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 29 :ةر صو 

*** 
 

 الفلسطينيين ورا مهما في ملف الالجئين: كندا ستلعب دعباس .0
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه لن يقبل بوجود إسرائيلي واحد على األرض : كفاح زبون -رام هللا

 كامال. 7691الفلسطينية عندما تقوم دولة فلسطين، مطالبا بإنهاء االحتالل الذي وقع عام 
ئيس وزراء كندا، ستيفن هاربر، في مقر الرئاسة في رام وأضاف أبو مازن في مؤتمر صحافي مشترك مع ر 

نريد دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس التي نريدها مدينة مفتوحة للعبادة ألتباع الديانات »هللا، أمس: 
وتعيش جنبا إلى جنب مع  7691نريد دولة بكامل أراضيها التي احتلت عام »وأضاف: «. السماوية الثالث

 «.ل بأمن واستقرار، وأي كالم آخر يقال على لساننا أو يفسر، فهذا شأن الذي يفسرونهدولة إسرائي
األغوار جزء من »وردا على سؤال حول الموقف من منطقة األغوار الحدودية، قال الرئيس الفلسطيني بأن 

ر لن هذه األرض، ولن نقبل بأي حال من األحوال بأن تكون إسرائيلية أو حتى أن تؤجر لهم، هذا أم
 «.نقبله

وبحث عباس مع هاربر ملف الالجئين الفلسطينيين، الذي يعتبر واحدا من بين الملفات المعقدة في 
 في حل قضية الالجئين الفلسطينيين.« دورا هاما»المفاوضات، مؤكدا أن كندا ستلعب 

ا الحقا عندما كندا هي أحد المسؤولين عن ملف الالجئين الفلسطينيين، ربما سيأتي دوره»وأوضح عباس: 
يوضع بند مشكلة الالجئين كملف للتحقيق والتنفيذ، لكن حتى اآلن أنا لم أطلب من كندا استيعاب أي من 

 «.الالجئين الفلسطينيين
وكانت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة، قالت: إن عباس حصل على تعهد رسمي من هاربر بأن بالده ستوافق 

يعاب بعض الالجئين الفلسطينيين المقيمين في األردن وسوريا ضمن اتفاق سالم مع إسرائيل على است
 ولبنان. 

التي حددتها اإلدارة  6وفي غضون ذلك، تعهد عباس بالمضي قدما في المفاوضات حتى نهاية الشهور الـ
 األميركية النتهاء المفاوضات، في أبريل )نيسان( المقبل.

 00/0/0102الشرق األوسط  لندن  
 

 اإلسرائيلي لتهويد القدس تعادل ميزانية دولتين عربيتين االحتالللدية قريع: ميزانية ب .0
أكد أحمد قريع رئيس دائرة القدس وعضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير : وليد عوض -القدس

االثنين أن المدينة المقدسة تتعرض لتطهير عرقي من قبل اإلحتالل ’ لقدس العربي‘الفلسطينية لـ 
لذي يسعى بشتى الوسائل القتالع أهالي القدس وتهجيرهم من المدينة، في حين تعيش األمة اإلسرائيلي، ا

العربية واإلسالمية في حالة غفوة، بينما السلطة الفلسطينية في حالة إنشغال. في الوقت الذي تواصل فيه 
ولتين عربيتين لتهويد اإلسرائيلي وبلديتها بتكريس كل جهودها وبإنفاق ما يعادل ميزانية د االحتاللحكومة 

 المدينة وأسرلتها.
بشأن إذا ما لبى اجتماع لجنة القدس الذي عقد مؤخرا في مراكش  ’ القدس العربي‘قريع في حوار مع  وقال

حقيقة ما تحتاجه مدينة القدس أكثر بكثير ‘قريع بعمق وقال ’ تنهد‘احتياجات القدس وتعزيز صمود أهلها 
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أو ما قامت به القمم العربية أو ما تقوم به السلطة الوطنية، القدس تحت  جدًا مما تقوم به لجنة القدس
عملية التهويد واألسرلة، يعني أن كل شيء للتهويد األرض وتاريخها وحضارتها وأن كل الموجودين من أهل 
القدس هم مقيمون وليسوا مواطنين، ومن أجل ذلك تقوم حكومة إسرائيل والمنظمات الصهيونية العالمية 

 ’.واليهودية الفاعلة وأصحاب رؤوس األموال اليهودية بتقديم كل أشكال الدعم لتهويد المدينة
 00/0/0102القدس العربي  لندن  

 
 على ضرورة الحفاظ على وحدة النسيج اإلسالمي المسيحي في غزةتؤكد الحكومة في غزة  .2

ج اإلسالمي المسيحي في غزة أكدت الحكومة الفلسطينية في غزة على ضرورة الحفاظ على وحدة النسي
 وتعزيزه، مشيدة بالعالقات اإليجابية الطيبة والتاريخية التي تربط المسيحيين والمسلمين في غزة.

جاء ذلك خالل زيارة قام بها وفد مشترك من الحكومة وحركة حماس اليوم االثنين إلى كنيسة الروم 
 يوس ومجلس وكالء الكنيسة.األرثوذكس في غزة وااللتقاء براعي الكنيسة األب ألكس

وأشادت الحكومة على لسان نعيم بدور الطائفة المسيحية الوطني الكبير في الصمود بوجه االحتالل 
جراءاته والنضال من أجل الحفاظ على الحقوق والثوابت الفلسطينية.  وا 

نهاء اال 4172وأكد أن حكومته تعمل من أجل أن يكون عام  نقسام، كما أعلن عام المصالحة الفلسطينية وا 
 رئيس الوزراء إسماعيل هنية.

 01/0/0102  فلسطين أون الين
 

 كتلة "التغيير واإلصالح" البرلمانية تنتخب قيادتها الجديدة .2
أجرت كتلة "التغيير واإلصالح" في المجلس التشريعي بغزة خالل اجتماعها األسبوعي صباح االثنين : غزة
في المرحلة المقبلة، حيث أفرزت نتائج االنتخابات هيئة قيادية جديدة ( انتخاب هيئة جديدة لقيادتها 41-7)

 لقيادة الكتلة خالل المرحلة المقبلة.
وفاز في االنتخابات التي جرت بمقر المجلس التشريعي بغزة كل من النائب المستشار محمد فرج الغول 

ئيس، والنائب هدى نعيم أمينًا للسر، رئيسًا لكتلة التغيير واإلصالح، والنائب إسماعيل األشقر نائبًا للر 
 والنائب جمال نصار أمينًا للصندوق والنائب مشير المصري ناطقًا إعالميًا باسم الكتلة.

يذكر أن هذه االنتخابات تأتي في سياق العملية الديمقراطية التي اعتمدتها كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية 
، حيث إن هذه المرة السابعة التي تجري فيها انتخابات في 4119منذ دخولها االنتخابات التشريعية عام 

الكتلة، وقد تعاقب على رئاسة الكتلة منذ انطالقتها عدد من النواب وهم النائب محمود الزهار والنائب 
 د.خليل الحية، والنائب الشهيد أ. سعيد محمد صيام والنائب محمد فرج الغول.

اسم كتلة التغيير واإلصالح إن هذه االنتخابات تأتى تكريسا للعمل وأكد النائب مشير المصري الناطق ب
يمانا من الكتلة بالتداول القيادي بين نوابها.  الديمقراطي وا 

وثمن النائب المصري عمل هيئة الكتلة السابقة في خدمة أهداف كتلة التغيير واإلصالح واجتهادها الكبير 
الت ال سيما البرلمانية والقانونية، وكذلك في خدمة المجتمع في تطبيق برنامجها االنتخابي في شتى المجا

 والمواطن الفلسطيني .
وحول برنامج الكتلة أوضح المصري أن القيادة الجديدة للكتلة وضعت برنامجا للدورة االنتخابية المقبلة 

 مستندًة إلى برنامجها االستراتيجي. 
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 00/0/0102  المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 اجتماعًا مع االحتالل 23عقدت و  0102 سنةمواطن  0011لطة اعتقلت واستدعت الستقرير:  .7
( حالة اعتقال لعناصر 141قال تقرير حكومي إن أجهزة السلطة في الضفة الغربية المحتلة نفذت ): غزة

 .4172من "حماس" والجهاد اإلسالمي وفصائل أخرى خالل عام 
بوزارة التخطيط في غزة أمس االثنين، أن حاالت االستدعاء وأوضح التقرير، الذي يصدره مركز المعلومات 

حالة، كما سجل العام الماضي حالتي قتل تمت على أيدي أفراد أجهزة األمن الوقائي  211بلغت نحو 
 بالضفة.

وأشار التقرير إلى أن األجهزة األمنية صعدت خالل ديسمبر من العام الماضي من عمليات االعتقال بحق 
، بينما عدد معتقلي 294فصائل المقاومة الذين بلغ عدد معتقليهم خالل العام الماضي  المنتمين إلى

 معتقاًل. 779معتقاًل، وطالب الجامعات  729الفصائل األخرى 
حالة بعضها سرية  26وتطرق التقرير إلى لقاءات واجتماعات التنسيق األمني، ورصد مركز المعلومات 

 الل الصهيوني.واألخرى علنية بين السلطة واالحت
وفيما يتعلق باعتداء عناصر األجهزة األمنية على الصحفيين، أكد التقرير أن تلك االعتداءات تنوعت 
جبار  باالعتداءات واالعتقال واالستدعاء وسحب الرخص, ومصادرة الكاميرات, وا غالق المحطات, وا 

جتماعي, وأرقام السر الخاص الصحفيين على الكشف عن الحسابات الخاصة بهم على مواقع التواصل اال
 بحساباتهم اإللكترونية الخاصة. 

 00/0/0102  المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 المعادلة العسكرية قد تتغير.. اآلن ما يفاجئ االحتالل تمتلكالبردويل: المقاومة  .0
للــر د علــى  قــال القيــادي فــي حركــة حمــاس صــالح البردويــل إن "المقاومــة الفلســطينية علــى أتــم  الجاهزيــة: غــزة

رة".  الخروقات الصهيونية المتكر 
وأضاف البردويـل فـي تصـريح لـه اليـوم االثنـين أن "المعادلـة العسـكرية فـي قطـاع غـز ة والصـراع مـع االحـتالل 
الصـهيوني قــد تتغي ـر، وأن المقاومــة بفصـائلها المختلفــة تملـك اآلن مــا يمكـن أن يفــاجم االحـتالل بــأي  عمليــة 

 طاع".عسكرية مقبلة على الق
وتــــابع أن "االحــــتالل الصــــهيوني يواصــــل تصــــعيده العســــكري علــــى قطــــاع غــــزة، عبــــر اســــتهدافه للمقــــاومين 

 والمواطنين اآلمنين في خرق واضح التفاق التهدئة الذي جرى برعاية مصرية".
ة وعد  أن  االحتالل يريد جر قطـاع غـز ة لحـرب جديـدة، ويحـاول اسـتفزاز فصـائل المقاومـة فـي القطـاع لمواجهـ

عسكرية مقبلة، محذ را االحتالل الصهيوني مـن مواصـلة عدوانـه وتصـعيده العسـكري ضـد الشـعب الفلسـطيني 
 في قطاع غز ة.

فســاد التهدئــة المعلنــة فــي  ولفــت إلــى أنس "إســرائيل" تريــد خلــط األوراق فــي المنطقــة عبــر تصــعيدها العســكري وا 
 وراق والمقاومة سترد بكل قو ة وحزم".القطاع، وقال: "إسرائيل" تجر  المنطقة للحرب وخلط األ

 10/0/1104  المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 لوقف جرائم االحتالل ضد النواب الفلسطينيين دوليدعو لضغط تحماس  .7
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حذ رت حركة حماس سلطات االحتالل اإلسرائيلي من مغب ة االعتداء على نواب الشرعية الفلسـطينية : بيروت
ني، ال سي ما مع شـروع النائـب المختطـف فـي سـجون االحـتالل ياسـر منصـور في المجلس التشريعي الفلسطي

 في إضرابه عن الطعام احتجاجًا على استمرار اعتقاله اإلداري.
( جمــاهير 2|10ودعــا عضــو المكتــب السياســي للحركــة عــزست الرسشــق فــي تصــريح صــحفي لــه اليــوم اإلثنــين )

حــرار وبرلمــانيي العــالم وبــاألخص االتحــاد البرلمــاني العربــي الشــعب الفلســطيني واألمــة العربيــة واإلســالمية وأ
 المجتمع في العاصمة الكويتية إلى التحر ك دفاعًا عن نواب الشعب الفلسطيني ورموز الشرعية.

كمــا دعــا الر شــق إلــى الضــغط علــى االحــتالل فــي المحافــل الدوليــة للكــف عــن ممارســة جرائمــه ضــد النــواب 
 ي عنهم.الفلسطينيين واإلفراج الفور 

 11/0/1104قدس برس  
 

 "وورلد تريبيون": حماس أجرت تدريبات عسكرية آلالف الشباب على صد هجوم محتمل ضدها .8
ألـــف طالـــب مـــن  24ذكـــرت صـــحيفة "وورلـــد تريبيـــون" األمريكيـــة، أن حركـــة حمـــاس، قامـــت بتـــدريب : أ.ش.أ

مـن الـدول المجـاورة لقطـاع  طالب المـدارس الثانويـة علـى حمـل السـالح، لـدعمها فـي صـد أي هجـوم محتمـل
 غزة.

دورة  وأعطـتهموأشارت الصحيفة األمريكية، مسـاء اليـوم، إلـى أن حمـاس جنـدت اآلالف مـن طـالب المـدارس 
تدريبيـــة عســـكرية لمـــدة ســـتة أيـــام تتضـــمن إطـــالق النـــار واســـتخدام القنابـــل، وأن القـــائمين علـــى تلـــك الـــدورات 

مــاس، ويركــز التــدريب أيضــا علــى تــدريبات حــول الكشــف عــن التدريبيــة أفــراد مــن الجنــاح العســكري لحركــة ح
 شبكات التجسس اإلسرائيلية.

وأعادت "وورلد تريبيون"، إلى األذهان تصريحات رئيس الحكومة الفلسطينية المقالـة فـي قطـاع غـزة إسـماعيل 
 هنية: إن إسرائيل ستواجه جيال جديدا من الفلسطينيين الذين ال يعرفون الضعف.

، أن حركة حماس اتجهت منذ فترة طويلة إلى تجنيد المـراهقين لشـن عمليـات شـبه األمريكيةة وأكدت الصحيف
عسكرية، حيث تم قبول الكثيـر مـنهم عقـب اجتيـازهم الختبـارات عسـكرية محـددة وضـمهم لكتائـب "عـز الـدين 

ة مـن جهـة القسام"، ويقول المسؤولون: إن هـؤالء الشـباب سـوف يلعبـون دورا هامـا لصـد أي مواجهـات محتملـ
 مصر أو إسرائيل.

 01/0/1104  الوطن  مصر
 

 ةة في غز مع حماس والجهاد لتثبيت التهدئ مصريةتصاالت "الحياة": ا .1
عـن اتصـاالت قـام « الحيـاة»لــ « الجهاد اإلسـالمي»كشف قيادي رفيع في حركة : جيهان الحسيني -القاهرة 

فـي غـزة مـن أجـل تثبيـت « حمـاس»حركـة  بها مسؤولون مصريون أول من أمس مع قيادات في الحركة وفـي
 التهدئة.

اإلســرائيليين اتصــلوا بــاألجهزة األمنيــة المصــرية )فــي إشــارة إلــى جهــاز االســتخبارات( وأبلغــوهم »وأوضــح أن: 
بلغــة تحذيريــة بأنــه إذا اســتمر إطــالق الصــواري  مــن غــزة علــى البلــدات اإلســرائيلية، فــإن إســرائيل ســتلجأ إلــى 

إســرائيل دائمــًا مــا تلجــأ إلــى لغــة التهديــد أمــام أي خــروق »ولفــت إلــى أن «. غــزةتصــعيد فــوري وعنيــف ضــد 
الخــــروق تحــــدث مــــن الجــــانبين الفلســــطيني »تحــــدث مــــن جانــــب فصــــائل المقاومــــة الفلســــطينية، موضــــحًا أن 

واإلســرائيلي معــًا، لكــن إســرائيل ال تحتمــل ذلــك وتتصــرف دائمــًا معنــا بفوقيــة ... فتعل ــي ســقف مطالبهــا مهــددة 
ـــابشـــ ـــداني يحـــدث مـــن جانبن حمـــاس والجهـــاد »وأكـــد أن «. ن هجـــوم أو عمليـــة عســـكرية أمـــام أي اختـــراق مي
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نحن وحمـاس »، وقال: «ملتزمتان اتفاق التهدئة رغم ما يحدث من مناوشات هنا أو هناك بين الحين واآلخر
 «.غير معنيين بالتصعيد

االتصــاالت بــين مصــر »، أجــاب: «حمــاس«وعلــى صــعيد االتصــاالت التــي جــرت بــين الســلطات المصــرية و
، الفتًا إلى أن اتصااًل مباشرًا جرى في ما بينهما أول من «وحماس لم تنقطع، لكنها تجري بشكل غير مباشر

مصر هي التي ترعى اتفاق التهدئة، وهي حريصة على استمرار رعايتها له واسـتمرار التهدئـة »أمس. وقال: 
تسحب يدها من ملف غزة ... فمـا يحـدث فـي غـزة لـه انعكاسـاته مصر لم »وتابع مشددًا على أن «. في غزة

المباشــرة علــى الســاحة المصــرية، إضــافة إلــى أن الموقــف المصــري الرســمي والسياســي يعنيــه تمامــًا كــل مــا 
، معتبــرًا أن وضــع «يجــري فــي غــزة بغــض النظــر عمــن يحكمهــا )حمــاس( وعــن موقفهــا الحــالي مــن حمــاس

فرضـان عليهـا ذلـك، إضـافة إلـى أن غـزة بالنسـبة إلـى مصـر هـي قضـية أمـن مصر اإلقليمي ووزنهـا الـدولي ي
 قومي بال جدال.

 10/0/1104  الحياة  لندن
 

 شرق خانيونس إسرائيليالمقاومة تفجر عبوة بجيب : العسكريةقرب بوابة "سريج"  .01
رب بوابــة ( عبــوة ناســفة قــ2-12فجــر عناصــر مــن المقاومــة الفلســطينية صــباح اليــوم الثالثــاء ): خــان يــونس

 موقع "السريج" التابع للجيش الصهيوني شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
ــــة لمراســــلنا ــــت مصــــادر محلي ــــة العســــكري  ،وقال ــــدى مــــرور جيــــب المراقب ــــوة ناســــفة ل إن المقاومــــة فجــــرت عب

الصــهيوني، قــرب بوابــة الســريج، حيــث ســمع دويهــا فــي المكــان، قبــل أن تشــهد المنطقــة حركــة مكثفــة لقــوات 
 الحتالل.ا

 10/0/1104  المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 المصري يشوه المقاومة واإلعالمفي محاجر غزة  لإلخوان المتفجراتحماس: ال نخزن  .00
نفت حركة حماس، ما صرح به نبيـل عمـرو العضـو السـابق فـي جماعـة الجهـاد المصـرية، حـول وجـود : غزة

 محاجر في غزة يحصل منها اإلخوان على المتفجرات.
ال الدكتور سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس، عبر صفحته بـ"فيس بوك"، مساء االثنين:" تصريحات وق

ـــه بطبيعـــة غـــزة و جغرافيتهـــا، وتعكـــس حالـــة التواطـــؤ الكبيـــر فـــي الحملـــة ضـــد المقاومـــة  عمـــرو تعكـــس جهل
 الفلسطينية". على حد تعبيره

ى تشـويه المقاومــة الفلســطينية وحمــاس فــي وأوضـح أبــو زهــري أن بعــض وسـائل اإلعــالم المصــرية  تســعى إلــ
 غزة، من خالل نشر تقارير مفبركة عبر مواقعها االلكترونية.

وفي سياق متصل، نفت حماس ما أوردته صحيفة "الوطن المصرية" حـول وجـود تعـاون بـين مخـابرات تركيـا 
 وقطر وبريطانيا وحماس.

الصحيفة، والتي نسبتها إلى بعض المصادر األمنية وقال في تصريح  له مساء االثنين  األنباء التي نشرتها 
 المجهولة غير صحيحة".

 10/0/1104  وكالة سما اإلخبارية
 

 حماس: االحتالل يشن اعتقاالت واسعة بالضفة بالتزامن مع تهديد غزة .01
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قــال قيــادي فــي حركــة حمــاس إن قــوات االحــتالل اإلســرائيلي زادت مــن حجــم االعتقــاالت : جنــين )فلســطين(
حقــات التــي تنفــذها فــي أنحــاء مختلفــة مــن مــدن وقــرى الضــفة الغربيــة، بــالتزامن مــع التهديــدات الرســمية والمال

 التي تطلق بشن عدوان جديد على قطاع غزة.
وقـــال القيـــادي نزيـــه أبـــو عـــون، فـــي تصـــريحات خاصـــة لــــ "قـــدس بـــرس": "لقـــد تســـارعت فـــي اآلونـــة األخيـــرة 

لة اعتقاالت واسعة من قبل قوات االحتالل لعشرات النشطاء في التهديدات الصهيونية بضرب غزة تزامنا بحم
الضــفة الغربيــة والتــي تهــدف مــن خاللهــا إلــى رضــون اإلرادة الفلســطينية بكــل مكوناتهــا وخصوصــا المقاومــة 

 والشباب لمتطلبات التسوية الجاري إعدادها في المنطقة".
 10/0/1104قدس برس  

 
 يران لحيازة سالح نوويمسعى إ يوقفنتنياهو: اتفاق جنيف ال  .04

أكد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن اتفاق جنيف حول البرنامج : أ ف ب -القدس المحتلة 
 النووي اإليراني الذي دخل حيز التنفيذ اليوم االثنين، لن يوقف طهران عن مسعاها لحيازة سالح نووي.

ي الذي عقد جلسة استثنائية على شرف رئيس الوزراء وقال نتنياهو، في خطاب أمام البرلمان اإلسرائيل
الكندي ستيفن هاربر الذي يزور إسرائيل واألراضي الفلسطينية، إن "االتفاق االنتقالي الذي دخل حيز التنفيذ 

 اليوم، ال يمنع إيران من حيازة سالح نووي". 
 10/0/1104  الحياة  لندن

 
 اإلسرائيلييحطم االقتصاد  فلسطينيةت: قيام دولة يبين .04

وكاالت: نظم وزير االقتصاد اإلسرائيلي ورئيس حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينت أمس، مؤتمرا  -القدس 
 صحافيا تحت عنوان "دولة فلسطينية تحطم االقتصاد اإلسرائيلي".

 وعرض "بينت" سلسلة طويلة ما سماه حقائق ارتباط األمن والنمو االقتصادي للتدليل على ما وصفه سوء
خيار الدولة الفلسطينية بالنسبة لالقتصاد وقال: "وضع اقتصادي ممتاز يعني بالضرورة نموا اقتصاديا 
مثاليا، وبما أن الدولة الفلسطينية ليست باألمر الجيد بالنسبة ألمن إسرائيل فإنها بالضرورة أمرا سيئا بالنسبة 

 لالقتصاد".
ض إسرائيل ومنحه للعرب، وفي كل مرة يكون السبب وقال بينت: "في كل مرة يريدون اقتطاع جزء من ار 

مختلفا .. في البداية كان السبب السالم الذي ال يوجد حاليا شخص واحد يؤمن به حتى "تسيفي" ليفني ال 
تؤمن به لذلك تبحث عن سالم مع العالم، واالن يدور الحديث عن يهودا والسامر، فعن ماذا يدور في المرة 

النقب؟ الن امم العالم لن تكون راضية عن الحل الذي توصلنا اليه مع البدو وحتى  القادمة عن الجليل او
 االدعاء الديموغرافي لم يعد ادعاء صائبا، الن عدد السكان اليهود ووضعه الديموغرافي يتحسن كل عام".

مقاطعة العربية" وتطرق بينت إلى المقاطعة والتهديد بها وقال: "كانت المقاطعة األولى قبل إقامة الدولة "ال
وفي كل مرة وبعد  2414و2491و2441لتأتي بعدها مقاطعات متتالية في األعوام  2441التي بدأت العام 

كل مقاطعة ازداد حجم االقتصاد اإلسرائيلي وسجل معدالت نمو كبيرة لذلك أدعو رئيس الوزراء الن يكون 
 قويا النه اذا كان قويا سيكون الشعب كذلك؟

 10/0/1104  األيام  رام هللا
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 والمسؤولة عما يجري في غزةبالنسبة لنا  العنوانحماس هي جلعاد أردان:  .05
لعاد أردان امس االثنين، أنه جأعلن وزير حماية الجبهة الداخلية االسرائيلي :وكاالت –المستقبل  -رام هللا 

 ة ضد قطاع غزة"."في حال استمر إطالق الصواري  على اسرائيل، فال أستبعد شن عملية عسكرية واسع
وزعم أردان في تصريح إلذاعة جيش االحتالل أن "حركة حماس" ال مصلحة لديها بالتصعيد، ولكنها أيضًا 

 ال تعتزم نزع القفازات الحريرية والتصدي لحركة "الجهاد اإلسالمي" التي تطلق الصواري ".
ن لم يتوقف وتابع "مع ذلك حماس هي العنوان بالنسبة لنا، وهي المسؤولة عما يجر  ي في قطاع غزة، وا 

 إطالق الصواري  باتجاهنا، فال أستبعد شن عملية عسكرية واسعة وقريبة على القطاع".
 10/0/1104  المستقبل  بيروت

 
 فشل المفاوضات مع الفلسطينيين يشكل مأساة للشرق األوسطبيريز:  .00

مأساة "مع الفلسطينيين يشكل قال الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز أن فشل المفاوضات : حلمي موسى
الموضوع السياسي الساخن حاليًا هو العملية السلمية مع الفلسطينيين، بتدخل ". وأوضح أن "للشرق األوسط

 ."دول أخرى وبقيادة وزير الخارجية األميركي كيري. واعتقد أن نجاح هذه المباحثات سيكون حاسماً 
مقرب من نتنياهو، قد اعترف بأن نتنياهو يريد التوصل وكان عضو الكنيست من الليكود تساحي هنغبي، ال

إلى اتفاق إطار، ولكنه يخشى جدًا أن يقوم اليمين بإسقاطه كما فعل في واليته األولى. وأشار هنغبي إلى 
، وهو استخلص درس "إسرائيل بيتنا"و "البيت اليهودي"أن لنتنياهو في مسألة التسوية مشكلة ثالثية: الليكود، 

 وال يمكنه الوثوق بوعود المعارضة. 2444العام 

 10/0/1104  السفير  بيروت
 

 ن تجلس في مقاعد الليكودأ: يجب لهاربربو عرار أالطيبي و  .07
احتج عضوا كنيست عرب امس على خطاب رئيس الوزراء الكندي ستيفن  :الحياة الجديدة -القدس المحتلة 

 ا "شكل من أشكال معاداة السامية".هاربر أمام الكنيست، بعدما شبه مقاطعة اسرائيل بأنه
وقال هاربر "بالطريقة نفسها التي جرت فيها مقاطعة تجار يهود في ما مضى، يدعو بعض قادة المجتمع 
 المدني اليوم الى مقاطعة اسرائيل"، ما أثار احتجاج النائب احمد الطيبي الذي هتف "مقاطعة المستوطنات".

ا امام الكنيست استفزه وكان يخالف روح االحترام للشعوب ما دفعه وأكد الطيبي ان كالم رئيس وزراء كند
 للقول له انه يصلح ان يكون عضوا في الليكود.

وكان الطيبي قاطع هاربر حين رفض االخير مقاطعة اوروبا للمستوطنات واحرجه خالل "منافقته" السرائيل 
ل الجمهور! أنت ليكودي، مكانك في وقال له :" إنها ضد المستوطنات. ما رأيك باالستيطان ؟ ال تضل

كذلك فعل النائب العربي طلب ابو عرار: أنت يجب أن تجلس في مقاعد الليكود، أنت  مقاعد الليكود".
وفورًا قرر الطيبي وابو عرار مغادرة القاعة احتجاجًا، وكان النائبان  منحاز، لماذا ال تتحدث عن االحتالل".

 ن جلسا ورفضا القيام تصفيقًا لهاربر كما فعل النواب اليهود جميعهم.الطيبي وأبو عرار الوحيدين اللذي
 10/0/1104  الحياة الجديدة  رام هللا

 
 تبادلتا رسائل لوقف التصعيد " وحماسإسرائيل": العبرية ذاعةاإل .08
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قالت اإلذاعة العبرية "ريشت بيت" مساء اليوم االثنين، أن  -ترجمة خاصة  -القدس دوت كوم  -غزة 
سرائيل تبادلتا الرسائل عبر وساطات لوقف التصعيد في غزة. حماس  وا 

سرائيلية، قولها أن المخابرات المصرية ووسطاء من األمم المتحدة  ونقلت اإلذاعة عن مصادر فلسطينية وا 
أوصلوا الرسائل للجانبين لمنع التصعيد، وأن إسرائيل أرسلت لحماس رسالة بأنها تهتم في الهدوء ولكنها 

وقالت المصادر أن حماس ردت أيضا أنها ليست معنية  ى أي عملية إطالق نار من غزة.سترد عل
بالتصعيد وأنها نشرت المئات من عناصرها في قطاع غزة على طول الحدود مع إسرائيل لمنع إطالق 

 الصواري .

 10/0/1104  القدس  القدس
 

 التصعيدبجهاد اإلسالمي على حدود غزة وتؤكد عدم رغبة حماس وال بتعلن التأه "إسرائيل" .01
أشرف الهور: تترقب السلطات األمنية والعسكرية في إسرائيل ما ستؤول إليه األمور على الحدود مع  -غزة 

قطاع غزة خالل الساعات القادمة، التخاذ قرار من عدمه يقضي بشن هجوم ضد القطاع على خلفية حالة 
ي، فأعلن جيش اإلحتالل التأهب، فيما تعطلت الدراسة التوتر التي تسود األجواء منذ مطلع األسبوع الماض

وفق مصادر أمنية فإن الجيش اإلسرائيلي بدأ باتخاذ اإلجراءات  في بعض المناطق المحيطة بغالف غزة.
 الالزمة لحالة التأهب على الحدود مع غزة، بسبب احتمال تصاعد األوضاع.

تسود الجيش بسبب احتمال تصاعد  أهب والقلقووفق ما ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية فإن حالة من الت
 األوضاع، عقب تزايد وتيرة عمليات إطالق القذائف الصاروخية منه على األراضي اإلسرائيلية.

لكن اإلذاعة رغم ذلك قالت أن التقديرات الجارية المتواصلة في الدوائر األمنية خلصت إلى نتيجة مفادها أن 
 ."يد وأن قيادات الجهاد اإلسالمي غير معنية أيضًا باألمرغير معنية بأي تصع"حماس ما زالت 

وفق المصادر األمنية فإن إسرائيل أيضا ال ترغب في تدهور األوضاع، موضحة أن عمليات القصف التي 
نقل "تقوم بها طائرات سالح الجو على اإلعتداءات الصاروخية األخيرة المنطلقة من القطاع تهدف إلى 

 ."ئيل جعل سكان أراضيها الجنوبية رهائن اإلعتداءات المذكورةرسالة تؤكد رفض إسرا
هذا ونقل تقرير متلفز عن محلل عسكري القول إن الساعات القادمة ستحدد إلى أين تسير األمور وهل 
سترد حماس والجهاد اإلسالمي، مشيرا إلى أن أي رد صاروخي من قبل الفصائل سيقابل بضربات عسكرية 

 أقوى كما قال.
 10/0/1104  س العربي  لندنالقد

 
 ستدفع ثمنا باهظاً  "سرائيل"إتخطي فشل محادثات السالم لكن  كيريلن يصعب على هآرتس:  .11

نشرت صحيفة "هآرتس" االسرائيلية في عددها الصادر اليوم االثنين مقاال لدانييل ابراهام، مؤسس  :القدس
سالم التي يعرضها وزير الخارجية االميركي مركز الشرق االوسط للسالم في واشنطن، جاء فيه ان خطة ال

جون كيري هي آخر فرصة تحصل فيها اسرائيل على اتفاق يتعاطف مع اهتماماتها، وان كيري سيكون اخر 
 موفد ترسله الواليات المتحدة في المستقبل المنظور يتفهم تلك االهتمامات. وفي ما يلي نصه:

ون كيري ان تصل الى نقطة التالقي مع المصداقية، ومع ذلك "توشك مهمة السالم التي يقوم بها الوزير ج
فان الرأي العام االسرائيلي يظل غير مكترث بها. فقد شهد على مدى اعوام موفدي سالم اميركيين يصلون 

 مستبشرين، ليعودوا ادراجهم بخيبة أمل مريرة.
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سيأتي موفدون اميركيون اخرون  وهذا المنهج يؤدي الى اعتقاد كثيرين في اسرائيل انه بعد مغادرة كيري
ليجربوا حظوظهم. اال ان هذا تفكير عقيم. ذلك انه بالنسبة الى المستقبل المنظور، فان من المحتمل ان 

 يكون كيري اخر اميركي يحاول تحقيق السالم بين االسرائيليين والفلسطينيين.
عن سابقاته. انه نقطة تحول ستواجه ولقد علمتني خبرتي في العملية السلمية ان االسلوب الحالي يختلف 

وهو وضع تحكمه وقائع جديدة توفر تعاطفا اقل من الذي تراه اسرائيل  –اسرائيل بعدها وضعا مختلفا تماما 
اليوم. واذا فشلت مهمة كيري، فان اسرائيل ستفقد نافذة تاريخية من الفرص لتحقيق اتفاق هو االفضل من 

بل، الى قبول اتفاق سيء او العيش بدون اتفاق، بحيث ُتعِرض صفتها وجهة نظرها. فقد تضطر، في المستق
 اليهودية او الديمقراطية للخطر.

واذا فشلت هذه الجولة من المفاوضات، فان من المحتمل ان تنأى الواليات المتحدة بنفسها عن التورط في 
ون مثل مجلس االمن الدولي. محاوالت اخرى لتحقيق اتفاق فلسطيني اسرائيلي. وسيمأل الفراغ العبون اخر 

 وعلى عكس الواليات المتحدة فان هؤالء الالعبين ال يشعرون بمودة كبيرة تجاه اسرائيل. 
 11/0/1104  القدس  القدس

 
 حق مصادرة أمالك الفلسطينييناإلسرائيلي  جيشاليمنح  الذي عسكريالمر يطالب بإلغاء األ "عدالة" .10

ه مرك -الناصرة  ز عدالة أمس برسالة عاجلة للمستشار القضائي للحكومة، لوزير األمن زهير أندراوس: توج 
وقائد منطقة المركز في الجيش اإلسرائيلي، يطالب فيها بإلغاء األمر العسكري الذي أُعلن مؤخًرا، والذي 

ب يمنح القائد العسكري إمكاني ة احتجاز ومصادرة أمالك الفلسطينيين في األراضي الفلسطيني ة المحتلة بحس
 قانون الطوارئ، دون أن يكون ألصحاب األمالك إمكانية لالستئناف على القرار أمام المحكمة العسكري ة.

وجاء في الرسالة التي أرسلها المحامي ان نديم شحادة وفادي خوري من مركز عدالة، أن هذا األمر العسكري  
لى جانب كونه يناقض يشك ل مًسا خطيًرا بحق الفلسطينيين في التمل ك وحق هم في اإلجرا  ومبادئ حقوق اإلنسان الدولي ة.مبادئ القانون اإلداري  اإلسرائيلي  وقرارات سابقة للمحكمة العليا، فإنه يناقض القانون الدولي اإلنساني ء القانوني  العادل، وا 

 10/0/1104  القدس العربي  لندن
 
 

 بمخيم درعا الجئين ستةنكبات بالمخيمات الفلسطينية بسورية واستشهاد  .00
أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية تواصل النكبات في مخيمات الالجئين الفلسطينيين  :دمشق

، بينهم أطفال، مشيرة إلى في مخيم درعا 41/7الجئين فلسطينيين أمس االثنين  9في سورية، واستشهاد 
خراج رضيعة إلى المشفى.  دخول بعض المساعدات إلى اليرموك وا 

المجموعة إن المتبقين من أهالي المخيم يعيشون حالة من الخوف والهلع بسبب االنتشار الكثيف  وقالت
للقناصة في المناطق المطلة على حاراته وشوارعه، ما أدى إلى حصاره وعدم القدرة على التحرك بحرية 

 خوفًا من استهداف القناصة الذين يطلقون النار على أي شيء متحرك في الشوارع.
سلة غذائية من المساعدات ألهالي المخيم، ليصير إلى  211مخيم اليرموك، أكدت المجموعة دخول وفي 

حصة نظرا  94أكدت المجموعة أنه لم يتم توزيع أكثر من و  استالمها من ناحية شارع راما في أول المخيم.
 للتعقيدات األمنية المتبعة في عملية التوزيع.
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من موظفي شركة الكهرباء والهاتف وبعض عمال الصيانة، أفادوا بأن ووفق مشاهدات من سمح له بالدخول 
 من المخيم مدمر تدميرًا شبه كامل، حسب ما نقلت المجموعة. %41أكثر من 

 00/0/0102  المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 قضوا جوعاً  الجئاً  75 ..الجوع يأكل أمعاء الجئي اليرموك .02
ئين الفلسطينيين المحاصرين منذ أكثر من سبعة أشهر في مخيم أشرف الهور: ال تزال مأساة الالج -غزة 

اليرموك القريب من العاصمة السورية دمشق قائمة، تنذر بالمزيد من الكوارث، خاصة بعد اإلعالن عن وفاة 
قضوا جوعًا بسبب الحصار الذي يمنع دخول الطعام والدواء،  74منهم األسبوع الماضي، بينهم  الجئاً  21

فيه سكان المخيم المحاصر بطهي الكميات الشحيحة من الطعام في أواني كبيرة وتوزيعها على  في وقت بدأ
 ألف من المحاصرين. 41

وعلى غرار المجاعات األفريقية التي برزت في الصومال أظهرت صورا بثت من داخل مخيم اليرموك 
ألف من الالجئين  41على المحاصر من سبعة أشهر من قبل قوات النظام أثر الجوع وفقدان األدوية 

المحاصرين، الذين قضى العشرات منهم جوعًا. في أعقاب دخول قافلة تحمل كميات قليلة من األطعمة ال 
سكان المخيم إلى  اندفعتكفي حاجة المحاصرين، حين لم تتمكن سوى أسر قليلة من الحصول على الطعام، 

ء السكنية لتوزيعها على كل المحاصرين، في مشهد فكرة طهي الطعام المتوفر في أواني كبيرة وسط األحيا
 يجسد قوة التضامن بينهم.

، إلى استمرار عمليات القصف على مخيمات "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"وأشار تقرير 
 الالجئين، فذكر أن مخيم خان الشيح تعرض للقصف، إضافة إلى تجدد القصف على مخيم درعا.

بسبب استمرار الحصار المشدد المفروض عليه منذ حوالي  "كارثة إنسانية"يشهد  وذكر أن مخيم اليرموك
 ضحية قضت جوعًا بسبب نقص التغذية والرعاية الطبية. 71السبعة أشهر، حيث سجل سقوط 

 00/0/0102  القدس العربي  لندن
 
 
 

 دخال دفعة مساعدات جديدة لليرموكإ"القيادة العامة":  .02
ن دفعة ثانية من المساعدات الغذائية ألجبهة الشعبية القيادة العامة حسام عرفات علن مسؤول اأ  :رام هللا

سلة غذائية وحليب اطفال وادوية ومواد  771والطبية الى مخيم اليرموك دخلت يوم االثنين حيث بلغت 
 طبية.

المخيم )..(  انسحاب المسلحين من المخيم، قال عرفات "انهم )المسلحين( ما زالوا في بشأنوحول االنباء 
لجنة المصالحة عقدت عند الساعة الثانية ظهرا من هذا اليوم اجتماعا مع المسلحين في داخل المخيم 

 للطلب منهم االنسحاب ومغادرة المخيم اال انهم يماطلون ويسوفون حتى االن".
 00/0/0102  القدس  القدس

 
 قصىعشرات المستوطنين وعناصر من االستخبارات يقتحمون المسجد األ .07
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اقتحم عشرات المستوطنين وضباط من االستخبارات اإلسرائيلية والشرطة، المسجد : وكاالتالالمستقبل و 
 األقصى المبارك، من جهة بابي المغاربة والسلسلة، وسط حراسة مشددة من شرطة االحتالل الخاصة.

وطًنا بقيادة الحاخام مست 71وقال الناشط اإلعالمي في مؤسسة األقصى للوقف والتراث أنس غنايم، إن 
المتطرف يهودا غليك، اقتحموا المسجد األقصى، ونظموا جولة في أنحاء متفرقة من ساحاته بدًءا من باب 
المغاربة مروًرا بالمسجد القبلي المسقوف وصواًل إلى المصلى المرواني. وأضاف إلى أن هذا االقتحام تزامن 

للمسجد، وتجولوا في جميع المصليات، وهي )المسجد عنصًرا من استخبارات االحتالل  41مع اقتحام 
من ضباط الشرطة واالستخبارات  41القبلي المسقوف، المصلى القديم، والمصلى المرواني(. وذكر أن 

 اقتحموا األقصى من باب السلسلة، وزاروا جميع المصليات المذكورة أعاله.
 00/0/0102  المستقبل  بيروت

 
 ديني بالخليل ويحطمون أبوابهمستوطنون يعتدون على مقام  .02

اقتحم مستوطنون يهود، تحت حماية جيش االحتالل اإلسرائيلي، مقاًما دينًيا في بلدة بني نعيم  :الخليل
 قضاء الخليل في جنوب الضفة الغربية، وقاموا بتحطيم أبوابه ونوافذه.

ين تحرسها قوات االحتالل وأفاد علي طرايرة، رئيس بلدية بني نعيم لـ "قدس برس" أن حافلة للمستوطن
اقتحمت أمس المنطقة، وقاموا بأداء طقوس تلمودية داخل مقام "يقين" الديني في البلدة والواقع قرب مقام 

 النبي لوط بعد أن عمدوا إلى تحطيم الباب الرئيسي للمقام وتكسير النوافذ.
 01/0/0102قدس برس  

 
 سياسة اإلسرائيلية تفرق العائالت الفلسطينيةتقرير حقوقي عن قيود الحركة بين الضفة وغزة: ال .05

أمس، أن حصار  "إسرائيل"أكد تقرير حقوقي صادر عن مركزين حقوقيين في  :برهوم جرايسي - الناصرة
قطاع غزة، وفصله عن الضفة الغربية يتسبب بتشتيت عشرات آالف الفلسطينيين، أبناء آالف العائالت 

من قطاع غزة، إذ أن االجراءات االحتاللية تمنع لم الشمل من القطاع  الفلسطينية، التي فيها أحد الوالدين
 والقطاع. 24إلى الضفة، كما تمنع التواصل بين مناطق 

، ومركز "هموكيد"، 7691وأعد التقرير مركز "بيتسيلم"، لحقوق الفلسطينيين في المناطق المحتلة منذ العام 
سياسة االحتالل بعزل قطاع غزة ُتلحق مسا جسيما بحقوق  مكتب الدفاع عن حقوق الفرد، وقال التقرير، إن

أفراد عائالت من عشرات آالف الفلسطينيين الذين يعيشون في عائالت مقسومة بين قطاع غزة وبين 
 إسرائيل والضفة الغربية.

ووفق المعطيات الصادرة عن االحتالل، فإلى جانب آالف العائالت التي أحد الوالدين من الضفة واآلخر 
من حملة الجنسية اإلسرائيلية وأهالي القدس المحتلة، متزوجين بسكان  247من القطاع، يوجد أيضا قرابة 

امرأة منهن  يحصلن على تصاريح على أساس  221من قطاع غزة حيث أن غالبيتهن من النساء، قرابة 
كما يرغبن، إال أن  العودة  دائم وذلك وفق اإلجراء المتبع. ومع أن  هؤالء النساء يستطعن الخروج من القطاع

. ويمكن أن تستغرق عملية المصادقة على الطلب "إسرائيل"إليه منوطة بتقديم طلب أثناء مكوثهن  في 
 أسابيع طويلة.
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ويتناول التقرير الذي جاء تحت عنوان "ما وراء الظلمات"، القيود التي يفرضها االحتالل على العبور إلى 
ى الفصل بين أفراد العائلة. ويؤكد التقرير أن العبور اليوم من الضفة الغربية قطاع غزة ومنه وكيف يؤد ي إل

 إلى قطاع غزة محدود باتجاه واحد: إذ يوافق جيش االحتالل على االنتقال من الضفة إلى غزة فقط.
ماح ودعت منظمتا منظمة بتسيلم و"هموكيد" الى احترام حقوق الفلسطينيين بحياة أسري ة وحرية الحركة والس

لهم باختيار أماكن سكناهم، فقطاع غزة وبين الضفة الغربية، يشكالن وحدة جغرافية واحدة؛ وعلى االحتالل 
أن يسمح أيضا لسكان قطاع غزة الذين تزوجوا من سكان القدس الشرقية ومواطني إسرائيل بالسكن فيهما 

 مع األزواج.
 00/0/0102  الغد  عّمان

 
 أسرى وتدهور صحة آخرين ثالثةإطالق سراح  .02

طرأ تدهور على الحال الصحية ألسيرْين فلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي، في وقت أطلق  :غزة
 اإلسرائيلي. "إيشل"أسيرًا من أبنائهم في سجن  77 "غزياً " 77سراح ثالثة آخرين، كما زار 

إن الوضع "ينية حنان الخطيب أمس: وقالت محامية وزارة شؤون األسرى والمحررين في السلطة الفلسط
 ."الصحي لألسيرين صالح الطيطي وثائر حالحلة في تدهور مستمر وخطير

إن األسير محمد السياعرة يشكو من وضع "من جهة أخرى، قال نادي األسير الفلسطيني في رام هللا أمس: 
راء عملية جراحية تصل وأشار السياعرة إلى أنه في حاجة إلج ."صح ي صعب للغاية في ظل إهمال طبي

 ألف دوالر. 21كلفتها إلى 
 00/0/0102  الحياة  لندن

  
 وتسليم جثماني شهيدين مساء اليوم ..تشييع الشهيد خنفربدأ تسليم رفات شهداء األرقام:  .03

محافظة جنين، أمس، جثمان الشهيد مجدي عبد الجواد خنفر، في موكب  جنين، نابلس: شيعت جماهير
عاما في ما تسمى  74عاما، والمحتجز جثمانه منذ  47خنفر الذي استشهد عن عمر  ولف الشهيد رسمي.

 مقابر شهداء األرقام، بالعلم الفلسطيني. 
من جهة ثانية، أعلنت الحملة الوطنية السترداد جثامين الشهداء المحتجزة والكشف عن مصير المفقودين، 

نابلس، وعطا إبراهيم سمحان سماحنة من بلدة  أنه سيتم تسليم جثماني الشهيدين فتحي جهاد عميرة من
النصارية بمحافظة طوباس، وذلك عند الساعة الثامنة من مساء اليوم الثالثاء، عند معبر الطيبة جنوب 

 مدينة طولكرم.
 00/0/0102  األيام  رام هللا

 
 اليرموك مخيم أسيرات محررات في غزة يطالبن برفع الحصار عن  .21

غزة محمد ماجد: دعت أسيرات فلسطينيات محررات من السجون اإلسرائيلية في االناضول  مراسل وكالة
األمم المتحدة، والمنظمات اإلنسانية والحقوقية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، إلى العمل من أجل فك 

 الحصار عن آالف الالجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك بالعاصمة السورية دمشق.
ينيات المحررات، خالل وقفة نظموها أمام مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر في ورفع األسيرات الفلسط

 مس االثنين، األعالم الفلسطينية والفتات تدين حصار مخيم اليرموكأمدينة غزة 
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 00/0/0102  القدس العربي  لندن
 

 حراس رئيس الوزراء الكندي يعتدون على صحفيين فلسطينيين في بيت لحم .20
استنكر الصحافيون في بيت لحم، ما وصفوه بالتعامل المهين للحراس الكنديين  :رمضان دأحم -رام هللا 

الذين يرافقون رئيس الوزراء الكندي سايفت هربر واالعتداء عليهم اثناء محاولتهم الدخول الى كنيسة المهد 
عة زيارة هربر، على لتغطية زيارة ستيفن هاربر. ودعت نقابة الصحافيين الفلسطينيين، الصحافيين إلى مقاط

الرسمي. واستهجنت النقابة  باالعتذارخلفية االعتداء على الصحافيين في بيت لحم، وطالبت النقابة هاربر 
هذا التصرف الهمجي من مرافقي رئيس الوزراء، وخصوصًا اعتدائهم بالضرب على الوجه الحد الصحافيين 

 بكل االجراءات والموافقة المسبقة لهم. ومنعهم من التصوير وعلى الرغم من التزام الصحافيين 
 00/0/0102  المستقبل  بيروت

  
 البحرية اإلسرائيلية تعتقل صيادْين فلسطينيين قبالة غزة .20

، إن زوارق حربية إسرائيلية، الحقت قوارب الصيادين قبالة ساحل فلسطينية قالت وسائل إعالم محلية :غزة
ارب صيد واعتقلت الصيادين اللذين كانا على متنه وهما بيت الهيا شمال قطاع غزة، ومن ثم أوقفت ق

 يوسف أمين أبو وردة وأحمد أبو وردة، واقتادتهما وقاربهما إلى ميناء أسدود اإلسرائيلي القريب من غزة.
 00/0/0102  الشرق  الدوحة

 
 عوا الخليل: إصابات خالل مواجهات مع االحتالل أثناء هدم منشأتين تجاريتين في ديرسامت وبيت .22

الخليل: أقدمت قوات االحتالل أمس على هدم منشأتين تجاريتين، إحداهما في دير سامت تعود للمواطن 
سالمة عطا هللا أبو زنيد، واألخرى في بيت عوا للمواطن سفيان توفيق مسالمة وأشقائه، وهي معرض 

 ومستودعات لألجهزة الكهربائية.
دم المصنع ما أدى إلى اندالع المواجهات التي أسفرت عن وقال شهود عيان إن آليات إسرائيلية شرعت به

بحاالت اختناق وجروح جراء إطالق  77إصابة شاب فلسطيني بالرصاص وصفت حالته بالمتوسطة، و
 القوات اإلسرائيلية قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي باتجاه المحتجين على عملية الهدم.

 00/0/0102  األيام  رام هللا
 

 تظاهرة أمام ممثلية التشيك في رام هللا احتجاجًا على زيارة سفيرها لمستوطنة .22
الفلسطينية أمس تظاهرة أمام ممثلية التشيك في رام هللا احتجاجًا  "حركة المبادرة الوطنية"نظمت  :رام هللا

 ."آريئيل"على زيارة السفير التشيكي لدى اسرائيل لجامعة مستوطنة 
ان زيارة "العشرات من الناشطين. وقال األمين العام للحركة النائب مصطفى البرغوثي وشارك في التظاهرة 

السفير التشيكي لجامعة في مستوطنة غير شرعية تتنافى مع القانون الدولي ومعايير االتحاد األوروبي في 
ان الوقفة ". وأضاف: "شأن المستوطنات، وخرق فاضح للمعايير االنسانية والدولية ولقرار محكمة الهاي

، مطالبًا المؤسسات الرسمية "أمام ممثلية التشيك تأتي احتجاجًا على التصرف غير القانوني للسفير التشيكي
 الفلسطينية بالتحرك لدى التشيك لالعتذار عما قام به سفيرها ومحاسبته.

 00/0/0102  الحياة  لندن
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 غسل السيارات بالبخار لالقتصاد في استهالك الماء :غزة .27

لندن: يستخدم الشاب الفلسطيني خالد العروقي جهازا لتوليد البخار لتنظيف السيارات بغزة، في أول  -ة غز 
 خدمة من نوعها بالقطاع تسهم في االقتصاد في استهالك الماء.

 00/0/0102  الشرق األوسط  لندن
  

 أيام 4الغد ولمدة  منمصر: فتح معبر رفح  .40
أيام، اعتبارا من يوم غد  4ت المصرية فتح منفذ رفح البري لمدة قررت السلطا: أيمن قناوي -القاهرة 

الثالثاء، وحتى الخميس، من هذا األسبوع، من االتجاهين، لعبور العالقين والطلبة وكبار السن والحاالت 
وقال مصدر مصري مسؤول، أن تلك الخطوة تأتى وفقا لآلليات المتفق عليها بين الجانبين  الحرجة.

سطيني، على أن يكون فتح المنفذ اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا المصري والفل
 خالل األيام المذكورة.

 10/0/1104  الشرق  الدوحة
 

 "أنصار بيت المقدس" تعلن مسؤوليتها عن إطالق صواريخ على إيالت .47
تنظيم "جماعة أنصار بيت المقدس"، ذكرت القناة العاشرة اإلسرائيلية، فجر اليوم، أن : محمد الليثي ووكاالت

في شبه جزيرة سيناء، أعلن مسؤوليته عن حادث إطالق صواري  على مدينة إيالت اإلسرائيلية، مساء 
أمس. ونقلت عن التنظيم قوله، "إن السبب في الصراع ضد المسلمين في مصر هي إسرائيل والغرب، مؤكًدا 

 ".أن الحرب الداخلية لم تنسيهم الحرب الخارجية
فيما، ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" اإلسرائيلية، اليوم، أن عدًدا مجهواًل من الصواري  سقطت في 

 المجلس اإلقليمي لمدنية عسقالن بجنوب إسرائيل، في وقت متأخر من الليلة الماضية.
 10/0/1104  الوطن  مصر

 
 مصلحة أردنية عليا "رقيةالقدس الش"المستقلة وعاصمتها  الفلسطينية: الدولة عبدهللا الثاني .83

التقى جاللة الملك عبدهللا الثاني أمس وفدا من مجلسي الشيون والنواب األميركيين، حيث : بترا – عمان
جرى استعراض األوضاع في الشرق األوسط، والقضايا ذات االهتمام المشترك، والتطورات الراهنة على 

 الساحتين اإلقليمية والدولية.
اللقاء، عن تقدير األردن للجهود التي تقوم بها الواليات المتحدة األميركية، لتحقيق  وأعرب جاللته، خالل

األمن واالستقرار في المنطقة، مثمنا، في الوقت ذاته، مساعي وزير الخارجية األميركي جون كيري في هذا 
 المضمار.

اإلسرائيليين برعاية أميركية، وتناول اللقاء التطورات التي تشهدها المفاوضات الجارية بين الفلسطينيين و 
حيث جدد جاللته التأكيد على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، والقابلة للحياة على خطوط الرابع من 

، وعاصمتها القدس الشرقية، استنادا إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة 7691حزيران العام 
 عليا.السالم العربية، مصلحة أردنية 

 12/2/1122  الغد  عّمان
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 "الميداني األردني" الجديد إلى قطاع غزة تزويدقافلة وصول  .83

وصلت إلى قطاع غزة أمس عبر معبر بيت حانون شمال القطاع، قافلة التزويد ومقدمة : بترا – غزة
 .82المستشفى الميداني األردني غزة 

 6لة قال انه وصلت امس ضمن قافلة التزويد صالح العوام 81قائد المستشفى الميداني األردني غزة 
 شاحنات، محملة بالعالجات والمستهلكات الطبية والمواد، إلدامة العمل في المستشفى.

قائد المستشفى محمد علي الحموري ومدير المستشفى  82وأوضح انه وصل ضمن مقدمة المستشفى غزة 
 ارية.الدكتور دعمة محمد الدعمة وعدد من األطقم الفنية واإلد

 12/2/1122  الغد  عّمان
 

 يزيل جهاز التجسس مقابل العديسة الجيش اإلسرائيلي .41
، جهاز التجسس المتطور الذي كان أمسأزال جيش االحتالل اإلسرائيلي قبل ظهر : طارق ابو حمدان

مترًا من السياج الحدودي الشائك، بعدما  10على بعد حوالي  زرعه في الطرف الشرقي لبلدة العديسة،
السبت الماضي. وتم نقله الى داخل المنطقة المحتلة، في ظل حالة من التوتر  "اليونيفيل"عثرت عليه قوات 

واالستنفار الشديدين بين الجيش اللبناني وعناصر االحتالل الذي كان استقدم فجرًا قوة دعم إضافية وصل 
 آليات مدرعة. 1عنصرًا ترافقهم  10تعدادها الى نحو 

 10/0/1104  السفير  بيروت
 
 
 
 
 
 
 
 

 موقف المملكة الدائم والثابت تجاه القضية الفلسطينية يجدد مجلس الوزراء السعودية: .40
الرياض: رحب مجلس الوزراء السعودي بنتائج اجتماع لجنة القدس الذي عقد يوم الجمعة الماضي في 

قضية مدينة القدس، التي » المغرب، مجددا موقف بالده الدائم والثابت تجاه القضية الفلسطينية وجوهرها
 «.تمارس سلطات االحتالل اإلسرائيلي تهويدها وتغيير معالمها اإلسالمية والعربية واالعتداء على قدسيتها

جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة األمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب 
ر اليمامة بمدينة الرياض ظهر أمس، فيما قدم المجلس رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في قص

التي جسدت لحمة الشعب المصري ووحدته، وعبرت عن »تهانيه لجمهورية مصر العربية، بنتيجة االستفتاء 
 «.إرادته الحرة األبية

 10/0/1104  الشرق األوسط  لندن
 

 يدعو إلى نجدة مخيم اليرموك العربيالمؤتمر البرلماني  .41
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فلسطين في قلب األمة »لالتحاد البرلماني العربي، تحت شعار  10عقد المؤتمر الـ  :مد الجاسرح -الكويت 
وزكى المؤتمرون رئيس مجلس األمة )البرلمان( الكويتي مرزوق الغانم رئيسًا للبرلمان «. العربية واإلسالمية

لبية الفلسطينية في دمشق من ودعا الجروان إلى نجدة مخيم اليرموك ذي الغا العربي خلفًا ألحمد الجروان.
 الحصار والتجويع. واقترح تخصيص جزء من المساعدات الممنوحة لألشقاء السوريين للمخيم.

وألقى الغانم كلمة تناول فيها الدور التاريخي للكويت في دعم القضية الفلسطينية، وقال إن هذه القضية 
التطرف العنيف ودويالت الطوائف وتغو ل أقصيت عن موقعها الرئيسي والحقيقي واإلستراتيجي بفعل »

معان الغرب في تحيزه وانتهازية الشرق، وقبل كل هذا وذاك بفعل تفرق العرب  االحتالل في غطرسته وا 
خفاقهم  «.وا 

ثم ألقى رئيس االتحاد البرلماني الدولي عبد الواحد راضي كلمة شدد فيها على حقوق الشعب الفلسطيني، 
ق إال بتوافر ثالثة شروط أساسية، أولها وحدة الصف الفلسطيني وثانيها زيادة لن تتحق»وقال إن مطالبه 

الدعم العربي لألشقاء الفلسطينيين وثالثها حشد أوسع دعم وتأييد للشعب الفلسطيني، وهنا يتضح الدور 
 «.األساسي للبرلمانات العربية والديبلوماسية والبرلمانية

، «القدس عاصمة دولة فلسطين»األساسي على جدول األعمال  وتناولت جلسة العمل األولى أمس البند
إضافة إلى إلقاء رؤساء المجالس التشريعية وممثلي الوفود كلماتهم، على أن تتم اليوم متابعة جدول 

 األعمال والمصادقة على القرارات والبيان الختامي.
الوقوف وقفة »لبرلمانات العربية إلى ودعا رئيس البرلمان العربي السابق أحمد الجروان في كلمة له أمس، ا

تضامنية صادقة مع مقاومة الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه الوطنية في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها 
 «.القدس الشريف

 10/0/1104  الحياة  لندن
 
 

 البرلماني العربي يدعم اتفاقية حماية المقدسات اإلسالمية االتحادالبيان الختامي لمؤتمر  .44
التقى أمير الكويت الشي  صباح األحمد الجابر الصباح بقصر بيان أمس رئيس : أحمد العيسى - الكويت

مجلس األمة مرزوق الغانم ورئيس البرلمان العربي أحمد الجروان وعددا من أعضاء البرلمان في جمهورية 
بي الذي اختتم أعماله أمس العراق بمناسبة مشاركتهم في أعمال المؤتمر العشرين لالتحاد البرلماني العر 

 بالكويت.
وشاركت في المؤتمر وفود تمثل الشعب  أصدر المؤتمر بيانا ختاميا، تطرق إلى القضية الفلسطينية.و 

وشكر المجتمعون أمير الكويت الشي  صباح األحمد ، البرلمانية األعضاء في االتحاد البرلماني العربي
رروا التأكيد على القرارات الصادرة عن مؤتمرات االتحاد ومجالسه تقديرا منهم لتفضله برعاية المؤتمر كما ق

السابقة حول القضية الفلسطينية عامة والقدس عاصمة دولة فلسطين خاصة، بحسبها القضية المركزية 
لألمة العربية، وأنه ال سالم وال استقرار في منطقة الشرق األوسط من دون حل عادل وشامل للقضية 

ساس قرارات الشرعية الدولية ينهي االحتالل اإلسرائيلي ويحفظ للشعب الفلسطيني حقه في الفلسطينية على أ
قامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.  العودة وا 

ورفض المؤتمر كل الطروحات اإلسرائيلية القائلة بالقدس الكبرى أو أي طروحات أخرى بحل قضية القدس 
على أن القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، بحدودها  على أساس وضعها تحت وصاية دولية، ويؤكد
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، كما نص 2491المعترف بها والتي كانت قائمة قبل االحتالل اإلسرائيلي في الخامس من يونيو )حزيران( 
اللذان عدا القدس الشرقية المحتلة جزءا من األراضي  441و 141على ذلك القراران األمميان رقم 

 .الفلسطينية المحتلة األخرى
وكلف المؤتمر رئيس االتحاد البرلماني العربي بتشكيل وفد برلماني عربي برئاسته لزيارة كل من الدول دائمة 
العضوية في مجلس األمن واالتحاد األوروبي والبرلمان األوروبي والفاتيكان لطرح موضوع االنتهاكات 

ع عن حرمة وحرية األديان وقدسيتها، اإلسرائيلية للمقدسات اإلسالمية والمسيحية في مدينة القدس والدفا
ودعا البرلمانات العربية إلى تشكيل لجنة خاصة باسم لجنة فلسطين في برلماناتها على غرار لجنة فلسطين، 
المشكلة في البرلمان األردني ولجنة مناصرة فلسطين في مجلس النواب بمملكة البحرين. وأشاد المؤتمر في 

الكبير ألمير الكويت الشي  صباح األحمد الجابر الصباح باستضافته على  بيانه الختامي بالدور اإلنساني
أرض الكويت العديد من المؤتمرات العربية والدولية دعما للقضايا العربية واإلنسانية العادلة وبالخصوص 

 مؤتمر المانحين للشعب السوري الشقيق ومؤتمر القمة العربية األفريقية.
موقعة بين القيادتين األردنية والفلسطينية والتي تهدف إلى حماية المقدسات ودعم المؤتمر االتفاقية ال

اإلسالمية والمسيحية في مدينة القدس، كما ثمنوا العمل الذي قامت وتقوم به لجنة القدس المنبثقة عن 
 منظمة التعاون اإلسالمي برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس.

 10/0/1104  الشرق األوسط  لندن
 

 ستكون سنة حاسمة في المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية ويحذر من فشلها 1104بان كي مون:  .44
قال األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون في اجتماع لمجلس األمن يوم االثنين إن : وكاالت -نيويورك 

فلسطينية. كما حذ ر السنة الحالية ستكون حاسمة في إنهاء الوضع المحفوف بالمخاطر في األراضي ال
األمين العام لألمم المتحدة من أن فشل هذه المساعي الرامية لحل األزمة بين الجانبين الفلسطيني 
واإلسرائيلي قد "يجلب دوامة عنف أخرى"، واعترف بان كي مون بأن "التجاوزات تحدث من الطرفين، لكن 

لية لن يمك ن من تحقيق سالم على المدى استمرار االستيطان اإلسرائيلي في خرق واضح للقوانين الدو 
 الطويل".

وأضاف بان كي مون أن أي حل  يجب أن يراعي "تحقيق الحرية والكرامة للشعب الفلسطيني ووضع حد 
، دون نسيان قضية الالجئين ووضع مدينة القدس، كما يراعي أمن 2491لالحتالل الذي بدأ منذ سنة 

 حدودها".وسالمة إسرائيل مع االعتراف الكامل ب
 10/0/1104  وكالة سما اإلخبارية

 
 واشنطن نحو تمديد المفاوضات بسبب فشل خطة كيري .45

ان فريق وزير الخارجية األميركي « الحياة»كشفت مصادر ديبلوماسية غربية لـ : محمد يونس -رام هللا 
د المفاوضات حتى جون كيري بدأ بإجراء اتصاالت مع الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي لفحص إمكان تمدي

 نهاية العام في حال فشل خطة كيري، كما هو متوقعًا.
وقالت المصادر ان خطة كيري تعرضت الى الرفض من الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني، موضحة: 

عارض رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو معظم ما جاء في خطة كيري، خصوصًا منح »
قامة عاصمة لهم 2491رض تساوي مساحة الضفة الغربية عند احتاللها عام الفلسطينيين مساحة من األ ، وا 
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في القدس، وقيام قوات رباعية اسرائيلية وفلسطينية وأميركية وأردنية باالنتشار على الحدود مع األردن، 
 «.وعودة عدد محدود من الالجئين وفق خطة )الرئيس األميركي السابق بيل( كلينتون

قامة عاصمة في القدس عارض ا»وأضافت:  لجانب الفلسطيني أيضًا االعتراف بإسرائيل دولة يهودية، وا 
)أي رفض إقامة العاصمة في جزء في القدس وليس في القدس الشرقية كاملة(، وعودة رمزية لالجئين، 

قامة دولة على مساحة تساوي مساحة الضفة )أي رفض عرض نتانياهو مبادلة  في المئة من الضفة  40وا 
 من تبادل طفيف لألراضي(، وضم الكتل االستيطانية وتأجير بقية المستوطنات، مشددًا على ضرورة بدالً 

مع تبادل طفيف لألراضي، وعلى أن تكون القدس الشرقية عاصمة  2491ان تكون الدولة على حدود عام 
 «.للدولة الفلسطينية المستقلة
الخداع من نتانياهو الذي قدم له في البداية أفكارًا ان كيري تعرض الى « الحياة»وقال مسؤول فلسطيني لـ 

عارضه بشدة، نافيًا « اتفاق إطار»مشجعة لكنها غامضة بعض الشيء، وعندما عرض عليه كيري مشروع 
إعطاء مثل هذه الوعود. وأوضح المسؤول ان نتانياهو طلب من كيري لدى بدء جهوده ايجاد حل لمشكلة 

اتفاق »رونة في الملفات األخرى، لكن عندما قدم له كيري رزمة أفكار تشكل األمن أواًل، متعهدًا إبداء م
 ، رفض معظمها.«إطار

ان االجتماع األخير بين نتانياهو وكيري استمر سبع ساعات، وتخلله « الحياة»وقال ديبلوماسي غربي لـ 
أدى الخالف الحاد و  جدال حاد وصران سمعه أعضاء الفريقين الجالسين في قاعة قرب غرفة االجتماعات.

الشهر الجاري الى اجل  24بين كيري ونتانياهو الى تأجيل األخير زيارته المنطقة والتي كانت مقررة في 
ان فرص كيري في التوصل الى اتفاق بين  أمسغير محدد. وأعلن الرئيس باراك اوباما في تصريح له 

 في المئة. 10الفلسطينيين واإلسرائيليين تقل عن 
 10/0/1104  دنالحياة  لن

 
 

 عن زيادة المساعدات االقتصادية للسلطة الفلسطينيةيعلن رئيس الوزراء الكندي  .40
أعلن رئيس الوزراء الكندي ستيف هاربر في رام هللا عن زيادة المساعدات االقتصادية : أ ف ب -رام هللا 

ي للسلطة الفلسطينية، ونؤمن أن وقال إن "كندا ستقدم مزيدًا من الدعم االقتصاد الكندية للسلطة الفلسطينية.
االستقرار واالزدهار سيدعم بناء السالم االقتصادي، وهذه األموال اإلضافية هي لدعم عملية السالم، وتعزيز 

 قدرة الحكومة الفلسطينية في مجال األمن واالقتصاد والسالم".
للشعب الفلسطيني وتطلعنا وقال هاربر: "زيارتي إلى فلسطين تعكس عالقات عميقة مع فلسطين، ورغبتنا 

أن يعيش الشعب الفلسطيني في دولة فلسطينية مستقلة". وأضاف: "نتفهم التحديات الكبيرة التي يواجهها 
 الفلسطينيون، لذلك قررنا زيادة مساعداتنا االقتصادية واإلنسانية واألمنية".
الموقف الفلسطيني أو اإلسرائيلي بل كما أشار إلى أن "كندا داعم قوي لعملية السالم، وموقفنا ليس هو ذات 

هو موقف كندا كدولة، وقناعتنا أن األمور الحرجة ال يمكن حلها إال من خالل المفاوضات الفلسطينية 
 وأكد هاربر أنه "لم يطلب من كندا قبول الجئين فلسطينيين". اإلسرائيلية".

 10/0/1104  الحياة  لندن
 

 بليون دوالر  0011ربعين عاما ألمتحدة منذ كّلفت الواليات ا "إسرائيل": "غلوبس" .47
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العبري ة، المتخصصة في الشؤون اإلقتصادي ة أمس،  "غلوبس‘كشفت صحيفة : زهير أندراوس - الناصرة
بليون دوالر. ووفقًا للموقع،  4.9كشفت النقاب عن أن  حجم المساعدات األمريكي ة إلسرائيل هذا العام تبلغ 

بليون  4.2اعدات عسكرية وفقًا لمذكرة التفاهم بين واشنطن وتل أبيب قيمتها فإن  هذا المبلغ مكون من مس
نتاج منظومات اإلعتراض الصاروخي،  191.1دوالر، ومساهمة قيمتها  مليون دوالر مخصصة لتطوير وا 
مليون دوالر لشراء بطاريات إضافية من منظومة )القبة الفوالذية( لصالح  141.4ومساعدة منفصلة بقيمة 

التي  1024ش اإلسرائيلي. وهذه األرقام مدرجة بحسب الموقع في الموازنة الفيدرالية األمريكية لعام الجي
 أقرها الكونغرس األسبوع الماضي. 

األمريكية ذائعة الصيت كانت قد كشفت عن أن  الدولة ’ كريستيان ساينس منيتور‘جدير بالذكر أن  صحيفة 
بليون دوالر(، أي أن  2900تريليون دوالر )أي  2,9: 2414ا منذ العام العبري ة كلفت الواليات المتحدة ماليً 

دوالر بناء على عدد سكان أمريكا اليوم. ونقلت الصحيفة عن توماس  1100كل مواطن أمريكي دفع 
ستوفار، وهو خبير إقتصادي في واشنطن قام بحساب تكلفة دعم الواليات المتحدة إلسرائيل، بأن الرقم 

 أكثر من ضعف تكلفة الحرب في فيتنام. المذكور يمثل 
وقال المحاضر حسب الصحيفة إن  النفقات المعلنة لدعم إسرائيل سنويا )أكثر من ثالثة باليين دوالر( ال 
تمثل سوى الجزء الذي يعرفه غالبية المواطنين األمريكيين الذين يعتقدون أنه ينفق في موضعه لخدمة 

في المنطقة، لكن ه يشير إلى مساعدات أخرى إن لم تكن خفية فهي غير  ةاالستراتيجيالديمقراطية والمصالح 
أن تكلفة واحدة ضخمة على األقل ليست سًرا ألنها تمثل  االقتصاديمعروفة من الجميع. ويعتبر الخبير 

الناجم عن دعمها للدولة العبرية بعد  االقتصادياألموال التي دفعتها الخزينة األمريكية بسبب الضرر 
 اإلسرائيلية. -وب العربيةالحر 

ما يلي: األموال التي  االقتصاديأما المساعدات األخرى التي تأخذ أشكاال متنوعة، فقد ذكر منها المحلل 
بليون دوالر خالل الفترة  90تجمعها المنظمات الخيرية اليهودية في أمريكا في شكل منح والتي تصل إلى 

بليون دوالر،  900باليين دوالر وأخرى سكنية بـ 20ضا تجارية بالمشار إليها. ضمان الواليات المتحدة قرو 
 ويتوقع الخبير أن الخزينة األمريكية تغطي تلك النفقات. 

أثار جداًل لكونه استفاد في بحثه من مساعدة  االقتصاديوخلصت الصحيفة إلى القول إن  تقرير الخبير 
لوا عدم نشر أسمائهم خشية أن يتهموا بمعاداة عدد من المسؤولين العسكريين والدبلوماسيين السابقين ف ض 

 السامية إذا ما انتقدوا السياسات األمريكية تجاه إسرائيل، على حد  قولها.
 10/0/1104  القدس العربي  لندن

 
 بإزالة خارطة فلسطين عن قميص فريق "بالستينو" اً قرار يصدر االتحاد التشيلي لكرة القدم  .48

حاد التشيلي لكرة القدم قرارًا يقضي بمنع فريق "بالستينو" الذي يمثل الجالية أصدر االت: وكاالت - 41عرب 
جاء هذا  الفلسطينية في تشيلي من ارتداء القميص الذي يحمل أرقامًا على شكل خارطة فلسطين التاريخية.

الستينو" القرار بعد مرور ثالث جوالت على انطالق بطولة الدوري التشيلي لهذا الموسم، والذي افتتحه "ب
 ".2بارتداء قمصان تحمل أرقامًا حلت فيها خارطة فلسطين بداًل من الرقم "

وثارت إسرائيل ومن ُيساندها على هذه الخطوة، وعلى ما يبدو أن الدبلوماسية اإلسرائيلية نجحت في التأثير 
صه، وذلك على االتحاد التشيلي وفرضت عليه منع الفريق الفلسطيني من وضع خارطة فلسطين على قمي
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من خالل استدعاء السفير التشيلي في إسرائيل، إلى جانب تقديم شكوى لكل من االتحاد الدولي والتشيلي 
 لكرة القدم.

دوالر، وهو المبلغ القابل للزيادة والنقصان  2400وأوضح االتحاد التشيلي أنه تم تغريم الفريق ما يقرب من 
وألزمت اللجنة  أثارت استياء الجالية اإلسرائيلية في تشيلي. بحساب نسبة التضخم، على خلفية الخطوة، التي

على قمصان الالعبين بالشكل المعتاد، بالرغم  2التأديبية باالتحاد الفريق بالعودة للشكل السابق وكتابة الرقم 
 من تأكيد الفريق للجنة أنه قام بنفس الخطوة في السنوات الماضية دون التعرض للمسائلة.
 10/0/1104  48عرب 

 
 تمّخ، كيري فولد فأرًا .41

 هاني المصري
تقترب اللحظة التي من المفترض أن يتخذ فيها الرئيس قراره بخصوص "خطة كيري". فمن الصعوبة إلى حد 
االستحالة قبول الخطة من دون تعديلها، فالمطلوب حتى يستطيع أبو مازن قبولهـا أن تتضـمن، علـى األقـل، 

، حتـى لـو ترافـق مـع ذلـك الـن ص  علـى قبـول مبـدأ 91ون على أساس حدود بنًدا ينص على أن  التفاوض سيك
ذا أمكن كذلك تجاوز عقدة االعتراف بإسرائيل كدولة "يهودي ة" أو دولـة للشـعب اليهـودي،  "تبادل األراضي". وا 
واالعتــراف بالقــدس الشــرقي ة كعاصــمة للدولــة الفلســطيني ة يكــون ذلــك أفضــل. ولكــن مــن دون االعتــراف بحــدود 

 تكون الموافقة الفلسطيني ة على "خطة كيري" استسالًما كامال من دون زيادة أو نقصان. 91
محنة أبو مازن ال تكمن في الموقف اإلسرائيلي، فهذا الموقف واضح وضوح الشمس منذ زمن بعيد، وتحديًدا 

نما في أن في ظل حكومة المتطرفين والمستوطنين برئاسة نتنياهو، فهي أسوأ حكومة منذ تأسيس إسر  ائيل، وا 
مــا طرحــه كيــري )وهــو يمثــل اإلدارة األميركي ــة الراعــي الوحيــد للمفاوضــات( يلبــي مــن حيــث الجــوهر المطالــب 
اإلســرائيلي ة، ومــع ذلــك ال توافــق الحكومــة اإلســرائيلي ة عليهــا حتــى اآلن، علــى األقــل، ألنهــا تريــد تحقيــق كــل 

ا ســيخون شــعبه ونضــاله الطويــل، وينهــي حياتــه السياســي ة مطالبهــا ال جوهرهــا فقــط. إذا وافــق أبــو مــازن عليهــ
بأسوأ صورة ممكنة، وال يضمن بالرغم من كـل مـا تقـد م تحقيـق مـا تتضـمنه مـن "تنـازالت" إسـرائيلي ة، فالتجربـة 
الطويلة المريرة عل مت الفلسطينيين أن هناك فرًقا كبيًرا جًدا بين ما ُيَوقسع وما يمكن تطبيقه على األرض، ألن 
إسرائيل قـد توقـع علـى شـيء كنـوع مـن الترضـية ولضـمان قبـول الفلسـطينيين لالتفـاق مـن دون أن تنـوي فعـاًل 

 تنفيذه.
ذا رفض أبو مازن "خطة كيري" َفَسُيالم علـى إفشـال السـالم، وتبـدأ حملـة مـن المقاطعـة وممارسـة العقوبـات  وا 

طالق يد إسرائيل لكي تتصرف معه كما تشاء،  وستبدأ عملي ـة "شـيطنته" باعتبـاره لـيس ضده وضد السلطة، وا 
شـريًكا للســالم. صــحيح أن هـذه العملي ــة ســتكون صــعبة وتدريجي ـة ألنــه مــن الصـعب اتهامــه بـــ"اإلرهاب"، وهــو 
الذي يعلن ليل نهار إيمانه بالسالم والمفاوضات كطريق وحيد لتحقيق المطالب الفلسطيني ة، ورفضه المقاومة 

 ه الشرائع الديني ة والدنيوي ة ألي شعب واقع تحت االحتالل.المسلحة، برغم أنها حق تقر  
بالرغم من كل ما قدمه أبو مازن، مطلوب منـه أكثـر، ألن اإلدارة األميركي ـة ال تريـد، مـع أنهـا تقـدر، الضـغط 
على إسـرائيل، وتختـار الضـغط علـى الضـحي ة، بحيـث انتقـل كيـري مـن محاولـة الوصـول إلـى "معاهـدة سـالم" 

( تسـمح Blueprintعن حفظ ماء وجهه بالتوصل إلى "اتفاق إطـار"، إلـى القبـول بــ"ورقة مبـادئ" )إلى البحث 
 بتمديد المفاوضات، وهكذا تمخض كيري فولًدا فأًرا.
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نمـا يبـدأ فـي عملي ـة  يبقى أمـام أبـو مـازن االحتمـال الثالـث الـذي ال يقبـل فيـه وال يـرفض "الخطـة األميركي ـة"، وا 
ى إسرائيل وتحميلها المسؤولي ة عن إفشال مهمة كيري، وذلك من خالل تقـديم األسـئلة تستهدف إلقاء اللوم عل

 واالستدراكات ومحاولة استدراج أطراف عربي ة ودولي ة عل ها تخفف العبء عنه.
إن الخطابات والمقابالت والتصريحات التي ألقاها أبو مازن في اآلونة األخيرة تدل على أنه اختار أن يكـون 

ى "خطـة كيـري": لعـم. فالرسـالة التـي أرسـلها إلـى اإلدارة األميركي ـة وأرسـل نسـًخا منهـا إلـى األطـراف جوابه عل
العربي ــة والدولي ــة المعني ــة، ومــا تضــم نته مــن مواقــف وأســئلة، ومــا تــردد عــن أنــه أخبــر كيــري بأنــه ال يســتطيع 

سرائيل ما لم تعترف بهـا األمـم المتحـدة االعتراف بإسرائيل كدولة "يهودي ة"، ألنه سبق وأن اعترفت المنظمة بإ
وجامعة الدول العربي ة على هـذا األسـاس؛ األمـر الـذي حـدا بـوزير الخارجي ـة األميركي ـة بالتعهـد بأنـه سيحصـل 
علــى الموافقــة العربي ــة، لــذلك ذهــب إلــى األردن والســعودي ة، والتقــى بوفــد لجنــة "المتابعــة العربي ــة" فــي بــاريس، 

 أنديك إلى القاهرة. وأرسل مساعده مارتن
ما يفسر التباينات الشاسعة حـول مضـمون "خطـة كيـري" وفرصـها بالنجـاح أنـه يغيـر أفكـاره باسـتمرار ويطـرح 
قامـة دولـة  مواقف مزدوجة، فهو يتحدث من جهة عن الموقف األميركـي الـذي يتحـدث عـن إنهـاء االحـتالل وا 

ني ة، واالستيطان غير شرعي، وعـن حـل منصـف ، وأن القدس الشرقي ة عاصمة للدولة الفلسطي91على حدود 
لقضــي ة الالجئــين؛ ومــن جهــة أخــرى يتحــدث عــن الحــل الممكــن، وهــو الحــل الــذي يمكــن أن تقبلــه األطــراف 
المعني ة، وال بد أن يشمل االعتراف بإسرائيل كدولة "يهودي ة"، ويقـر  بطموحـات الفلسـطينيين فـي أن تكـون لهـم 

حــدودها، وضــرورة وضــع وســائل تكنولوجي ــة وأطــراف ثالثــة، مثــل قــوات عاصــمة فــي القــدس مــن دون تحديــد 
أردني ة وأميركي ة بإشراف ورقابة فلسطيني ة، على أن تبقي إسرائيل قواتها على الحدود وفي األغوار لمدة زمني ـة 

 تنتهي عندما يتم "تأهيل" الجانب الفلسطيني.
ما يطرح كيـري، بـرغم تبنيـه لجـوهر الموقـف اإلسـرائيلي، وبما أن نتنياهو تارة وحكومته تارة أخرى ال يقبلون ب

قها فـي حكومتـه،  فال بد من تغيير المقترحات األميركي ة باسـتمرار، حتـى يقبلهـا نتنيـاهو لكـي يسـتطيع أن يسـو 
أي أن ما يقبله نتنياهو أصبح هو المرجعي ـة، ولعـل مـا أشـاعته مصـادر أميركي ـة مـؤخًرا عـن اسـتعداد نتنيـاهو 

ى "تســـوية تاريخي ـــة" تتضـــمن االنســـحاب مـــن معظـــم الضـــفة المحتلـــة إذا وافـــق الفلســـطينيون علـــى للتوصـــل إلـــ
تطبيقها خالل فترة طويلة، بحيث تطبق فـي عهـود رؤسـاء الـوزراء الـذين سـيخلفون نتنيـاهو، تنـدرج فـي سـياق 

ي "قمـة العقبـة" المحـاوالت الراميـة لتسـويق نتنيـاهو وتـرويض الفلسـطينيين ودفعهـم لقبـول مـا سـيطرحه كيـري فـ
 القادمة.

ذا وافــق لــن يســتطيع تمريــر ذلــك فلســطينًيا،  مــن الصــعب علــى أبــو مــازن أن يوافــق علــى مــا يطرحــه كيــري، وا 
 «.المنظمة»حتى داخل "فتح" و

ذا لم توافق الحكومة اإلسرائيلي ة على صيغة تتضمن التفاوض على حدود  إن المتوقع إذا لم تحدث معجزة، وا 
األراضـــي"، فـــإن جميـــع األطـــراف ســـتحرص علـــى تجنـــب االنهيـــار للمفاوضـــات وجهـــود  ، ولـــو مـــع "تبـــادل91

كيــري، ألن ذلــك ســيعود بالضــرر علــى الجميــع، بحيــث يكــون المخــرج االتفــاق علــى تمديــد المفاوضــات علــى 
أساس االتفـاق علـى ورقـة أقـل مـن "اتفـاق إطـار"، تحتـوي علـى القضـايا التـي سـتتناولها المفاوضـات وتسـجيل 

 المتفق عليها بصيغة عامة. المبادئ
إن تمديد المفاوضات على أساس مرجعي ة جديـدة غامضـة قابلـة للتفسـيرات المتناقضـة، أي مـن دون مرجعي ـة 
واضـــحة وملزمـــة تتضـــمن الحقـــوق الفلســـطيني ة، ومـــن دون وقـــف االســـتيطان، ومـــع اســـتمرار تجميـــد التحـــرك 

مقاطعـة شــاملة؛ أمـر ســيم جـًدا. صــحيح أنـه أقــل  األممـي، وفــي ظـل عــدم وجـود وحــدة وطني ـة وال مقاومــة وال
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سـوًءا مــن توقيــع "معاهــدة ســالم" تصــفي القضــي ة أو "اتفـاق إطــار" يمهــد الطريــق لتصــفيتها، ولكنهــا أشــبه بمــن 
يتســتجير مــن الرمضــاء بالنــار، فاســتمرار التفــاوض ال يعنــي ضــياع وقــت ثمــين فقــط، فالوقــت مــن دم وحقــوق 

ع احتاللـي يجعـل تطبيـق الحـل اإلسـرائيلي هـو الحـل الوحيـد المطـروح، إن لـم ويتم فيه استكمال خلق أمـر واقـ
 يكن مرة واحدة فعلى مراحل.

 10/0/1104  السفير  بيروت
 

 والقدس العودةال تنازل عن حق  .51
 محمد سويدان
يبدو أن المفاوضات بين السلطة الوطنيـة الفلسـطينة والحكومـة اإلسـرائيلية، قـد دخلـت مرحلـة حاسـمة وشـديدة 
الخطــورة والتعقيــد. والــدليل علــى ذلــك الحــديث المســتمر، واالتصــاالت المكثفــة التــي تقــوم بهــا كافــة األطــراف 
ـــة، حـــول قضـــايا  ـــات المتحـــدة األميركي المشـــاركة فـــي المفاوضـــات، والطـــرف الراعـــي لهـــذه المفاوضـــات الوالي

والتواجـــد اإلســـرائيلي فـــي  الالجئـــين الفلســـطينيين وحـــق العـــودة والتعـــويض ومدينـــة القـــدس المحتلـــة ومصـــيرها،
 األغوار. 

ويبــدو، أيضـــا، ممــا ُينشـــر مـــن تصــريحات حـــول ســـير المفاوضــات، أن قضـــية الالجئـــين وحــق عـــودتهم إلـــى 
وطنهم، تشكل نقطة مفصلية ومهمة، ولن ُيكتب للمفاوضـات نجـاح إذا لـم يـتم التوصـل إلـى اتفـاق حـول هـذه 

شـرا لفشـل مفاوضـات سـابقة، وبالتحديـد مفاوضـات كامـب النقطة. وكان حق العودة، وقضية القدس، سببا مبا
، عنـــدما رفـــض الـــرئيس الفلســـطيني الراحـــل ياســـرعرفات الضـــغوط األميركيـــة واإلســـرائيلية، 1000ديفيــد العـــام 

 وأصر على حق العودة، والقدس عاصمة لدولة فلسطين العتيدة.
التـي تُبـذل إلنجاحهـا. وطبعـا، الجهــود  ولـن نتفاجـأ إذا مـا فشـلت المفاوضـات الحاليـة، بـالرغم مـن كـل الجهـود

التــي تبــذلها الواليــات المتحــدة األميركيــة، راعيــة المفاوضــات، إلنجــاح هــذه المفاوضــات، مــا هــي إال ضــغوط 
تمارسها أميركا، ممثلة بوزير خارجيتها جون كيري على السلطة الفلسطينية بالدرجة األولى، وذلـك لتقبـل بمـا 

ن والقــدس والمســتوطنات، والتواجــد العســكري فــي المنــاطق الحدوديــة مــع تطرحــه إســرائيل بخصــوص الالجئــي
 األردن.

قد يتم التغلب على بعض العقبـات المفصـلية، مـن خـالل إرغـام السـلطة الفلسـطينية علـى قبـول األمـر الواقـع. 
يــة إال أن إرغامهــا علــى قبــول األمــر الواقــع بشــأن القــدس والالجئــين، ســيفجر المفاوضــات، ويوصــلها إلــى نها

 .1000غير سعيدة على اإلطالق، مثلها مثل مفاوضات قبلها، وخصوصا كامب ديفيد العام 
فإســـرائيل تـــرفض التنـــازل عـــن القـــدس، وقـــد زرعتهـــا بالمســـتوطنات، وهـــي تعمـــل علـــى تهويـــد حتـــى المســـجد 
األقصـــى. كمـــا تـــرفض الموافقـــة علـــى حـــق الالجئـــين فـــي العـــودة، كمـــا تـــرفض حتـــى حلـــوال شـــكلية علـــى هـــذا 

عيد، على شاكلة الموافقة على عودة مئات من الفلسطينيين ضمن برنامج لـم الشـمل، للتغلـب علـى عقبـة الص
 حق العودة. 

نمـا  ال يبدو، مما يقدم إسرائيليا وأميركيا، أن األمور تتجه إلى حـل القضـية الفلسـطينية حـال عـادال وشـامال، وا 
وأعتقـد أن السـلطة لـو وافقـت علـى مـا يطـرح  هو حل على حساب الفلسـطينيين وأرضـهم ومقدسـاتهم ودولـتهم.

عليها مـن حلـول، وخصوصـا فيمـا يتعلـق بـالالجئين، فإنهـا تقضـي علـى نفسـها، وعلـى وجودهـا وقـدرتها علـى 
 التعامل مع المشهد الفلسطيني. 
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لــن يقبــل الفلســطينيون )الشــعب(، داخــل فلســطين وخارجهــا، أي حلــول ال تضــمن حــق العــودة الحقيقــي ولــيس 
ولن يرضوا أن ُتحل  قضيتهم من خالل تهجير جديد، أو توطين. لقد قدم العـرب شـهداء وتضـحيات الشكلي. 

ـــرة مـــن أجـــل فلســـطين، ولـــن يقبلـــوا بحلـــول تصـــفوية، تســـتغل الظـــروف الحاليـــة، لتقضـــي علـــى قضـــيتهم  كبي
 المركزية.

 10/0/1104  الغد  عّمان
 

 هجوم في الصيف ... أو في الخريف .50
 عمير ربابورت

إســرائيل، فــان االتفــاق بــين ايــران والقــوى العظمــى والــذي دخــل هــذا االســبوع حيــز التنفيــذ يتطلــب مــن ناحيــة 
خطــوتين فــوريتين: مــن جهــة، بــذل جهــد خــاص لجمــع معلومــات اســتخبارية تثبــت ان ايــران تضــلل كــل العــالم 

ل فــي نهايـــة وتواصــل الســعي نحـــو القنبلــة النوويــة، وبـــالتوازي اجــراء اســـتعدادات المكانيــة أن تضــطر إســـرائي
 المطاف الى أن تهاجم ايران وحدها الحباط البرنامج النووي.

من المهم أن نتذكر في هذا السياق بان االتفاق الذي أقر  هذا االسبوع في جنيف وقع رغم االعتراض الشديد 
ة االمــن مــن إســرائيل. وحتــى اللحظــة االخيــرة تقريبــا حاولــت الطــواقم اإلســرائيلية )وال ســيما برئاســة رئــيس قيــاد

 القومي، يوسي كوهن، اقناع األميركيين ومندوبي القوى العظمى االخرى بان االتفاق هو خطأ تاريخي.
ان رؤيـــة الواقـــع لـــدى مقـــرري السياســـة واالســـتخبارات اإلســـرائيلية هـــي ان احتمـــال ان تتخلـــى ايـــران حقـــا عـــن 

العقوبــات علــى االيــرانيين فــي البرنــامج النــووي هــو صــفر، واالتفــاق هــو مجــرد خــداع يســتهدف التخفيــف مــن 
 الوقت الذي سيواصلون فيه تطوير قنبلتهم االولى بعيدا عن ناظر مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

بعد التوقيع علـى اتفـاق المبـادئ مـع ايـران قبـل أكثـر مـن شـهر كانـت خالفـات رأي عـن تفسـير عـدة بنـود فـي 
ان تواصـل تطـوير اجهـزة طـرد مركـزي يمكنهـا أن تسـتخدم فـي  االتفاق وعلى رأسها مسألة هل مسموح اليران

تخصــيب اليورانيــوم الغــراض عســكرية ايضــا )ولــيس فقــط النتــاج الكهربــاء، مثلمــا ســمح اليــران بحكــم االمــر 
الواقــع(. وكــان التفســير اإلســرائيلي هــو أنــه محظــور علــى ايــران ان تنــتج حتــى وال جهــاز طــرد مركــزي جديــد 

خصيب اليورانيوم بشكل اكثر نجاعة وسرعة. وكما هو متوقع، فقد تراجع الغرب الى واحد، كي يتمكنوا من ت
 هذا الحد او ذاك في هذه النقطة، في االتفاق المرحلي الذي دخل هذا االسبوع حيز التنفيذ.

هي كمـا يبـدو صـحيحة:  1024تقديرات الحكومة في إسرائيل بأن الواليات المتحدة لن تهاجم ايران في العام 
د أثبت اوباما بان من ناحيته تفضيل الحوار على كل هجوم هو ايديولوجيا. ومن ناحيـة القـدس ايضـا فانـه فق

فـــي الظـــروف السياســـية القائمـــة ال يوجـــد خيـــار سياســـي عملـــي للهجـــوم، ولكـــن الوضـــع يمكنـــه ان يتغيـــر فـــي 
العمـل" علـى القنبلـة غضون اشهر. فاذا ما نجحت إسرائيل فـي جمـع ادلـة اسـتخبارية علـى أن ايـران تواصـل "

الذريــة، فــان المجلـــس الــوزاري كفيـــل بــان ينعقـــد فــي جلســـات دراماتيكيــة ويـــأمر بــالهجوم فـــي الصــيف او فـــي 
 الخريف القريبين. هذا ليس سيناريو خيالي.

في ضوء التقدير الذي ال لبس فيه في إسرائيل فـي ان االتفـاق هـو خدعـة، يطـرح السـؤال: هـل يوجـد احتمـال 
مع ذلك حلمها النووي؟ إذ بعد كل شيء، فـان األميـركيين ليسـوا أغبيـاء تمامـا، وقـد ثبتـوا غيـر  ان تجمد ايران

قليــل مــن االليــات التــي تضــمن متابعــة وثيقــة للمشــروع النــووي. كمــا أن االيمــان بــان ســورية ســتنزع ســالحها 
 الكيميائي الذي لديها لم يكن كبيرا، ولكن هذا يتم هذه االيام مع ذلك.

 "معاريف"
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 10/0/1104    أليام  رام هللاا
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 عاموس هرئيل
مبــادرة لعــرض تصــور أمــن قــومي بــديل إلســرائيل. إن العــاملين ’ ريئــوت‘يصــوغ معهــد البحــث االســتراتيجي ‘ 

في المعهد يزعمون أن التصور االمني الحالي الذي صاغ أسسـه رئـيس الـوزراء االول دافيـد بـن غوريـون فـي 
يات القرن الماضي، لم يعد يالئم الظروف االقليمية التي تعمل إسرائيل فيها اليوم وأنه يجب مالءمات خمسين

مهمــة للعصــر الحــالي. ويقولــون إنــه لمــا كــان المســتوى السياســي والعســكري ال يبــادران الــى ذلــك فقــد نشــأت 
 حاجة الى حفز جدل عام في هذه المسألة بواسطة مبادرة مستقلة.

فريق برئاسة دان مريدور )الذي لم يكن في ذلك الوقت نشيطا في الحياة السياسية( توصـيات قدم  1009في 
لصوغ تصور امني جديد الى وزير الدفاع آنذاك شاؤول موفاز. ولم تحصل التوصيات على نفاذ رسـمي ولـم 

لتصور أو يجر منذ كانت حرب لبنان الثانية التي نشبت في صيف تلك السنة اجراء حكومي منظم لتحديث ا
لتنفيــذ تقريــر مريــدور بالفعــل. وافتــتح المعهــد فــي بــدء كــانون الثــاني سلســلة لقــاءات هــدفها اجــراء حــوار وأن 

 .1024تصاغ في نهايته وثيقة جديدة فيها اقتراح لتحديث التصور االمني ُقبيل خريف 
موظفـون فـي مناصـب يشارك في اللقاءات مع خبراء من االكاديميا، ضباط متقاعـدون ونشـطاء اجتمـاعيون و 
 رفيعة في الوزارات مثل وزارة الخارجية والمالية وضباط في الجيش اإلسرائيلي ايضا.

إن المباديء التي صاغها بن غوريون ومنها  ′هآرتس‘لصحيفة ’ ريئوت‘قال غيدي غرينشتاين، رئيس معهد 
عصــر الحــالي وثمــة ضــرورة نقــل الحــرب فــي أســرع وقــت ممكــن الــى ارض العــدو توجــب أن ُتحــدث لــتالئم ال

ب حاجة في األساس الى اضافة جوانب اخرى اليها. ويجـب علـى إسـرائيل فـي الواقـع االقليمـي الـذي نشـأ عقـ
الزعزعة في العالم العربي في السنوات الثالث االخيـرة، أن تواجـه وضـع عـدم وجـود عنـوان محـدد تضـربه اذا 

 لدول المجاورة.ما حدثت هجمات تبادر اليها منظمات تنشط على الحدود مع ا
ويقتضي تهديد القذائف الصاروخية والصواري  الذي تطور جدا في العقد االخيـر أجوبـة جديـدة مـن إسـرائيل. 

تواجه زعماء فقط في الدول المجاورة بل يجب أن تأخذ في الحساب جمهورا  إسرائيلوفي الوقت نفسه لم تعد 
 أعرض يؤثر في اتخاذ القرارات فيها.

ييــرات اخــرى فــي الواقــع االســتراتيجي منهــا: الغــاء الفصــل بــين الجبهــة االماميــة والجبهــة وعــد غرينشــتاين تغ
الخلفية وقت القتـال، بسـبب تهديـد الصـواري  للسـكان المـدنيين فـي إسـرائيل؛ وضـعف مكانـة الواليـات المتحـدة 

عضـع فـرض التأييـد باعتبارها القوة العظمـى الوحيـدة، بعـد عقـدين تمتـع فيهمـا االمريكيـون بتلـك الهيمنـة، وتض
 غير المتحفظ من يهود العالم لكل خطوة اسرائيلية.

، بسبب اجراءات ’نشأت نافذة فرص تاريخية ُتمكن من النظر من جديد في تحديات االمن القومي‘وقال إنه 
كــزوال التهديــد العســكري التقليــدي إلســرائيل مــن قبــل دول عربيــة ودخــول قــوى عظمــى جديــدة كالصــين والهنــد 

 ط اقتصادي وسياسي في المنطقة.الى نشا
وقــال غرينشــتاين ايضــا إن صــياغة التصــور االمنــي ال يجــب أن تكــون شــأن مجموعــة ضــيقة مــن القيــادتين 

ن جزءا كبيرا منه لم يعد أمرا سريا.  االمنية والسياسية العليا فقط وا 
اليــوم أن ُيفــتح كــان ُيتفــق فــي الماضــي علــى االمــور فــي المطــب  الصــغير وفــي وثــائق ســرية جــدا. ويجــب ‘

الملعب لقوى غير حكومية ايضا، فقد أصبح االمن القومي قضية تشغل المجتمع المدني وعنده ما يقـول فـي 
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، أضــاف. وزعــم أنــه حــان الوقــت للفحــص مــن جديــد عــن تصــور اســتعمال القــوة اإلســرائيلية بــازاء ’هــذا الشــأن
بــين الجــيش اإلســرائيلي والمجتمــع اإلســرائيلي الواقــع االقليمــي الــذي أخــذ يتشــكل، وأن يعــاود تعريــف العالقــات 

وأن يصــاغ تغييــر فــي عالقــات إســرائيل بــالمجتمع الــدولي بحيــث يمكــن إدمــاج عــدد أكبــر مــن جهــات غيـــر 
 حكومية.

 10/2/1024هآرتس 
 10/0/1104القدس العربي  لندن  
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