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   المضربيناألسرىتبادل ستحقق مطالب ال صفقة :صالح العاروري .1
األسير المحرر صالح العاروري أن " حماس"أعلن مسؤول ملف األسرى في حركة المقاومة اإلسالمية 

اتفاق صفقة تبادل األسرى مع االحتالل اإلسرائيلي يشمل أيضا تنفيذ االحتالل لكل المطالب التي يطالب 
  . بها األسرى في السجون

، إن جزءا من 2011-10-12روري في تصريح لقناة القدس الفضائية مساء اليوم األربعاء وقال العا
االتفاق هو تنفيذ كل المطالب التي يضرب األسرى من أجلها، مشيرا إلى أن تحقيق هذه المطالب سيتم 

  . بعد تنفيذ الصفقة
ليط على أنه لن يبقى وشدد العاروري الذي شارك في مفاوضات صفقة تبادل األسرى حول الجندي شا

  . أسرى معزولين، وأيضا ستزور العائالت أبنائها األسرى، وستحل كل مشاكل األسرى بإذن اهللا
ويخوض األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي منذ ما يزيد عن أسبوعين إضرابا متدرجا احتجاجا 

  . على ممارسات االحتالل بحقهم وسياسة العزل االنفرادي
ري أن يتم تنفيذ المرحلة األولى من صفقة التبادل يوم الثالثاء أو األربعاء من األسبوع وتوقع العارو

  . المقبل
وأكد أن إبرام الصفقة سيتم بالتزامن، حيث سيسلم االحتالل األسرى للصليب األحمر ومصر، في الوقت 

  . ذاته ييتم تسليم الجندي شاليط لمصر
 غالبية األسرى القدامى، مشيرا أيضا إلى أن هناك أسرى ولفت القيادي بحماس إلى أن الصفقة تشمل

  . جدد كثيرين من قطاع غزة معظمهم من المحكوميات المؤبدة
هناك العديد من األسماء التي تدمى قلوبنا "وأعرب عن أسفه لعدم إطالق سراح قادة من المقاومة، مضيفًا 

  ". بأن تبقى في السجن
ذين وقفت الصفقة عندهم، لكن هناك المئات سيطلق سراحهم ضمنها، هناك العديد من األسرى ال: "وقال

  ". وليس هناك من صفقة بإمكانها أن تطلق سراح الجميع
وأشار القيادي في حركة حماس إلى أن عوامل عدة لدى االحتالل اإلسرائيلي وحركته أنضجت الصفقة 

  . عةفي الوقت الحالي، باإلضافة إلى الجهود المصرية الكبيرة والرائ
 أسير وأسيرة من الفلسطينيين، مشيرا إلى بعد إتمام 5700وبين أن االحتالل اإلسرائيلي يعتقل حاليا 

  . أسير5000الصفقة سيكون عدد األسرى في سجون االحتالل دون 
  13/10/2011فلسطين اون الين، 

  
  صفقة تبادل األسرى دليل واقعية خيار المقاومة: هنية
 رئيس الوزراء في غزة إسماعيل هنية إن صفقة تبادل األسرى بـين حمـاس               قال:  معين حسونة  –غزة  

والكيان اإلسرائيلي التي تم اإلعالن عنها مساء الثالثاء تدل على صواب خيار المقاومة، وواقعيته، مؤكداً               
وأضـاف فـي تـصريح خـاص         .أنه بالمقاومة والصمود سيحقق الشعب الفلسطيني األهداف المنشودة       

الصفقة إنجاز وطني كبير لم يمر مثله على الساحة الفلسطينية بالنظر لكل تفاصـيل هـذا                "أن  " صفا"لـ
من مطالب المقاومة   %  75وعد هنية قبول االحتالل بأكثر من        ".العمل الجريء الذي قامت به المقاومة     

طيني لن ينـسى    وأشار إلى أن الشعب الفلس     .لتنفيذ الصفقة يمثل تراجعا لالحتالل أمام اإلرادة الفلسطينية       
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أسراه في سجون االحتالل وسيعمل بكل الوسائل من أجل تبيض السجون، معبرا عن سـعادته بتحريـر                 
  .كافة األسيرات من سجون االحتالل

وشارك هنية مساء األربعاء في مباراة على ملعب اليرموك بمدينة غزة لقدامى الالعبين تـضامنا مـع                 
  .األسرى وإضرابهم، وسجل هدفًا خاللها

وأكد رئيس الحكومة أن المشاركة بالمباراة واجب، ونعمل علـى الـساحات الـسياسية، واالجتماعيـة،                
والشعبية، والميدانية، والرياضية من أجل أسرانا، واجتماع الالعبين القدامى من أجل األسرى دليل على              

لسطيني بمـا فـيهم     أن قضيتهم قضية وطنية بالدرجة األولى، وتستحوذ على اهتمام كل أبناء الشعب الف            
  .الرياضيين

 13/10/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

   صفقة تبادل األسرىتفاصيلهنية يضع عباس في  .2
 محمود عباس، تلقى ةرئيس السلطة الفلسطيني أن 13/10/2011موقع فلسطين أون الين، نشر 

، وضعه فيه بصورة صفقة تبادل األربعاء، اتصاال هاتفيا من رئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية
  . وتبادل عباس وهنية خالل االتصال التهاني باإلفراج عن معتقلي الحرية الذين شملتهم الصفقة .األسرى

أرحب بهذا االتفاق الذي تم وكنا انتظرناه منذ : "وجدد عباس ترحيبه بإتمام صفقة تبادل األسرى، وقال
ميع األسرى من السجون اإلسرائيلية، مثمنا جهود مصر ، متمنيا أن يتم إطالق سراح ج"فترة طويلة

  . الشقيقة التي أسهمت بتحقيق هذا االتفاق
الشيخ حمد  من غزة، أن هنية هاتف 13/10/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، من جهة أخرى ذكر 

عودية بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، واألمير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية الس
  .ووضعهما في صورة األجواء الفلسطينية وصفقة تبادل األسرى التي جرت

من جانبه؛ هنأ سمو األمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء والشعب الفلسطيني كافة بإنجاز 
يدا وشدد هنية خالل االتصال أن الخطوة إنجاز ألبناء شعبنا وركيزة لمعاني الوحدة العظيمة، مش .الصفقة

  .بالدور القطري الكبير الذي يصب في صالح الشعب الفلسطيني وقضيته
كما هاتف هنية وزير الخارجية السعودي، متمنيا أن تكون هناك مكرمة من المملكة العربية السعودية 

  .لتمكين األسرى المفرج عنهم في الصفقة من الحج لهذا العام
صل دولة رئيس الوزراء بإتمام الصفقة، واعدا بنقل طلبه من جانبه؛ هنأ صاحب السمو األمير سعود الفي

  .بخصوص تمكين األسرى المحررين من الحج لهذا العام لخادم الحرمين الشريفين
  

   يهنئ الشعب الفلسطيني بصفقة األسرى فياض .3
هنأ رئيس الوزراء سالم فياض في مستهل حديثه اإلذاعي األسبوعي األربعاء، كافة األسرى : رام اهللا

واألسيرات المشمولين بالتبادل كما هنأ ذويهم وكافة أبناء وبنات شعبنا، مجددا التزام السلطة الوطنية التام 
  . في بذل كل جهد ممكن، وعلى كافة المستويات لتأمين اإلفراج عن كافة أسرانا من سجون االحتالل

ن، واللجنة الدولية لصليب األمين العام لألمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق اإلنساودعا فياض 
األحمر، للتدخل الفوري وإلزام الحكومة اإلسرائيلية بوقف ممارساتها القمعية ضد األسرى واالستجابة 

على إسرائيل أن تدرك أنها ": ، وأضاف"لمطالبهم العادلة، وفي مقدمتها إلغاء سياسة العزل االنفرادي
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 1967المسؤولية عن حياتهم، خاصة أنه منذ عام وفي حال رفضها أو تباطؤها، في ذلك فإنها تتحمل 
استشهد أكثر من مئتي أسير داخل السجون والمعتقالت اإلسرائيلية نتيجة التعذيب واإلهمال الطبي وأثناء 

  ".اإلضرابات عن الطعا
  12/10/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الوطنية 

  
   األردن دعوة الجتماع في "الرباعية" ينفي توجيه عريقات .4

 عن اجتماع فلسطيني إسرائيلي في أنباءنفى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات 
، انه لم يصل القيادة أمسوقال إلذاعة صوت فلسطين،  .الثالث والعشرين من الشهر الجاري في األردن

المتحدثة باسم الخارجية أي شيء من الرباعية، مشيرا إلى أن الرباعية نفت في اتصال معها تصريحات 
األميركية فيكتوريا نوالند عن لقاء تمهيدي في األردن، إال انه أضاف أن الرئيس سيستمع من المبعوثين 

وأشار إلى أن اتصاالت مكثفة  .األميركيين ديفيد هيل ودينس روس لدى وصوله باريس غدا الخميس
  .تجري مع أطراف الرباعية

  13/10/2011المستقبل، بيروت، 
  

  خطوة نحو إنهاء االنقسام: قراقع يرحب بإتمام صفقة األسرى .5
أعلن وزير شؤون األسرى عيسى قراقع، ترحيبه الكامل بإتمام صفقة التبادل  : منتصر حمدان-رام اهللا 

واإلعالن عن التوقيع على عملية اإلفراج عن األسرى، مؤكدا أن اإلفراج عن أي أسير وأسيرة مرحب 
وقال إن إتمام الصفقة ال يعني انتهاء العمل  .ر المعاناة واأللم لألسير وعائلته وأوالدهبه كونه تقصيراً لعم

 أسير، داعيا إلى أن تكون الصفقة 5000والتحرك إلطالق سراح األسرى الباقين الذين يزيد عددهم على 
سطيني وإطالق سراح األسرى خطوة نحو إنهاء االنقسام وإعادة لحمة الوطن خاصةً أن الشعب الفل

  .يتوحد دائماً حول قضية األسرى
يجب : "الخليج"ـحسن خريشة ل.قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د إلى ذلك 

تكريس حقيقة أن إتمام هذه الصفقة على  أنها صفقة وطنية لكل فلسطيني وإنجاز وطني عام بعيدا عن 
وطنية من الحركة األسيرة يحتم أهمية استكمال دورهم الفئوية والحزبية، مشيرا إلى أن خروج قيادات 
  .في توحيد الشعب باتجاه تطبيق بنود المصالحة

  13/10/2011الخليج، الشارقة، 
  

   نأمل أن تكون صفقة التبادل عاملًا مساعًدا إلتمام المصالحة:حّمادنمر  .6
مام صفقة األسرى بين حركة رحب المستشار السياسي لرئيس السلطة الفلسطينية نمر حماد بات: رام اهللا

واالحتالل اإلسرائيلي، واعتبر ذلك مصدر فرحة لعائالت األسرى وللشعب " حماس"المقاومة اإلسالمية 
الفلسطيني بشكل عام، وأعرب عن أمله في أن يكون هذا االنجاز مساعدا على اتمام المصالحة لمواجهة 

  .االحتالل
التعليق عما إذا كانت الصفقة انجازا ينسب لحركة " قدس برس"ورفض حماد في تصريحات خاصة لـ 

نحن نرحب باتمام الصفقة وباإلفراج عن األسرى الفلسطينيين من : "، وقال"حماس"المقاومة اإلسالمية 
سجون االحتالل، ونعتبر أن أي أسير يخرج من السجون اإلسرائيلية مصدر فرحة للشعب الفلسطيني 
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ألن مشكلتنا كفلسطينيين هي مع " فتح"أو " حماس"في هذا اإلطار وليس مهما . ولعائلته ولنا جميعا
المهم أنها تقوي الشعب الفلسطيني في مواجهة " فتح"أو " حماس"االحتالل، وليس مهما أن تقوي الصفقة 

  ".االحتالل
  12/10/2011قدس برس، 

  
  إلى صربيا لدعم طلب عضوية فلسطين باألمم المتحدةشعث يتوجه  .7

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض العالقات الدولية نبيل شعث، مبعوثا من  توجه :رام اهللا
، إلى جمهورية صربيا في إطار حشد التأييد للمطلب الفلسطيني في األمم أمسالرئيس محمود عباس، 

  .المتحدة
  13/10/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  "اإلرهاب والمؤامرة"بتهمة  لشخصين في غزة اإلعدام .8

أعلن مصدر حقوقي في المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، أمس، أن محكمة عسكرية تابعة : أ ف ب
فرانس "ـوقال ل ."اإلرهاب والمؤامرة"لحكومة حماس أصدرت حكمين باإلعدام ضد شخصين بتهمة 

  .   بعد إدانتهما بتفجير مقهى إنترنت أدى إلى مقتل شخصالحكم على الشخصين جاء  إن "برس
  13/10/2011ج، الشارقة، الخلي

  
   االسرىالجعبري في القاهرة لوضع اآللية واللمسات األخيرة لصفقة تبادل": الحياة" .9

الجناح (» كتائب عز الدين القسام«أن القيادي البارز في » الحياة«علمت :  جيهان الحسيني-القاهرة 
مفاوضات صفقة تبادل األسرى أحمد الجعبري الذي يقود الفريق الفلسطيني في ) العسكري لحركة حماس

مع إسرائيل، وصل إلى القاهرة أمس للمشاركة في وضع اآللية واللمسات النهائية للصفقة التي تم التوافق 
وكشف مصدر مصري موثوق به أن الثلثاء المقبل هو موعد تنفيذ صفقة تبادل األسرى بين . عليها أخيراً

ي المصري الذي سيتسلم الجندي األسير غلعاد شاليت الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي بحضور الراع
بالتزامن مع اإلفراج عن األسرى الفلسطينيين المشمولين في صفقة التبادل وتسليمهم إلى الجانب 

  .المصري
 - توافق فلسطيني «إن ما جرى هو » الحياة«في غضون ذلك، قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ 

 في المئة، وال 100 وسطاً بحيث ال يأخذ كل جانب مطالبه إسرائيلي على عرض مصري يتضمن حلوالً
، واصفة الصفقة بأنها مرضية للجانبين على رغم أن كل » في المئة100يحصل كل جانب على مطالبه 

  .طرف لم يحقق ما يريده ويتمناه تماماً
افية أن يكون وأوضحت أن الراعي المصري قدم عروضاً كثيرة من أجل تقليص الفجوة بين الجانبين، ن

المفاوضات أجريت في «: الجعبري أجرى أي لقاء مباشر مع أي من المسؤولين اإلسرائيليين، وقالت
  .»شكل غير مباشر، وكان الوسيط المصري ينتقل بين الجانبين

من المتوقع تسليم األسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم إلى الجانب المصري على بوابة «: وأوضحت
... لم تكن هناك إشكالية بالنسبة إلى إطالق النساء«: وتابعت. » بالتزامن مع إطالق شاليترفح المصرية
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أردنية (فمنذ فترة تم التوافق على إطالق جميع النساء بال استثناء، بمن فيهن األسيرة أحالم التميمي 
  .»التي يرى اإلسرائيليون أنها ضالعة في شكل مباشر في تفجير مطعم البيتزا) الجنسية

وأوضحت أن الجانب الفلسطيني خاض مفاوضات شرسة مع اإلسرائيليين وتمسك بضرورة إطالق 
 فلسطينيي الداخل ألن إسرائيل تعتبر هؤالء أسرى إسرائيليين 48األسرى من أبناء القدس وأبناء 

 ولفتت إلى أن. أن تطالب بإطالقهم» حماس«يتمتعون بالجنسية اإلسرائيلية، وبالتالي ليس من حق 
الصفقة تضمنت تقليص أعداد األسرى الذين سيتم إبعادهم إلى الخارج، الفتة إلى أنه تم الحصول على 

يورام كوهين إلى » شاباك«ورأت المصادر أن انضمام رئيس . موافقة جميع األسرى الذين سيتم إبعادهم
  .اإلسرائيليالطاقم اإلسرائيلي في جولة المفاوضات األخيرة هو الذي حسم الموقف من الجانب 

» حماس«يذكر أن الفريق الفلسطيني كان يقوده الجعبري ويضم كالً من أعضاء المكتب السياسي في 
  .مروان عيسى» كتائب القسام«صالح العاروري ونزار عوض اهللا وعضو المجلس العسكري في 

  13/10/2011الحياة، لندن، 
  

  "سحما"من شروط % 90صفقة األسرى حققت أكثر من : الرشقعزت  .10
عزت الرشق أن صفقة اإلسرى " حماس"أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية : بيروت

برعاية مصرية تمثل انجازا تاريخيا للمقاومة وللشعب ) 11/10(التي تم التوصل إليها أمس الثالثاء 
  ".حماس"من مطالب وشروط % 90الفلسطيني، وأكد أنها لبت أكثر من 

أن الصفقة شملت أسماء من العيار الثقيل، وأن " قدس برس"تصريحات خاصة لـ وأوضح الرشق في 
عدم شمولها لبعض األسماء األخرى مثل أحمد سعدات ومروان البرغوثي وابراهيم حامد وآخرين ال 

  ".تاريخيتها"يقلل من 
  12/10/2011قدس برس، 

 
  نازل وانما يستند على القوةصفقة التبادل اثبتت ان التفاوض ال يقوم على الت: اسامة حمدان  .11

قال أسامة حمدان عضو المكتب السياسي لحماس ان حركته حريصة على وضع  :أشرف الهور -غزة 
نحن نظرنا إلى ترحيب عباس 'وقال . الرئيس محمود عباس وبقية القيادات الفلسطينية في صورة الصفقة
وأشار إلى أن . 'داعما لتحقيق المصالحةبشكل إيجابي، ونعتقد أن إبرام الصفقة يمثل عامال إضافيا و

نحن نعتقد أيضا أن '، وأضاف 'ال يقوم على التنازل وإنما يستند على القوة'الصفقة أثبتت أن التفاوض 
هذه الصفقة يمكنها أن تساعد في إتمام المصالحة المستندة إلى التمسك بالثوابت وأن العمل السياسي 

  .'عندما يستند إلى المقاومة يثمر
  13/10/2011لقدس العربي، لندن، ا

 
  لن يكون األخير" شاليط"الجندي : كتائب القسام .12

- 12، األربعاء "حماس"أكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية 
رى لن يكون األخير طالما احتجز االحتالل أس" جلعاد شاليط"أسر الجندي اإلسرائيلي "، أن 10-2011

  ". فلسطينيين
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إن : "اإللكتروني" القسام"الناطق اإلعالمي باسم كتائب القسام في تصريحات لموقع " أبو عبيدة"وقال 
االتفاق على عملية التبادل تمت وفق شروط المقاومة ووفقاً للمعاير التي وضعتها المقاومة منذ اليوم 

  ". األول ألسر الجندي 
م ملتزمة تجاه كل أسير خلف قضبان االحتالل أن تحرره وأن تفك كتائب القسا"وأضاف أبو عبيدة إن 

  ". القيد الذي حول معصمه وأن يخرج إلى أهله سالماً غانماً
لن ننسى أن هناك آالف األسرى خلف قضبان االحتالل وال يمكن أن ننساهم وال يمكن أن نسقطهم "وتابع 

  ". من حساباتنا ومن قواميسنا 
سرى ستبقى على سلّم أولويات كتائب القسام وستظل حاضرة في ذهنها في كل وشدد على أن قضية األ

  . األوقات وليس في مواسم معينة
  12/10/2011فلسطين اون الين، 

  
  قائد ألوية صالح الدين السابق أول من حقق مع شاليط: أبو مجاهد .13

للجان المقاومة الشعبية كشف أبو مجاهد، الناطق باسم ألوية الناصر صالح الدين الجناح المسلح  :غزة
إحدى الفصائل التي شاركت في عملية الوهم المتبدد التي أسر فيها الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط، في 

أبو عبد الرحمن القائد العام السابق أللوية (، النقاب عن أن عماد حماد 2006) حزيران( يونيو 25
و أول من حقق مع الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط ه) الناصر، الذراع المسلحة للجان المقاومة الشعبية

وأوضح . الماضي) آب( أغسطس 18وقد قتل أبو عبد الرحمن في غارة جوية إسرائيلية في . بعيد أسره
أبو مجاهد أن أبو عبد الرحمن هو أيضا أول من خطط لهذه العملية برفقة األمين العام للجان المقاومة 

  .الشعبية الشهيد كمال النيرب
  13/10/2011الشرق األوسط، لندن، 

   
  اإلفراج عن األسرى ماهر الطاهر يرحب ب .14

أكد القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الدكتور ماهر الطاهر أن إسرائيل رفضت رفضا : دمشق
والحكومة " حماس"بين ) 11/10(قاطعا أن تشمل صفقة األسرى التي تم التوصل إليها أمس الثالثاء 

مروان " فتح"ئيلية برعاية مصرية أمين عام الجبهة الشعبية أحمد سعدات والقيادي في حركة اإلسرا
انجاز فلسطيني يحسب لحركة "البرغوثي، وأشار إلى أن ذلك ال يقلل من أهمية الصفقة التي قال بأنها 

  ".حماس
ي السجون باإلفراج عن األسرى الفلسطينيين ف" قدس برس"ورحب الطاهر في تصريحات خاصة لـ 

بخصوص الصفقة، كما أن موقف " حماس"هناك اتصاالت بيننا وبين اإلخوة في : "وأضاف اإلسرائيلية، 
  ".الرئيس محمود عباس الذي أعلن فيه عن ترحيبه بالصفقة إيجابي

  12/10/2011قدس برس، 
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  انجاز صفقة التبادل دليل على حيوية المقاومة: الجهاد اإلسالمي .15
وفاء "للشعب الفلسطيني والمقاومة واألسرى إنجاز صفقة " الجهاد اإلسالمي "باركت حركة: غزة

تحققت بمعية اهللا أوالً ثم بصمود الشعب الفلسطيني وبسالة مقاومته وصبر "التي قالت بأنها " األحرار
  ".أسراه

ليل على أن نجاح المقاومة في انجاز الصفقة د) 12/10(واعتبرت الحركة في بيان لها اليوم األربعاء 
حيويتها وقدرتها على تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني، وأوضح أن هذا النجاح يفتح الباب لتحقيق مزيد 

  . من االنجازات، وإن المقاومة ملتزمة باستمرار مسيرتها
وأفشلت كل محاوالت إسرائيل "وحيت الحركة أجنحة المقاومة التي أسرت الجندي جلعاد شاليط، 

  . على حد تعبير البيان" الستخبارية من الوصول إليهوأجهزتها األمنية وا
  12/10/2011قدس برس، 

  
  "إسرائيل"التميمي وأسرى أردنيون مشمولون بصفقة التبادل مع : الرشق .16

عزت الرشق أن ) حماس(أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية :  تغريد الرشق-عمان
ون من بين األسرى المحررين، ضمن صفقة تبادل األسرى مع األسيرة األردنية أحالم التميمي، ستك

  .إسرائيل
أمس، أن األسير األردني عبداهللا البرغوثي لن يتم اإلفراج عنه " الغد"وكشف الرشق، في تصريح إلى 

بهذا الصدد، والتي ووجهت " حماس"ضمن الصفقة، على الرغم من المحاوالت الكبيرة التي بذلتها 
  .برفض إسرائيلي مطلق

  13/10/2011الغد، عمان، 
  

  المركز الفلسطيني لإلعالم ينشر اإلحصائية األولّية لألسرى الذين سيفرج عنهم ضمن التبادل .17
النقاب عن اإلحصائية األولية لألسرى الـذين سـيفرج عـنهم           " حماس"كشفت مصادر مطّلعة في حركة      

، مؤكدة أنها تشمل معظم     )10-11(اء  ضمن التبادل، التي تم إبرامها مع االحتالل الصهيوني أمس الثالث         
  .األسرى القدامى ممن قضوا أكثر من ربع قرن

عليها؛ فإن األسرى الذين سيفرج عـنهم إلـى         " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وبحسب القائمة، التي حصل     
  :، هم على النحو التالي)272وعددهم اإلجمالي (مكان سكنهم 

  130لبيت   إلى ا) من سكان غزة( أسرى مفرج عنهم -1
  111إلى البيت ) من سكان الضفة( أسرى مفرج عنهم -2
  6إلى البيت ) 1948من سكان األراضي المحتلة عام ( أسرى مفرج عنهم -3
  25 أسيرات مفرج عنهن إلى البيت -4
  

وفيما يتعلق بإجمالي الصفقة؛ فهي كما أعلن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة، تضم ألف أسير                
فة إلى جميع األسيرات في سجون االحتالل وعددهن سبع وعشرون أسيرة، حيث ستنفذ الـصفة               باإلضا

  :على النحو التالي: على مرحلتين
   أسيرة27+  أسيرا 450:  المرحلة األولى-
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   أسيرا550:  المرحلة الثانية-
ـ                 شر مـنهم   أما بشأن أسرى القدس، فعددهم خمسة وأربعون أسيرا، حيث سيتم اإلفراج عـن خمـسة ع

والسماح لهم بالعودة إلى منازلهم في القدس، في حين سيتم اإلفراج عن الثالثين اآلخرين ونقلهم إلى غزة                 
  .وخارج األراضي الفلسطينية

وعن األسرى الذين صدرت بحقهم أحكام مؤبدة؛ فبحسب القائمة؛ فإن إجمالي عدد األسرى المفرج عنهم               
. سيرات، وهم محكوم عليهم بالسجن المؤبد لمرة أو أكثـر          أسرى وخمس أ   310من ذوي المؤبدات بلغ     

كما تضم الصفقة اإلفراج عن عدد من األسرى من أصحاب األحكام غير المؤبدة وهي أحكام عالية فـي                  
  ). سنة25 - 20ما بين (أغلبها 

ون وأشارت القائمة األولية إلى أنه تم العمل على اإلفراج عن معظم الذين قضوا فترات طويلة في سـج                 
  :، وشملت الصفقة اإلفراج عن عمداء األسرى في السجون الصهيونية مثل) سنة25أكثر من (االحتالل 

   سنة في السجون الصهيونية33/ من رام اهللا /  نائل البرغوثي -
   سنة في السجون الصهيونية32/ قلقيلية /  أكرم منصور -
   سنة في السجون الصهيونية29/ الخليل /  إبراهيم جابر -
   سنة في السجون الصهيونية29/ قلقيلية /  عثمان مصلح -
   سنة في السجون الصهيونية33/ رام اهللا /  فخري البرغوثي -
   سنة في السجون الصهيونية35/ غزة /  محمد سالمة أبو خوصة -
  .   سنة في السجون الصهيونية30/ القدس /  فؤاد الرازم -

 12/10/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  لقائي مع مشعل في القاهرة تناول قضايا عديدة وكان إيجابيا ومريحا: األحمد .18
 عبر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس وفدها للحوار عزام األحمد، الليلة، عن راحته               : القاهرة

  .من نتائج لقائه مع عدد من قياديي حركة حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل في القاهرة
التقيت الليلة مع األخ مشعل، وبحضور نائـب رئـيس          : وقال األحمد، في تصريح للصحفيين عقب اللقاء      

المكتب السياسي موسى أبو مرزوق وعدد من القيادات األخرى، جرى دون ترتيـب مـسبق، ونظـرا                 
  .لتزامن وجودنا في القاهرة حرصنا على اللقاء

فيا مع الرئيس محمود عباس أكد له دعمه الكامل لخطوة          خالل هذا اللقاء أجرى مشعل اتصاال هات      : وتابع
الرئيس بالتوجه لألمم المتحدة، وعبر عن دعمه لكل ما ورد بخطاب الرئيس في األم المتحدة، واعتبـره                 

  .يعبر عن الشعب الفلسطيني
أكد مشعل وقوف حماس إلى جانب الرئيس بالتوجه لألمم المتحدة، وقد هنأ الـرئيس مـشعل                : وأضاف
ك مشعل الرئيس بالتوصل إلى صفقة األسرى، ألنها تـشكل انتـصارا حقيقيـا بالنـسبة للـشعب                  وكذل

الفلسطيني، ألنها تحرر أكثر من ألف أسير فلسطيني، وطبعا هذا يعزز إستراتيجية العمـل الفلـسطيني                
ن وبخاصة  الرامية إلنهاء ملف األسرى، وقد أكدنا أن هذا ينهي ملفا كان يستغل من قبل كثيرين من البلدا                

  .إسرائيل والواليات المتحدة من أمام القيادة الفلسطينية
  .وأشار األحمد إلى أن اللقاء تناول ملف المصالحة
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اتفقنا في لقاء الليلة على مجموعة من الخطوات العملية خالل أيام، بعدما ينهي الرئيس جولتـه                : وأردف
  .اء قريب من أجل تحقيق هذه األهدافالخارجية وسيكون هناك اتصال بيننا لتحديد موعد لعقد لق

 12/10/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  إتمام صفقة التبادل إنجاز وطني وتأكيد على انتصار الحق والعدل: شعث .19
 ثمن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض العالقات الدولية فيها نبيل            - وفا 2011-10-12رام اهللا   

 أسيرا فلسطينيا بمـا يـشمل       1027صفقة تبادل األسرى، والتي بموجبها سيتم اإلفراج عن         شعث، إتمام   
  .تبييض السجون اإلسرائيلية من األسيرات

واعتبر شعث في بيان له اليوم األربعاء، الصفقة إنجازا وطنيا كبيرا في هذه المرحلـة، وهـي امتـداد                   
عية العامة لألمم المتحدة، مؤكدا التزام حركة       لإلنجاز الذي تحقق بخطاب الرئيس محمود عباس في الجم        

فتح والقيادة بمواصلة النضال والحراك من أجل اإلفراج عن جميع أسرانا البواسـل وإنهـاء معانـاتهم                 
  .ومعاناة ذويهم، وإنهاء االحتالل اإلسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة

 12/10/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  ابتهاجاً بالوفاء لألسرىوتبادل ال بتوقيع صفقة حماس وفصائل تحتفل: قطاع غزة .20
عمت االحتفاالت والمسيرات الحاشدة قطاع غزة الليلة احتفاء بتوقيع صفقة تبادل : ضياء الكحلوت

  .األسرى بين حماس وإسرائيل بعد خمس سنوات على أسر الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليت
رات عفوية ومنظمة في أرجاء القطاع، كما أطلقت األعيرة النارية في الهواء ابتهاجا وانطلقت مسي

باالنجاز الذي حققته المقاومة، فيما أطلقت حماس تعهدات جديدة باستمرار العمل لإلفراج عن جميع 
  .األسرى في السجون اإلسرائيلية

سلح لحماس، وفي مقدمتهم أحمد الغندور وللمرة األولى شارك قادة بارزون في كتائب القسام، الجناح الم
قائدها في شمال القطاع، في مسيرة حاشدة انطلقت من وسط مخيم جباليا، وحطت عند منزل وزير 

  .الداخلية في حكومة غزة فتحي حماد، شقيق األسير القسامي مجدي حماد
عركة التفاوض، وتحدث حماد في المحتشدين ودعاهم لشكر اهللا على تثبيته أقدام قادة حماس في م

ووصف التفاوض في السنوات األخيرة بالصعب، ولكن حماس استطاعت الصمود فيها برغم الضربات 
  .التي تلقتها والتهديدات والخيانات التي تعرضت لها

وفي مدينة غزة تجمع اآلالف من أنصار حركة حماس احتفاال بالمناسبة، وحضر كذلك رئيس الحكومة 
ونائب رئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، ووزراء في الحكومة، وقيادات بارزة المقالة اسماعيل هنية، 

  .في حماس
وأعلن عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية أن حركته أطلقت على عملية التبادل اسم الوفاء 
مة لألحرار تكريما للصامدين خلف قضبان السجون اإلسرائيلية، مؤكداً أن حماس وكتائبها وفصائل المقاو

  .ستواصل العمل الدؤوب لإلفراج عن جميع األسرى والمعتقلين
وشدد الحية على أن حماس لن تترك األسرى في سجون االحتالل، وأن صفقة التبادل هذه، التي وصفها 
بالتاريخية، أجبرت االحتالل على الرضوخ لمطالب المقاومة، معرباً عن شكر حماس والشعب الفلسطيني 

  .تضنت الصفقة حتى جرى التوقيع عليهالمصر التي رعت واح
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من جهتها قالت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين إن اتمام صفقة تبادل األسرى انتصار كبير 
ومشرف لشعبنا وللمقاومة الفلسطينية، موضحة أن الصفقة خطوة على طريق تحرير كافة األسرى من 

  .سجون االحتالل
وصل لهذه الصفقة وضمان تنفيذها في هذا الوقت يمثل انجازاً واعتبر حزب الشعب الفلسطيني إن الت

وطنياً بكل المعايير ويستحقُ كل االحترام والتقدير، مشدداً على أهمية متابعة الجهود بكل الوسائل الممكنة 
  .لإلفراج عن األسرى وضمان نيل حريتهم

سرى، معتبرة أن ذلك انجازا من جهتها رحبت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بإتمام صفقة تبادل األ
أما حركة األحرار الفلسطينية، فأكدت أن المقاومة وكتائب . وطنيا وعرسا فلسطينيا لكافة أبناء شعبنا

القسام سجلت انتصاراً كبيراً، وقدمت نموذج الثبات والوفاء لألسرى لتحقيق هذا االنجاز الوطني الذي 
ن وذراعها العسكري إن الجهاد هو الخيار االستراتيجي وقالت حركة أنصار المجاهدي. سيسجله التاريخ

  .النتزاع الحقوق وعلى رأسها تحرير األسرى
 13/10/2011السفير، بيروت، 

  
  غياب القادة والرموز عن قائمة تبادل االسرى يضعف أصداءها في مدن الضفة الغربية .21

السرى المتفق عليها بين حركة شكّل غياب القادة والرموز عن قائمة تبادل ا:  محمد يونس–رام اهللا 
وإسرائيل صدمة للكثيرين في الضفة الغربية، وبدا السؤال األول على لسان معظم المواطنين، » حماس«

هل شملت الصفقة مروان البرغوثي وأحمد سعدات : بعد شيوع نبأ التوصل الى إتفاق تبادل االسرى، هو
ال ابو الهيجا وحسن سالمة وغيرهم من قادة وابراهيم حامد وعبداهللا البرغوثي وعباس السيد وجم
  .المقاومة الوطنية واالسالمية المحكومين بالسجن المؤبد

الخوض في أسماء األسرى الذين شملتهم الصفقة في ما بدا أنه محاوله منها للحفاظ » حماس«وتجنبت 
ز في مجتمع يحتل فيه على زخم الفرح الشعبي، ولتجنيب المواطنين خيبة االمل لعدم اشتمالها على الرمو

  .القادة الرموز مكانة كبيرة
ان العقبة الوحيدة للتوصل الى صفقة التبادل خالل » الحياة«لـ » حماس«وكشف مسؤول كبير في 

وافقت على الصفقة » حماس«وقال ان . السنوات الثالث الماضية هي رفض إسرائيل اطالق هؤالء القادة
بالقادة يحمل في طياته خطر نجاح إسرائيل في العثور على مكان بعد ان توصلت الى قناعة بأن تمسكها 

  .احتجاز شاليت او تعرضه لمكروه من أي نوع
المنافسة، ومنهم » فتح«وتحول الفرح بالصفقة الى غضب واحتجاج لدى الكثيرين، خصوصا في حركة 

 ال تشمل سعدات وزير االسرى عيسى قراقع الذي قال إنه أصيب بخيبة أمل عندما عرف ان القائمة
وكذلك حال رئيس نادي االسير قدورة فارس الذي قال إنه كان بإمكان . والبروثي وحامد وغيرهم

 سنوات، مشيرا الى أن موافقتها على ما رفضته منذ سنوات 3التوصل الى هذا االتفاق قبل » حماس«
  .يضع إشارات استفهام على ما وراء الصفقة

ا عدم اشتمال الصفقة على القادة، اال أن الفرحة عمت بيوت االسرى ورغم الغصة الكبيرة التي خلّفه
  . وأقرباءهم وأصدقاءهم، خصوصا األسرى القدامى الذين شملتهم الصفقة

 13/10/2011الحياة، لندن، 
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  الضفة والمبعدينبقيود شديدة على تحركات األسرى ..يكشف عن تفاصيل صفقة شاليط" الشاباك" .22
، يورام كوهين، أمس، عن سلسلة قيود »الشاباك«از المخابرات اإلسرائيلية كشف رئيس جه :تل أبيب

وتدل هذه القيود على أن األسرى الذين . شديدة تتضمنها صفقة شاليط على حياة األسرى المحررين
سيطلق سراحهم إلى الضفة الغربية، لن يشعروا بحرية كاملة، وأن األسرى الذين سيبعدون إلى الخارج 

 سنة، كٌل حسب 25العودة إلى الوطن بالتدريج خالل فترة ال تقل عن عام وال تزيد على ستتاح لهم 
  .رضا إسرائيل عن تصرفاته

وقال كوهين، خالل لقاء مع صحافيين إسرائيليين، إن الصفقة غير سهلة الهضم على المستوى األمني 
 سيعودون 110رائيليون، منهم  أسيرا شاركوا في عمليات قتل فيها إس280والشعبي، ألنها تشمل تحرير 

إلى بيوتهم، ومع ذلك فإنها تتضمن شروطا على األسرى المحررين لم يحدث أن فرضت في صفقات 
 أسيرا إلى قطاع 335وأكد كوهين أنه يدرك وجود مخاطر في إطالق سراح . تبادل أسرى في الماضي

ية، إذ ال يمكن أن نضمن أال تصدر إسرائيل أمام مخاطر أمن«غزة أو إلى خارج البالد، ألن ذلك سيضع 
 في 15 في المائة منهم يعودون لإلرهاب، و60فحسب اإلحصاءات ).. إرهابية(عن أي منهم أعمال 

 ألف مقاتل، وإذا 20يوجد لحركة حماس في قطاع غزة «: ولكنه أضاف. »المائة منهم يعودون للسجن
  .»، فلن تنقلب علينا الدنيا200زادوا بـ 

في نهاية المطاف، «هناك عددا من المحاذير والقيود غير المعروفة في الصفقة، فقال ولكنه كشف أن 
 أسيرا الذين سيتم إطالق سراحهم في 450القيادة األمنية اإلسرائيلية هي التي اختارت أسماء الـ 

فحماس طلبت في البداية .  أسيرا وأسيرة تقرر إطالق سراحهم1027المرحلة األولى، من مجموع 
 الذين 110واألسرى الـ . أسير وإسرائيل حددت الرقم النهائي واختارت األسماء النهائية 1400

 سنوات، فلن يتمكنوا من الخروج من 3سيعودون لبيوتهم في الضفة الغربية، سيخضعون لقيود تستمر 
.  سنوات10المحافظة التي يقيمون فيها، ولن يسمح لهم بالسفر إلى خارج البالد أو بدخول إسرائيل لمدة 
  .»وعلى كل منهم أن يمتثل مرة كل شهر في مركز التنسيق واالرتباط التابع للجيش اإلسرائيلي

 550 أسيرا سيطلق سراحهم في المرحلة األولى، و450: الصفقة مقسمة على مرحلتين«وأوضح كوهين 
 في 50دس، و للق14 أسيرا و96وعدد الذين سيتحررون إلى الضفة الغربية هو . في المرحلة الثانية

 أسرى إلى غزة أو للخارج، وهؤالء أيضا 203سيطرد «: وتابع. »المائة منهم سيكون تنقلهم مقيدا
وفصل هذه القيود قائال إنه بعد مرور سنة على . »سيخضعون لمسؤوليات تجاه إسرائيل ولقيود معينة

بية، بما في ذلك القدس،  أسيرا يسمح لهم بالعودة إلى الضفة الغر18إطالق سراحهم، ستختار إسرائيل 
 سنوات، 10 - 5 أن يعودوا بعد 55 سنوات، في حين يستطيع 3 آخرين يستطيعون العودة بعد 18و
  . أسيرا بالعودة أبدا55 عاما، ولن يسمح لـ 25 - 20 أسيرا يعودون بعد 55و

سيسمح لهم هوية الذين «وأكد أن إسرائيل هي صاحبة القرار الوحيدة في اختيار أسماء من سيعودون 
فمن . في المنفى) النشاطات اإلرهابية(بالعودة ستبقى سرية، بغرض تشجيعهم على عدم العودة إلى 

  .»يتصرف بشكل مالئم للسياسة اإلسرائيلية ستتاح عودته، ولكن من يواصل العداء إلسرائيل، لن يعود
، )48فلسطينيي (سرائيل  أسرى من المواطنين العرب في إ6وأكد كوهين صحة النبأ بأن الصفقة تشمل 

وحده سيقرر أسماء هؤالء األسرى وفي الغالب » الشاباك«وقال إن .  شخصا160البالغ عددهم حاليا 
سيختارهم من بين المتقدمين في السن والذين يعانون من أمراض، وال يوجد أي احتمال لعودتهم إلى 

  . نشاطات معادية، على حد قوله
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سرى التنظيمية، قال كوهن إن األسرى الذين سيعودون إلى الضفة وردا على سؤال عن انتماءات األ
 أسيرا من 33 أسيرا من حركة حماس، و56:  أسرى، موزعون على النحو التالي110الغربية، وعددهم 

 أسرى من الجهاد اإلسالمي، أما الباقون فهم من تنظيمات 6 أسرى من الجبهة الشعبية، و6حركة فتح، و
 2479 أسرى، بينهم 5508ن عدد األسرى الفلسطينيين في السجون يصل إلى وقال أيضا إ. محلية

 أسيرا من الجبهة الشعبية لتحرير 330 أسيرا من حركة حماس، و1482أسيرا من حركة فتح، و
 أسيرا قد صدرت أحكام 4442 قاصرا، في حين أن 158 أسيرة بينهم، و27وأنه يوجد . فلسطين

  . معتقال إداريا287 معتقل بينهم 1066ضدهم، مقابل 
  13/10/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  بيريز يشكر مصر وألمانيا وتركيا على دورها في صفقة شاليط .23

أشارت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية إلى أن مصر هي التي لعبت الدور األبرز :  أسعد تلحمي–الناصرة 
 ومشترطة تقديم تسهيالت في معبر ،"مستغلةً تحسن عالقاتها مع الحركة" صفقة شاليطفي التوصل إلى 

   .رفح الحدودي بالتقدم في المفاوضات إلنجاز صفقة
من جهته، وجه بيريز الشكر للحكومتين المصرية واأللمانية، وخص بالتقدير رئيس الحكومة التركية 

أة التي بذلت جهوداً كبيرة إلتمام الصفقة، مفاج«رجب طيب أردوغان، معتبراً موقف الحكومة التركية 
  . »طيبة إلسرائيل

  13/10/2011الحياة، لندن، 
  

  روا فك أسريسأحاكم القادة الذين أخّ: شاليطجلعاد  .24
يعتزم الجندي الصهيوني األسير في قطاع غزة مقاضاة قادة دولة الكيان بعد اإلفراج :  خاص - المجد

  .هوذلك كونهم تركوه لمدة خمس سنوات في األسر دون فعل شيء إلخراج, عنه مباشرة
سأحاكم كل القادة :"تحدثت مع الجندي األسير شاليط قوله " نحو وعي أمني.. المجد"ونقل مصدر لموقع 

وسأتقدم للمحكمة ضد كل القادة الذين , الذين لم يعملوا لإلفراج عني وتركوني دون فعل شيء ألجلي
  ".اتخذوا قضيتي كورقة سياسية للصعود والفوز في االنتخابات

لى قائمة الشخصيات الذين سأتقدم ضدهم بدعوى للمحكمة ايهود أولمرت رئيس سيكون ع" :وأضاف
  ".الشاباك"الوزراء السابق وموفاز وباراك ورئيسة الوزراء السابقة تسيبي ليفني وقادة المخابرات 

وأشار المصدر لموقع المجد إلى أن شاليط لن يستثني رئيس الوزراء الحالي لدولة الكيان بنيامين نتنياهو 
نتنياهو ماطل كثيراً في تنفيذ الصفقة " : موضحاً على لسان الجندي األسير،الذي تمت الصفقة في عهده

سأطالب " :وتابع ".وأخر خروجي ألهلي في كثير من المرات وقد عطل خروجي ألسباب ال أعلمها
وسأحاكمهم , بتعويض من الحكومة ومن الجيش على هذه الفترة التي تركوني فيها وحيداً في قطاع غزة

  ".على تعريضي للخطر وتعريضي للموت المحقق خالل الحرب على غزة
  12/10/2011موقع المجد األمني،   
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  بأسماء األسرى المنوي اإلفراج عنهموزارة القضاء اإلسرائيلية تقرر نشر قائمة  .25
األولى من صفقة أعلنت وزارة القضاء اإلسرائيلية أن قائمة األسرى الذين سيتم تحريرهم ضمن المرحلة 

 ساعة 48 أسيرا، سيتم نشرها صباح يوم األحد القادم، وذلك إلعطاء فرصة 450التبادل، والبالغ عددهم 
وكانت قد عقدت جلسة في وزارة القضاء ضمت  .أمام الجمهور اإلسرائيلي، إلبداء تحفظاته واعتراضاته

ية المتعلقة بها، وقررت نشر قوائم األسرى جميع األطراف المعنية بتنفيذ الصفقة إلعداد المسائل القانون
ووفق إعالن الناطق باسم الوزارة اإلسرائيلية، المحامي موشيه كوهن، فإن الجلسة  .الذين سيتم تحريرهم

جاي روطكوف، الذي يقف على رأس الطاقم المشترك المسؤول . عقدت في مكتب مدير عام الوزارة د
  .ر األسرى والمعتقلينعن الخطوات القضائية والتنظيمية لتحري

  12/10/2011، 48موقع عرب
  

  عباس  شاليط االنتقام من بصفقةنتنياهو أراد : مصادر إسرائيلية .26
كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس، عن أن أحد أهم األسباب لنجاح صفقة : نظير مجلي: تل أبيب

ففي الماضي، قالت هذه . يركية منهاالجندي األسير جلعاد شاليط يعود إلى التغيير في موقف اإلدارة األم
المصادر، كانت واشنطن تعترض على إتمام الصفقة، خوفا من أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسهم حركة 

، وبالتالي ضرب التيار )أبو مازن(حماس في الشارع الفلسطيني وإضعاف موقف الرئيس محمود عباس 
ية، ولكن بعد أن توجه أبو مازن إلى مجلس األمن المؤيد لمفاوضات السالم في الحلبة السياسية الفلسطين

بطلب قبول فلسطين دولة في األمم المتحدة، سحب األميركيون اعتراضهم، ومنحوا إسرائيل الضوء 
  .األخضر إلتمام الصفقة

وقالت هذه المصادر، وفقا للمراسل السياسي للقناة الثانية للتلفزيون اإلسرائيلي المستقل، أودي سيجال، إن 
. نتقام من أبو مازن كان أحد أهم أهداف رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في إتمام الصفقةاال

خصوصا بعد تراجع حماس عن عدد «وعندما سحبت واشنطن اعتراضها، بات سهال عليه التقدم فيها، 
ية، وتنازلها عن من شروطها السابقة، وموافقتها على ترحيل غالبية األسرى المحررين من الضفة الغرب

 أسيرا ثمن الوزن الثقيل جدا، بينهم مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة 60 من مجموع 45
فتح والمجلس التشريعي المنتخب، وعبد اهللا البرغوثي، قائد الجناح العسكري لحركة حماس في الضفة 

حمد سعدات، األمين العام للجبهة الغربية، وعباس السيد وإبراهيم حامد، وغيرهم من رموز حماس، وأ
  .»الشعبية لتحرير فلسطين

  13/10/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  اتصاالت سرية بين غازي حمد وباسكين حول صفقة شاليط: اإلذاعة اإلسرائيلية .27
حول صفقة التبادل جرت ' اتصاالت سرية'كشفت اإلذاعة اإلسرائيلية أمس عن  :أشرف الهور -غزة 

وكيل وزارة الخارجية في حكومة حماس غازي حمد ومدير معهد الدراسات اإلسرائيلية منذ أشهر بين 
في القدس غرشون باسكين، وقالت ان حمد سلم باسكين قبل نحو ثالثة أشهر عبر ) إيبكري(الفلسطينية 

قناة سرية وثيقة مبادئ إلنجاز صفقة شليط حيث طلبت حماس من إسرائيل خفض عدد السجناء 
  . المبعدين الذين ستشملهم الصفقة، واإلفراج عن نصف السجناء الفلسطينيين الكبارالفلسطينيين
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وقد أحيلت الوثيقة إلى دافيد ميدان المنسق الحكومي الخاص حول قضية شليط، ليتبعها بعد أسبوعين 
  .استئناف المفاوضات في القاهرة التي أفضت في نهاية األمر إلنجاز صفقة التبادل

الماضي، ) يوليو(رائيلية أن المفاوضات بين الطرفين بدأت بشكل جدي في شهر تموز وذكرت تقارير إس
لعب دوراَ كبيراً في إقناع نتنياهو بتغيير موقفه، خاصة في ظل دعم جهاز ' الشاباك'وأن قائد جهاز 

ى الموساد وقائد الجيش، باإلضافة للدور الكبير الذي لعبه أيهود باراك، بعد التوصل إلى نتيجة لد
ال يوجد أي سبيل لإلفراج عن غلعاد شليط إال بصفقة تبادل تشمل أسرى 'المستوى األمني والعسكري 

  .'كبار، وذلك في أعقاب انعدام أي معلومة أمنية تقود لمكان احتجاز شليط
  13/10/2011القدس العربي، لندن، 

  
  لصفقة األسرى تتظاهر رفضا اإلسرائيليينعائالت القتلى  .28

من العائالت اإلسرائيلية التي قتلت أحد أفرادها خالل عمليات نفذها مقاومون فلسطينيون اعتصم العديد 
، معتبرين أن الثمن الذي دفع من أجل إطالق "بنيامين نتنياهو"أمام مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية 

  . سراح أسير إسرائيلي واحد يعتبر باهظاً جداً
  12/10/2011موقع فلسطين أون الين، 

  
   في أسوأ حال"إسرائيل"فقة شاليط تظهر ص: ولون إسرائيليونمسؤ .29

قال الجنرال عوزي ديان، الرئيس األسبق لمجلس األمن القومي، إن صفقة :  نظير مجلي- تل أبيب
. فهي تبدو صالحة لالبتزاز. شاليط تظهر إسرائيل في أسوأ حال ممكن حتى على الصعيد االستراتيجي

بل خطف جندي واحد، وإن هذا الثمن يتجاوز مسألة عدد األسرى وتضطر إلى دفع ثمن باهظ مقا
  .ولذلك، فال بد من خطة إسرائيلية استراتيجية تغير قواعد اللعب. المحررين

، إن على »اتحاد القومي«وقال البروفسور أريه إلداد، وهو نائب برلماني من حزب اليمين المعارض 
الذي يعتبر في الغرب «ئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وهاجم ر. إسرائيل أن تغزو قطاع غزة من جديد

، كسر وعوده وتعهداته بهذه الصفقة وداس على مبادئه )ال تفاوض مع اإلرهاب(اليوم صاحب نظرية 
إنني من خالل اطالعي الواسع على قدرات الجيش «: وأضاف. »وفتح باب جهنم على إسرائيل

سائل أخرى ناجعة أكثر لمعالجة قضايا األسرى، ولم يكن من والمخابرات اإلسرائيلية، أعرف أن لدينا و
  . »الضروري الوصول إلى صفقة كهذه
، جيبع كاب، وهو ضابط سابق برتبة جنرال في الجيش »ألماغور«وقال المدير العام للتنظيم اليميني 

لجريمة أن ومكمن ا. اإلسرائيلي، إن هذه الصفقة هي بمثابة جريمة ترتكبها حكومة أخرى في إسرائيل
. القيادة السياسية اإلسرائيلية أجرت حسابات خاطئة، نتيجة للضغوط التي تمارس عليها من الخارج«

وبدال من أن تتركز في الجهود للقضاء على حماس وحكمها في قطاع غزة، راحت تفاوض هذه الحركة 
  . »وتطلق سراح قادتها من السجون

  13/10/2011الشرق األوسط، لندن، 
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  لقوة الردع اإلسرائيلية" ضربة قاضية "شاليطصفقة : مستوطنات الضفة رئيس .30
دعا رئيس مجلس المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، داني ديان، حكومة بنيامين نتنياهو : الناصرة

، والتي "حماس"إلى التراجع عن المصادقة على إتمام صفقة تبادل األسرى مع حركة المقاومة اإلسالمية 
واعتبر ديان، في مقابلة مع اإلذاعة العبرية، أن إتمام صفقة التبادل  .لليلة الماضية بأغلبية كبيرةتمت ا

التي سيتم بموجبها اإلفراج عن ألف وسبعة وعشرين أسير فلسطيني من ضمنهم كافة النساء واألطفال 
، مشيرا "ردع اإلسرائيليةضربة قاضية لقوة ال"مقابل الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليط، هو بمثابة 
  .إلى أن تطبيق الصفقة سيسهم في زيادة عمليات االختطاف

  12/10/2011قدس برس، 
  

  الحرب مع حماس لم تنته:  إسرائيليوزير .31
دعا الوزير اإلسرائيلي، ميخائيل إيتان، حكومته إلى التنبه والتروي بشأن إنفاذ صفقة تبادل : الناصرة

  .، على حد قوله"ال ينهي الحرب مع حماس"اً إلى أن إتمام الصفقة األسرى مع حركة حماس، مشير
يجب أن نكون متروين وواعين وأن "، )12/10(وقال إيتان، في مقابلة مع اإلذاعة العبرية، األربعاء 

ونوه الوزير الليكودي إلى أن الحكومة اإلسرائيلية برئاسة بنيامين  ".نذكر أن الحرب مع حماس لم تنته
كانت قد رفضت في الماضي إقرار صفقة تبادل األسرى التي سيتم بموجبها اإلفراج عن نحو نتنياهو 

ألف وسبعة وعشرين أسير فلسطيني من ضمنهم كافة األطفال والنساء مقابل جلعاد شاليط الجندي 
الظروف قد "اإلسرائيلي األسير لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة منذ خمسة أعوام، مشيراً إال أن 

  ".غيرت حالياً ال سيما أن الحكومة حصلت على دعم جهاز المخابرات العامة الشاباكت
  12/10/2011قدس برس، 

  
   جاء للتغطية على فشلهالصفقة شاليطتأييد المخابرات العامة : تحليل .32

كانت من بين عدة أمور أثرت على رئيس الحكومة الصهيونية " الشاباك والموساد"موقفي جهازي : المجد
يامين نتنياهو، ودفعته التخاذ قرار بتوقيع االتفاق حول إطالق سراح جلعاد شاليط، وهو االتفاق الذي بن

  .سيتم بمقتضاه إطالق سراح قرابة األلف أسير فلسطيني
الجديد يورام كوهين، وبعده يأتي وزير الدفاع " الشاباك"ومن بين مهندسي القرار األساسيين، رئيس 

تامير باردو، والذين أيدوا " الموساد"ره رئيس هيئة األركان بني جانتس، ورئيس إيهود باراك، وإلى جوا
  .الصفقة

أيدا " الشابك والموساد"أن جهازي اإلستخبارات " نحو وعي أمني.. المجد "عدة محللون أكدوا لموقع 
ى المقاومة إتمام صفقة التبادل بعد فشلهما في عدم المقدرة على معرفة مكان تواجد الجندي األسير لد

  .قبل حدوثها" عملية الوهم المتبدد"جلعاد شاليط، إضافة إلى عدم تمكنهما من كشف تفاصيل 
وأوضح خبير في الشؤون األمنية الصهيونية أن جانتس وكوهين أعلنا مؤخرا بصورة قاطعة أنهما ال 

  . قيد الحياةيستطيعان أن يقترحا على الحكومة خطة تنفيذية عملية تتيح إطالق سراح شاليط على
أن أجهزة اإلستخبارات الصهيونية كثّفت من نشاطها " نحو وعي أمني.. المجد "وأشار في حديث لموقع 

لكنه فشل في ذلك فاضطر إلى اللجوء : "في الفترة األخيرة لمحاولة معرفة مكان تواجد شاليط، مستدركًا
  ".لطرق أخرى
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يضع عدة مؤشرات " الشاباك والموساد"وافقة جهازي إن م: "من جهته، قال خبير ثان في الشؤون األمنية
أمنية واستخبارية عديدة، أولها أنهما وصال إلى قناعات بأنه ال يمكن تنفيذ عملية كوماندوس عسكرية 

  ".إلستعادة شاليط
واضح أن كال الجهازين أيدا نتنياهو لقناعتهما بشح المعلومات األمنية ": "المجد"وأضاف في حديث لـ

  ".تواجد شاليط، إضافة إلى عدم توصلهما ألي خيط من شأنه أن يكشف مكان تواجدهعن مكان 
وكان كل من جانتس وكوهين، قاما بعملية فحص جديدة وأساسية لإلحتماالت التنفيذية إلطالق سراحه، 

  ".الطريق الوحيد إلطالق سراح شاليط هي صفقة تحرير أسرى"وتوصال إلى نتيجة واحدة، وهي أن 
نى هذه النتيجة بعد أن فحص التفاصيل، وأوصى رئيس الحكومة نتنياهو بالتمسك بمبدأ وضعه باراك تب

إذا لم يكن هناك إحتمال لعملية عسكرية، ينبغي إطالق سراح أسرى "يتسحاق رابين في وقته، وهو 
  ".، أيا كانت صعوبتها)إرهابيين(صهاينة بدون خيار، عبر صفقة إلطالق سراح 

 باراك لعب دورا حاسما في إقناع نتنياهو بقبول الصفقة، وعلى خالف الماضي، هذه وزير الدفاع إيهود
  .تصديق نتنياهو على الصفقة" تامير باردو"كوهين ورئيس الموساد " الشاباك"المرة أيد كل من رئيس 

  12/10/2011موقع المجد األمني، 
  

  الصحف اإلسرائيلية ترحب باتفاق شاليط مع تحفظات .33
 الصحف اإلسرائيلية، األربعاء، باتفاق تبادل األسرى مع حماس الذي سيتم بموجبه رحبت: وكاالت

تبدو ) إسرائيل(إطالق سراح الجندي جلعاد شاليط لكن بعض المعلقين حذروا من أن االتفاق جعل 
  . ضعيفة وقد يؤدي إلى عملية أسر جديدة في المستقبل

 على يد 2006على تخوم قطاع غزة عام وركزت الصحف على قرب إطالق سراح شاليط الذي أسر 
  . ثالثة فصائل مسلحة

ونشرت صحيفة يديعوت احرونوت األكثر توزيعا على صفحتها األولى صورة لوالدة الجندي افيفا وهي 
  ". جلعاد سيعود إلى البيت"تبتسم مع عنوان 

  ". جلعاد في طريقه إلى البيت"كما نشرت صحيفة معاريف صورة مماثلة مع عنوان 
ن جهتها استخدمت صحيفة جيروزاليم بوست اليمينية الناطقة باالنجليزية كلمات نتنياهو خالل خطاب م

  ". جلعاد شاليط سيعود أخيرا إلى البيت"تلفزيوني ألقاه مساء الثالثاء في عنوانها وهي 
فوق "  البيتفي الطريق إلى"المجانية والمقربة من نتنياهو عددها بكلمة " إسرائيل هايوم"وعنونت صحيفة 
  . صورة لشاليط

  .  أسيرا فلسطينيا مقابل شاليط1027وتناول المعلقون داخل الصحف الصفقة التي تشمل خروج 
كما اثنوا على قرار القادة السياسيين القبول . ورأى بعض المعلقين أن هذه الصفقة هي أفضل شيء ممكن

 من الجنود في المستقبل الن االتفاق جعل به بينما حذر بعضهم من أن الصفقة قد تشجع على أسر المزيد
  . تبدو ضعيفة) إسرائيل(

  12/10/2011موقع فلسطين أون الين، 
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  قلة يسارية تسيطر على المحكمة العليا: رئيس لجنة الكنيست .34
شن رئيس لجنة الكنيست ياريف لفين، هجوما منقطع النظير على المحكمة العليا اإلسرائيلية، متهما إياها 

وأضاف . ، كما قال"قدرتنا على الحفاظ على وجودنا"تحرك وفق أجندة يسارية، وتشكل خطراعلى بأنها ت
أن قلة يسارية متطرفة سيطرت على الجهاز القضائي، وهي تحاول فرض قيمها على المجتمع 

  .اإلسرائيلي كله
خاللها إنه ال اليمينية، قال " أرض إسرائيل لنا"تصريحات لفين، وردت في مقابلة أجرتها معه مجلة 

يخشى قول ما يخشى الكثيرون قوله،  وادعى أن تجارب الماضي تثبت أن الذين انتقدوا المحكمة العليا 
  .والجهاز القضائي، نزلت على رؤوسهم فجأة ملفات واتهامات مختلفة

وله ما لفين انتقد أيضا تعاطي المحكمة العليا مع قضية إخالء البؤر االستيطانية التي تتجاهل على حد ق
، وتسارع إلى إصدار أوامر إخالء وهدم ضد المستوطنين، "حق الشعب اليهودي على أرضه"زعم أنه 

  .في وقت تتسامح مع الفلسطينيين على حد زعمه
  12/10/2011، 48موقع عرب

  
     أسرى فلسطينيين في سجون االحتالل 5204": بيتسليم" .35

 أسرى سياسيين فلسطينيين 5204ة أن ما يقدر بنحو  الحقوقية اإلسرائيلي"بيتسليم"ذكرت منظمة : د ب أ
ويتضمن هؤالء األسرى مقاومون انخرطوا في عمليات ضد  ."إسرائيلية"يقبعون حالياً في سجون 

. ، باإلضافة إلى بعض األعضاء السياسيين لفصائل مثل حركة حماس”إسرائيليين“عسكريين ومستوطنين 
  ."إسرائيلية“طينيين يقضون أحكاماً في سجون وال يتضمن ذلك العدد سجناء جنائيين فلس

  13/10/2011الخليج، الشارقة، 
  

   ألف مستوطن يهودي يدنسون الحرم اإلبراهيمي45 .36
 ألف مستوطن يهودي سيصلون الحرم 45أعلن جيش االحتالل اإلسرائيلي أن حوالي : الضفة الغربية

  ".عيد العرش اليهودي"حتفال بما يسمى اإلبراهيمي بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة لال
  13/10/2011السبيل، عمان، 

  
  "اسرائيل" كنس يهودية في أربعةتخريب  .37

قالت الشرطة االسرائيلية االربعاء ان اربعة كنس يهودية في مدينة صفد شمال : القدس ـ ا ف ب
وقال ميكي  .'ودالموت لليه'اسرائيل تعرضت للتخريب ليل الثالثاء وكتب المخربون على جدرانها 

الشرطة االسرائيلية باشرت التحقيق وتبحث في 'روزنفيلد المتحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس ان 
  .، مضيفا الى انه تم تخريب سيارة ايضا'حادث الليلة الماضية

  13/10/2011القدس العربي، لندن، 
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  نكبة   والعرب منذ ال"إسرائيل" عملية تبادل لألسرى بين 38: فروانة .38
انة، بأنه اذا تمت صفقة التبادل التي أعلن وقال الباحث لمختص بشؤون األسرى عبدالناصر فر: غزة

عنها، ونفذت على ارض الواقع كما هو مقرر لها، فان مجمل صفقات التبادل التي جرت ما بين 
 1948نية منذ العام حكومات االحتالل اإلسرائيلي والحكومات العربية وفصائل المقاومة العربية والفلسطي

  . عملية تبادل) 38(ولغاية اليوم سترتفع الى 
  13/10/2011، الدستور، عّمان

  
  "ألمعاء الخاوية"ـ النقب ينضمون لأسرى .39

انضم أسرى سجن النقب الصحراوي، لإلضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه باقي األسرى في 
  .  يوما16سجون االحتالل منذ 

ة في سجن النقب في رسالة بإنجاز صفقة شاليط، وأكدوا على وحدة الحركة ورحب الحركة األسير
  . األسيرة التي تخوض حرب األمعاء الخاوية

ويخوض األسرى لليوم السادس عشر على التوالي إضرابا مفتوحا عن الطعام، للمطالبة بإنهاء سياسة 
  .العزل، وتحسين ظروف معيشتهم في السجون وتحقيق مطالب أخرى
  12/10/2011، ع فلسطين أون الينموق

  
  تضامنا مع الحركة األسيرة ة تجاري جزئي يعم كافة محافظات الضفة الغربيإضراب .40

 عم اإلضراب التجاري الشامل لمدة ساعتين، امس، كافة محافظات الضفة الغربية، : وكاالت–محافظات 
  .وم السادس عشر على التواليتضامنا مع الحركة األسيرة التي تخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام للي

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أعلنت االثنين عن اإلضراب للتضامن مع األسرى، 
كما دعت اللجان الشعبية إلطالق سراح األسرى ونادي األسير الفلسطيني بالتعاون مع كافة الفعاليات 

وقد أغلقت المحال .  يوما وطنيا للتضامن مع األسرىوالقوى والمؤسسات في المحافظات، إلى جعل اليوم
  .التجارية كافة أبوابها من الساعة الثامنة صباحا
حمالت التضامن مع إضراب في ظل أخبار الصفقة " ترهل"وحذر مركز األسرى للدراسات، امس، من 

 بحوالي ألف التي أعلن عنها مساء أمس االول والتي تقضي بتبادل الجندي اإلسرائيلي غلعاد شاليط
في "وطالب مدير المركز رأفت حمدونة المؤسسات العاملة في مجال األسرى بتكثيف الفعاليات  .أسير

، ودعا الكل الفلسطيني إلى التوجه لخيام االعتصام والمساندة في كل المدن "هذه األوقات العصيبة
لوا اإلضراب من أجلها حتى انتصار األسرى على السجان وتحصيل كل حقوقهم التي دخ"الفلسطينية 

  ".وعلى رأسها إنهاء سياسة العزل االنفرادي
  13/10/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  األماكن المقدسة تنبع من روح عنصرية تسود غالبية المستوطنين على االعتداء:  القدسبطريرك .41

االعتداء على المقابر في " قال بطريرك القدس واألراضي الفلسطينية واألردن ثيوفيلوس الثالث إن :عمان
يافا والمسجد في طوبا الزنغرية وغيرها من جرائم الكراهية التي تمس األماكن المقدسة تنبع من روح 

  ".عنصرية تسود غالبية المستوطنين، ترى في دمار اآلخر وإهانته والمساس بمقدساته رفعة لشأنها
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جرائم الكراهية بما " البطريركية بالقدس المحتلة ودان ثيوفيلوس خالل استقباله أمس وفوداً أجنبية في مقر
المتطرفين يحاولون إشغال فراغ التباطؤ "، معتبراً أن "فيها االعتداءات على المساجد والكنائس والمقابر

في العملية السياسية، من خالل كسب الوقت لتمرير مخططاتهم التوسعية وتنفيذ برامجهم الهمجية التي 
  ". السماويةترفضها جميع الديانات

  13/10/2011، الغد، عّمان
  

   فرح في غزة تشوبها غصة لعدم إطالق سعدات وقياديين في حماسأجواء .42
 الماضية بعد اإلعالن عن 48غمرت الفرحة قطاع غزة خالل الساعات الـ :  فتحي صباح-غزة 

يرات ترحب التوصل الى صفقة لتبادل األسرى، وفور اإلعالن عن الصفقة، جابت شوارع القطاع مس
باالتفاق، ونزل الغزيون الى الشوارع ليال فرحين بقرب إطالق األسرى، وأطلقوا األعيرة النارية في 
الهواء بكثافة، فيما غمرت الفرحة المضربين عن الطعام في خيمة التضامن مع األسرى المضربين عن 

  .زة، بالغبطةالطعام في السجون اإلسرائيلية، المقامة أمام مقر الصليب األحمر في غ
ونظمت القوى الوطنية واإلسالمية واتحاد لجان العمل الزراعي ونقابة محامي فلسطين وغيرها مسيرات 
اتجهت نحو خيمة التضامن أمس، إال أن ابتسامات شاحبة سرعان ما علت شفاه الكثير من الغزيين، 

 المكتب السياسي للحركة بعدما أكد عضو» حماس«و» الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين«خصوصاً أنصار 
أحمد سعدات وعدداً من كبار قادة » الشعبية«عزت الرشق ما أعلنته إسرائيل من أن األمين العام لـ 

  .الحركة العسكريين غير مشمولين في الصفقة
  13/10/2011، الحياة، لندن

  
  بعد طلب األونروا إخالء البركسات في مخيم النهر البارد دةأزمة جدي: لبنان .43

في مخيم نهر البارد أنفسهم لمنازلة جديدة في » البركسات الحديدية«استنفر قاطنو : براهيمعمر ا
معاركهم، التي يخوضونها منذ ثالث سنوات ونصف السنة في سبيل استعادة الحقوق، وتوفير حياة الئقة 

لة، تبلغت قبل فترة  عائ130لعائالتهم، وهم اليوم على أبواب مواجهة تأخذ بعداً اجتماعياً بحتاً يطال نحو 
من مشرفة الشؤون االجتماعية في األونروا بأن قراراً اتخذ بإزالة المجمع، من دون توضيح األسباب 

السبب يعود لسوء أوضاع البركسات وعدم نجاعة «وإن كانت المعلومات المتوافرة أكدت على أن 
  .»التحسينات التي تقام عليها

ان الكثيرين من فعاليات وأبناء المخيم، الذين كانوا انتقدوا الطريقة وإذا كان القرار المفاجئ القى استحس
التي تم اعتمادها إلنشاء ذلك المجمع قبل نحو أربع سنوات، من دون أن يراعي الحد األدنى من الشروط 

، »البركسات«المطلوبة للعيش، إال أنه في المقابل خلق حاالً من السجال في أوساط المقيمين في تلك 
للواقع االقتصادي واالجتماعي لألهالي، » األونروا«المطروحة من » البدائل« لعدم مقاربة الحلول نظراً

 150الذين سجلوا اعتراضهم على المبلغ الذي حددته الوكالة للعائالت التي ستخلي البركسات، وهو 
  .»ال يكفي الستئجار مخزن داخل المخيم«دوالرا أميركيا، والذي بحسب بيان صادر عنهم 

  13/10/2011، السفير، بيروت
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  27 وليس 35عدد االسيرات في السجون االسرائيلية : نادي األسير .44
 كشفت محامية نادي االسير ومسؤولة ملف االسيرات جاكلين الفرارجة، ان عدد -"معا" خاص -بيت لحم

ياسي لحركة  اسرة كما صرح رئيس المكتب الس27 اسيرة، وليس 35االسيرات في السجون االسرائيلية 
  .حماس خالد مشعل

) 35(ان عدد األسيرات حتى إعداد هذا التقرير " معا"واوضحت جاكلين بشكل تفصيلي في حديث لوكالة 
  :أسيرة موزعين من حيث الوضع القانوني إلى

  .أسيرة) 27: (عدد األسيرات المحكومات -
  .أسيرة) 5: (عدد األسيرات الموقوفات-
  .أسيرات) 3: (داريعدد األسيرات المحكومات إ-

  13/10/2011، وكالة معاً اإلخبارية
  

  مؤسسة ثقافية فلسطينية تصدر أول البوم موشحات فلسطيني .45
تستعد مؤسسة ثقافية فلسطينية الصدار أول البوم غنائي من الموشحات :  علي صوافطة-رام اهللا 

  .سابن مدينة نابل) 1998-1923(الفلسطينية للموسيقار الراحل روحي الخماش 
نجحنا في مؤسسة نوى "لرويترز ) نوى(وقال نادر جالل مدير عام المؤسسة الفلسطينية للتنمية الثقافية 

بعد عامين من البحث والجمع من اصدار البوم سيكون االول في المكتبة الموسيقية الفلسطينية ضمن 
بي الذي كان في فلسطين الهادف الى جمع التراث الموسيقي الفلسطيني والعر) هنا القدس(برنامج كبير 

   ."1948قبل عام 
سيكون الجمهور الفلسطيني والعربي على موعد انطالقا من الشهر القادم مع حفالت غنائية لما "واضاف 

يتضمنه اول البوم موشحات فلسطيني للمؤلف والموسيقار الفلسطيني روحي الخماش الذي له اسهامات 
  ."ة في منتصف القرن الماضيواضحة في اغناء الحركة الموسيقية العربي

  13/10/2011، وكالة رويترز لألنباء
  

  اإلخوان المسلمون يهنئون مشعل بإتمام صفقة األسرى .46
همام سعيد اتصاال برئيس المكتـب الـسياسي لحركـة          . أجرى مراقب عام جماعة اإلخوان المسلمين د      

وأشـاد  .ا باتمام صفقة تبادل األسرى    المقاومة اإلسالمية الفلسطينية حماس خالد مشعل مساء الثالثاء مهنئ        
ـ    ، الفتا إلى أن الصفقة شملت أسرى وصلت محكوميـاتهم          "اإلنجاز التاريخي المشرف  "سعيد بما وصفه ب
  .إلى آالف السنين

ما أخـذ بـالقوة   "ونوه إلى أن إتمام هذه الصفقة يدلل على مقدرة المقاومة على استخالص الحقوق، قائال               
  ".يسترد بالقوة

13/10/2011،  عّمانالدستور،  
   

   األسرى مفتوح عن الطعام تضامنا مـع إلضراب يدعو "الوحدة الشعبية" .47
دعا حزب الوحدة الشعبية الى المشاركة في اإلضراب المفتوح عن الطعام، تضامناً مع األسـرى                :عمان

  .في سجون االحتالل



  

  

 
 

  

            25ص                                     2291:                العدد13/10/2011الخميس  :التاريخ

ننسى انه سيبقى أكثـر مـن       يجب أن ال    »:وعلق الحزب في بيان امس على صفقة تبادل األسرى بالقول         
وفي مقدمتهم أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمـد        ..  أسير في سجون ومعتقالت العدو     5000

وجمال أبو الهيجا القيادي في حركة حماس وعـدد         .. سعدات والقياديان مروان البرغوثي في حركة فتح      
  .آخر من قيادات االسرى

13/10/2011، الدستور، عّمان  
  

  اعتصام تضامني مع أسرى المعتقالت الصهيونية: دناألر .48
نفذ عشرات النقابيين والحزبيين عصر أمس في مجمع النقابات المهنية، اعتصاما تـضامنيا مـع               : عمان

األسرى والمعتقلين في السجون اإلسرائيلية، الذين دخلوا في إضراب مفتوح عـن الطعـام منـذ نحـو                  
  .أسبوعين

نقف اليوم ألجل الحريـة، ولنحيـي صـمود         "ب المهندسين عبداهللا عبيدات     وقال رئيس مجلس النقباء نقي    
ودعا العالم أجمع والمجموعة الرباعيـة والمؤسـسات الدوليـة          ".األبطال خلف قضبان األسر واالعتقال    

للتحرك العاجل من أجل حماية األسرى من سياسة إسرائيل، الرامية إلى المساس بحقوقهم، والتي تهـدد                
  .ا إلى وجود أخبار تؤكد تدهور الحالة الصحية للعديد منهمحياتهم، منوه

  13/10/2011، الغد، عّمان
  

   معتقال) 27(يصل الى قرابة " إسرائيل" عدد المعتقلين األردنيين في :عمان .49
 وزارة الخارجية على لسان مصدر مطلع فيها عدم معرفتهـا بوجـود             أكدت: الهادي  نيفين عبد  - عمان

، مـشيرة الـى ان      "إسـرائيل "و بين حركة حماس     األسرى تشملهم صفقة تبادل     يينأردناسماء لمعتقلين   
  .باألسماء قائمة رسمية اآلن لم تصدر حتى "إسرائيل"

ـ    االمنيين والسياسيين يصل الى قرابة      "إسرائيل" في   األردنيينان عدد المعتقلين    " الدستور"وقال المصدر ل
بصفقة تبادل االسرى، قـال     )  مؤبدا 16( احالم التميمي    األسيرةوحول ما اثير عن شمول       .معتقال) 27(

  .انه لم يرد اي معلومات رسمية بهذا االمر
ـ        ان معلومات غير رسمية تلقتها امس اسرته بأن        " الدستور"الى ذلك، قال شقيق االسيرة التميمي، صخر ل

ود عدد آخر مـن     احالم ستكون ضمن قائمة المفرج عنهم في اطار صفقة تبادل االسرى، اضافة الى وج             
  .واكد التميمي ان شقيقته فور االفراج عنها ستعود الى االردن. ممن احكامهم مرتفعةاألردنيين

13/10/2011، الدستور، عّمان  
  

   أسيرا فلسطينيا من السجون اإلسرائيلية 1027مسيرة احتفالية بمناسبة قرب خروج  .50
المية واللجنة الوطنية لألسرى والمفقـودين      نفذت فعاليات شعبية وحزبية بدعوة من الحركة اإلس       : عمان

األردنيين في السجون الصهيونية، مسيرة امس انطلقت من مجمع النقابات المهنية باتجاه شـارع الثقافـة     
  ."إسرائيل"بالشميساني، واختتمت بوقفة احتفالية بمناسبة إتمام صفقة تبادل األسرى بين حماس و

13/10/2011، الدستور، عّمان  
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  "إسرائيل" تبادل األسرى مع  حماس بصفقةيهنئ حزب اهللا .51
  واسرائيل، » حماس«بإتمام اتفاق عملية تبادل األسرى بين حركة  ي بيانف» حزب اهللا«أشاد 

عن عظيم سروره وافتخاره بالنصر الكبير الذي أحرزته المقاومة في فلسطين، وتقديره العالي             «وأعرب  
ان هذا اإلنجاز يسقط نهائيا وهم اعتقـاد الـبعض          «، معتبرا   »لقدسية تحرير كل األسيرات الفلسطينيات    

بإمكان تحقيق أي تقدم أو استعادة أي حق عبر نهج المفاوضات أو توسـل المجتمـع الـدولي والقـوى                    
الكبرى، كما أننا نتطلع بتفاؤل إلى أن المقاومة في فلسطين بجهدها وجهادها ستنجز عملية تحرير بقيـة                 

  .»األسرى
13/10/2011، السفير، بيروت  

  
  يهاحماس شاورتنا قبل التوقيع علصفقة األسرى جيدة و: تركيا .52

قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إنه يرحب باتفاق مبادلة األسرى بين دولة االحتالل وحركة 
حماس والذي شمل إطالق سراح الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليط مقابل اإلفراج عن نحو ألف 

نتعامل مع هذا األمر "، وقال للصحفيين في أنقرة 12/10وقال داود أوغلو يوم األربعاء . ر فلسطينيأسي
باعتباره مسألة إنسانية، لذلك حاولنا اإلسهام في كل مراحل المفاوضات، وباألمس اتصل خالد مشعل 

  ". وقدم معلومات قبل التوقيع على االتفاق وتشاورنا بشأنه، هذا اتفاق جيد
داود أوغلو ردا على سؤال عما إذا كانت بالده ستستضيف المنفيين من األسرى الفلسطينيين على وأكد 

هذه األمور يتعين التعامل معها أثناء المبادلة، لم "وقال . استعداد بالده في اإلسهام في جميع جهود السالم
بشأن االتفاق، هذه خطوة توضع على جدول أعمالنا بعد، لكن كما قلت ابلغنا باألمس وأجرينا مناقشات 

  ." إيجابية وتركيا مستعدة لمواصلة اإلسهام في كل مرحلة
  12/10/2011موقع فلسطين أون الين، 

  
  "إسرائيل"و بين حماس األسرى التعاون اإلسالمي ترحب باتفاق تبادل منظمة .53

، ورحب األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي، البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغل: عواصم وكاالت
انجاز للقضية "باإلعالن عن إتمام صفقة لتبادل األسرى الفلسطينيين مع الجانب اإلسرائيلي، ووصفها بأنه 

طراف التي أسهمت في  الدور الذي قامت به كل من حركة حماس ومصر وكافة األ، مثمناً"الفلسطينية
، في بيان صحافي األربعاء، باإلفراج عن كافة األسرى الفلسطينيين من السجون ووطالب أوغل .إنجاحها

 إطالق سراح أكثر من ألف أسير فلسطيني من سجون إسرائيل، اإلسرائيلية، دون شرط أو تمييز، معتبراً
 عن أثره في تخفيف المعاناة عنهم وعن الً يضاف إلى ملف األسرى الفلسطينيين، فض فلسطينياًنجاحاً

  .عائالتهم
  13/10/2011، لندن، القدس العربي

  
  "إسرائيل"و بين حماس األسرى الدول العربية ترحب باتفاق تبادل جامعة .54

نبيل العربي باإلعالن  . رحب األمين العام لجامعة الدول العربية د: وفاطمة حسن، أحمد علي-القاهرة 
 عن أمله في بادل األسرى الفلسطينيين مع الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط، معرباًعن إتمام صفقة لت

وقال  . آالف أسير6اإلفراج عن باقي األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي البالغ عددهم 
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لى العربي في تصريحات للصحافيين، ردا على سؤال حول ما إذا كان اإلعالن عن هذه الصفقة سيؤثر ع
االجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية المقرر انعقاده اليوم الخميس على مستوى المندوبين 

لو تم اإلفراج عن ألف أسير منهم فهذا أمر عظيم : الدائمين لبحث التضامن العربي مع هؤالء األسرى
  .لسطينييننرحب به في الجامعة، ولكننا نأمل مواصلة الجهود لإلفراج عن باقي األسرى الف

  13/10/2011العرب، الدوحة، 
  

   يمهد لتسوية شاملة"إسرائيل"تأمل بتفاهم بين حماس وورحب بصفقة األسرى ت قطر .55
 في اجتماعه أمس بصفقة تبادل األسرى التي تم االتفاق  القطري رحب مجلس الوزراء: قنا–الدوحة 

رى الفلسطينيين واألسير اإلسرائيلي وهنأ المجلس األس .عليها بين حركة حماس والحكومة اإلسرائيلية
الذين سيتم اإلفراج عنهم بموجب هذه الصفقة، كما هنأ أسرهم و حماس والسلطة الفلسطينية وكل الشعب 

وعبر المجلس عن تقديره لمصر وكافة الدول واألطراف التي أسهمت في إبرام  .الفلسطيني لهذا اإلنجاز
، بما يساعد في تحقيق كافة "إسرائيل"ا بداية تفاهم بين حماس وهذه الصفقة، معرباً عن أمله بأن يكون هذ

استحقاقات السالم وصوالً إلى تسوية شاملة، وفي مقدمتها إنهاء احتالل األراضي الفلسطينية وإقامة 
  .م وعاصمتها القدس الشريف1967الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 

  13/10/2011العرب، الدوحة، 
  

  "إسرائيل" اقتراحاً لتضييق الفجوة بين حماس و20 قدمت أكثر من مصر": الحياة" .56
 اً مصرياً مصدر، أن جيهان الحسيني،القاهرةنقالً عن مراسلتها في  13/10/2011، لندن، الحياةنشرت 
 اتفاق التبادل األسرى التي تم التوافق عليها إلى في التوصل أدت كشف للحياة المساعي التي اًموثوق

 "إسرائيل"و حماس  حركة لتضييق الفجوة بين اقتراحا20ً من أكثرن مصر قدمت أ إلىرا أخيراً، مشي
 "إسرائيل" عندما وافقت األخيرةن تقدماً حصل في الجولة أ وأوضح.  الثالثة الماضيةاألشهرعلى مدى 

 ،إسرائيليين أيديهم ملطخة بدماء أنسيراً ممن ترفض إطالقهم بدعوى أ 70 من بين 40 إطالقعلى 
 عن اإلفراجن المرحلة الثانية من أ وأضاف. " من مطالبها%60حماس بذلك تكون حققت " أنمضيفا 
 بالتوافق بين الجانبين المصري أسماؤهمسيراً بعد شهرين سيتم تحديد أ 550 تتضمن إطالق األسرى

  .واإلسرائيلي
ق األوسط المصرية  وكالة أنباء الشر، أنالقاهرة من 13/10/2011الشرق األوسط، لندن، وأضاف 
 في التوصل التفاق بين  مهماًذكرت أن رئيس المخابرات المصرية مراد موافي لعب دوراً الرسمية

اللواء مراد موافي نجح في عقد الصفقة، وإن مباحثاته مع الجانب "وقالت الوكالة إن .  وحماس"إسرائيل"
  ."مين نتنياهواإلسرائيلي تمت عبر الهاتف مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيا

  
  شاليط تنفي تسلمها القاهرة .57

، شاليطنفت مصادر مصرية مطلعة تسلم بالدها للجندي اإلسرائيلي المختطف جلعاد : القاهرة، القدس
صفقة تبادل " إن، مضيفة "هذا األمر غير صحيح بالمرة"وقالت مصادر مصرية مطلعة للراي إن 
  ."األسرى ستتم بصورتها النهائية خالل أيام

  13/10/2011راي، الكويت، ال
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  "المقاومة هي الحل"صفقة تبادل األسرى تؤكد أن : اتحاد األطباء العرب .58

 لها، بإتمام صفقة تبادل راًق رحبت األمانة العامة التحاد األطباء العرب، التي تتخذ من القاهرة م:القاهرة
خارجية باالتحاد، في بيان األسرى بين حركة حماس واالحتالل اإلسرائيلي، وأكد لجنة العالقات ال

إصرار المقاومة على مطالبها جعل من المستحيل ممكنًا، "أن  ،نسخة عنه" قدس برس"صحفي تلقت 
وأدخل البهجة إلى قلوب أكثر من ألف أسرة فلسطينية وأعاد األمل لمئات األسرى أصحاب المحكوميات 

إن إتمام الصفقة "وقال  ".ذهب هدراالعالية أن هناك من يتذكرهم وأن تضحياتهم ألجل قضيتهم لم ت
واإلفراج عن األسرى؛ ليؤكد أن المقاومة أقدر على استعادة الحقوق، وأن ثورات الربيع العربي أعطت 

  ".األمل للفلسطينيين ولكل صاحب حق مهدر بأن حقه سوف يعود ولو طال الزمن
  12/10/2011قدس برس، 

  
  ل األطراف نجاح لك صفقة األسرىإتمام:  سياسيونخبراء .59

 أرجع خبراء سياسيون نجاح صفقة مقايضة الجندي اإلسرائيلي : وفاطمة حسن، أحمد علي-القاهرة 
 أسيرا فلسطينيا على مرحلتين، إلى رغبة حماس الملحة في تحقيق شعبية في 1027جلعاد شاليط مقابل 

  .اهو لضغوط داخلية شديدةالساحة السياسية الفلسطينية، وتعرض رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتني
 أن نتنياهو قد أبدى مرونة ، رئيس وحدة إسرائيل بمركز دراسات الشرق األوسط، طارق فهمي.ورأى د

كبيرة في إتمام الصفقة بسبب الضغوط الداخلية الكثيرة التي يتعرض لها من قبل قوى سياسية إسرائيلية 
داخلي من أجل استكمال الصفقة واسترجاع كثيرة، متمثلة في رئيس الكنيست ورئيس جهاز األمن ال

شاليط، إضافة إلى رغبته في تحقيق أي انتصار على الساحة السياسية الداخلية، خاصة بعد ثورة الخيام، 
وإحراج نتنياهو في حالة عدم إتمام , والتهديد من قبل حزب االتحاد القومي بحل االئتالف مع الحكومة

اليط يرجع بشكل كبير للواء مراد موافي رئيس جهاز المخابرات وأكد فهمي أن نجاح صفقة ش .الصفقة
 الذي قام للمرة األولى بإجراء اتصاالت مع ،العامة المصرية، وأن موافي هو المهندس الحقيقي للصفقة

  .جميع أطراف األزمة بنفسه، وحاول تفكيك عواملها
 تها الشديدة في أن تكون شريكاًأما بالنسبة لرغبة حماس في إتمام الصفقة، فأرجعها فهمي إلى رغب

  خاصة بعد أن خطفت منظمة التحرير الفلسطينية األضواء بخطاب أبو، للسياسات الفلسطينيةوصانعاً
  .مازن الشهير في األمم المتحدة

 حيث رأى أن هذه الصفقة تعزز من وجود ،القادر ياسين واتفق معه الكاتب والمؤرخ الفلسطيني عبد
نية الفلسطينية على حساب األطراف األخرى، وبالنسبة لنتنياهو فهو يقدم حماس في الحركة الوط

ترضيات للشارع اإلسرائيلي ألنه في أمس الحاجة لتهدئة الداخل، كما أن نتنياهو يريد أن يظهر بمظهر 
خاصة في قضية , السياسي المرن الذي يقدم تنازالت للشعب الفلسطيني، ينسي به العالم تزمته السابق

أن نجاح مصر في إتمام الصفقة يغطي على "وأضاف ياسين  .فلسطين مقعدا في األمم المتحدةمنح 
وأكد . "االرتباك الداخلي الذي تعاني منه الحكومة الحالية، ويسهم في تحسين الصورة الخارجية لمصر

  .ياسين أن هذه الخطوة تمثل نجاحا للشعب الفلسطيني وحركته الوطنية
البحراوي أن توقيت نجاح الصفقة يدل على تدخل مصري قوي عن طريق وسطاء  إبراهيم .فيما يرى د

. متعددين من ناحية ومن ناحية أخرى احتياج الحكومة اإلسرائيلية إلى تحقيق أي إنجاز في الوقت الحالي
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أولها لمنظمة حماس لتشددها وممارستها ، يحسب نجاح إتمام الصفقة إلى عدة جهات": وأضاف البحراوي
وبالتالي ضغط هذا الرأي على حكومته بدرجة كبيرة ,  شديدة على الرأي العام اإلسرائيليضغوطا

, وأكد البحراوي أن حماس تبحث عن شعبية لها في الشارع الفلسطيني ."إلجبارها على قبول الصفقة
ي وإتمام الصفقة نصر حقيقي ومستحق لها ستسعى إلى استخدامه لرفع أسهمها في الشارع الفلسطيني ف

  .مقابل محمود عباس
  13/10/2011العرب، الدوحة، 

  
  على أسطول الحريةهجوم ال بشاركوا إسرائيليين التركي يطلب اعتقال االدعاء .60

 174 طلب القبض على  تركياً مدعياًإن األربعاء التلفزيونية يوم "ترك.ان.ان.سي" قالت قناة :اسطنبول
 على متن سفينة كانت أتراك قتل فيه تسعة ئيليإسرا لمزاعم مشاركتهم في هجوم عسكري إسرائيلياً

 مدعي اسطنبول إن االلكتروني موقعها علىوقالت القناة  . قطاع غزة العام الماضيإلىتحمل مساعدات 
  . وزارة العدل يطلب القبض على من نفذوا الهجوم ومن أمروا بهإلىمحمد عاكف اكينجي كتب 

  . يعرف بأمر هذا الطلب وانه سيتحقق منهوقال مسؤول اتصلت به رويترز للتعليق انه ال
  12/10/2011وكالة رويترز، 

  
   عن قتل ستة جنود على الحدود بسيناء"إسرائيل" من  رسمياً تؤكد تلقيها اعتذاراًمصر .61

  اعتذاراً"إسرائيل"أكد وزير خارجية مصر محمد كامل عمرو صحة األنباء التي أفادت بتقديم : القاهرة
 . أغسطس الماضي/ آب18شهاد أفراد األمن المصريين الستة على الحدود يوم  حول حادث استرسمياً

 عن وزارة الدفاع  صادراً رسمياًمصر تلقت بالفعل كتاباً"وقال عمرو، في تصريحات صحافية أمس، إن 
اإلسرائيلية، تعرب فيه إسرائيل عن اعتذارها وعميق أسفها، وكذلك مواساتها ألسر الضحايا الذين سقطوا 

وأضاف عمرو أن هذه الخطوة من جانب إسرائيل تمثل . " جراء النيران اإلسرائيلية في ذلك اليوممن
  .استجابة للمطلب المصري الصادر عن اللجنة الوزارية التي تشكلت لمتابعة الحادث وتداعياته

  13/10/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  "إسرائيل "مع صفقة الغاز فياألموال  غسل بتهمة سنوات لحسين سالم سبعالسجن : مصر
قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بمعاقبة رجل األعمال الهارب حسين سالم :  محمد أحمد-القاهرة 

 سنوات، وإلزامهم متضامنين بدفع غرامة مالية قدرها 7 بالسجن لمدة "غيابياً"ونجله خالد وكريمته ماجدة 
كاب جريمة غسل أموال قيمتها تزيد على ملياري  ماليين دوالر وذلك إثر إدانتهم بارت6 مليارات و4

  ."إسرائيل"دوالر حصلوا عليها من جريمة التربح في صفقة تصدير الغاز المصري إلى 
  13/10/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  "أبو حصيرة" يرفضون استضافة مصر لمولد  مصريوننشطاء .62

 "أبو حصيرة"اعي تنظيم احتفاالت  مس مجدداً"مدونون ضد أبو حصيرة"رفض نشطاء حركة : القاهرة
 ديسمبر المقبل، وإعالن المواقع اإلخبارية ووسائل اإلعالم / بدمنهور نهاية كانون األول"دمتيوه"بقرية 

 لمطالبة الجانب المصري بفتح "إسرائيل"اإلسرائيلية سعي حاخامات يهود لدى القنصلية المصرية في 
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وطالبت الحركة، في بيان لها، المجلس العسكري وحكومة . لمعتادالباب لليهود لالحتفال بالمولد السنوي ا
 في الوقت الذي تشهد فيه "أبو حصيرة«" عصام شرف بأن تبلغ الحكومة اإلسرائيلية أن إثارة زيارات .د

  .مصر انتخابات تشريعية أمر مستهجن، وال يمكن قبوله
  13/10/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  "إسرائيل" إلبقائه على العالقات الوثيقة مع يمصرالعسكري  يهاجم المجلس الالظواهري .63

 في شريط فيديو بثه ، زعيم تنظيم القاعدة،هاجم أيمن الظواهري: محمود حبوش واندرو هاموند -دبي 
 على العالقات إلبقائه يمصرال المجلس العسكري األربعاء، على شبكة االنترنت يوم لإلسالميينموقع 

 لدعم االنتفاضات  لم يفعل شيئاًوألنه ، من قصف غزة"إسرائيل" لمنع  لم يفعل شيئاً،"إسرائيل"بـالوثيقة 
  ."إسرائيل" أغسطس في جنوب / آبوأثنى الظواهري على هجوم شنه مسلحون في .العربية

 سفارتها في إلى "إسرائيل" على استمرار الضغط حتى ال يعود سفير وحث الظواهري المصريين أيضاً
 تستمروا في هذه االنتفاضة الشعبية أنعليكم " :قائالً" أحرار مصر وشرفاءها"الظواهري وقال  .القاهرة

  ."إسرائيل وتلغى معاهدة السالم مع اإلسرائيليةحتى تطرد السفارة 
  12/10/2011وكالة رويترز، 

  
   أطفال فلسطينيين إلى تركيا للعالجثالثةنقل : أنقرة .64

رة عن تمكنها من نقل ثالثة أطفال فلسطينيين عبر منفذ رفح أعلنت السفارة التركية بالقاه :القاهرة
  .الحدودي مع مصر، ليتم نقلهم الحقاً إلى تركيا، وإخضاعهم لعملية جراحية، تستهدف إنقاذ حياتهم

  14/10/2011الخليج، الشارقة، 
  

  واشنطن تعلن معارضتها ألي محاولة لشرعنة البؤر االستيطانية في االراضي المحتلة .65
الواليات المتحدة االربعاء معارضتها ألي محاولة اسرائيلية لـشرعنة البـؤر االسـتيطانية فـي               أعلنت  

  .االراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد ان شكلت اسرائيل لجنة لدراسة الموضوع
للواليات المتحدة سياسة واضحة تقول إننـا ال        "وجاء في تصريح اصدرته وزارة الخارجية األمريكية ان         

نحـن  : "وجاء في التصريح االمريكي ايـضا  ."بشرعية النشاط االستيطاني االسرائيلي المتواصلنعترف  
نعارض اي محاولة تهدف الى شرعنة البؤر االستيطانية التي يعرقل تشييدها الجهود التي نبذلها في سبيل            

نحـث  "الخيـر   وجاء في تصريح الخارجية االمريكية ا      ."تحقيق السالم، ويتناقض مع التزامات اسرائيل     
الطرفين على االستفادة من المقترحات التي طرحتها الرباعية الدولية والعودة الى طاولـة المفاوضـات               

  ."المباشرة
  12/10/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 

  
  مسعى الحصول على الدولة الفلسطينية لن يحقق شيئا: كلينتون .66

المريكية هيالري كلينتون ان المساعي الفلسطينية للحصول       قالت وزيرة الخارجية ا   :  رويترز –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 
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 ايلول والتي تطلب عضوية كاملة بالمنظمة الدولية لن تعطـيهم دولـة وان              23ي  الرسمية التي سلمت ف   
  .المسار الوحيد القابل للتطبيق هو المفاوضات المباشرة مع اسرائيل

ان «التي يجري توضـيحها للفلـسطينيين       » القضية الصائبة «وقالت الوزيرة االمريكية واصفة ما سمته       
 الي شيء في المستقبل المنظور وحتى اذا وصل الى شيء فانكم            مسعى االنضمام لالمم المتحدة لن يصل     

وعليه فانكم فعلـتم مـا      «واضافت قائلة   . »هذا لن يحدث  . لن تحصلوا على دولة من خالل االمم المتحدة       
تحتاجونه الظهار جدية هدفكم وعليكم االن ان تعودوا الى المفاوضات حيث يمكنكم في الواقع ان تبـدأوا                

  .»دودالحديث بشأن الح
  13/10/2011، الدستور، عّمان

 
  شاليط  باالفراج عناالتحاد األوروبي يرحب فقط  .67

 رحب االتحاد األوروبي األربعاء بقرب عودة الجندي اإلسرائيلي األسير في إطـار             : وكاالت -بروكسل  
ـ         ".إسرائيل"و" حماس"االتفاق الذي تم التوصل إليه بين حركة         سياسة وقالت الممثلـة العليـا لألمـن وال

أرحب بشدة بخبر أن جلعاد شاليط سيتمكن قريبـا         "الخارجية في االتحاد كاثرين آشتون في بيان صحفي         
  ". سنوات من االعتقال، وانتهاء المحنة الطويلة التي عانى منها وعائلته5من العودة إلى منزله بعد 

ـ  " إسرائيل"وأشارت إلى أنها عبرت خالل زياراتها السابقة إلى          ق ودعـم االتحـاد األوروبـي       عن القل
أثني على عمل كل من جهدوا لضمان إطـالق سـراحه،           "والمجتمع الدولي الكبير لعائلة شاليط موضحة       

  ".وخصوصا المفاوضين المصريين واأللمان
ولم تذكر المسؤولة األوروبية على ذكر األسرى الفلسطينيين، الذين سيطلق سراحهم أو الذي سيبقون في               

  .يليةالسجون اإلسرائ
  12/10/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
  صفقة تأخرت كثيراال: ترحب باالتفاق لالفراج عن شاليطواشنطن  .68

في واشنطن، صرح الناطق باسم البيت االبيض جاي كارني بأن الواليات المتحـدة     :  الوكاالت –عواصم  
ورأى ان  . طفراج عن شالي  في غزة الى اتفاق مبادلة لال     " حماس"تعبر عن سعادتها لتوصل اسرائيل وقادة       

  .الصفقة تأخرت كثيرا
  13/10/2011، النهار، بيروت

  
  مؤلماًو كان األسر طويل األمد :الفراج عن شاليطباترحب بريطانيا  .69

رحب وزير الخارجية ويليام هيغ األربعاء باإلتفاق بين إسـرائيل وحركـة المقاومـة              : عواصم وكاالت 
إلسرائيلي المحتجز لديها منذ خمس سنوات، في إطـار صـفقة           لإلفراج عن الجندي ا   ) حماس(اإلسالمية  

ومع ذلك  .. لقد كان احتجاز شليط في األسر من بدايته عمالً غير مبرر إطالقاً           'وقال هيغ    .لتبادل األسرى 
يسرنا أن تحصل   'واضاف  . ' أعوام طويلة، ولطالما دعونا إلى اإلفراج غير المشروط عنه         5استمر أسره   

  ية التي تأخرت كثيراً، وقد كان األسر طويل األمد لشاليط مؤلماً لعائلته، وآمل أن يلتـئم                أخيراً هذه العمل  
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تـدعم كـل    'واشار وزير الخارجية البريطانية إلى أن المملكة المتحـدة          . 'شمله معها بأقرب وقت ممكن    
  .'الجهود من هذا القبيل لبناء جسور الثقة بين كل األطراف

  13/10/2011، القدس العربي، لندن
  

  شاليطباالتفاق لالفراج عن   ويهنئ نتانياهو"سعيد جداً"ساركوزي  .70
سعادته الكبرى بالتوصل إلى اتفاق إلطالق      « اعرب الرئيس نيكوال ساركوزي عن       - أ ف ب     -باريس  

وأعلن قصر اإلليزيه في بيان مساء اول من امس ان ساركوزي هنأ رئـيس الـوزراء                . »غلعاد شاليت 
شكر كل الـذين    «، و »أجرى محادثات مع نوعام شاليت    «، كما   »هذا النجاح الكبير  «بـ  بنيامين نتانياهو   

كما أشاد وزير الخارجية الفرنسي آالن جوبيـه        . »ساهموا في التوصل إلى هذا االتفاق، خصوصاً مصر       
إطـالق ألـف سـجين      «إن  » فرانس انفو «السلطات اإلسرائيلية، وقال إلذاعة     » بشجاعة«صباح امس   

  .»يتطلب ذلك) فلسطيني(
  13/10/2011، الحياة، لندن

  
  شافيز يتبرع ببناء مستشفى في االراضي الفلسطينية .71

 اعلن الرئيس الفنزويلي شافيز عن تبرع بالده ببناء مستشفى فـي االراضـي              : وفا – باريس   -كراكاس  
صـحفي  وكان شافيز يتحدث في مـؤتمر       . وتوسيع نطاق الدعم والتعاون مع السلطة الوطنية       الفلسطينية

  ,مشترك مع الرئيس محمود عباس في القصر الرئاسي في كاراكاس بعد مباحثات بين وفدي البلدين 
ووصف شافيز وضعه الصحي اآلن بأنه على اكمل وجه وامتدح الرئيس محمود عباس ووصـفه بانـه                 

اعرب و .رمز واكثر من رئيس النه كرس حياته للنضال متسلما الراية من الرئيس الراحل ياسر عرفات              
  .الرئيس الفنزويلي عن امله في زيارة فلسطين العام المقبل

  13/10/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  تقترح اجتماعا بين الفلسطينيين واإلسرائيليين في األردن" الرباعية" .72
،  أعلنت وزارة الخارجية األميركية أن اللجنة الرباعية الدولية حول الشرق األوسط           : تغريد الرشق  -عمان

أن يعقد اجتماع بين ممثلين عن السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل، في األردن، وذلك فـي               " اقترحت"
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نوالنـد،         .الحالي) اكتوبر( من شهر تشرين األول      23الـ

 اإللكترونـي، إن هـذا      بمؤتمر صحفي عقدته في مقر الوزارة أول من أمس ونُشر على موقع الـوزارة             
، معربة عن أمل الواليات المتحدة األميركية       "يشكل البداية للمباحثات في مفاوضات سالم جديدة      "االجتماع  

  ". إيجابية"بأن تكون استجابة الطرفين لهذا المقترح 
  13/10/2011، الغد، عّمان

 
  هواجس ليست في محلّها:  والبطريركية المارونيةالسوريون .73

  جوزيف الياس
 علـى صـفحات     2011) سبتمبر( أيلول   9سمعتُ ما سمعتُ عبر موجات األثير، وقرأتُ ما قرأتُ يوم           

الصحف، وفيه ما نُسب من أقوال إلى البطريرك الماروني بشارة الراعي في أثنـاء زيارتـه لبـاريس،                  
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ن النطق به بالحرف،    فإن صح ما قيل أو روي، وكا      . فأدهشني ما سمعتُ وما قرأتُ، وربما أحزنني قليالً       
وبـين  . أي كما ُأذيع ونُشر، فأنا أسمح لنفسي بأن أقول شيئاً في هذا هو أقرب إلى التذكير منه إلى الرد                  

يدي صفحات من التاريخ السوري الحديث، ألنني قارئ الصحافة السورية، مقالةً وخبراً، منـذ نـشأتها                
وقد عالجتُ األحداث الـسياسية، فـي       ). هد البعث بداية ع  (1963حتى سنة   ) أواخر القرن التاسع عشر   (

تطور الصحافة السورية فـي مئـة       «عهدي االنتداب واالستقالل، على صفحات الجزء الثاني من كتابي          
 800مجلد ضخم يقع في ما يزيـد علـى          ) أي الجزء الثاني  (، وهو   )1983دار النضال، بيروت    (» عام

  .صفحة
قول إن جماعة اإلخوان المسلمين في سورية هـي تنظـيم سياسـي             وقبل التذكير بما يجب التذكير به، أ      

 ترخيصاً  1945موجود على األرض في عهدي االنتداب واالستقالل، وشريك في الحكم، بعدما نال سنة              
ثـم لـم    .  جزء من مكونات المجتمع السوري، َأشئنا أم أبينا        -في لغة هذه األيام   -رسمياً بالتأسيس، وهو    

، صحيفته السياسية األولى التي حملت اسم       1946) يونيو( حزيران   22أن أصدر، يوم    يلبث هذا التنظيم    
أما صاحب امتيازها فهو المراقب العام لإلخوان المسلمين فـي سـورية الـشيخ مـصطفى                . »المنار«

وحين يكون التنظيم هكذا، ال يجوز لنا أن نشبهه بتنظيم سـلفي تكفيـري متعـصب كتنظـيم                  . السباعي
 إن ما جرى في محافظة نينوى العراقية بعامة وفي مدينة الموصـل بخاصـة، يـستحيل أن                  .»القاعدة«

  .أو ما يشبهه إلى حكم هذا البلد» القاعدة«يجري مثله يوماً على أرض سورية، إال إذا وصل تنظيم 
  فبم أذكِّر، علَّ التذكير ينفع من رغب في استعادة صفحات من التاريخ؟

 كـانون   5، فـي    )22156العدد  (اللبنانية  » النهار«لتي المطولة التي نُشرت في       أول ما أذكر به مقا     -1
وأهـم مـا    . »!ويوم كانت بكركي محجاً للسياسيين السوريين     ... «، تحت عنوان    2004) ديسمبر(األول  

 كـانون الثـاني     12رويتُ في تلك المقالة، أخبار زيارة وفد كبير من السياسيين السوريين لبكركي، يوم              
. ، في ما يشبه التظاهرة، تضامنًا مع البطريرك الماروني أنطون عريضة وعرفانًا بفضله            1936) يناير(

والوفد الزائر هذا كان يمثل خمس مدن سورية، دمشق وحلب وحمص وحماة وإدلب، ومعظم أعـضائه                
نسخًا منه إلى   وقد جعلتُ تلك المقالة، مع مقالة أخرى، في ملف خاص أرسلتُ            . من وجهاء الطائفة السنية   

  !البطريرك صفير وإلى أصحاب السيادة المطارنة، فعسى أن يكونوا قد قرأوا
» القـبس « وأذكِّر بكتابات صحافي سوري كبير هو الصحافي الراحل نجيب الريس صاحب جريـدة               -2

اً، ومرةً  في عشرات المقاالت، مرةً مادح    ) وربما حاورها أحيانًا  (الدمشقية، فلطالما قرأتُه مخاطباً بكركي      
. معاتباً، وأخرى مطالباً، وفي معظم األحيان لم تكن مقاالته لتخلو من حدة هي حدة الصدق والـصراحة                

لكن الريس يبقى، فـي رأيـي، األوَل بـين          . »!يا صاحب الغبطة  «وربما قرأته أحياناً يفتتح مقالته بنداء       
وحين جمعت افتتاحياته فـي     .  بخاصة الصحافيين السوريين في مخاطبة لبنان واللبنانيين بعامة، وبكركي       

» رياض الريس للكتب والنشر   « عن   1994، التي صدرت عام     )شبه الكاملة (» األعمال المختارة «سلسلة  
هـو  )  صـفحة  830(، كان نصيب لبنان منها مجلداً ضـخماً         ) صفحة 6300حوالى  (في عشرة مجلدات    

ان لي شرف مراجعة هذه األعمـال وتعليـق         ك(» لبنان بلد المتناقضات  «الجزء السابع الذي حمل عنوان      
يا «، فلو كان الصحافي نجيب الريس اليوم حياً يرزق، لهتفَ معاتباً            )حواشيها والتقديم لتسعة أجزاء منها    

  .»!صاحب الغبطة
 وأذكِّر بمقالة ألكاديمي كبير كان نائباً ثم وزيراً غير مرة، هو الدكتور منير العجالني، الذي حملـت                  -3

تـداعينا إلـى لبنـان    «عنـوان  ) 1936 آذار 27، 708العـدد  (» القبس«ته ذات يوم في جريدة   افتتاحي
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تـداعينا إلـى بكركـي      «فلو كان الدكتور العجالني اليوم حياً يرزق، لهتفَ معاتباً          . »!صارخين يا أبانا  
  .»!صارخين يا أبانا

ال إلـه إال اهللا،     «م فيها يهتفـون      وأذكِّر بما يروى عن تظاهرة جابت ذات يوم شوارع دمشق والقو           -4
 كان عرفاناً بفـضل عظـيم       –إن صح خبره  –فال شك في أن هذا الهتاف       . »البطرك عريضة حبيب اهللا   

  .للبطريرك وبدور جلٍَل َأداه في سبيل سورية
  دين رئيس الدولة

، وصـاحب   )1945( وإني َألذْكُر، في ما كنت أقرأ، أن المراقب العام لإلخوان المسلمين في سورية               -5
) نوفمبر(، وعضو الجمعية التأسيسية المنتخَبة في تشرين الثاني         )1946(الدمشقية  » المنار«امتياز جريدة   

، الشيخ مصطفى السباعي، ترك في نفسي أثراً طيباً، وحين سألتُ عنه ذات يوم نقيب الـصحافة                 1949
، أفادني  )ابلة خاصة في منزله ببيروت    مق(الدمشقية نصوح بابيل    » األيام«السورية سابقًا وصاحب جريدة     

 أن خير صديق للشيخ مصطفى في الجمعية التأسيسية كان أحد النواب المسيحيين، فرجح              -في ما أذكر  -
) الجبهـة االشـتراكية اإلسـالمية     (لدي في ما بعد، أن المقصود بذلك هو زميله على الالئحة االنتخابية             

واسم الـشيخ   . وزيراً لألشغال العامة في حكومة خالد العظم      النائب الدمشقي جورج شلهوب، الذي أصبح       
مصطفى السباعي مقرون بقضية أثارت جدالً في سورية، هي مسألة دين الدولة، فحين كانـت الجمعيـة               
التأسيسية تناقش مواد الدستور، اقترح الشيخ مصطفى أن تنص إحدى المواد على أن يكون دين الدولـة                 

ري والنواب المسيحيون وعدد كبيـر مـن النـواب المـسلمين ومعظـم              اإلسالم، فاعترض فارس الخو   
، ببيـان   1950) فبرايـر ( شباط   9الصحافيين، وفي مقدم هؤالء نجيب الريس، فرد الشيخ مصطفى، في           

سـيبقى  . كونوا مطمئنين، فسيظل كل شيء على حاله      «: طمأن فيه المسيحيين والعلمانيين والقوميين قائالً     
نحن ال نريد انقالباً في قوانيننا الحالية، وإنما نريد التقريب بينها في            . وقوانيننا وأنظمتنا لنا مجلسنا ونوابنا    

التشريعات المدنية، وبين نظريات اإلسالم الموافقة لروح هذا العصر وَألصدق النظريات الحقوقية السائدة             
تحت » القبس«افتتاحية نشرتها   وفي اليوم التالي، علّق نجيب الريس على بيان الشيخ مصطفى ب          . »...فيه  

وبعدما طالت  ). 379، ص   4األعمال المختارة، مج    (» لستم أنتم الدولة، ولستم وحدكم المسلمين     «عنوان  
، لجنـةً مـن     1950) ابريل(المناقشات واحتدمت المواقف، اختارت الجمعية التأسيسية في أواخر نيسان          

، وكلفتها دراسة مـا سـتنص عليـه المـادة           )سيحيينأربعة من المسلمين وأربعة من الم     (ثمانية أعضاء   
» لجنة األحزاب المشتركة ولجنة الدستور    «، ُأقرت   1950) يوليو(وفي أواخر تموز    . المتعلقة بدين الدولة  

دين رئيس  «المادة الثالثة من الدستور السوري، فجاءت في أربع فقَر أو أربعة بنود، نص أولها على أن                 
، والثالـث علـى أن      »الفقه اإلسالمي المصدر الرئيسي للتشريع    «ثاني على أن    ، وال »الجمهورية اإلسالم 

، ونص  »...حرية االعتقاد مصونة، والدولة تحترم جميع األديان السماوية وتكفل القيام بجميع شعائرها             «
ولما كـان أكـرم     . »األحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية     «البند الرابع واألخير على أن      

وراني عضواً في لجنة الثمانية، علق غير مرة في مذكراته على أعمال اللجنة ومناقشاتها، وعلى مـا                 الح
أما الشيخ مـصطفى    ). 1210، و 1185، ص   2مذكرات أكرم الحوراني، مج     (نصت عليه المادة الثالثة     

اء أبو الخيـر    السباعي، وهو عضو اللجنة أيضاً، فقد تعرض لحملة شعواء شنَّها عليه رئيس رابطة العلم             
، بيد أن الشيخ مصطفى رد في اليوم التالي ببيـان           1950) يوليو( تموز   28الميداني في بيان أصدره في      

معاكس دافع فيه عن نفسه وعن وجهة نظره، وأعرب عن رضاه عما تضمنته المادة الثالثة، وختم بيانـه       
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ن الوطن كارثة انقسام طائفي     إن هذه النصوص حققت وحدة الصف، ودفعت ع       «: بعبارة مهمة جاء فيها   
  .»ال يرضى به كل متدين عاقل وكل وطني مخلص

وانطالقًا من فرضية تغير الحكم في سورية ومآِله إلى أهل السنة، ثم تحالف هؤالء مع إخوانهم سنة لبنان                  
ألم يكن الحكم في سورية لألكثرية السنية طـوال عهـدي           : ، يسأل المرء، أو يتساءل    )بحسب ما قرأتُ  (
النتداب واالستقالل؟ أولم يكن رئيس الجمهورية السورية في عهدي االنتداب واالستقالل، وحتـى سـنة         ا

، مسلماً سنياً؟ فهل تحالفَ أهل السنة في سورية مع إخوانهم في لبنان؟ وكيف كان ذلك؟ وعلى أي                  1970
  صعيد؟

رية، وما يرتب ذلك من ثمن      إلى السلطة في سو   » اإلخوان المسلمين «وانطالقًا أيضاً من فرضية وصول      
، يـسأل   »صورة العراق أمام أعيننا   «، والشاهد على ذلك     »قتالً أو تهجيراً  «يدفعه المسيحيون السوريون    

صنوان، أو في كفـة واحـدة؟ أو هـل          » القاعدة«وتنظيم  » اإلخوان المسلمون «وهل  : المرء أو يتساءل  
السيف في رقاب الناس أو يحل ذبح النصارى؟        تنظيم سلفي تكفيري متعصب يعمل      » اإلخوان المسلمون «

إن اضطهاد المسيحيين العراقيين وتهجيرهم تم على أيدي جماعات أصولية تكفيرية متطرفة، تبدأ بأهـل               
سـني مـذهبياً،    ) األقوى(السنة قبل غيرهم، فتكفِّر بعضهم، والحكم في العراق يقوم على ائتالف شيعي             

     رقياً، وهو ائتالف ترعاه الواليات المتحدة، لكنه ائتالف الفوضى، فمـا           وائتالف عربي كردي قومياً أو ع
من رابط، وما من وجه شبه بين احتمال وصول اإلخوان المسلمين إلى السلطة في سورية وما جرى في                  

. العراق في السنين األخيرة، والمسؤولية عنه تقع أوالً وآخراً، على عاتق السلطة المركزية فـي بغـداد                
، وأن  »الجمهوريـة الـسورية   «ذكر دوماً أن سورية في ظل حكم األكثرية السنية كانت دولة تُدعى             ولنت

كما يدعوها بعضنا، كان دولـة تُـدعى        » المارونية السياسية «لبنان في ظل حكم األكثرية المارونية، أو        
يشْخَص ببصره إلـى  وقد كان بعض أهل السنة في لبنان زمن االنتداب الفرنسي،     . »الجمهورية اللبنانية «

نوع من الوحدة مع سورية، ومع ذلك بقيت الروابط بين البلدين سياسيةً واقتصاديةً واجتماعيةً، أي بقيت                
عيـون  «وليس هاشم األتاسي أو شكري القـوتلي مـن بـث            . كما تكون العالقة بين دولتين متجاورتين     

بنان، أو أنشأ في لبنان تنظيمات مسلحة، أو        أو زرع العمالء في لبنان، أو هرب السالح إلى ل         » مخابراته
مـرض  «سلَّح بعض األحزاب اللبنانية، فالمسؤول عن هذا كله، هو في رأيي ما دعاه لينـين ذات يـوم             

، فالجهـة   1950) مـارس (أما القطيعة االقتصادية التي فُرِضت على لبنان في آذار          . »الطفولة اليساري 
لقَّبـه  (لعظم، الذي كان أقرب السياسيين السوريين إلى الشيوعية         المسؤولة عنها يومئذ هي حكومة خالد ا      

أما اليوم، فجديد المعادلة كلها أن سنة لبنان اعترفوا ببلدهم وطناً نهائياً، وما             ). بعضهم بالرأسمالي األحمر  
  فبِم يكافَأون؟. عادوا يشخصون بأبصارهم إلى ما وراء حدود هذا الوطن الصغير

 بلد ما، مستنداً إلى أكثرية طائفة معينة شيء، وأن يقوم على أكثرية الحزب الواحد،               فأن يكون الحكم في   
كجماعة اإلخوان المسلمين، شيء آخر، وأن يقوم على سيطرة تنظيم سلفي تكفيري متعـصب كتنظـيم                

  .، شيء آخر مختلف كل االختالف، وهذا ما لم نشهده رسمياً في بلد إسالمي حتى اآلن»القاعدة«
، فمن حـق    »!تداعينا إلى لبنان صارخين يا أبانا      «1936ان الدكتور منير العجالني قد هتفَ سنة        إذا ك ف

  .»!تَداعينا إلى بكركي صارخين يا أبانا«المسلم اللبناني، المعترف بلبنان وطناً نهائياً، أن يهتف اليوم 
  اآلبـاء  «ت قبل عقود، فيصح فينا مثَل       إني َألخشى أن يكون قد آن أوان أن تدفع األمة ثمن أخطاء ارتُكب            
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وإني َألسأل اَهللا، سبحانه وتعالى، أن يقبض روحي قبـل أن أرى            . »يأكلون الحصرم واألبناء يضرسون   
  .»االنتحار الجماعي«األمة مقبلةً على تجرع كأسٍ أين منها السم الزعاف، َأال وهي كأس 

  13/10/2011، الحياة، لندن
  

  ن دولة فلسطينيةميزان القوى والبحث ع .74
  عبد الستار قاسم

ال تجري مفاوضات حول أي قضية صغيرة كانت أو كبيرة، على مستوى دولي أو حزبي أو شخـصي                  
وتختلف أهمية مدى ونطاق ميزان القوى على مـستوى الـدول           . بمعزل عن ميزان القوى بين األطراف     

  .باختالف نوع المفاوضات وموضوعها وعالقة المتفاوضين بعضهم ببعض
فمثال هناك مفاوضات بين أصدقاء، وهي مفاوضات تفاهمية تهدف إلى ترتيب العالقات، أو حل إشكاالت               
عرضية تنجم عن نشاطات يومية أو تضارب مصالح غير عدائي، وهناك مفاوضات حول قضايا يحكمها               

 عـن   قانون دولي تقر به األطراف، وهي ليست عدائية وإنما تصالحية، ومفاوضات تـصادمية ناجمـة              
صراع مصالح ويحاول كل طرف أن يحصل على أكبر فائدة على حساب الطـرف اآلخـر، وأخـرى                  

  . إلخ... إركاعية بحيث يحاول طرف أن يحصل على ما يريد رغم أنف الطرف اآلخر
ال تندرج المفاوضات بين الدول تحت تصنيف واحد، وهي تتنوع تبعا للموضوع قيد البحث، وبناء علـى     

فمثال، ال تتطلب مفاوضات تصالحية وفق قانون دولي حجم قوة كبيـر للتـأثير   . تطلباتهاتنوعها، تتعدد م 
على الطرف اآلخر، لكن حجم القوة المطلوبة لتسوية إدعاءات بملكية أراض كبير وقد يصل إلـى حـد                  

  .سباق في مراكمة القوة بين األطراف
كل طرف للتأثير على الطرف اآلخر،      وفي كل األحوال، تتطلب طاولة المفاوضات أوراق قوة يستعملها          

وإذا خلت الطاولة من أوراق القوة فإنه من الـصعب          . حتى لو كانت من طرف خفي، أو بالغمز واللمز        
تسميتها بطاولة مفاوضات، وإنما هي طاولة محادثات من حيث أن المفاوضات عبارة عن أخذ ورد وشد                

 هو أبعد منها، أما المحادثات فعبارة عن اسـتماع          وإرخاء وجذب ونفور، أو مباراة إرادات تستند إلى ما        
  .ومحاولة فهم متبادل، وال ترتقي إلى مستوى ممارسة اإلرادات

  محادثات إسرائيلية فلسطينية
 عبارة عن محادثات لم ترتـق أبـدا إلـى درجـة             1991ما جرى بين الفلسطينيين والصهاينة منذ عام        

الطرفين، وعـدم وجـود أوراق قـوة بيـد الطـرف            المفاوضات وذلك بسبب غياب ميزان القوى بين        
لقد بقيت الطاولة التي يجلس عليها الطرفان مفرغة من مباراة لي األذرع، ولم يكن الطـرف                . الفلسطيني

اإلسرائيلي بحاجة إلى إبراز أوراقه ألن األوراق كانت حاضرة في الميدان مثـل مـصادرة األراضـي                 
  .إلخ... يد القدسواالستمرار في البناء االستيطاني وتهو

ذهب الفلسطينيون إلى مؤتمر مدريد بعدما قبلوا الشروط األميركية التي وضعها وزير خارجية أميركـا               
قبلت منظمة التحرير الفلسطينية الشروط فـي       . ، والتي هي شروط إسرائيلية    1975هنري كيسينجر عام    
، وكانت قد قـررت     338، و 242 فاعترفت بإسرائيل وبقراري مجلس األمن       1988مؤتمر الجزائر عام    

  . بتصريح أدلى به عرفات في حينه1985نبذ اإلرهاب عام 
كانت منظمة التحرير قد وضعت شرطا لقبول الشروط األميركية وهو اعتراف أميركـا بحـق تقريـر                 

فضال عن الواقع المرير    . المصير للشعب الفلسطيني، لكنها تخلت عنه، وقبلت شروط الغير بدون شروط          
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، قبولها بالذهاب إلى مؤتمر مدريد كـان        1991ت تمر فيه منظمة التحرير داخليا وخارجيا عام         الذي كان 
. يعني قبولها باألمر الواقع وتحويل الشعارات التاريخية والتقليدية إلى مادة إعالمية منفصلة عن الواقـع              

 ولـم تكـن أبـدا       أي إن المنظمة قبلت حقيقة بمحادثات قد يقرر من خاللها الطرف اآلخر إعطاء شيء،             
  .مؤهلة لمفاوضات

  إستراتيجية الضعف
لم يتردد الجانب الفلسطيني الرسمي منذ مؤتر مدريد في التأكيد على رفض العنف ونبذه وتمـسكه بمـا                  

وقد بـات واضـحا أن الجانـب الفلـسطيني يتبنـى      . يسميه بالمفاوضات لحل األزمة أو الصراع القائم  
  .فريدة من نوعها في تاريخ الصراع بين الشعوبإستراتيجية الضعف، وهي إستراتيجية 

تقول هذه اإلستراتيجية إن الطرف الفلسطيني ليس عدائيا، وال يرغب في الحروب واالقتتـال، وهـو ال                 
يستعد بتاتا ألي مبارزة حربية، وال ينوي تطوير قدراته العسكرية أو قدراته الدفاعية مهما بلغت األمور                

وقد أكد السيد أبو مازن هذا األمر مرارا وتكرارا عنـدما قـال إن            . اوضاتعلى الطاولة التي يسميها مف    
  .، وأكد أنه إذا فشلت المفاوضات فإنه سيفاوض، وإن فشلت سيفاوض"خيارنا هو المفاوضات"

رسالة إستراتيجية الضعف غير موجهة للذات وإنما لآلخر ومفادها أن هناك حقوقا لمن يتبناهـا، وهـو                 
أو ال يريد انتزاعها، وال يعمل على انتزاعها، وهو مسالم تماما وال يجنح نحو سفك               عاجز عن انتزاعها،    

الدماء ولديه استعداد لمالحقة من يبحث عن الصدام، ولذلك فهو يستحق أن ينظر إليه بعين العطـف أو                  
  .المساعدة أو الشفقة لكي يحصل ولو على جزء من الحقوق التي يقول إنها حقوقه

ن على الطرف اآلخر وهو إسرائيل أن يكون مطمئنـا بالنـسبة للمـستقبل ألن الدولـة                 والرسالة تقول إ  
  .الفلسطينية التي يمكن أن يتم التكرم بها لن تكون معادية أو عدائية، وستلتزم بالشروط التي توضع عليها

باهظـا،  تعتمد إستراتيجية الضعف الفلسطيني على إقناع إسرائيل بأن ثمن السالم مع الفلسطينيين لـيس               
وهو يتطلب فقط الحد من األطماع الصهيونية من حيث االستيطان ومصادرة األراضي واالعتراف بدولة              

  .فلسطينية على الضفة الغربية وغزة دون تحديد ماهية هذه الدولة
وما دام الجانب اإلسرائيلي عصيا على االقتناع فالعمل لدى الدول الكبرى بخاصة الواليات المتحدة قـد                

يظن اإلستراتيجي الفلسطيني أن إقناع الواليات المتحدة بالرؤية الفلسطينية قد يـؤدي إلـى              . جديايكون م 
  .ممارسة ضغط أميركي على إسرائيل فتقبل بالمطلب الفلسطيني

ال إسـرائيل   . لم يشهد التاريخ نجاحا لفلسفة الضعف، وواضح أن تبنيها من قبل فلسطينيين لم يجد نفعـا               
  .ضغطت، وال سياسات إسرائيل العدوانية تقلصتاقتنعت وال أميركا 

  الهروب من أميركا إلى الواليات المتحدة
لم يستطع الجانب الفلسطيني الرسمي أن يحصل على شيء غير ذلك الذي أرادت إسرائيل رؤيته يتبلور                

 أرادت إسرائيل إقامة سلطة عربية تدير شؤون الفلسطينيين في الضفة وغـزة حتـى ال              . 1967منذ عام   
  . تبدو دولة محتلة أمام العالم، وأرادت أن تقوم هذه السلطة بدور أمني يخدم إسرائيل

وفي نفس الوقت لم يكن لديها مانع من التساهل في قضايا إنسانية إن رأت ذلك مناسبا وفـق مقاييـسها                    
حات ضد أمراض   فمثال، ال مانع لديها أن تسمح للفلسطينيين باستيراد لقا        . األمنية ومصالحها اإلستراتيجية  

  .متفشية، لكنها ال تسمح بجعل المسجد األقصى مكانا آمنا للمصلين
ظن الجانب الفلسطيني أن الواليات المتحدة ستمارس قوتها في دعم الفلسطينيين، وستضغط على إسرائيل              

فلسطينيون قدم ال . من أجل القبول بهذا السالم الذي ال يقدمه الفلسطينيون فقط وإنما الدول العربية مجتمعة             
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الرسميون ومعهم األنظمة العربية الكثير من التنازالت، ومنهم من اعترف بإسرائيل وطبع العالقات معها              
وتعاون معها عسكريا وأمنيا، لكن دون أن يحصلوا على شيء ملموس من الواليات المتحدة، واسـتمروا                

ولـم يكـن مـن      .  الجمود يدورون في دائرة أميركية مفرغة حول استمرار المفاوضات وضرورة كسر         
  .العسير االستنتاج منطقيا وعمليا أن أميركا شريكة إلسرائيل وليست وسيطا نزيها

. ربما دفع شعور الفلسطيني الرسمي باليأس للتوجه إلى األمم المتحدة عل وعسى أن يجد لمطالبه صدى               
فضال عـن أن    . من النار لكنه بذلك يهرب من أميركا إلى الواليات المتحدة، وهو كالمستجير بالرمضاء            

األمم المتحدة هي أحد العناصر األساسية في صناعة مأساة الشعب الفلسطيني، لم يكن مـن المتوقـع أن                  
  .تسمح الواليات المتحدة بقرار أممي يعترف بدولة فلسطينية، وهكذا هو الحال

  ميزان القوى القديم
ا نحو إيجاد حل سلمي للقضية الفلـسطينية  خططت السلطة الفلسطينية، ومنظمة التحرير من قبلها، نشاطه  

بناء على ميزان قوى مختل تماما لصالح إسرائيل على مستوى المنطقة، ولصالح الواليات المتحدة علـى     
  .المستوى العالمي

في التبرير الذي ساد إبان مؤتمر مدريد، قالت منظمة التحرير إنها تذهب إلى المفاوضات واالعتـراف                
القوى قد أصبح لصالح إسرائيل بعد سقوط االتحاد السوفياتي وهزيمة العراق، وإنه            بإسرائيل ألن ميزان    

لم يبق للفلسطينيين مجال سوى القبول بالشروط لدخول المفاوضات، وإال فإن الحلول سـتأخذ طريقهـا                
  .بدون أصحاب القضية

طينية لم تقم بواجبهـا عبـر       لم أكن أبدا من المقتنعين بالتبرير الفلسطيني، وكان تقديري أن القيادة الفلس           
لقد توقعت اعتراف منظمة التحرير بإسرئيل والـسير        . السنوات، وسبق أن توقعت النتائج في السبعينيات      

بطريق محادثات للوصول إلى حل مع إسرائيل بناء على معطيات شرحتها في كتاب بعنوان الطريق إلى                
  .الهزيمة

كان صحيحا، فإننا نجد أنها لم تعمل عبر عشرين سنة من           لكن لو سلمنا جدال بأن تبرير منظمة التحرير         
  .التفاوض على تجاوز هذا الخلل في ميزان القوى، وإنما فضلت البقاء ضمن القديم
إنه موجود في ذهـن     . اآلن تعمل السلطة الفلسطينية ضمن ميزان قوى قد كان، وهو ليس موجودا اآلن            

 إذا عزلناها عن العالم الخارجي، لكنه لم يعد موجودا فـي            القيادة الفلسطينية، وموجود في الضفة الغربية     
  . معادلة القوى القائمة حاليا

إسرائيل لم تعد قادرة على القيام بحروبها التقليدية التي كانت تنتصر فيها قبل أن تقع، ولم تعد الواليـات                   
 حـرب عـام     فشلت إسرائيل فشال ذريعا فـي     . المتحدة قادرة وال راغبة في خوض مغامرات عسكرية       

، وباتت تدرك تمامـا أن      2008/2009، ولم تستطع تحقيق أهدافها في حرب الكوانين على غزة           2006
المنطقة تشهد جنديا عربيا مختلفا عن الذي كان، وأن االعتماد على الذات من ناحية التسليح قـد أصـبح            

ات جوهرية في رؤاهـا     لقد صدمت الحربان نظريتها األمنية، واضطرت إلى إحداث تغيير        . حقيقة واقعة 
  .العسكرية واألمنية

أما أميركا فلحق بها إعياء شديد نتيجة حربيها على العراق وافغانستان، واضطرت أن توقف مـساهمتها                
أمريكا واهنة فكريا إلى حد بعيد، وقد أوقعهـا وهنهـا الفكـري             . المباشرة في الحرب على نظام القذافي     

هذا فضال عن وهنها االقتصادي الـذي       . يها بأضرار كبيرة  بمطبات عسكرية ومغامرات غبية عادت عل     
  .تحاول جاهدة الخروج منه
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  هواجس إسرائيل في مناوراتها
إسرائيل دولة ال تغفل عن أمنها، وهي دائمة الحركة أمنيا وعسكريا، وساهرة باستمرار علـى مختلـف                 

  .والتنفيذشؤونها، وال شك بأنها ضربت مثال بالحرص والتدريب والتنظيم والتسليح 
لكن ظروفها اآلن أصعب بكثير مما كانت عليه قبل سنوات، وهذه مسألة ظاهرة في مناوراتها وأنمـاط                 

فمثال، كانت تتدرب إسرائيل في السابق على دخول األردن ومصر وسوريا ولبنان، لكنهـا              . استعداداتها
  . تتدرب اآلن على كيفية طرد جنود حزب اهللا من مدنها الشمالية

تدرب على قصف مواقع محددة في بلدان عربية، لكنها تتدرب اآلن على كيفية تقليـل أخطـار                 وكانت ت 
في السابق، تدربت على قصف المفاعل النووي العراقي، لكنها تتدرب اآلن           . صواريخ حزب اهللا وحماس   

  . إلخ... على كيفية التصدي لرد الفعل اإليراني فيما إذا قررت قصف مواقع في إيران
لقد خاضت إسرائيل حربـا     . عمل اآلن بمعلومات أقل بكثير مما كانت تحصل عليه في السابق          إسرائيل ت 

 ضد حزب اهللا، وفوجئت في التكتيك العسكري الذي استعمله الطرف اآلخر، وبنـوع              2006عمياء عام   
هي تستعد اآلن وتطور المزيد من األسلحة، وتحاول ابتكار طرق عـسكرية جديـدة              . األسلحة المتوفرة 

  .مواجهة، لكنها في ذات الوقت ال تملك ما يكفي من المعلومات لكي تخطط بالشكل السليملل
كانت الجيوش العربية كفا مفتوحا أمام مخابراتها واستخباراتها في السابق، وكانت تخوض حروبا وبيدها              

ا أمـر   على أية حـال، هـذ     . ما يكفي من المعلومات لتوجيه ضربات قاضية، لكنها اآلن ال تستطيع ذلك           
  .يحتاج إلى تحليل واسع، لكن الفكرة األساسية هي أن إسرائيل لم تعد تلك التي كانت

  ميزان القوى الجديد
تشهد المنطقة العربية اإلسالمية اآلن ميزان قوى جديدا، وهو ليس لصالح إسرائيل، أو على األقـل، لـم         

لحرب لـم تعـد نزهـة، واحتمـال         وإسرائيل تعرف اآلن أن ا    . يعد لصالح إسرائيل كما كان في السابق      
فهل يبقى الفلسطينيون ضمن ميزان القوى القديم، أم عليهم أن يخرجوا           . خسارتها لحرب قادمة وارد جدا    

  من الشرنقة ليروا عالما مختلفا اآلن؟
من يعمل ضمن ميزان قوى قديم يفضل البقاء في الماضي، وال يحاول أن يستفيد من المعطيات الجديـدة                  

 والصحيح أنه إذا ارادت السلطة الفلسطينية االستمرار في المفاوضات فإن عليها أن تجلـس               .والمتغيرات
هذا يتطلب تغيير التحالفات، أو علـى األقـل         . على طاولة مفاوضات حقيقية ضمن ميزان القوى الجديد       

  .إعادة ترتيب عالقاتها بطريقة يدخل فيها ميزان القوى الجديد ضمن معادلة التفاوض
صحيح أن االنتقـال    . أرادت البقاء ضمن الماضي، فسيبقى الفلسطينيون يدورون في حلقة مفرغة         أما إذا   

إلى تحالفات جديدة مكلف وسيخسر الفلسطينيون معونات مالية ومساعدات، لكن الوطن أسـمى مـن أن                
 الحاضر دائما أقوى من الذي كان، ومن يصر على البقاء في الماضي إنمـا             . يكون موضوعا للمساومات  

  . يصر على البقاء مهزوما خلف األمم
  12/10/2011،  موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  ال تضعوا حماس بين المطرقة والسندان .75

  منير شفيق
 وضعت مجموعة من المنطلقات     1965منذ أن انطلقت الثورة الفلسطينية بقيادة حركة فتح في مطلع العام            

الممارسـة ورسـم    (ليالً لها في التطبيق العملـي       األساسية التي يفترض بها أن تهدي مسارها وتكون د        
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واإلسـالمية  (وكان من بينها مبدأ أو منطلق عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبالد العربية              ). السياسات
  ).بعامة كذلك

هذا المبدأ العام والدليل للتطبيق العملي استند إلى مبدأ المحافظة على الهدف األول وهو التركيـز علـى                  
لسطين وحشد كل القوى التي يمكن حشدها لدعم الثورة الفلسطينية كما لـدعم المقاومـة ضـد                 تحرير ف 
وكان كل تخلٍّ عنه يحدث خلالً في مبدأ الحشد وفي مبدأ التركيز على الهدف، كما كـان مـن                   . اإلحتالل

 لها فيها بـسبب     المقاومة في معارك حامية ال قبَل لها عليها، وال مكان         -شأنه أن يؤدي إلى إقحام الثورة     
  .ظروف التجزئة العربية والقطرية

عندما انتقلت قيادة تحرير فلـسطين      ) والجهاد كذلك ( دليل العمل تبنّته حركة حماس       -المنطلق-هذا المبدأ 
ألن الدواعي واألسباب نفسها التي كانت وراءه حين صاغته حركة فتح ما زالت قائمة،              . والمقاومة إليها 

فالتركيز علـى الهـدف،     . ليومن بل طبقته الثورات والمقاومات على مستوى عالمي       وبالقوة ذاتها حتى ا   
  .والحشد أوسع حشد، وعدم الدخول في معارك جانبية طبقته الثورتان الشعبيتان في مصر وتونس

على الرغم من أن هذا المبدأ يكاد يصل إلى درجة البدهية إالّ أنّه كان موضع خالفية علـى المـستويين                    
ي والمعارض عربياً، كما في ما بين عدد من فصائل المقاومة الفلسطينية، وكثيراً ما دارت حولـه                 الرسم

الصراعات الحادة، وذلك من قبل من أراد اإلفادة من المقاومة في جرها إلى قرصه في صراعه الداخلي                 
رم به، ولكن في كل تلك      وكانت هنالك مراحل تخلّت فيها قيادة فتح عن اإللتزام الصا         . العربي-أو العربي 

  .المراحل كانت النتيجة سلبية عليها وعلى المقاومة، في حينه، ال بل أشد سلبية بعد حين
وال مبالغة إذا قلنا أن هذا التخلّي إلى جانب عوامل وسياسات أخرى يمكن أن يعزى إليه اإلسهام في مـا                    

  .وصلته فتح من تدهور
ياز قيادة فتح في بعض المراحل للعراق في مواجهـة سـورية، أو             فعلى الكثيرين أن يتذكروا سلبية انح     

وقد . إيران بعد الثورة، أو اإلنحياز إلى جبهة ما سمي بمحور اإلعتدال العربي في العشر سنوات األخيرة               
وضع هذا المحور خنجره في ظهر المقاومة وتواطأ مع العـدو الـصهيوني وال سـيما فـي عـدوان                    

  .زة وحصار قطاع غ2008/2009
ما واجهته فتح في تبنّيها لهذا المبدأ خالل السبعينيات من القرن الماضي أخذ يتكـرر، مـع الفـارق أو                    

فهما اليوم في عهد الثورات الـشعبية العربيـة، كمـا فـي             . الفوارق، اليوم بالنسبة إلى حماس والجهاد     
ين المطرقة والسندان، فحماس    الظروف الراهنة عموماً تتعرضان من قبل قوى يفترض بها أالّ تضعهما ب           

  .اليوم تواجه ضغطاً شديداً من قبل تلك القوى التي يفترض بها أن تكون داعمة لها، ومتفهمة لموقفها
كانت المعارضة في كل بلد عربي تنتقد عالقة فتح بنظامها وتريد منها أن تقف ضده أو تنحـاز إليهـا،                    

 بين فتح والمعارضة والشعب فـي بلـدها ولـو كـان     وكانت أغلب األنظمة تعمل على حظر أية عالقة   
في عز مرحلتها   (وكان على فتح    . محصوراً، بصورة حاسمة، من أجل كسب الدعم ضد العدو الصهيوني         

أن تواجه الضغوط من خالل التمسك بتركيزها على قضية مقاومة العدو الصهيوني والمؤامرات             ) الثورية
علـى  (ه ذلك من تطبيق لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخليـة            األميركية ضدها من جهة، وبما يقتضي     

وما كان ينبغي لها أن تتخلّى عن أي من         . من جهة ثانية  ) تنوعها الشديد بين قوى المعارضة نفسها كذلك      
بل حتى في هـذه     . هذين الموقفين المترابطين ترابطاً عضوياً، عدا في الحالة التي تُطعن فيها من الظهر            

 كان ينبغي لها الدفاع عن نفسها بأكثر من إبعاد الطعنة الموجهة إليها، أو بالقدر المتعلق بها من                  الحالة ما 
  .دون أن تتعدى حدود ذلك
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صدرت مقاالت وطروحات من قبل بعض داعمي المقاومة تطالب حماس باإلنحياز الكامل إلـى جانـب                
تناداً إلى مواقف النظام، وخصوصاً، رئيسه      النظام في سوريا ضد ما يواجهه من معركة داخلية، وذلك اس          

  .من احتضان لحماس والمقاومتين في لبنان وفلسطين، وما تحمله في سبيل ذلك من ضغوط وتضحيات
وفي المقابل راحت تصدر مقاالت وأطروحات بل وفتاوى تطالب حماس بالخروج من سـوريا واتخـاذ                

  .ى المضي حتى النهاية وراء شعار إسقاطهمواقف حازمة ضد النظام، بل وموافقة المعارضة عل
وبهذا وضعت حماس بين المطرقة والسندان بعيداً من ضرورة بقائها حركة مقاومة تركّز علـى هـدف                 

  .مقاومة الكيان الصهيوني والمؤامرات األميركية ضد الشعب الفلسطيني
 النظام والرئيس األسد إلى جانبها      وبهذا لم يكتف أحد الطرفين بأن تعلن حماس تقديراً ال حدود له لموقف            

                  العدو الصهيوني، فأراد لها أن تخوض في الشأن السوري طرفـاً أصـيالً بغـض وجانب المقاومة ضد
النظر عن كونها مقاومة فلسطينية لها حدودها من حيث التدخل في الشأن الـداخلي لألقطـار العربيـة،                  

  .فضالً من واجبها إزاء فلسطين
رف اآلخر أن تعلن تأييدها لإلصالح ومد يدها للمساعدة باتجاهـه، فـأراد لهـا أن                وكذلك لم يكتف الط   

تنخرط في الشأن السوري طرفاً أصيالً بغض النظر عن كونها مقاومة فلسطينية لها حدودها التي يضعها                
  .لها هو قبل غيره، مثالً لو تدخلت في الخالفات في ما بين قوى المعارضة نفسها

رفان يريدان لحماس أن تحرق نفسها وأوراقها، كما حرمان سوريا دوراً إيجابياً يمكـن              ومن ثم يكون الط   
أن تلعبه إذا ما جاء أوان لمصالحة تاريخية، أو لحلٍّ يخرِج الوضع من مأزق لم تظهر كل أبعاده الخطرة                   

  .بعد
بدئية فوق كل اإلعتبـارات     فالموقفان يسيئان تقدير الموقف ويغلّبان وجهة نظر أحادية الجانب يظنّانها م          

  .واألوجه األخرى المعقدة للصراع
وكلمة، لمن يذهب إلى حد إصدار الفتاوى معتمداً على وجهة نظر أحادية في تناول إشكالية النصرة فـي                  

ـُحكمة            وإن استنصروكم فـي    «: اإلسالم، وذلك حين ال يتوقف، ولو للحظة واحدة، أمام اآلية الكريمة الم
، فهل هنالك ما هو أغلظ من ميثـاق         )72:األنفال(» النصر إالّ على قوم بينكم وبينهم ميثاق      الدين فعليكم   

  .المقاومة بين حماس والجهاد من جهة والنظام السوري ورئيسه من جهة أخرى
  .ففي هذه اآلية يغلّب الميثاق والعهد على واجب النصرة، وقد طبق ذلك في صلح الحديبية نصاً وعمالً

  من ي ل مسؤولية المقاومة يحمل ثقالً عظيماً، وميثاقـاً غليظـاً، فـال               وإنمسك بالقضية الفلسطينية ويتحم
يجوز له أن يخطئ في اإلنحراف عن هدف التحرير، والحشد األوسع وراء المقاومة، أو فـي خـوض                  

رت في  معارك جانبية، وإن مست نتائجها، بصورة غير مباشرة، قضية فلسطين في نهاية المطاف، أو أث              
فالمطلوب من حماس والجهاد أن يحافظا على موقعهما األساسي والهـام           . المقاومة سلباً، أو إيجاباً، الحقاً    

جداً في سوريا، كما على موقفهما المتوازن الذي يحافظ على سوريا الممانعة للمخططـات األميركيـة،                
  .ي الحرية والتعددية والديمقراطيةوالحاضنة والداعمة للمقاومة، والذي يدعم مطالب اإلصالح الجذري ف

  13/10/2011، السبيل، عّمان
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  انجاز لحماس وللشعب الفلسطيني ايضا .76
   العربيرأي القدس

ما زالت تفاصيل صفقة االفراج عن الجندي االسرائيلي االسير جلعاد شاليط يلفها الغموض بسبب عـدم                
واسرائيل بـصورة   ' حماس' المقاومة االسالمية    اعالن االتفاق الذي جرى التوصل اليه بشأنها بين حركة        

رسمية، ولكن االفراج عن الف اسير فلسطيني من مختلف الفصائل، وبما يؤدي الى تحريرهم من االسر                
  .وانهاء معاناتهم وجمع شملهم مع احبائهم هو انجاز ال يمكن التقليل من شأنه

الجبهة (واحمد سعدات   ) فتح(مروان البرغوثي   كنا نأمل ان يكون بعض القادة الفلسطينيين مثل االسيرين          
اكدت طوال االعوام السابقة    ' حماس'من بين هؤالء االسرى المحررين، خاصة ان قيادة حركة          ) الشعبية

ان االفراج عن هؤالء هو على رأس سلم اولوياتها، وال بد ان اسباباً قوية نجهلها تماماً، ادت الى التحلي                   
  .صببعض المرونة في هذا الخصو

اكد في الخطاب الذي القاه واعلن فيه عن توقيع         ' حماس'السيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة        
 اسير من المحررين هم من المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في الـسجون االسـرائيلية،               300االتفاق، ان   

  .ي صفقات مماثلة سابقةويمثلون جميع الفصائل الفلسطينية، وهذا تنازل لم تقدم اسرائيل على مثله ف
النها جاءت تكليالً الضراب معتقلين فلسطينيين فـي        ' حماس'توقيت هذه الصفقة مهم بالنسبة الى حركة        

السجون االسرائيلية لعدة ايام في اطار ثورة االسرى التي انطلقت لتركيز االضواء على مأسـاة عـشرة                 
 معاملـة سـيئة علـى ايـدي الـسجانين           آالف اسير سياسي فلسطيني يقبعون خلف القضبان ويعاملون       

  .االسرائيليين، ابشعها السجن االنفرادي في زنازين العزل غير االنسانية
نختلف مع الكثير من التكهنات التي تحاول ان تشوه هذه الصفقة او باالحرى تقلل مـن قيمتهـا، سـواء                    

 من حيـث توقيتهـا لتـسرق        بالقول انها لم تشمل االسيرين البرغوثي وسعدات او بااليحاء بانها جاءت          
االضواء من انجاز آخر حققه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالذهاب الى مجلس االمن الدولي لنيـل                

) يونيو(االعتراف بعضوية كاملة لدولة فلسطين في المنظمة الدولية على اساس حدود الرابع من حزيران               
  .1967عام 

في الهدف االساسـي وهـو اسـتعادة جميـع الحقـوق            الجهاد الفلسطيني حلقات متكاملة تصب جميعها       
الفلسطينية المغتصبة دون نقصان، وممارسة اكبر قدر ممكن من الضغوط على المحتلـين االسـرائيليين               

فالرئيس عباس اكد في جميع خطاباته، بما فيها االخير الذي القاه في الجمعية العامة              . لالرض الفلسطينية 
اج عن جميع االسرى الفلسطينيين، وتطبيق قـرارات االمـم المتحـدة            لالمم المتحدة على ضرورة االفر    

  .المتعلقة بحق العودة لالجئين الفلسطينيين والتقسيم
ان هذه الصفقة تستحق االحتفال ليس فقط من قبل اسر االسرى المفرج عنهم بمقتضاها، وانما من قبـل                  

ا او اماكن تواجدهم، الن كل اسير يجري        جميع الفلسطينيين بغض النظر عن ايديولوجياتهم التي يعتنقونه       
  .تحريره هو انتصار للشعب الفلسطيني ومسيرته النضالية الطويلة من اجل االستقالل والكرامة

تصرفت بذكاء سياسي ومسؤولية عالية عندما قدمت هذه الصفقة هدية للثورة المـصرية             ' حماس'حركة  
ونة مع وساطة المجلس العسكري المـصري الحـاكم         وابطالها وقيادتها الجديدة، وتحلت بكل انواع المر      

  .للتأكيد على اهمية التالحم وعمقه بين الشعبين المصري والفلسطيني
وال يفوتنا في هذه العجالة التنبيه الى الجهود الخارقة التي بذلتها حركة حماس طوال السنوات الماضـية                 

ال محاوالت اسرائيلية عديدة للوصـول      من اسر الجندي شاليط، للحفاظ على سرية مكان احتجازه، وافش         
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فليس من السهولة االحتفـاظ بـسر       . اليه او اي معلومات يمكن ان تفيد اي عملية عسكرية لالفراج عنه           
 ميالً مربعا، ويزدحم بالجواسـيس والعمـالء        150اعتقاله ومكانه في قطاع صغير ال تزيد مساحته عن          
  .بل طائرات التجسس االسرائيليةويتعرض لرقابة على مدى اربع وعشرين ساعة من ق

والشعب الفلسطيني كله بالتوصل اليـه، مـا كـان    ' حماس'ختاماً نقول ان هذا االنجاز الذي نهنئ حركة    
ليتحقق لوال المقاومة الشرعية لالحتالل التي هي امضى االسلحة واقواها، وال ننسى بهذه المناسبة الشهيد               

 احد ابرز مهندسي عملية االسر هذه، ودفع حياتـه ثمنـاً لهـا              الذي كان ) ابو عطايا (جمال ابو سمهدانة    
  .الحقاً

  13/10/2011، القدس العربي، لندن
  

  !ما هكذا تدار معركة األسرى: » األمعاء الخاوية« .77
  عريب الرنتاوي

على امتداد السنوات األربعين الفائتة، اضطلعت الحركة الوطنية األسيرة، بدور ريادي وقائد في مـسيرة               
وحظي األسرى والمعتقلون، بمكانة راسخة في عقول وقلـوب وضـمائر الـشعب             ... الفلسطيني النضال

وتبوأ كثيرون منهم، مواقع الصدارة والقيـادة فـي مـسيرة           ...الفلسطيني في الوطن والمهاجر والمنافي    
يـث ال  وتلقوا الدعم والتأييد من كل أسرة فلسطينية، في الداخل على أقل تقـدير، ح       ...الحرية واالستقالل 

تكاد توجد أسرة فلسطينية واحدة، لم يتعرض أحد أفرادها أو أكثر، لتجرية االعتقال، في سجون النازيـة                 
  .الجديدة

اليوم، يخوض أسرى الشعب الفلسطيني وأسيراته، معتقلوه ومعتقالته، معركة جديدة في سبيل حـريتهم              
عملية األمعاء  «وتدخل  .... واالستقالل هي ذاتها معركة الشعب كله، من أجل العودة والحرية        ...وكرامتهم
وتقاوم أكفّ هـؤالء العاريـة مخـارز االحـتالل          ...واحدة من أكثر صفحات المقاومة، مجداً     » الخاوية
  .وبجسارة ودأب، قل نظيرهما في تجارب حركات التحرر الوطني العالمية...وحرابه

حتى على الساحة الفلسطينية،    ...خافتاًلكن صدى هذه المعركة خارج األقبية والزنازين، ما زال ضعيفاً و          
مع أن قضية األسرى، من بـين       ...لم نلحظ حراكات ونشاطات، تليق بهذه المعركة وترقى إلى مستوياتها         

جميع القضايا المدرجة على جدول أعمال الشعب الفلـسطيني، كانـت علـى الـدوام، عامـَل توحيـد                   
ارة لمشاعر السخط والغضب، واألكثر قدرة علـى        مع إنها كانت وال زالت، القضية األكثر إث       ...وتجميع

  .تحريك الشارع الفلسطيني، واستخراج، أقوى وأفضل ما فيه، من طاقات المقاومة والتحدي
منذ أيام، ونحن نتابع بقلق تدهور الحالة الصحية للمناضل الفلسطيني الكبير أحمد سعدات، األمين العـام                

ل التقارير إنه ال يخرج من غيبوبة حتى يدخل في أخرى أشـد             للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الذي تقو     
سعادات ليس أمينا عاما لثاني أكبـر فـصيل         ...صعوبة وحرجاً، وإنه بالكاد يستطيع الوقوف على قدميه       

فلسطيني في منظمة التحرير فحسب، بل هو الرجل الذي يختصر قصة األلم والمقاومـة الفلـسطينيين،                
قصة كل فلـسطيني قـرر      ...ئصال والتشريد والتهميش والقمع واإلهانة    قصة كل فلسطيني تعرض لالست    

أحمد سعدات الرجل الذي لم يكن ينهـي        ...االستمساك بهويته ووطنه وحقوقه وكرامته الفردية والجمعية      
حكماً بالسجن، حتى يدخل في توقيف إداري تعسفي، لم يخرج من سجن إسرائيلي حتـى يـدخل سـجناً                   

في شباط  » وضع االحتالل أوزاره  «حمد سعدات الذي بدأ تاريخ اعتقاالته لحظة أن         أ)...لألسف(فلسطينياً  
  .، وظلت فصول هذه الملحمة البطولية متصلة، حتى يومنا هذا، وربما حتى غدنا الذي لم نراه بعد1969
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الـصمت فـي هـذه      ...»مـؤامرة الـصمت   «بما يـشبه    » معركة األمعاء الخاوية  «ال يجوز أن تقابل     
إن لم تكن قضية األسرى والمعتقلين، سبباً كافياً لتحريك الشوارع الفلسطينية           ...جز هنا تواطؤ  الع...تواطؤ

إن لم تكن هذه المـسألة،      ...المنقسمة على ذاتها، في الضفة والقطاع والشتات، فأي قضية ستحرك هؤالء          
، فمتى يمكن ترجمـة     »لميةالمقاومة الشعبية الس  «العادلة حقاً، والمشروعة حقاً، سبباً كافياً لترجمة شعار         

  هذا الشعار، ومن أي نقطة أخرى سنبدأ؟
يتعين على السلطة والمقاومة والفصائل، فـتح وحمـاس ومنظمـة التحريـر،             ...اآلن، وليس غداً  ..اآلن

يتعين على جميـع    ...المجتمع المدني واألهلي الفلسطيني، أسر المعتقلين وضحايا سجون االحتالل النازي         
تكفـي، وال   » الفيـسبوك «ما عادت صفحات    ...تظاهرات سلمية، تسد عين الشمس    هؤالء، الخروج في    

ما عادات المظاهرات المعلبة في دوار المنارة أو الـساعة، أو خـيم             ...المؤتمرات الصحفية والعرائض  
لـسنا بحاجـة لحفنـة مـن الخطابـات اإلنـشائية الركيكـة        ...التضامن في غزة، تكفي إلنجاز المهمة 

نحن بحاجة لحراك يستلهم    ...حاجة لحراك شعبي أصيل وعميق وممتد، جماهيري بحق       نحن ب ...المكرورة
  .ربيع العرب بساحاته وميادينه وتظاهراته المليونية

الشوارع العربية مشغولة، بل وغارقـة      ...إن لم تبدأ كرة الثلج، من فلسطين، فلن تبدأ من أي مكان آخر            
وحدها الشوارع الفلسطينية، تقـف متفرجـة       ...المضادةفي مالحقة فصول المواجهة بين الثورة والثورة        

وهذا وضع طال انتظاره، والصمت عليـه أو اسـتمراء اسـتمراره لـدوفع       ...ومكتوفة اليدين والرجلين  
  .»الجريمة«واسباب أخرى، هنا في الضفة أو هناك في غزة، أمر بات يرقى إلى مستوى 

عركة األمعاء الخاوية، بداية االنتفاضة الـشعبية       يجب أن تجعل فصائل العمل الوطني واإلسالمي، من م        
الكل ينتظـر هـذا الربيـع ويبـشر         ...ربيع العرب إلى فلسطين   » عدوى«بداية انتقال   ...السلمية الثالثة 

ولكن الكل يمعن في التأجيل     ...الكل يتحدث عن مقاومة، سقفها األدنى المتوافق عليه، شعبية وسلمية         ...به
ال السلطة فـي    ...السلطة» استقرار«ودائماً بهدف الحفاظ على     ....»مرجئة«الجميع صاروا   ...واإلرجاء

الـذي يكـره حركـة    » الحاكم العربي«الجميع يتصرف من موقع   ...رام اهللا وحدها، بل وفي غزة كذلك      
الشارع، حتى وهي تتضامن معه، خشية أن تمتلك هذه الحركة استقالليتها وديمومتها ذات يوم، وتتحـول      

  .عليه» دالّة«س، ال أحد له إلى العب رئي
ألنهـم كـانوا طليعـة النـضال        ...األسرى واألسيرات، المعتقلون والمعتقالت، يستحقون أكثر من ذلك       

ألنهم احتلوا المرتبة الثانية في الئحة الشرف الفلسطينية، بعد الشهداء األماجد           ...الفلسطيني ورأس حربته  
المجـد لألسـرى    ... من نساء ورجال وشيوخ وأطفال     كل التحية ألسرى فلسطين   ...والشهيدات الماجدات 

العرب في السجون اإلسرائيلية، الذين جسدوا بالفعل ال بالقول، مقولة اننا أمة واحدة، وأن فلسطين، كانت                
  .وما زالت، في موقع المركز والقلب من اهتماماتها وأولوياتها

  13/10/2011، الدستور، عّمان
  

  كل شيء من اجل ايران .78
  ماناليكس فيش

يلح على رئيس حكومة اسرائيل بنيامين نتنياهو ان ينظف المائدة ويهيئ تنسيقا جديدا استعدادا لشيء آخر                
  .أكبر وأهم
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ان قضية غلعاد شاليط واحدة من القضايا الثقيلة الجاثمة على مائدة رئيس الحكومة، وكان يجب عليه ان                 
 في الـساحة    –مح والتأييد للحكومة وقراراتها     يحطها عن جدول عمله ليهيئ تنسيقا جديدا وليحظى بالتسا        
  .الداخلية وعند صديقات اسرائيل وبخاصة دول غرب اوروبا

لماذا يحتاج رئيس الحكومة اليوم خاصة الى هذا الديكور الجديد، الى درجة ان يتخلى عن مبادئه التي ال                  
ب اللغز الذي تاله أمس االول      هوادة فيها بشأن محاربة االرهاب؟ ان الجواب عن هذا اللغز كامن في كتا            

.  االستراتيجية –فقد تحدث عن نافذة فرص توشك ان تغلق وربط هذا بالتطورات الجغرافية             . على األمة 
ان السامع من اوساط الناس سيرى ان هذا يعني الربيع العربي والزعزعات في العالم العربي التي تحدث                 

  .عدم يقين، لكن ليس هذا هو السبب الحقيقي
ويبدو ان هذا   . ا نبحث عن قلق عند نتنياهو وعند ايهود باراك فانه متصل دائما على نحو ما بإيران               حينم

هو سبب استقرار رأي رئيس الحكومة على المرونة بمواقفه واقناع وزراء الثمانية بأال يشوشوا واتمـام                
لواضح أنها الـشأن    لكن من ا  . ما الذي يحدث في القضية االيرانية بالضبط؟ ليس واضحا        . صفقة شاليط 

سيصفق لنا  . الساخن القادم ويحسن ان تبلغه اسرائيل مع صورة دولة مرنة وبراغماتية مستعدة للتنازالت            
االوروبيون وليس أقل أهمية من هذا ان هذا سيعزز االجماع القومي والصورة عـن رئـيس الحكومـة                  

  .استعدادا للتحدي القادم
وهـو  . مة بأن يغير االتجاه مهدت الطريق التمام صفقة شـاليط         منذ اللحظة التي أقنع فيها رئيس الحكو      

» مخربا «450يستطيع اليوم ان يأتي ويقول انه لم يعارض مبدئيا في الماضي الصفقة التي تحدثت عن                
سـكان هـضبة    : لكنه هو الذي حدد حدود الثمن فلم يكن هنـاك         .  سجينا آخر تفضال على مصر     550و

ال أحد  «ثقيال أعلن في شأنهم انه      » مخربا «60كان شرقي القدس وال     الجوالن وال عرب اسرائيل وال س     
  .»من رؤساء الحكومة حتى بعدي سيفرج عنهم

 الذي اعتمد على رئـيس  –لكن نتنياهو . لم يقبل وزير الدفاع الخطوط الحمراء التي حددها نتنياهو لحينه       
وفي اللحظة التي أقنـع     . ك بمبادئه  كان يستطيع االستمرار في التمس     –آنذاك  » الشباك«الموساد ورئيس   

فيها بأنه يمكن التخلي عن مبادئ بأنه توجد أمور أهم، أعطى الضوء االخضر للمسؤول عن التفـاوض                 
دافيد ميدان العداد قائمة جديدة تشتمل على ايهام بالمرونة على نحو ما لكنها في الحقيقة تجاوزت جميع                 

سيكون هناك جميـع ممثلـي األمـة        : خطبته أمس االول  أو كما قال خالد مشعل في       . الخطوط الحمراء 
 ومن هضبة الجـوالن ومـن       1948الفلسطينية، من جميع المنظمات ومن جميع المناطق، من فلسطين          

  .ليس هذا هو العدد الذي أرادته حماس حقا، لكن حماس انتصرت في الوعي. القدس
 يطلق سراحها البتـة ال هـو وال رئـيس           وتخلت اسرائيل ايضا عن ربع االسماء التي التزم نتنياهو أال         

الى قطاع غزة وعدد أكبر الـى       » المخربين«ووافق نتنياهو ايضا على طرد عدد أقل من         . حكومة آخر 
ووعد خالد مشعل باختطـاف جنـدي آخـر         . على التمكين منه في الماضي    » الشاباك«الضفة مما وافق    

ودرس حماس فـي    .  حدود مصر ايضا   جيدا تحذيرات حماس باختطاف جنود، على     » الشاباك«ويعرف  
هذا الشأن واضح وهو انه كلما مر الوقت تنازلت اسرائيل ودفعت أكثر مما كانت تستطيع أن تدفع قبـل                   

والى ذلك فانه كلما مر الوقت أصبح خيار العمل العسكري أقل واقعية وبين ناس حـول                . سنتين أو ثالث  
» أمـان »والموساد و » الشاباك« وفيه   – جهاز االمن كله     وفي المقابل نجح باراك بتجنيد    . نتنياهو له ذلك  

 1000 ليقفوا في جبهة واحدة وليبينوا لماذا تمكن مخاطرة محسوبة واالفراج عن             –ورئيس هيئة االركان    
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الحـالي فيمـا رآه رئـيس       » الشاباك«يقول رئيس   . سجين في ظروف صفقة اسوأ مما كان في الماضي        
  .ن العيش معهالماضي كارثة انه يمك» الشاباك«

وحينما ال يوجد خيار عسكري ويوجد دعم أمني وكل ذلك الى جانب ضغط عام وضغط العائلة، ينـضج                  
وعي انه حان وقت الدفع عن االفراج عن غلعاد شاليط، واذا دفعنا ثمنا باهظا كهذا فيمكن الحديث عـن                   

وفـي  . ما اختفـى رون أراد   أهمية افتكاك األسرى وعن العائلة التي تعاني وعن الخوف من ان يختفي ك            
الفرصة نفسها يمكن توجيه ضربة الى أبو مازن الذي لم يحب طوال السنين الصفقة التي تقوي حمـاس                  

  .لكن بعد سلوكه في االمم المتحدة فليدفع هو ايضا شيئا ما
وبحسب تصوره كان عدم تنفيذها سيـسبب ضـررا         . هذه الصفقة من وجهة نظر نتنياهو ال مناص منها        

  .ي ضوء االستعداد لمجابهة التهديد الكبيرأكبر ف
  12/10/2011، يديعوت
  13/10/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  والى الجحيم بالنتائج .79

  بن كاسبيت
وها هو ما كان سيفعله ويقوله      . هيا نفترض ان بنيامين نتنياهو ليس رئيس الوزراء بل رئيس المعارضة          

، كان نتنياهو سيتوجه الى نظرائـه  "سادتي اعضاء الكنيست: "عندما تتبين له تفاصيل صيغة صفقة شليت   
، عندما كنت سفيرا في االمم المتحدة، وصلتني        1985 سنة، في ايار     26قبل أكثر من    "من على المنصة،    

اعتقدت أن هذه ضربة فظيعة     . معلومة عن أن الحكومة تعتزم تحرير الف مخرب في اطار صفقة جبريل           
وأنا ايضا شخصيا قلت مرات عديدة في الواليات المتحدة بانه ال يجب اعطـاء              للسياسة التي تصدرناها،    

، كتبت شخصيا لمسؤولي المباشر، اسحق شمير، الذي        1985 ايار   22في  . جوائز لالرهاب بل مكافحته   
بعد سنوات من الحرب الضروس ضد االرهاب والنموذج الذي ضـربناه للعـالم             . كان وزيرا للخارجية  

هذه الخطوة من شـأنها     . ف هدية كبيرة  .ت.وفي واقع االمر منحنا م    . جرة رأسا على عقب   بأسره، قلبنا ال  
كنـت  . هكذا كتبت له وهذا بالضبط ما حصل      . أن تبعث موجة من القتل وسفك الدماء على نطاق واسع         

  . مستعدا الن يقيلوني في حينه، ولو كنت في المنصب اليوم، لكنت مستعدا ان يقيلوني اليوم
ان هذا ما كان سيقوله نتنياهو غدا؟ الن هذا بالضبط ما قاله في اليوم الذي استقال فيه مـن                   كيف أعرف   

منذ البداية رأيت في صفقة جبريل ضربة قاضية لمساعي اسرائيل          . "حكومة شارون، عشية فك االرتباط    
 عـشر   ، الذي صدر بعـد    "مكان تحت الشمس  "، كتب نتنياهو في كتابه      "لبلورة جبهة دولية ضد االرهاب    

كيف يمكن السرائيل أن تحث الواليات المتحدة والغرب على انتهـاج سياسـة             "سنوات من تلك الصفقة،     
عدم االستسالم لالرهاب، بينما هي نفسها تخضع لهذا الشكل المخجل جدا؟ كنت مقتنعا بان تحرير الـف                 

وذلك الن هـؤالء    مخرب سيدخلون الى مناطق يهودا والسامرة وغزة سيؤدون الى تصعيد فظيع للعنف،             
اليـوم  . االرهابيين سيستقبلون كأبطال كنموذج اقتداء للشبيبة الفلسطينية، والنتائج لن تتأخر في الوصول           

بات واضحا بان تحرير الف مخرب كان من العناصر التي وفرت مخزونا من المحرضـين والزعمـاء                 
ياهو هذه تصبح ذات صلة بالحاضر      كل ما ينبغي أن يضاف الى اقوال نتن       ". الذين اضرموا نار االنتفاضة   

اما اليوم، فيدور الحـديث عـن       . كتب عن االنتفاضة االولى   " مكان تحت الشمس  "في  ". الثالثة"هي كلمة   
  . الثالثة
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 الذي قضى   25أنا ال أعرف عينا اسرائيلية لن تدمع عندما يهبط جلعاد شليت، الشاب ابن              : وقفة قصيرة 
انا ال اعرف قلبـا اسـرائيليا ال        . ي اسرائيل ويقع في أذرع عائلته     خُمس حياته الراشدة في قبو مظلم، ف      

ال يمكـن للمـرء اال      . قلوب كثيرة دقت أمس ايضا، امام شاشات التلفزيـون        . ينبض عندما يحصل هذا   
ينفعل، ال يمكن اال يفرح فرحة العائلة، ال يمكن اال يقول ان حقا، ولكن حقا ال توجد دولـة كهـذه، وال                      

هذه .  أنفسنا بالخبر اليقين، الصحيح، الحقيقي، بان الف قاتل منهم يساوي جندي واحد منا             يمكن اال نواسي  
. ولكنهم لن يغيروا هذه الحقيقة البسيطة     . هم سيرقصون، سيحتفلون وسيهتفون حتى عنان السماء      . حقيقة

  . الف قاتل للنساء واالطفال، عديمو الطابع االنساني المنكرون، مقابل جندي واحد منا
. على أنه ابقي طي الكتمان    . كما أنه ال يمكن اال نمتدح بنيامين نتنياهو على أنه اخيرا اتخذ قرارا صعبا              

على أنه في نهاية االمر القلب اليهودي انتصر على العقل، البطن انتـصر علـى               . على أنه قاده بشجاعة   
ية حياته السياسية، ضد ما     فقد سار امس ضد عقيدته، ضد روا      . الرأس، الشعور انتصر على االيديولوجيا    

آخرون سيقولون بالذات من أجل عدم عقـد        . (إذ من أجل هذا يحتاج المرء الى الشجاعة       . جعله من هو  
  ). الصفقة هناك حاجة للشجاعة، ولكن هذا الجدال لم يعد يجدي نفعا

او ضعفه،  (بعد أن نذرف دموع االنفعال ونتأثر بحصانة المجتمع االسرائيلي          .  ولكن، وهذه لكن ضخمة   
هـذا نحـن    " القلب اليهـودي  "، يتعين علينا أن نسأل أنفسنا هل بالذات بسبب          )االمر يتعلق بزاوية النظر   

  بالذات، اليهود، نذبح ونختطف ونقتل اكثر من غيرنا؟
عارضت صـفقة تننبـاوم،     . لدى نتنياهو ولدى اولمرت على حد سواء      . شخصيا، عارضت صفقة شليت   

". ال"لصفقة قال لها ايهود اولمـرت       " نعم"اسر، بنيامين نتنياهو قال أمس       غولدف –عارضت صفقة ريغف    
مـساءا  . مساءا نزلت فيه اسرائيل على ركبتيها أمام حماس       . إذ في نهاية اليوم، امس كان مساء استسالم       

د مساءا عقد فيه خال   . رقة القلب تغلبت على الصالبة الالزمة في حينا       . فشلت فيه قوة الصمود االسرائيلية    
مساءا قال لي فيه مسؤول فلسطيني      . مشعل، احمد الجعبري واسماعيل هنية مهرجانات النصر وعن حق        

مساءا تآكل فيه الردع االسرائيلي حتـى       ". ما العمل، انتم ال تفهمون اال لغة القوة       "هاتفيا، بصوت مخنوق    
مـساءا ولـد    . ةبالضبط مثلما حصل في الهروب من لبنان وفي الخروج احادي الجانب من غز            . سحق

ورجاءا، ال تحاولوا بيعنا استنتاجات لجنة شمغار التي تقول انه من المـرة التاليـة،               (االختطافات التالية   
  ).هم سيختطفون. هم لن يشتروا. حاولوا أن تبيعوا هذا لحماس. سيكون الحال مختلفا

أنها لم تتحرك ملليمتر    حماس تتفاخر ب  (اذا لم تتغير صيغة الصفقة بشكل كبير        . وينبغي فحص شيء آخر   
فلماذا انتظرنا سنتين ونصف اخرى؟ اذا كان نتنياهو في النهاية تراجع، ألم يكن من األفـضل ان                 ) واحد

يتراجع من البداية؟ أليس خسارة على هذا القدر الكثير من الزمن من حياة الرجل الشاب؟ فقد اجتيـزت                  
 300حرر  . حرر سجناء من شرقي القدس    . أمس كل الخطوط الحمراء، حرر سجناء عرب، اسرائيليون       

أبو مـازن تلقـى     . حرر مهندسو ارهاب الى يهودا والسامرة مباشرة      . محكومون بالمؤبدات . قاتل مقيت 
حماس يمكنها ان تُري الجمهور الفلسطيني      . حماس يمكنها ان ترفع اآلن رأسها في الضفة       . ضربة شديدة 

فلسطيني سيعرف بأنه ال توجد مشكلة، وانه يمكن التوجه         كل شاب   . بأن طريقها، طريق االرهاب، أفضل    
وهذا قبل ان نكون قد بدأنا فـي احـصاء الـضحايا الـذين              . لقتل اليهود وفي النهاية التحرر في صفقة      

كمحفز أثبت بـأن  " الربيع العربي"يحاولون بيعنا اآلن . سيسقطون في المستقبل في أعقاب هذه التحررات   
الدليل، رغم الربيع العربي، المصريون بالذات هـم الـذين          . ما الصلة . هراء. هذه هي الفرصة االخيرة   
  .أعطوا الدفعة االخيرة
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نتنيـاهو  . كان يجدر اجراء نقاش جمـاهيري     . كان يجدر عمل ذلك على نحو مختلف قليال       : وشيء أخير 
لتفكيـر،  أبقى ذلك قريبا من صدره، جلبه الى الحكومة في ظلمة الليل، حين لم تكـن ألحـد الفرصـة ل                   

. هذا من حق رئيس الـوزراء     . خطف كالسيكي . 1027للحديث، البداء الرأي، للعد حتى عشرة أو حتى         
  .وقد استخدم لهذا الغرض الرقابة العسكرية ايضا. هذا نتاجه

 مساء احتفالي هو هذا المساء، بل تاريخي، مساء التوقيع على صفقة ستعيد الى الديار جندي اسـرائيلي                 
تعالوا نأمل بأن التاريخ نفـسه      . تعالوا ال نُخرب هذا المساء أكثر مما ينبغي       .  سنوات مخطوف بعد خمس  

أما على النتائج، فسنفكر    . الفرحة ستكون كاملة  . هيا، يا جلعاد، عد الى الديار     . لن يخربه أكثر مما ينبغي    
  .في مرة اخرى

  12/10/2011معاريف 
 13/10/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
  :كاريكاتير .80

  

  
  13/10/2011، الوطن اون الين


