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  "ستتم على مرحلتينو" أسيرة 27وصفقة شاليط تشمل ألف أسير : مشعل .1

، أن حركته 2011-10-11خالد مشعل، مساء الثالثاء " حماس"أكد رئيس المكتب السياسي لحركة 
 أسيرا فلسطينيا مقابل الجندي المحتجز في قطاع 27تقضي بمبادلة ألف و" صفقة) "إسرائيل(أبرمت مع 

  . نغزة منذ خمس سنوات جلعاد شاليط، على أن تتم على مرحلتي
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صفقة التبادل ألسرانا وأسيراتنا األبطال مقابل الجندي " إنه تم التوصل إلى ةلفزمتوقال مشعل في كلمة 
  ".  أسيرة27ألف أسير و"، خالصتها اإلفراج عن "وأسير الحرب الذي أسرناه في الحرب

ا الوقت  ستتم خالل أسبوع من هذ450على مرحلتين، األولى "وأضاف إنه سيتم اإلفراج عن األسرى 
  ".  أسيرا550والثانية ستكون بعد شهرين من تنفيذ المرحلة األولى وقوامها 

 315كل النساء ولن تبقى أي أسيرة فلسطينية في سجون العدو  و"وتابع مشعل إن هذه الصفقة تشمل 
  ". عشرات السنوات) بالسجن(أسيرا مؤبدا وعددا من ذوي األحكام العالية 

معتقلين من "، مشيرا إلى أنها تشمل "نجاز كبير في الحجم والنوعية المتميزةا"واعتبر أن هذه الصفقة 
  ".  والجوالن والشتات1948الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وأراضي 

هو تعبير عن وحدة الوطن ووحدة الشعب الفلسطيني من خالل شمولها "كما اعتبر أن انجاز هذه الصفقة 
  ". على جميع الفصائل

ومن أفرج عن "الشعب الفلسطيني مواصلة الجهود للتوصل إلى اإلفراج عن بقية األسرى وعاهد مشعل 
  ".  الباقين7000 أسيرا سيفرج عن ال1027

إن قيادة المقاومة الفلسطينية مؤتمنة هذه المسؤولية ولن تتوقف عن أدائها وستفعل المستحيل "وأضاف 
  ". من أجل اإلفراج عنكم جميعا، وفينا اليوم وسنفي غدا

بفضل عملية ) شاليط(كتائب القسام وفصائل المقاومة التي أتت بهذا األسير "وتوجه مشعل بالشكر إلى 
  ". الوهم المتبدد وجعلت الحلم مجسدا لدى أسرانا

 شهيد وتحمل خمس سنوات من 500شعبنا في قطاع غزة الذي تحمل الكثير بعد العملية وقدم "كما شكر 
  ".  والعدوان المتواصلالحصار والعقوبات والتضييق

مصر الشقيقة التي خاضت معنا مفاوضات عسيرة مضنية وبذلت جهدا مشكورا، "وشكر مشعل أيضا 
وجهاز مخابراتها العامة الذي أدى واجبا وطنيا وكل من ساعد في هذه الصفقة من دول وشخصيات 

طينية وبقية الفصائل ودعا مشعل السلطة الفلس". خصوصا قطر وسوريا وتركيا والوساطة األلمانية
  ".التخطيط لمنجزات ثانية"الفلسطينية إلى 

 11/10/2011فلسطين اون الين، 
  

   يرحب بإتمام صفقة تبادل األسرىعباس .2
 محمود عباس، بعيد وصوله كاراكاس، باتفاق تبادل األسرى،  السلطة الفلسطينيةرحب رئيس: كاراكاس

وثمن جهود مصر  .ينيين من السجون اإلسرائيليةمتمنيا أن يتم إطالق سراح جميع األسرى الفلسط
  .الشقيقة التي أسهمت بتحقيق هذا االتفاق

  11/10/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  لحظة تاريخية" وفاء األحرار"صفقة إتمام : هنية يشكر القاهرة .3
  في قطاع غزةومة الفلسطينيةرئيس الحك، أن غزةمن  11/11/2011المركز الفلسطيني لإلعالم،  نشر

وشكر في  ".وفاء األحرار"إسماعيل هنية هنأ كافة األسرى وعموم شعبنا الفلسطيني بإنجاز اتفاق صفة 
تصريحٍ مقتضب تلقى المركز الفلسطيني لإلعالم نسخةً عنه، مصر على جهودها المباركة إلنجاز هذه 

كره على الجهود التي بذلها والتي أدت إلى هذه رئيس المخابرات المصرية، وشهنية كما هاتف  .الصفقة
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الصفقة، وشدد على أن ذلك في إطار الجهود المبذولة لتحرير أرضنا واستعادة حقوقنا بدعم من أشقائنا 
  .العرب والمسلمين

 عشرات اآلالف من الفلسطينيين من غزة أن هنية شارك الثالثاء 12/10/2011قدس برس،  وذكرت
ودعا هنية إلى بدء االستعدادات الستقبال األسرى  .إتمام صفقة تبادل األسرىاحتفاالتهم بفي غزة 

واعتبر هنية إتمام  ".سيكون على موعد مع حشد كبير"المحررين في صفقة التبادل، مؤكداً أن قطاع غزة 
، مؤكداً أن قطاع غزة تحمل خالل السنوات الخمس ألسر شاليط الشيء "لحظة تاريخية"الصفقة بأنها 

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني واألمة العربية واإلسالمية  .ثير من أجل الوصول إلى هذه اللحظةالك
، كاشفاً النقاب عن أنه تلقى اتصاالً هاتفياً من المرشد العام لإلخوان المسلمين محمد "يعيشون فرحة كبيرة"

  .بديع هنأه بهذا االنجاز
  

  السلطة لن تنهار بوقف المساعدات: فياض .4
 أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، سالم فياض، أن السلطة لن تتعرض لخطر االنهيار إذا توقفت :لندن

وقال في تصريح صحافي، إن السلطة كانت قد خفضت . المساعدات المالية الخارجية من الدول المانحة
  .ائة في الم60من اعتمادها على المساعدات المالية من الخارج وزادت إيراداتها المحلية بنسبة 

  12/10/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  لن نقبل باستمرار التعطيل السياسي لطلب عضويتنا في األمم المتحدة: شعث .5
الجانب 'قال عضو الوفد الفلسطيني المفاوض نبيل شعث، لوكالة األنباء األلمانية إن :  د ب أ-رام اهللا 

لعضوية لكنه لن يقبل باستمرار ذلك لعدة الفلسطيني مستعد لالنتظار مهلة أسابيع من أجل دراسة طلب ا
في حال .. سيكون بدوافع سياسية مرفوضة"وأضاف أن أي تعطيل لطرح الطلب للتصويت ". أشهر

  ."استمرار تعطيل الطلب سيكون لنا موقفا نعلنه في حينه
  12/10/2011القدس العربي، لندن، 

  
  األردننياهو في مصدر فلسطيني ينفي أنباء عن اجتماع وشيك بين الرئيس ونت .6

نفى مصدر فلسطيني مسؤول صحة أنباء تحدثت عن اجتماع وشيك في : وكاالت - واشنطن -رام اهللا 
  . بنيامين نتنياهواإلسرائيلية، عمان، بين الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة األردنيةالعاصمة 

  12/10/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  د بالدعم القطري للدولة الفلسطينيةفي حكومة فياض يشيوزير العدل  .7
 بالدور القطري الذي ، وزير العدل في السلطة الفلسطينية،أشاد علي خشان :السيد السعدني - القاهرة

 وعاصمتها القدس 1967وصفه بأنه ممتاز ويعمل في صالح إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 
 مشاركته كضيف شرف في مؤتمر حول على هامش" الشرق"وقال في تصريحات خاصة لـ. الشريف

الحماية التشريعية والقانونية لالستثمارات العربية في الوطن العربي أن دور دولة قطر مهم في الجمعية 
  . العامة لألمم المتحدة خاصة مع تولي دولة قطر رئاسة الجمعية العامة لألمم المتحدة

  12/10/2011الشرق، الدوحة، 
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  دم وثيقة وفاق جديدةوحدة األسرى تق: الخضري .8

قال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إن توحد األسرى في مطالبهم : غزة
ودعا الخضري الستثمار هذه  .جديدة من أجل الوحدة والمصالحة" وثيقة وفاق وطني"العادلة يقدم 

 الفتًا إلى وثيقة الوفاق الوطني األولى الفرصة والتوحد وإنهاء الخالف وكافة المظاهر التي تسيء لشعبنا،
  .التي قدمها األسرى لقيادات الشعب الفلسطيني

  11/10/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   تدعو إلضراب تجاري جزئي الخميس تضامنًا مع األسرىحكومة هنية .9
 في إطار التضامن أعلنت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية، اتخاذ عدة إجراءات وفعاليات: غزة

وقالت الحكومة في بيان في ختام  .ودعم قضية األسرى المضربين عن الطعام في السجون الصهيونية
إنها قررت الدعوة لتوقف " التضامن مع األسرى"اجتماعها األسبوعي الثالثاء الذي عقد تحت عنوان 

ري تنفيذ إضراب تجاري من  لمدة خمس دقائق، فيما يج ظهرا11ًحركة السير يوم األربعاء الساعة 
  . الخميسيوم اً ظهر12 إلى الساعة 11الساعة 

أكد هنية، تضامن الحكومة الفلسطينية مع كل الفعاليات الشعبية مع األسرى، مشددا على أن من جهته 
  .قضيتهم هي من أولويات عمل الحكومة السياسي

  11/10/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  ضية األسرى هي في سلم أولويات القيادة الفلسطينيةق: عبداهللا عبداهللا .10
اعتبر سفير فلسطين عبد اهللا عبد اهللا خالل لقاء تضامني مع االسرى في السجون االسرائيلية اقيم في 

ان "، مؤكدا "معركة األمعاء الخاوية هي معركة الحقوق والتحدي والنضال" نقابة الصحافة أمس، ان
ستبذل الجهود الكفيلة بإطالقهم "، الفتا الى انها "يات القيادة الفلسطينيةقضية األسرى هي في سلم أولو

  ".وعودتهم الى ذويهم في أقرب وقت ممكن
، شاكرا لوسائل اإلعالم "قضية األسرى يجب أن يتم تبنيها من الشعوب العربية"وأكد السفير عبد اهللا ان 

معركتنا مع االحتالل "مؤكدا ان . قضية األسرىاللبنانية والسياسيين واألحزاب والشعب اللبناني دعمهم 
 دول 3مستمرة في المحافل الدولية، وباألمس استطاع الرئيس محمود عباس من الحصول على اعتراف 

، مشيرا الى انضمام فلسطين الى الجمعية البرلمانية "جديدة بدولة فلسطين إثر جولة بدأها منذ اسبوع
  .األوروبية

السرى التي وجهها األسرى منذ أكثر من خمس سنوات، رسالة عرفت في ما بعد وذكر عبد اهللا بوثيقة ا
النضال ال يستقيم ومشروعنا "، وأكد ان "فكانوا هم الدليل والرائد الذي وجه البوصلة" وثيقة األسرى"باسم 

  ".ال يصل الى النجاح إال من خالل وحدتنا الوطنية
  12/10/2011موقع الجئ نت، 
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  "إسرائيل" صفقة تبادل األسرى مع إتمامعلن كتائب القسام ت .11
، "حماس"أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة  23/4/2011 فلسطين اون الين، نشرت

على أن يتم ) إسرائيل(، أنه تم التوصل إلى صفقة لتبادل األسرى مع 2011-10-11مساء الثالثاء 
  ". خالل أيام"تنفيذها 

تم بحمد اهللا وفضله التوصل لصفقة تبادل أسرى مشرفة يتم "موقعها االلكتروني وقالت الكتائب على 
واضافت إن  ". بموجبها اإلفراج عن أسرى فلسطينيين مقابل اإلفراج عن الجندي الصهيوني جلعاد شاليط

 دون" صفقة التبادل ستتم خالل أيام وهي تستند إلى معايير تعتمد ألول مرة في تاريخ صفقات التبادل"
  . مزيد من التفاصيل

علمت من ، أنها جيهان الحسيني تقالً عن مراسلتها القاهرةمن  12/10/2011 الحياة، لندن، وأضافت
تم االتفاق بين اسرائيل وحركة حماس على صفقة تبادل األسرى التي سيتم «مصادر مصرية موثوقة انه 

نب االسرائيلي وحركة حماس التي المفاوضات بين الجا«وأكدت المصادر ان . »اعالنها خالل ساعات
الصفقة تتضمن االفراج «، موضحة ان »تجري في القاهرة بوساطة مصرية منذ شهور تكللت بالنجاح

عن مئات االسرى الفلسطينيين في المعتقالت االسرائيلية، بينهم أصحاب محكوميات عالية، في مقابل 
  .  سنوات4ة قبل نحو الذي أسر في غز» اطالق الجندي االسرائيلي غلعاد شاليت

موسى ابو مرزوق الى القاهرة » حماس«ويتزامن ذلك مع وصول نائب رئيس المجلس السياسي لحركة 
الذي أجرى » حماس«ان وفد » الحياة«وعلمت . اليوم ليشهد الترتيبات النهائية على إتمام الصفقة

اح العسكري للحركة احمد الجعبري، المفاوضات مع الجانب االسرائيلي كان بقيادة القائد البارز في الجن
وأضافت المصادر ان إسرائيل قلصت قائمة األسرى . فيما قادها من الجانب االسرائيلي ديفيد ميالن
كما قللت عدد األسرى الذين .  اسماً فقط40 اسماً لـ 120الفلسطينيين الذين ترفض إطالق سراحهم من 

ونوهت قيادات . فيهم إلى الخارج أو إلى غزةترفض عودتهم إلى الضفة الغربية وكانت تشترط ن
وسيطاً نزيها وبذل «فلسطينية بالدور المصري في المفاوضات مع الجانب االسرائيلي، واعتبرت مصر 

  . »جهوداً حثيثة النجاز الصفقة
علمت أن صفقة تبادل األسرى التـي تـم          ، أنها    غزةمن   24/5/2011الشرق األوسط، لندن،     وأوردت

 معتقل فلسطيني مقابل اإلفراج عن الجندي       1000 بين حماس وإسرائيل تضمنت اإلفراج عن        التوصل لها 
وأكدت مـصادر مطلعـة أن الـصفقة تتـضمن          . اإلسرائيلي المختطف لدى حركة حماس جلعاد شاليط      

  :التفاصيل التالية
  . معتقال يقضون أحكاما بالسجن المؤبد450اإلفراج عن * 
ضمنهن من يقضين  . سيدة30معتقالت في السجون اإلسرائيلية وعددهن اإلفراج عن جميع النساء ال* 

  .أحكاما بالسجن المؤبد
  .اإلفراج عن جميع المعتقلين من كبار السن* 
  .اإلفراج عن جميع المعتقلين المرضى* 
  . معتقال45اإلفراج عن معتقلين من مدينة القدس وعددهم * 
، مع العلم أن 6ن يحملون الجنسية اإلسرائيلية وعددهم ، الذي48اإلفراج عن معتقلين من فلسطينيي * 

، ألنهم يحملون 48إسرائيل كانت تعارض بشدة اإلفراج عن أي معتقل من القدس ومن فلسطينيي 
  .الجنسية اإلسرائيلية
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 من المعتقلين الذين وافقت إسرائيل على اإلفراج عنهم هم من قادة األسرى، والذين رفض كل من 15* 
ومن بين . اء اإلسرائيلي السابق إيهود أولمرت والحالي بنيامين نتنياهو اإلفراج عنهمرئيس الوزر

المعتقلين الذين سيتم اإلفراج عنهم كل من مروان البرغوثي، أمين سر حركة فتح سابقا الذي يقضي 
صدار حكما بالسجن مدى الحياة، وأحمد سعدات أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الذي أدين بإ
كتائب «التعليمات الغتيال الوزير اإلسرائيلي األسبق رحبعام زئيفي وعبد اهللا البرغوثي أبرز قادة 

، الذي يقضي حكما بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بالمسؤولية عن قتل عشرات الجنود »القسام
  .والمستوطنين وجرح المئات

هم ويقطنون الضفة الغربية لقطاع غزة أو إلى  معتقل من الذين سيفرج عن200تم االتفاق على إبعاد * 
  . معتقل500دول عربية، مع العلم أن إسرائيل كانت تطالب بإبعاد 

وبعد ذلك .  من المعتقلين الذين يقضون أحكاما مؤبدة للقاهرة450في غضون أيام سيتم نقل شاليط و* 
  .ليط إلسرائيل معتقال آخرين، وبعدها يتم إعادة شا550ستقوم إسرائيل باإلفراج عن 

من ناحيته قال أبو مجاهد الناطق الرسمي باسم لجان المقاومة الشعبية إن المقاومة الفلسطينية تمكنت من 
إحداث اختراق هام في الموقف اإلسرائيلي عندما أجبرت إسرائيل على الموافقة على اإلفراج عن 

  . هائال للمقاومة الفلسطينية والقدس، مشددا على أن هذا يمثل إنجازا48معتقلين من فلسطينيي 
أن االختراق حدث عندما وصل قبل أيام المبعوث األلماني ومحمد الجعبري، » الشرق األوسط«وعلمت 

، الجناح العسكري لحركة حماس والجنرال دفيد مدان المكلف من »كتائب عز الدين القسام«أبرز قادة 
وأكدت مصادر مطلعة أنه في وقت الحق . سرىقبل الحكومة اإلسرائيلية للتفاوض بشأن صفقة تبادل األ

انضم للوفد اإلسرائيلي كل من السكرتير العسكري لنتنياهو الجنرال يوحنان لوكر، وقادة كبار في جهاز 
في نفس الوقت انضم عدد من قادة حركة حماس لوفد . »الموساد«وجهاز ) الشاباك(المخابرات الداخلية 

دي حماس وإسرائيل تواجدا في غرفتين متجاورتين في أحد المقار وكشفت مصادر مطلعة أن وف. الحركة
التابعة لجهاز المخابرات العامة المصرية، حيث كان الوسيط األلماني والوسطاء المصريون يقومون بنقل 

أن لقاء ثنائيا جمع مدان والجعبري في حضور الوسيط » الشرق األوسط«وعلمت . الصيغ بين الجانبين
  .قادة جهاز المخابرات العامة المصريةاأللماني وكبار 

من ناحية ثانية أكدت مصادر مطلعة أن الشخصية التي لعبت دورا في إقناع نتنياهو بقبول الصفقة 
المتبلورة كان رئيس جهاز الشاباك يورام كوهين الذي استطاع أن يقنع الوزراء بأنه لن يكون هناك 

وقد وجه نتنياهو رسالة شكر لكوهين بهذا . ام الصفقةمعلومات عن شاليط في المستقبل وال بد من إتم
  .الشأن

مصادر خاصة لوكالة صـفا     ،  أن    غزة من   12/10/2011،  )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية    وذكرت  
والكيـان  " حمـاس "كشفت أن المرحلة األولى من صفقة تبادل األسرى بين حركة المقاومة اإلسـالمية              

 أسـيرة، والدفعـة الثانيـة       ٢٧+  أسير   ٤٥٠ر مساء الثالثاء ستشمل     اإلسرائيلي والتي خرجت إلى النو    
  . أسيرا٥٥٠ستشمل 

 مـن األسـيرات     ٢٧ من األحكام العالية، إضافة إلى       ١٣٥ من المؤبدات، و   ٣١٥وتضم المرحلة األولى    
  .منهن أحالم التميمي وقاهرة السعدي

  ١،  48 من أسرى فلسطيني   ٥لقدس،   من أسرى ا   ٤٥: ويوزع أسرى الدفعة األولى وفق المصادر كالتالي      
  . أسيرا٢٦٨  أسيرا، والضفة  ١٣١أسير من الجوالن، ومن غز ة 
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وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق إن أسماء األسرى المفرج عنهم في الدفعة                
  .ياماألولى ستنشر خالل ثالثة أ

  
  م وفق شروط ومعايير المقاومةوتت" إنجاز تاريخي " تبادل األسرىصفقة: أبو عبيدة .12

، الجناح العسكري لحركة المقاومة "كتائب الشهيد عز الدين القسام"أكد أبو عبيدة، الناطق باسم : غزة
، أن صفقة تبادل األسرى ستنجز خالل أسبوع، مشددا على أن ثلث المفرج عنهم هم "حماس"اإلسالمية 

  . واألسيرات1948محتلة منذ عام من المؤبدات، وتشمل أسرى من القدس واألراضي ال
بفضل اهللا تم إنجاز اتفاق هذه الصفقة، ": "المركز الفلسطيني لإلعالم"في تصريحٍ لـ" أبو عبيدة"وقال 

ونحن نهدي هذا اإلنجاز والنصر لمقاومتنا ولشعبنا وأسرانا وأهالي األسرى وكل المجاهدين، وخاصة 
ثمرة الصبر والصمود والثبات، وهو العهد ووفاء "از هو ، وشدد على أن هذا اإلنج"قادة كتائب القسام

  ".األحرار من أجل تحرير األسرى
هذه صفقة تاريخية تمت وفق شروط المقاومة ووفق المعايير التي حددتها وستتم خالل أسبوع : "وأضاف

  .48وتشمل ألول مرة أسرى من القدس وفلسطيني 
وأشار إلى أن عدد الصفقة بشكل دقيق ". ؤبداتالم"واألسيرات، وثلث المفرج عنهم سيكونون من 

  .واألسماء ستعلن بشكل تفصيلي الحقًا
 11/10/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  سأستمر في اإلضراب حتى الموت أو الكرامة: سعداتأحمد  .13

 في أحمد سعدات استمراره» الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين«أكد األمين العام لـ: فتحي صباح -رام اهللا
حتى «الصحراوي اإلسرائيلى لليوم الخامس عشر على التوالى » نفحة«اإلضراب عن الطعام في سجن 

وقال سعدات، المعزول في زنزانة صغيرة منذ أن خطفته قوات االحتالل من سجن . »الموت أو الكرامة
اب حتى الرمق إننا مستمرون فى اإلضر«: 2006) مارس( آذار 14أريحا التابع للسلطة الفلسطينية في 

  .»فإما أن نحيا بكرامة وبال إذالل، وإما أن نموت رافعي الرأس والهامات. األخير
الحركة األسيرة باتت تستعيد هيبتها، بعدما تمادت حكومة االحتالل فى قمع «وأضاف سعدات أن 

  .»األسرى والمعتقلين واالنقضاض على حقوقهم في شكل لم يعد محتمالً
من مغبة ممارساتها القمعية واإلرهابية ضد «سلطات االحتالل اإلسرائيلي » بيةالجبهة الشع«وحذّرت 

سيكون «، وهددت في بيان أمس بأن ردها »األسرى الفلسطينيين وحرمانهم من أبسط حقوقهم اإلنسانية
  .عن حياة سعدات»، محملة الحكومة االسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو المسؤولية الكاملة»قاسياً

 12/10/2011لحياة، لندن، ا
  

  أبو مرزوق ينفي االتفاق مع فتح على أي لقاءات قريبة .14
" حماس"نفى الدكتور موسى أبو مرزوق  نائب رئيس لمكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية : خاص

  .على عقد لقاء قريب للمصالحة في العاصمة المصرية القاهرة" فتح"االتفاق مع حركة 
حتى اآلن : "، قال أبو مرزوق)10-11(الثالثاء " المركز الفلسطيني لإلعالم"ص لـوفي في تصريح خا

، وذلك تعليقًا على تقارير "ال جديد في هذا األمر، وال توافق مع اإلخوة في فتح على أي لقاءات قريبة
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 صحفية تحدثت اإلثنين عن قيام أطراف رسمية مصرية باالتصال بممثلي الفصائل الفلسطينية إلجراء
  .سلسلة لقاءات في هذا الشأن

أن مسئولين كبارا في " مطلعة"اللندنية اإلثنين عن مصادر قالت إنها " الشرق األوسط"ونقلت صحيفة 
  .جهاز المخابرات العامة المصرية يتولون إجراء اتصاالت حول هذا الشأن مع قادة الفصائل

ي يدرك حجم الهوة التي تفصل بين  إلى أن الجانب المصر-بحسب الشرق األوسط-وأشارت المصادر 
حركتي فتح وحماس بشأن تطبيق ما تم االتفاق عليه، السيما في كل ما يتعلق بتسمية المرشح لتشكيل 
الحكومة االنتقالية، وتشكيل اللجنة األمنية العليا التي من المفترض أن تشرف على إعادة صياغة األجهزة 

  . األمنية الفلسطينية
 12/10/2011لإلعالم، المركز الفلسطيني 

  
  هناك آليات لضمان تنفيذ الصفقة وأي إخالل سيقابل بالمثل: البردويل .15

الدكتور صالح البردويل أن إتمام صفقة تبادل األسرى يعتبر إنجازا " حماس"أكد القيادي في حركة : غزة
يات لضمان تنفيذها، وانتصارا للشعب الفلسطيني، مشددا على أن هذه الصفقة مرتبطة بتبادلية وهناك آل

  .وأن العدو يعلم أن أي إخالل في التنفيذ سيقابل بالمثل
إن مشعل ) 10-11(اليوم الثالثاء " المركز الفلسطيني لإلعالم"وقال البردويل في تصريحات خاصة لـ

وأضاف أن هذه الصفقة تمثل انتصارا للشعب  هو المخول بالحديث عن هذه الصفقة وتفاصيلها،
  .المقاومة الفلسطينية وتتويج لدماء الشهداء األبطالالفلسطيني و

وتابع أن الصفقة تمثل كذلك انتصارا لصمود األسرى، وهي انتصار لإلرادة الفلسطينية التي نجحت في 
  .فرض معايير الشعب الفلسطيني والمقاومة على معايير االحتالل الصهيوني

  12/10/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  في سجون االحتالل  ال تنهي إضراب األسرىة التبادلصفق: حماس .16
أكدت حركة المقاومة اإلسالمية حماس أن اتمام صفقة التبادل مع دولة االحتالل ال يعنـي               : أيمن الرفاتي 

مؤكدةً ان قضية إنهاء اإلضراب متعلقة بتحقيق كامل مطالب         , إنهاء إضراب األسرى في سجون االحتالل     
  .األسرى

ـ         وقال القيادي ف   نحن نعتقـد   " :" الرسالة نت "ي حركة حماس النائب صالح البردويل في تصريح خاص ل
أن اإلضراب جزء من المعركة التي يخوضها األسرى من اجل الحرية و هذه اللحظـات هـي مـدعاة                   
للمزيد من العمليات ومن القرارات الوطنية وقرارات المقاومة والتي من شأنها ان تحرر األسـرى وان                

  ".تفرج عنهم
وأشار إلى أن نضال األسرى هو جزء من معركة كبيرة تخوضها المقاومة من أجل الحريـة مؤكـداً أن     

  .األسرى لن يوقفوا إضرابهم اال بعد تحقيق كافة مطالبهم
إذا رأى األسرى ان  أهدافهم تحققت وأشاروا علينا بأن يتوقف هذا اإلضراب فـنحن               :" وتابع البردويل   

  ".استمرار اإلضراب يحقق مصالحهم فنحن سنكون معهم أيضاًمعهم وإن كان يرون أن 
 12/10/2011الرسالة، فلسطين، 
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  حرية األسرى قضيتنا الوطنية ونرحب باالتفاق: فتح .17
بصفقة اإلفراج عن األسرى الفلسطينيين في ) فتح(رحبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني  -رام اهللا

  .سجون االحتالل
ن صحفي صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة، الليلة، حرية األسرى قضية واعتبرت الحركة، في بيا

وطنية أجمع عليها الشعب الفلسطيني وحقق إنجازات بإطالق حريتهم بفضل صموده وصمود األسرى 
األبطال، الذين يخوضون معركة اإلضراب المفتوح عن الطعام بالتوازي مع تحرك القيادة الفلسطينية 

  .وعزلها إلسرائيلعلى الصعيد الدولي 
حرية األسرى بالنسبة لحركتنا إحدى الثوابت 'أسامة القواسمي، أن ' فتح'وأكد الناطق اإلعالمي لحركة 

، معربا عن ترحيب الحركة ومباركتها اتفاق اإلفراج عن 'الوطنية التي ال تخضع للحسابات السياسية
نا الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة من األسرى، واألمل بأن تكون تفاصيل الصفقة بحجم ما عاناه شعب

  .تضحيات جسام
، وتمنت توظيف 'الصفقة'جهود الدول العربية والصديقة التي ساهمت بإتمام االتفاق، ' فتح'وثمنت حركة 

الجهود العربية والدولية لتحرير كل األسرى الفلسطينيين والعرب، ودعم توجه منظمة التحرير 
  .ى مجلس األمنالفلسطينية لعرض قضية األسرى عل

 11/10/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  تفجير قنبلة في القدس أدت إلى مقتل سائحة بريطانيةبحماس بأعضاء الجيش اإلسرائيلي يتهم  .18
قال الجيش اإلسرائيلي إن أربعة أعضاء في حركة حماس اتهموا بالمسؤولية عن تفجير قنبلة في القدس 

  .آذار الماضي / سائحة بريطانية وجرح عشرات األشخاص في مارسأدت إلى مقتل
نفذت خلية تابعة للجناح "وأضاف الجيش اإلسرائيلي في بيان صادر عنه في وقت متأخر الثالثاء 

  ".الهجوم اإلرهابي) جنوب الضفة الغربية(العسكري في حماس التي تتخذ من مدينة الخليل مقرا لها 
ائحة بريطانية كانت متخصصة في الدراسات اإلنجيلية بإصابات بالغة ثم ما وأدى الحادث إلى إصابة س

وكان جهاز األمن الداخلي الشين بيت قال الشهر  .لبثت أن لفظت أنفاسها متأثرة بجراحها في المستشفى
وقالت السلطات اإلسرائيلية إنها أحطبت هجوما  .الماضي إنه فكك خلية تابعة لحماس تورطت في الهجوم

  .آب الماضي / أغسطس21حاريا كان مخططا تنفيذه يوم انت
  12/10/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 

  
  معاريف تنشر أسماء كبار األسرى المتوقع إطالق سراحهم .19

العبرية مساء الثالثـاء عـددا مـن        " معآريف"نشر الموقع اإللكتروني لصحيفة      : ترجمة صفا  -أم الفحم   
شعب الفلسطيني الذين من المتوقع أن يفرج عنهم ضمن صفقة تبادل األسرى التـي              أسماء كبار أسرى ال   

  .واالحتالل اإلسرائيلي الذي رضخ لشروطها" حماس"تمت الليلة بين حركة المقاومة اإلسالمية 
وبحسب الموقع، سيفرج االحتالل عن القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي، الذي حكم عليه بالـسجن                

  . مرات بتهمة التخطيط والوقوف وراء تنفيذ عدد من العمليات ضد أهداف إسرائيلية5مدى الحياة 
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ومن ضمن األسرى المنوي اإلفراج عنهم، القيادي في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس عبد               
ام فـي    مؤبدا وإبراهيم حامد وهو قائد كتائب القس       67اهللا البرغوثي، الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة         

  . مؤبدا وفق معاريف45الضفة الغربية ومحكوم بالسن لـ 
وتوقعت مصادر إسرائيلية أن يفرج أيضا عن القيادي في حماس في طولكرم عبـاس الـسيد المحكـوم                  

  . مؤبداً بعد اتهمه بالوقوف من وراء تفجير في أحد الفنادق اإلسرائيلية35بـ
يى السنوار، القيادي في كتائب القـسام المحكـوم مـدى           وإلى جانب ذلك، يفرج االحتالل عن األسير يح       

  . عاما80 مرة، و15الحياة لـ
ـ                مرة مدى   38ومن ضمن األسرى أيضا، حسن سالمة وهو قيادي في كتائب القسام في غزة، المحكوم ب

، واألسـير رائـد حـوطري،       1996الحياة، وهو المسئول عن سلسلة عمليات في القدس وتل أبيب عام            
  .  مرة، كما قالت معاريف22 حماس في قلقيلة والمحكوم بالسجن مدى الحياة القيادي في

وأكدت أن األسير أحمد سعدات القيادي في الجبهة الشعبية أدرج ضمن القائمة المذكورة، إلى جانب عدد                
  . منة منىآمن األسيرات، من ضمنهن أحالم التميمي، و

  11/10/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
 

  معارضة قوى إسرائيلية لهامن رغم على التنياهو يدافع عن صفقة األسرى ن .20
دافع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو عن موافقته على صفقة التبادل مع            : حيفا – وديع عواودة 

حركة حماس رغم معارضة قوى سياسية ومنظمات إسرائيلية لها ودعوة أوساط في اليمـين الحكومـة                
 والمحافظة  "إسرائيل"وقال نتنياهو إنه وازن بين واجبه باستعادة جنود          .ة لعدم المصادقة عليها   اإلسرائيلي

  .على أمنها، وأنه أوفى بوعده لعائلة الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليط
 طالما كانت مستعدة إلطالق أسراها رغم الثمن المنوط بها، مذكرا بمقتل شقيقه في              "إسرائيل"وأضاف أن   

  .ملية كوماندوز لإلفراج عن رهائن إسرائيليين في أوغندا مطلع سبعينيات القرن الماضيع
وذكر أن التوقيع المبدئي على صفقة التبادل تم الخميس الماضي، فيما تم أمس الثالثاء التوقيـع النهـائي                  

طالق مجموعـة   على إ ) الشاباك(عليها، مشيرا إلى أن إتمام الصفقة تم بعدما صادقت المخابرات العامة            
أسرى فلسطينيين وصفهم بالخطيرين، موضحا أن شاليط سيطلق خالل أسبوع وأن الصفقة تنطوي على              

  ".نافذة فرص"
وأكد نتنياهو أن الحكومة السابقة وافقت على إطالق ألف أسير فلسطيني، لكن الصفقة لـم تنفـذ نتيجـة                   

 أسيرا في المرحلة األولى سمتهم حركة       450الصفقة القاسية تتضمن إطالق     "الخالف على األسماء، وأن     
  ". منها450حماس ضمن قائمة أكبر قامت إسرائيل باختيار الـ

يحدق بحزن وألم فـي وجـوه العـائالت         "وشكر مصر وألمانيا على جهودهما إلتمام الصفقة، وقال إنه          
  .اإلسرائيلية الثكلى التي أصابها العمل الفلسطيني المسلح

 فأكـد تأييـده   ، من حـزب كاديمـا     ،واألمن في الكنيست النائب شاؤول موفاز     أما رئيس لجنة الخارجية     
  .لمصادقة الحكومة على الصفقة بعيدا عن الحسابات السياسية والحزبية

في الكنيست لعدم الخضوع واحترام الخطوط الحمـراء        " أنصار أرض إسرائيل  "في المقابل دعت جماعة     
  .ن إطالق كبار األسرى الفلسطينيين للضفة الغربية واالمتناع ع"إسرائيل"التي حددتها حكومات 
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هـذه سـاعة    " في بيان لهما     ، من حزب االتحاد القومي    ،وقال عضوا الكنيست زئيف ألكين وأرييه إلداد      
االمتحان لوزراء إسرائيل، ونتوقع منهم رفض صفقة التبادل التي سبق لنتنيـاهو نفـسه أن حـذر مـن                 

  ".خطورتها بالنسبة إلسرائيل
 أسـير   1000فهاجمت الصفقة، معتبـرة أن إطـالق        " إلماجور-العائالت الثكلى اإلسرائيلية  "ظمة  أما من 

  ".ينطوي على خطر كبير لإلسرائيليين، ومن هنا ستكون الطريق مفتوحة لعمليات تخريبية"
كما هاجم رئيس مجلس المستوطنات داني ديان الصفقة، ودعا الوزراء لرفض المصادقة عليها، معتبـرا               

  ".تعكس انهيارا كامال لقوة صمود إسرائيل، وستشكل مقدمة لعمليات أسر جنود إسرائيليين جديدة "أنها
  12/10/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  ذ أي اغتياالت في صفوف األسرى المحررينيتنفعدم تتعهد ب" إسرائيل" .21

 "إسـرائيل "بيـب أن    كشفت مصادر عسكرية فـي تـل أ       :  نظير مجلي  ،كفاح زبون  -  تل أبيب  ،رام اهللا 
، بأن ال تنفـذ أي اغتيـاالت فـي           األسرى التي وقعتها مع حركة حماس      تعهدت، في إطار هذه الصفقة    

وأوضحت هذه المـصادر أن التعهـد يعنـي أن          . صفوف األسرى المحررين، بسبب نشاطاتهم السابقة     
من يعود منهم إلى    ": ولكن هذه المصادر هددت في الوقت نفسه      .  أغلقت ملفات هؤالء األسرى    "إسرائيل"

  ."النشاط اإلرهابي السابق، فإنه سيكون كمن يحمل دمه على كفه
  12/10/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  "مخاطر عديدة"وينطوي على " صعب"تبادل األسرى مع حماس قرار : باراك .22

مام صفقة  رحب وزير الحرب اإلسرائيلي، إيهود باراك، بمصادقة حكومته بشكل نهائي على إت           : الناصرة
  ".قرار صعب تطلّب قيادة وشجاعة كبيرتين"تبادل األسرى مع حركة حماس، منوهاً إلى أنه 

وأهاب باراك باإلسرائيليين التحلي بضبط النفس حتى ضمان وصول شاليط إلى تل أبيب، معربـاً فـي                 
  . شاليطالوقت ذاته عن أمله في أال تُرتكب أية أخطاء خالل األيام القليلة القادمة قبل عودة

  12/10/2011، قدس برس
  

  بعد عودة شاليط لبحث منع تكرار حوادث االختطاف" نقاش مستفيض"ليفني تدعو إلى  .23
رحبت زعيمة المعارضة اإلسرائيلية، تسيبي ليفني، بالتوصل إلى صيغة توافقية بين تل أبيـب              : الناصرة

 ألف وسبعة وعشرين أسير فلسطيني      وحركة حماس إلتمام صفقة التبادل التي سيتم بموجبها اإلفراج عن         
  .مقابل جلعاد شاليط، الجندي اإلسرائيلي األسير لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة

، على وجـوب إجـراء مباحثـات        12/10فيما شددت خالل تصريحات أدلت بها صباح اليوم األربعاء          
ه، لمناقشة احتمال تكـرار     مستفيضة تشمل كافّة المستويات في تل أبيب بعد إطالق سراح شاليط وعودت           

  .واقعة اختطافه وإمكانية إقدام المقاومة الفلسطينية على أسر جنود ومدنيين إسرائيليين مستقبالً
  12/10/2011، قدس برس
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  الحكومة اإلسرائيلية توافق بأغلبية ساحقة على صفقة تبادل األسرى مع حماس .24
لبية ساحقة في ساعة مبكرة صباح األربعـاء علـى         وافقت الحكومة اإلسرائيلية بأغ   ): د ب أ   (- تل أبيب 

 وزيرا لصالح االتفاق الذي سيتم بموجبـه إطـالق          26وصوت   .صفقة تبادل األسرى مع حركة حماس     
سراح أكثر من ألف أسير وأسيرة فلسطيني مقابل تسليم الجندي اإلسرائيلي غلعاد شاليط، بينما صـوت                

  .ثالثة وزراء ضد االتفاق
  12/10/2011، دنالقدس العربي، لن

  
  وتنذر بعمليات مستقبلية لخطف إسرائيليين" تصعد اإلرهاب"صفقة التبادل : النداو .25

حذّر وزير البنى التحتية اإلسرائيلي، عوزي النداو، من االنعكاسات السلبية التي تنطوي علـى         : الناصرة
ب وزيرين آخرين ضد    تفاوض حكومته مع جهات تختطف إسرائيليين، وقال النداو، الذي صوت إلى جان           

إن تبادل األسرى مـع حمـاس       "قرار الحكومة اإلسرائيلية المصادقة على إتمام الصفقة، الليلة الماضية،          
فيما حثّ   .، كما قال  "سيؤدي إلى تصعيد اإلرهاب والى مقتل العديد من اإلسرائيليين أو اختطافهم مستقبالً           

  ".بتمعن أكثر"ض مع خاطفي إسرائيليين مستقبالً الوزير اإلسرائيلي حكومته على دراسة مسألة التفاو
  12/10/2011، قدس برس

  
  البرغوثي ليسوا ضمن قائمة األسرىومروان سعدات : رئيس الشاباك  .26

" الشاباك" الداخلي   األمننقل مراسل القناة االسرائيلية التلفزيونية الثانية، عن رئيس جهاز          : القدس المحتلة 
 في حركة فتح مروان البرغوثي لن يكون ضمن قائمة األسرى، وأيـضا             يورام كوهين، قوله إن القيادي    

األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، كما لن يتم إطالق سراح عبد اهللا البرغـوثي                 
  .احد ابرز قادة كتائب القسام وعباس السيد وجمال ابو الهيجا

تمت بعد أن تنازلـت حمـاس عـن         " إسرائيل" و وقال كوهين إن صفقة تبادل األسرى بين حركة حماس        
يـدعوت  "ونقل الموقع االلكترونـي لـصحيفة        .اإلفراج عن أسرى فلسطينيين كبار في سجون االحتالل       

حماس ألول مرة تقبل بعدم اإلفراج عن كبار األسرى، وبتقلـيص           : "العبرية عن كوهين قوله   " احرونوت
  ". يست جيدة لكنها أفضل ما سنحصل عليهعدد المفرج عنهم إلى الضفة الغربية، الصفقة ل

  12/10/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

   صعباً يوما1935ًهذا يوم رمزي بعد :  شاليطعائلة .27
وقالت والدة شاليط للصحفيين خارج خيمتها عقب قرار موافقة الحكومة على صفقة تبـادل األسـرى إن                 

ر أنها أشارت إلى أنها ستكتم عواطفها إلـى         وأضافت أنها ال يمكنها وصف فرحتها، غي      . الفرحة تغمرها 
حيث تقترب الحكومة بعد أكثـر مـن   .. هذا يوم رمزي: " والده نعوم شاليط   توقال .أن ترى ابنها بعينيها   
  ". ليلة طويلة من إعادة غلعاد إلى منزله1935 يوما صعبا و1935خمسة أعوام، بعد 

  12/10/2011، القدس العربي، لندن
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   لشرعنة جميع البؤر االستيطانية في الضفة قانونياًو يشكل طاقماً نتنياه":هآرتس" .28
 كُشف أمس الثالثاء النقاب عن أن رئيس الـوزراء اإلسـرائيلي، بنيـامين              : زهير أندراوس  - الناصرة

نتنياهو، أصدر أمرا لوزير القضاء في حكومته، البروفيسور يعكوف نئمان، لتشكيل طاقم مؤلف من عدد               
مجال القانون، للبحث عن طرق لشرعنة البؤر االستيطانية التـي ُأقيمـت علـى أراضٍ               من الخبراء في    

العبرية، الثالثـاء، فـي عنوانهـا       ' هآرتس'وقالت صحيفة    .فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة     
الرئيسي، إن األمر صدر من نتنياهو بسبب الضغوطات الجمة التي يمارسها المستوطنون، باإلضافة إلى              

ناصر من اليمين، وذلك على خلفية نية الحكومة اإلسرائيلية هدم العديد من البؤر االسـتيطانية، التـي                 ع
  .تُسمى إسرائيليا بغير القانونية في الضفة الغربية
 والوزراء إيهـود    نتنياهومن العام الجاري، قرر     ) فبراير(وبحسب الصحيفة العبرية فإنه في شهر شباط        

ني بيغن، أن تقوم الحكومة بهدم جميع البؤر االستيطانية التي أقامها المستوطنون            باراك ومشيه يعالون وبي   
وبالمقابل قررت السماح للمستوطنين بالبناء بشكل      . على األراضي الفلسطينية الخاصة في الضفة الغربية      

  .غير مرخص في المستوطنات القائمة على أراضي الدولة العبرية
الهدف هو ترتيب البنـاء، وال      ) القناة السابعة (ديث إلذاعة المستوطنين    قالت الوزيرة ليفنات أمس في ح     و

يهمنا بالمرة ماذا ستقول التنظيمات اليسارية، إننا كحكومة علينا أخذ زمام األمـور واتخـاذ القـرارات                 
  . وتنفيذها

  12/10/2011، القدس العربي، لندن
  

  االعتذار لمصر على قتل جنودها في سيناءيقرر باراك  .29
وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك امس االعتذار لمصر على قتل خمسة جنود مـصريين علـى                قرر  

الحدود في سيناء منتصف الشهر الماضي، في خطوة يبدو انها جاءت على خلفية التقارير بإبرام صـفقة                 
  .تبادل األسرى، وتقديم اسرائيل الشكر للحكومة المصرية والمخابرات المصرية

ن باراك ورئيس المجلس األعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوي، فقـد             ووفق اتفاق بي  
جرى في األيام األخيرة تحقيق مشترك بقيادة رئيس شعبة التخطيط في الجيش اإلسرائيلي الجنرال اميـر                

مـصر  واستناداً إلى نتائج التحقيق قرر باراك اإلعراب عن اعتذار إسرائيل أمام            . ايشيل وقادة مصريين  
وستكون المرة األولى التي تصدر إسـرائيل اعتـذارا،         . على مقتل كل واحد من رجال األمن المصريين       

  . بينما كانت تكتفي في السابق بإبداء األسف
  12/10/2011، السفير، بيروت

 
   اإلسرائيلي- إلنهاء الصراع الفلسطيني" قرارات مؤلمة"باراك يدعو إلى اتخاذ  .30

ب اإلسرائيلي إيهود باراك السلطة الفلسطينية إلى التخلي عن شروطها المسبقة           دعا وزير الحر  : الناصرة
وأكد بـاراك، فـي      .في سبيل إنهاء الصراع   " قرارات مؤلمة "الستئناف المفاوضات، مطالبا إياها باتخاذ      

 ، على ضرورة تجاوز السلطة الفلسطينية ما      11/10تصريح أدلى به لإلذاعة العبرية صباح يوم الثالثاء         
  وشدد على   .، الستئناف المفاوضات بين للجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي      "لعبة الشروط المسبقة  "أسماه بـ   
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، تـسهم فـي     "قرارات مؤلمـة  "ضرورة قيام السلطة الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية باتخاذ ما وصفها          
  .التوصل إلى حل للصراع الدائر بين الجانبين منذ أكثر من ستة عقود

  11/10/2011، برسقدس 
 

  جيش االحتالل يحذر من انخفاض مستوى جاهزيته بسبب تقليص الميزانية .31
يخوض جيش االحتالل اإلسرائيلي حملة إعالمية داخلية واسعة ضد قرار الحكومة بتقليص            : )آي.بي.يو(

 ميزانية األمن حذر من خاللها من أنه سيواجه صعوبة في الحفاظ على جاهزية قواته وسـيوقف شـراء                 
وقالـت   .العتراض الصواريخ الطويلة المـدى    ” 3حيتس  “ويجمد تطوير منظومة    ” قبة حديدية “منظومة  
أمس، إن االستنتاج األولي اآلخذ بالتبلور في هيئة األركان العامة لجيش االحتالل فـي              ” هآرتس“صحيفة  

 820حـوالي    ( مليـارات شـيكل    3أعقاب قرار الحكومة، األحد الماضي، بتقليص ميزانية األمن بمبلغ          
هو أن الجيش سيواجه صعوبة بالحفاظ على مستوى استعداد قواته وجاهزيتها لمدة تزيـد              ) مليون دوالر 
  .       على السنة

 12/10/2011، الخليج، الشارقة
 

  2011 و1973مقارنة عسكرية بين حال الكيان الصهيوني في  .32
خـال لحـرب    " إسرائيل"انية بين حال     أجرت أوساط عسكرية صهيونية مقارنة ميد      :موقع قضايا مركزية  

، وحالها اليوم وهي تستعد لمواجهة عسكرية محتملة، مشبهة اليوم بالبارحة، وفقاً لما ذكره الوزير               1973
بقوله إن الوضع القائم اليوم هو األكثر خطراً على مستقبلنا، فيما طـوق العزلـة               " حاييم رامون "السابق  

  . أن تكون النتيجة كارثة يوم غفران إضافيالدولية يتزايد من حولنا، متوقعاً
لكن قائد األركان السابق للجيش، دان حالوتس، يحذر من تكرار فرضية أن نكون أسـرى حقيقـة أننـا                   

لم تكن واردة في قاموسـنا فـي سـياق    " مفاجأة"أقوياء، وأن أعداءنا لن يقووا على التشكيك بذلك، كلمة      
 تفاعال ليحدثا   70-67، وإحباط حرب االستنزاف     67نشوة انتصار  نمبادرة عملياتية للجيوش العربية، وإ    

  .، لتكون حرباً صعبة بالفعل73االنفجار الكبير عام 
 لم تؤد رغم صدمتها الكبيرة إلى أي تغييـر          73أن ذكرى حرب    " جدعون ليفي "من جهته، يؤكد الكاتب     

استخلص دروس الـدروس، لكـن      استراتيجي حقيقي، رافضاً ما يقوله الجنراالت والمحللون بأن الجيش          
لم تستخلص شيئاً، لم تتعلم شيئاً، ولم تنس شيئاً؛ ولذلك فإنهـا سـتفاجأ مـرة                " إسرائيل"الحقيقة تؤكد أن    

أخرى، في ضوء ما قال أنها حالة االسترخاء والصلف والثقة المفرطة بالذات، وعدم الفعـل الـسياسي،                 
 قتيل، فلم يتغير شيء بالنسبة للمـشكالت        2300ونفس الفرص المضاعة واحدة بعد أخرى، رغم سقوط         

  .األساسية
 سـنة   38 سنة، لكنها لن تهـدأ       38لن نُعيد هضبة الجوالن ألصحابها، ألن الحدود هادئة منذ          : وأضاف

أخرى، وسوريا لن تتنازل أبداً عن أرضها إلى أن نفاجأ مرة أخرى، وبعد الحرب القادمة على الجوالن                 
 مع مصر، وهو ما سيكون مع سوريا، ما يشير إلى           1973ألن هذا ما كان في      ستُعاد الهضبة ألصحابها،    

  .أن تل أبيب لم تفعل شيئاً لمضاءلة خطر الحرب القادمة
  10/10/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  طالب بمعاقبة معلمة إسرائيلية تناصر الفلسطينيينيمجلس المستوطنات  .33
حيط القدس المحتلة، من مدرسة الفنون في القـدس، بمعاقبـة           طالب مجلس المستوطنات في م    : الناصرة

معلمة إسرائيلية لمشاركتها في تظاهرة لناشطي سالم، مناصرين للقضية الفلسطينية عنـد قريـة عناتـا                
الفلسطينية في شمال القدس، التي يواجه أهلها جرائم تنكيل من عصابات المستوطنين، ومنعهم من قطف               

نون، إن المعلمة التي لم يتم نشر اسمها، شاركت في المظاهرة، وزعموا أنهـا              ويقول المستوط  .الزيتون
ـ     ، خالل المظاهرة التـي وقعـت قبـل نحـو           "أعمال العنف ضد المستوطنين   "شاركت في ما وصفوه ب

وقد جرى االعتداء تحت سمع وبصر وتواجد مكثف لقوات االحتالل التي لم تحـرك سـاكنا،                ،  أسبوعين
شطي السالم إخالء كرم الزيتون الفلسطيني، كي ال يغضب منهم المـستوطنون،            سوى أنها طلبت من نا    

  .حسب ما أفاد به ناشطون في حينه
  12/10/2011، الغد، عمان

  
  من اإلسرائيليين يعيشون تحت خط الفقر% 30: مركز اإلحصاء اإلسرائيلي .34

اإلسـرائيليين يعيـشون    من  % 30كشف مركز اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي يوم اإلثنين، أن أكثر من           
، فإن نسبة الفقر فـي إسـرائيل        "وجه المجتمع اإلسرائيلي  "وبحسب التقرير الذي سمي      .تحت خط الفقر  

، والذي وصلت فيـه نـسبة       2001عن عام   % 4، أي زيادة بنسبة     %30 حوالي   2009بلغت خالل عام    
على من بـين دول منظمـة       وأوضح التقرير أن نسبة الفقر في إسرائيل تعد األ         %.26الفقر إلى حوالي    

، ومنذ  %27 حوالي   2001التعاون والتنمية االقتصادية، حيث بلغت نسبة الفقر في دول المنظمة في عام             
% 29وبين التقرير أن حوالي      .ذلك الوقت ونسبة الفقر تشهد انخفضاً في معدالتها السنوية في تلك الدول           

من األطفال الـذين يعيـشون      % 26رنة مع حوالي    من األطفال اإلسرائيليين يعشون تحت خط الفقر، مقا       
  .تحت خط الفقر في دولة المكسيك

  10/10/2011، موقع عكا اون الين
  

  "لن نسمح بإخالء مستوطنات الضفة الغربية" :كاتس .35
يوم الثالثاء، عن رفضه لعملية إخالء النقاط االسـتيطانية   " حايم كاتس "أعرب عضو الكنيست اإلسرائيلي     

خالل زيـارة   " كاتس"وأضاف ".دولة إسرائيل "دينة الضفة الغربية، مؤكداً أنها تمثل أساس        العشوائية في م  
ال ولن نسمح بأي شكل من األشكال هدم أي          :" قائالً" جريشون مسيكا " "شمرون"لرئيس المجلس اإلقليمي    

ية أن ينظر   مستوطنة في منطقة الضفة الغربية، فال حياة إلسرائيل بدون استيطان، ومن يفكر في ذلك عل              
إن إسـرائيل   :"وتابع قـائالً   ".إلى ما حدث بعد إخالء قطاع غزة وشمال الضفة الغربية من المستوطنات           

أرسلت هؤالء المستوطنين إلى هذه المستوطنات، وعليها أن تجد لهم المبررات القانونية إلخراجهم مـن               
  ".هناك

  11/10/2011، موقع عكا اون الين
 

  "أبو حصيرة"د بسبب إلغاء االحتفال اليهودي بمولد صدمة بين الحاخامات اليهو .36
حصيرة في محافظة البحيرة صدمة فـي        االحتفال بمولد أبو   قرار إلغاء  أثار :  خالد األصمعي   - رام اهللا 

 حيث قرر حاخامات يهود التوجه إلي السفارة المصرية في تل أبيب للتعبير             ،األوساط اليهودية بإسرائيل  
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 وقالت القنـاة الـسابعة     .البة بفتح باب الضريح لليهود لالحتفال السنوي المعتاد       عن رفضهم للقرار والمط   
إن محافظ البحيرة مختار الحمالوي قرر إلغاء االحتفال اليهودي بمولد أبو حصيرة هذا العام               اإلسرائيلية

وأشـارت  , بناء علي حكم قضائي أصدرته محكمة اإلسكندرية بحظر دخول اليهود إلي منطقة الـضريح             
خاصة الـذين اعتـادوا زيـارة       , القناة إلي أن القرار أصاب العديد من الحاخامات في إسرائيل بالصدمة          

  الضريح سنويا وإقامة الشعائر
 12/10/2011، األهرام، القاهرة

  
  "وفاء األحرار"اتفاق صفقة تبادل األسرى   بإنجازمسيرات حاشدة في قطاع غزة ابتهاجاً .37

لجماهير الفلسطينية في مسيرات وتجمعات شعبية في قطاع غزة مساء شارك عشرات اآلالف من ا: غزة
وتجمع عشرات اآلالف ". وفاء األحرار"احتفالًا بإنجاز اتفاق صفقة تبادل األسرى ) 10-11(الثالثاء 

قرب مسجد الخلفاء في مخيم جباليا استجابة لدعوة وجهتها حركة حماس، وسط هتافات مدوية تحيي 
، كما شهدت مدينة غزة تجمعات ومسيرات عفوية، وصدحت مكبرات الصوت األسرى وآسري شاليط

  .عبر مساجد القطاع بهتافات التكبير وإعالن البشرى بالتوصل لالتفاق
وشهدت مدن خان يونس ورفح تجمعات حاشدة تخللتها هتافات تكبير ودعوات لكتائب القسام إلى 

وتوجهت مسيرات شعبية لمنزل عائلة  .ينةاالستمرار في جهودها ألسر المزيد من الجنود الصها
الشهيدين محمود فروانة في خان يونس وحامد الرنتيسي في رفح وهما من منفذي عملية الوهم المتبدد 

  .التي أدت إلى أسر الجندي شاليط
  11/10/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  منع وقوع كارثة إنسانيةوطنية لحماية األسرى والتحرك بكافة االتجاهات لوضع خطة : قراقع .38

واصل األسرى الفلسطينيون في سجون االحتالل اإلسرائيلي يوم أمس إضرابهم  : أشرف الهور-غزة 
 على التوالي، وأعلن عن توسع دائرة اإلضراب حيث انضم إلى 15 عن الطعام الذي دخل يومه الـ

سيرا، إضافة إلى عدد  أ240صبيحة يوم أمس، وعددهم ' جلبوع'اإلضراب بشكل رسمي أسرى سجن 
، الذين وضعوا خطة تنص على الدخول تدريجياً في اإلضراب، كذلك دخل 'عوفر'كبير من أسرى سجن 

، كمقدمة لدخول باقي األسرى 'ايشل' أسيرا جديدا من سجن 30، و'ريمون'في اإلضراب أسرى سجن 
  . خالل أسبوع140في هذا المعتقل وعددهم 

 والمحررين في الحكومة الفلسطينية أن يشهد األسبوع المقبل انضمام توقع عيسى قراقع وزير األسرى
 أسير إلى اإلضراب، بسبب استمرار حكومة االحتالل على رفض مطالب األسرى اإلنسانية 6000
تشنها إدارة السجون ضد األسرى المضربين الذين ' حرب نفسية وعصبية'وكشف قراقع عن  .والعادلة

وقال أن إدارة السجون تمنع األسرى المضربين في الزنازين من  .عزلزجوا في أقسام وزنازين ال
الخروج إلى الحمامات أو لقاء المحامين بعد أن صودرت جميع مقتنياتهم الشخصية، وذلك للضغط عليهم 

لحماية األسرى والتحرك بكافة االتجاهات ' خطة وطنية وقانونية'وطالب قراقع بوضع  .لكسر اإلضراب
  .ثة إنسانية في سجون االحتالل، بعد أن أصبح واقع األسرى في خطر حقيقيلمنع وقوع كار

وتؤكد رسائل هربها األسرى من السجون أنهم سيمضون في إضرابهم حتى تلبية مطالبهم، وأنهم 
  .سيصعدون خالل األيام المقبلة من خطواتهم لتشمل إعالن التمرد على قرارات وقوانين السجون
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ا سرب من السجون وضع كثير من األسرى، وباتت حياة العديد منهم مهددة وتفاقم يوم أمس بحسب م
بالخطر، بعد أن سحبت إدارة السجون الملح والماء من أقسام السجون، ويستخدم األسرى الملح والمياه 

  .بكميات قليلة للحفاظ على أمعائهم من التعفن
  12/10/2011، القدس العربي، لندن

  
  األسرى ينتقدون تراجع أداء السلطة تجاه قضيتهم : من اإلضراباً يوم15بعد  .39

انتقد األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي تراجع وضعف دور القيادة السياسية للسلطة حيال إثارة 
وقال . قضية المضربين عن الطعام منذ ما يزيد عن أسبوعين طلبا لوقف سياسة العزل والتنكيل بحقهم

ولين عن تنسيق اإلضراب داخل السجون في اتصال بإذاعة ؤن المسأحد القيادات األسيرة وواحد م
إن األسرى لم يلمسوا أي تدخل حقيقي من القيادة السياسية الفلسطينية لدعم إضرابهم ": "صوت فلسطين"

لم نشهد أي جهد حقيقي من القيادة "وأضاف األسير الذي لم يذكر اسمه لدواع أمنية ".  يوما15بعد مرور 
غم تحدثنا معها وطالبناها بالتحرك ألن مصلحة السجون تتنكر لحقنا في اإلضراب وال تقدم السياسية ر

وطالب القيادي األسير بنقل ملف األسرى خاصة المعزولين ". أية حلول في ظل تدهور وضع األسرى
وقف ما منهم إلى أعلى المستويات الحقوقية والسياسية الدولية وعبر جهد حقيقي من القيادة السياسية لم

  . وصفه بالمأساة داخل سجون االحتالل
  11/10/2011، موقع فلسطين أون الين

  
   فلسطينيا26ًويصيب " عوفر"أمام سجن  االحتالل يقمع اعتصاما تضامنيا مع األسرى .40

 فلسطينيا، أمس، بالرصاص المطاطي وباالختناق جراء استنشاقهم 26أصيب :  يوسف الشايب–رام اهللا 
لغاز المسيل للدموع، الذي ألقته قوات االحتالل بكثافة غريبة لتفريق المواطنين، الذين كميات كبيرة من ا

اإلسرائيلي بالقرب من رام اهللا، لتأكيد التضامن مع األسرى الذين يواصلون " عوفر"اعتصموا أمام سجن 
  .إضرابهم عن الطعام لليوم الخامس عشر على التوالي

ر إن االعتصام يشكل محاولة إليصال صوت الشعب الفلسطيني قال قدورة فارس، رئيس نادي األسيو
لألسرى، مشيرا إلى أن اختيار سجن عوفر جاء لرمزيته كونه موقعا مقاما على أراض فلسطينية ووظفه 

  .جيش االحتالل ليكون مقبرة لألحياء، ومكان تقترف فيه عشرات الجرائم يومياً بحق األسرى
  12/10/2011، الغد، عمان

  
   يحصن المستوطنات ويمزق أراضي قرى الخليل تشق شارعاً"ئيلإسرا" .41

تمضي سلطات االحتالل اإلسرائيلي في سياستها العنصرية للتضييق على :  يوسف الشايب– رام اهللا
الفلسطينيين في الضفة الغربية، خصوصا في التوسع االستيطاني والسيطرة على مزيد من األراضي، إذ 

سياسة إعالن ما يسمى باإلدارة المدنية مشروع استحداث شارع التفافي كانت أحدث محطة في هذه ال
جنوب الضفة الغربية، يبدأ من المدخل الشمالي لمدينة الخليل وصوالً إلى مفترق التجمع االستيطاني 

ويخترق هذا الشارع ثالث بلدات وقرى وعدداً من الخرب الفلسطينية بطول ثمانية  ".غوش عتصيون"
 متراً على جانبي الشارع، فيما يهدد باالستيالء على ما يقارب 160رض يصل إلى كيلومترات وبع
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 دونم من أراضي الفلسطينيين التي يخترقها الشارع االستيطاني الجديد خالل إجراءات االحتالل 1300
  .على جانبي الشارع، ومنها منعهم من البناء والوصول إلى أراضيهم الزراعية

  12/10/2011، الغد، عمان
  

  الجنود اإلسرائيليون يعتدون على تلميذات ومعلمات مدرسة قرطبة األساسية في الخليل .42
اعتدت القوات اإلسرائيلية المتمركزة على مدخل شارع الشهداء، وسط مدينة الخليل، صباح أمس : لندن

لمدرسة الكائنة في بالضرب، على تلميذات ومعلمات مدرسة قرطبة األساسية، أثناء محاولتهن الوصول ل
  . منهن إلى مستشفيات الخليل7 طالبات نقل 10شارع الشهداء، مما أدى إلصابة 

  12/10/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  حديقة توراتية في القدس القديمة: "مؤسسة األقصى" .43
 اإلسرائيليفي بيان لها صباح امس ان االحتالل » مؤسسة األقصى للوقف والتراث« قالت :القدس
صل مشروعاته التهويدية لمدينة القدس المحتلة، خاصة في محيط المسجد االقصى المبارك والبلدة يوا

القديمة بالقدس، وأن من أبرز هذه المشاريع اقامة حدائق توراتية تهويدية تحاصر المسجد االقصى 
تي ينفذّها في بيانها انه ومن خالل رصدها للمشاريع التهويدية ال» مؤسسة االقصى«والقدس، واشارت 

االحتالل االسرائيلي في مدينة القدس، يتبين ان االحتالل يواصل العمل بإقامة حديقة توراتية بين باب 
  في الجهة الشماليةاألسباطالجهة الشمالية، وبين طريق باب /  احد ابواب البلدة القديمة بالقدس،الساهرة

  . المؤدية الى المسجد االقصى المبارك،الشرقية –
  12/10/2011، ة الجديدة، رام اهللالحيا

  
    حرم مساعدة الشباب على الهجرةيغزة قطاع  يمفت .44

غزة الشيخ حسن إسماعيل اللحام، فتوى شرعية بعدم جواز مساعدة الشباب قطاع  يأصدر مفت :غزة
ضرورة “ على  الفتوىتنص و.الفلسطيني على الهجرة من فلسطين، وتفريغ األرض من شبابها وأهلها

تراخيص الممنوحة لمكاتب تهجير الشعب الفلسطيني وحرمان أصحابها من العمل في هذا سحب ال
المجال، ألنه ال يوجد قانون أو شرع يسمح بتهجير وتفريغ فلسطين من أهلها، ألن هذا الوطن ال يستطيع 

أكد الشيخ و .”أن يقيم فيه أو يأتي إليه من الخارج أحد إال أهله المقيمون فيه فاألصل أن نحافظ عليهم
، مشككاً في انتماء ”الهدف من هذه المكاتب جمع األموال وخدمة األعداء ومواالتهم“اللحام في فتواه أن 

أصحاب هذه المكاتب لوطنهم ولدينهم ولشعبهم ألنهم حريصون على مصالحهم الشخصية على حساب 
واتهم الشيخ اللحام هذه . ”ولهإن هذه المكاتب تخدم أعداء األمة في محاربة اهللا ورس“وقال . هذا الوطن

  .المؤسسات بتلقي دعم من قبل من وصفهم باألعداء
  12/10/2011، الخليج، الشارقة

  
   عائلة فلسطينية تنتظر دورها في احتضان جثامين شهدائها  340 .45

 36بعد طوي ملف الشهيد األسير حافظ أبو زنط واحتجاز إسرائيل لجثمانه في مقابر األرقام :  فلسطين
ويصر االحتالل على تعميق جراح األهالي .  عائلة تعيش المعاناة نفسها340ا يبقى هناك اكثر من عام
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وهي معاناة تتقاسمها أكثر من ثالثمائة وأربعين عائلة .. بحرمانهم من احتضان جثامين أبنائهم الشهداء
دية خالل انتفاضة شهيدا ومفقودا منذ عام سبعة وستين، أغلبهم سقطوا خالل تنفيذهم عمليات استشها

  .األقصى، حيث يحتجز االحتالل جثامينهم في أراض مجهولة يطلقُ عليها اسم مقابر األرقام
تلك العائالت ترى في عدم تسليم جثمان أبنائها إمعانا من االحتالل في عقابها على ما قاموا به من أعمال 

  .بطولية، لكنها بذات الوقت عاتبة على ضعف االهتمام بقضيتهم
  12/10/2011، الدستور، عمان

  
  الشرطة اإلسرائيلية تلغي زيارة أهل األسرى إرضاء لعائلة شاليط .46

أقدمت الشرطة اإلسرائيلية، أمس، على خطوة غير مسبوقة بأن رضخت لمطالب العشرات من : تل أبيب
، وألغت »يطالناشطون من أجل الجندي األسير جلعاد شال«المتظاهرين اليهود، الذين يعملون تحت شعار 

وادعى المتظاهرون أنه طالما ترفض حركة  .زيارة األهل لعشرات األسرى الفلسطينيين في سجن شطة
حماس في قطاع غزة أي زيارات للجندي اإلسرائيلي األسير، شاليط، فإن على السلطات اإلسرائيلية أن 

  .يةتمنع زيارات العائالت الفلسطينية ألبنائها األسرى في السجون اإلسرائيل
  12/10/2011، الشرق األوسط، لندن

  
   في بيت لحممستوطنون يحرقون أراضي زراعية .47

 ذكر شهود عيان ان مستوطنين أحرقوا اراضي زراعية في قرية نحالين قرب مدينة : أ ف ب-بيت لحم 
 ،وقال اسامة شكارنة رئيس المجلس القروي لنحالين .بيت لحم في الضفة الغربية جنوب الضفة الغربية

 تقدر مساحتها بنحو خمسة "مزروع عليها اشجار زيتون وعنب وغيرها" أراضيمستوطنين احرقوا الن إ
  .واشار شكارنة الى احتراق اكثر من مئة شجرة زيتون وتين وغيرها .دونمات

  12/10/2011، الحياة، لندن
  

  اريةحصول الالجئين الفلسطينيين على حقوق الملكية العقمنظمات حقوقية تطالب ب: لبنان .48
 في بيروت أمس، بممثلي ثالثين "حملة حقوق الملكية العقارية لالجئين الفلسطينيين في لبنان"التقت 

جمعية ومنظمة حقوقية، لمناقشة خطة تحرك تمتد لسنة، بهدف حشد الرأي العام وكسب التأييد من أجل 
فق بيان للحملة، حول مبادرة وتمحور اللقاء، و .حصول الالجئين الفلسطينيين على حقوق الملكية العقارية

ودعت المبادرة . "2001تعديل قانون تملك األجانب للعقارات، الذي حظر على الفلسطينيين ذلك من عام "
  ."إللغاء تبعات ذلك القانون لمخالفته مبادئ حقوق اإلنسان ومعايير مناهضة التمييز العنصري"

  12/10/2011، السفير، بيروت
  

  ة في قطاع غزة ينتهي باقتحام عشرات الصحافيين لمقر النقابةخالف بين الكتل الصحافي .49
' اقتحموا'قالت نقابة الصحافيين الفلسطينيين ان عددا من الصحافيين في قطاع غزة  : أشرف الهور-غزة 

مقر النقابة يوم أمس، وطردوا موظفيها، فيما أعلن الصحافيون الذين دخلوا لمقر النقابة أنهم شكلوا لجنة 
وتبادل طرفا الخالف من  .شؤون النقابة عقب اجتماع عقدوه داخل مقرها بهدف إصالحهالتسيير 

الصحافيين االتهامات بشأن واقعة دخول مقر النقابة، الذي ظل تحت سيطرة حركة فتح طول الفترة 
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قال الصحافيون المحتجون على وضع النقابة ان تشكيلهم للجنة  و.الماضية التي تلت عملية االنقسام
وذكروا أن  .سيير األعمال بهدف نيل حقوقهم التي حرمتهم منها النقابة وعلى رأسها حقهم في العضويةلت

  .خطوتهم هذه جاءت بسبب مماطلة األمانة العامة لنقابة الصحافيين بتحديد موعد إلجراء االنتخابات
ابة والتمهيد إلجراء وطلب الصحافيون المحتجون من اللجنة المكلفة بتسيير األعمال بتدبير شؤون النق

  .انتخابات في مدة ال تزيد عن ستة أشهر
  12/10/2011، القدس العربي، لندن

  
  يعرب عن قلقه الشديد إزاء ما يتعرض له الالجئون الفلسطينيون في إيطاليا) واجب(تجمع  .50

 فيها عن ، أعرب"أكيليه أميريو"أبرق تجمع العودة الفلسطيني واجب برسالة إلى السفير اإليطالي بدمشق 
إدانته وقلقه الشديد على مستقبل الالجئين الفلسطينيين في إيطاليا جراء ما يتعرض له من انتهاكات 

  . وتصرفات واعتداءات وحشية ال إنسانية من قبل رجال المافيا وأمام أعين رجال الشرطة
ا وسائل اإلعالم من قبل وجاء في الرسالة أن تجمع واجب يتابع بقلق بالغ التقارير واألخبار التي تناقلته

 حول ما يتعرض له ، وهي منظمة دولية مسجلة بسويسرا والنرويج،الشبكة الدولية للحقوق والتنمية
تفيد بحدوث انتهاكات جسيمة بينها حاالت اغتصاب وقتل بحق . الالجئون الفلسطينيون في إيطاليا

كاليبرا، وبعد االتصال ببعض العائالت هناك الالجئين الفلسطينيين الفارين من العراق والمقيمين في بلدية 
والتأكد منهم بحدوث هذه االنتهاكات، وحالة الخوف التي عاشتها العائالت ما اضطر كثير منها إلى 
الهجرة ثانيةً إلى السويد، فإننا نعبر عن قلقنا الشديد على مستقبل الالجئين الفلسطينيين هناك، كما نرغب 

  . لدكم والحصول على إيضاحات حول ما جرىبإيصال تخوفنا إلى حكومة ب
  12/10/2011، موقع الجئ نت

   
  األسرىمن فلسطيني حيفا يحتفلون بصفقة تحرير  المئات .51

احتفل المئات من فلسطينيي الداخل هذا المساء في مدينة حيفا بإنجاز صفقة تبادل : ربيع عيد -حيفا 
 -" مع معركة االمعاء الخاوية للحركة االسيرةحركة التضامن "خالل المظاهرة التي نظمتها .. االسري

وجابت المظاهرة  .وذلك دعما لنضال الحركة األسيرة في إضرابها المفتوح عن الطعام" جائعون للحرية
حيث / حي األلمانية في مدينة حيفا بمشاركة المئات من مختلف البلدات العربية وبحضور شبابي بارز

  .ة األسرى وتحقيق مطالبهمهتف المتظاهرون شعارات تنادي بحري
المظاهرة العديد من القيادات السياسة، بينهم النائب جمال زحالقة والنائبة حنين زعبي، ورجا ب شاركو

اغبارية أمين عام أبناء البلد، وأيمن عودة سكرتير الجبهة، والمحامي محمد ميعاري عضو المكتب 
وطالب القيادات العربية بتصعيد النضال، مشددا  .السياسي للتجمع، والنائب السابق عصام مخول وغيرهم

  .على دور الشباب الذي تجلى في هذا النشاط وفي خيمة الناصرة وخيمة أم الفحم
  12/10/2011، 48موقع عرب

  
  واالحتالل يغلق سلوان استعداداً لألعياد اليهودية" األقصى"جماعات يهودية تقتحم  .52

الثالثاء، على اقتحام المسجد األقصى والقيام بجوالت  يومأقدمت جماعات يهودية كبيرة، صباح : القدس
  .استفزازية في أروقته برفقة حراسات معززة توفّرها قوات الشرطة اإلسرائيلية ووحداتها الخاصة
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وأفاد حراس المسجد األقصى، بأن عملية االقتحام بدأت قرابة الساعة السابعة من صباح يوم الثالثاء 
موعات صغيرة ومتتالية من المستوطنين اليهود حرم المسجد وشرعت بالتجول ، حينما دخلت مج11/10

في أرجائه، تلبية لدعوة أطلقتها قيادات المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة، وتشدد على ضرورة 
  ".عمليات االجتياح لتخليص جبل الهيكل من أيدي المسلمين"المشاركة فيما أسمته 

  11/10/2011قدس برس، 
  

  "المولوتوف" في القدس وسيارات إسرائيلية بالحجارة وفلسطينيون يهاجمون قطاراً .53
هاجمت مجموعة من الشبان الفلسطينيين، الليلة الماضية، عربات عسكرية تابعة لجيش : الناصرة

 ،"الحارقة، قرب مدينة نابلس ما أسفر عن إصابة سائق الحافلة" المولوتوف"االحتالل اإلسرائيلي بقنابل 
 وسيارات تابعة للمستوطنين اليهود ، أسفرت عن  تحطم زجاج نوافذهفي حين هاجم شبان آخرون قطاراً

قلقه البالغ من خطورة هذا "ونقلت اإلذاعة عن مسؤول في الشركة المشغلة للقطار  .في مدينة القدس
  ". رارهالشرطة اإلسرائيلية والسلطات المختصة بالعمل الحازم لمنع تك"حيث طالب " الحادث

  11/10/2011قدس برس، 
  

  البيتاوي يدعو لوقفة جادة لحماية المساجد والمقدسات من االعتداءات اإلسرائيليةحامد  .54
 ورئيس رابطة علماء فلسطين،  الفلسطينيندد الشيخ حامد البيتاوي، النائب في المجلس التشريعي: نابلس

رزا في منطقة األغوار الشمالية، صباح يوم بإقدام قوات االحتالل اإلسرائيلي على هدم مسجد خربة ي
أن عملية الهدم بحق المسجد والتي تمت للمرة الثالثة على التوالي خالل سبعة  واعتبر البيتاوي. الثالثاء
إنما هي جريمة عنصرية، وحلقة جديدة في مسلسل اإلرهاب الديني الذي تواصله قوات االحتالل "أشهر، 

وقفة حقيقية وجادة في وجه هذه "لبيتاوي بدعوة أبناء الشعب الفلسطيني إلى وختم ا". وقطعان المستوطنين
االعتداءات المتواصلة، بما يكفل حماية المساجد والمقدسات، والتصدي العتداءات وإرهاب االحتالل 

  . ، وفق تصريحاته"ومستوطنيه بحقها
  11/10/2011قدس برس، 

  
  حتاللوقفة تضامنية مع األسرى في سجون اال: األردن .55

 اعتصم عشرات من نشطاء القوى السياسية والحقوقية والثقافية مساء أمـس، فـي              : غادة الشيخ  -عمان
ساحة مسجد الكالوتي بعمان، تلبية لدعوة من حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي األردني، للتضامن مـع               

 27ا عن الطعـام منـذ       األسرى والمعتقلين في سجون االحتالل اإلسرائيلي، الذين ينفذون إضرابا مفتوح         
التي يخوضها  " األمعاء الخاوية "وندد المعتصمون بالصمت الرسمي العربي ازاء معركة         .الشهر الماضي 

هذه المعركة هو نضال بحد ذاتـه، إال        "واعتبروا أن دخول المعتقلين      .المعتقلون في السجون اإلسرائيلية   
  ".مي عربيأن العدول عن خطوات عاجلة لنصرتهم هو بمثابة تقاعس رس

، بإنهاء العزل االنفرادي في سجون االحتالل، ووقف سياسة اإلهانـة           "الحركة األسيرة "كما أكدوا مطالب    
  واإلذالل الممنهج الذي يمارسه جيش االحتالل بحق أهالي األسرى على المعابر وأثناء توجههم للزيارة،              
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وطالـب المعتـصمون     .رى قطاع غزة  ووقف سياسة المنع التعسفي لزيارات األسرى وفي مقدمتهم أس        
  ". الوطن البديل"رفضوا مقولة والسفارة اإلسرائيلية في عمان، " إغالق"بـ

  12/10/2011، الغد، عمان
  

    الفلسطينيين األسرى لحماية  دولياًتطلب تدخالً" اإلنسانالعربية لحقوق : "األردن .56
إجراءات االحتالل ضد األسرى المعتقلـين       في األردن    اإلنساناستنكرت المنظمة العربية لحقوق     : عمان

وطالبـت  . واعتبرتها مخالفة التفاقيات جنيف والقوانين واالتفاقيات والمعاهـدات الدوليـة ذات العالقـة            
المنظمة في بيان امس األمم المتحدة ومنظمات حقوق اإلنسان التدخل لوقف هذه اإلجراءات القمعية ضد               

ن معظمهم معتقلون دون أحكام وبنفس الوقت التقيد بأحكام القـوانين           عنهم أل  باإلفراجاألسرى والمعتقلين   
 اإلضراب عن الطعام الذي يقوم به األسرى والمعتقلون الفلسطينيون في           إلى  وأشارت .واالتفاقيات الدولية 

خصوصا منعهم من زيـارات األهـل        سجون االحتالل احتجاجا على المعاملة السيئة التي يعاملون بها،        
  .بار من أجهزة اإلعالم والفضائيات ووضعهم في زنزانات انفرادية في ظروف سيئةوسماع األخ

  12/10/2011، الدستور، عمان
  

  "معركة األمعاء الخاوية"تضامناً مع لقاء في نقابة الصحافة اللبنانية  .57
مناً لقاء في نقابة الصحافة تـضا » هيئة ممثلي األسرى والمعتقلين في سجون االحتالل الصهيوني  «عقدت  

أوضـاع  «اعتبر النائب مروان فارس، الذي تحدث باسـم األحـزاب اللبنانيـة، أن           حيث   مع األسرى،   
  .»الالجئين في المخيمات هي مؤقتة حتى تحرير كل شبر من فلسطين المحتلة

، »حـزب اهللا  «عطا اهللا حمود فقـد طالـب، باسـم          » الجمعية اللبنانية لألسرى والمحررين   «أما رئيس   
حمر الدولي والجهات المعنية الدولية بالتحرك العاجل والعمل المستحيل لزيارة المعـتقالت            الصليب األ «

والزنازين، والى إجراء الكشف والفحص الطبي على كل األسرى والمعتقلين، ألن العـدو يخفـي كـل                 
  .»الحاالت الصعبة والمستعصية

  12/10/2011، السفير، بيروت
 

   في بروكسل مؤتمر الصحافيين اللبنانيينقاطعةإشادة بم :"اللبنانية لدعم مقاطعة إسرائيل" .58
ـ     » الجمعية اللبنانية لدعم قانون مقاطعة إسرائيل     «أصدرت   انـسحاب ممثلـي    «بياناً أمس أشادت فيه بـ

الوكالـة  « إلـى    باإلضافة،  »الجديد«، وقناة   »األخبار«و» السفير«صحيفتا  : وسائل إعالمية لبنانية، هي   
فـي  » طومـسون «ومؤسسة  » شبكة صحافيي الجوار األوروبي   «تمر تنظمه   ، من مؤ  »الوطنية لإلعالم 

  .»العاصمة البلجيكية بروكسل احتجاجاً على مشاركة وفد إعالمي إسرائيلي في فعاليات المؤتمر
  12/10/2011، السفير، بيروت

  
   من حيث المضمون والتوقيتصفقة شاليط مهمة جداً: الجامعة العربية .59

دول العربية، الليلة، عن دعمها التام لصفقة تبادل األسرى الفلسطينيين مع  عبرت جامعة ال:القاهرة
وأكد األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة  الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط،

في الجامعة السفير محمد صبيح في تصريح لوكالة وفا أن هذه الصفقة تكتسب أهمية خاصة، ألنه 
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ا سيتم اإلفراج عن أكثر من ألف أسير من ضمنهم أسرى قدامى، ونساء، ومرضى، ومن يقضون بموجبه
توقيت هذه الصفقة مهم أيضا، ألنه جاء واألسرى ينهون يومهم الخامس عشر ": وقال .أحكاما عالية جداً

  ."من إضرابهم عن الطعام، فهي تشكل لهم بارقة أمل بقرب الحرية
  11/10/2011، )وفا(نية  الفلسطيوكالة األنباء والمعلومات

  
  صفقة التبادل تأكيد لجهود مصر في إنهاء ملف المعتقلين: مصر في رام اهللاسفير  .60

نية ياسر عثمان أن صفقة تبادل األسرى مقابل الجندي فلسطي أكد سفير مصر لدى السلطة ال:رام اهللا
يادة المصرية إلنهاء ملف المعتقلين اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليط هي تأكيد للجهود التي تبذلها الق

إن هذه الصفقة ستصب في خانة "وقال عثمان، في تصريح لوكالة أنباء الشرق األوسط،  .الفلسطينيين
  ."دعم الجهود المصرية المستمرة لتحسين األوضاع في قطاع غزة

  11/10/2011، )وفا(نية وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي
  

   بالتحريض على إحراق أقسام الشرطةاإلسرائيلياسوس النيابة تتهم الج: مصر .61
 إيالن جرابيل من اإلسرائيليلجاسوس ل، أمس،  المصريةالعليا  نيابة أمن الدولةوجهت :أحمد شلبى

محبسه، تهمة جديدة، وهى التحريض على تخريب أمالك مخصصة لمصالح حكومية، وأفادت مصادر 
 تسلمتها النيابة أظهرت المتهم وهو يتحدث مع متظاهرين  بأن أدلة جديدة" اليوميالمصر"قضائية لـ

  .  يناير25 أحداث ثورة خالل ،ويحرضهم على إلقاء زجاجات حارقة على قسم شرطة األزبكية
  12/10/2011المصري اليوم، القاهرة، 

  
  إلفراج عن جاسوس إسرائيليبا مصرفشل وساطتين ألمانية وأمريكية في إقناع ": قدس برس" .62

 الدراوي النقاب عن أن وساطتين إبراهيم كشف رئيس مركز الدراسات الفلسطينية في القاهرة :القاهرة
إحداهما ألمانية واألخرى أمريكية فشلتا في إقناع السلطات المصرية باإلفراج عن الجاسوس اإلسرائيلي 

أن إلى " قدس برس"وأشار في تصريحات خاصة لـ  .إيالن جرابيل المعتقل في السجون المصرية
صفقة مشرفة يتم من خاللها تبيض السجون اإلسرائيلية من "السلطات المصرية مصرة على التوصل إلى 

  ".األسرى المصريين قبل اإلفراج عن الجاسوس اإلسرائيلي لديها
  11/10/2011قدس برس، 

  
  مجلس األساقفة الالتين في البلدان العربية يبحث انضمام فلسطين لألمم المتحدة .63

أعلنت حاضرة الفاتيكان، أمس، عن انطالق أعمال القمة السنوية لمجلس األساقفة الالتين : ).آي.بي.يو(
في البلدان العربية، مشيرة إلى أن البحث سيتناول انضمام فلسطين لألمم المتحدة والعنف في مصر 

بدء "ن ونقلت وكالة آكي اإليطالية لألنباء عن الكرسي الرسولي إعالنه بمذكرة ع .والعراق وسوريا
تشرين  13وحتى ) أمس(أعمال القمة السنوية لمجلس األساقفة الالتين في البلدان العربية اعتباراً من 

  . الحالي"أكتوبر/ األول
  12/10/2011الخليج، الشارقة، 
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   استخبارياً"إسرائيل"طهران تتحدث عن اختراق  .64
يرانية تمكنت من التغلغل في أعلن مسؤول إيراني، عصر أمس الثالثاء، أن أجهزة االستخبارات اإل

 يمكن االستفادة منها "معلومات مهمة" من خالل استخدام عناصر جنّدتها، حيث حصلت على "إسرائيل"
وجاءت تصريحات النائب محمد كريم عبادي رداً على معلومات . في حالة وقوع مواجهة عسكرية

ة إلى سماء إيران للحصول على  سترسل أقماراً اصطناعية للتجسس أكثر دق"إسرائيل"مفادها أن 
وأكد المسؤول اإليراني أن بالده تملك القدرة على ضرب تلك األقمار أو التشويش على . معلومات

وذكر أن البحرية اإليرانية نجحت في إرسال طائرة من دون طيار إلى هدف . معطياتها االستخباراتية
  .بحري أمريكي في الخليج، وحصلت على معلومات عسكرية

  12/10/2011خليج، الشارقة، ال
  

  "إسرائيل"ال أستبعد أن يكون القذافي سعى للحصول على مساعدة من : ةليبيالرئيس الطائفة اليهودية  .65
، أحد رؤساء منظمة يهود ليبيا في  أيضاً، وهوقال رافائيل لوزون رئيس منظمة يهود ليبيا: خالد محمود

اإللكتروني، إنه ال يستبعد أن يكون الزعيم الليبي الهارب لشرق األوسط عبر البريد االعالم، في حوار مع 
العقيد معمر القذافي، قد سعى في السابق للحصول على مساعدات من الحكومة اإلسرائيلية، أو أجرى 

وكشف لوزون النقاب عن أن اليهود الليبيين مستعدون للعب . اتصاالت معها بهدف إخماد الثورة الشعبية
وعلى الرغم من أن لوزون لفت . أبيب والثوار المناهضين للقذافي إذا طلبوا ذلكدور الوساطة بين تل 

  .إلى أن اليهود في ليبيا مشوشون حيال األوضاع الراهنة
  12/10/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  "دراجون من أجل غزة"مجموعة إماراتية تشارك في مسيرة  .66

 20 والمقيمين في دولة اإلمارات برحلة تبدأ في  يشارك عدد من الدراجين الشباب اإلماراتيين:بوظبيأ
من الشهر الجاري، وتستمر ثالثة أيام، انطالقاً من مدينة أولمبيا إلى العاصمة اليونانية أثينا، لقطع ما 

 ألف جنيه استرليني، تقدم دعماً 200 إلى كيلومتراً، بهدف جمع تبرعات يأملون أن تصل 350يقارب 
 إلعادة تأهيل األطفال الذين يعانون إعاقات دائمة "ويلفير أسوسيشن"تعاون لمشروع تقوم به مؤسسة ال

ويبلغ عدد المشاركين من دولة . 2009ومن المقعدين جراء العدوان اإلسرائيلي على غزة في عام 
  . مشاركاً سيقطعون هذه الرحلة45 من أصل 10اإلمارات 

  12/10/2011البيان، دبي، 
   

   أكتوبر/ تشرين األول23 في األردنبيين واإلسرائيليين الجتماع  تدعو الفلسطين"الرباعية" .67
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية األميركية فيكتوريـا نوالنـد الليلـة            : االتحاد، وكاالت  -عواصم  

 23الماضية أن اللجنة الرباعية حول الشرق األوسط دعت الفلسطينيين واإلسرائيليين إلى االجتماع يـوم               
سيكون هذا أول لقـاء     “وقالت لصحفيين في واشنطن     . جاري في األردن الستئناف المفاوضات    أكتوبر ال 

  . ”تمهيدي، لدينا أمل كبير بأن يوافق الطرفان على العرض
  12/10/2011، االتحاد، ابوظبي
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  "سرائيلإ" يكون نتيجة لمفاوضات مع أنقيام دولة فلسطينية يجب : كولومبيا .68
لومبي خوان مانويل سانتوس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بوجوتا           اجتمع الرئيس الكو  : بوجوتا

في االيام الثالثة الماضية تحدثت مـع رئـيس الـوزراء           "وقال سانتوس في مؤتمر صحفي      ،  يوم الثالثاء 
.. السابق توني بليـر   ) البريطاني( بنيامين نتنياهو ومع المتحدث باسم الرباعية رئيس الوزراء          اإلسرائيلي

سـندرس  "واضاف قائال    ".هيالري كلينتون ) االمريكية(الليلة الماضية تحدثت مع وزيرة الخارجية       وفي  
وجدد  ."أفضل الخطوات التي ينبغي اتخاذها حتى يمكن للجانبين ان يجلسا للتفاوض في أقرب وقت ممكن              

يـق ذلـك هـو      سانتوس القول بأن كولومبيا تريد ان يكون للفلسطينيين دولة لكن الـسبيل الوحيـد لتحق              
  . وهو موقف ينسجم مع موقفي واشنطن وتل ابيب"إسرائيل"المفاوضات مع 

  12/10/2011، وكالة رويترز لألنباء
  

  مم المتحدة لن يحقق شيئاًمسعى الفلسطينيين لعضوية األ: كلينتون .69
 للحصول   قالت وزيرة الخارجية االمريكية هيالري كلينتون يوم الثالثاء ان المساعي الفلسطينية           :واشنطن

على عضوية في االمم المتحدة لن تحقق شيئا االن مشددة على انه يجب على الفلـسطينيين ان يـستأنفوا                 
واضافت كلينتون في مقابلة مع رويترز أن دوال كثيرة تشرح للفلسطينيين ان رسـالتهم               .محادثات السالم 

منظمة الدولية لن تعطيهم دولة      سبتمبر والتي تطلب عضوية كاملة بال      /أيلول 23الرسمية التي سلمت في     
وقالـت الـوزيرة االمريكيـة       .وان المسار الوحيد القابل للتطبيق هو المفاوضات المباشرة مع اسرائيل         

مـسعى االنـضمام لالمـم      (انـه   "التي يجري توضيحها للفلسطينيين     " القضية الصائبة "واصفة ما سمته    
اذا وصل الي شيء فانكم لن تحصلوا على دولة       لن يصل الي شيء في المستقبل المنظور وحتى         ) المتحدة

  ".هذا لن يحدث. من خالل االمم المتحدة
وعليه فانكم فعلتم ما تحتاجونه الظهار جديـة هـدفكم وعلـيكم االن ان تعـودوا الـي                  "واضافت قائلة   

  ".المفاوضات حيث يمكنكم في الواقع ان تبدأوا الحديث بشان الحدود
بأن الجـانبين   " يحدوها أمل كبير  " قالت وزارة الخارجية االمريكية انها       وفي وقت سابق من يوم الثالثاء     

وفي المقابلة مع رويترز قالت كلينتون انها تأمل بأن يعقد االجتماع بحلـول نهايـة                .سيوافقان على هذا  
  .الشهر الحالي

  11/10/2011، وكالة رويترز لألنباء
  

  " شاليطحول إطالق سراح "ساركوزي يرحب بالتوصل إلى اتفاق  .70
سعادته الكبرى باعالن التوصل    «أعرب الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي عن       :  رام اهللا  ،القدس المحتلة 

وقد هنـأ   . »]الجندي اإلسرائيلي الذي يحمل الجنسية الفرنسية      [لعاد شاليط جالى اتفاق حول اطالق سراح      
ـ   وجاء في بيان ان     .زيه مساء امس  ، بحسب ما اعلن قصر االلي     »هذا النجاح الكبير  »ساركوزي نتينياهو ب

. ساركوزي اجرى اتصاال مساء امس برئيس الوزراء االسرائيلي وكذلك بنوعام شـاليط، والـد جلعـاد               
الرئيس الفرنسي شكر كل الذين ساهموا في التوصل الى هـذا االتفـاق           «وبحسب الرئاسة الفرنسية، فان     

  . »وخصوصا مصر على الدور االساسي الذي لعبته
  12/10/2011، الجديدة، رام اهللالحياة 
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  سرائيلي يستخدم قوة مفرطة بالضفة االحتالل اإل: األمم المتحدة .71
اعلن مكتب المفوضة السامية لحقوق االنسان باألمم المتحدة نافي بـيالي الثالثـاء إن              :  وكاالت -جنيف  

دمت فيما يبـدو القـوة      قوات األمن اإلسرائيلية التي ترافق مستوطنين في قرى في الضفة الغربية استخ           "
ووفقًا لوكالة رويترز دعا المكتب في مؤتمر صحفي عقده بمقره بالعاصـمة            ". المفرطة ضد الفلسطينيين  

لحماية الفلسطينيين والتحقيق في زيادة هجمات المستوطنين على المدنيين في          " إسرائيل"السويسرية جنيف   
وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم بيالي      . الضفة الغربية وخصوصا في قرية قصرة القريبة من نابلس        

وأضـاف   ".القرية كانت هدفًا للمستوطنين ست مرات على االقل في سـتة أسـابيع            "خالل المؤتمر إن    
 الـشهر الماضـي أثنـاء       23القوات اإلسرائيلية قتلت مدنيا فلسطينيا رميا بالرصاص في قصرة فـي            "

وأكـد كلوفيـل أن     ". يب خاللها ستة فلسطينيين أيـضا     اشتباكات بين الفلسطينيين ومستوطنين يهود أص     
محاسبة المستوطنين على العنف ضد الفلسطينيين أقل من أن تكون كافية وال تقارن بالتأكيـد بالحـاالت                 

  .المعاكسة مبينًا أنه عندما يهاجم فلسطينيون مستوطنين يكون هناك دائما رد فعل قوي للغاية
  11/10/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
  ميركيينعمال نقابة المحامين األأعلى جدول الفلسطينيين سرى ضراب األإ .72

 قالت المحامية االميركية شارلوت كييتس منسقة اللجنة الدوليـة فـي نقابـة المحـامين                :القدس المحتلة 
االميركيين والناشطة في حملة التضامن مع احمد سعدات في اميركا الشمالية ان االنظار بـدأت تركـز                 

ى ما يجري في السجون االسرائيلية، معتبرة ان قضية االسرى الفلسطينيين يجـب ان تــظل                اكثر عل 
اولوية قصوى وعاجلة لحركة التضامن مع الشعب الفلسطيني، ال سيما ونحن نشهد الهجمة الـصهيونية               

ه بحقهم والصمود البطولي لالسرى الفلسطينيين واالضراب المفتوح عن الطعام الذي يدخل اليوم اسـبوع         
وشنت كييتس هجوما الذعاً على سلطات السجون االسرائيلية واتهمتهـا بممارسـة             .الثالث على التوالي  

القتل المنهجي البطيء لقادة االسرى الفلسطينيين من خالل سياسة العزل والقيام بأبـشع اشـكال القمـع                 
  .ومصادرة الحقوق الطبيعية والقانونية لألسرى وعائالتهم

 – 12ة المحاميين االميركيين تعقد مؤتمرها السنوي الرابع والسبعين على مدار ايام            وقالت كييتس ان نقاب   
 الجاري في مدينة فيليدالفيا بوالية بانسلفيانيا وستصدر موقفا ازاء ما يجري من ممارسات اسـرائيلية                16

تمر، وان  مؤكدة على ان اللجنة الدولية في النقابة وضعت قضية االسرى على اجندة المؤ            . بحق االسرى 
الهيئة العامة للنقابة، وجهت رسالة خطية الى الصليب االحمر الدولي حول االوضاع السائدة في السجون               

واتهمـت الناشـطة     .االسرائيلية وضرورة التحرك العاجل والفوري لوضع حد للممارسات االسـرائيلية         
لقانون الدولي مـن خـالل الـدعم        االميركية حكومة الواليات المتحدة االميركية وادارة اوباما بمخالفة ا        

  .االميركي المتواصل لالحتالل االسرائيلي
  12/10/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  تنتقدان إجراءات حماس بحق األجانب والصحافيين" اسوشيتد برس"و" واشنطن بوست" .73

ها وامتعاضـها   أعربت عدد من وسائل اإلعالم الغربية، في أعدادها الصادرة امس، عن تشكيك           : رام اهللا 
من إجراءات حركة حماس الجديدة التي تقيد دخول األجانب من البعثات الدولية واإلنسانية والـصحافيين               

في تقارير لهمـا إن حمـاس       " أسوشيتد بريس "ووكالة  " واشنطن بوست "وقالت صحيفة    .إلى قطاع غزة  
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خول القطاع، معظمهـم عمـال      تطبق اعتبارا من امس إجراءاتها الجديدة بحق األجانب الذين يرغبون بد          
إغاثة ومتضامنون أجانب، حيث سيتطلب منهم اآلن تعبئة نموذج الحصول على تأشيرة دخول لمدة شهر               

 .واحد عبر االنترنت أو وسيط محلي، فيما سيكون هناك إجراءات منفصلة بحق الـصحافيين األجانـب               
جراءات تهدف إلى ضـمان سـالمة       وشككت وسائل اإلعالم في إدعاءات الحركة التي تزعم أن هذه اإل          

  .األجانب في قطاع غزة، في حين أنها لن تسمح ألحد منهم بالبقاء في القطاع أكثر من شهر واحد
  12/10/2011، المستقبل، بيروت

  
  2013 تريليون دوالر في 1،5الصيرفة اإلسالمية أصول  .74

أن يصل حجم أصول » ميمؤتمر الدوحة الثاني للمال اإلسال« توقع مشاركون في : أ ف ب-الدوحة 
، وقال األمين العام لالتحاد العالمي 2013 تريليون دوالر في عام 1,5الصيرفة اإلسالمية في العالم إلى 

على هامش » وكالة فرانس برس«للعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي، في تصريح إلى 
ول ومحافظ مالية للصيرفة اإلسالمية مع  تريليون دوالر كقيمة أص1,5نتطلع فعالً لبلوغ «: المؤتمر

طرح «مشدداً على » القيمة الحالية لهذه األصول تريليون دوالر،«: وأضاف .»2013حلول عام 
  .»االقتصاد اإلسالمي القائم على االقتصاد العيني كحل لألزمات النقدية المتتالية التي يشهدها العالم

  12/10/2011، الحياة، لندن
  

  االنتفاضةُ بعيدةٌ.. مةٌاالنتفاضةُ قاد .75
  هاني المصري

قبل وبعد أيلول، يدور سؤال في ذهن الكثير من المراقبين والمختصين وفي أوسـاط جماهيريـة، عـن                  
ففي السابق، كانت االنتفاضـات تنـدلع       . السبب أو األسباب وراء عدم اندالع انتفاضة شاملة حتى اآلن         

فعملية السالم ماتت تماما، لدرجة     . لسطينية المحتلة حاليا  ألسباب أقل بكثير من التي تشهدها األراضي الف       
أن الغالبية العظمى من المنظرين والداعمين لها بدأوا يتحدثون عن ضرورة البحث عن طريـق جديـد                 

  .وتغيير قواعد المفاوضات على األقل
 العـدوان   ولم تندلع االنتفاضة على الرغم من السباق اإلسرائيلي المحموم والمجنـون علـى مواصـلة              

  .والحصار واالستيطان والعنصرية، وخلق الوقائع االحتاللية على األرض
ـ             وال تنفيذًا  " كبسة زر "عادة، ال يستطيع أحد التنبؤ بتوقيت اندالع الثورات واالنتفاضات؛ ألنها ال تحدث ب

ـ               ا نـضجت   لقرار، وإنما نتيجة تفاعل مجموعة من العوامل الذاتية والموضوعية التي ال يعرف أحد أنه
  .تماما، إال عندما تحين لحظتها وتندلع

، كتب المحتلون ومنظروهم عن أن االحتالل بات احتاللًـا          1987عشية انتفاضة فلسطين في أواخر عام       
هادًئا ومربحا ومريحا، وأن الفلسطينيين باتوا متعايشين معه ومنشغلين عنه في تحسين ظروف حيـاتهم               

، وأطاحت بأوهام االحتالل، وقدمت نموذجا خالقًا للبشرية جمعاء حين          تحت االحتالل، فجاءت االنتفاضة   
كانت انتفاضة شاملة شارك فيها الجميع، وكادت أن تحقق أهدافها لوال أخطاء فلسطينية، أهمها التـسرع                
بقطف الثمار، وتصور أن الحل بات على األبواب، وما لم تحدث ظـروف ومتغيـرات هائلـة عربيـة                   

مواتية إلسرائيل، بدأت باحتالل العراق للكويت، وانهيار التضامن العربي، ولـم تنتهـي             وإقليمية ودولية   
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بسدل الستار على الحرب الباردة، وانهيار االتحاد السوفيتي ومعسكره االشتراكي، وبروز نظام سـيطرة              
  .القطب الواحد األميركي على العالم كله

ن متوقعا حدوث اتنفاضة، ولكن الحسابات كانت مبنية        ، كا 2000وبعد انهيار قمة كامب ديفيد الثانية عام        
على إمكانية خوض انتفاضة قصيرة تستهدف تحسين شروط الفلسطينيين في المفاوضات مـع اسـتمرار          

  .الوهم بأن الحل قريب والدولة على األبواب
ـ            ة منـذ بـدء تنفيـذ       لقد انتهت االنتفاضتان األولى والثانية بمثلما انتهت إليه الثورات الفلسطينية المندلع

وما حققه الكفـاح الفلـسطيني      . المشروع الصهيوني على أرض فلسطين، دون تحقيق األهداف الوطنية        
 عاما، على أهميته، ال يتناسب على اإلطالق مع حجم المعاناة والتضحيات والبطوالت،             130المستمر منذ   

نقسمت إلـى سـلطتين متنـازعتين،       بل انتهى الشعب الفلسطيني إلى إقامة سلطة تحت االحتالل، التي ا          
وأصبح الهم األول لكل سلطة الحصول على الشرعية ونزعها عن األخرى، ولو أدى ذلك إلـى تعـاون                  
مباشر أو غير مباشر مع االحتالل عدو الفلسطينيين جميعا، ما ساهم في جعل إمكانية إنهـاء االحـتالل                  

  .ه في السابقوإنجاز الحرية والعودة واالستقالل أبعد عما كانت علي
وإذا أردنا أن نفهم الجذر الحقيقي لعدم اندالع انتفاضة جديدة حتى اآلن، علينا التوقف أمام عدم التناسـب   
ما بين التضحيات الغالية والمكاسب المتحققة، وإذا وجدنا حلًا لهذه المعضلة سنمسك بمفتـاح االنتفاضـة                

الصراع والحروب والمجازر والدمار والموت ال      فعلى الرغم من اإلرهاق الناجم عن عقود من         . القادمة
يزال الشعب الفلسطيني متمسكًا بأرضه، ومستعدا للكفاح، ومصمما على تحقيق أهدافه الوطنية، وهذا ما              
يفسر أن تيار المقاومة المسلحة وغير المسلحة لم يتوقف عن الجريان بهـذا الـشكل أو ذاك، وال ليـوم                    

لماذا لم ينتـصر حتـى      : ن، ولكن من حق الشعب الفلسطيني أن يعرف        عاما وحتى اآل   130واحد، منذ   
  اآلن، وما هي شروط االنتصار؟

وللداللة على أصالة الشعب وعدم تمكن اإلحباط واليأس منه، نورد ما جاء في استطالع أخيـر أجـراه                  
لمـستطلعين  مـن ا % 75المركز الفلسطيني للبحوث السياسية عشية التوجه إلى األمم المتحدة، حيث أفاد          

أنهم يريدون من السلطة فرض السيادة على كافة الضفة الغربية حتى لو أدى ذلك إلى صدام مع االحتالل                  
إصرارا من السلطة الفلسطينية على استالم المعبر والجسر مع األردن حتى           % 73والمستوطنين، وأراد   

عارضوا ذلك، وفـي  % 64سلحة واالنتفاضة الم% 35لو أدى ذلك إلى إيقاف الحركة على المعبر، وأيد          
 وهـذا أمـر     -% 54يؤيدون اللجوء إلى مقاومة شعبية غير عنيفة وغير مسلحة، و         % 61المقابل، فإن   

لو قامت مظاهرات سلمية كبرى بهدف اجتياح الحواجز وإغالق الطـرق أمـام الجـيش               :  قالوا -الفت
  .والمستوطنين، فإنهم سيشاركون فيها

 حال دون اندالع االنتفاضة حتى اآلن، التي سـتندلع عاجلًـا أم آجلًـا، أن                تأسيسا على ما سبق، فإن ما     
 عاما حتى اآلن، بمعـدل      130 انتفاضة وثورة كبيرة منذ أكثر من        14الفلسطينيين الذين فجروا أكثر من      

 سنوات، يترددون اآلن في شن انتفاضة أو ثورة جديدة قبل أن يـتم اسـتيعاب                10انتفاضة أو ثورة كل     
  .عبر االنتفاضات السابقة، حتى ال تتكرر األخطاء والخطايادروس و

هل عدم تحقيق األهداف الفلسطينية يعود إلى أن حجم األعداء والمخاطر والقرارات أكبر مـن قـدرات                 
الفلسطينيين على صدها واالنتصار عليها؟ أم يرجع إلى عجز القيادة الفلسطينية، وأنها ليـست بمـستوى                

اته، أم إلى الظروف والمتغيرات العربية واإلقليمية والدولية، خصوصا العجز          الشعب وتضحياته وطموح  
العربي؟ الذي أفقد الفلسطينيين عمقهم اإلستراتيجي الطبيعي الذي ال يمكن االنتصار بدونه على احـتالل               
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قـة  استعماري إجالئي عنصري يشكل امتدادا لالستعمار الدولي في المنطقة، بحيث يستمد قوته من العال             
العضوية اإلستراتيجية مع الواليات المتحدة األميركية، أقوى دولة في العالم؟ أم أن عدم تحقيق األهـداف   
الفلسطينية يرجع إلى عدم تحقيق وحدة وطنية إستراتيجية، ووصول األمر إلى وقوع االنقسام الـسياسي               

  .والجغرافي
قيق االنتصار، وبالتالي فـي عـدم انـدالع         إن كل هذه األسباب لعبت وتلعب أدوارا متفاوتة في عدم تح          

  .االنتفاضة
إن الشعب الفلسطيني لن ينتفض دون وضع أهداف قابلة للتحقيق، فدون أمل ال تثور الشعوب، والـشعب                 
الفلسطيني لم يعد مقتنعا أن انتفاضة أخرى قادرة على تحقيق ما عجز عن تحقيقه حتى اآلن، فهو جرب                  

ما بين أشكال المقاومة العنفية وغير العنفية، وركـز علـى المقاومـة             جرب الجمع   . كل شيء ولم ينجح   
المسلحة حينًا، والشعبية حينًا آخر، وجرب طريق القومية العربية والوحدة ولم ينتصر، وجرب االنفـراد               

 إسرائيلي منفرد، فوصل إلى الكارثة التـي نحـن          –بالصراع والحل، وحاول التوصل إلى حل فلسطيني        
  .فيها

ففي السابق كانـت    . ن اكتمال تفسير عدم اندالع االنتفاضة دون إعطاء دور القيادة أهمية كبرى           وال يمك 
القيادة الفلسطينية إما أن تدفع وتبادر نحو االنتفاضة أو تلتحق فورا بها حال اندالعها لقيادتها والـسيطرة                 

نتفاضة المسلحة، وضـد االنتفاضـة      عليها، أما اآلن، فالقيادة الفلسطينية تعلن، جهارا نهارا، أنها ضد اال          
الشعبية، وأقصى ما تؤيده هو مقاومة شعبية مسيطر عليها ال تؤد إلى مواجهات شـاملة ومباشـرة مـع                   

  .االحتالل أو المستوطنين
أكثر من ذلك، السلطة منذ والدتها مرتبطة باتفاقات، وتنفذ التزامات تقضي بتصفية البنية التحتية للمقاومة               

المقاومين واعتقالهم، عبر تنسيق أمني مع االحتالل، تحول في الـسنوات األخيـرة إلـى               المسلحة ومنع   
  .تعاون أشاد به قادة االحتالل أكثر من مرة

أما السلطة في غزة، فهي حريصة على التهدئة وتعليق المقاومة المسلحة حتى إشعار آخر، حتى لو أدى                 
  .إسرائيلهذا األمر إلى القمع واعتقال مطلقي الصواريخ على 

إن إقامة السلطة التي تحولت إلى سلطتين فيما بعد أقام حاجزا ما بين الشعب واالحتالل، ما يجعل اندالع                  
فما لم يتم إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة وبلورة إسـتراتيجية        . االنتفاضة عرضة حتما إلى قمع السلطتين     

 والتزاماتها، بحيث تخدم المصلحة الوطنية، وال       وطنية قادرة على إعادة النظر في شكل السلطة ووظيفتها        
تبقى بين نارين ممثلة لشعبها وأهدافه ومصالحه، ورهينة، في نفس الوقت، لالتفاقات وااللتزامات التـي               

  .تجعلها حارسة لالحتالل
ففي ظل السلطة المقيدة واالنقسام المدمر نشأت مصالح وأوضاع تضع عقبات ضـخمة أمـام مقاومـة                 

كل أشكالها، لذا من المستحيل اندالع انتفاضة شاملة دون تغيير هذا الواقع، وإقامة واقع تحـت                االحتالل ب 
  .راية برنامج وطني وقيادة واحدة تهدف إلى تحقيق األهداف ااوطنية بأسرع وقت وبأقل التضحيات

ضـة؛ ألن   هنا، ال ينفع الحديث عن أن الوضع االقتصادي المريح نسبيا أدى إلـى عـدم انـدالع االنتفا                 
، 2000 اندلعت في ظل وضع اقتصادي جيد، وكذلك األمر مع انتفاضة األقصى عام              1987انتفاضة عام   

والوضع االقتصادي اآلن لم يصل على الرغم من تحسنه النسبي إلى المستوى الذي كـان عليـه عـام                   
2000.  
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والسياسة واالقتصاد والثقافـة    إن عوامل اندالع االنتفاضة عديدة، يتدخل فيها التاريخ والجغرافيا والدين           
والعامل الوطني، وال تقاس على اإلطالق باألحوال االقتصادية لوحدها، مع أن هذا عامل مهم، ويجب أن                
يؤخذ بالحسبان، بحيث إن إيقاف الدعم األميركي ووقف تحويل العائدات الـضريبية الفلـسطينية التـي                

ضة، ولكنهما ال يكفيان الندالعها ما لم تتوفر الشروط         تجمعها إسرائيل ممكن أن يسرعا في اندالع االنتفا       
  .األخرى

ال يمكن تحقيق االنتصار من دون االستناد إلى الدعم والعمق العربي، وهذا ما يفسر، لماذا تحرك الشباب                 
فالبلدان العربية التـي    . الفلسطيني بعد الربيع العربي، لكنه تراجع ألن الربيع العربي لم يزهر حتى اآلن            

  .، خصوصا مصر في مرحلة انتقالية مفتوحة على احتماالت عدة)والتي لم تشهد(ت ثورات شهد
  11/10/2011، )بدائل(المركز الفلسطيني لالعالم واألبحاث 

  
  "طوبا الزنغرية"أبعد من إحراق مسجد  .76

  علي بدوان
ـ    " النور"جاءت الجريمة الصهيونية الجديدة التي استهدفت مسجد         ة الواقعـة فـي     في قرية طوبا الزنغري

، في سياق االعتـداءات     3/10/2011 فجر يوم االثنين     1948منطقة الجليل بشمال فلسطين المحتلة عام       
  .1948الصهيونية المتكررة على عدد من المساجد في امتداد األرض الفلسطينية المحتلة عام 
 بجنـوب فلـسطين،     وكان من بين تلك االعتداءات هدم مسجد الصحوة في بلدة راهط وسط منطقة النقب             

وإحراق مسجد قرية إبطن في قضاء حيفا، ودس قنبلة في مسجد الحاج عبد اهللا في حي الحليـصة فـي                    
حيفا، واستهداف مسجد حسن بيك التاريخي في يافا، إضافة إلى تعرض مسجد البحـر بمدينـة طبريـة                  

  .2009لمحاولة إحراق عام 
قدسات، وهل جاءت تلك االعتـداءات مـن فـراغ،          فكيف انطلق مسلسل استهداف التاريخ والذاكرة والم      

ودون رعاية أو توجيه من قبل عصابات يهودية ال عالقة لها بالقرار في تل أبيب أو بأي مـن أجهـزة                     
المعلنة والهادفة لطمس وتدمير    " اإلسرائيلية"، أم أنها جاءت بالفعل في سياق السياسات         "اإلسرائيلية"األمن  

سالمي والمسيحي، والقضاء على تراث الـوطن الفلـسطيني مـن خـالل             الوجود العربي الفلسطيني اإل   
   من فلسطين؟1948استهداف المقدسات والمقابر والمزارات وغيرها داخل المناطق المحتلة عام 

  عود على بدء
في البداية البد من اإلشارة إلى أن استهداف المساجد والمزارات والمقامات في فلسطين شـمل القـرى                 

رة منذ عام النكبة، حيث تحول العدد األكبر من المساجد فيها وعلى أنقاضها إلى حانـات                 المدم 450الـ
وبارات تديرها مجموعات سياحية حكومية صهيونية، أو إلى كنس يهودية في أحـسن األحـوال، ولـم                 

، خصوصا  1967 بل امتد إلى عموم مناطق فلسطين المحتلة عام          1948يقتصر على الداخل المحتل عام      
لقدس ومحيطها، حيث عملت سلطات االحتالل طوال العقود األربعة الماضية بحمالت متتالية علـى              في ا 

اجتثاث أكبر قدر ممكن من شواهد الوجود العربي اإلسالمي والمسيحي، وقد بلغت تلك الحمـالت فـي                 
ة الفترات األخيرة، ثالثة من رموز وشواهد الوجود التاريخي العربي اإلسـالمي فـي القـدس والـضف                

  .الغربية
علـى  " للتـسامح "كان أولها جرف مساحات واسعة من مقبرة مأمن اهللا في مدينة القدس إلقامة متحـف                

، )متحف للتسامح على قبور ورفات أبنـاء فلـسطين        : الحظوا العبارة (أنقاض قبور وعظام الفلسطينيين     
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كبير من الصحابة كعبادة بن     علما بأن المقبرة مقامة منذ الفتح العمري والعهد األموي وتضم رفات عدد             
  .الصامت، إضافة إلى قبور آالف الشهداء

ـ             في سـعي   " التراث اليهودي "وكان ثانيها ضم الحرم اإلبراهيمي في مدينة خليل الرحمن إلى ما يسمى ب
حثيث لشطب تاريخ شعب فلسطين فوق هذه األرض وفي تزييف فـظ للتـاريخ، واغتيـال المـستقبل                  

  . القائمة على األرض، وتغيير معالمهاالفلسطيني ومحو الحقيقة
وكان ثالثها عملية هدم منزل مفتي فلسطين المرحوم الحاج محمد أمين الحسيني في مدينة القدس المحتلة                
وما يمثله المكان المستهدف من رمزية عالية ليس عند الفلسطينيين فحسب، بـل عنـد عمـوم العـرب                   

تهداف واضح للذاكرة الوطنية الفلسطينية، ولقيم المقاومـة        في اس ) شبيرد(والمسلمين، وتحويله إلى فندق     
التي كان يحملها شخص المفتي في فلسطين، فضالً عن كونها إزالة لقيمة رمزية وتاريخية فـي مدينـة                  

  .القدس
وأتبعت تلك االعتداءات بقيام مجموعات من قطعان المستوطنين الصهاينة بإحراق عدد مـن المـساجد               

 قرى وبلدات في الضفة الغربية، كان من بينها مسجد األنبياء في قرية بيت فجـار                ودور العبادة في عدة   
، ومسجد قريـة اللـبن الـشرقية،        2010تشرين األول   /المجاورة لمدينة بيت لحم يوم الثاني من أكتوبر       

وإحراق مسجد قرية المغير، وإحراق مسجد حسن الخضر الكبير في بلدة ياسوف قرب مدينة نابلس فـي                 
الغربية، حين استهدفته مجموعة من عصابات المستوطنين فقامت بإحراق أجزاء كبيرة منه، بعدما             الضفة  

حطمت الباب الرئيسي للمسجد وسكبت البنزين داخله، وقد التهمت النيـران مكتبـة المـسجد الخاصـة                 
  .إلخ... بالمصاحف كلها، ومسجد قرية قصرة قضاء نابلس

  مساجد القرى والمدن المدمرة
ء دراسة معمقة لحال القرى الفلسطينية المدمرة التي تركها أصحابها تحت ضغط القوة واإلكـراه       إن إجرا 

 وتحولوا إلى الجئين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة وفـي بلـدان الطـوق                 1948عام  
ث المنازل  تبين بشكل كبير أن التدمير الصهيوني لم يقف فحسب عند حدود اجتثا           ) سوريا، لبنان، األردن  (

مـن الـشعب    % 65والممتلكات وإجراء عملية الترانسفير والتطهير العرقي، التي لحقت بـأكثر مـن             
 بل تتابعت من خالل جرف كل المساجد في تلك القرى والبلدات، وصـوالً إلـى                1948الفلسطيني عام   

اب الـوطن   وضع اليد على المساجد في المدن المختلطة التي بقي فيها عدة آالف مـن أبنائهـا أصـح                 
  .األصليين، كحيفا ويافا وعكا واللد والرملة

وهي مدينة غير مختلطة بعد أن أجبر كل سكانها علـى   -وعلى سبيل المثال ال الحصر، ففي مدينة صفد         
وهو القضاء األكبـر فـي      - وقضائها   -مغادرتها عام النكبة بفعل عملية التطهير العرقي التي استهدفتها        

 مسجدا تم تدمير معظمها كليا، وبقيـت        14 كان هناك قبل النكبة      -المدمرةفلسطين من حيث عدد القرى      
منها خمسة مساجد فقط كان مصيرها الزوال أو التحوير، منها المسجد األحمر الذي بناه الظاهر بيبـرس             
وهو معلم أثري وديني، وقد تم بيعه من قبل سلطات االحتالل لجمعية يهودية حولته إلى مـرقص ونـاد                   

  .ليلي
أما مسجد الغـار    . وقد أصبح مسجد اليونس ويقع وسط مدينة صفد، بعد النكبة معرضا للرسوم والتماثيل            

  .وكان من أشهر المساجد في مدينة صفد فقد حول إلى كنيس يهودي، وكذلك مسجد حارة الجورة
يـل عـام    وهي مدينة غير مختلطة كمدينة صفد بعد أن أجبر كل سكانها على الرح            -وفي مدينة طبرية    

 بقي مسجدان، المسجد الزيداني الذي يعتبر تحفة فنية جمالية وهندسية وما زال مغلقًا، ومـسجد                -1948
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ومن بين المساجد التي تتميز بعراقة تاريخية وهندسـة         . البحر الذي حولته سلطات االحتالل إلى متحف      
  . معمارية نجد في طبرية المسجد العمري المغلق

  ومساجد المدن المختلطة
إن مساجد المدن المختلطة وقضائها كانت بدورها هدفًا إسرائيليا مباشرا، ففي مدينـة حيفـا وقـضائها،                 
تناولت االعتداءات جامع االستقالل الشهير الذي كان منبرا لخطيبه قائد الثورة القسامية الشهيد عز الدين               

 حيفا، حيث كان فيهـا مـسجدان        القسام، إضافة إلى مساجد أخرى منها مسجدا قرية طيرة الكرمل قرب          
أما قرية عين حوض التابعة لقضاء حيفا، التي حولت بأكملهـا           . األول هدم كليا والثاني حول إلى كنيس      

وفي بلدة قيساريا التابعة لقضاء حيفا أيـضا        . إلى قرية للفنانين اليهود فقد ضاع مسجدها ولم يبق له أثر          
  .لى العهد األموي إلى مطعم وخمارةحول المسجد الذي يعود تاريخه إ

وفي مدينة عكا ما زال مسجد الجزار التاريخي المعروف مغلقًا ومهمالً ويتعـرض منـذ عـام النكبـة                   
وقد حول مسجد البرج إلى مؤسسة للطلبـة الجـامعيين          . العتداءات الصهاينة خصوصا المتطرفين منهم    
  . 1948اليهود، وما زال مسجد اللبابيدي مغلقا منذ عام 

أما الكنيسة التاريخية العتيقة التي تعتبر من التراث العالمي والواقعة شرقي مدينة عكا وتحديدا في قريـة                 
 وتم تحويـل أرضـها      1949البروة قرية الشاعر الراحل محمود درويش، فقد سويت باألرض منذ عام            

  .ومحيطها إلى ملكية قريتين تعاونيتين صهيونيتين
هناك مسجد روبين الذي قام متطرفون يهود بتفجير مئذنته، فضالً عـن االسـتهداف              أما في مدينة يافا ف    

الدائم لمسجد حسن بك حيث تشي المعلومات بوجود خطة لطمس معالمه من خالل بناء فندق فخـم مـن                   
  . طابقًا خلفه30 طابقًا وعمارة سكنية من 32

تالل، ومنها مسجد عمر بن الخطاب،      كما أن مساجد قرى قضاء القدس لم تسلم بدورها من سياسات االح           
  .ومسجد دير ياسين، ومسجد عكاشة في القدس الغربية الذي حولته سلطات االحتالل إلى مخزن

 متحفًا وقد حولت ساحاته إلى متحف للتماثيـل         1906وفي بئر السبع أصبح المسجد الكبير الذي بني عام          
أمـا المـسجد    . سترجاع المسجد وافتتاحه للـصالة    ولم تنجح حتى اآلن محاوالت المسلمين ال      . واألصنام

 1931الصغير الذي يقع مقابل بئر إبراهيم، وقد بناه المتبرع الخيري الغزاوي عيـسى بسيـسو سـنة                  
  .فاستولت عليه سلطات االحتالل وحولته إلى موقع سياحي ومطعم وبار

  "شارة الثمن"المجموعة اإلرهابية اليهودية 
اردة أعاله، وعلى ضوء رفض سلطات االحتالل الدائم لترميم مـساجد القـرى             انطالقًا من المعطيات الو   

، بما في ذلك المساجد القائمة في المدن المختلطة كحيفا ويافـا       1948والبلدات داخل فلسطين المحتلة عام      
إلخ، فإن المؤشرات تذهب بنا إلى القول إن مجموعات اإلرهاب الصهيونية التـي             ... وعكا واللد والرملة  

على مستوياته المختلفة،   " إسرائيل"امت وتقوم باالعتداء على المساجد غير بعيدة عن مصادر القرار في            ق
وغير بعيدة عن حماية جيش االحتالل، خصوصا أن هناك ما يزيد على نصف مليون مستعمر منهم فوق                 

  .، وبيدهم أكثر من نصف مليون قطعة سالح آلية فردية1967األرض المحتلة عام 
التي أعلنت مسؤوليتها عن حرق مسجد النور       " شارة الثمن "أن المجموعة اإلرهابية اليهودية المسماة      كما  

في قرية طوبا الزنغرية في الجليل بشمال فلسطين، والتي بدأت تتحدث عنها الصحافة العبريـة مـؤخرا                 
  .قبل أيام" اليسار الصهيوني"كما أشار إليه بعض أحزاب " بضعة أعشاب ضارة"ليست 
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ليست تنظيما سريا، بل تنظيم موجود بكل ما للكلمة مـن معنـى بـين غـالة                 "  شارة الثمن "فمجموعة  
، وهي استنـساخ للعديـد مـن    1967الصهاينة وبين مجموعات المستوطنين داخل المناطق المحتلة عام       

ن معظمها كان   المجموعات اليهودية المتطرفة التي نشأت خالل العقود األربعة الماضية، وتبين فيما بعد أ            
  .مرتبطًا بشكل أو بآخر بعدد من قادة األحزاب وبعدد من أعضاء الكنيست والحكومة

اإلشارة إليه مـع نـشوء ووجـود        " إسرائيل"إلى ذلك، فإن قلقًا معلنًا بدأ بعض األنتلجنسيا اليهودية في           
كان منها ما   " ئيليةاإلسرا"عصابات يهودية مسلحة تقوم بأعمال إرهابية بتواطؤ رسمي من بعض الجهات            

ـ  ، وهي النواة التـي أنجبـت اليهـودي المجـرم بـاروخ             "بات عين /العصابة السرية اليهودية  "يسمى ب
، واليمني إيغال عـامير الـذي قتـل رئـيس           1994غولدشتاين الذي نفذ مجزرة الحرم اإلبراهيمي عام        

  . 1995إسحاق رابين عام " اإلسرائيلية"الحكومة 
ضع المجتمع اإلسرائيلي، وتفتح الباب أمام الالتسامح وتمس جوهر الديمقراطية          تضع"حيث اعتبروا أنها    

  ).ال نعرف عن أي ديمقراطية يتحدثون: الكاتب"! (داخل إسرائيل
والخالصة أن إحراق واستهداف المساجد في عموم فلسطين من قبل العـصابات اليهوديـة وعـصابات                

ن طبيعة المجتمع الصهيوني على أرض فلسطين، وميل        ، ويبي "إسرائيل"المستوطنين أمر لصيق بسياسات     
غالبيته إلى االصطفاف نحو سياسات اليمين المتطرف الغارق في رواية الميثولوجيا، في ظـل حكومـة                

متخمة برموز وغالة وعتاة المتطرفين من أصحاب نظريات الترانسفير والتطهيـر العرقـي             " إسرائيلية"
  .الروسي أفيغدور ليبرمانوعلى رأسهم وزير الخارجية اليهودي 

أخيرا، وأمام ما يجري في حق المقدسات اإلسالمية والمسيحية في عمـوم فلـسطين، فـإن المناشـدات             
األخالقية وبيانات اإلدانة والشجب واالستنكار لم تعد تكفي، فالمطلوب سياسة عربية وإسالمية مغـايرة،              

لفاشي الـصهيوني، وتفـضي إلـى اتخـاذ         سياسة تضمن اتخاذ خطوات فعالة لكسر وشل يد اإلرهاب ا         
  .خطوات عملية لنصرة الشعب الفلسطيني وحماية مقدساته

  11/10/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
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  صالح النعامي

رائيل  مع استطالعات الرأي العام في إس      1973يصادف حلول الذكرى الثامنة والثالثين لحرب رمضان        
التي تؤكد انزياح المجتمع اإلسرائيلي نحو مزيد من التطرف والغلو والـشوفينية، حيـث تؤكـد هـذه                  
االستطالعات أن تحالف اليمين العلماني والديني سيعزز من مكانته في أي انتخابات تجرى في إسرائيل،               

 التحديات الهائلة التي تواجه     وتحمل هذه النتائج أهمية خاصة لدى حلول ذكرى الحرب، ألنها تبرز حجم           
العرب، فقد كان من المفارقة أنه حتى اندالع الحرب لم يكن هناك جهة سياسية جدية داخـل إسـرائيل                   
تطالب بالتوصل لتسوية سياسية للصراع، حيث أن الفرقاء السياسيين في اليمين واليسار كانوا متـأثرين               

، وبالتالي كان الرهان الصهيوني علـى       1967رائيلي في حرب    باالنتصار الكبير الذي حقَّقه الجيش اإلس     
، قلب موازين القوى داخل إسرائيل، حيث أقنعت الحـرب          1973القوة والقوة وحدها، لكن مسار حرب       

والخسائر التي تكبدتها إسرائيل فيها الكثير من القطاعات السياسية والجماهيرية أنه من الخطـأ الرهـان                
معـسكر الـسالم    " هنا لقد كانت الحرب هي السبب وراء انبعاث ما يعـرف بــ               على خيار القوة، من   

، حيث كان رمـوز     73اإلسرائيلي لم يتبلور إال بعد حرب       " معسكر السالم "إن ما يعرف بـ     " اإلسرائيلي
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 للتحذير من مغبة مواصلة اعتمـاد إسـرائيل علـى القـوة             73هذا المعسكر يستندون إلى نتائج حرب       
 يحدثْ أن أظهر المجتمع اإلسرائيلي مؤشرات االعتدال إال بعدما أظهـر العـرب عزمـا                العسكرية، لم 

" الـسالم اآلن  "وتصميما على مواجهة إسرائيل وإصرارا على مقاومـة احتاللهـا، إن نـشاط حركـة                
تعـايش  اإلسرائيلية لم يتعاظم إال خالل االنتفاضة األولى عندما أثبت الشعب الفلسطيني أنه ال يمكن أن ي               

اإلسرائيلية التي خاضت نضالًا جماهيريا مـن أجـل         " األمهات األربع "مع االحتالل، ولم تتشكل منظمة      
إقناع الحكومات اإلسرائيلية بسحب جيش االحتالل من جنوب لبنان إال بعد أن كبدت المقاومـة اللبنانيـة                 

  .إسرائيل خسائر كبيرة
 السلطات اإلسرائيلية بـاالطالع عليهـا تؤكـد أن النخبـة            إن ما كشفت عنه وثائق الحرب التي سمحت       

لقد كانت الحكومة التي بحثت     . الحاكمة في إسرائيل بحثت إمكانية استخدام السالح النووي لحسم المعركة         
هذا الخيار حكومة حزب العمل بقيادة جولدامائير، إن هذه الحقيقة تكتسب أيضا أهمية قصوى في ظـل                 

، فإن كانت إسرائيل تحت قيادة حزب العمل الذي يمثل يسار الوسط قد أوشكت عـام                تصاعد قوة اليمين  
 على استخدام السالح النووي لضرب مصر وسوريا، فكيف ستتصرف إذن في ظل حكم اليمـين                1973

 واليمين الديني، فلقد دعا وزير الخارجية اإلسرائيلي الحالي أفيغدور ليبرمان إلى إلقاء قنبلة نووية علـى               
 لوضع حد إلطالق القذائف الصاروخية      2008مدينة غزة خالل الحرب األخيرة على القطاع أواخر عام          

محلية الصنع على المستوطنات اليهودية المحيطة بالقطاع، لقد كان جميع جنراالت إسرائيل خالل حرب              
ة في الجيش اإلسرائيلي هم     من الضباط في الوحدات القتالي    % 60 من العلمانيين، أما اآلن فإن حوالي        73

من أتباع التيار الديني الصهيوني، أي أنه في غضون فترة قصيرة سيسيطر المتدينون على هيئة أركـان                 
الجيش اإلسرائيلي، وسيتولى هؤالء الجنراالت المتأثرون باإلرث الديني اليهودي العنصري مهمة بلورة            

من ذلك خطط العمل العسكرية لمواجهة العرب، ويجـزم         التقديرات االستراتيجية للكيان الصهيوني، وض    
المفكر اليهودي إسرائيل شاحاك أنه في حال زاد تأثير أتباع التيار الديني على دائرة صنع القـرار فـي                   

  .إسرائيل فإن استخدام السالح النووي من قبل إسرائيل في حروبها القادمة سيكون حتميا
 يفضح زيف مزاعم الغرب بـأن إسـرائيل         73ح النووي خالل حرب     إن تفكير إسرائيل باستخدام السال    

وأنه تبعا لذلك يتوجب عدم طرح ملفها النووي للنقاش، ويكشف فداحة الخطأ الـذي              " ديمقراطية مسئولة "
الذي لـم يولـد،     " التهديد النووي اإليراني  "يقع فيه الكثير من العرب الذين يفضلون معالجة ما يعتبرونه           

باالة تثير االستفزاز إزاء البرنامج النووي اإلسرائيلي؛ فإسرائيل هي التي أوشكت على محو             ويبدون ال م  
 وليس طهران، وهذا يحتم على األنظمة العربيـة بلـورة           73القاهرة ودمشق من الخارطة خالل حرب       

بدلًا مـن محـاوالت     مقاربة مغايرة تماما إن كانت حقا يعنيها مصالح شعوبها االستراتيجية والوجودية، ف           
النووي اإليراني واالنخراط فـي المحـاوالت لتقلـيم         " مخاطر"التودد للغرب وإسرائيل عبر التحذير من       

أظفار إيران، يتوجب على العرب أن يوظِّفوا كل إمكانياتهم من أجل تقليص هامش المناورة أمام إسرائيل                
ية، وأن يحرصوا علـى فـضح ازدواجيـة         وطرح ملفها النووي بقوة وبدون أي تردد في المحافل الدول         

  .معايير النظام العالمي وعدم التسليم بها
لعلَّ أبرز العبر التي يتوجب على العرب استخالصها من الحرب األخيـرة بعـدما تـم الكـشف عـن                    
بروتوكوالت اجتماعات الحكومة اإلسرائيلية خالل الحرب والكتب التي صدرت بالمناسبة تتمثل فـي أن              

اجهة عسكرية شاملة مستقبلية مع إسرائيل يجب أن يسبقها نجاح العرب في تطوير سالح نـووي،                أي مو 
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بعد أن تبين أن المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل خالل الحرب بحث إمكانية استخدام الـسالح                
  .النووي لضرب كل من مصر وسوريا لوقف تقدم جيشيهما

 ذكرى الحرب أوضح مؤرخ البرنامج النووي اإلسـرائيلي الـدكتور           وفي كتابه الذي صدر عشية حلول     
القادرة على حمـل رؤوس نوويـة       " يريحو"أفنير كوهين أن القيادة اإلسرائيلية أمرت بإخراج صواريخ         

الستخدامها في ضرب مصر وسوريا، وأن الذي حدا بإسرائيل للتراجع عن خططها هـو قـرار اإلدارة                 
جوي لنقل العتاد العسكري المتقدم إلسرائيل لمساعدتها في إحداث انعطافـة فـي             األمريكية بتسيير جسر    

مسار الحرب، واستند كوهين في روايته إلى شهادة قدمها له الجنرال يعكوف نئمان الذي كـان مـسئول                  
الملف النووي اإلسرائيلي والذي شغل في الماضي أيضا منصبا رفيعـا فـي االسـتخبارات العـسكرية                 

  .رائيليةاإلس
إذن يتضح أن إسرائيل كادت أن تستخدم السالح النووي في الرد على استخدام الجيوش العربية سـالحا                 
تقليديا أقل تطورا من السالح التقليدي الذي بحوزة إسرائيل، ومن الواضح أنـه فـي حـال اسـتخدمت                   

د يتطلـب التعـافي مـن آثـاره     إسرائيل السالح النووي ألحدثت ضررا هائلًا لكل من مصر وسوريا، ق   
  .عشرات السنين

إن ما تقدم يدلِّل بشكل ال يقبل التأويل على أن أبسط مستويات المسئولية يحتم على أي دولة عربيـة، أو                    
دول عربية تأخذ بالحسبان إمكانية اندالع مواجهة مسلحة مع إسرائيل في المستقبل، تطوير سالح نووي،               

هذا الهدف على رأس أولوياتها، إن إسرائيل تحرص على منع العرب من تطـوير              وأن يتم وضع تحقيق     
سالح نووي ألنها تدرك أن تمكُّن العرب من إنتاج مثل هذا السالح سيؤدي إلى تفكك إسرائيل حتى بدون                  
أن يستخدمه العرب ضدها؛ ففي معرض حديثه عن خطورة امتالك العرب سالحا نوويا، قال الجنـرال                

في حال طور العرب سالحا نوويا فإنهم ال يحتاجون         : "سنيه نائب وزير الحرب اإلسرائيلي األسبق     إفرايم  
أن يستخدموه ضدنا حتى ننهار، فمجرد أن يعرف مواطنونا أنه قد أصبح للعرب سالح نووي فإن أكثـر                  

  ".من ثلثهم سيغادرون إسرائيل على الفور
ي العرب أثر إيران في محاوالتها مراكمة أسباب القوة، عبـر  وفي نفس الوقت من األهمية بمكان أن يقتف   

مشروع نهضوي عربي شامل يضمن تطوير القدرات الحربية العربية بشكل يردع إسـرائيل ويجبرهـا               
على شطب خيار استخدام السالح النووي في مواجهة العرب من قائمة الخيارات المتاحة لديها، عـالوة                

شروع فال مجال مطلقًا للحديث عن تحسين مكانة العرب فـي الـصراع مـع    على أنه بدون مثل هذا الم  
 إال  1967إسرائيل، لم تبد النخب اإلسرائيلية الحاكمة االستعداد لالنسحاب من األراضي التي احتلت عام              

 علـى   73، لقد كان ديان يحرص حتى حـرب         73بعد ما تعرضت له إسرائيل من صدمة خالل حرب          
أنه يفضل االحتفاظ بشرم الشيخ بدون السالم، علـى         : ن موقفه من السالم مع مصر     القول عندما يسأل ع   

السالم بدون شرم الشيخ، لكنه تحول بعد الحرب ألكثر المتحمسين للتـسوية مـع مـصر بعـدما أدرك                   
محدودية الرهان على خيار القوة العارية وحده، ولعب دورا حاسما في التمهيد التفاقية كامب ديفيد بـين                 

  .مصر وإسرائيل
يتضح مما تقدم أن العرب مطالبون بالحرص على مراكمة أسباب القوة في مواجهة إسرائيل فـي ظـل                  

  . تعاظم اليمين الصهيوني، على اعتبار أن هذا هو السبيل الوحيد للتعامل مع هذا التهديد
 11/10/2011، موقع االسالم اليوم
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