال زحالقـة إن االعتبـارات        . أئمة المساجد في البلدات العربية    تمارسها السلطات االسرائيلية على     

السياسية تطغى على تعيين أئمة المساجد من قبل وزارة الداخلية اإلسرائيلية، التي تنسق مـع األجهـزة                 
  .األمنية في اختيار األئمة وفي مالحقتهم سياسياً

ساحة مسجد صالح الدين في الطيبـة،       جاءت اقوال زحالقة في معرض كلمة القاها في اجتماع حاشد في            
  .١٦,١٠,٢٠١٠السبت 

  ١٨/١٠/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب
  
   أتراك لتقديم شهادتهم استدعاء: "لجنة تيركل" .٣٣

مـايو  /وجهت لجنة التحقيق اإلسرائيلية التي تحقق في الهجوم الدموي على أسطول الحريـة فـي أيـار                
، وكانوا على متن سفينة مرمرة للمجيء إلـى         الماضي، الدعوة لألتراك الذين شاركوا في أسطول الحرية       

  .واإلدالء بشهادتهم" إسرائيل"
سلمنا السفارة التركية رسالة تدعو كل راكب أو عنـصر فـي            "وقال المتحدث باسم اللجنة عوفير ليفلر       

  ".الطاقم التركي ليأتي ليدلي بشهادته في اسرائيل
  .نة، لكنه لم يرد عليها، كما قال المتحدثسبتمبر الى قبطان السفي/ ايلول١٣وكانت وجهت دعوة في 

 شهداء أتراك، كما أصـيب العـشرات        ٩وكان قد أسفر الهجوم الدموي على أسطول الحرية عن سقوط           
  .بجروح متفاوتة

  ١٨/١٠/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب
  
   حماس جنودا"خطفت"جديدة في حال "رصاص مصبوب " من يحذرضابط اسرائيلي  .٣٤

كبير بان رد الجيش االسرائيلي لن يكون اقل حدة من عملية الرصـاص              هدد ضابط اسرائيلي     :بيت لحم 
  .المصبوب التي نفذها على قطاع غزة في حال قامت حركة حماس باختطاف جنود

لكن الضابط قال انه وبالرغم من ان حماس تتجنب اي تصعيد في قطاع غزة االن وصاعدا لكنهـا لـن                    
  .بذلكتتوان في خطف جنود في حال سنحت لها الفرصة 

  ١٨/١٠/٢٠١٠، وكالة معاً اإلخبارية
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   بين عباس ونتنياهو في برشلونةاجتماع: مصادر اسرائيلية .٣٥
أكّدت مصادر إسرائيلية رسمية، أن تل أبيب تعكف حالياً علـى            :وكاالت-مراد فتحي -القاهرة-الناصرة

س الفلـسطيني محمـود     البحث في إمكانية عقد لقاء ثنائي يجمع رئيس حكومتها، بنيامين نتنياهو بـالرئي            
عباس، على هامش منتدى الدول المتوسطية المقرر انعقاده في برشلونة اإلسبانية، دون أن يـتم تحديـد                 

وأشارت مصادر في ديوان رئيس الوزراء اإلسرائيلي، في تصريحات صحفية أمس األحد إلـى              . موعده
، فـي أعقـاب     "ال تزال قائمـة   "ثنائي   إسرائيلي   -أن المساعي والجهود الرامية إلى ترتيب لقاء فلسطيني       

الذي كان من المقرر عقده على هامش االجتماع التمهيدي لمنتدى          " قمة باريس "إرجاء اللقاء الرباعي لـ     
  . الدول المتوسطية في الحادي والعشرين من أكتوبر الحالي

  ١٨/١٠/٢٠١٠، الشرق، الدوحة
  
  ملوظّف خادمة بدون تصريح ع:  باراكتالحقفضيحة جديدة  .٣٦

أثارت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة أمس فضيحة تورط فيها وزيـر الـدفاع إيهـود              : ـ ردينة فارس   غزة
  .باراك الذي يشتبه بأنه وظف خادمة فيليبينية في منزله بدون تصريح عمل

فقد عثرت مراسلة اإلذاعة للشؤون العسكرية على هذه السيدة وأجرت مقابلة معها بينما أكـدت أجهـزة                 
  .أنها لم تتمكن من العثور عليها، مما سمح بإغالق الملف في القضاءالهجرة 

وقالت السيدة التي تحمل اسم فيريجينيا إن باراك وزوجته نيلي بريل وظفاها للقيام بأعباء منزلية عـدة،                 
  .على الرغم من أنها لم تك تملك تصريح عمل ودون أن تخضع لفحص أمني

  .الصارم حول اليد العاملة األجنبية في إسرائيلوبذلك يكون باراك قد تجاوز القانون 
  ١٨/١٠/٢٠١٠، عكاظ، جدة

  
  غرب غزة إسرائيليةفي غارة  شابيناستشهاد  .٣٧

 آخر بجراح خالل غارة شنتها احدى المقاتالت وأصيباستشهد شابان فلسطينيان :  اشرف الهور-غزة 
 سلمية الناطق باسم أبووقال ادهم  . على منطقة السودانية الواقعة شمالي غرب مدينة غزةاإلسرائيلية

 ٢٢(، والشاب محمد هشام زقوت ) عاما٢١( كال من الشاب محمود جابر وشح إنالخدمات الطبية 
 لمستشفى كمال عدوان إثرها ونقال على اإلسرائيلية آخر بجراح جراء الغارة أصيباستشهدا فيما ) عاما

يها للشبان الثالثة الذين كانوا على ما يبدو  جهة مسلحة في غزة تبنأيولم تعلن  .شمال قطاع غزة
  .إسرائيل صواريخ على جنوب إلطالقيحضرون 

 إطالق الشابين كانا ضمن مجموعة من النشطاء كانوا يحاولون أن اإلسرائيليمن جهته زعم الجيش 
تم "وقال متحدث عسكري  . المجاورة لحدود القطاع لحظة االستهدافاإلسرائيليةقذائف تجاه المناطق 

  ."إسرائيل صاروخ على إلطالقاستهداف النشطاء في هجوم جوي بعد ان تم رصدهم يجهزون 
  ١٨/١٠/٢٠١٠القدس العربي، لندن، 

  
   فلسطينياً بمواجهات في سلوان٢٠إصابة  .٣٨

 مقدسياً بجروح وحاالت اختناق، مساء األحد ٢٠أصيب ما يقارب :  محمد القيق- القدس المحتلة
هات عنيفة اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات االحتالل في بلدة سلوان ، خالل مواج١٧/١٠/٢٠١٠

إن ": فلسطين أون الين"وقال مدير مركز إعالم القدس محمد صادق لـ. جنوب المسجد األقصى المبارك
  ".  مستخدمة الكالب البوليسية وأسلحة حديثة،قوات االحتالل حاصرت بلدة سلون من جميع المداخل

  ١٧/١٠/٢٠١٠، ن أون الينموقع فلسطي
  



  

  

 
 

  

            ١٩ ص                                     ١٩٤١:         العدد       ١٨/١٠/٢٠١٠اإلثنين  :التاريخ

  االحتالل يهّود التعليم في القدس .٣٩
كشف تقرير خاص صادر عن وحدة شؤون القدس ووزارة اإلعالم :  جمال جمال-القدس المحتلة 

 في تجهيل الطلبة المقدسيين، وغياب عملية تعليمية  كبيراً االحتالل يلعب دوراًأنالفلسطينية في رام اهللا 
 حوالي أنعلى نسخة منه، " الدستور"وبين التقرير الذي حصلت . لتعليم الجيدمسؤولة ترقى بمستوى ا

في سن % ٤،٥في سن التعليم األساسي و% ٢٦،٥من سكان القدس في سن التعليم العام منهم % ٣١،٥
 داخل  طالبا٧٩٤١٨ً منهم ١٢٢٤٤٩التعلم الثانوي، أن إجمالي طالب التعليم العام بالقدس يقدر بـ

بيد أن معدل التحاق المقدسيين في التعليم العام .  يقطنون ضواحي القدسطالباً ٤٣٠٣١الحواجز و
، وأن انخفاض معدل %٨٧،٥، وهذا المعدل أقل من معدل الضفة الغربية وقطاع غزة والبالغ %٧٤،٣

االلتحاق المقدسيين بالمقارنة مع الضفة وغزة ناتج عن انخفاض معدل االلتحاق في المرحلة الثانوية 
، وهذا ناتج عن رغبة الطلبة في العمل بدالً %٥٧في حين يبلغ المعدل في الضفة وغزة % ٥٢،٦بلغ وي

  .من إكمال دراستهم الثانوية، وذلك بسبب الظروف االقتصادية الصعبة التي يعيشها أبناء مدينة القدس
تابعة لها على حساب  سياسة لجذب الطلبة المقدسيين إلى المدارس السلطات االحتالل تتبع حالياً"وقال 

. المدارس الخاصة والمدارس التابعة لألوقاف من أجل فرض وتدعيم سيطرتها على المؤسسات التعليمية
بمنعها من التوسع والحد من البناء، : كما تمارس التضييق على المدارس الحكومية والتابعة لألوقاف
دحام في الغرف الصفية، ويقلل من قدرات وإجراء الصيانة الدورية للمدارس، مما يرفع من مستوى االز

كما تعترف وزارة الداخلية بعائالت الطلبة . هذه المدارس االستيعابية لدفع الطلبة لاللتحاق بمدارسها
المنتسبين إلى مدارس المعارف والبلدية كمقيمين في القدس، بينما الطلبة المنتسبين إلى المدارس الوطنية 

  . لسحب هوياتهمأسرهمة في المدينة وتتعرض ال تعتبر دليالً على اإلقام
  ١٨/١٠/٢٠١٠الدستور، عّمان، 

  
  االحتالل يغلق البلدة القديمة في الخليل .٤٠

أغلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي ميدان البلدة القديمة في مدينة الخليل، إثر : عبد القادر فارس -غزة 
للمطالبة بإعادة فتح شارع الشهداء في قلب خروج الفلسطينيين في المدينة في مسيرات جماهيرية حاشدة 

في المسيرة على إعادة فتح شارع الشهداء وبحرية حركة المواطنين  وألح المشاركون. المدينة
الفلسطينيين في مدينة الخليل، األمر الذي دفع جنود االحتالل إلى االعتداء عليهم ومنعهم من الوصول 

  . بوجه الفلسطينيينإلى ساحة البلدية، بحجة أنها طريق مغلقة
  ١٨/١٠/٢٠١٠عكاظ، جدة، 

  
  شق طريق استيطانية جديدة شمال الخليل .٤١

 جديدة في أراضي البويرة شمال استيطانية بشق طريق أمس شرع المستوطنون اليهود : بترا–رام اهللا 
 أمسوأفاد شهود عيان في الخليل أن جرافات االحتالل شرعت منذ ساعات صباح . مدينة الخليل

  .أربعف أراضي البويرة لغايات توسيع مستوطنة خارصينا القريبة من مستوطنة كريات بتجري
  ١٨/١٠/٢٠١٠الرأي، عّمان، 

  
  المستوطنون يغرقون عنب الخليل بمياه عادمة .٤٢

المقامة على أراضي مواطنين فلسطينيين من بلدة " عتصيون" أغرق مستوطنون من مستوطنة :رام اهللا
وقال الناطق اإلعالمي لمشروع التضامن  .مس، كروم عنب بمياه عادمةبيت أمر بمحافظة الخليل، أ

 على مستوطنين فتحوا برك الصرف الصحي التابعة للمستوطنة ليالً"الفلسطيني، محمد عوض، إن 
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أراضي مواطنين مزروعة بالعنب في منطقة واد شخيت شمال البلدة، وأغرقوا عشرات الدونمات 
  ".كيتها لعائلة صبارنةالمزروعة بالعنب التي تعود مل

  ١٨/١٠/٢٠١٠الغد، عّمان، 
  
  شمال غزة  ماليين يورو لبناء محطة معالجة المياه العادمةاربعةتوقيع اتفاقية بقيمة  .٤٣

 وقّع كل من الدكتور علي الجرباوي، وزير التخطيط والتنمية اإلدارية، والدكتور شداد العتيلـي،  :رام اهللا 
ن مع دوف زيرا المدير التنفيذي لوكالة التنمية الفرنـسية وفريـديريك            رئيس سلطة المياه ، اتفاقية تعاو     

ديسانو القنصل الفرنسي العام لدى السلطة الوطنية الفرنسية، حول مشروع بناء محطة معالجـة الميـاه                
وتعتبر هذه المنحة جزءا من الدعم العام الذي تقدمه         .  ماليين يورو  ٤العادمة اإلقليمية لشمال غزة بقيمة      

  . مليون دوالر سنويا١٠٠ًمة فرنسا لفلسطين والبالغ حوالي حكو
ويهدف هذا المشروع إلى تحسين الوضع البيئي والصحي في تلك المنطقة حيث يخدم المشروع حـوالي                

 شخص من سكان شمال غزة، عبر بناء محطة معالجة بيولوجية، باالضافة الى إقامة جهـاز                ٢٥٠،٠٠٠
  .دمة وإعادة استخدامهازراعي من اجل تنقية المياه العا

 ٢٠٠٥وتأتي هذه االتفاقية كمرحلة ثانية واستكماالً للمرحلة األولى من المشروع الذي بدأ تنفيذه في العام                
 ٤٦بتمويل من الحكومة الفرنسية والبنك الدولي وبلجيكا والسويد واالتحاد األوروبي والذي بلغت قيمتـه               

لمشروع بناء محطة ضخ في بيت الهيـا مـن أجـل تنقيـة              وتم في المرحلة األولى من ا     . مليون دوالر 
الحوض ولنقل مياه المجاري للموقع الجديد في جباليا وذلك لتفادي أية تدفقات من المناطق المحيطة لبيت                

  .الهيا
  ١٨/١٠/٢٠١٠الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
   طفالً فلسطينياً دهسه مستوطنيستجوباالحتالل : القدس .٤٤

 الشرطة أن أمس ميكي روزنفلد اإلسرائيلية الناطق باسم الشرطة أعلن: االتعالء المشهراوي، وك
 احد الفتيين الفلسطينيين اللذين دهسهما مستوطن يهودي بسيارته في القدس األول أمستستجوب منذ 

 األول أمس أوقف)  سنة١٢(عمران منصور"الشرقية بينما كانا يحمالن حجارة، وصرح روزنفلد بان 
  ."سيطلق سراحه قريبا" الفتى أن موضحا "الده بجانبه باستمرارالستجوابه وو

  ١٨/١٠/٢٠١٠االتحاد، أبو ظبي، 
  
  ٢٥ قيد االعتقال وأسيران شقيقان يدخالن عامهما الـ  عاما٢٨ً فلسطيني ينهي أسير .٤٥

 أن إال فلسطيني في سجون االحتالل اإلسرائيلي أسير آالف ٨ حوالييقبع : وليد عوض -رام اهللا 
 علي عثمان مصلح األسير مرت عليه سنوات طويلة خلف قضبان تلك السجون والمعتقالت مثل بعضهم
  .٢٩ ودخل عامه الـ ٢٨ السنة الـ أيام قبل أنهىالذي 
 أفادت اللجنة الوطنية العليا لنصرة األسرى بان األسيرين الشقيقين المقدسيين عبد الناصر داوود كما

، دخال السبت عامهما الخامس والعشرين في ) عاما٤٤ً(ارق ، وشقيقه ط)عاما٥١ً(مصطفى الحليس 
  .سجون االحتالل بشكل متواصل

  ١٨/١٠/٢٠١٠القدس العربي، لندن، 
  
  ١٩٤٨مشهد لنكبة مستمرة منذ .. "العراقيب" .٤٦

تتعرض منطقة النقب في الجنوب الفلسطيني المحتل، لعمليات تهجير ونهب :  محمد الرنتيسي-رام اهللا 
، تارة تحت حجج واهية، وتارة أخرى بذرائع ٤٨بداية االحتالل اإلسرائيلي في العام لألراضي، منذ 
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عسكرية وثالثة مدنية، والنتيجة واحدة، استهداف المواطن الفلسطيني في أرضه، بحيث يتم اقتالعه منها 
قرية في  ٤٥ويتهدد المخطط اإلسرائيلي أكثر من  .وتسخيرها لخدمة المشاريع االستيطانية اإلسرائيلية

، ويقطن في هذه القرى أكثر النقب العربي الخاضع لسيطرة االحتالل اإلسرائيلي منذ أكثر من ستين عاماً
 ألف نسمة، ترفض سلطات االحتالل االعتراف بهم، وال توفر لهم أي خدمات أو مرافق عامة، ٨٠من 

  .ائر على األرض هناكما هي إال واحدة من هذه القرى التي تعيش الصراع الد" العراقيب"وقرية 
 لتهويد منطقة النقب، تحت غطاء تطويرها، حيث ومنذ عدة عقود، أطلقت سلطات االحتالل مشروعاً

صادرت بموجب هذا المشروع آالف الدونمات من السكان العرب، وأقامت عدة مستوطنات يبلغ عدد 
  .لك المنطقة نحو نصف مليون مستوطن، بما يفوق عدد السكان العرب في تسكانها حالياً

 هي األشد سخونة في الداخل الفلسطيني، وتعد الهجمات المتواصلة والمتعاقبة وتشهد منطقة النقب أحداثاً
التي تشنها سلطات االحتالل ضد قرية العراقيب، بمثابة تحول مفصلي في المخطط االستعماري، الهادف 

امل ست مرات خالل األشهر القليلة لتهجير سكان المنطقة، حيث تعرضت القرية لإلزالة والهدم بالك
أخطر ما في األمر، أن عمليات هدم القرية وإزالتها، عادة ما تتم عبر قرار رسمي صادر  و.الماضية

عن أعلى المستويات في حكومة االحتالل، كما يدور الحديث وفق مصادر إسرائيلية عدة، عن تشكيل 
من قرى النقب، وضمان عدم رجوع سكانها بعد هدم لجنة خاصة لمتابعة عملية إبادة القرية ومثيالتها 

  .منازلهم وتهجيرهم منها وتركهم دون مأوى
، وحتى "دولة إسرائيل" عن إقامة وتشير معلومات من العراقيب، إلى أن القرية أقيمت قبل اإلعالن رسمياً

باء واألجداد، ، ويؤكد األهالي حقهم في أرضهم التي ورثوها عن اآل"المنظمة الصهيونية"قبل تشكيل 
وأنهم وحدهم أصحاب الحق فيها إلى األبد، وهم يرون في السياسة اإلسرائيلية المتبعة تجاه قريتهم، 

وفي  .مخططا إلزالة القرية ومصادرة أراضيها بعد طرد أصحابها منها، بغية إقامة المستوطنات عليها
رافاتها العسكرية الضخمة إلى حطام كل مرة تهدم فيها سلطات االحتالل منازل القرية وتحولها بفعل ج

ورماد، يلجأ األهالي لنصب الخيام على أنقاضها، تمهيدا لبنائها من جديد، في تحد واضح لسياسات 
  .االحتالل، وتأكيدا منهم على تمسكهم بأرضهم

  ١٨/١٠/٢٠١٠الدستور، عّمان، 
  
  "سطينتحديات تواجه أطفال فل"كلية دبي لإلدارة الحكومية تنظم محاضرة حول  .٤٧

تأثيرات المستقبل : أطفال فلسطين"استضافت كلية دبي لإلدارة الحكومية محاضرة تحت عنوان : دبي
 .، تم خاللها تسليط الضوء على التحديات التي تواجه األراضي الفلسطينية في ظل االحتالل"والغد واليوم

عيد، وكارن لينهان مروز، جمانة عودة، مديرة مركز الطفل الفلسطيني الس. دألقى المحاضرة كل من و
رئيسة معهد األطفال في الشرق األوسط، وعرضت المحاضرتان نتائج التقارير الميدانية التي أجريت في 

  .الضفة الغربية وقطاع غزة، كما شرحتا الدور األساسي للتعليم في تنشئة رواد المستقبل الفلسطينيين
من سكان % ٥٢ عاماً ما نسبته حوالي ١٨ن سن يشكل األطفال ممن هم دو: "وقالت كارن لينهان مروز

من % ٢٥ويعد أكثر من نصف السكان عاطلين عن العمل، في حين يعاني أكثر من . الضفة الغربية
وبحسب الوكالة األمريكية للتنمية العالمية، فقد بلغ . األطفال الفلسطينيين من سوء التغذية الحاد أو المزمن

  ".ل الفلسطينيين درجة الخطر ويعد من أعلى نسب االنتشار في العالمانتشار سوء التغذية بين األطفا
  ١٨/١٠/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 

  
  الباردمخيم نهر  لبناني لترميم ما هشّمته حرب -كورال فلسطيني  .٤٨

لم تكن الشابة الفلسطينية ياسمين على عالقة جيدة بأترابها اللبنانيين المقيمين في محيط مخيم : زينة ب
ولم تكن والدة الشاب اللبناني وليد تسمح له بزيارة صديقه في المخيم بعد أحداث . ارد حيث تعيشنهر الب
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كذلك األمر مع عدد من الشباب والشابات الفلسطينيين واللبنانيين الذين عاشوا عالقة . نهر البارد األخيرة
ء الشباب أن يكونوا اليوم وأريد لهؤال .متوتّرة بسبب الظروف التي فرضتها حرب البارد على المنطقة

 "البارد"نموذجاً لتخطي الخالفات التي تولدها السياسية والحروب، وأن يزيلوا الحواجز النفسية بين 
 الذي ُأطلق رسمياً مساء الجمعة الماضي على "الكورال اللبناني الفلسطيني"ومحيطه من خالل مشروع 

  . لتراث الفلسطيني واللبناني والعراقي أغنية من ا١٥مسرح بيروت في عين المريسة، منشداً 
 الذي أطلقه برنامج "النهوض المبكر في البلدات المحيطة لمخيم نهر البارد"ويأتي النشاط ضمن مشروع 

 ثالثين حواليوللمناسبة، وقف أمس األول . األمم المتحدة اإلنمائي في لبنان بتمويل من الحكومة اإليطالية
نيين على مسرح بيروت، وغنّوا مواويل فلسطينية وأغاني لزكي ناصيف شاباً وشابة لبنانيين وفلسطي

وأخرى من التراث العراقي تحت إشراف المايسترو باركيف تسالكيان الذي بدأ اإلعداد للمشروع قبل 
وحضر الحفل مدير برنامج األمم المتحدة في لبنان سيف الدين أبارو، ومدير مكتب التعاون . عام

  .فابيو ميلوني وشخصيات فلسطينية ولبنانيةااليطالي في لبنان 
حّل الخالفات بين الفلسطينيين وبين اللبنانيين، فجاءت " إلىويؤكد تسالكيان على أن المشروع يهدف 

الكورال سيشارك في مباريات " أن إلىر اشأ، و"فكرة إنشاء الكورال للحفاظ على التراث العربي ونشره
   ."عالمية في فرنسا في أيار المقبل

  ١٨/١٠/٢٠١٠السفير، بيروت، 
  
  قصة غاندي الفلسطيني في فيلم .٤٩

عبر " بدرس" تتجه الكاميرا في المشاهد األولى من الفيلم الوثائقي الفلسطيني الجديد :يوالند نيل -القدس 
  .طريق متعرج يقودها إلى منزل بطل الفيلم والشخصية الرئيسية فيه الناشط الفلسطيني عايد مرار

ليس لدينا وقت "لتالي يتحدث مرار إلى الكاميرا موجها حديثه إلى الجمهور اإلسرائيلي قائال وفي المشهد ا
  ".للحرب، نريد أن نربي أطفالنا في سالم وأمل

األراضي الفلسطينية المحتلة سنة مرار يعيش في قرية صغيرة ضمن ست قرى تقع على الحدود بين 
 كان من المفترض فصلها بسبب الجدار العازل  والضفة الغربية المحتلة وهي القرى التي١٩٤٨

 فدان ٣٠٠ وهو ما كان سيؤدي لحرمان سكان هذه القرى من الوصول إلى ٢٠٠٣ سنةاإلسرائيلي منذ 
  .من أراضيهم بل وتدمير أشجار الزيتون

الفيلم مشترك اإلنتاج بين فلسطيني وإسرائيلي ويتابع المظاهرات السلمية التي قام بها سكان القرى 
  .حتجاجا على بناء الجدار اإلسرائيليا

  .إسرائيل" الفيلم اآلن في العديد من المدن في أنحاء العالم مثل نيويورك ولندن ورضويع
إن الفيلم الوثائقي يتناول " جست فيجين"وتقول مخرجة الفيلم جوليا باشا وهي عضو بجماعة ناشطة هي 

السؤال كان أين هو غاندي الفلسطيني، لماذا ال "أضافت و . لطالما طرحته الجماعة التي تنتمي إليهاسؤاالً
نحن "واستطردت قائلة  ".يلجأ الفلسطينيون إلى المقاومة السلمية؟ إذا قاموا بذلك فربما سيتحقق السالم

  ".نعرف أن األوضاع على أرض الواقع أكثر تعقيدا ولكننا كنا نبحث عن قصة نجاح عندما صنعنا الفيلم
  ١٧/١٠/٢٠١٠، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 

  
   اإلجراءات األحادية الستئناف المفاوضاتبوقفاألردن يطالب  .٥٠

 اكد العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني امس خالل استقباله وزير الخارجية اليوناني              : أ ف ب   -عمان  
يستدعي وقـف كـل     "ن واإلسرائيليين   ديمتريس دروتساس ان استئناف مفاوضات السالم بين الفلسطينيي       

  ."اإلجراءات األحادية الجانب التي تهددها وعلى رأسها بناء المستوطنات
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ايجاد البيئة الكفيلة باسـتئناف     ": ونقل بيان صادر عن الديوان الملكي األردني عن الملك عبد اهللا قوله ان            
وأكـد  . "ى رأسها بناء المستوطنات   المفاوضات يستدعي وقف كل االجراءات األحادية التي تهددها، وعل        

أهمية استمرار دول االتحاد األوربي في دعم الجهود المبذولة لتجاوز العقبات والتحديات التي تعتـرض               
عالقات التعاون الثنائي وآخر التطورات المتصلة بجهـود        "وتم خالل اللقاء بحث     . "المفاوضات المباشرة 

  ."تحقيق السالم في المنطقة
 ١٨/١٠/٢٠١٠ ،الحياة، لندن

 
  يهودية الدولة يتعارض مع جوهر معايير حقوق االنسان: االسالميةمجلس المنظمات والجمعيات  .٥١

ـ             يهوديـة  "أصدر مجلس المنظمات والجمعيات االسالمية أمس بيانا حول مطالبة اسرائيل باالعتراف بـ
لمواطنة والقيم الديمقراطيـة    يتعارض مع جوهر ا   " الدولة اليهودية النقية  "أشار فيه الى ان مفهوم      " الدولة

  .ومع المعايير الدولية لحقوق االنسان الواردة في االعراف الدولية والتي تحظر التمييز بجميع اشكاله
وقال البيان الذي وقعه أمين عام مجلس المنظمات والجمعيات اإلسالمية المهندس محمد خير الكيالني ان               

 يمارس فيها التطابق التام بين الدين والقومية ، وهو ما تسعى            اسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي      
اليه إسرائيل بجميع الوسائل المتاحة لها لتفريغ األراضي الفلسطينية من أهلها وأصحابها الفلـسطينيين ،               

  .وإجالئهم على اساس تمييز ديني واالستيطان محلهم ، وهو ما يتصادم مع ما اقرته الشرائع الدولية
يان الحكومات العربية بسحب المبادرة العربية أو على األقل تجميدها في الوقـت الحاضـر ،                وطالب الب 

وانشاء صندوق مالي تشارك فيه جميع الدول العربية واإلسالمية من أجل دعم صمود الشعب الفلسطيني               
لـى  ، ولتثبيته في أرضه وحماية األماكن المقدسة من التهويد وخاصة القدس الشريف ، كرد عملـي ع                

المشروع الصهيوني، واتخاذ موقف عربي رسمي موحد حول موضوع يهودية الدولة ، ينسجم مع عقيدة               
  .االمة وقناعتها التاريخية، وحتى ال يسجل التاريخ موقفاً عربياً متخاذالً

واضاف أن مصطلح يهودية الدولة اليوم بات يمثل في اآلونة األخيرة جوهر ومضمون الغايات األسـمى    
ف الكبرى إلسرائيل ، وتحولت مقولة الدولة اليهودية بصورة غير مسبوقة وال معهودة إلى القاسم               واألهدا

المشترك بين مختلف التيارات والكتل واألحزاب واالتجاهات السياسية واالجتماعية والثقافية في إسرائيل            
  .على حد سواء

 ١٨/١٠/٢٠١٠، الدستور، عّمان
 
  " فلسطين وحق العودة يمنعان التوطيندولة "وثيقةالكنيسة تطلق : لبنان .٥٢

 االسرائيلية منذ انطالقها فـي ايلـول        -رغم العراقيل التي تواجهها المفاوضات الفلسطينية        :ريتا صفير 
الماضي، تواصل جهات لبنانية وال سيما منها اطراف مسيحيون السعي الى بلورة رؤية شـاملة تتنـاول                 

  .ا الشأن وخصوصا في ما يتعلق بملفي االمن والالجئينالملفات التي يفترض ان تطول لبنان في هذ
شرعت الكنيسة بالتعاون مع الهيئات الدائرة في فلكها وفي مقدمها الرابطة المارونية، فـي وقـت                حيث  

سابق في توحيد الجهود تمهيدا لوضع تصور يرتكز على تقديم مقاربة علمية شـاملة لملـف التـوطين                  
خذ والرد، عقب اقرار حق العمل لهؤالء، فان اول الغيـث فـي هـذا               غداة اال ) ٢٠١٠-٩-١٤" النهار("

قيام دولة فلسطين وحق عودة الالجئين الفلـسطينيين        "الشأن تمثل في وضع اللمسات االخيرة على وثيقة         
  .، التي يتوقع اطالقها في االسابيع المقبلة"يمنعان التوطين

الخارجية والديبلوماسية اللبنانية بهـدف تحديـد       وتبرز في هذا الباب ايضا دعوة الى تفعيل دور وزارة           
مفهوم لبنان التفاوضي حيال الملف، الى اقتراحات باعادة افتتاح مكتب ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية              

" االونروا"في بيروت ورفعه الى مبدأ سفارة بهدف توحيد مرجعيتي التواصل اللبنانية والفلسطينية، ودعم              
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جتمع المدني لتعزيز الحوار وتطوير االجراءات المتبعة قضائيا وعسكريا وأمنيـا           واطالق شراكة مع الم   
  .بما يحفظ سيادة الدولة على المخيمات

وفي اطار الحرص على طرح عملي، تقترح الوثيقة خيارات حلول ممكنة، منها عـودة الالجئـين الـى     
ويضات، ولم الشمل انطالقـا     االراضي الفلسطينية مع منحهم محفزات اقتصادية تندرج ضمن صندوق تع         

  . من رفض الكنيسة المتكرر ليهودية اسرائيل
.  مـستويات اساسـية    ٣يطرح الملف الذي يتجاوز عدد صفحاته الخمسين قضية التوطين مرتكزا على            و

 الفلسطينية ومـسارها، وثانيهـا تحديـد األخطـار الـسياسية            –اولها تصويب مفاهيم العالقات البنانية      
االمنية واالجتماعية واالقتصادية ألي تسوية قد تأتي على حساب لبنـان فـي موضـوع               والديبلوماسية و 

ـ       متكاملة، بنفس وطني عام متكامل يهـدف الـى         " خريطة طريق "الالجئين، فيما يطرح ثالثها ما يسمى ب
  .جمع اللبنانيين حول مسألة رفض التوطين التي نص عليها الدستور اللبناني

ضمنه الوثيقة، فيتمثل في اقتراح لبنان اصدار بطاقة الجئ موحدة امام الجامعة            اما الطرح االبرز الذي تت    
العربية تتساوى فيها االمتيازات في الحقوق االنسانية، االمر الذي من شأنه تعزيز انتمائـه الـى دولـة                  

  . فلسطين مستقبال
جانب الحالي مـع اقتـراح   الى ذلك، يتواكب رفض الوثيقة المتجدد لتملك الفلسطيني وفقا لقانون تملك اال          

يقضي بالشروع في دراسة مقارنة تتناول قوانين التملك المعمول بها في الدول العربية، وذلك بـالتزامن                
  .رافق اقرار حق العمل" االلتباس"مع اقرار بحصول نوع من 

ـ               ل لبنـان   وفي اطار تمسكها بالموقف السيادي للدولة البنانية، ال تتوانى الوثيقة عن تجديد رفضها تحوي
 اللبنانية، والفلسطينية   -عدة منها تصفية القضية الفلسطينية وتصفية الحسابات اللبنانية         " لتصفيات"منصة  

  . الفلسطينية، ويبقى اهمها االقليمي منها-
 ١٨/١٠/٢٠١٠، النهار، بيروت

  
   قلق مصري من تسريبات عن هجوم إسرائيلي على غزة":المصريون" .٥٣

، أن تسريب جهات مرتبطة بوزارة الـدفاع اإلسـرائيلية أنبـاء عـن              "ونالمصري"علمت  : أحمد عثمان 
في قطاع غزة أشعل موجـة مـن        " حماس"االستعداد لعمل عسكري موسع يهدف إلى إنهاء حكم حركة          

القلق في الدوائر المصرية، وتحركات مضادة للحيلولة دون شن العملية العـسكرية المرتقبـة، تحـسبا                
صري، األمر الذي قد يفتح الباب أمام هروب كبير من سكان قطاع غـزة إلـى                لتداعياتها على األمن الم   

  .سيناء
وأجرت مصر اتصاالت مكثفة مع إسرائيل في أعقاب تسرب تلك المعلومات، بهدف إقناعها بالعدول عن               

  . "حماس"توجيه ضربة عسكرية ضد 
لقطاع، وهو ما يأمل معه     على ا " حماس"وتتوقع مصر أن يؤدي شن الهجوم على غزة إلى تعزيز سيطرة            

التي تعول عليهـا  " رد الكرامة"المسئولون المصريون استجابة الجانب اإلسرائيلي لهم، لوقف تنفيذ عملية  
إسرائيل، لتجاوز فشل العمليات العسكرية التي شنتها إسرائيل مؤخرا على القطاع، والتي ستعد العمليـة               

اإلسرائيلي جابي أشكنازي الذي يستعد للرحيل فـي        األخيرة، بحسب تصريحات منسوبة لرئيس األركان       
  .فبراير

خالل المرحلة القادمة إلقناعها بعدم اإلقدام      " حماس"وبموازاة ذلك، تسعى مصر إلى تكثيف اتصاالتها مع         
على أي خطوات من شأنها أن تثير استفزاز إسرائيل، وعدم القيام بأي هجمات قد تعطيها مبـررا لـشن               

  .على القطاع" رد الكرامة"حملة 
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بالسفر عبـر معبـر رفـح إلـى         " حماس"أن رفض مصر السماح لثالثة من قادة        " المصريون"وعلمت  
السعودية ألداء فريضة الحج هذا العام يأتي في سياق الضغوط التي تمارسها القـاهرة علـى الحركـة                  

  . ة الفلسطينيةللتعاطي بإيجابية مع جهودها لمنع تفجر الوضع في قطاع غزة وتسريع إتمام المصالح
 ١٨/١٠/٢٠١٠، المصريون، القاهرة

  
   يلغي دعوة بيريز لزيارة الرباطي المغربالعاهل .٥٤

استهلت القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي نشرتها الرئيسية أمس باإلعالن عن إلغاء الملك المغربـي               
  . لزيارة الرباطمحمد السادس الدعوة التي كان قد وجهها للرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز 

وتبين أن الدعوة كانت قد وجهت أصال للرئيس اإلسرائيلي في نطاق مؤتمر اقتصادي دولي يعقـد فـي                  
وسارعت السلطات اإلسرائيلية لتسريب أمر الدعوة واإلشارة إلى أن الدعوة ملكيـة،            . العاصمة المغربية 

  . وأن بيريز سيجتمع بعدد آخر من المسؤولين المغاربة
وقال المراسل السياسي للقناة الثانية أن رسالة       . لك المغربي عاد وغير موقفه من دعوة بيريز       غير أن الم  

وأضـاف أن الرسـالة     . مغربية وصلت إلى الرئيس اإلسرائيلي تبلغه بالرغبة في عدم الحـضور اآلن           
 أشارت إلى أن بيريز شخصية مرحب بها على الدوام في المغرب، غير أن الظروف الحالية ال تـسمح                  

  . بهذه الزيارة في ظل سياسة االستيطان في القدس المحتلة والجمود في العملية السـياسية
وأشار التلفزيون اإلسرائيلي إلى أن إلغاء المغرب للدعوة يشهد على تدهور مكانة إسرائيل، وخـصوصا               

  . لدى أصدقائها
لعالقة معهم بـسبب سياسـة      واعتبر التلفزيون ان النظام المغربي من أصدقاء إسرائيل الذين تضررت ا          

  . حكومة بنيامين نتنياهو
  ١٨/١٠/٢٠١٠، السفير، بيروت

  
  "٥شريان الحياة " أردنيين من مرافقة ١٠ ناشطا بينهم ١٨مصر تمنع  .٥٥

 أردنيين، من مرافقة قافلة شريان      ١٠ شخصا منهم    ١٨ منعت السلطات المصرية     : زايد الدخيل  - الالذقية
 طريقها الى قطاع غزة عبر األراضي المصرية، وفقا للمـدير التنفيـذي              الى ميناء العريش في    ٥الحياة  

  .للقافلة كيفن اوفندن
وشملت قائمة المنع كالً من نقيب المهندسين السابق وائل السقا، وإسماعيل نـشوان، وابنـه مـصطفى                 
نشوان، وعالء برقان، وخضر المشايخ، وعمران شريم، وخليل ابو شـقرة، وزكريـا نوفـل، وفـرج                 

فغاني، وزكي بني ارشيد على الرغم من عدم مشاركته في القافلة، إضافة الى سـتة بريطـانيين هـم                   اال
جورج غاالوي، ورون مكاي، وعمر نضير، وأرشاد محمد، وأمينة اوديم، وزاهر بيراوي، وشخـصين              

  .يحمالن الجنسية التركية من أصل ستة مشاركين أتراك، هما أورهان توكجا وعمر كرابجك
وي إنه ال يوجد مبرر منطقي لمنع بعض المشاركين من دخول االراضي المـصرية ودخـول              وقال غاال 

ال يهددون األمن المصري، وخص بالذكر المواطنين التركيين اللذين حمال معهما ترابا            وأنهم  قطاع غزة،   
من قبور شهداء اسطول الحرية االتراك، لخلطها بتراب غزة، وزراعة، للتعبيـر عـن العالقـة بـين                  

  .لشعوب، وتخليد ذكرى الشهداء الذين أرادوا الدخول الى القطاع وكسر الحصار المفروض عليها
 ١٨/١٠/٢٠١٠، الغد، عّمان

  
  موسى يطالب مجلس األمن بالتصدي للعبث اإلسرائيلي .٥٦

دان األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى طرح الحكومة اإلسرائيلية مناقصة لبناء وحدات             : القاهرة
وطالب مجلس األمن   . "استفزازية"انية جديدة في القدس الشرقية المحتلة، واصفاً تلك الخطوة بأنها           استيط
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بالتصدي لهذا العبث اإلسرائيلي الذي ال يترك مجاالً لنجاح أي عملية سلمية قد تصب في مصلحة كـل                  
 اسـتئناف   وقال في بيان أمـس إن إسـرائيل تؤكـد بـذلك أن            . األطراف أو توصف بالعدالة والتوازن    

المفاوضات المباشرة لن يؤدي إال إلى توفير غطاء للسياسة اإلسرائيلية التي تعمل علـى إجهـاض أي                  
  .فرصة حقيقية إلقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

وكان موسى التقى أمس نائب وزير خارجية إيطاليا ستيفانيا كراكسي التي عبرت عن قلق بالدها إزاء ما                 
ألراضي الفلسطينية المحتلة والعقبات التي تواجه عملية السالم، خصوصاً ما يتعلق بموضوع            يجري في ا  

  . استمرار بناء المستوطنات في األراضي الفلسطينية
 ١٨/١٠/٢٠١٠، الحياة، لندن

 
   الدول العربية للمنتجات الفلسطينية في بفتح أسواقيوصيملتقى مجتمع األعمال العربي  .٥٧

س ميشيل سليمان رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس اتحاد رجال االعمـال العـرب             استقبل الرئي : بيروت
 دولة عربية مساء الجمعة الماضية،وذلك بمناسـبة        ١٤حمدي الطباع واعضاء مجلس ادارة االتحاد من        
  .انعقاد الملتقى الثالث عشر لمجتمع االعمال العربي

د ظهر اليوم االول من الملتقى واسـتمع الـى          استقبل الحريري رئيس واعضاء مجلس ادارة االتحاد بع       و
وجهة نظر وتطلعات رجال االعمال العرب لتحقيق مزيد من التعاون العربي في مجال العمـل العربـي                 

وطالب المشاركون الدول العربية بفتح أسـواقها للمنتجـات الفلـسطينية ودعـم المؤسـسات               .المشترك
  االقتصادية الفلسطينية واالستثمار في فلسطين

 ١٨/١٠/٢٠١٠، لرأي، عّمانا
  
   تأجيل قمة السالم المصغرة في باريس"إسرائيل"فرنسا تلزم الصمت إزاء إعالن  .٥٨

التزمت باريس الصمت إزاء اإلعالن الصادر عن مكتـب رئـيس الـوزراء             :  ميشال أبو نجم   - باريس
قبـل نهايـة شـهر    "ة اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تأجيل القمة التي كانت مقررة في العاصمة الفرنسي   

، بحسب ما قاله الرئيس نيكوال ساركوزي عقب لقائـه رئـيس الـسلطة              "الحالي) تشرين األول (أكتوبر  
ورغم أن فرنسا هي الجهة الداعية والمضيفة في آن، فإنهـا لـم             .  من الشهر الماضي   ٢٧الفلسطينية في   

 فـي الوقـت الـذي       تصدر أي تعليق رسمي ال بخصوص التأجيل وال بخصوص تحديد موعد جديـد،            
، وأن تـدعي    "إسـرائيل " القمـة مـن      "تأجيل" مصادر دبلوماسية عربية في باريس أن يعلن         "استهجنت"

  .السلطات اإلسرائيلية أن ثمة اتصاالت لتحديد موعد جديد
 التي ألمت بالدبلوماسية الفرنسية جراء قـرار        "الخيبة"وعزت مصادر واسعة االطالع صمت باريس إلى        

  . تئناف االستيطان في كامل األراضي الفلسطينية المحتلة اس"إسرائيل"
 عن مشاريعها االستيطانية الجديدة في القـدس        "إسرائيل" من إعالن    "غيظها"وال تخفي المصادر الفرنسية     

مباشرة عقب الزيارة التي قام بها وزيرا خارجية فرنسا وإسبانيا إلى المنطقة، وكان غرضها األول دعوة                
  .تجميد االستيطان إلى "إسرائيل"

خيبة "وجاء رد فعل باريس على لسان الناطق باسم الخارجية، برنار فاليرو، الذي أذاع بيانا عبر فيه عن                  
 وإلى وقـف كـل      "العودة عن قرارها  " إلى   "إسرائيل"ودعا البيان   .  من القرار اإلسرائيلي   "فرنسا العميقة 

  .عمليات االستيطان
 األميركي في موضوع المفاوضات، أن جهود       "المنهج" تتردد في انتقاد     وتعتبر المصادر الفرنسية التي ال    

 "خـسر " ألنـه    "تنتقل من تراجع إلى آخر    " وأن إدارة الرئيس أوباما      "طريق مسدود "واشنطن وصلت إلى    
  . التي تواجه فيها مع نتنياهو حول المستوطنات"لي الذراع"عملية 

١٨/١٠/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن  



  

  

 
 

  

            ٢٧ ص                                     ١٩٤١:         العدد       ١٨/١٠/٢٠١٠اإلثنين  :التاريخ

  
  استئناف المفاوضات إلى  يؤدي نترك أي باب  ال يجب أن:خارجية إيطاليانائبة وزير  .٥٩

عبرت نائبة وزير خارجية إيطاليا ستيفانيا كراكسي عن قلق بالدهـا إزاء مـا يجـرى فـي                  : وكاالت
األراضي الفلسطينية المحتلة والعقبات التي تواجه عملية السالم، خاصة فيما يتعلق بموضوع اسـتمرار              

وقالت كراكسي في تصريحات للصحفيين عقب لقائها األمين العـام لجامعـة الـدول               .اتبناء المستوطن 
األمر حرج للغاية، ومازال أمامنا مهلة الثالثين يوما، وال         "العربية عمرو موسى في القاهرة أمس األحد،        

  ".يجب أن نترك أي باب وال نطرقه ويجب أن نستغل كل فرصة حتى يتم استئناف المفاوضات المباشرة
١٨/١٠/٢٠١٠، الشرق، الدوحة  

  
   احتجاجا على قانون المواطنة العنصري "إسرائيل"إلى ته  زياريلغيمخرج بريطاني  .٦٠

أعلن المخرج البريطاني الشهير مايك لي، أمس، عن إلغاء زيـارة كانـت             :  برهوم جرايسي  -الناصرة  
العنصري، الـذي يفـرض علـى        بعد غد االربعاء، احتجاجا على قانون المواطنة         "إسرائيل"مقررة إلى   

  ".دولة يهودية ديمقراطية"طالبي الجنسية من غير اليهود إبداء الوالء إلسرائيل 
وقال المخرج البريطاني لي في رسالة بعثها إلى كلية الفنون التي كانت ستستضيفه في القدس المحتلـة،                 

 منـذ ان رأى  "إسـرائيل "رته إلى ، وقال إنه كان عليه أن يلغي زيا    "إسرائيل"إنه ارتدع مرارا عن زيارة      
  .كيف هاجمت أسطول الحرية

ولم أحسم كليا إلغاء زيارتي، ولكـن       "وأضاف أنه منذ العدوان على أسطول الحرية فإن الوضع تصاعد،           
في األيام األخيرة استؤنف االستيطان في القدس المحتلة والضفة الغربية، وأخيرا جاء قانون الوالء، الذي               

  .، حسب المخرج البريطاني"قصمت ظهر البعيركان القشة التي 
١٨/١٠/٢٠١٠، الغد، عّمان  

       
  محامو الجاسوس اليهودي بوالرد يطالبون أوباما بالعفو عنه .٦١

ذكرت تقارير إخبارية أمس أن محامي الجاسوس اليهودي جوناثان بوالرد الـذي تحتجـزه              : )وكاالت(
يكي باراك أوباما يحثونه فيهـا علـى العفـو عنـه            السلطات األمريكية وجهوا رسالة إلى الرئيس األمر      

  .وإخراجه من السجن 
أن المساعد السابق لوزير الدفاع األمريكي لورنس كـورب وجـه   " جيروزالم بوست"وأوضحت صحيفة   

" غير المتكافئ بـشكل كبيـر     "رسالة إلى أوباما حثه فيها على اإلفراج عن بوالرد، واصفاً الحكم عليه ب            
، وهـو كـان يـشغل هـذا         "إسرائيل"ير الدفاع األمريكي السابق كاسبر واينبرغر ل      وز" كره"وناتج عن   

كما طالب عدد من السياسيين األمريكيين باإلفراج عـن          . ١٩٨٧المنصب لدى الحكم على بوالرد عام       
بوالرد أبرزهم المدير السابق لوكالة االستخبارات المركزية جيمس ووسلي ورئيس لجنة االسـتخبارات             

  . الشيوخ دينيس ديكونشيني، إضافة إلى أعضاء جمهوريين في الكونغرس في مجلس 
١٨/١٠/٢٠١٠، الخليج، الشارقة  

  
   ١٩٥٢ و١٩٥١لف يهودي في أ "سرائيلإ" إلىطيارون كوبيون نقلوا  .٦٢

ان خمسة  " خوفنتود ريبيلدي " كشف مؤرخ الطيران الكوبي روالندو مارون لصحيفة         : و ص ف   -هافانا  
 ١٩٥١ الف يهودي من العراق وايران والهند واليمن فـي          ١٥٠ نحو   "سرائيلإ"وا الى   طيارين كوبيين نقل  

  . سنة٦٠، في عملية ظلت طي الكتمان قرابة ١٩٤٨ بعد قيام الدولة العبرية عام ١٩٥٢و
التي لم تعد موجودة اليـوم      " ايروفياس كوباناس انترناثيوناليس  "وروى  ان خمسة طيارين تابعين لشركة        

الى "  الفا من ايران   ٢٥"و"  الف الجئ قادمين من العراق     ١١٥نحو  "بينهم  "  الف يهودي  ١٥٠ نحو"نقلوا    
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ولفت الى ان هذه    . اليهود من الهند واليمن   " مئات"وقال ان الطيارين نقلوا     . ١٩٥٢ و ١٩٥١اسرائيل بين   
  ".الخطة المعقدة لم تكشف قط طوال ستين سنة"

بالقيـام  ) الراغبين في التوجه الى اسـرائيل     (السماح لليهود   الحكومات العربية   " وأضاف لنه ازاء رفض     
من أضخم  "وصعوبة القيام بالرحلة بحرا، نظمت الحكومة االسرائيلية اجالءهم في عملية جوية            " بذلك برا 

  ".عمليات الهجرة الجماعية بواسطة طائرات في التاريخ
١٨/١٠/٢٠١٠، النهار، بيروت  

  
 بعدما حلّت هاجسها األمني بالمفاوضات والتنسيق والجـدار         ٤٨الـ   تفّرغت لعرب    "إسرائيل": الزعبي .٦٣

  والحصار
، ومحاوالت  ٤٨في ضوء الهجمة االسرائيلية الشرسة والمتواصلة على عرب الـ          :  فاتنة الدجاني  -لندن  

تقليص حقوقهم السياسية والمدنية وإقصائهم وتقييد نشاط احزابهم وقياداتهم من خالل سلسلة من القوانين              
 الذي يشترط اعـالن     "قانون المواطنة "مشاريع القوانين العنصرية، وعلى رأسها اقرار الحكومة تعديل         و

، اضافة الى طروح من قبيل تبادل اراض وسكان في اي           "دولة اسرائيل يهودية وديموقراطية   "الوالء لـ   
 "الحيـاة "افي، التقت   تحت طائل الهوس الديموغر   ) الترانسفير(تسوية سلمية مقبلة، ودعوات الى ترحيلهم       

النائبة العربية في الكنيست حنين الزعبي لتستمع منها الى اسباب هذه الهجمة وسر تسارعها فـي هـذه                  
سألتها عن اوضاع الفلسطينيين في اسرائيل، والتحديات الراهنة امـامهم، كمـا سـألتها عـن                . المرحلة

  .موقفهم من اي تسوية سلمية مستقبليةانعكاسات اتفاقات اوسلو وعملية السالم والمفاوضات عليهم، و
  "دولة لكل مواطنيها"

 الى فشل مشروع تـدجينهم، فـي مقابـل تبلـُور            ٤٨عزت الزعبي الهجمة االسرائيلية ضد عرب الـ        
مشروعهم الوطني القائم على اساس المطالبة بدولة لكل مواطنيها والمضاد للصهيونية، كما أشارت الـى               

. لف انشغال اسرائيل باألراضي المحتلة، فانكفأت على تعزيز هوية الدولة         مسار المفاوضات الذي اغلق م    
اسرائيل لم تعترف ابداً بهويتنا وال بحقوقنا الجماعية القومية، وفي افضل االحوال تعتبرنـا              ": وأوضحت

الجديد هـو اكتـشاف     "لكنها اشارت الى ان     . "جزءاً يجب تدجينه وتشويه هويته وسلب موارده وأرضه       
 من خالل هبة القدس واالقصى وموقفنا من حرب لبنان ويهودية الدولة، ان مشروعها لتـدجين                اسرائيل

عرب الداخل فشل، وان لديهم مشروعاً آخر بديالً هو المشروع القومي الذي لم يهمل الهم اليومي ولـم                  
سـرل الـى    يتنكر للهوية واالنتماء والحق التاريخي، بل تحول مطلب المساواة من مطلب انـدماجي ُمؤَ             

مطلب له ضوابط ومرجعية وطنية ضمن رفض تعريف اسرائيل دولة يهودية والمطالبـة بدولـة لكـل                 
 الذي تنتمي اليه، طرح شعار دولة لكل مواطنيها         "التجمع الوطني الديموقراطي  "وأوضحت ان   . "مواطنيها

يوفال ديسكن  ) باكشا(كجزء من برنامج حزبي ورؤيا سياسية، حتى ان رئيس االستخبارات االسرائيلية            
الوجود العربي مع رؤية سياسـية هـو        " خطر استراتيجي على اسرائيل، موضحة ان        "التجمع"اعتبر ان   

الجديد اننا نحمل مشروعاًَ واضح المعالم يطالب اسرائيل بأن         ": وقالت. "الخطر وليس الوجود العربي فقط    
  ."تكون دولة لكل مواطنيها

الداخل في خطاب امام مؤتمر هيرتزيليا قبل سبع سنوات عنـدما           وكان نتانياهو لخص موقفه من عرب       
كان وزيراً للمال في حكومة آرييل شارون، اذ قال ان مشكلة اسرائيل الديموقراطية هي عربهـا ولـيس            

 في المئة من السكان، مـا يجعـل         ٣٥عرب فلسطين، معتبراً انه في حال اندماجهم ستصل نسبتهم الى           
 في المئة او اقل وبقيت العالقة متوترة، فـإن          ٢٠ومية، اما اذا بقي عددهم بحدود       اسرائيل دولة ثنائية الق   

، بمعنى دعـم العـرب      "سالماً اقتصادياً داخلياً  "ذلك يضر بالنسيج الديموقراطي السرائيل، معلناً انه يريد         
  .كأفراد الن اقتصاد اسرائيل في حاجة اليهم، شرط ان يتخلوا عن فكرة الدولة لكل مواطنيها
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ال ": وأضافت الزعبي ان المستوى اآلخر لما يجري في اسرائيل ضد العرب هو المفاوضات، موضـحة              
الوجـة  "، معتبرة ذلـك     "اوسلو) اتفاقات(نستطيع ان نرى ذلك بمعزل عن مسار المفاوضات وما انتجته           

النشغال بالضفة  اسرائيل عملياً أغلقت ملف ا    ": وقالت. "اآلخر للعملة التي ادت الى هذه الحكومة الشرسة       
، وفي غزة عبر الحصار، ولم يعد لها انـشغال باالراضـي            )مع السلطة (عبر التفاوض والتنسيق االمني     

لقد اعتبرت اسرائيل انهـا تـستطيع ان تتفـرغ          . المحتلة، بل انكفأت على تعزيز هوية الدولة وحدودها       
رجي من خالل الحصار والجـدار      لموضوع هوية الدولة، أي االمن الداخلي، بعد إغالق ملف االمن الخا          

  ."والتنسيق االمني مع السلطة
على كل  " الذي يشترط الوالء للدولة اليهودية الديموقراطية، يعني ان          "قانون المواطنة "ورأت الزعبي ان    

فلسطيني االعتراف بشرعية اسرائيل، واالعتذار عن النكبة والمشروع الوطني، وسد الفـرص الواقعيـة        
ولفتت الى ان المتضرر من قانون المواطنة ليس عـرب  . "ين، وتشريع العنصرية ضدناامام عودة الالجئ  

 فقط ألن هذا القانون يقوم عملياً بتجزئة مطالب الشعب الفلسطيني، ويجب ان يكون جزءاً مـن                 ٤٨الـ  
  .التحدي العام الفلسطيني

امل مع القناعات، فكل القوانين     القانون االول الذي يتع   "وعزت الضجة التي اثارها هذا القانون الى كونه         
الصهيونية االخرى تتعامل مع السلوك، مثل منع التحريض او المشاركة في احياء ذكرى النكبة، لكن هذا                

البعض في الكنيست لـم     . هو القانون االول الذي يشتغل بقناعات ايديولوجية، وليس احترام قوانين معينة          
لي يطرح الوجه الفاشي السرائيل وال يدل على ديموقراطيتها         يستوعبه النه موجود في دول فاشية، وبالتا      

هـذا اول   ": وتابعت. "ويهز صورتها امام العالم، كما انه حتى في المفهوم االسرائيلي فائض عن الحاجة            
وأشارت الـى ان    . "قانون يريد مني ان احارب نفسي، بينما القوانين السابقة تشرع للحكومة ان تحاربني            

٢٣  ع العنصرية والتمييز ُأقرت خالل االعوام الستين الماضية، موضحة انه خالل عام مـن               قانوناً تشر
  . مشروع قانون عنصريا١٥ًوصول بنيامين نتانياهو الى السلطة طُرح 

وكانت تشير في هذا الصدد الى مجموعة قوانين ومشاريع قوانين اسرائيلية، مثل سحب االمتيازات مـن                
 الـذي كـان     "اسطول الحرية "، مثلما حصل مع الزعبي بعد مشاركتها في         نواب بسبب مواقفهم السياسية   

يحمل مساعدات انسانية الى غزة، وكذلك مالحقة رئيس التجمع عزمي بشارة بسبب مواقفـه، واقتـراح                
مشروع قانون يقضي باعتبار الحركة االسالمية الشمالية تنظيماً ممنوعاً، وآخر يتيح فصل نائـب يؤيـد                

دولـة يهوديـة    "د اسرائيل او يشارك في التحريض العنصري او ينفي وجود اسرائيل            الكفاح المسلح ض  
، وثالث يتعلق بسحب المواطنة في حال عمل ارهابي او تجسس، ورابـع لمنـع الحجـاب،                 "ديموقراطية

  ...وخامس إلزالة ذكرى النكبة من برامج التعليم 
  استراتيجية المواجهة

ل على مواجهة هذه الهجمة االسرائيلية، فقالت ان لجنة المتابعـة  وتحدثت الزعبي عن مستويات عدة للعم  
العربية العليا التي تنضوي تحت اطارها االحزاب العربية في اسرائيل، اقرت اضراباً عاماً فـي اطـار                 
نشاطات ضد العنصرية ومحاربتها، من بينها ارسال مذكرة الى كل من ادارة الـرئيس بـاراك اوبامـا                  

والسلطة الفلسطينية واالتحاد االوروبي، برفض مطلب الدولة اليهوديـة وأبعـاد هـذا             والجامعة العربية   
كما اشارت الى التوجه الى قـوى ديموقراطيـة اسـرائيلية تـرفض             . الطرح على فرص السالم العادل    

العنصرية، والعمل على المستوى الدولي من خالل فضح اسرائيل، وايضاً العمل داخل المجتمع المحلـي               
وأضافت ان ذلك يشمل ايضاً العمـل علـى         . ة والحشد وتعزيز الهوية القومية والطاقات النضالية      بالتعبئ

المستوى الفلسطيني ألن اداء السلطة الرسمي خالل المفاوضات ال يؤثر فقط على السالم العادل في مـا                 
  .يتعلق بالدولة والالجئين، بل يؤثر ايضاً على واقعنا الداخلي

  التحديات كبيرة
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بل " ليس فقط بسبب قوة الهجمة الصهيونية اخيراً،         ٤٨رت الزعبي ان التحدي كبير امام عرب الـ         واعتب
الننا نتحدث عن مجتمع نصفه يعيش تحت خط الفقر، وألن اسرائيل تستهدفنا على المستوى الفردي ايضاً             

، لكن نسبته    في المئة  ١٨نحن نتكلم عن شعب نسبته في اسرائيل        . وفق سياسة رسمية معتمدة ومقصودة    
، " في المئة  ٨ في المئة، وفي الجامعات      ١ في المئة، وفي العمل الخاص       ٨في العمل الحكومي ال تتجاوز      

وتحدثت عن العنف المستشري بين العرب، فقالت       . "سياسة إفقار ومصادرة اراض مقصودة    "مشيرة الى   
 في المئة،   ٣٥رب في السجون     في المئة من جرائم القتل تحدث في الوسط العربي، وان نسبة الع            ٥٠ان  

مشيرة الى ان الشرطة ال تجمع السالح غير المرخص وتتهاون في معاقبة المجرمين، وغالباً مـا تغلـق    
ولفتت الى ظاهرة جديدة هي استهداف اسرائيل لحياة المواطنين من          . الملفات وتقيد الجرائم ضد مجهول    

 فلسطينياً في السنوات العشر الماضية، بينهم       ٥٠ ، مشيرة الى ان الشرطة االسرائيلية قتلت      ٤٨عرب الـ   
وأضـافت الـى هـذه    .  هم ضحايا هبة القدس، في حين انه قبل عام الفين لم يقتل اي مواطن عربي     ١٣

رداءة الوضع العربي العام، وإخراجنـا مـن        "، و   "انهزامية المفاوض الفسلطيني امام اسرائيل    "التحديات  
نحن موضـوعياً وذاتيـاً نعتبـر    ": ، مضيفة "ارنا شأناً اسرائيلياً داخلياً   اوسلو ومن الشأن الفلسطيني واعتب    

  ."انفسنا جزءاً من العالم العربي وال نقبل التعامل معنا كشأن اسرائيلي داخلي
  عملية السالم

من موقعي اقول ان اسرائيل ال تشعر بأنها في حاجـة الـى             ": وفي موضوع المفاوضات، قالت الزعبي    
الذي (والحصار  ) الفاصل في الضفة  ( هاجسها األمني بطريقة أخرى من طريق الجدار         السالم ألنها حلت  
بحاجـة الـى    "لكنها تـضيف ان اسـرائيل       . "والتنسيق االمني مع السلطة الفلسطينية    ) فرضته على غزة  

 رفـض اتفاقـات     "التجمع"وأكدت ان حزبها    . "المفاوضات ألنها تحميها من الضغوط والعزلة الخارجية      
 واالنسحاب االحادي من غزة وانـابوليس، كمـا يـرى ان    "خريطة الطريق"نذ البداية وعارض   اوسلو م 

. المفاوضات ضربت القضية الفلسطينية وقضت على منجزات سياسية لنـضال دام عـشرات الـسنوات              
وخلصت الى ان مصلحة الفلسطينيين تتطلب العودة الى المرجعية الوطنية الحقيقية الشعبية واعادة بنـاء               

وسـيلة  " بل اعتبارهـا     "كآلية تستبدل النضال  "سسات منظمة التحرير، مشددة على رفض المفاوضات        مؤ
في المفاوضـات   ": وضربت مثالً االستيطان، وقالت   .  وجزءاً من المشروع الوطني    "لحصد ثمار النضال  

مـام  بدل ان يكون توسيع االستيطان عثرة امام السالم، بات الحديث عن توسيع المـستوطنات عثـرة ا                
  ."المفاوضات

 الذين كانوا فـي مـا مـضى         ٤٨وتطرقت الى اعتقاد يسود في اوساط اسرائيلية واسعة بأن عرب الـ            
، باتوا اكثر تشدداً من السلطة الفلسطينية تجاه عملية السالم تحسباً ألن يكون اي              "جسراً للسالم "يعتبرون  

 الشعب الفلسطيني ويشرذمه، وال يعتبـر ان        من يقول هذا الكالم يقسم    ": اتفاق سالم على حسابهم، فقالت    
. لسنا خارج أفق السالم، والمتضرر هو من كان خـارج الـشيء           ": وأضافت. "القضية الفلسطينية واحدة  

عالقتي مع السالم هي ان يحقق لي العدل والحقوق، فأنا جزء من الصراع الذي اعتبر انه بدأ رسمياً عام                
مثالً، اذا كانت عملية السالم ال تحقق حقوق الالجئين، فهـي           . ل، بدأ كقضية الجئين وليس كاحتال     ١٩٤٨

نرفض تبادل السكان النه يـشرعن المـستوطنات ويبقيهـا          ": وأضافت. "غير عادلة للفلسطينيين جميعاً   
المستوطنات غير شرعية، ومجرد ان توجد معادلة تبادل، تصبح المـستوطنات           . ويطالب بتبادل اراضٍ  

كما أرفض مبدأ تبادل األراضي النني ال اريـد ان اتـساوق مـع اي               . قايضتهاشرعية وتبدأ اسرائيل بم   
ان معادلة ارض أكثر وعرب أقل هـي منطـق صـهيوني ال             . مخطط إسرائيلي لمشروع تعزيز الدولة    

  ."، وهو مضر لكل الفلسطينيين٤٨استطيع ان اتساوق معه، ويعزز يهودية الدولة، ويضعف عرب الـ 
  ١٨/١٠/٢٠١٠، الحياة، لندن
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  ! شأننا ، فشأن َمْن هي إذن ؟"يهودية الدولة"إن لم تكن " .٦٤
  عريب الرنتاوي

فتحت تصريحات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، كوة في جدار الموقف الفلسطيني               
حثيثـة  ، وتجري اآلن جهود فلسطينية      " دولة يهودية وديمقراطية  "الرافض بإجماعه االعتراف بإسرائيل     

إلغالق هذه الكوة ومحاسبة الذين فتحوها ، ولكن من دون أمل كبير في إحراز تقدم ملموس فـي هـذا                    
المسعى ، والسبب كما أوضحنا من قبل ، أن تصريحات ياسر عبد ربه تعبر عن رأي تيـار نافـذ فـي              

ذي وإن كان قليـل     ، وهو التيار ال   " تيار الرئيس "السلطة والمنظمة وحكومة تصريف األعمال ، أسميناه        
  .العدد إال إنه عظيم التأثير والنفوذ

لم تمض سوى ساعات قليلة على إطالق تلك التصريحات ، حتى كان الرئيس محمود عباس يدلي بـدلوه            
مقايـضة  : ومعادلة عبـد ربـة الجديـدة      " يهودية الدولة "في الجدل الفلسطيني المحتدم حول الموقف من        

ساس مقابل الحصول على خريطة تعتمد خط الرابع من حزيران ، أساساً           االعتراف بإسرائيل على هذا األ    
، والمؤسف حقاً أن الرئيس قال شيئاً في مكان ونُسب إليه نقيضه في             " دولتي الشعبين "لترسيم الحدود بين    

" شـق الطريـق   "و" جس النبض "و" إعداد المسرح "و" التهيئة"مكان آخر ، لكأننا ما زلنا في سياق مرحلة          
  . بالشرط اإلسرائيلي الجديدللقبول

ليست شأناً فلـسطينياً ،     " يهودية الدولة "فهو ارتأى في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة فنلندا أن مسألة            
 أن اعترفوا بإسرائيل ، ليسوا معنيين بهذا األمـر ،           ١٩٩٣مبيناً أن الفلسطينيين الذين سبق لهم في العام         

  .ة إن قررت إعادة تعريف نفسهاوأن على إسرائيل أن تراجع األمم المتحد
لكن وفد الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة والذي ضم عددا من النواب العرب في الكنيست اإلسرائيلي               
برئاسة محمد بركة ، نقل عن عباس التزامه بالثوابت الفلسطينية وعدم تفريطه بها ، وأن الوفـد تلقـى                   

قد ُبعثت إلى   " رسالة الطمأنة " في األمر أن اللقاء قد تم ، و        من الرئيس عباس ، والطريف    " طمأنة"رسالة  
من يعنيهم األمر بحضور ياسر عبد ربه ، صاحب التصريحات غير الُمطمئنة ، بل والمثيرة لكثير مـن                  

  .مشاعر السخط والقلق ؟،
ن للشعب الفلسطيني في كـل مكـان ، أ        " الممثل الشرعي الوحيد  "ال أدري كيف يمكن لمن هو في موقع         

كشأن خارجي ال يخص الشعب والمنظمة ، وال أدري كيف اطمأن وفد الجبهة إلـى           " يهودية الدولة "يرى  
، " يهوديـة الدولـة   "من  " الال موقف "استمساك الرئيس بالثوابت ، وهل ينسجم هذا االستمساك مع موقف           

 عـروق القطـاع     ولماذا ال تسري هذه الطمأنينة في عروق بقية النواب العرب في الكنيست ، بل وفـي               
  .األوسع من الجماهير العربية في إسرائيل

 بحق خمسة ماليين الجئ فلسطيني في العودة إلى وطنهم ، فإن هذا األمر              - أي أمر    -حين يتعلق األمر    
 بحق مليون ونصف المليـون      - أي أمر    -وحين يتصل األمر    ...يعنينا ، بل ويعنينا جميعاً ، ويعنينا جداً       

رض وطنه ، فإن األمر يعنينا أيضاً ، بل ويعنينا للغاية ، وال يمكـن بحـال مـن               فلسطيني صامد على أ   
األحوال ، أن يكون أي شخص أو جهة ممثال شرعياً وحيداً لشعب فلـسطين ، وهـو يتخلـى بـصورة               

  .صريحة أو مواربة عن حقوق غالبية الفلسطنيين في الوطن األصلي والشتات
ي الفلسطيني ، تسعى في فصل قضية الشعب الفلسطيني عن أرضه           في التفكير السياس  ) نافذة(ثمة مدرسة   

، واختزال الشعب الفلسطيني إلـى      " ما تيسر منها  "، واختصار األخيرة بالضفة الغربية وقطاع غزة ، أو          
الشعب المقيم على هذه البقعة الجغرافية الضيقة ، هذه المدرسة تخلت مبكراً عن حـق شـعب فلـسطين         

 تندرج فـي سـياق      ٤٨ -ى وطنه ، وهي سلّمت منذ زمن بعيد بأن مصائر عرب            الالجئ في العودة إل   
الشؤون الداخلية لدولة جارة ال يجوز أن نتدخل في شؤونها ، وقد عبرت هذه المدرسة عن نفـسها فـي                    

  .مواقف وسياسات ومبادرات ، لعل مبادرة جنيف واحدة من أبرزها ، إال إنها ال تختصرها
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 ، وترى األمـر     ٦٧بحدود  " يهودية الدولة "مدرسة وإفرازاتها تتجلى في مقايضة      وها هي تداعيات هذه ال    
ضرب من ضروب التدخل االستفزازي في الـشؤون الداخليـة          "شأنا ال يعنينا ، وربما يصبح بعد حين         

، ومع ذلك تزعم هذه المدرسة أنها لم تتخل عـن أي مـن ثوابـت                " لدولة أخرى ، ال يليق بنا مقارفته      
 - ٤٨أليس حق العودة ثابتاً من ثوابت الفلسطينيين ، أليس الدفاع عن حقوق فلـسطيني               ...ن؟الفلسطينيي

  الفردية والجمعية ، المواطنة والوطنية ، ثابتاً من ثوابت النضال الفلسطيني المعاصر؟؟
من يقبل باختزال القضية الفلسطينية من قضية شعب وأرض ، إلى قضية أرض ترسمها خطوط حزيران                

سـالمها  "و" دولة الحدود المؤقتة"يقبل باختزاالت واختصارات أخرى ، وسينتهي به المطاف إلى           ، س  ٦٧
، ومن دون أن يطلب إليه الكـف عـن الكـالم            " الحل االنتقالي بعيد المدى   "، وسيندرج في    " االقتصادي

  .المباح عن الحقوق والثوابت
 يهودية الدولة العبرية ، والـرئيس عبـاس   ياسر عبد ربه فتح كوة في جدار اإلجماع الفلسطيني الرافض  

  "."الحبل ع الجرار"جاء ليوسع هذه الكوة بدل أن يحكم إغالقها ، و
  ١٧/١٠/٢٠١٠، الدستور، عّمان

  
  !والمسيح الفلسطيني.. المسيح اليهودي .٦٥

  فايز أبو شمالة. د
رونيـة باللغـة     جمعت تنبؤات المتدينين اليهود المنشورة في مـواقعهم اإللكت         ٢٠٠٨في شهر أغسطس    

، وكان من ضمن تنبؤات اليهود أن ثالثـة         "المسيح في تل أبيب   "العبرية، ونشرتها في مقال تحت عنوان       
 مليـون   ٢٠٠، وسـيموت    ٢٠١٣، وحتى   ٢٠٠٩ مارس   ١٧أرباع أمريكا سيغرق تحت الماء بدءاً من        

جمان أمريكا بالسالح   أمريكي غرقاً، ومن ضمنهم ستة ماليين يهودي، وأن كوريا الشمالية والصين ستها           
  ... النووي

، ٢٠١٤ وتستمر حتـى سـنة       ٢٠٠٨كما يسمونها بالعبرية، ستبدأ نهاية سنة       " جوج ومجوج "وأن حرب   
 مليار إنسان، وستتعرض    ٢ مليار إنسان، وسيموت من الضربة الثانية        ٢،٥وسيموت من الضربة األولى     

هللا، وإيران وسوريا، ومـصر، واألردن،      إلى هجوم بالصواريخ ستشارك فيه حماس، وحزب ا       ) إسرائيل(
ألن حكم الرئيس حسني مبارك في مصر، وحكم الملك عبد اهللا بن حسين في األردن، سيزوالن، وسيأتي                 

  . بدالً منهما حكم إسالمي
، وأنـه يحـضر     ٢٠٠٩وأن المسيح موجود اآلن في تل أبيب، وسيعلن عن نفسه، ويظهر للمأل في سنة               

ل من الهالك، بل وذهبت بعض مواقع المتدينين إلى إظهار صورة المـسيح بـن               نفسه إلنقاذ بني إسرائي   
داود وهو يعتلي ظهر حصانه، ويلبس عباءة الحرب، ويحمل سيفاً أسطورياً، يقتحم فيه الصعاب، ويهاجم               

  أعداء اليهود الذين هم على هيئة عرب مسلمين، يفرون من أمام المسيح وهم يرتجفون 
  ! مهزومون

، ولم يتحقق شيء من تنبؤات اليهود، الذين يعززون أقوالهم بما جاء في             ٢٠١٠في نهاية سنة    نحن اليوم   
  . الذي تنبأ بخراب الهيكل اليهودي األول والثاني، وقد تم ذلك" التناخ"كتابهم الديني 

وتنبأ قبل أكثر من عام بانخفاض قيمة الدوالر األمريكي، وقد حصل، وتنبـأ بحـرب بـين المـسلمين                   
يحيين في أرجاء المعمورة، وقد حصلت هذه الحرب بين تنظيم القاعدة وأمريكا التي يرأسها جورج               والمس

بوش، وتنبأ قبل ألفي سنة بأن حصاناً فارسياً سيخرب العالم، وها هو أحمـدي نجـاد، الـذي يـشبهونه       
  . في طريقه لتدمير العالم بالسالح النووي" بهامان"

التي لم يتحقق منها شيء وفق تواريخهم المـذكورة، إال أن أسـفارهم             رغم كل أكاذيب المتدينين اليهود      
" أورشـليم "تحض على قيام الحرب الدينية، وأن كل العالم من مسلمين ومـسيحيين سـيجتمعون ضـد                 
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وإذا كان معنـى    . متوحشون، وهم أقوياء وكثر   ] ??? ???[، وأن العرب هم أبناء إسماعيل       )إسرائيل(و
  . العدل واالستقامة: بالعبرية تعني) إسرائيل(

لذلك فإن مصدر قوة العرب تعود إلى البركـة التـي حلـت             . الحشد والتجمع : تعني" إسماعيل"فإن كلمة   
بإسماعيل عن طريق أبيه إبراهيم، ومباركة المالئكة له، وبالتالي فإن أبناء إسماعيل ليسوا كفاراً، إنهـم                

أبناء إسرائيل ال نصلي، إن الحـرب اآلن ليـست          يعبدون اهللا، ويؤدون خمس صلوات يومياً، بينما نحن         
: الـذي يقـول   " التناخ"حرب قوة وأسلحة، إنها حرب أديان، حرب عقائدية، ويدعون أن هذا مكتوب في              

سيكون إسماعيل ضد إسرائيل، قوة روحية ضد قوة روحية، وهذا بخالف الحرب مع المسيحيين الكفـار                
 جاهزين، يجب أن نكون مستعدين، واالستعداد الروحـي         الذين سينضمون إلى بني إسماعيل، وكي نكون      

  . هو المطلوب
تعلم الرواية التاريخيـة لآلخـر،      : رغم كل هذا التحريض اليهودي، يطل علينا المسيح الفلسطيني ليقول         

  ! اليهودية بشروط"إسرائيل"نعترف بدولة : ويطل علنيا ياسر عبد ربه ليقول
  ١٨/١٠/٢٠١٠، موقع فلسطين أون الين

  
  من هم األسرى الحقيقيون؟ .٦٦

  بثينة شعبان. د
 ألف أسير من المدنيين     ١١، الصمت عن    "إلى متى مؤامرة الصمت هذه؟    "حين سألت في مقالتي الماضية      

الفلسطينيين تم اختطافهم من بيوتهم تحت جنح الظالم من قبل المخابرات اإلسرائيلية، الذين يعانون أقسى               
ريين ساديين في السجون اإلسرائيلية، كنت أشير إلـى أن الـصمت            أنواع التعذيب على يد جالدين عنص     

ولكن ردود بعض المـدونين     ! الغربي حيال هذه الوحشية ناجم من أن الضحايا هم مدنيون عرب وحسب           
وهذا الصمت هـو    . العرب على مقالي ذاك ذكرني بصمت أخطر وأعتى، أال وهو صمت العقل العربي            

فحين يضحي شاب فلسطيني بنفسه كي ال يهدم        . كر والهوية واالنتماء  األخطر، ألنه مؤشر لتصدع في الف     
بيت في حي سلوان بالقدس، وحين تجابه فتاة فلسطينية عزالء آلة القهر العسكرية اإلسرائيلية بمفردهـا،                
فذلك ألن كال منهما مؤمن بأرضه، وعروبته، وواجبه تجاهها، وليس فقط تجاه أسرته وبلدته، وإنما تجاه                

ماذا نقول نحن لهؤالء الذين ينتظرون الفرج من أعمالنا وهـم           . ، وهي وديعة أمته ومسرى نبيه     فلسطين
  يقبعون في غياهب سجون العنصرية الصهيونية؟

إن الوحشية والظلم واالبتزاز الذي يتعرض له األسرى العرب واألسيرات العربيات في سجون االحتالل              
ظلمة التي عانى منها عمال المناجم الثالثة والثالثين في تـشيلي           اإلسرائيلي، أشد وقعا وأكثر إيالما من ال      

 بنجـاة الجميـع فـي       - بحمـد اهللا     -الماضي، الذين انتهت مأسـاتهم      ) آب(منذ الخامس من أغسطس     
، ولكن هذه المأساة ما كانت لتنتهي لو لم يتم تسخير العلم والمال واإلرادة، إلنقاذ هؤالء،                ١٤/١٠/٢٠١٠

لي، رئيسا وحكومة وشعبا، عن حرص ال نظير له إلنقاذ حياة كل واحد من هؤالء، مهما                ولو لم تعبر تشي   
ولو أن مأساة هؤالء قوبلت بأي نوع من التراخي، كالذي نـشهده مـن قبـل                . كلف ذلك من جهد وعمل    

 في ردود طالبت أن ننسى األسرى الفلـسطينيين  - لألسف -النظام الرسمي، أو االستهتار، كالذي قرأته      
، كما يطالبنا مرارا وتكرارا ليبرمان ونتنياهو بالضبط، لو كان التشيليون بهذا            "بمشكالتنا الكثيرة "نشغل  ون

وباإلضافة إلى  . الدرك األسفل من التراخي واالستهتار لما نعمت أسرهم وبالدهم بعودتهم جميعا سالمين           
مته، ألنه يجسد الفرق بين الفنـاء       هذا اإلنجاز التشيلي على المستوى اإلنساني، الذي ال يمكن تضخيم قي          

والحياة، فإن اإلنجاز وضع تشيلي على خريطة الدول المحترمة فعال، الحريصة حقا على حياة اإلنسان،               
  .والمبدعة في إنقاذ هذه الحياة مهما كلفها ذلك من جهد

ـ              ال، وعـدم   وبالمقابل، فإن إهمال بعض العرب لآلالف من المختطفين العرب، والمئات منهم نساء وأطف
ظهور العمل الرسمي والشعبي، على حد سواء، الجاد المخلص والمثابر إلثارة زوبعة في ضمير الـرأي           
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العالم العالمي وبرلماناته، إلى أن يتم اإلفراج عن هؤالء المخطوفين والمعذبين ظلما وعـدوانا، إن هـذا                 
احترام العالم وتقديره، فكلمـا أثرنـا       اإلهمال ال يطيل مأساة هؤالء األسرى من أهلنا فقط، وإنما يحرمنا            

! مسألة ظلم واقعة على أهلنا في فلسطين مع مفكر أو إنسان غربي، يسأل ماذا فعل العرب حيال ذلـك؟                  
العرب الذين يملكون القدرات المالية والسياسية الضخمة ماذا فعلوا لدعم إخوانهم، وأهليهم، وماذا فعلـوا               

  ل، والنقب، والجليل، وبيت لحم، وفي كل مكان في فلسطين؟للحفاظ على أرضهم في القدس، والخلي
ومع كل هذا، حين كتبت عن األسيرات الفلسطينيات ومعاناتهن، أتت ردود البعض، وأشك في أن البعض                
منها ردود عربية، رغم ظهورها بأسماء عربية، تصب في خانة االختراق الثقافي على األقل، وتـسألني                

 المرأة في سورية، وهم ال يعرفون شيئا عن وضع المرأة فـي             "معاناة" على   بعض الردود لماذا ال أركز    
سورية، إال من خالل ما يبثه لهم اإلعالم الغربي، ومن الواضح خالل السنوات الخمس الماضية لمـاذا                 

  .تناول الغرب سورية دون غيرها
 وحروبه الوحشية بكـل     ال يتسع المجال هنا لوصف ارتكابات الغرب في غوانتانامو، وأبو غريب مثال،           

المقاييس في العراق وأفغانستان وباكستان، هذا الغرب الذي يدعي حرصه على حياة فرد واحد هنا وآخر                
هناك، وبالطبع فإن ما يرتكبه الغرب، ال يبرر ألحد، كائنا من كان، ارتكاب الظلم ضد أي إنسان كـان                   

أما هؤالء  . يشه، وليس الذي أكتب عنه فقط     وفي أي مكان، أو موقع كان، وهذا بالضبط الموقف الذي أع          
الذين يمنحون جائزة نوبل لمن وقف ضد كاسترو والثورة الكوبية، أو ضد إيران، أو ضـد الـصين، أو                   
بشكل عام ضد حكومات يعاديها الغرب، فهم أنفسهم الذين ينفقون األموال الطائلة على تمزيـق العـرب                 

ون إسرائيل بكل أنواع األسلحة الفتاكة، وهـم أنفـسهم الـذين            بالفتنة واالنفصال، هم أنفسهم الذين يسلح     
يحاصرون العرب وينزعون سالحهم، ويسيئون لنبيهم، ويحرقون كتابهم المقدس، وهـم أنفـسهم الـذين           
يدعمون اعتقال فلسطينيين ُعزل تعصب أعين شبابهم الذين ُيختطفون من قبل المخـابرات اإلسـرائيلية               

 منظر يجب أن يخجل منه هؤالء الذين يبحثون عن ثغرات لدينا ويـسامحون              ويساقون إلى المعتقالت في   
أعداءنا على كل ما ارتكبوه من جرائم، ووحشية، ومجازر في العراق وفلسطين، واليوم في اليمن، وغدا                

  .قريبا جدا في السودان
وا لبنـان واآلن    إن األمن بالنسبة إلى إسرائيل مهم جدا، فقد غـادر         ": ها هي كلينتون تقول في بروكسل     

ال تـشير الـسيدة     . "هناك حزب اهللا وصواريخ على الحدود، وتركوا غزة واآلن هناك حماس وصواريخ           
كلينتون إلى أن إسرائيل تملك مئات القنابل النووية، وكل أنواع الـصواريخ والطـائرات والغواصـات                

لفلسطين، الذي اقتلع حتى اليـوم      القادرة على حمل األسلحة النووية، وال تشير إلى االحتالل اإلسرائيلي           
مليون شجرة زيتون من حقول المزارعين الفلسطينيين العزل، وال تشير إلى هدم إسرائيل، وهي تـدلي                
بتصريحها في بروكسل، أربعين بيتا في النقب، وال تشير إلى موافقة نتنياهو على هدم اثنين وعـشرين                 

 قيام قـوات االحـتالل بالقتـل اليـومي للمـدنيين            منزال عربيا في حي السلوان بالقدس، وال تشير إلى        
  .الفلسطينيين العزل

أوال يرى هؤالء ماذا يجري في السودان من تفتيت ألرض وثروات وشعب السودان، حيث يهدد أوبامـا                 
أولم تعلن هيالري كلينتون من نيويـورك أن        ! هذا الشعب، إما الرضوخ لالنفصال، أو قتل الماليين منه؟        

أولم ترسل سفيرتها، سوزان رايس، لوضع      ! ؟"االنفصال سيتم بعد االستفتاء   "، وأن   " حتمي تقسيم السودان "
ورغم كل تصريحات الحكومة السودانية بأن االستفتاء في منطقة أبيي          ! ؟"الجنوب" و "الشمال"الحدود بين   

ن في مخططهم   ، فإن اإلدارة األميركية والمتعاونين معها ماضو      )كانون الثاني (سيكون مستحيال في يناير     
هل يجب أن نـرى     . إلرسال قوات دولية إلى السودان بهدف تفتيته، والقضاء على وحدة شعبه وأراضيه           

المستعمرين يحتلون وينتهكون ويقسمون بلداننا واحدا تلو اآلخر، حتى نؤمن أننا نحن جميعا المستهدفون،              
هم، وخالل فترة تقديم الخدمة فقط، ثم       وأنهم ال يميزون بين عربي وآخر، إال بمقدار ما يقدم من خدمات ل            

  يلقون به جانبا؟
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إذا كانت األسماء التي ترد علي مستعارة، فسأكون سعيدة، أما إذا كانوا حقا عربا، ويكتبـون بأسـمائهم                  
الحقيقية، آنذاك سأؤمن أنهم هم األسرى الحقيقيون، معصوبو األعين، المكبلـة عقـولهم باألوهـام فـي                 

ية، وأن اختراق الغرب أوصل بعض العرب إلى حد جلـد الـذات، وإلـى حـد                 معتقالت الغرب الدعائ  
ضياعهم عن أولوياتهم، وإلى حد تعاميهم عن قضاياهم األساسية، وانشغالهم بـأمور خلقـت خصيـصا                

  .إلشغالهم عن مخططات خطيرة تحاك وتنفذ ضدهم، وضد وجودهم، ومصيرهم، ومستقبلهم
اليمن، والعراق، وغزة، هو كوضع عمال المناجم الذين كـانوا          إن وضع أهلنا في فلسطين، والسودان، و      

محاصرين في أعماق مناجم تشيلي، والمطلوب هو تسخير كل مقدرات هذه األمة الفكريـة والمعنويـة                
والمادية البتكار السبل من أجل إنقاذهم من هذا الحصار، وكل ما عدا ذلك يصب فـي مـصلحة العـدو                 

  .قبل العربيينويسهم في تقويض الوجود والمست
  ١/١٠/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن

  
  تستغل االنقسام العربي لتعزيز موقفها" إسرائيل" .٦٧

  كلوفيس مقصود
ال بد من التوجه إلى العديد من القضايا الشائكة التي تزداد تعقيداً في كثير من أوضاع أوطاننا العربيـة،                   

حات التي قد تؤول إلى معالجتها، ذلـك أن تفـاقم           ألنه ال مفر من التركيز عليها ومحاولة استنباط االقترا        
المشكالت المتكاثرة من شأنه تعطيل القدرة الذاتية لألوطان على تجاوزها، ناهيك عن حلها، فما نـشاهده                
من تعثر في العراق لقيام حكومة مركزية تعالج رواسب الغزو واالحتالل بشكل يضمن الوحدة الوطنيـة                

ة التغييرات الجذرية المطلوبة، وما نشاهد فـي الـسودان مـن احتمـاالت              والبناء وتوظيف الثروة لعملي   
االنقسام في جنوبه إذا لم تستقم المعادلة السلمية بين شماله وجنوبه، كما هو حاصل مـن إدمـان علـى                    
التفكيك والتقاتل في الصومال، ناهيك مما حدث في الفترة األخيرة من حركات انفصالية نامية في جنوب                

قدان السلم األهلي في اليمن ككل، أجل كل هذه القضايا تلح على أي ملتزم عربي أن يسارع إلى                  اليمن وف 
وكلما توجهنا إلى إحـدى هـذه القـضايا بـالتركيز           . معالجتها ودراسة أسبابها والوسائل الكفيلة لحلها       
ولية المعالجـة   يحرف االهتمام القومي عن شم    " إسرائيل"المطلوب نجد أنفسنا باستمرار نصطدم بتحد من        

  .المطلوبة لهذه القضايا 
هذا ال يعني مطلقاً أن المشكالت العالقة التي إذا تفاقمت نتيجة فقدان التنـسيق الملـزم بـين األقطـار                    

االستمرار فـي   "إسرائيل"واألوطان العربية ورواسب التناقضات القائمة بعضها مع بعض، هو ما يتيح ل           
لذلك فأمتنـا   . طيني الحد األدنى من حقوقه في أرضه ووطنه         إجهاض كل محاولة إلعطاء الشعب الفلس     

العربية تدرك مركزية القضية الفلسطينية، حيث إن هناك ما يقارب اإلجماع على أولويتها، تعي جماهير               
. األمة أن التحدي الصهيوني يستهدف توظيف التفكيك داخل األمة العربية لتعميق التفتيت داخل كل منها                

قدان المرجعية الموثوقة لنضال الشعب الفلسطيني في تقرير مـصيره، وحيـث إن بقـاء               من هنا وأمام ف   
، ومحاولتها عزل   "إسرائيل"القضية الفلسطينية بمركزيتها سياسياً وقومياً ووجدانياً في مواجهة استشراس          

 غيـر   الطاقة العربية الشاملة عن إدارة صراع شعب فلسطين وانسياب قناعة أن النظام العربي الـسائد              
في االستمرار باسـتباحة حقـوق ودمـاء        " إسرائيل"مستعد لتحمل تبعات المسؤولية القومية لردع تمادي        
أنه إزاء هذه األوضاع المترديـة تـستطيع        " إسرائيل"وكرامة الشعب الفلسطيني في كل أقطاره، أدركت        

ير عنـه بتـرخيص     استكمال المشروع الصهيوني كما تبين في ممارسات األسبوع الماضي، وكان التعب          
نتنياهو مئتين وخمسين وحدة سكنية في القدس الشرقية، ألن هناك تصميماً على            " إسرائيل"رئيس حكومة   

. إلغاء خيار القدس الشرقية على األقل، باعتبارها مرشحة ألن تكون عاصمة لدولة فلسطين إذا قامـت                 
ن الرئيس محمود عباس عنـد اسـتقباله        كما نرى أيضاً أ   . هذا فقط في األيام األخيرة، ناهيك مما سبق         

بتجميد االستيطان بغيـة اسـتئناف      " إسرائيل"بقدرة واشنطن على إقناع     " تفاؤله"رئيسة فنلندا أعرب عن     
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تشرين األول الحالي بإنشاء الوحـدات الـسكنية        /  أكتوبر ١٥، فجاء الترخيص يوم الجمعة      "المفاوضات"
وب الرئيس أوباما مع المطالبة بالتجميد لمدة شهر، نتساءل هـل           إال أنه حتى لو تجا    " . تفاؤله"جواباً على   

بأنها دولة محتلة، حتى تكون هناك مفاوضـات؟        " إسرائيل"التجميد المؤقت ينطوي على احتمال اعتراف       
يؤلمني أن أستمر باجترار هذا السند القانوني كل مرة، فاالستيطان ال يجمد، إما أن يفكك وإما أن يتنامى،                  

منذ اتفاقية أوسلو وحتى في المرحلة األخيرة في عهد الرئيس أوبامـا علـى أن          " مسيرة السالم "وقد دلت   
باالبتزاز وشراء الوقت والطعن بصدقية رغبة السلطة الوطنية بالسالم، بمعنى          " إسرائيل"سمح ل " التجميد"

في مثل هذه العجالة فال     ، وإذا كان ذلك يشكل افتراء       "إسرائيل"السالم الذي تدعيه    " تهدد"آخر، إن السلطة    
) تشرين األول /  أكتوبر ١٤" (النيويورك تايمز "في واشنطن في    " إسرائيل"مفر من االستشهاد بمقال لسفير      

يكمن في رفض االعتـراف بـاليهود كـشعب         " اإلسرائيلي "-يشير فيه إلى أن صلب النزاع الفلسطيني        
ا بأن اليهود جيران دائمون وشرعيون، بحيث إن  حان للفلسطينيين أن يعترفو   "متجذر في المنطقة، وأنه قد      

منـذ ثالثـة    "أنـه   " اإلسرائيلي"، ثم يتابع مايكل أورن السفير       "االعتراف بهذه الهوية هو طريق التعايش     
وستين عاماً اعترفت األمم المتحدة بحق الشعب اليهودي في االستقالل بوطنه، وبعد تكوين الدولة استمر               

 مـن   ١٩٤٨كدولة يهودية، أدى عـام      " إسرائيل"عتها اليهودية، هذا اإلنكار ل    الفلسطينيون في إنكار طبي   
  " .جراء معارضة شرعنة يهودية الدولة، إلى اشتعال الحرب، واليوم فإن عدم االعتراف يهدد السالم

كدولة للشعب اليهودي يفتح آفاقاً من األمل والثقة لدى شرائح واسـعة            " إسرائيل"أضاف أن االعتراف ب   
لماذا اإلصرار اآلن على اعتراف الفلـسطينيين وأي        ": "اإلسرائيلي"ويتساءل السفير   " . سرائيلييناإل"من  

لم تطلب أي إقـرار بهـذا   " إسرائيل"كدولة وأمة للشعب اليهودي، بالرغم من أن      " إسرائيل"شعب آخر ب  
هـو األسـاس    " إسـرائيل "إن تأكيد يهودية    "أثناء معاهدات الصلح مع مصر واألردن؟ ويجيب في مقاله          

  ".للسالم، هو الحمض النووي
، ال سيما أنه أشار إلى أن حق الشعب اليهودي في الدولة            "اإلسرائيلي"هذا قليل مما ورد في مقال السفير        

منذ متى كان القـانون      . ١٩١٧ويستند في هذا بالتأكيد إلى إعالن بلفور عام         " صلب القانون الدولي  "من  
فـي عـام    "لة استعمارية ليصبح مكوناً للقانون الدولي الحالي؟ ثم يتـابع           الدولي يستند إلى وعود من دو     

 خولت األمم المتحدة إقامة دولة مستقلة للشعب اليهودي ثم استشهد بخطاب الرئيس أوباما الـذي                ١٩٤٧
لماذا ال يستطيع الفلسطينيون أن     "وأضاف  " . هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي    " إسرائيل"أعلن فيه أن    

واإلجابة عن ذلك إن من خول قرار التقسيم في الجمعية العامة كـان             " دولة يهودية؟ " إسرائيل"ا بأن   يقرو
من خالل سفيرها في    " إسرائيل"عجيب أن تستعيد    . واآلن ال ندري    % ٧٨ أصبح   ١٩٦٧وفي عام   % ٥٢

وم التقسيم وإعالن   واشنطن قرارات الجمعية العامة المتعلقة بالتقسيم، وهي التي خرقته بما قامت به بين ي             
 وكانت مجزرة دير ياسين إحدى محطاتها       ١٩٤٨الدولة من توسع قبل االدعاء بأنه كان حرباً عليها عام ،          

عجيب أيضاً أن نتنياهو حريص على استئناف المفاوضات بشروطه، وفي غياب المفاوضـات             . الرئيسة  
حتـى مـع الـسلطة      " اإلسرائيلي"يسمح لحكومته الترخيص كما حصل باألمس، هذا النمط في التعامل           

التي أقرها  %) ٢٢(الوطنية يدل على أنه ليس هناك أي ضمانٍ ألن تستعيد فلسطين األرض المتبقية منها               
أمام هذا االسـتخفاف    . القانون الدولي وتبنتها المبادرة العربية باعتبارها ركيزة الدولة الفلسطينية المقبلة           

حلـوا  "عندما قال لوزيري خارجيـة إسـبانيا وفرنـسا          " سرائيلإ"بعقول الناس وعنترية وزير خارجية      
في عشاء أقامه لهما، يأتي تطمين رئيس السلطة أبو مازن في غيـر             " مشكالت أوروبا قبل أن تأتوا إلينا     

  .محله وفي غير وقته
 صحيح أننا ننتقد أنفسنا بأننا ال نعالج بنفس الوقت سائر القضايا المصيرية في الـوطن العربـي وهـذا                  

تقصير فادح نعترف به، ولكن االستمرار في تآكل الشعب الفلسطيني لردود الفعل العربـي عليـه ورد                 
عندما تبقى األمة العريبة بحالة التفكك تمهد كما نرى لحالـة           . السلطة أيضاً، يعرقل استقامة ما هو واقع        

ريرة المتفاقمة في أوضاع    وتستمر في توظيف القضايا الم    " إسرائيل"التفتيت داخل كل منها، ولكن تجيء       
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األمة كفرصة للمزيد من روتنة استباحتها لحقوق الشعب الفلسطيني مستندة إلى سـياج التطبيـع حـول                 
الشعب الفلسطيني الحائل دون قدرة األمة العربية على ردع هذا التمادي وقدرة األمة العربية على فرض                

  .وحدة المرجعية للشعب الفلسطيني ونضاله
تتعمد إقصاء فلسطين من الـوعي العربـي        " إسرائيل"كل مواقعهم وأوطانهم يدركون أن      إن العرب في    

والوجدان العربي والعالمي حتى يتم لها التحريف والتزوير وافتعال إلهاءات بغية اسـتكمال مـشروعها               
 العنصري الذي يشمل خيار ترحيل العرب داخل الخط األخضر، وإلغاء حق العودة لالجئين الفلسطينيين،             
وضم القدس كعاصمة لها ومن ثم تسريع قانون العودة، كون المشروع الصهيوني تجرأ أخيـراً بأنـه ال                  

  .كدولة فقط، وإنما أيضاً االعتراف بها كدولة للشعب اليهودي" إسرائيل"يكتفي باالعتراف ب
  ١٨/١٠/٢٠١٠، الخليج، الشارقة

  
  بداية نهاية حكومة نتنياهو .٦٨

  يوسي فيرتر
فقـد  . تنياهو الكثير من لحظات الراحة في افتتاح الدورة الشتوية للكنيست، يوم االثنـين            لم يجد بنيامين ن   

وجلـس  . ولم يعد بوسعه أن ينتظر انتهاء كل هذا المـشهد         . شعر أنه كان كيس مالكمة، أو لوحة سهام       
ئلة، وبين الحين واآلخر كان يوجه نظرة متسا      . معظم الوقت على مقعده، حانياً رأسه على أوراق خطابه        

لقد تلقى الضربات من رئيس الكنيست، الذي صفى معه الحساب، مـن دون             . مهانة، نحو منصة الخطابة   
وتلقى الضربات أيضاً من الرئيس، الـذي       . حساب، والقصة طويلة بينهما وفي مركزها قانون التسويات       

بق أن فعل أبـداً فـي       بأسلوبه الرسمي، مغلفاً بالكليشيهات ولعبة الكلمات، صوب سهامه نحوه كما لم يس           
وتلقى الضربات كذلك من زعيمة المعارضة، التي أنهت فترة طويلة من الـصوم عـن               . واليته الحالية 

الكالم وفي خطاب هجومي مميز، خال من النبرة الناعمة التي وسمت عموماً خطاباتها، عوضت نفـسها                
   .وقد حرث الجميع باستمتاع على ظهره. بسخاء عن كل أيام السكوت تلك

: واللحظة الوحيدة التي رسم فيها نتنياهو ابتسامة على شفتيه كانت عندما قالت تسيبي ليفني في خطابهـا                
واسترق نتنياهو نظـرة سـاخرة نحـو        . "لقد دفعت ثمناً سياسياً وشخصياً جراء صمتي، وأنا آسفة لذلك         "

ولكن في أحاديث ليست    . ينوتضاحك الوزراء مستمتع  . "تيريزا، فعالً تيريزا  ": وهمهم بني بيغن  . زمالئه
فال أحد منهم على استعداد للمقامرة أين سيكونون، وأين ستكون حكومة           . لالقتباس ليس بينهم من يضحك    

  . نتنياهو، بعد عام
وفي حوار مع المراسلين أبدى روبي ريفلـين        . وهناك شعور بالعاصفة الوشيكة في كل أرجاء الكنيست       

وحسب رأيـه، لـن     .  هذه الدورة سيكون قد تقرر موعد االنتخابات       تقديره بأنه إلى أن تنتهي ستة شهور      
ففي كتلة حـزب  . تنجح الكنيست بالبقاء في ظل الخالفات السياسية والحزبية التي تكمن لها في كل ناحية            

صحيح أنه يصعب تخيل هـؤالء  . العمل يتحدث الوزراء عن أن االنسحاب من الحكومة بات مسألة وقت 
من طويل تحولوا إلى نوع من الوزراء المحترفين، المتحررين مـن األيـديولوجيا،             الرفاق، الذين منذ ز   

الذين يجلسون في كل حكومة ويخدمون بإخالص كل رئيس حكومة، يقدمون على خطوة، يقدمون كتـب                
  . ولكن التجربة تعلمنا أن هذه التكهنات والتهديدات تميل إلى تجسيد نفسها. استقاالتهم ويتركون مناصبهم

فهو يصل على الكتلة منتـوف الـريش، بعـد          . ير الفضول على وجه الخصوص أقوال إيهود باراك       وتث
وفي الجلسة اعتذر أمام رفاقه ألنه لم يتشاور معهـم          . "قانون الوالء "اإلهانة في جلسة الحكومة في قضية       

زير اسـحق   وقال الـو  . وقد تباحثوا في الجمود السياسي    . قبل أن يقدم صيغته الخاصة، التي تم رفضها       
إذا لم تستأنف المفاوضات المباشرة حتى نهاية الـشهر فـسوف نـضطر             "هرتسوغ، الذي أدار الجلسة،     

  . "لالنسحاب من الحكومة، إال إذا طرأ أمر ما دراماتيكي
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مما يعني أنه يمنح الشراكة في الحكومـة         ("ال ريب في أن هذه الدورة ستكون حاسمة       "ورأى باراك أنه    
. وقالوا له إن الحسم سيقع طويالً قبل آذار       . وتجادل أعضاء الكنيست معه   ). ٢٠١١ار  مهلة حتى نهاية آذ   

وهنـا تطـور    . "تقديري أن األمر سيحدث تحديداً في نهاية كانون األول        ": وقال. وقد تساهل باراك معهم   
احـد  لماذا نهاية كانون األول؟ فالجامعة العربية أعطت مهلة شـهر و          ": سجال في الكتلة وسأله هرتسوغ    

  . "فمن أين ولد الشهر اإلضافي؟. الستئناف المفاوضات حتى مطلع تشرين الثاني
بعد ذلك ينبغـي أن     . في مطلع تشرين الثاني هناك انتخابات للكونغرس األميركي       ": وشرح باراك رؤيته  

. "الدينقشع الغبار، فتبدأ بعدها عطلة عيد الشكر ثم يبدأون بعد ذلك في االستعداد الحتفاالت عيـد المـي                 
  . "حينها سنجتمع وسنبحث األمر" وعد باراك "وماذا سيحدث بعد ذلك؟": وسأله أحد أعضاء الكنيست
واسـتمر  . وهم بحق يرتابون في أن باراك يحاول كسب الوقت والمماطلـة          . ولم يقتنع أعضاء الكنيست   

ليعـزر فقـال إن     أما الوزير بنيامين بن أ    ."الحزب يعيش حالة إحباط مرضية    ": وهمهم هرتسوغ . النقاش
والسؤال هو هل سننجح في تحقيق اختراق       . ولم يعد أحد يأخذنا بالحسبان    . ليبرمان هو من يحدد الوجهة    "

  . "وإذا لم نفلح، فإنني ال أرى جدوى من البقاء. سياسي قريباً
بة، ستكون  ال ريب في أن الفترة القريبة، بين األسابيع األربعة القريبة والشهور األربعة القري            "قال باراك   
أربعة شهور هي حتى نهاية كانون الثـاني        : وواصل عقرب باراك التأرجح على أجندة العام      . ("مصيرية
بعـد  "نظرياً، تشرين الثاني القريب أيضاً، أي . ٢٠١١، وهذا ليس كانون األول كما أنه ليس آذار         ٢٠١١

  ).  مأخوذ في الحسبان"أربعة أسابيع
. إن األرض تـشتعل تحـت أقـدامنا       ": نتحاري لخص الكالم قائال   وهرتسوغ الذي كان في مزاج شبه ا      

فهذا الجمع بـين  . وغرق الحاضرون في أفكارهم   . "وشراكتنا في الحكومة تتغذى من بخار الوقود األخير       
  . االشتعال والوقود، ال يشير إلى أنهم سوف يخرجون بسالم

ستماع إلى خطابات كل مـن ريفلـين،        ومن اجتماع الكتلة هرع أعضاء الكنيست إلى القاعة العامة، لال         
لقد جعلت من إسرائيل دولة ضـعيفة، خائفـة،         ": واتهمت ليفني نتنياهو  . شمعون بيريز، نتنياهو وليفني   

ووصفته بأنه  . "منعزلة، متنازعة مع نفسها وتخسر أصدقاءها في العالم، تتعارض مع زعيمة العالم الحر            
م القدرة على قول الحقيقة، ينشغل بالبقاء، يحسب حـسابات          ضعيف، يفتقر للقدرة على اتخاذ القرار، عدي      

  . حزبية والمزيد من أمثال هذه األوصاف
إنه . خطابك كان ممتازاً  ": وقال لها . صافح يدها بحرارة  . وفي نهاية الجلسة اعترض باراك طريق ليفني      

  . "خطاب حقيقي
  تحت الحزام 

الدورة الشتوية اجتمع الرجال البالغو األهمية فـي        كما هو الحال في كل عام، قبل وقت قصير من افتتاح            
كانت . ديوان رئيس الكنيست روبي ريفلين حول فناجين القهوة وبعض المأكوالت الخفيفة وبعض الكالم            

إني ": وتنهد على مسامع نتنياهو قائالً    , حاول شمعون بيريز جر الحديث نحو قضايا جارية       . األجواء قاتمة 
إن النهوض فـي كـل      ": شجعه نتنياهو بقوله  . "علم كيف سينتهي هذا النهار    أنهض في كل صباح، وال أ     

  . "صباح أمر جيد بحد ذاته
وليس كما قبـل عـام، لـم        . وفي القاعة العامة في الكنيست ألقى بيريز خطاباً مزعجاً على نحو خاص           

بـدا بيريـز    . ميضمنه دعوات تشجيع لرئيس الحكومة، كما لم يعرب عن ثقته بان نتنياهو سيجلب السال             
وكانت . ووجه مقاطع مركزية في خطابه مباشرة نحو نتنياهو       . متشائماً، منهكاً، قلقاً ومتحرراً من األوهام     

فقد ركزت وسائل اإلعالم على حادث تافه، مسلٍّ، صرخ فيـه أعـضاء       . تلك المقاطع األهم في الخطاب    
ب قوله بأن هناك في الكنيـست أغلبيـة         الكنيست من االتحاد الوطني بعبارات تحقير نحو بيريز في أعقا         

ويجدر بنا االنتباه، واألقوال لم تغب عن انتباه نتنياهو، إلـى المقـاطع التاليـة فـي                 . تؤيد مبدأ الدولتين  
  : الخطاب، والتي تعرض هنا باختصارات تقتضيها المساحة
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ـ . أن نميز بين صنع السياسة وبين الحزبيـة       . ينبغي أن نميز بين الغث والسمين     " ي سـاعة الحـسم     وف
فليس هنـاك   . التاريخي، ينبغي أن يتغلب االعتبار الرسمي البعيد المدى على االحتياجات قصيرة المدى           

ولكن في ساعة الحسم ينبغي أن      . إنها حياتنا اليومية  . ال شيء ال يمكن االستغناء عنه     . ممنوع في السياسة  
فالمـصير أعـد لنـا القـرارات        .. .نوجه األنظار صوب صفحات التاريخ، وليس نحو عقارب الساعة        

وينبغي أن نتوصل بأسرع وقت إلـى خريطـة متفـق           . صعب أن نقبلها، وخطير أن نرفضها     . الصعبة
وإذا بقينا سلبيين، فإن الميول السلبية ستغذي النزاع الدموي لفترة غير محدودة وهي يمكـن أن                ... عليها

  . "والديموقراطي إلسرائيلتعرض للخطر قدرتنا على المحافظة على الطابع اليهودي 
فقط في نهاية األسبوع خرج نتنياهو لحرب مقدسة من         . لقد كانت هذه فعال ضربة تحت الحزام      ! يا وياله 

التي ائتلف فيها مع إيلي يشاي وأفيغدور ليبرمان وأصر على          : الداخلية:  في جبهتين  "الدولة اليهودية "أجل  
اليهوديـة  "تجنس من غير اليهود بـإعالن والئـه للدولـة           تمرير مشروع القانون الملزم لكل من يريد ال       

التي جعل فيها من مطالبته الفلسطينيين باالعتراف بإسرائيل دولـة يهوديـة            : والخارجية. "الديموقراطية
رغـم كـل   : واليوم يأتيه شمعون بيريز ويقول له الحقيقة في وجهـه . شرطاً ألي تجميد آخر لالستيطان  

، فإن من يعرض للخطر الطـابع اليهـودي         "اليهودية"ابات المشبعة بالمشاعر    التصريحات المدوية والخط  
  . "أغراض قصيرة األجل"لدولة إسرائيل هو من يترك التاريخ يمر من أمامه بسبب 

واالستخالص السياسي المركزي من أحداث األسبوع الفائت هو أن المدافعين األكبرين عـن نتنيـاهو،               
 طوال العام ونصف األخيرين في البالد وخارجها ينشدان المزامير في الثناء            بيريز وباراك، واللذين جاال   

عليه، يتحدثان مدحاً فيه، يوزعان الوعود باسمه ويقسمان أغلظ األيمان أن الرجل تغير، يكشفان شارات               
  . تعب ويأس من زبونهما

  سيادة الرئيس 
يسبق لرئيس حكومة أن تلقـى مـن رئـيس          ولم  . والشرخ القائم بين نتنياهو وروبي ريفلين لم يعد سراً        

كنيست، هو في الوقت نفسه من أعضاء حزبه، صليات من االنتقادات القاتلة وفي جلسة احتفاليـة، كمـا                  
ولم يسبق لرئيس كنيست أن تلقـى تـصفيقاً         . حدث لنتنياهو يوم االثنين هذا األسبوع، عند افتتاح الدورة        

ولكن لم يسبق أيضا أن رئيس كنيـست قبـل          . المعارضةحاراً في نهاية خطابه، وخصوصاً من أعضاء        
  . ريفلين أدار حربا عنيدة، ال هوادة فيها، من دون أسرى، على مكانة المجلس التشريعي

والـذي  (وفي خطابه أجرى ريفلين حساباً مع نتنياهو على نيته في أن يدرج ضمن قـانون التـسويات                  
سلسلة طويلة مـن    ) اء االئتالف بالتصويت لجانبه   سيعرض للتصويت مع ميزانية الدولة ويلزم كل أعض       

القوانين والمسائل، التي ال صلة بينها وبين الميزانية سوى ما أفرزه العقل المـريض لنتنيـاهو ووزيـر                  
  . ماليته يوفال شتاينتس

هذه محاولة إلفراغ الكنيست من محتواها وتحويل أعضاء الكنيست إلى مجرد شـاكرين          "وقال ريفلين إن    
ومنذ زمن تضطر الكنيست للصراع أيضا ضد الـسعي لتغييـر           ...  ولن نسمح بإضعاف الكنيست    .للنعم

وهكذا على سبيل المثـال،     . طابع النظام البرلماني في إسرائيل واستبداله باألمر الواقع بنظام شبه رئاسي          
... ومـة في قانون التسويات تحاول الحكومة، كسابقاتها، زعزعة دور الكنيست كمراقب لنـشاطات الحك            

. وليس مقبوالً البتة أن يشكل قانون التسويات سدرة منتهى تحسينات الحكومة أو تعويضاً الئتالف متمرد              
  . "ليس جائزاً أن تجبر الحكومة الكنيست على قبول خطوات بطرق ملتوية

ريـب  تخ": ووصف ريفلين نية نتنياهو إجراء استفتاء شعبي حول التسوية النهائية مع الفلسطينيين بأنهـا             
  . " عاما٦٢ًللتراث البرلماني الذي كان عهدنا طوال 

وعندما ارتشف القهوة وقضم الكعك في مكتب ريفلين، لم يكن لدى نتنياهو            . وفعالً كان هذا حصاداً دموياً    
فالخطاب كان عملياً النغمة النشاز األخيرة في شـجار متواصـل بـين             . معرفة ولو صغيرة بما ينتظره    
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 الحكومة ووزير المالية، والذي دار حول البنود التي ستشمل، أو ال تـشمل، فـي                ريفلين وديوان رئاسة  
  . قانون التسويات نفسه

ريفلين ال يريد هذا القانون أصالً، وإذا كان ال بد منه، فينبغي أن ال يكون أكبر مـن                  : وهذا هو الخالف  
ائالً، يحشر في حلق أعضاء الكنيست من       ونتنياهو يريده قانوناً سميناً، ه    . الحد األدنى، مخففاً، رشيقاً فعال    

االئتالف بالطريقة التي يطعم فيها األوز في المزارع، وأن يشمل كل القوانين، اإلصالحات والمبـادرات               
  . التي تم رفضها في العام والنصف الفائتين، أو تلك التي ال تزال تبحث في لجان الكنيست

أو اإلصالح في سلطة اإلذاعة، في المواصـالت        ) "تشغيلأنوار لل "(وعلى سبيل المثال قانون فيسكونسين      
أو سلسلة من تعديالت التشريع في المجال القضائي، مثل انتهاج          . العامة، البورصة وجهاز الرقابة البلدية    

أسلوب التداول أمام قاض منفرد في المحكمة اللوائية في استئنافات معينة، بدالً من التداول أمـام ثالثـة                  
سأل ريفلين وزير العدل، يعقوب نئمان، عن الصلة بين االستئنافات والميزانية رد عليـه              وعندما  . قضاة
  . "بدالً من أن تدفع الدولة رواتب لثالثة قضاة هي تدفع لقاض واحد. هناك صلة": نئمان

وقبل ثالثة شهور حضر    . وفي األسابيع األخيرة تراكض ريفلين كالمجنون بين ديواني نتنياهو وشتاينتس         
واستوضـح األمـر لـدى      . تحفظ ريفلين . يه شتاينتس وطلب منه أن يدعم علناً ميزانية لعامين آخرين         إل

فأبلغ ريفلين شـتاينتس    . وقد امتدحوا المبادرة  . الذين زاروه مؤخراً سائالً رأيهم    , OECDرؤساء منظمة   
 أن قانون التـسويات     بأنه سيدعم الميزانية لعامين، رغم أنها أيضاً تقضم من قيمة الكنيست، ولكن بشرط            

  . ووعد شتاينتس بأن األمور ستسير نحو األحسن. "ال يكون مجنوناً وال يهين الكنيست"
وفي هذه األثناء وصلت لريفلين إشاعات بأن وزارة المالية تعمل على قانون تسويات مجنون، لم يـسبق                 

سوف ندخل كل األمـور     ":  هناك وأبلغه أحدهم . وقبل بضعة أسابيع اتصل هاتفياً بديوان نتنياهو      . له مثيل 
لن . أنت كاذب ": وصرخ على من ينبغي الصراخ عليه     . واتصل هاتفياً بوزارة المالية   . "في القانون الجديد  

ودخلت وزارة المالية في حالة هيستيريا، وذهبوا للمستشار القضائي للحكومة          . "أعرض القانون للتصويت  
. نعـم ": ورد المستشار . الً بعدم عرض قانون للتصويت    ليستوضحوا منه ما إذا كان رئيس الكنيست مخو       

وتبين لهم  . وفي ديوان رئيس الحكومة فحصوا إمكانية اإلطاحة بريفلين عن رئاسة الكنيست          . "إنه مخول 
 عضواً ممن يتـوفرون فـي       ٨٩وهو تقريباً أكثر بـ     ,  عضو كنيست يصوتون ضده    ٩٠أن عليهم تجنيد    

عن هذه األفكار وأبلغ رجال نتنياهو بأنه جاهز للتنـازل إذا وفـروا             وسمع ريفلين   . الكنيست لإلطاحة به  
  .  عضو كنيست٦١ضده أغلبية بسيطة من 

فاللجنة الوزارية لشؤون التشريع اجتمعـت      . ويوم أمس األول تراجع نتنياهو وشتاينتس وأعلنا االستسالم       
يعرض في الكنيـست    وهو س . وصادقت على فصل عشرات القوانين واإلصالحات عن قانون التسويات        

بارك رئيس الكنيست كالً من     ": وجاء من مكتب ريفلين الرد التالي     . بالضبط بالصيغة التي أرادها ريفلين    
رئيس الحكومة ووزير المالية ورئيس شعبة الميزانيات على التعاون والتفهم الذي أبدوه تجـاه مطالـب                

  . "الكنيست
  بعد السقوط 

. لة االتحاد الوطني في الكنيست والتي تـضم أربعـة أعـضاء           يترأس عضو الكنيست يعقوب كاتس كت     
وقبل بضعة أسابيع بعـث     . ورئيس الكتلة اليمينية المتطرفة هذه في الكنيست هو نموذج مميز ومسلٍّ جداً           

كاتس لنتنياهو برسالة، عبر كل من الوزير إسرائيل كاتس ورئيس الطاقم في ديوان رئاسـة الحكومـة،                 
لقد تعلمنا من دروس الماضي، ورأينا ماذا يحدث        . نحن لن نعمد إلى إسقاطك    ": حيةناتان إيشل، بهذه الرو   

  . "عندما يسقط اليمين رئيس حكومة من الليكود
 خسر نتنياهو السلطة، بعد أن توحـد اليمـين          ١٩٩٩في العام   . واستقبل ديوان نتنياهو الرسالة بالترحاب    

كانت تلك صدمة مشتركة لليمين وبـاألخص       . العامةواليسار ضده في الكنيست وقربا موعد االنتخابات        
  . لنتنياهو
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ومن كالمه يتبـين أن     . وهذا األسبوع أجرى يعقوب أحيمئير في إذاعة إسرائيل مقابلة صباحية مع كاتس           
حاول كاتس  . هل غير رأيه  : وسألته. االتحاد الوطني مستعد إلسقاط نتنياهو إذا استأنف تجميد االستيطان        

الليكـود  . سوف يسقط من الـداخل    . إذا قرر تجميد االستيطان فإن األمر ليس بيدنا       ": بةالتهرب من اإلجا  
  . "االئتالف الحكومي سوف يسقطه. سوف يسقطه

  ـ لنفترض أن األمر مرتبط بأربعة أصواتكم 
وقـد  . صحيح أنني أوصلت رسالة بهذه الروحيـة      . إذا تعلّق األمر بأصواتنا، فلن نكون نحن من يسقطه        "

إذا تجاوز الخطوط   : وماذا إذا اجتاز رئيس الحكومة الخطوط الحمراء؟ وأجبته       : حد رجال نتنياهو  سألني أ 
  . الحمراء فإنكم من سيعمد إلسقاطه

ويمكنه حينها  .  عضو كنيست  ٦١وإذا انسحب حزب العمل من االئتالف فسوف يبقى نتنياهو مستنداً إلى            "
ولو كان فعالً زعيماً قوياً، مثل اسـحق        .  ممن يحبوننا  أن يضمنا لالئتالف، لكنه لن يفعل ذلك، ألنه ليس        

لكنه سيذهب على الفور النتخابات، ألنه      .  عضو كنيست  ٦١شامير، مثل باراك، لواصل الحكم حتى بـ        
ورابين أدار الدولة فقط بــ      .  عضو كنيست  ٦١لقد أدار شامير الدولة بـ      . ال يريد ترؤس حكومة يمين    

 عـضو  ٣٠لى كامب ديفيد وأجرى مفاوضات ولم يكن معـه سـوى   وباراك سافر إ.  عضو كنيست  ٥٨
  . "وببساطة نتنياهو ليس مؤهالً لفعل ذلك. كنيست

وبعد عام كأقصى موعد سنكون في حمى المعركة االنتخابية، حسب تقديرات كاتس، إما بـسبب تفكـك                 
ومـاذا سـيحدث   . االئتالف والليكود على خلفية تجميد إضافي لالستيطان أو بسبب انسحاب حزب العمل       

إذ ليس بوسـعه أن يـسير       . لالنتخابات؟ نتنياهو سوف يقول إنه أخطأ عندما أعلن تأييده لدولتين لشعبين          
  . "ومرة أخرى يكرر ما جرى. بعد ذلك يعاد انتخابه. على هذا الخط سوية مع ليفني

  ـ رأيتك في الكنيست تتهامس مطوالً مع ليفني 
وأنا أفضل شخصاً مثلها، تـسير باسـتقامة فـي طريـق     . ديراً لنزاهتهاوأنا أكن لها تق. إنها صديقة لي "

  . "خاطئ، على شخص يسير ملتوياً في طريق خاطئ
  "هآرتس"

 ١٨/١٠/٢٠١٠، السفير، بيروت
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