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  التزام إسرائيلي واضح بعدم استهداف أي من األسرى الذين سيفرج عنهم: حمدانأسامة  .1
» الحياة«كشف القيادي في حركة حماس، ممثلها في لبنان أسامة حمدان لـ:  جيهان الحسيني–القاهرة 

 تضمنت التزاماً إسرائيلياً أن صفقة تبادل األسرى التي أبرمت بين الحركة واسرائيل برعاية مصرية،
واضحاً بعدم استهداف األسرى الذين سيتم اإلفراج عنهم عبر الصفقة، محذراً من أن أي إخالل بأي بند 

  .من بنود الصفقة لن يمر مرور الكرام
ووصف حمدان إبرام الصفقة بأنه إنجاز وطني مشرف بامتياز، رافضاً الخوض أو التعليق على 

ت للتقليل من شأنها بحجة أنها لم تشمل كالً من القيادي البارز في حركة فتح مروان االنتقادات التي وجه
أحمد سعدات، مشيراً الى ان اسرائيل » الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين«البرغوثي واألمين العام لـ 

 كانت ترفض مطلقاً إطالقهم، ومن ضمنهم 70 أسيراً من بين 54وافقت بموجب الصفقة على اطالق 
 16إال أنها رفضت اإلفراج عن «: واستطرد قائال. برغوثي وسعدات وأسماء المعة أخرى في حماسال

. » منهم من حماس، فيما األربعة الباقون من تنظيمات أخرى، من بينهم البرغوثي وسعدات12أسيراً، و
 رغم ذلك، وافقنا على إنجاز الصفقة من دون أن تتضمن اسماء بارزة من حماس ألن«: واضاف

، الفتاً إلى أن الحركة أكدت التزامها السعي إلطالق األسرى »إسرائيل وضعت فيتو على هذه األسماء
وشدد على أن هذا األمر ال يقلل إطالقاً من قيمة الصفقة التي حققت . الفلسطينيين بكل الطرق المشروعة

اً كانت تشترط إسرائيل  أسير280إنجازاً كبيراً جداً، مشيراً إلى تقليص عدد األسرى المبعدين من 
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 أسيراً من ابناء القدس وموافقة إسرائيل على عودتهم جميعاً 46 أسيراً، وكذلك إطالق 40إبعادهم إلى 
» التابو«واعتبر ذلك كسراً لـ . 48إلى منازلهم، إضافة إلى اإلفراج عن خمسة أسرى من مناطق الـ 

ق إطالق هؤالء االسرى، وأن االسير الذي أفرج اإلسرائيلي، مشيراً إلى أن إسرائيل كانت ترفض بالمطل
  .عنه من الجوالن كان محكوماً بالمؤبد

 أسيراً فلسطينياً بعد شهرين من 550وعلى صعيد المرحلة الثانية من الصفقة التي سيتم بموجبها إطالق 
، وهي هناك قواعد محددة يجب أن تنطبق على األسرى الذين سيتم اإلفراج عنهم«: تسليم شاليط، قال

وثانياً االفراج عن أسرى متنوعين من شتى أرجاء الوطن، وكذلك . اوالً أن يكونوا أمنيين وليسوا جنائيين
، الفتاً إلى أن الحالة الصحية لألسير ستؤخذ باالعتبار، »متنوعين فصائلياً، أي ينتمون الى فصائل مختلفة

لى أن الجانب المصري هو الضمانة وشدد ع. وكذلك مدة محكوميته، والمدة التي قضاها في السجن
وأكد حمدان أن حماس كانت . الوحيدة والكافية لتحقيق كل هذه الشروط والمواصفات في المرحلة الثانية
كنا معنيين تماماً بأن يكون «: معنية تماماً في انجاز الصفقة من خالل راع عربي، وبالتحديد مصر، وقال

  .»ب كثيرة يعلمها الجميعلمصر دور جوهري في إنجاز الصفقة ألسبا
 طلبوا من الجانب الفلسطيني التعهد اإلسرائيليينفي غضون ذلك، كشف مصدر فلسطيني مسؤول أن 

. بعدم اللجوء إلى خطف جنود إسرائيليين مستقبالً، لكن الجانب الفلسطيني لم يتجاوب مع هذا الطلب
وكشف أعضاء الفريق الفلسطيني . وتوقع تخفيف الحصار على قطاع غزة تدريجاً عقب انجاز الصفقة

 ةفي التفاوض الموجود حالياً في القاهره والذي يرأسه الجعبري ويضم عضوي المكتب السياسي للحرك
  .نزار عوض اهللا وصالح العاروري، وعضو المجلس العسكري مروان عيسى

  14/10/2011الحياة، لندن، 
  

   "سرائيلإ" تترك بصمات على توجهات ساسة "احتجاجات الخيام": استراتيجي لمركز الزيتونةير دتق .2
ير االستراتيجي لمركز الزيتونة للدراسات امس عن عمق االزمة التي تعيشها إسرائيل دكشف التق: القدس

  .وانعكاساتها في المرحلة المقبلة
، خالل شهر تموز الماضي، على الميادين والشوارع »احتجاجات الخيام«سيطرت «: يردوقال التق
جاءت هذه االحتجاجات على خلفية تراجع مكانة الطبقة الوسطى وغالء . في المدن اإلسرائيليةالرئيسة 

وقد طالب المتظاهرون بتغيير النهج . المعيشة، في ظل تقليص الحكومة اإلنفاق على الخدمات العامة
  .»الرفاه االجتماعي« االجتماعي للحكومة والعودة إلى نظام –االقتصادي 
على نسخة منه لم تدع االحتجاجات إلى إجراء تغيير في الحياة » الدستور«لذي حصلت ير اقدواوضح الت
، ولم يجر المس بالشأن السياسي أو منظومة العمل الحزبي داخلها، مع أن »إسرائيل«العامة في 

 وبقي األمن. األوضاع االقتصادية والحياة االجتماعية تأثرت بسبب توقف مسار التسوية مع الفلسطينيين
بعيداً عن متناول المطالبين الذين اكتفوا بالدعوة إلجراء بعض التقليصات في ميزانيات األمن، لصالح 

  . اجتماعية معينة، بحيث ال تؤثر على األمن ذاته–مرافق اقتصادية 
على خلفية ما تقدم، يمكن القول بأن الحكومة قد تتمكن من إجراء بعض اإلصالحات التي ستؤدي إلى 

 الشارع، في حين إنه من المستبعد أن يحدث هذا الحراك تغييراً جوهرياً في المنظومة امتصاص غضب
في الوقت نفسه، ومع أن المحتجين عزفوا عن الخوض في الشأن السياسي إالّ . »إسرائيل«الحزبية داخل 
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ي خالل أن ذلك في الغالب قد ال يطول كثيراً، حيث من المتوقع أن يصار إلى إعادة طرح الشأن السياس
  . الفترة القادمة ولو بأساليب مختلفة

ير ان شهر تموز الماضي كان ملتهبا في المشهد اإلسرائيلي العام، إذ طفت على الوجه قدواوضح الت
» إسرائيل«حركة احتجاجات اجتماعية انطلقت من مركز مدينة تل أبيب منتشرة في عدد كبير من مدن 

، حيث نصب المحتجون آالف »احتجاج الخيام«ركة اسم وأخذت هذه الح. من الشمال وحتى الجنوب
الخيام في ميادين المدن وأطراف الشوارع الرئيسية عند مداخلها، وانضم عشرات آالف الشباب 

  .اإلسرائيلي إلى دعوة االحتجاج
خالل العقدين األخيرين تراجعا » إسرائيل«ولفهم تداعيات هذه الحركة، فقد شهدت الطبقة الوسطى في 

كانتها االجتماعية في أعقاب تآكل مستمر لرواتب ومداخيل المنضوين تحت سقفها، ويمكن إرجاع في م
المتعاقبة في الفترة المشار إليها أعاله، » إسرائيل«ذلك إلى السياسة االقتصادية التي اتبعتها حكومات 

شركاتها وتحويلها وخاصة سياسة حكومة نتنياهو الداعمة لخصخصة القطاع العام وتخلُّص الحكومة من 
وبالتالي بدأت تتركز الثروات والموارد المالية بيد عائالت إسرائيلية عددها . إلى القطاع الخاص

  .عشرون
وارتفاع أسعار السلع ومتطلبات الحياة، أمام تآكل أجور الطبقة الوسطى » إسرائيل« غالء المعيشة في -

عد بإمكان عائلة إسرائيلية متوسطة أن تعيش فلم ي. »إسرائيل«المتضررة األكبر من سياسات حكومة 
واألصعب من هذا أن هذه العائالت لم يعد بإمكانها .  اجتماعي اعتادت عليه سابقاً–بمستوى اقتصادي 

وبالتالي تآكلت القدرة الشرائية للرواتب المتآكلة أصالً مقابل ارتفاع في أسعار معظم . أن تُنهي الشهر
  .يةالسلع الضرورية وغير الضرور

 نتيجة زيادة الطلب على الشقق السكنية سواء كان لغاية الشراء أم اإليجار في مدينة تل أبيب والمدن -
المحيطة بها ارتفعت األسعار بشكل فاحش في السنة األخيرة، مما أدى إلى عدم تحمل الشباب واألزواج 

  .الشابة من أبناء الطبقة الوسطى تحمل ذلك
اإلنفاق على الخدمات العامة، وبالتالي خفض نسبة الضرائب على الطبقة  سياسة الحكومة في تقليص -

إالّ أن المتضررين كانوا من الطبقة الوسطى أنفسهم، أما . الوسطى بهدف رفع نسبة النمو االقتصادي
المستفيدون فكانوا من أصحاب رؤوس األموال ورجال األعمال إذ زاد دخلهم بشكل فاحش، ودفعوا نسبة 

ية واستعادوا الضرائب غير المباشرة التي يدفعها أبناء الطبقة الوسطى وهم من األجيرين ضرائب متدن
  .الذين ال يمكنهم استعادتها

، وذلك »دولة رفاه اجتماعي«سواء الحالية أو سابقاتها من كونها حكومة » إسرائيل« تخلّصت حكومة -
لّفت ورائها الطبقة الوسطى وغيرها على حساب نقل ذلك إلى شركات القطاع الخاص، وبهذا تكون قد خ

من دون خدمات مؤكدة سواء في قطاع التعليم أو الصحة، إذ احتاج المواطن إلى دفع مبالغ كبيرة لقاء 
  .نيله هذه الخدمات

هناك شرائح سكانية في المجتمع اإلسرائيلي ال تشترك في سوق العمل، أي أنها ال تُنتج، خاصة . -
. ماد هؤالء على ما توفره لهم أحزابهم المتدينة المشتركة في االئتالف الحكومياعت. المتدينين المتشددين

بمعنى آخر ما تنجح هذه األحزاب، وغالباً تحقق ذلك، في ابتزاز الحكومة بأموال كثيرة تُحول على شكل 
ال وهناك العرب الفلسطينيين في الداخل الذين . أموال مخصصة للمؤسسات التي تديرها هذه األحزاب

تأثير لهم في سوق العمل جراء سياسات حكومات إسرائيل المتعاقبة الهادفة إلى تهميشهم وإقصائهم 
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كجزء من آلة التمييز ضدهم، وعدم توفير فرص عمل لهم في قراهم أو مدنهم ورفض شركات كثيرة 
استيعابهم في صفوفها من منطلق عنصري بات واضحاً وغير خفي.  

التي تستحوذُ قسطاً كبيراً من مجمل الميزانية العامة، وتأتي على حساب » رائيلإس«ميزانية األمن في . -
  ...ميزانيات التربية والتعليم والصحة والتطوير

 الدعم غير المحدود بمبالغ كبيرة والذي تقدمه الحكومة للنشاط االستيطاني، وخاصة مشاريع البناء التي -
من قبل الحكومة أو » إسرائيل« االستثمار في البناء في يجري تنفيذها في الضفة الغربية، بدالً من

  .شركات متعاقدة معها
ازدياد وتعمق الفجوات والثغرات االجتماعية واالقتصادية مع األطراف التي تعتبر فقيرة مقارنة مع . -

 ما  اجتماعي، كل–يجب التنويه هنا إلى أن حركة االحتجاج لم تطالب بتنفيذ انقالب اقتصادي . تل أبيب
طلبته يتمحور في إعادة دولة الرفاه االجتماعي والعدالة االجتماعية إلى المشهد الحياتي العام في 

من األثرياء، ودفع إلى » حيتاناً«بعد أن سيطر وساد االقتصاد الحر على هذا المشهد وكون » إسرائيل«
 أو نادت بحاجة ويستشف من المطالب أن الحركة دعت. أسفل شرائح عريضة من الطبقة الوسطى

المجتمع اإلسرائيلي إلى نقطة توازن جديدة بين نظام السوق الحرة وبين تقسيم أكثر عدالً للدخل وتوفير 
مما ال شك فيه أن حركة كهذه أشغلت سياسيي . ظروف معيشية مقبولة مع الحفاظ على المصالح العامة

مؤقتاً لمدة شهر ونصف تقريباً، إذ إنه وتركت بصماتها على مجمل تحركاتهم وتوجهاتهم ولو » إسرائيل«
ساد شعور بخمول عام في الشارع اإلسرائيلي وتقبل المقَدّم من قبل الحكومات وكأنه شيء مسلّم به، 

باألمن كذريعة لكل خطواتها االقتصادية واالجتماعية » إسرائيل«وخاصة تلويح كافّة حكومات 
 هذه الحركة قد أحدثت صدمة ما وبصورة محدودة على صناع ومما ال شك فيه أيضاً أن. واإلصالحية

  .القرار والرأي العام
  14/10/2011، الدستور، عمان

  
  "إسرائيل"من مطالبها في صفقة التبادل مع % 75حماس حققت : هنية .3

 ا إسماعيل هنية الخميس إن صفقة تبادل األسرى في غزةقال رئيس الحكومة الفلسطينية :  د ب أ-غزة 
تراجعاً لالحتالل أمام اإلرادة ' من مطالب حماس، معتبراً ذلك %75سرائيل حققت أكثر من مع إ

الصفقة تمثل 'المحلية الفلسطينية، أن ' صفا'واعتبر هنية، في تصريحات نشرتها وكالة أنباء  .'الفلسطينية
عمل الجريء الذي قامت إنجازا وطنيا كبيرالم يمر مثله على الساحة الفلسطينية بالنظر لكل تفاصيل هذا ال

تدل على صواب خيار المقاومة وواقعيته ، بالمقاومة والصمود 'وقال هنية إن الصفقة  .'به المقاومة
الشعب الفلسطيني لن ينسى أسراه في سجون 'وأضاف أن  .'سيحقق الشعب الفلسطيني األهداف المنشودة

  .'لسجونوسيعمل بكل الوسائل من أجل تبيض ا) اإلسرائيلية(االحتالل 
  14/10/2011القدس العربي، لندن، 

  
  بعض األسرى من موافقة حماس على نفي "أملهاخيبة "السلطة تعرب عن  .4

فرانس ' في مقابلة مع تلفزيون ،الخارجية الفلسطيني رياض المالكي شكك وزير: اشرف الهور -رام اهللا 
ماس واسرائيل ربما خططتا ليط، ملمحا الى ان حركة حااالسرى مع ش ، في توقيت صفقة تبادل'24

،غير انه ' اسيرا فلسطينيا1027نحن مسرورون لالفراج عن "وقال المالكي  .الحراج السلطة الفلسطينية
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ولكننا شعرنا بخيبة امل كبيرة من ان عددا منهم سينقلون الى قطاع غزة ولن يسمح لهم بالبقاء 'اضاف 
وقال المالكي  .' بعضهم االخر سينفى الى الخارجفي منازلهم مع عائالتهم في الضفة الغربية، كما ان

نحن نشعر بخيبة امل كبيرة بشأن هذا الجزء من الصفقة، الننا ال نريد ان نرى اي فلسطيني ينفى من '
  ."منطقته بقرار يتخذه شعبه

  14/10/2011القدس العربي، لندن، 
  

  لقاء مرتقب بين عباس ومشعل: عريقات .5
منظمة التحرير صائب عريقات أن رئيس السلطة محمود عباس سيلتقي في أعلن عضو اللجنة التنفيذية ل

وقال . القريب العاجل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل لتسريع تنفيذ اتفاق المصالحة
تم االتفاق على هذا اللقاء مساء أمس خالل "عريقات في حديث إلذاعة صوت فلسطين الخميس، إنه 

، موضحاً أن عباس سيبذل كل جهد ممكن لتحقيق المصالحة والوحدة "ي أجراه مشعلاالتصال الهاتفي الذ
وأضاف عريقات أن عباس سيحدد موعد اللقاء بعد عودته إلى أرض . باعتبارها مقدمة للدولة والتحرير

  .الوطن خالل اليومين القادمين، والتئام المجلس الثوري لحركة فتح األسبوع المقبل
  14/10/2011ين، موقع فلسطين أون ال

  
  اتفاق صفقة التبادل امتداد للنجاح الدبلوماسي الفلسطيني باألمم المتحدة: عشراوي .6

 قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، إنه قد آن األوان ألن :رام اهللا
نونية واإلنسانية لألسرى، وتشكيل تتحمل األمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولياتهم لتأمين الحماية القا

وثمنت عشراوي، في  .لجنة دولية للتحقيق في ظروفهم، ولمساءلة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها
 أسيرا 1027تصريح صحفي امس الخميس، اتفاق صفقة تبادل األسرى التي بموجبها سيتم اإلفراج عن 

اد للنجاح الدبلوماسي الفلسطيني في األمم فلسطينيا، ووصفتها عشراوي بأنها انجاز وطني مهم، وامتد
  .المتحدة، وخطوة على طريق إنهاء االحتالل اإلسرائيلي

  14/10/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

   بصفقة األسرىيرحب" المجلس الوطني الفلسطيني" .7
رحب سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني خالل اجتمـاع أعضـاء المجلس المقيمـين فـي : عمان

األردن  بصفقة تبادل األسـرى واعتبرها من اإلنجازات المهمة التي أدخلت البهجة والسرور ألبناء 
شعبنا، كما أعلن عن تضامنه مع األسرى والمعتقلين المضربين عن الطعام في السجون والمعتقالت 

  .اإلسرائيلية
  14/10/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  النقسام بعد إتمام صفقة التبادلالخضري يدعو إلنهاء الحصار وا .8

دعا النائب المستقل جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إلى إنهاء االنقسام : غزة
  .ورفع الحصار الصهيوني عن قطاع غزة، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب بعد إتمام صفقة التبادل
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نسخة عنه، الخميس " سطيني لإلعالمالمركز الفل"وأشار الخضري في تصريح صحفي مكتوب وصل 
إلى أن هذه الملفات هامة تمهيدا للتوحد الفلسطيني الشامل، وبدء العمل إلنهاء االحتالل ) 13-10(

ولفت إلى ضرورة إعطاء صورة حقيقة عن  .واالستيطان، وإطالق سراح األسرى ونيل الحقوق العادلة
  . نيل كافة حقوقه ومطالبهشعبنا الفلسطيني بتوحده، وعمله المتكاتف من أجل

  14/10/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  فياض يصطحب ديبلوماسيين أجانب إلى حقول الزيتون المنكوبة بالجدار واالستيطان .9
اصطحب رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض أمس سفراء وقناصل االتحاد األوروبي في : رام اهللا

ولكرم شمال الضفة الغربية، وأطلعهم على معاناة المزارعين جولة على حقول الزيتون في محافظة ط
  .نتيجة الجدار الفاصل الذي يعزل حقولهم واالعتداءات الدائمة من المستوطنين

وشارك في الجولة مدير بعثة األمم المتحدة لسجل أضرار الجدار وسفراء وقناصل بريطانيا وفرنسا 
وطالب . ا ومالطا واليونان وقبرص وألمانيا وهولندا والنمساوفنلندا وإسبانيا والبرتغال والسويد وبلجيك

التي ترمز إلى أصالة «فياض دول العالم بالتدخل لوقف الممارسات اإلسرائيلية بحق شجرة الزيتون 
ودعا في كلمة أمام قاطفي الزيتون في قرية فرعون . »المواطن الفلسطيني وصموده وتجذره في وطنه

لمقاومة الشعبية السلمية في وجه إجراءات االحتالل واعتداءات المستوطنين تكثيف ا«قرب طولكرم إلى 
  .»حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

المقامة على أراضي بلدة بروقين في » بروخين«وترافقت الجولة مع قيام مستوطنين من مستوطنة 
وقال رئيس بلدية بروقين عكرمة سمارة إن . رة شج300محافظة سلفيت بإحراق حقول زيتون تضم 

  . دونماً من األراضي المحاذية للمستوطنة150الحريق طاول نحو 
  14/10/2011الحياة، لندن، 

  
  الكشف عن عميل أجنبي تعقب أثر شاليط بغزة .10

 الذي اعتقلته األجهزة األمنية بغزة لمدة شهر في يناير" بول مارتن"األمني أن " المجد"كشف موقع 
 ثم أطلقت سراحه، كان ضابط مخابرات أجنبية وقام بتجنيد أحد العمالء لصالح الشاباك للبحث 2010

وأشار الموقع إلى الدعم والمؤازرة اللذين حظي بهما االحتالل . عن الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط
ت جاهدة للوصول إلى اإلسرائيلي من حلفائه سواء من أجهزة المخابرات العربية أو األجنبية والتي عمل

 بذلت جهوداً - خاصة الفرنسية التي يحمل شاليط جنسيتها- وكشف أن المخابرات الغربية. مكان شاليط
جبارة للوصول لمكان شاليط عبر عناصر أجنبية زارت القطاع وقامت بتجنيد البعض لهذه الغاية دون 

  .أن تفلح، وكان مارتن من بين هؤالء
  14/10/2011موقع فلسطين أون الين، 

 
   األسرىمشعل بحث مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية سبل تنفيذ صفقة تبادل .11

بحث خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس مع رئيس جهاز المخـابرات العامـة               : القاهرة
توصـل  ، سبل تنفيذ اتفاق تبادل األسرى، الذي تم ال        13/10المصرية الوزير مراد موافي، يوم الخميس       

  .إليه الثالثاء الماضي بين حركة حماس والجانب الصهيوني، برعاية مصرية
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وقالت مصادر مصرية إن وفد حماس برئاسة مشعل قدم الشكر لمصر على جهودها لدعم حقوق الشعب                
الفلسطيني، خاصة دورها في إتمام صفقة تبادل األسرى، والذي سيتم بمقتضاه اإلفراج عن ألف وسـبعة                

يرا، من ضمنهم جميع األسيرات الفلسطينيات، مقابل اإلفراج عن الجندي الصهيوني جلعـاد             وعشرين أس 
نشكر مصر الشقيقة التي خاضت معنا مفاوضات عسيرة ومضنية عبـر           : "ونقل عن مشعل قولُه    .شاليط

 جهاز المخابرات العامة، الذي أدى واجبا وطنيا نعتز به ونشكرها عليه، ونجحت جهـودهم بفـضل اهللا                
  .، على حد تعبيره"إلتمام هذه الصفقة التي تمثل إنجازا تاريخيا للمقاومة وللشعب الفلسطيني

  13/10/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  يتم تنفيذها بعد شهرين ويعودون إلى بيوتهم" التبادل"حددنا معايير المرحلة الثانية من : الرشق .12
مقاومة اإلسالمية حماس عزت الرشق النقـاب عـن أن          كشف عضو المكتب السياسي لحركة ال     : دمشق

المرحلة الثانية من صفقة األسرى التي تم التوصل إليها مع الجانب الصهيوني برعاية مصرية سـتكون                
  .بعد شهرين من تنفيذ المرحلة األولى، وفق معايير تم االتفاق عليها

اليـوم  " فيـسبوك "الجتمـاعي   وأوضح الرشق في تصريحات نشرها على صفحته على موقع التواصل ا          
أن هذه المعايير تتمثل في أن يكون األسرى من المحكومين على خلفية وطنية وأمنية              ) 10-13(الخميس  

وليس جنائية، والمعيار الثاني أن ال يكونوا من األسرى الذين أوشكت محكومياتهم على االنتهاء، بحيـث                
 شريطة أن   - عاما   12 أو   10 أن تصل حتى     تشمل أسرى ممن بقي لهم بضعة أعوام في السجون يمكن         

وأشار القيادي في حركة حماس إلى أن األسماء سيتم تحديدها مـن             .يتم اإلفراج عنهم جميعا إلى بيوتهم     
 .الطرف الصهيوني وفق هذه المعايير

 13/10/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  سرائيليةصفقة تبادل األسرى كسرت المعايير والشروط اإل: أبو زهري .13
أكد الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري، أن إبرام صفقة تبادل األسرى             :  محمد المنيراوي  -غزة

، "كسرت المعايير والشروط اإلسـرائيلية    "مقابل إطالق سراح الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليط قد          
واعتبـر أبـو زهـري فـي        . متعهدا بمواصلة الجهود لإلفراج عن باقي األسرى من سجون االحتالل         

ـ  إنجازا تاريخيا للشعب الفلسطيني وانتـصاراً كبيـراً للمقاومـة          "، إبرام الصفقة    "فلسطين"تصريحات ل
متميزة وذات  "وأكد أبو زهري أن الصفقة جاءت       ". الفلسطينية الباسلة، وكذلك لألمتين العربية واإلسالمية     

سرائيلية لإلفراج عن األسرى المدرجين ضمن الصفقة       لما جاءت به من كسرٍ للمعايير اإل      " أبعاد تاريخية 
  ". الملطخة أياديهم بالدماء) "إسرائيل(وأهمها عدم اإلفراج عن األسرى الذين تطلق عليهم 

 13/10/2011فلسطين اون الين، 
 

   أسيرا450شاليط يسلم الثالثاء لمصر بالتزامن مع إطالق : أبو مجاهد .14
من المقرر أن تبدأ " وفاء األحرار"لجان المقاومة، أن تنفيذ صفقة أكد أبو مجاهد، الناطق باسم : غزة

  .بشكل مبدئي يوم الثالثاء المقبل، وفق ترتيبات معدة على أكمل وجه إلخراجها بالصورة الالئقة
أن اإلجراءات العملية لتنفيذ " المركز الفلسطيني لإلعالم"وكشف أبو مجاهد في تصريحات خاصة لـ

 أسيرا وجميع األسيرات، ومن ثم 450ج قوات االحتالل الصهيوني لألسرى وهم الصفقة، تبدأ بإخرا
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وأضاف أن قادة األسرى سيكون معهم هواتف نقالة يبلغون عبرها  .انطالقهم خارج بوابات السجون
الفريق الذي يتابع عملية التنفيذ بخروجهم، وتستمر هذه العملية بحيث يصل أسرى قطاع غزة، وكذلك 

ليها إلى األراضي المصرية، ويصل األسرى من الضفة الغربية والقدس واألراضي المحتلة المبعدون إ
 إلى مناطقهم، وبالتوازي مع ذلك يتم تسليم الجندي الصهيوني جلعاد شاليط إلى الجانب 1948منذ عام 
 وأكد أن تسليم الجندي الصهيوني سيتم بالتزامن مع تأمين وصول األسرى إلى معبر رفح .المصري

تقريبا، وستتم عملية تسليم الجندي الصهيوني وفق إجراءات أمنية عالية وبعيدا عن وسائل اإلعالم، لتبدأ 
  .بعد ذلك مرحلة االستقبال الحافل لألسرى المحررين األبطال

وأشار إلى أن فرق ولجانًا متخصصة تقوم بوضع اللمسات األخيرة على شكل االحتفال باألسرى 
تفال الذي سيأخذ الطابع الشعبي والرسمي لدى استقبالهم في معبر رفح، فيما سيجري األبطال، وهو االح
  .بما يليق بهؤالء الفرسان األبطال" الوفاء لألحرار"الحقًا عقد مهرجان 

أسيرا، حددت المقاومة معايير إطالقهم 550وأكد أن المرحلة الثانية تبدأ بعد شهرين، بإطالق سراح 
  . ر السن والمرضى واألطفال من األسرى، وذلك بضمانات دولية أكيدةبحيث يشملون فئات كبا

  13/10/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  حماس تنشر أسماء عدد من األسرى الذين سيفرج عنهم ضمن صفقة التبادل .15
نشر المكتب اإلعالمي لحركة المقاومة اإلسالمية حماس بعض أسماء األسرى الذين سيفرج عنهم             : دمشق
عميد األسرى نائل البرغوثي، وصخر البرغوثي، واألسـير        : ، وهم "الوفاء لألحرار "ن صفقة التبادل    ضم

يحيى السنوار، وروحي مشتهى، وراتب عبد اهللا زيدان، وأكـرم سـالمة، ومحمـد شـراتحة، وعلـي                  
، إضافة إلى األسرى عبد الهادي غنيم، وعامر أبو سرحان، وأكرم منصور، وإبراهيم جـابر              .العامودي

وعثمان مصلح، وفخري البرغوثي، ومحمد سالمة أبو خوصة، وفؤاد الرازم، وأشرف الواوي، وزاهـر              
  .1933جبارين، وسامي يونس الذي يعد أكبر أسير في سجون االحتالل من مواليد عام 

محمد : ومن خلية القدس األسرى جهاد يغمور، وأيمن خليل، وتيسر سليمان، ومن خلية توليدانو األسرى             
فرح الناطور، وياسر حمـاد،     : ن، وموسى عكاوي، وماجد أبو قطيش، أما من خلية سلواد األسرى          عطو

أشرف بعلوجة، وتوفيق أبو نعيم، ومحمد القـرم،        : وأيضا من األسرى الذي سيفرج عنهم      .وأحمد النجار 
 . وأخوه يوسف القرم، ووليد عقل، ونصر يتايمة وهو من مجموعة األسير عباس السيد

 13/10/2011الفلسطيني لإلعالم، المركز 
  

  من دمشق إلى القاهرةمقرها حماس تنفي نقل  .16
 ، صالح جمعة نقالً عن مراسلهارام اهللا والقاهرة  من14/10/2011 الشرق األوسط، لندن، ذكرت

عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، نفى ما تناقلته بعض وسائل ، أن كفاح زبونو
الشرق «وقال الرشق في تصريح لـ. ماس نقل مقرها من دمشق إلى القاهرةاإلعالم حول قرار ح

تلك األنباء عارية عن الصحة تماما وال أساس لها مطلقا، فحماس لم تطلب من «من دمشق، إن » األوسط
مصر أو أي دولة أخرى نقل مقراتها إليها، وال يوجد أي تغيير على وضعها، فالمكتب السياسي ومقراته 

  .»ي سورياما زالت ف
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وحول لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في 
نعم سيكون هناك لقاء، وتم االتفاق عليه خالل اتصال «القاهرة لتسريع تنفيذ اتفاق المصالحة، قال الرشق 

  .»هاتفي جرى بينهما
اسم حركة حماس سامي أبو زهـري نفـى مـا           الناطق ب   أن    14/10/2011 الدستور، عمان،    وأضافت

أبو «وقال   . حول قرار حماس نقل مقرها من دمشق الى القاهرة         اإلسرائيليةتناقلته بعض وسائل االعالم     
  . في تصريح صحفي ان تلك االنبا عارية عن الصحة تماما وال اساس لها من الصحة مطلقا« زهري 

 قد زعم امس ان نائـب رئـيس المكتـب           اإلسرائيليةت  المقرب من االستخبارا  » تيك ديبكا «وكان موقع   
انتقل لالقامة بصورة دائمة في القاهرة فيما سيشرف رئيس         » موسى ابو مرزوق  «السياسي لحركة حماس    

  . المكتب السياسي خالد مشعل على تنفيذ صفقة شاليط وتنفيذ عملية نقل مقرات الحركة الى القاهرة
  

   أكتوبر25 في "الثوري"عل بعد اجتماع  مش-لقاء أبو مازن : األحمدعزام  .17
األحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام أكد :  كفاح زبون، صالح جمعة- رام اهللا،القاهرة

مع رئيس االجتماع بين الرئيس محمود عباس ، أن »الشرق األوسط«ورئيس وفدها إلى الحوار لـ
ماع المجلس الثوري لحركة فتح المزمع عقده المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل لن يتم قبل اجت

وحسب األحمد فإنه جرى االتفاق على أن يتصل هو . الحالي) تشرين األول( أكتوبر 25في رام اهللا في 
شخصيا بمشعل لترتيب موعد اللقاء الذي يرمي وفق ما قاله إلى بحث آفاق المستقبل الفلسطيني كما دعا 

 .إليها أبو مازن وكذلك مشعل
  14/10/2011 األوسط، لندن، الشرق

  
  شاليط سيقاضي حكومته لتأخير إطالقه: لجان المقاومة .18

أول من أمس إنه تم » أبو العطايا«الملقب » لجان المقاومة الشعبية« قال الناطق باسم : أ ف ب-غزة 
ه خالل إبالغ الجندي اإلسرائيلي األسير غلعاد شاليط بإتمام صفقة تبادل األسرى التي ستفضي إلى إطالق

 2006عام ) يونيو(وأوضح الناطق باسم اللجان التي شاركت في أسر شاليط منتصف حزيران . أسبوع
أبلغت األسير لديها ولدى فصائل المقاومة أن ) الجناح العسكري للجان(ألوية الناصر صالح الدين «أن 

رد شاليط كان انه يلوم «: وأضاف. »عملية تبادل األسرى أصبحت جاهزة وقد تنفذ خالل األيام المقبلة
 .»قيادته وحكومته على التقاعس في إطالقه منذ خطفه، وأكد أنه سيقوم بمالحقتهم لتأخير إتمام الصفقة

 14/10/2011الحياة، لندن، 
  

  »حزب اهللا« خفايا كواليس صفقة شاليط عن المفاوضات األولى و:السفير .19
 حماس على بعض خفايا مباحثات صـفقة        من مصادر واسعة اإلطالع في حركة     » السفير«اطلعت  : غزة

تبادل األسرى التي بدأت المفاوضات إلتمامها منذ أكثر من خمس سنوات وأعلن عنهـا يـوم الثالثـاء                  
  .الماضي

ـ شارك في بداية المفاوضات عن حركة حماس ستة من كبار قادتها السياسيين وعسكري واحد، لكـن                 
أربعة أشخاص، هم موسى أبـو مـرزوق وأسـامة           إلى   2009حماس قلصت عدد المفاوضين في العام       
  .حمدان ومحمود الزهار وأحمد الجعبري
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 وذلك بعدما حـاول تمريـر       2010 كانون األول عام     21ـ استبعدت حماس الوسيط األلماني نهائياً في        
 بروح مختلفة تماماً عـن      2011 آذار العام    3صفقة على حسابها، وبدأت الوساطة المصرية منفردة في         

  .ة السابقة التي بدأت مع اللحظات األولى ألسر شاليطالوساط
ـ الوسيط األلماني لم يكن شخصاً واحداً وليس هو صاحب انجاز صفقة الوعد الصادق التـي أبرمهـا                  

  .حزب اهللا مع إسرائيل
ـ أول جلسة مفاوضات مع الراعي األلماني جرت في منزل القيادي البارز في حماس في غزة محمـود             

  .ا أحمد الجعبريالزهار وحضره
ـ حماس طلبت السماح لها باالتصال بأسرى داخل السجون وهو ما تم بالفعل لسؤالهم عن قرار اإلبعاد،                 
وفوجئ المتصلون أن بعض األسرى الكبار من كتائب القسام طالبوا المضي في الصفقة حتى لو لم يفرج                 

  .عنهم
تقريراً من حـزب اهللا عـن تجاربـه مـع           ـ تلقى المكتب السياسي لحماس بعد أسبوع من أسر شاليط           

االحتالل في المفاوضات وإدارتها ودرس مفاوضو حماس جيداً كل كلمة فيه، وكان للتقرير أثر كبير في                
  .الوصول إلى اإلنجاز

ـ مدير المخابرات المصرية السابق عمر سليمان تعاطف مع حماس في بعض األحيان لتـشددها فـي                 
، لكن رئيس المخابرات الحالي أبـدى       »اتصاالً مجهوالً «سريعاً بعدما يتلقى    مطالبها، لكنه كان يغير رأيه      

  .حماساً منقطع النظير وأول من بارك لحماس اإلنجاز
  14/10/2011السفير، بيروت، 

  
  حكومة نتنياهو تستغل صفقة األسرى لفك عزلتها ومحاصرة القيادة الفلسطينية: فتح .20

لحذر وعدم السماح لحكومة نتنياهو باسـتغالل صـفقة تبـادل            دعت حركة فتح، إلى اليقظة وا      :رام اهللا 
  .األسرى لتعميق االنقسام الفلسطيني، باللعب على الخالفات القائمة في الواقع الفلسطيني

وتمنت فتح في بيان للناطق اإلعالمي باسمها أسامة القواسمي، اليوم الخميس، أن يشكل اإلفـراج عـن                 
 الوحدة الوطنية وتعزيزها، مشيرة إلى أن تحرير كل األسرى أو أي            جزء مهم من األسرى أمال باستعادة     

ونبه القواسمي من محاولـة   .أسير، قضية وطنية يلتف حول تحقيقها جميع الشعب الفلسطيني وقواه الحية  
حكومة نتنياهو اليمينية لفك عزلتها الدولية بااللتفاف على جهـود الـرئيس محمـود عبـاس والقيـادة                  

  .ادفة لحشد التأييد الدولي لصالح نيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في األمم المتحدةالفلسطينية، اله
  13/10/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  البرغوثي إلتمام الصفقةمروان موافقات خطية لقادة القسام وسعدات و .21

لخميس أن القيـادات الخمـس      كشف مصدر مطلع في حركة حماس ا      : حبيب أبو محفوظ وأحمد إدريس    
الذين لم تشملهم صفقة التبادل مع االحتالل اإلسرائيلي قد أصروا على اتمام الصفقة مـن دونهـم بعـد                   

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن القادة األسـرى بعـد أن               .استشارتهم من قبل حركة حماس    
ئيلي، وأن االحتالل يرفض اإلفـراج      عرضت عليهم حركة حماس نتائج المفاوضات مع االحتالل اإلسرا        

عنهم والصفقة متوقفة عند أسمائهم قدموا موافقات خطية للحركة إلتمام الصفقة واستثنائهم مـن عمليـة                
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وأكد القادة األسرى أنهم يؤثرون غيرهم على أنفسهم، وأنهم لن يقفوا أمام اإلفراج عن إخـوانهم                 .التبادل
  .طيني عامة وأهالي األسرى بشكل خاصوإدخال السعادة على قلوب الشعب الفلس

عبد اهللا البرغوثي وإبراهيم حامد وعباس السيد،       : والقادة األسرى هم القيادات العسكرية في كتائب القسام       
  .وأمين سر حركة فتح مروان البرغوثي واألمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات

  14/10/2011السبيل، عمان، 
  

  المالكي تضعه خارج الصف الوطنيض رياتصريحات : قيادي بحماس .22
ـ             :القاهرة وزيـر خارجيـة    "عبر قيادي بارز في حركة حماس عن استغرابه من تصريحات ما يسمى ب
، والتي هاجم فيها صفقة تبادل األسرى بين المقاومـة والكيـان            24رياض المالكي لقناة فرانس     " السلطة

إن رياض المالكي الذي لـم يبـذل أي          "– اسمه   الذي فضل عدم اإلشارة إلى    -وقال القيادي    .الصهيوني
جهد لإلفراج عن أسرانا يغرد بتصريحاته هذه خارج السياق الوطني العام، ويصر على عدم االنـسجام                

  ".مع الفرحة الوطنية العارمة التي أبدتها كل الفصائل الفلسطينية بهذا االنجاز الفلسطيني
يضع نفسه بذلك خـارج     " الصفقة، معتبرا أن المالكي      ورفض القيادي في حماس تشكيك المالكي بتوقيت      

  ".الصف الوطني الفلسطيني الذي عبر باإلجماع عن سعادته بتحقيق هذه الصفقة
 13/10/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  واألسدي نائباً ألمين السر رفعت شناعة.. فتح توزع المهام التنظيمية: لبنان .23

 لبنان اجتماعاً في مخيم الرشيدية  صور أمس هو األول بعـد انتخـاب               عقدت قيادة اقليم حركة فتح في     
الحاج رفعت شناعة أمينا لسر االقليم، حيث تم توزيع المهام بعد انتخاب الحاج محمـود األسـدي نائبـاً                   

المرأة، : العالقات العامة، زهرة الربيع   : المالية، رياض أبو العينين   : منذر حمزة : ألمين السر، وفق اآلتي   
اللجان الشعبية، محمد   : اإلدارة، أبو اياد شعالن   : الشباب والرياضة، عاطف عبد العال    : و أحمد زيداني  أب

التعبئة والتنظـيم،   : المكاتب النقابية، حسين فياض الميلشيا، يوسف زمزم      : الصحة، طالب الصالح  : داود
م العلي لم تحدد لها مهمـة       االشبال والزهرات والها  : الشؤون االجتماعية، أبو أحمد نايف    : آمال الخطيب 

  .حتى االن
 13/10/2011موقع الجئ نت، 

  
  قريباً» الوهم المتبدد«فيلم تسجيلي عن شاليط وعملية : لجان المقاومة الشعبية .24

أن » الحياة«لـ  » أبو مجاهد «الملقب  » لجان المقاومة الشعبية  «كشف الناطق باسم    :  فتحي صباح  -غزة  
التي نفـذها مقـاتلون مـن       » فيلماً تسجيلياً عن عملية الوهم المتبدد     «ا  لجان المقاومة وحركة حماس أعدت    

الفـيلم  «وقـال إن    . وتم خاللها أسر الجندي اإلسرائيلي غلعاد شاليط      » جيش اإلسالم «الفصيلين وتنظيم   
في » يتضمن لقطات لشاليط أثناء سنوات وجوده في األسر       «، كما   »سيتضمن صوراً حية للعملية النوعية    

سيتم اإلعالن عن الفيلم وعرضه في أعقاب تكـريم األسـرى           «وأشار إلى أنه    . في القطاع مكان سري   
  .»المحررين

 14/10/2011الحياة، لندن، 
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  وضع معايير جديدة لمواجهة حاالت اسر جنود في المستقبلباراك يدعو ل .25
لـوزراء، خـالل   كشفت تقارير إسرائيلية أمس اقتراح عدد مـن ا : والوكاالت –رام اهللا   ،  القدس المحتلة 

االجتماع االستثنائي الذي عقدته الحكومة اإلسرائيلية مساء الثالثاء الماضي إلقرار صفقة تبادل األسرى             
مع حركة حماس، تشريع قانون لتنفيذ حكم اإلعدام بحق أسرى فلسطينيين وإطالق سراح أسـرى يهـود    

أمس أنه إضافة إلى التصويت علـى       » هآرتس«وأفاد الموقع اإللكتروني لصحيفة      .أدينوا بقتل فلسطينيين  
صفقة تبادل األسرى طرح عدد من الوزراء خالل اجتماع الحكومة اإلسرائيلية مجموعة من االقتراحات              

وأضافت  .بشأن خطوات ينبغي على إسرائيل تنفيذها بعد تنفيذ صفقة التبادل التي صادقت عليها الحكومة             
تغيير القوانين بصورة تسمح بفرض عقوبـة اإلعـدام بحـق      ان عدداً من الوزراء اإلسرائيليين اقترحوا       

، لكن نائب رئيس الوزراء ووزير شـؤون     »زيادة الردع «أسرى فلسطينيين أدينوا بقتل إسرائيليين بهدف       
  .»أقترح أال نجري اآلن نحو أفكار متطرفة«: االستخبارات دان مريدور رفض هذه االقتراحات، وقال

س ووزير الداخلية إلياهو يشاي منح عفو عن أسرى يهود أدينوا بقتـل             من جانبه، اقترح رئيس حزب شا     
أمر صائب في إطار التوازنات في المجتمع اإلسرائيلي، وهذا لـيس حـالً             «فلسطينيين، معلالً ذلك بأنه     

  .»وإنما من شأنه أن يحلّي الصفقة المرة) الفلسطينيين(إلطالق سراح مئات األسرى 
اراك، الذي أيد الصفقة سوية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحثـا بـاقي              ودعا وزير الدفاع ايهود ب    

الوزراء على تأييدها، إلى وضع سياسة حكومية لمواجهة عمليات أسر جنود أو مدنيين إسرائيليين فـي                 
ينبغي تغيير القواعد من أساسها، فاألميركيو والبريطانيون وغيرهم بلـوروا          «وقال باراك إنه     .المستقبل

واعد للتعامل مع حاالت كهذه وقسم منها مالئم لنا بالتأكيد، وقد شكلت في الماضي لجنة برئاسة القاضي                 ق
رئيس المحكمة العليا األسبق مائير شمغار التي أوصت بوضع قواعـد معينـة وثمـة مكـان لمعالجـة              

  .الموضوع في اليوم الذي يلي تنفيذ الصفقة لتبادل األسرى مع حماس
ينبغي منع حراك   «صالت يسرائيل كاتس، الذي أيد صفقة التبادل، اقتراح باراك قائال إنه            وأيد وزير الموا  

كهذا في المستقبل، فعمليات االختطاف ناجعة ضدنا بشكل ال يقل عن الدبابات والصواريخ، وانظروا إلى               
طيني عيسى  فلسطينياً، قال وزير شؤون األسرى والمحررين الفلس      .»عدد المخربين الذين نفرج عنهم اآلن     

قراقع أمس إن وضع األسرى خطير جدا بسبب إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم السابع عـشر علـى                  
  .»وفي حال استمرارهم وعدم تجاوب إدارة السجون اإلسرائيلية لمطالبهم ممكن أن تحدث كارثة«التوالي 

 14/10/2011، البيان، دبي
 

  إطالق سراحه ألنه ال يوجد جندي محصنليط يؤكد أنه لن يعود للخدمة العسكرية بعد اش .26
أبلغ الجندي اإلسرائيلي غلعاد شاليط  المنوي اإلفراج عنه األسبوع المقبل ضـمن             : أشرف الهور  -غزة  

ونقـل   .صفقة تبادل األسرى مع حركة حماس آسريه أنه لن يعود مجدداً للخدمة في الجيش اإلسـرائيلي               
ئرة المحيطة بمسلحي حماس الذين يأسرون شاليط  أن هذا          عن مصدر قريب من الدا    ' المجد األمني 'موقع  

الجندي أجاب على سؤال أحد آسريه حول إمكانية العودة للعمل في المكان الذي وقعت فيه عملية أسره،                 
وأشار إلى أن قدرة المقاومة      .'مليء بالمخاطر 'فقال أنه ينصح زمالءه بعدم العمل في غالف القطاع ألنه           

إلسرائيليين من باطن األرض وأسرهم إلى عمق القطاع أمر يمكن أن يحدث فـي أي               شفط الجنود ا  'على  
وأوضح هذا الجندي بحسب ما نقل عنه أنه في حال تم العرض عليه للعودة للعمل، وسـط أنبـاء           .'وقت

 .'لن يعود للعمل في الجيش ألنه ال يوجد جندي محصن         'عن تسريحه من الجيش في مكان آخر أجاب أنه          
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معاملة حسنة وسـيقول ذلـك      ' عاملة التي تلقاها من قبل آسريه قال المصدر ان شاليط  يعامل           وحول الم 
  .'ألهله وأصدقائه

وكان ذات الموقع األمني نقل عن شاليط  قوله انه فور خروجـه سيقاضـي العديـد مـن المـسؤولين                     
  .اإلسرائيليين إلهمال قضيته طوال الفترة الماضية

 14/10/2011، القدس العربي، لندن
 

27. حماس عاملت شاليط  بشكل ممتاز: التلفزيون اإلسرائيلي  
كشف مراسل القناة العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي، شلومي إلدار، النقاب           : زهير أندراوس  -الناصرة  

عن أن حركة حماس دأبت على معاملة شاليط بشكل ممتاز، وأنّهم كانوا يسمحون لـه بمتابعـة بـرامج                   
  .نية اإلسرائيلية ليتابع عن كثب ما يجري داخل الدولة العبريةالقنوات التلفزيو

  14/10/2011، القدس العربي، لندن
 

   تبحث عن مقر جديد لسفارتها بالقاهرة"إسرائيل" .28
كشفت مصادر دبلوماسية في تل أبيب، أن إسرائيل قررت التنازل عن مبنى السفارة الحالي في القاهرة،                

وقالت المصادر إن جهاز األمـن      . صفات جديدة تناسب احتياجاتها األمنية    والبحث عن مبنى آخر ذي موا     
في وزارة الخارجية اإلسرائيلية توصل إلى قناعة بأن المقر الحالي، الذي تعرض لهجوم من المتظاهرين               
المصريين قبل شهرين وحوصر فيه ستة من رجال األمن اإلسرائيليين، لم يعد مناسبا للعمل الدبلوماسي                

وعليـه،  . فهو موجود في عمارة بقلب المدينة وال توجد فيه استقاللية         . ئيلي في العاصمة المصرية   اإلسرا
فإنها تفتش عن مقر مستقل، يمكن لها حمايته في عدة دوائر أمنية، مثل السفارة اإلسرائيلية فـي عمـان                   

  .وعواصم أخرى
 14/10/2011، الشرق األوسط، لندن

 
  ل الخيارات مطروحة ضد إيرانك: السفير اإلسرائيلي في واشنطن .29

قال السفير اإلسرائيلي في واشنطن مايكل أورين، إن جميع الخيارات مطروحة ضد إيران             : )آي.بي.يو(
والـسعودية  ” إسرائيل“رداً على مخططها المزعوم الغتيال السفير السعودي في أمريكا وتفجير سفارتي            

األمريكية مساء األربعـاء رداً علـى   ” سي إن إن“وقال أورين في حديث لشبكة  .في العاصمة األمريكية  
نحن ندعم خطة الرئيس األمريكي بشأن      “فعله رداً على المؤامرة المزعومة،      ” إسرائيل“سؤال عما تنوي    

العقوبات على إيران، فقد رأينا أن العقوبات تركت أثراً كبيراً في االقتصاد اإليراني ولكنها لـم تخفـف                  
موقفنا وموقف الواليات المتحدة هو أن جميع       “أضاف أن   . ” أو للطاقة النووية   تعطّش اإليرانيين لإلرهاب  

جميـع  “، كـرر أوريـن      ”حتى الخيـارات العـسكرية    “، وحين سئل    ”الخيارات مطروحة على الطاولة   
  .”نريد أن يفهم اإليرانيون الذين يرعون اإلرهاب ويطورون أسلحة نووية أننا جديون“وقال . ”الخيارات
نأخذ ذلك بشكل جـدي     “تأخذ المخطط بشكل جدي، قال السفير       ” إسرائيل“ سؤال عما إذا كانت      ورداً على 

جداً ونحن سنتخذ الخطوات وفقاً لجدية ذلك ونحن دائماً على أهبة االستعداد وحذرون جداً في واشـنطن                 
لذلك “ف  أضا. ”ضد آالف الصواريخ من إيران في أيدي إرهابيين مدعومين منها         ” إسرائيل“كما نحن في    

عـن الخريطـة   ” إسـرائيل “يجب أن نأخذ كل شيء على محمل الجد من إيران، حين يقول إنها ستمحو              
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هم يفعلون كل هـذا مـن دون أسـلحة          . وحين يطورون أسلحة نووية علينا أن نأخذهم على محمل الجد         
  . ”نووية فتخيل ماذا سيفعلون إذا أصبح بحوزتهم أسلحة نووية

 14/10/2011، الخليج، الشارقة
  

  وضع األسرى المضربين في سجون االحتالل ينذر بكارثة: قراقع .30
قال وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع، امس إن وضع األسرى خطير جدا بسبب إضرابهم 
المفتوح عن الطعام لليوم السابع عشر على التوالي، وفي حال استمرارهم وعدم تجاوب إدارة السجون 

وأوضح أن بعض األسرى المضربين لم يستطيعوا الوقوف،  .هم يمكن أن تحدث كارثةاإلسرائيلية لمطالب
والبعض يعاني من انهيار جسدي كامل، وأوزانهم تناقصت بشكل كبير وملحوظ، وهم معزولون عن 
العالم الخارجي وعن زمالئهم بالسجن، وتمارس إدارة السجون عليهم ضغوطا نفسية وتحرمهم من 

شهداء في هذه "دا عن القيود المفروضة على الزيارات العائلية، وبالتالي قد يسقط الرعاية الصحية، ع
  ".المرحلة ال قدر اهللا

  14/10/2011، المستقبل، بيروت
  

  ألهالي أسرى غزة  وافقت على إعادة برنامج الزيارات"إسرائيل": ضمن بنود صفقة تبادل األسرى .31
صفقة تبادل األسرى التي تم االتفاق عليها بين حركة أفاد مصدر مطلع على : عبد اهللا التركماني-غزة

وسلطات االحتالل بوساطة مصرية، بأن الصفقة تشمل إنهاء سياسة العزل االنفرادي بالكامل، " حماس"
، أن "فلسطين"كما أكد المصدر لـ. وإخراج كافة المعزولين، إضافة إلى إعادة برنامج زيارات األسرى

: ي، خصيصا أهالي أسرى قطاع غزة، سيستأنف فور إتمام الصفقة، وقالإعادة برنامج زيارات األهال
إن إنهاء سياسة العزل االنفرادي تماما، وإعادة برنامج زيارات األهالي خصيصا ألهالي أسرى قطاع "

ستعاد هذه األمور : "أضافو". على ذلك) إسرائيل(غزة، كان جزءا من اتفاق صفقة التبادل، وقد وافقت 
  ".بها، وسيكون بمقدور أمهات األسرى الذين بقوا في سجون االحتالل من رؤية أبنائهن مجدداإلى نصا

  13/10/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  ترحب بصفقة تبادل األسرى وتعتبرها إنجازاً وطنياً كبيراً: "شاهد" .32
نسخة » الجئ نت«بياناً أمس، وصل شبكة ) شاهد(أصدرت المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان : بيروت

  :تؤكد على ما يلي و.منه رحبت فيه بصفقة تبادل األسرى الفلسطينيين مع الجندي األسير جلعاد شاليط
تهنئ ذوي األسرى الفلسطينيين وعموم الشعب الفلسطيني على هذه الصفقة، وتعتبرها إنجازا وطنياً : أوال

  .وعربياً كبيراً
ة وأمنية يمكن أن تعرض أمن المنطقة كله للخطر، األمر إن قضية األسرى تشكل قضية سياسي: ثانياً

الذي يستدعي تدخل مجلس األمن إلطالق سراح من تبقى من األسرى وكف يد االحتالل عن ممارساته 
  .الوحشية بحقهم

تشكل قضة األسرى قضية وطنية جامعة بكافة أبعادها اإلنسانية والوطنية واالجتماعية، وينبغي أن : ثالثا
ة أولى ودائمة على جدول أعمال قيادة منظمة التحرير الفلسطينية خالل لقاءاتها السياسية تكون نقط
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والدبلوماسية مع ممثلي الدول الغربية والعربية، وأن تشكل شرطاً الزماً الستئناف المفاوضات مع 
  .االحتالل اإلسرائيلي

  .دة ألي عملية مصالحة فلسطينيةإن إبرام صفقة التبادل هذه ينبغي أن تشكل معالم طريق جدي: رابعاً
  13/10/2011، موقع الجئ نت

  
   تبادل األسرى يفقد حصار غزة مبرراته:المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان .33

المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان أنه لم يعد بعد التوصل التفاق صفقة تبادل  اعتبر:  حامد جاد- غزة
لمفروض على قطاع غزة مشيرة إلى أن حكومة االحتالل األسرى ما يبرر مواصلة االحتالل  للحصار ا

وأكد المركز أنه بانتهاء .كانت تبرر دوما حصارها المفروض بذريعة استمرار أسر الجندي جلعاد شاليط
ملف شاليط تنتهي ذريعة إسرائيل بفرض الحصار على غزة مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل لرفع 

وبين المركز أن الحصار  .اعية وإنهاء معاناة المدنيين الفلسطينيينالحصار فوراً ووقف العقوبات الجم
، كان نتيجة مباشرة للعملية العسكرية التي 2006" يونيو"اإلسرائيلي المفروض على غزة منذ حزيران 

 من الشهر والعام نفسه وأسر بموجبها شاليط وفي أعقاب 25نفذتها المقاومة الفلسطينية في غزة في الـ 
  . االحتالل إجراءات الحصار المفروض على غزة على نحو غير مسبوقذلك، شدد

  14/10/2011، الغد، عمان
  

   يطالبون بإطالق سراح آالف األسرى دون أسر إسرائيليين وصفقات تبادل48فلسطينيو  .34
في إطار الدعم الجماهيري إلضراب مئات األسرى الفلسطينيين في السجون :  نظير مجلي- تل أبيب
 حكومة بنيامين نتنياهو 1948 يية احتجاجا على سوء ظروفهم المعيشية، ناشدت قيادة فلسطينياإلسرائيل

المبادرة إلى إطالق سراح األسرى كبادرة للجنوح إلى عملية سالم وعدم انتظار ظروف خطف وأسر 
فقة ففي بيان أصدرته لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، باركت ص .جنود وصفقات تبادل أسرى

. شاليط لتبادل األسرى، وأكدت في الوقت نفسه أن الفرحة لن تكتمل إال بإطالق سراح جميع األسرى
وناشدت عدم الغرق في فرحة إطالق سراح ألف أسير في إطار هذه الصفقة ونسيان اآلالف الباقين في 

مطالبهم؛ منها غياهب السجون، ودعت إلى سلسلة من الفعاليات التضامنية الداعمة لنضال األسرى و
  .تنظيم إضراب عن الطعام ليوم واحد، وتنظيم مظاهرات وفعاليات احتجاج

  14/10/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  مسيرات جماهيرية حاشدة في الضفة تضامنا مع االسرى المضربين عن الطعام  .35
سات في شارك العشرات من األسرى المحررين وأهالي األسرى وممثلي المؤس:  جمال جمال-القدس 

نابلس امس في مسيرات جابت شوارع نابلس ورام اهللا وبيت لحم تضامنا مع األسرى المضربين عن 
وقامت مجموعة من األسرى المحررين بتقييد أنفسهم بالسالسل  .الطعام لليوم السابع عشر على التوالي

 األسرى بالحرية تعبيرا عن وقوفهم وتضامنهم مع األسرى داخل السجون االسرائيلية، وهتفت أمهات
  وطالبت زوجة األسير وائل مشه جميع الشعب الفلسطيني الوقوف إلى جانب . لألسرى واألسيرات
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طالب سامر سمارو مدير وزارة األسرى والمحررين في نابلس  و.األسرى المضربين وعدم التخلي عنهم
  .كافة المؤسسات والجمعيات بالحضور والتضامن مع إضراب األسرى

  14/10/2011، عمانالدستور، 
  

   بسلفيت زيتون شجرة500مستوطنون يحرقون  .36
 شجرة زيتون مثمرة في بلدة بروقين 500أضرم مستوطنون يهود النار أمس الخميس بنحو : الضفة

وقالت الطواقم نقالً عن شهود عيان إن قطعان المستوطنين أضرموا  .قضاء سلفيت شمال الضفة الغربية
  .سبب في احتراقها، وتكبد المواطنين خسائر فادحةالنيران في األشجار؛ ما ت

  14/10/2011، السبيل، عمان
  

   ولم تُنفّذ48  من الـأسيرا19ًنُبارك الصفقة ولكن حماس وعدت بإطالق سراح : لقدري أبو واص .37
قدري أبو واصل، ، أن  زهير أندراوسعنالناصرة من ، 14/10/2011،  القدس العربي، لندننشرت

) أصدقاء السجين والمعتقل(السجناء السياسيين في الداخل الفلسطيني، ورئيس جمعية المختص بشؤون 
أمس الخميس، كشف النقاب عن أن حركة حماس تراجعت ' القدس العربي'كشف في حديث خص فيه 

، الذين يقبعون في سجون االحتالل، وجميعهم من 48  أسيرا من عرب الـ19عن وعدها باإلفراج عن 
كوميات العالية، وقال أبو واصل إنّه خالل اللقاءات مع قيادات حماس تم االتفاق على أن ذوي المح

 منهم 6، بحيث يتم طرد 48  من مناطق الـ أسيرا19ًتُطالب حماس السلطات اإلسرائيلية بإطالق سراح 
  .ت العربيةإلى خارج البالد، في ما يسمح للباقين بالعودة إلى منازلهم في القرى والمدن والبلدا

، ال بد لنا من لفت انتباه "إسرائيل"وأضاف أبو واصل إننّا إذ نُبارك صفقة تبادل األسرى بين حماس و
  ."إسرائيل" علّقوا اآلمال الكبيرة على الصفقة مع 48 قادة حماس إلى أن أسرى الـ

 مشاعر مختلطة عنو فلسطينيو الداخل عبر، أن القدس من، 14/10/2011، الخليج، الشارقةوأضافت 
حيال صفقة التبادل بين حركة حماس وبين االحتالل تراوحت بين االبتهاج باطالق ألف أسير وأسيرة 

  . أسرى الداخل150وبين خيبة األمل على إطالق سبعة أسرى فقط من بين 
منير منصور رئيس الرابطة العربية من أجل أسرى الداخل قال إنه وحسب ما يتوفر من معلومات حول 

في حال صحت التسريبات فخيبة األمل “: لصفقة وحيثياتها هنالك خيبة أمل كبيرة وأضاف منصورا
 143” االسرائيلية“كبيرة وكنا نتوقع صفقة أقوى مما نرى اآلن فأسرى الداخل مثالً عددهم في السجون 

جون ما قبل  محكومون بالمؤبدات وكان أملنا االفراج عن األسرى الموجودين في الس33أسيراً بينهم 
  .”اوسلو

  
   برج الشماليالمخيمب منزالً 348وفد من جمعية الهالل األحمر اإلماراتي يتفقد مشروع إعمار : لبنان .38

برئاسة أحمد المزروعي، يرافقه وفد من الجمعية أمس، " جمعية الهالل األحمر اإلماراتي"تفقد وفد من 
 على مشروع اإلعمار الذي مولته الجمعية، وشمل مخيم الالجئين الفلسطينيين في البرج الشمالي، مطلعاً

  . منزالً في المخيم348
  14/10/2011، السفير، بيروت
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   لألجورمن الشباب الفلسطينيين هي دون الحد األدنى% 47رواتب  :"االئتالف اللبناني الفلسطيني" .39
 في لبنان لنيل أبسط هي خطوة جديدة تضاف إلى الجهود التي يبذلها المجتمع الفلسطيني: مادونا سمعان

فباألمس التأم عدد من الناشطين في المجال، . حقّ يعطى لمجموعة مقيمة من الناس، اال وهو حقّ العمل
حول طاولة مستديرة لعرض » االئتالف اللبناني الفلسطيني لحملة حقّ العمل«عربا وأجانب، بدعوة من 

  .» لبنانإمكانات الشباب والناشئين الفلسطينيين في«نتائج دراسة 
شرحتها الباحثة ليلى زخريا، تبين أن ثلثي العينة التي اختيرت للدراسة، والتي بلغت وفي التفاصيل التي 

 شاباً وشابة من أحد عشر مخيماً، هم من الجامعيين أو من الحاصلين على تعليم نصف مهني لسنة 416
وأوضحت الباحثة أن معدالت التوظيف لدى الشابات الجامعيات هي ضعف معدالت التوظيف . أو أكثر

لدى الشبان، موضحة أن ثالثة من كل عشرة من مجمل العينة المستطلعة يعملون في مهن االختصاص، 
أي كمدرسين، او عاملين اجتماعيين، أو عاملين صحيين، او مهندسين، او متخصصين في مجال 

ن  للشبا%29، مقابل %66وتصل نسبة الشابات المتخصصات اللواتي يعملن إلى . الكومبيوتر والمحاسبة
وقد تبين من خالل الدراسة أن أجور غالبية العمال من الفلسطينيين متدنية جداً، على  .المتخصصين

 في المئة من 42إذ تكشف أن ) مع ارتفاع طفيف في القطاع الخاص(اختالف المهن وأرباب العمل 
ما هو دون  على نالفلسطينيي من العمال %47 دوالر، فيما يحصل 500 و320العاملين يتقاضون بين 
 من العمال الفلسطينيين يعملون في القطاع الخاص، %68وأظهرت الدراسة أن  .الحد األدنى لألجور

» منظمة التحرير الفلسطينية« لدى ةالمائ، وستة في المتحدةوعشرة في المئة منهم في مراكز تابعة لألمم 
  . لدى الهيئات والمنظمات األهليةةالمائوخمسة في 

  14/10/2011 ،السفير، بيروت
  

  ومخيمات صور نموذج للتوترات االجتماعية  ألف الجئ في ظروف مهينة56": شاهدمؤسسة " .40
في تقريرها السنوي عن اوضاع المخيمات " شاهد"اعتبرت المؤسسة الفلسطينية لحقوق االنسان 

ن والضغط التوترات االجتماعية لدى الفلسطينيين ناجمة عن الفقر والحرما"الفلسطينية في لبنان ان 
  .االقتصادي، مما سيؤدي الى انعكاسات امنية واخرى سياسية

 56الرشيدية والبرج الشمالي والبص التي يعيش فيها نحو : وقدمت ما يجري في مخيمات صور الثالثة
  .نموذجاً لما يعانيه الفلسطينيون في لبنان"ألف الجئ 

 االساسية، وتعتبر المخيمات الفلسطينية الفلسطينيين في لبنان محرومون الحقوق"وذكر التقرير ان 
والالجئون ) …(بظروفها السكنية واالقتصاية والسياسية و االمنية مصدراً للقلق والتوتر االجتماعي 

 من سكان لبنان، اي ما يعادل %11 في المئة من مجموع المسجلين لدى االونروا، ونحو 10يشكلون 
ومعترفاً به لدى االونروا ومن الدولة اللبنانية، ومن ضمنها  مخيماً منظماً 12 الجئ يقيمون في 455000

ان االسباب الجوهرية الزدياد التوترات االجتماعية، "واعتبر  ".ثالثة مخيمات في منطقة صور الساحلية
حرمان الفلسطيني حقه في التملّك، بحجة ان التملك سيؤدي الى التوطين، فتحولت المخيمات الفلسطينية 

واماً من االسمنت وبلغت نسبة البطالة في اوساط الالجئين بمختلف فئاتهم المهنية اكثر من في لبنان اك
  واذ شدد التقرير على غياب  )".… (%66، كما بلغت نسبة من هم دون خط الفقر نحو 56%
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ازدياد ظاهرة المشاكل الشبابية والصدامات بأشكال مختلفة في مخيمات "المرجعية في المخيمات، الحظ 
  )".…(مرجعية سياسية وامنية "رج الشمالي والبص والرشيدية، مشدداً على اهمية وجود ب

  14/10/2011، النهار، بيروت
  

  %84إلى % 76ارتفاع في التقييم االيجابي ألداء الرئيس عباس من : استطالع .41
لبحوث والتنمية  أظهرت نتائج أحدث استطالع للرأي العام الفلسطيني نفذه مركز العالم العربي ل:رام اهللا

من المستطلعين الفلسطينيين مبادرة توجه القيادة الفلسطينية لألمم المتحدة  % 65امس، تأييد ” أوراد“
كما أظهر . 1967للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 

الم فياض على أعلى نسبة االستطالع ارتفاعا في التقييم االيجابي للرئيس محمود عباس، وحصول س
وتطرق االستطالع إلى  .تأييد كاختيار أول لمنصب رئيس للوزراء في حكومة الوحدة الوطنية المقبلة

العديد من القضايا التي تؤثر على مستقبل القضية الفلسطينية جراء التوجه لألمم المتحدة، وما واكب ذلك 
يمية والدولية الفاعلة في المنطقة، واألبعاد االقتصادية من تأثيرات على عملية السالم، ودور الجهات اإلقل

كما استعرض االستطالع الموقف من المفاوضات التي على الفلسطينيين اتباعها إلنهاء . الناجمة عن ذلك
  .االحتالل اإلسرائيلي، إضافة إلى األولويات الداخلية واالنتخابات وتشكيل الحكومة

 أي بعد ثمانية أيام من إلقاء الرئيس 2011 تشرين األول 4-2عة بين وأجرى االستطالع في الفترة الواق
 من البالغين 1200محمود عباس خطابه التاريخي في األمم المتحدة، وضمن عينة عشوائية مكونة من 

وأجري االستطالع تحت إشراف . 3+الفلسطينيين من كال الجنسين في الضفة وغزة، وضمن نسبة خطأ 
  :  وكانت نتائج التالية.فقهاء، مدير عام أوراد –الدكتور نادر سعيد

  يؤيدون قرار التوجه لألمم المتحدة للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية% 65• 
  استمعوا لخطاب الرئيس عباس أمام الجمعية العمومية لألمم المتحدة) %79(غالبية • 
  %3 والمبادرة %5والشعبية % 01وحماس أقل من % 83فتح • 
  يعتقدون أن حل الدولتين هو الحل األمثل للقضية الفلسطينية% 61• 
  يؤيدون العودة إلى المفاوضات مع اإلسرائيليين شريطة وقف االستيطان% 58• 
  تحسن أداءها على تصريحات فياض بأن المؤسسات الفلسطينية) بدرجات متفاوتة(يوافقون % 65• 
  هنية% 13يختارون البرغوثي، و% 16مقبلة، ويختارون فياض رئيسا للوزراء في الحكومة ال% 32• 

  13/10/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  ن العالم لن ينعم باألمن واالستقرارإقامة دولة فلسطينية فإدون ب:  األردنيوزير الخارجية .42
ني سـتافروس    نظيـره اليونـا     خالل لقائه  أكد وزير الخارجية ناصر جودة    :  نيفين عبد الهادي   - عمان

 طاولة المفاوضات ومناقشة كافة قـضايا       إلىهمية العودة   أمس في مبنى وزارة الخارجية      أالمبرينيديس  
 إقامـة  أن إلى الدولة الفلسطينية المستقلة، مشيرا      بإقامة الهدف المنشود المتمثل     إلىالحل النهائي وصوال    

من دون ايجـاد    «واكد جوده بانه     .طينية عليا كما هي مصلحة فلس     أردنيةالدولة الفلسطينية هي مصلحة     
حل عادل للقضية الفلسطينية واقامة دولة فلسطينية مستقلة على التراب الوطني الفلـسطيني فـي سـياق          

  .»اقليمي شامل، فان المنطقة والعالم لن ينعما باألمن واالستقرار
14/10/2011، الدستور، عمان  
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   القضية الفلسطينية للواجهة كقضية مركزية  إضراب األسرى أعاد وهج:  األردنيةالمعارضة .43

أدانت لجنة تنسيقية أحزاب المعارضة الوطنية ما وصـفته بالـصمت العربـي             :  حمزة العكايلة  -عمان  
واإلسالمي المريب تجاه قضية األسرى، داعية الحكومات العربية واإلسالمية والجامعة العربية ومنظمة            

  .األسرىسان العربية والدولية للقيام بواجبها تجاه المؤتمر اإلسالمي ومنظمات حقوق اإلن
أن العدو ال يفهم إال منطق القوة وأن ما جرى من توقيع حكومة العدو              «وأكدت اللجنة في اجتماعها أمس      

أسيرا مقابل الجندي شاليط يؤكد للجميع أن المفاوضـات ال يمكـن أن             ) 1027(على صفقة اإلفراج عن     
 حق من حقوق الشعب العربي الفلسطيني والعرب، معتبرة أن مـا حققتـه              تفرج عن أسير واحد أو تعيد     

  .المقاومة باإلفراج عن األسرى هو الذي سيعطي الشعب العربي الفلسطيني حقوقه المشروعة
14/10/2011، الدستور، عمان  

  
   في سجون االحتالل األسرى مع "األحمرالصليب " أماماعتصام تضامني  .44

 نشطاء القوى السياسية والفعاليات الشعبية والشبابية أمام مؤسسة الـصليب            عدد من  أمساعتصم  : عمان
األحمر، بعد أن أعلن عشرة من المشاركين إضراباً مفتوحاً عن الطعام ارتباطاً بالمعركة التي يخوضـها                

وأكـد   .»األمعـاء الخاويـة   «األسرى في سجون العدو الصهيوني ومساندة للحركة األسيرة في معركة           
ون استمرارهم في تنظيم الفعاليات االحتجاجية لفرض قضية الحركة األسيرة في فلسطين علـى              المعتصم

وسلم األسير المحرر،    .الهيئات والمنظمات الدولية حتى تتحمل مسؤوليتها تجاههم لتحقيق مطالبهم العادلة         
مـاخر، طالـب    مروان المالحي مسؤول البعثة الدولية للصليب األحمر في األردن، رسالة إلى مـارتن أ             

خاللها بالتدخل السريع والعاجل من أجل إنهاء العزل االنفرادي، ووقف سياسة اإلهانة واإلذالل الممنهجة              
  .التي يمارسها جيش االحتالل بحق أهالي األسرى على المعابر وأثناء توجههم لزيارة األسرى

14/10/2011، الدستور، عمان  
  

   األسرى انتصار للمقاومةاتفاق: "الوفاء للمقاومة"كتلة : لبنان .45
النائب حسين الموسوي في تـصريح، عمليـة تحريـر االسـرى            » الوفاء للمقاومة «وصف عضو كتلة    

ـ  خيار المقاومة يثبت كل يـوم أنـه الخيـار الوحيـد            «، مشيرا الى ان     »باإلنجاز الكبير «الفلسطينيين ب
دسات، بما يؤكد أن الدماء الطاهرة      الستعادة المحتل من األرض والمرتهن من اإلنسان وكل الحقوق والمق         

. »التي سفحت في لبنان وفلسطين أثبتت أيضا صدقيتها في حفظ حرية هذه األمـة وكرامتهـا وعزتهـا                 
  .»إن هذا اإلنجاز التاريخي يسقط كل الرؤى والنظريات القائلة بجدوى المفاوضات«وأضاف 
حركـة  «قاوم والمقاومـة الفلـسطينية و     الشعب الفلسطيني الم  «في بيان   » جبهة العمل االسالمي  «وهنأت  
، وأن  2009هذه العملية هي انتصار عظيم يعادل انتصار غزة عـام           «معتبرة أن   » بهذا االنجاز » حماس

  .»تحرير األسرى هو انتصار لخط المقاومة
تحرير االسرى أيقظ الروح واألمل في النفوس بقرب تحريـر جميـع            «في بيان أن    » تيار الفجر «ورأى  

  .»باقين عبر متابعة طريق المقاومةاألسرى ال
14/10/2011، السفير، بيروت  
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  الالجئون الفلسطينيون يدفعون ثمن التناقضات اللبنانية : اللبنانيوزير الشؤون االجتماعية .46
الالجئ الفلسطيني اليوم يدفع ثمن التناقـضات       "رأى وزير الشؤون االجتماعية وائل أبو فاعور أن         : م.س

، حيث تتم مقاربة مواضيعه بحساسية شديدة ومن منطلق سياسي جامد بغض النظر عن              السياسية اللبنانية 
أال إمكانية السـتقرار وأمـن اجتمـاعي لبنـاني دون           "، معتبراً   "الفوائد االقتصادية واالجتماعية لالجئين   

  ".استقرار وأمن اجتماعي فلسطيني
ات الشباب والناشئة الفلسطينيين فـي      إمكان"كالم أبو فاعور جاء خالل رعايته أمس عرض نتائج دراسة           

واعتبـر أبـو     ".االئتالف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمـل      "، وذلك خالل طاولة حوار نظمها       "لبنان
الرعاية الفعلية لالجئين الفلسطينيين غير مؤمنة، وهي تتأمن عندما تعترف الدولة والمجتمـع             "فاعور أن   

 الفلسطينية بأن هناك إمكانية السـتقرار وأمـن         - العالقة اللبنانية    السياسي اللبناني بسقوط وهم قديم في     
وأكد أن   ".اجتماعي لبناني دون استقرار وأمن اجتماعي فلسطيني أو ألي استقرار دون استقرار فلسطيني            

قدرات وإمكانيات الشعب الفلسطيني وشبابه قد ُأثبتت على مدى سنوات من النزوح والتهجير ولكن أيضاً               "
الدراسـات تؤكـد أهليـة الـشعب        "، الفتاً الى أن     "قاومة والصمود والتمسك بحق العودة والبقاء     من الم 

الفلسطيني للكثير من المهن والحرف واإلنتاجية، إال أن هذه اإلنتاجية غائبة وهذا مـا يلحـق الخـسارة                  
  ". بالفلسطينيين وبلبنان على حد سواء

14/10/2011، المستقبل، بيروت  
  

  في لبنان معالجة حاجات الالجئين الفلسطينيين األمم المتحدةوفد من منظمات ع ميقاتي يبحث م .47
بحث رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في السرايا أمس، مع وفد من منظمات األمم المتحدة في لبنان                 
برئاسة منسق أنشطة االمم المتحدة في لبنان روبرت واتكينز، التعاون في ما يتعلق بمعالجـة حاجـات                 

  .جئين الفلسطينيين المقيمين في لبنانالال
تحدثنا عن تحـسين الوضـع      : "وعن موضوع الالجئين الفلسطينيين في المخيمات في لبنان، قال واتكينز         

 اعمار مخيم نهر البارد وإيجاد الـسبل        إعادةاالجتماعي لالجئين الفلسطينيين في لبنان، ونحن نتطلع الى         
ل التعاون على صعيد أشمل مع الحكومة اللبنانية لتأمين التمويـل           للتسريع في عملية إعادة اإلعمار وسب     

  الدولي الالزم
14/10/2011، المستقبل، بيروت  

  
   لجنة تقصي حقائقبإرسالطالب األمم المتحدة تو عقد مؤتمر دولي حول األسرىالجامعة العربية تقرر .48

، عقد مؤتمر أمسالجامعة العربية،  قرر مجلس :وفاوكالة  ، الحياة الجديدة- القاهرة فلسطين،/ محافظات
 لقرار ، تنفيذا2012ًدولي في جامعة الدول العربية لتوضيح قضية األسرى وأبعادها، وذلك في مطلع 

.  وقرارات مجلس الجامعة العربية في هذا الشأن2010مجلس الجامعة العربية على مستوى قمة سرت 
يم طلب إلى األمم المتحدة إلرسال لجنة دولية كما كلف المجلس المجموعة العربية في نيويورك بتقد

 بأحكام "إسرائيل"للتحقيق ولتقصي الحقائق حول األوضاع في السجون اإلسرائيلية وفحص مدى التزام 
كما قرر مجلس الجامعة دعم طلب منظمة الصحة العالمية الصادر في أيار . وقواعد القانون الدولي

يب األحمر الدولي حول األوضاع الصحية المتردية في  بإرسال بعثة تقصي حقائق مع الصل2010
وطالب مجلس الجامعة اللجنة الدولية للصليب األحمر في جنيف بتحمل . سجون االحتالل اإلسرائيلي
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مسؤولياتها القانونية واإلنسانية تجاه األسرى، وقيامها بتكثيف اتصاالتها مع السلطة القائمة باالحتالل 
اكات الخطيرة بحق األسرى والمعتقلين والعمل على ترتيب زيارات تفتيش بوقف الممارسات واالنته

  .دورية للسجون والمعتقالت اإلسرائيلية وفقا لالتفاقات والمعاهدات الدولية
وقرر مجلس الجامعة في ختام أعماله متابعة تكليف المجموعة العربية في نيويورك لتقديم طلب للجمعية 

ار قرار بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في الهاي حول العامة لألمم المتحدة الستصد
الوضع القانوني لألسرى الفلسطينيين والعرب في سجون االحتالل وفقا ألحكام القانون الدولي ذات 
الصلة، وذلك باعتبارهم أسرى حرب ولهم الحق المشروع في مقاومة االحتالل وإجراء االتصاالت 

  .يدة للقضية الفلسطينية لتبني طلب الرأي االستشاريالالزمة مع الدول المؤ
  14/10/2011 الجديدة، رام اهللا، الحياة

  
  من دمشق إلى القاهرة والصفقة تتضمن نقل مكتب حماس.. مصر تسلمت شاليط: "المصري اليوم" .49

 يلياإلسرائ الجندي أن مصر تسلمت " اليومالمصري" علمت :اهللا وصالح البلك  وجمعة حمد،أسامة خالد
 إطار صفقة تبادل األسرى بين فلسطين فياألسير لدى حركة حماس جلعاد شاليط، أمس األول، 

 سيارة في وكشفت مصادر مطلعة أن جهة سيادية تسلمت شاليط ونقلته ، بوساطة مصرية"إسرائيل"و
 سنوات من 5 مطلع إن القاهرة نجحت بعد مصريوقال مصدر  .سوداء عبر منفذ رفح البرى

  . إتمام الصفقةفي جلسة مباحثات مباشرة، 50ت الماراثونية، عقدت خاللها المفاوضا
وأشارت مصادر استخباراتية، إسرائيلية وأمريكية، إلى أن الصفقة تتضمن نقل مقر حماس من العاصمة 

  .السورية دمشق إلى القاهرة
  13/10/2011المصري اليوم، القاهرة، 

  
   فلسطينياًراًأسي 40 تركيا ستستوعب ":حريات التركية" .50

 إطار سيفرج عنهم في  فلسطينياًأسيراً 40 ستستوعب أنقرة كشفت صحيفة حريات التركية بان :بيت لحم
 من النبأولم يؤكد هذا  . مصر ولبنان وسورياإلى يتم إبعادهم أن "إسرائيل" رفضت أن بعد طشاليصفقة 

  .آخر مصدر أي
  14/10/2011وكالة معاً اإلخبارية، 

  
   حماس بصفقة التبادلويهنئيستقبل خطيب األقصى شيخ األزهر  .51

وقد  .يوسف جمعة سالمة. خطيب المسجد األقصى الشيخ د  احمد الطيب شيخ األزهر. استقبل د:القاهرة
، الوضع في القدس بصفة عامة ووضعية المسجد األقصى 13/10شرح سالمة خالل اللقاء يوم الخميس 

  .المصالحة الفلسطينية، بحسب بيان صدر عن األزهربصفة خاصة، فيما ركز الطيب على موضوع 
الباب الوحيد الذي يدخل منه الكيان الصهيوني للمسجد األقصى "وقال شيخ األزهر، بحسب البيان، إن 

هو باب الفرقة، فينبغي ويجب سد هذا الباب باألقفال المحكمة واالعتصام والوحدة الصادقة والجادة بين 
وبقية الفصائل الفلسطينية، والمبادرة إلى إتمام هذه الوحدة الوطنية دون إبطاء السلطة الفلسطينية وحماس 

  ".وتردد، وكفى ما ضاع من وقت على هذه القضية المحورية والمصيرية
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بما تحقق من تحرير بعض األسرى ونساء "وهنأ شيخ األزهر حركة حماس والشعب الفلسطيني 
عدم نسيان رجالنا الباقين في سجون االحتالل "يع إلى ودعا الجم" المجاهدات من أسر العدو الغاشم

  ".وعاصمتها القدس الشريف.. البغيض، ليعودوا إلى خدمة مجتمعهم وبناء دولتهم المستقلة
  13/10/2011قدس برس، 

  
  صفقة جديدة لمبادلة ضابط إسرائيلي بمحتجزين مصريين .52

 جريدة المصري ، أناهللا جمعة حمد نقالً عن مراسلها 13/10/2011المصري اليوم، القاهرة، نشرت 
اليوم علمت أن اتصاالت تجرى بين القاهرة وتل أبيب للتوصل إلى صفقة تبادل بين الجاسوس 

وقالت مصادر مصرية  . السجون اإلسرائيليةفي سجيناً مصرياً 81 إيالن جرابيل مقابل اإلسرائيلي
  ."إن الصفقة وصلت بالفعل إلى مرحلة متقدمة": مطلعة
وأحمد   هيثم التابعي،القاهرةنقالً عن مراسليها في  14/10/2011الشرق األوسط، لندن، ت وأضاف

 رفيع المستوى رفض الربط بين قضية إيالن جرابيل واتفاقية اً مصرياً دبلوماسياً مصدر، أنالطاهري
  . فيما يخص الجندي جلعاد شاليط"إسرائيل" بين حماس وتبادل األسرى التي أبرمت مؤخراً

فت مصادر خاصة للشرق األوسط أن مصر طلبت في مقابل جرابيل عدة طلبات أخرى غير مسألة وكش
  .المبادلة، منها طلبات عسكرية وأمنية أخرى، رفض المصدر الخوض في تفاصيلها لحساسيتها

  
  "إسرائيل"مصر تؤكد القيام بدوريات جوية على الحدود مع  .53

ن قائد القوات الجوية المصري الفريق جوي رضا محمود  أعل: هيثم التابعي وأحمد الطاهري- القاهرة
 دون طلب موافقة الدولة العبرية، "إسرائيل"حافظ أمس أن بالده تقوم بدوريات جوية على الحدود مع 

ونقلت وكالة أنباء الشرق . رغم أن معاهدة السالم بين البلدين تحد الوجود العسكري المصري في سيناء
ولسنا بحاجة لتصريح لزيادة قواتنا .. سيناء أرضنا"عن الفريق حافظ قوله إن األوسط الرسمية المصرية 

الطائرات المصرية تقوم بدوريات لتأمين كافة الحدود المصرية، ومنها الحدود " أن ، مضيفاً"على أراضينا
  ."الشرقية

درة با"وأعربت أوساط إسرائيلية غير رسمية عن قلقها من تصريحات الفريق حافظ، واعتبرتها 
  .لكن الدوائر الحكومية في إسرائيل لم تصدر موقفا رسميا بعد من هذا التصريح.. "استفزازية جديدة

  14/10/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  "العضوية الدولية"لجنة المبادرة العربية تبحث تحديات حصول فلسطين على  .54
جتماعاً استثنائياً على المستوى الوزاري تعقد لجنة مبادرة السالم العربية أواخر الشهر الحالي ا :القاهرة

بالدوحة لبحث الخطوات العربية لمواجهة التحديات التي تواجه حصول فلسطين على العضوية الكاملة 
وزراء الخارجية العرب سيقومون خالل اجتماعهم "إن : وقال مصدر دبلوماسي عربي .في األمم المتحدة

د الموقف الدولي لمصلحة طلب فلسطين الحصول على بإجراء تقييم لما تم إنجازه على صعيد حش
  ."العضوية الكاملة باألمم المتحدة ووضع الخطوات العربية المستقبلية التي ستتخذ في ضوء هذا التقييم

  14/10/2011الخليج، الشارقة، 
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   مقر نقابة الصحافيين في غزةاألمن الفلسطينين اقتحام يدياالتحاد العام للصحفيين العرب  .55
السلطة دان االتحاد العام للصحفيين العرب برئاسة إبراهيم نافع قيام قوات من أمن  :دس المحتلةالق

 / تشرين األول11 باقتحام مقر نقابة الصحفيين الفلسطينيين في غزة يوم الفلسطينية في قطاع غزة
  .ون أكتوبر الحالي األمر الذي يشكل اعتداء صارخا على مؤسسة منتخبة، في غيبة من القان

  14/10/2011الخليج، الشارقة، 
 

  المبعوث األميركي يلتقي عباس في باريس .56
فرانس «لوكالة   صرح بول باتين الناطق باسم السفارة االميركية في باريس امس: ا ف ب-باريس 
، بأن المبعوث االميركي الخاص للشرق االوسط ديفيد هيل سيلتقي عباس اثناء زيارته فرنسا، إال »برس

ومن المقرر ان يلتقي عباس الرئيس نيكوال ساركوزي في . يكشف موعد اللقاء او أي تفاصيلانه لم 
 والفلسطينيين، والطلب الفلسطيني إسرائيلباريس اليوم لمناقشة جهود إعادة اطالق عملية السالم بين 

  .للحصول على عضوية دولة فلسطين في االمم المتحدة
  14/10/2011الحياة، لندن، 

  
   النظر في حصار غزة"إسرائيل" صفقة التبادل فرصة إلعادة :األونروا .57

بالنسبة ' فرصة ذهبية'قالت وكالة األونروا أنها ترى في صفقة تبادل األسرى : أشرف الهور- غزة 
وقال المستشار  .إلسرائيل إلعادة النظر في مجمل سياسة الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة

إن إسرائيل تستطيع اعتماد نهج جديد إزاء 'ة في تصريحات صحافية اإلعالمي لألونروا عدنان أبو حسن
غزة يقوم على ركائز إيجاد فرص العمل وتحقيق االزدهار االقتصادي وبالتالي السالم مما يخدم 

إخراج اقتصاد غزة من تحت األرض واإلنفاق إلى 'وأكد أن هناك فرصة لـ  .'المصلحة اإلسرائيلية ذاتها
  .' يوفر فرص حياة كريمة وأمال في مستقبل أفضلاقتصاد شرعي متقدم

  14/10/2011القدس العربي، لندن، 
  

  الصليب األحمر الدولي يجري محادثات للتوسط في صفقة التبادل .58
 جلعاد اإلسرائيلي سيتم في وقت ما من االسبوع القادم االفراج عن الجندي : دوجالس هاميلتون:تل أبيب

في قطاع غزة مقابل االفراج عن مئات السجناء الفلسطينيين من شاليط بعد خمس سنوات من االسر 
وعرضت اللجنة الدولية للصليب االحمر التي قامت بتسهيل عمليات تبادل لالسرى  .اإلسرائيليةالسجون 

وقال المتحدث ماركال ايزارد  . وحركة حماسإسرائيلفي السابق خدماتها وتجري محادثات مع كل من 
عرضنا خدماتنا كوسيط محايد . ري محادثات مع كال الجانبين بشأن عرضنانج"لرويترز في جنيف 

لكن من الممكن رسم االليات التقريبية للتبادل . ولم تعلن تفاصيل التوقيت واالماكن ."بالنسبة للجانبين
  .وإسرائيليةاستنادا الى تفاصيل مستقاة من مصادر فلسطينية 

  14/10/2011وكالة رويترز لألنباء، 
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  تحاد األوروبي يعرب عن أسفه لهدم مسجد في الضفةاال .59
بهدم مسجد في الضفة الغربية للمرة ” إسرائيل“لقيام ” أسفه“أعرب االتحاد األوروبي عن : يو بي آي

وفي بيان مشترك انتقدت بعثات االتحاد  .الثالثة، داعياً إياها إلى مراجعة سياستها في تلك المنطقة
في ) ج( إلى مراجعة سياساتها في المنطقة "إسرائيل" عملية الهدم، ودعت األوروبي في القدس ورام اهللا

تأسف بعثات االتحاد “وقال البيان  .الضفة الغربية والخاضعة للسيطرة العسكرية والمدنية اإلسرائيلية
تم هدم ، مشيرة إلى أنها المرة الثالثة التي ي”األوروبي في القدس ورام اهللا لهدم مسجد في قرية خربا يرزا

  .  المسجد في عام واحد 
  14/10/2011الخليج، الشارقة، 

  
  الشبكة األوروبية تتطلع ألن يطوي العالم معاناة األسرى الفلسطينيين .60

، امس الخميس، »UFree» «الشبكة األوروبية للدفاع عن حقوق األسرى الفلسطينيين«عبرت : أوسلو
جون االحتالل اإلسرائيلي، بعد التأكيدات التي تفيد عن ارتياحها لطي ملف األسيرات الفلسطينيات في س

بشمولهنّ جميعا ضمن اتفاق صفقة تبادل األسرى بين االحتالل والفصائل، آملة أن يطوي العالم معاناة 
وقالت الشبكة، التي تتخذ من أوسلو مقرا رئيسيا لها، في بيان صحفي، إنّها عملت على  .جميع األسرى

اللواتي « المجتمع األوروبي ومؤسساته الحقوقية بمعاناة األسيرات الفلسطينيات، مدار العام على تعريف
تزداد ظروفهن قسوة وصعوبة أكثر من بقية األسرى نظرا لخصوصيتهن كنساء وفتيات داخل السجون، 

  .»تقضي خمسة منهن أحكاماً بالسجن المؤبد
  14/10/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

   
  "األمعاء الخاوية"ة الفلسطينيون في السجون اإلسرائيلية كانوا رواداً لمعركة األطفال والفتي .61

في الحديث عن اإلضراب الذي يخوضه األسرى الفلسطينيون في السجون          :  أمال شحادة  -القدس المحتلة   
  أسير أمني، هم من األطفال     300، تغيب معاناة حوالى     »معركة األمعاء الخاوية  «اإلسرائيلية تحت عنوان    

والقاصرين، قرروا أن يكونوا عنصراً مركزياً في المعركة التي يخوضها األسرى فـي مواجهـة إدارة                
فإن عدداً كبيراً من    » الحياة«وكما قال األسير شادي من سجن النقب في حديث إلى           . السجون اإلسرائيلية 

هؤالء يعـانون   » :دياألسرى األطفال والفتية طلبوا االنضمام إلى اإلضراب كبقية األسرى، ويضيف شا          
فإدارة السجون اإلسرائيلية ال تميز بين      . أضعاف ما يعانيه األسرى حتى أولئك الذين في العزل االنفرادي         

طفل وشاب وبين قاصر وسجين، على رغم أن القوانين الدولية وقوانين حقوق اإلنسان وحتى القـوانين                
ل الفلسطينيون يتعرضون لشتى أساليب التنكيل      فاألطفا. اإلسرائيلية تمنع الممارسات بحق هؤالء األسرى     

  ».والتعذيب وأحياناً كثيرة ال يسمع صوتهم
لدى اإلعالن عن اإلضراب عن الطعام تخوفت قيادة اإلضراب من أن يتعرض األطفال لمشاكل صحية،               

 كما يطلق عليهم، أصروا على موقفهم مؤكدين أن ما يعانونه من تعـذيب            » الرجال الصغار «لكن هؤالء   
ويجري الحديث عن أسرى تتـراوح  . داخل السجون يبقى أقسى بألف مرة من آالم اإلضراب عن الطعام  

ووفق تقرير للمحامي جيرارد هورتون الذي يتابع قضايا هؤالء األطفـال           .  عاماً 17 و 12أعمارهم بين   
نى من حقـوق    من قبل الفرع الفلسطيني لمنظمة الدفاع عن األطفال، فإن هؤالء محرومون من الحد األد             

الطفل، واألخطر من هذا أن المحققين في السجون اإلسرائيلية يمارسون ضدهم أساليب تنكيل تصل إلـى                



  

  

 
 

  

            28ص                                     2292: د               العد14/10/2011الجمعة  :التاريخ

حد التحرش الجنسي أو تعريضهم للصعقات الكهربائية، من دون السماح للمحامي بلقائهم أو الدفاع عنهم،               
  .ة اليهمويبقون في ظروف تحقيق واحتجاز صعبة حتى االعتراف بالتهم المنسوب

  تهمة القاء الحجارة
فيما » إلقاء الحجارة على الجنود اإلسرائيليين واليهود     «التهمة التي تنسب إلى معظم األطفال األسرى هي         

ممارسات التعذيب، وفق تقرير منظمة الدفاع عن األطفال، تبدأ منذ لحظة اعتقالهم من بيـوتهم أو مـن                  
تقال يتم من دون إبالغ العائلة أية تفاصيل عن الـتهم أو            ووفق تقرير المحامي هورتون فإن االع     . الحي

إذ . الجهة التي سينقل إليها الطفل المعتقل، ومن هنا تبدأ مخالفة القوانين وتستمر عبر مراحل االعتقـال               
وفي داخل الغرفة ترفع    . يدخل الطفل إلى غرفة تحقيق في ظروف مرعبة يكون خاللها معصوب العينين           

ما تبقى يداه مكبلتين، وخالل التحقيق معه يتم دفعه في أثناء جلوسه، ليـسقط علـى                العصبة عن عينيه في   
  .»األرض وأحياناً يضع المحقق حذاءه على رأس الطفل األسير وهو يصرخ ويأمره باالعتراف بالتهمة

فهنالك عـدم وضـوح     . انتهاك لحقوق الطفل  «ووفق المحامي هورتون فإن اعتقال األطفال الفلسطينيين        
كما أن عدم معرفة العائالت بمكـان أسـر         . ق باألسباب الحقيقية التي أدت إلى سجن هؤالء األطفال        يتعل

أطفالهم يشكل مخالفة كبيرة إذ يتم في معظم األحيان، سجن األطفال في سجون غير صـالحة إليـوائهم                  
  .»إضافة إلى ازدحامها الشديد

طفال الفلسطينيين بتلقي التعليم في السجن، فـإن        وعلى رغم قرار المحكمة اإلسرائيلية العليا بالسماح لأل       
فعندما طلب السجناء األطفال الكتب من أجل استكمال تعلـيمهم          . إدارة السجن رفضت تطبيق هذا القرار     

وافقت إدارة السجن إال أنها لم تسمح للمحامين بإحضار الكتب، وقد سمحت لألهالي بإحضار الكتب فـي                 
لي بالزيارة، وبهذا منعت إدارة السجن إدخال الكتب وتطبيق قرار المحكمة           الوقت الذي ال تسمح فيه لألها     

  .العليا
موزعون في ثالثة سجون، ويعتبر األسرى الذين تتـراوح         » األمعاء الخاوية «األطفال األسرى من ذوي     

فلـدى اعتقـال طفـل      .  سنة األكثر ظالمة إذ يتم التعامل معهم كأسرى بـالغين          18 و 16أعمارهم بين   
 سنة، يتم تحويله إلى سجن مجدو الذي يدار من قبل وزارة الدفاع اإلسـرائيلية، علـى          16ني يبلغ   فلسطي

ويعود قرار نقلهم إلى مجـدو بنـاء   . خالف سجني تلموند والرملة اللذين تديرهما إدارة مصلحة السجون        
ين الـذين   المطبق في المناطق المحتلـة والـذي يعتبـر الفلـسطيني          » اإلسرائيلي«على األمر العسكري    

أما الخدمات الطبيـة، فكمـا   .  سنة ناضجين وال حق لهم في استكمال تعليمهم الثانوي      16يتجاوزون الـ   
  فهي في غاية السوء،» حدث بال حرج«يقول األسرى 

  »باراسيتامول«اكتفاء بـ
ارة ويحذر اليوم األسرى من أن عدداً من المعتقلين األطفال والقاصرين يعانون مشاكل صحية وترفض إد              

أما الطبيب المختص فال    . »باراسيتامول«السجون نقلهم إلى المستشفى للعالج مكتفية بدواء مسكن لآلالم          
يزور السجن إال بناء على طلب من إدارته، وبعد حوالى ستة شهور مـن تـاريخ تقـديم الطلـب، وإذا                     

 قبل تحويل الـسجين     استدعى الوضع إقامة الطفل السجين في المستشفى، فيلزم ذلك حوالى ثالثة شهور           
فضالً عن ذلك فإن األطفال األسرى يتم وضعهم في أقسام العزل خالل            . إلى مستشفى السجن في الرملة    

  .فترة العالج
ولم تكتف إدارة السجون اإلسرائيلية بهذه اإلجراءات البشعة بحق األطفال األسرى فقد حرموا من زيارة               

، وهذه الممارسات تشكل جانباً مركزياً لدوافع اإلضـراب         عائالتهم، وحتى من تلقي الرسائل من أهاليهم      
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الذي يخوضه األسرى ويحاولون من خالله ليس فقط ضمان حقوقهم بل الحفاظ علـى حقـوق أهـاليهم                  
فاإلسرائيليون يفرضون إجراءات مذلة ومهينة على من تتاح له فرصة الزيارة تصل            . وكرامتهم المنتهكة 

دوافـع أمنيـة أو     «والسبب  . سجن ثم تعود العائلة من دون زيارة ابنها       إلى حد االنتظار ساعات خارج ال     
  .»أسباب خاصة بإدارة السجن

يعامل كل طفل محـروم مـن حريتـه         «من اتفاقية حقوق الطفل تنص على أن        ) ج (37يذكر أن المادة    
. بلغوا سـنه  بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في اإلنسان، وبطريقة تراعي احتياجات األشخاص الذين            

وبوجه خاص،ُ يفصل كل طفل، محروم من حريته، عن البالغين، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل الفضلى                 
تقتضي خالف ذلك، ويكون له الحق في البقاء على اتصال مع أسرته من طريق المراسالت والزيارات،                

  .»إال في الظروف االستثنائية
 وقطاع غزة، كاإلغالق المفروض منذ بداية انتفاضـة         وخالل فترات فرض اإلغالق على الضفة الغربية      

 لم يكن هناك تصاريح ألهالي األسرى األطفال لزيارتهم، وبـسبب           2000) سبتمبر( األقصى في أيلول    
هذه الظروف لم يتمكن الفلسطينيون من زيارة أبنائهم، أضف إلى ذلك انه تم حرمان األطفال األسرى من              

  .لخارجتلقي الرسائل من أهاليهم في ا
 طفـالً فلـسطينياً مـع أحـداث         12وفي انتهاك متواصل للقانون الدولي، تم خالل السنة الماضية سجن           

جانحين إسرائيليين في قسم عوفر، وقد أدى ذلك إلى االعتداء بالضرب علـى األطفـال الفلـسطينيين،                 
رغم من مطالبة   وعلى ال . وإهانتهم وسرقة أغراضهم الشخصية، وضربهم بالشفرات ومحاولة اغتصابهم       

األطفال األسرى ومؤسسات حقوق اإلنسان المحلية والدولية المتكررة، لم تكن هناك متابعة من قبل إدارة               
  .السجون لهذه القضية

  14/10/2011، لندن، الحياة
  

  دروس وعبر..  صفقة التبادل .62
  سعيد الحاج. د

 لـم يعـش     -اً أو حراً في العالم أجمع        أو عربياً أو مسلم    -من الصعب تصور أن فرداً أو بيتاً فلسطينياً         
فالمؤتمر الصحافي الذي عقده السيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة           . مساء أمس فرحة عارمة   

بعد خمس سنوات وأكثـر مـن الـصبر والمجاهـدة     : حماس حمل البشرى للماليين   -المقاومة اإلسالمية 
اح وأصبحت صفقة تبادل األسرى علـى وشـك أن          والصمود في المفاوضات، أخيراً تتكلل الجهود بالنج      

  .ترى النور
وبرداً وسالماً على   " شعب إسرائيل "المفاجأة نزل كالصاعقة على الدوائر الصهيونية وما يسمى ب        -الخبر

فـي غالبيـة    (أهالي األسرى والشعب الفلسطيني بمختلف أطيافه، خاصة بعد أن اتضح أن الصفقة تمت              
عتها المقاومة منذ البداية ورفضها الصهاينة، قب أن يذعنوا لها في نهاية            وفق الشروط التي وض   ) بنودها
  .المطاف

كانت تشير وبقوة إلـى     ) وتلك التي بدأت ترشح في وسائل اإلعالم      (التفاصيل القليلة التي أوردها مشعل      
 حمـاس   يحسب لحركة . أننا أمام صفقة متميزة ومختلفة عما سبقها، محملة بالعناوين واألسرار والمعاني          

وفريقها المفاوض الرمزية المغرقة وعميقة المعاني التي تمت في سياقها الصفقة، بما يرفع بالتأكيد مـن                
تقضي باإلفراج عن   ) في حال تمت إن شاء اهللا     (فالصفقة  . أسهم حماس ونهجها المقاوم ومبادئها الوطنية     
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من كل الفصائل، ومن كـل      كل األسيرات، وكل األسرى المرضى والمتقدمين في السن، وتشمل أسرى           
البعد ( إضافة إلى الجوالن     1948مناطق تواجد الشعب الفلسطيني بما فيها القدس واألراضي المحتلة عام           

بما يؤكد على وحدة الشعب الفلسطيني أينما كان وتوحده مع عمقه العربي، إضافة إلـى معظـم               ) العربي
  . مرفوضين من قبل الصهاينة رفضاً باتاًأصحاب المؤبدات واألحكام العالية الذين كانوا دائماً

الحدث والظهور اإلعالمي الموفق للسيد خالد مشعل حمال العديد من المعاني التي ال يجـب أن                -الصفقة
  :نذكر منها. تمر سريعاً دون التركيز عليها واإلستفادة منها، بل والبناء عليها فلسطينياً وعربياً

مركزية التي تحتلها قضية األسرى بالنسبة للـشعب الفلـسطيني بكافـة            أكدت الصفقةُ  األولويةَ  ال     : أوالً
توجهاته، وأظهرت أن المقاومة وقيادتها تعطي في موازاة ذلك تلك القضية مـا تـستحقه مـن اهتمـام                   

  .وتركيز، متوجة ذلك بالعهد والقسم لمن لم تشمله هذه الصفقة بتحرر قادم
مجاالً للشك أو عذراً بالجهل لدى أحد، أن المقاومة ترجع األسرى           أثبتت الصفقة عملياً وبما ال يدع       : ثانياً

سـيما وأنهـا    . إلى ذويهم، وأن خطف الجنود الصهاينة هو الطريق الذين يؤدي في نهايته إلى الحريـة              
  .الصفقة االولى التي تتم بعد أسر جنود صهاينة واحتجازهم داخل األراضي الفلسطينية

في المفاوضات والثبات على المبادئ يجبر المحتل على الرضوخ لـشروط           كما أثبتت أن الصمود     : ثالثاً
فالزعمـاء الـصهاينة رددوا     . المقاومة، خاصة عند التحلي بأوراق القوة وعدم تحييدها في المفاوضات         

، "اإلرهابيين"بالدماء الصهيونية، وانهم لن يفاوضوا      " الملوثة أيديهم "مراراً وتكراراً أنهم لن يقبلوا بخروج       
  .ولكنهم في النهاية رضخوا صاغرين

وهذا األمر يفتح الباب واسعاً للفصائل الفلسطينية كي تتنافس وتنسق فيما بينها ألسر المزيد من الجنـود                 
لتحرير باقي األسرى بعد أن تحطمت الءات الصهاينة العديـدة علـى صـخرة الـصمود التفاوضـي                  

  .الفلسطيني
التبادل حرصها على الكل الفلسطيني وعلى وحـدة الـشعب          أكدت حماس في شروط بنود صفقة       : رابعاً

، الذين كانوا خطاً أحمر صـهيونياً       48الفلسطيني في كل مناطق تواجده، بما في ذلك القدس وأراضي ال          
  ".وحدة الوطن والشعب"كسرته إرادة الصمود لدى المفاوض الفلسطيني، معبرة عملياً عما أسماه مشعل 

والمبالغات اإلعالمية المعتادين عليها فلـسطينياً وعربيـاً، ولـم          " لعنترياتا"ابتعدت حماس عن    : خامساً
" أبو الوليد "تحرص على تجيير اإلنجاز فصائلياً بل اعتبرته إنجازاً لكل الشعب الفلسطيني، حيث حرص              

 لفظـاً   -، بينما غابت أو كادت تغيب حركة حماس         "قيادة المقاومة "و" اإلنجاز الوطني "على ترديد صيغة    
إلى ذلك فقد كانت الرزانة ورابطة الجأش التي ظهر فيهما قائد حماس            .  عن المؤتمر الصحافي   -واسماً  

  .  ألن الصفقة لم تشمل جميع األسرى في السجون" سعادة ممزوجة باأللم"تنبئان بما كان متوقعاً من 
ة عسكرياً، أبانت الصفقة    المتبدد عدم وجود حدود إلبداعات المقاوم     " عملية الوهم "بعد أن كشفت    : سادساً

فالـصهاينة لـم    . عن إنجاز استخباراتي وعمالتي غير مسبوق في صراع األدمغة مع العدو الصهيوني           
يستطيعوا الحصول على جنديهم األسير بالحرب وال وصلتهم أي معلومة عنه خالل خمس سنوات مـن                

فس المفاوضين الفلسطينيين،   األسر، رغم ضيق مساحة القطاع الجغرافية، إضافة لصبر وسرية وطول ن          
  .مما أدى بالصهاينة في النهاية إلى االستسالم لشروط المقاومة

. تأثير الثورات العربية اإليجابي على القضية الفلسطينية وصمود شعبها والسلبي على دولة الكيان            : سابعاً
في ظل التغيـرات التـي   نفسه قال أن الصفقة تمت ألنها كانت آخر فرصة ربما لن تتاح ثانية،           " نتنياهو"
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وأشارت التسريبات اإلعالمية أن رئيس جهاز الشاباك هو من نصح رئـيس وزرائـه              . تشهدها المنطقة 
  .بذلك، خوفاً من فوات الفرصة إلى غير رجعة، في ظل الربيع العربي وثبات المفاوضين على شروطهم

 مع الربيع العربي المتدحرج في الـبالد        التوقيت العجيب إلتمام الصفقة، متزامنة    : وربما هو األهم  : ثامناً
، واألهم تزامنـه مـع حـرب األمعـاء     )أكتوبر(العربية واحداً تلو اآلخر، وانتصار العائر من رمضان   

هذا التوقيت أراه ربانيـاً بكـل       . الخاوية التي يخوضها األسرى األبطال في سجون اإلحتالل الصهيوني        
وال يفوتنا اإلشارة   . يب، ولذلك فهو مفرح ومبشر في آنٍ  معاً        المقاييس وخارجاً عن إطار التخطيط والترت     

إلى تأكيد حماس على أن هذه الصفقة ليست بديالً عن صراع األسرى في إضرابهم المفتوح عن الطعـام              
  .وليست حالً له

هي مرحلة جديدة بميادئ وإشارات جديدة نالاها تلوح في األفق، تحتم على الفصائل الفلسطينية والمحيط               
العربي إعادة التقييم، للخروج برؤية موحدة وبرنامج عملي واحد للنهوض بالقضية الفلسطينية، خاصـة              
في ظل التعنت الصهيوني والفشل الذريع الذي منيت به عملية التسوية، وكلنا أمل أن تجد هذه النـداءات                  

  .طة الفلسطينيةالتي اطلقها مشعل ونطلقها معه آذاناً صاغية لدى قيادات العمل الوطني والسل
12/10/2011  

  
  الخاسرون والرابحون من صفقة شاليط .63

   العربيرأي القدس
اذا سارت االمور وفق االتفاقات المعقودة، فإن غلعاد شاليط الجندي االسرائيلي األسـير سيـصل الـى                 

من  اسير فلسطيني،    500القاهرة يوم الثالثاء المقبل، وسيصل في الوقت نفسه ولكن بطريق آخر، حوالي             
مختلف الفصائل الفلسطينية، سيتم االفراج عنهم بمقتضى صفقة تبادل االسـرى بـين حركـة حمـاس                 

  .والحكومة االسرائيلية بوساطة مصرية
ال نعرف من أين سيأتي شاليط، ومن سيكون في صحبته، وكيف ستتم عملية التبـادل، وال نـستطيع ان                   

يهود باراك سيكونان في حفل التبادل في القاهرة، ولكن         نتكهن ما اذا كان بنيامين نتنياهو او وزير دفاعه ا         
  .ما نعرفه ان هناك منتصرين وهناك ايضا مهزومين، وعاتبين أو غاضبين

ستكون حتماً على رأس المنتصرين النها افرجت عن ألف أسير مقابل اسرائيلي واحـد،              ' حماس'حركة  
ا في احتالل قطاع غزة، فقـد اعادتهـا         وبعد خمس سنوات من مقاومة الضغوط االسرائيلية بلغت ذروته        

الصفقة الى واجهة االحداث بعد أشهر من البقاء في ظل ثورات الربيع العربي، واالنجـازات الـسياسية                 
التي حققها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتمثلت في تحدي االدارة االمريكية والذهاب الـى مجلـس                

سطين في االمم المتحدة، وهي انجازات رفعت مـن حجـم           االمن الدولي لطلب العضوية الكاملة لدولة فل      
  .شعبيته في اوساط قطاع عريض من الشعب الفلسطيني، خاصة بعد خطابه القوي في الجمعية العامة

بنيامين نتنياهو سيكون من ابرز الكاسبين من هذه الصفقة، فقد جاءت في وقت يعاني فيه من عـزلتين،                  
يتباهى امام االسرائيليين بانه اوفى بوعده في االفراج عن شاليط وهو           احداهما داخلية واألخرى دولية، وس    

  .السابقة عبر طرق ووسائل متعددة' كاديما'ما فشلت فيه حكومة 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيشعر بعدم االرتياح حتماً، الن هذه الصفقة ستسرق االضـواء مـن                

 الواجهة مجدداً، واالهم من كل ذلك سـتؤدي الـى           الى' حماس'انجازه السياسي االخير، وستدفع بحركة      
تعزيز عالقاتها مع مصر الثورة، ولهذا سمعنا أصواتا تشكك في اهمية الصفقة وتركز على ابرز عيوبها                
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اكثر من مرة بانها لن تقبل باي صـفقة تبـادل           ' حماس'مثل عدم االفراج عن القادة الكبار، حيث وعدت         
  .ثي واحمد سعدات وعبداهللا البرغوثي وغيرهماسرى دون ان تشمل مروان البرغو

حركة حماس بررت عدم شمل الصفقة لهؤالء القادة بالقول ان الحكومـة االسـرائيلية اصـرت علـى                  
استثنائهم النها ال تريد ان يكون انتصارها، اي الحركة، كبيرا، وهذا في تقديرنا تبرير ليس قويا، عالوة                 

ي انتظرت خمس سنوات تستطيع انتظار بضعة اسابيع او اشـهر           على كونه ليس مقنعا، الن الحركة الت      
  .ريثما تتمكن من فرض شروطها، خاصة ان حكومة نتنياهو في وضع ضعيف للغاية داخلياً وخارجياً

، النها نتيجة عملية تفاوضية شـاقة       'حماس'من الطبيعي ان ال تكون الصفقة كاملة وتحقق جميع شروط           
ولعب اوراق الضغط بطريقة فاعلـة،      ' اخذ وعطاء 'ه الحالة، ال بد من      تضمنت مساومات عديدة، وفي هذ    

مطالبة بتقديم توضيحات اكثر اقناعاً حول قبولهـا بـشرطين اسـرائيليين            ' حماس'ولكن ما زالت حركة     
اساسيين، االول هو الموافقة على ابعاد بعض االسرى لسنوات في المنافي العربية او االوروبية، وهـي                

تقدت السلطة والرئيس الراحل ياسر عرفات النه سجل هذه السابقة اثناء موافقته على ابعـاد            التي طالما ان  
  .بعض االسرى، اما الشرط الثاني فهو استبعاد القائدين البرغوثي وسعدات من قائمة المفرج عنهم

 السؤال االكبر الذي ستكون االجابة عليه موضع اهتمام الجميع هو عن مكان احتجـاز شـاليط طـوال                 
السنوات الخمس الماضية، وما اذا كان سيأتي الى القاهرة عبر انفاق رفح او عبر المعبر، وهل سيرتدي                 
مالبسه العسكرية التي كان يرتديها عندما تم اسره، ام انه سيرتدي مالبس مدنية، ثم ماذا سـيقول عـن                   

  .ظروف اعتقاله
حـزب  'و' حماس'تفاوض مع ارهابيين، وتقصد     اسرائيل كانت تقول دائماً انها كدولة ديمقراطية ال تقبل ال         

على وجه التحديد، ومن قبلهم الرئيس الراحل ياسر عرفات، وقد تفاوضت مع االخير واعترفت به،               ' اهللا
وافرجت عن الكثير من المعتقلين اللبنانيين والفلسطينيين على رأسهم عميـدهم           ' حزب اهللا 'وتفاوضت مع   

وهذا انتصار لحركة   . مرغمة' حماس'تنياهو للتفاوض مع حركة     سمير قنطار، وها هي تضطر وبرئاسة ن      
ولهذا من حق الحركة ان تفرح وتحتفل وكذلك ابناء الـشعب           . مثلما هو انتصار لمفهوم المقاومة    ' حماس'

  .الفلسطيني، وهذا الفرح ال يجب ان يتأثر بانتقادات البعض التي تضخم بعض النواقص في هذه الصفقة
  14/10/2011، ، لندنالقدس العربي

  
  مع مصر" إسرائيل"رهانات  .64

  إدريسمحمد السعيد 
عن متابعة ما يحدث في الداخل المـصري        ” اإلسرائيليون“منذ سقوط النظام السابق في مصر لم يتوقف         

ومستقبل معاهدة السالم، وأثر أي تغيير يحدث فـي         ” اإلسرائيلية“لمعرفة تأثيره في العالقات المصرية        
وال يستطيع أحد أن يجزم بأن الصهاينة اكتفوا فقط بالمتابعـة، لكـن             . ” اإلسرائيلي “األمرين على األمن  

األرجح أنهم يعملون بمختلف السبل إلعادة مصر إلى سابق عهدها لم تتكشف أسرار عالقاته وارتباطـه                
 هو وأركان نظامه مع الكيان الصهيوني، وفي مقدمتها مسائل من نوع التنسيق األمني المـشترك الـذي                

، سواء أكانت أمنية أم سياسـية،       ”إسرائيل“مصر من خالله لخدمة أهداف ومصالح       ” اإلسرائيليون“سخّر  
  .للدولة الصهيونية” كنزاً استراتيجياً“والتي جعلت منه 

وعلى نحو ما انشغلوا في السنوات الماضية بمستقبل الخالفة السياسية في مصر ومعالم مرحلة ما بعـد                 
أيضاً بتتبع ما يمكن تخيله أو توقعه من سيناريوهات لمستقبل األوضاع في مصر،             مبارك، ينشغلون اآلن    
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إلى مداه بالنـسبة إلـى      ” اإلسرائيلي“في السنوات الماضية وصل الغرور      . وما سوف تؤول إليه ثورتها      
لحدود نفوذهم في مصر وقدرتهم ليس فقط على التنبؤ بالمـستقبل المـصري، بـل               ” اإلسرائيليين“تقدير  
األسبق آفي ديختـر    ” الشاباك“مشاركة في التخطيط لهذا المستقبل على نحو ما جاء على لسان رئيس             وال

الذي أكد أن التغيير الذي سيحدث في مصر لن يكون مصرياً بحتاً، بل سيكون ألطراف أخرى خارجيـة                
  .دور أساسي في تحديد من سيأتي رئيساً لمصر بعد مبارك

لمصرية وأثبتت أن القرار االستراتيجي سيبقى في النهاية قراراً مصرياً،          توقعات ديختر أطاحتها الثورة ا    
التاسع مـن   ” األحد الدامي “لكنهم رغم ذلك مازالوا يعبثون في الداخل المصري، والفتنة التي اندلعت يوم             

تشرين األول الجاري يصعب تبرئة أطراف خارجية من إشعالها، وفي مقدمة هـذه األطـراف               / أكتوبر
الصهاينة وحلفاؤهم من فلول النظام المخلوع الذين يعملون جاهدين مـن أجـل إسـقاط الثـورة                 بالطبع  

  .في أزمات مصر” اإلسرائيلي“وإفشالها، وأنشطتهم المريبة في سيناء من أهم مؤشرات التورط 
مثل هذا العبث محكوم برؤى سياسية لمصر ودورها اإلقليمي في مرحلـة مـا بعـد مبـارك، وبهـذا                    

” إسـرائيل “عدد الرؤى بين من يرى أن مصر لن تستطيع أن تفلت مـن عالقاتهـا مـع                  الخصوص تت 
أو ” إسرائيل“والواليات المتحدة، وبين من يرى أن مصر الثورة لن تكون قادرة على أن تعود إلى تهديد                 

ن شن حرب عليها، وهذا الرأي يتمادى في تفاؤله ويؤكد أن الوقت الراهن ال يسمح للعرب بالعودة إلى ش                 
 وهناك من يرى أن األولويـة  1973تشرين األول عام ،  / على غرار حرب أكتوبر   ” إسرائيل“حرب ضد   

  .يجب أن تكون في إطار العمل على استعادة مصر حليفاً أو شريكاً، وعدم االكتفاء بصياغة توقعات
وضـحه  والتبعية للواليـات المتحـدة أ     ” إسرائيل“رهان عجز مصر عن الخروج من قيود عالقاتها مع          

الجنرال احتياط غيورا إيالند في دراسة استراتيجية صدرت عن معهد دراسات األمن القومي في جامعة               
، أن التغيير   ””إسرائيل“قالقل الشرق األوسط وأمن     “: ، إذ اعتبر في الدراسة التي حملت عنوان       ”تل أبيب “

  .”ات عمالقةمظاهر“في مصر يبدو اليوم أقل مما تم توقعه عندما شهد ميدان التحرير 
ورجح إيالند أن تشكل األحوال االقتصادية مشكلة جوهرية أمام النظام الحاكم الجديد والذي سـيليه، وأن                

: وهـي ” إسـرائيل ”االقتصاد المصري مرهون بأربعة قطاعات ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشـر ب            “
وبناء على ذلك   . ” ي األمريكي السياحة وتصدير الغاز ومداخيل قناة السويس والدعم االقتصادي والعسكر        

يرجح إيالند أال تطرأ تطورات جوهرية على العالقات الثنائيـة الـسياسية واالقتـصادية بـين مـصر                  
  .المتمثل في اتساع عمليات تهريب السالح واإلرهاب” التغيير التكتيكي“، رغم ”إسرائيل”و

تشرين األول  /  حرب أكتوبر  إلى حرب من جانب مصر على غرار      ” إسرائيل“أما رهان صعوبة تعرض     
المجلـس اإلسـرائيلي    “ عـن    2011أيلول الفائت   /  فقد عبرت عنه وثيقة صادرة في سبتمبر       1973عام  

، وهو جمعية خبراء في مجال األمن القومي تضم في صفوفها كبار الجنراالت الـسابقين               ”للسالم واألمن 
 إليه الفكر االستراتيجي من تقدير لمـصادر        وتعد هذه الوثيقة أحدث ما توصل     . ” اإلسرائيلي“في الجيش   

على ضوء تطورات وأحداث ربيع الثورات العربية، وفيها جرى اسـتبعاد أي            ” األمن اإلسرائيلي “تهديد  
، على ضوء تقدير استراتيجي لميزان القوة بـين         ”إسرائيل“توقّع بشن حرب مصرية أو حتى عربية ضد         

  :صر، وذلك لألسباب اآلتيةوالدول العربية وفي مقدمتها م” إسرائيل“
 التغيرات التي طرأت على النظام العالمي، والتي فقد العرب بسببها تأييد قوة عظمى تدعم مثـل هـذه                   -

المقصود هنا هو غياب االتحاد السوفييتي السابق، كموازن دولـي للـدور            (، وتساندها   )الحرب(الخطوة  
  ).”إسرائيل”األمريكي الداعم ل
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 العربية وتداعي العمل العربي المشترك، وانفراط الرابطة العربية بشكل عام، مـا              انهيار دعوة الوحدة   -
  .”إسرائيل“أدى إلى استبعاد أي فرص لتشكيل تحالف عربي ضد 

معاهدتي سالم مع كل من مصر واألردن أدتا إلى إخراج البلدين من دائرة الحـرب               ” إسرائيل“ توقيع   -
منذ ” إسرائيل“ل الدول العربية، في مشروع مبادرة السالم مع         والمواجهة، وانخراط معظم، إن لم يكن ك      

  .”إسرائيل“ وهي المبادرة التي ال ترى بديالً للعملية السلمية في العالقة مع 2002عام ،
على األقل ” إسرائيل“ تدمير القدرات العسكرية والمجتمعية العراقية التي أنهت دوره كجبهة شرقية ضد            -

  .متوسطفي األمدين القريب وال
أن الخطر الذي يتهدد أمنها، في الوقت الراهن وفي األمد المنظور ليس من             ” إسرائيل“لهذه األسباب ترى    

حرب العصابات واإلرهاب، ولعل هذا     : الدولة المصرية أو أي دولة عربية، ولكنه ينحصر في مصدرين         
  . أولوية قصوىاآلن إلى جعل الخطر األمني المنطلق من سيناء” اإلسرائيليين“ما يدفع 

وهنا نأتي إلى الرهان الثالث المتمثل في تضخيم خطورة هذا التهديد، ومحاولة خلق قناعة دوليـة بـأن                  
  .”إسرائيل“ يناير، لم تعد قادرة على السيطرة على حدودها مع 25مصر ما بعد ثورة 

ه إيهود باراك يكشف    بنيامين نتنياهو ووزير حرب   ” اإلسرائيلية“ما جاء على لسان كل من رئيس الحكومة         
” ورقة أزمة “يرمي إلى جعل سيناء     ” إسرائيلياً“في سيناء، وأن هناك مشروعاً      ” إسرائيلية“عن استهدافات   

في العالقة مع مصر، وتوظيفها باتجاه ترويض النظام الجديد وجعله أسيراً لتعهدات نظام السادات ونظام               
  .”إسرائيل“مبارك بالنسبة إلى العالقة مع 

هناك العديد مـن    “تعمد أن يشيع بأن     ) 28/9/2011(” جيروزاليم بوست “قابلة لنتنياهو مع صحيفة     ففي م 
القوى التي تسعى إلى تقويض السالم، وتسعى إلى استخدام سيناء ليس فقط كنقطة انطالق لالعتـداءات                

ر في مقابلة   أما باراك فقد حذ   . ” من غزة، بل تسعى إلى استخدام غزة كنقطة انطالق لهجمات من سيناء           
لم يتوقف األمر على ذلك، بل إن بـاراك تعمـد           . من خطورة الوضع في سيناء      ” معاريف“مع صحيفة   

التشكيك في قدرة حكام مصر الجدد في السيطرة على األوضاع داخل مصر، وخاصة على أرض سيناء                
كري مـصري   وافقت على وجود عـس    ” إسرائيل“عندما أشار إلى وجود مشكالت أمنية في سيناء، وأن          

رهـان  ).. المشكالت(هل أستطيع أن أقول لكم إنه تم حلّها         “متزايد لحل تلك المشكالت، لكنه قال أيضاً        
  .”مهم لكل قيادة مصرية، لكنني ال أعتقد أن القيادة تسيطر على كل شيء

ء، تطور  هذا التشكيك في قدرة القيادة السياسية والعسكرية المصرية على حّل المشكالت األمنية في سينا             
من الجهود المصرية الحديثة لتعمير سيناء على نحو ما أكده تقرير أعده مركز             ” إسرائيلية“إلى حالة فزع    

، حيث اعتبر هذا التقرير أن االستثمارات المصرية الجديدة فـي           ””اإلسرائيلي“ بيغن   -بنيامين فرانكلين   “
حاور ارتكاز سكاني في سيناء مستقبالً،      ستكون م “، وأن هذه المجتمعات     ”تؤسس لمجتمعات حديثة  “سيناء  

وأن هناك نوايا مصرية إلحداث تكامل بين االستثمارات الصناعية والخدمية والتعليمية داخل سيناء، وأن              
  .”سيعمل على ربط سيناء بالوطن األم بشكل كبير“هذا التالحم 

  :يريدون سيناء فارغة، كي تبقى أحد ثالثة خيارات
  .ومصر” إسرائيل“، ومنطقة أمنية عازلة بين ”اإلسرائيلي“تيجياً لألمن  أن تكون عمقاً استرا-
 أن تكون وطناً بديالً للفلسطينيين أبناء غزة عند فرض خيار الوطن البـديل فـي األردن لفلـسطينيي                   -

  .الضفة الغربية، إلكمال مشروع االستيطان والتهويد الكامل لكل فلسطين
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ندما تتوافر شروط ذلك وفي مقدمتها العدد الكـافي مـن المهـاجرين              العودة إلى احتاللها مرة ثانية ع      -
  .اليهود

ما يحدث في مصر من تطـورات، وإلـى أي   ” اإلسرائيليون“رهانات خطرة تكشف إلى أي مدى يخشى   
  .مدى مازالت مصر عدواً استراتيجياً لهم

  14/10/2011الخليج، الشارقة، 
  

  هل ستشن إسرائيل هجوماً على إيران؟ .65
  ك سيلباتري

برزت خالل األسابيع األخيرة نقاشات حادة في أوساط القوات االستخباراتية والعسكرية اإلسرائيلية حول             
السؤال المفتاح في هذا النقاش يكمـن       . إمكان شن أو عدم شن هجوم عسكري على منشآت إيران النووية          

 إلى جانب إسرائيل في حـال أدى        في كيفية ضمان مشاركة الواليات المتحدة في الهجوم، أو أقله وقوفها          
  .الهجوم األولي إلى اندالع حرب أوسع

وشكّلت التقارير المتعلقة بهذه النقاشات مصدر قلق كبير في واشنطن وفي عدد من العواصم األوروبية،               
ونُقل عن بعض الخبراء العسكريين الغربيين قولهم إنه سيتم إغالق نافذة الفرصة لشن هجوم إسـرائيلي                

  .إيران في غضون شهرين، بما أن قدوم فصل الشتاء سيجعل هذا الهجوم أكثر صعوبةعلى 
وشكّلت الخشية من أن تقرر إسرائيل شن هجوم من دون إعالم الواليات المتحدة مسبقاً، السبب الـرئيس                 

ضـي،  الما) أكتوبر( تشرين األول    3الذي دفع وزير الدفاع األميركي ليون بانيتا إلى زيارة تل أبيب في             
  .ويكمن هدفها على ما يبدو في كبح جماح الصقور اإلسرائيليين

تقـف  : اإلسرائيلية اليومية رسالةَ بانيتا على هذا النحـو       » هآرتس«ولخّص عاموس هاريل في صحيفة      
أميركا الى جانب إسرائيل، إال أن شن إسرائيل هجوماً غير منسق على إيران قد يتسبب باندالع حـرب                  

واليات المتحدة على الدفاع عن إسرائيل، لكن ينبغي على هذه األخيرة التصرف بطريقة             ستعمل ال . إقليمية
  .مسؤولة

خالل المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده مع وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك، أعلـن بانيتـا أن                 
لمنع إيران من   » يةقلقة جداً، ونحن سنعمل معاً من أجل اتخاذ كافة الخطوات الضرور          «الواليات المتحدة   

يتوقّف على تعاون البلـدين بعـضهما مـع         «وتابع بالقول إن بلوغ ذلك      . »خطر على المنطقة  «تشكيل  
مرات عدة، بمعنى آخر أنه يجدر بإسرائيل أالّ تتصرف من دون           » معاً«وقد أتى على ذكر كلمة      . »بعض

  .الحصول على ضوء أخضر أميركي
 مراراً بشن هجوم على إيران، فلماذا تمت إعـادة إحيـاء هـذا              خالل السنوات األخيرة، هددت إسرائيل    

الموضوع اليوم؟ هل تشعر إسرائيل بالقلق بسبب اقتراب إيران من حيازة القدرة علـى صـناعة قنبلـة                  
نووية؟ يجمع معظم الخبراء االستخباراتيين على أن إيران لم تتخذ بعد قراراً بـشأن صـناعة األسـلحة                  

دافع األرجح إلسرائيل تخوفَها من إمكان موافقة الدول الخمس الدائمة العضوية فـي            وقد يكون ال  . النووية
مجلس األمن وألمانيا، أو ما يسمى بمجموعة خمسة زائد واحد، على العرض اإليراني القاضي بتجديـد                

  .المحادثات
 تـسمح لهـا     كما تخشى إسرائيل كثيراً من أن تتوصل مجموعة الخمسة زائد واحد إلى تسوية مع إيران              

باستكمال تخصيب اليورانيوم ألهداف مدنية، وقد يدفع ذلك العالم إلى الموافقة على التعايش مـع إيـران                 
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إن حصل ذلك، ستخسر إسرائيل احتكارها لألسلحة النووية التي تشكّل مـصدر قـوة أساسـياً                . النووية
  .للحفاظ على هيمنتها العسكرية اإلقليمية

حين كان الرئيس اإليراني    . وضاً عديدة أخيراً إلى الواليات المتحدة وحلفائها      وقدمت إيران في الواقع عر    
محمود أحمدي نجاد في نيويورك خالل الشهر الماضي لحضور االجتماع السنوي للجمعية العامة لألمـم               

 20أن إيران ستتوقف عن إنتاج اليورانيوم المخصب بنـسبة          » واشنطن بوست «المتحدة، أعلن لصحيفة    
ة في حال زودتها الدول األجنبية بالوقود الذي يحتاج إليه مفاعل األبحاث في طهران الذي ينـتج                 في المئ 

 ألف إيراني تتوقف على هـذه النظـائر الخاصـة بمعالجـة مـرض               850ويقال إن حياة    . نظائر طبية 
  .السرطان

ي برسـالة إلـى     في نهاية الشهر الماضي، بعث كبير المفاوضين في الملف النووي اإليراني سعيد جليل            
كاثرين آشتون وزيرة الشؤون الخارجية في االتحاد األوروبي، طالباً إجراء محادثات جديدة مع مجموعة              
الخمسة زائد واحد، لمحاولة حّل النزاع القائم منذ زمن طويل، كما قدم وزير الخارجية اإليرانـي علـي                  

، إذ  )سـبتمبر ( أيلول   29في  » ا تايمز آسي«أكبر صالحي عرضاً آخر في إطار مقابلة أجراها مع صحيفة           
مستعدة للقيام بالجهود الالزمة من أجل استعادة الثقة المتبادلة، إلى جانـب معالجـة أي               «أعلن أن إيران    

  .»فيجب أن نبحث عن االقتراحات المبتكرة... مخاوف عن طريق المحادثات
        منظمة الطاقة الذرية اإليرانية فريدون عباسي، أمين عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا       ودعا رئيس 

أمانو إلى زيارة إيران ومعاينة منشآتها النووية، ألن أمانو كان قد أعلن أنه سيكشف قريباً عن معلومات                 
مرتبطة بتطوير شحنة نووية يمكن تحميلها علـى        «بأنشطة سرية   » احتمال قيام إيران  «جديدة تتعلّق بـ    

فنحن مستعدون اليوم إلعادة النظر     ... سيد أمانو بقبول هذه الدعوة    نحن نوصي ال  «: وأضاف. »صاروخ
تم اقتراح مبادلة كمية كبيرة من اليورانيوم المنخفض التخصيب مقابل كمية صـغيرة             (» في تبادل الوقود  

وسيجتمع مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة      ).  في المئة ألهداف طبية    20من اليورانيوم المخصب بنسبة     
، علماً بأن البعض ينتظـر هـذا        )نوفمبر( تشرين الثاني    18 و 17ة برئاسة أمانو في مدينة فيينا في        الذري

وقد تكون الدعوة التي وجهها الدكتور عباسي إليه لزيارة إيران محاولةً الستباق            . االجتماع بفارغ الصبر  
           إيـران ال تلتـزم بواجباتهـا        الكشف عن أي معلومات تدفع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اعتبار أن 

  .بموجب معاهدة منع انتشار األسلحة النووية
حضت عدة أصوات نافذة الواليات المتحدة على االستجابة بإيجابية للعروض التي تقدمت بهـا إيـران،                

لماذا ال  «): سبتمبر( أيلول   30في  » هافينغتون بوست «وتساءل رضا ماراشي في مقال نشره في صحيفة         
وماراشي هو المسؤول األسبق عن مكتب إيران في وزارة الخارجية األميركيـة،            . »ية إيران؟ نختبر جد 

  .ويتبوأ حالياً منصب مدير األبحاث في المجلس األميركي اإليراني الوطني
 أيلول، حض تشارلز فرغيسون رئـيس       29في  » إنترناشونال هيرالد تريبيون  «في مقال نشرته صحيفة     

يين، وعلي فايز مدير مشروع إيران في االتحاد، الواليات المتحدةَ وحلفاءهـا علـى              اتحاد العلماء اإليران  
 كيلوغرامـاً   50أخذ كلمات أحمدي نجاد على محمل الجد، كما اقترحا أن تقدم القوى الغربية إلى إيران                

حيـال  من الوقود الستخدامها في مفاعل األبحاث في طهران، كلفتة إنسانية قد تبرهن حسن نية واشنطن                
  .الشعب اإليراني إلى جانب تقليص أنشطة التخصيب اإليرانية

ومن غير المرجح أن تلقى هذه الدعوات آذاناً صاغية، فقد انهار الرئيس باراك أوباما في وجه الضغوط                 
التي مارسها اللوبي القوي الموالي إلسرائيل والكونغرس األميركي الموالي بشدة إلسرائيل، وبينما هـو              
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 إعادة انتخابه السنة المقبلة، لن نسمع مجدداً بالدعوة التي أطلقها خالل حملته االنتخابية عـام                يسعى إلى 
  .، القاضية بالحاجة إلى اعتماد الديبلوماسية مع إيران2008

ويكمن الخطر في أن يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اليوم إلى كسر عزلـة إسـرائيل الـسياسية                  
     وبعد أن خسرت إسرائيل تركيا ومصر، وفي حين تواجـه  . هجوم قوي على إيران  الحالية من خالل شن

، قد يظن نتانياهو أن الوقت قد حان النتهـاز          »إسرائيل الكبرى «ثورةً من المجتمع الدولي ضد طموحات       
المبادرة، وتقوم حساباته على شن هجوم مدمر على إيران من شـأنه إضـعاف سـورية التـي تعـاني                    

  .يتيماً، وبذلك تكون إسرائيل قد أصابت ثالثة عصافير بحجر واحد» حزب اهللا«ل االضطرابات وجع
هل ستسعى إسرائيل إلى الحصول على ضوء أخضر أميركي في حال قررت مهاجمة إيـران؟ أو هـل                  

  يعتبر نتانياهو أن أوباما المقيد بالمصالح اإلسرائيلية لن يملك خياراً سوى أن يحذو حذوه؟
، إلـى أن    )أكتوبر( تشرين األول    6في  ) نشرة استخباراتية فرنسية  (» نباء اإلستراتيجية نشرة األ «أشارت  

الواليات المتحدة وإسرائيل تخططان إلجراء تمارين مشتركة ال سابق لها للقوات الميدانية في شهر أيـار       
إقليميـة  مشتركة مستعدة للتدخّل في حال حصول أي حـرب          » قوة تدخّل «المقبل، بهدف إرساء    ) مايو(

وقام قائد القيادة الجنوبية األميركية األدميرال جيمس ستافريديس، بزيارة غير علنية أخيـراً إلـى          . كبيرة
ولفتت النشرة إلـى أن     . إسرائيل إلجراء محادثات مع قائد أركان الجيش اإلسرائيلي الجنرال بيني غانتز          

ونادراً ما  . ات قيادة إسرائيلية في أميركا    الخطة تقوم على إرساء مقرات قيادة أميركية في إسرائيل ومقر         
كان التعاون بين القوتين وثيقاً إلى هذا الحد.  
  .تعيش منطقة الشرق االوسط أوقاتاً خطيرة

  14/10/2011، لندن، الحياة
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