
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
    

  
    

  
  

  
  
  
  
  

  ما تم في صفقة التبادل كان بتشاور وتفاهم كامل مع قيادة الحركة األسيرة: الرشق
   مفاوضات لتضمين صفقة التبادل جثامين شهداء:البردويل

   في الضفة والقطاعأبطال إلىمرزوق وأبوحكومة نتنياهو حولت مشعل : عكيفا الدار
   رفع الحصار عن غزة"شاليطصفقة "النقاط السرية في : العبري" قضايا مركزية"

    فايا مفاوضات صفقة تبادل االسرى ودور النظام المصري الجديدخ: تقرير
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            ٢ص                                     ٢٢٩٣:                العدد١٥/١٠/٢٠١١السبت  :التاريخ

    :السلطة
 ٥ "إسرائيل مصممة على االستيطان وكثفته خالل األسبوعين الماضيين وبالتالي ال تريد السالم" :عباس.٢
 ٥   ستكتمل فرحتنا عند تبييض السجون: هنية.٣
 ٦   سرى المحررين المنشورة غير دقيقةقوائم اال: غزةوزارة األسرى في .٤
 ٦   بطردهعباس ويطالب  األسرىبحر يستهجن تصريحات المالكي بشأن صفقة تبادل.٥
 ٧   بل رحبت بها ومن ينتقدني انتقائي األسرىلم اشكك بصفقة :المالكي.٦
 ٧   لن نلبي دعوة الرباعية الجتماع مع اإلسرائيليين في األردن عباس:در فلسطينيةمصا.٧
 ٧  هنية يستقبل وفد الجهاد ويهاتف النائب الصانع.٨
 ٨  قلةالسلطة نفذت كلها ما هو مطلوب لالنتقال إلى الدولة المست: العدل في رام اهللاوزير .٩
    

    :المقاومة
 ٨  مشعل يغادر القاهرة بعد زيارة التمام صفقة التبادل.١٠
 ٩  ما تم في صفقة التبادل كان بتشاور وتفاهم كامل مع قيادة الحركة األسيرة: الرشق.١١
 ٩  سرى المبعدون للخارج سيعودون إلى غزة الحقاًاأل: حماس رداً على المالكي.١٢
١٠   مفاوضات لتضمين صفقة التبادل جثامين شهداء:البردويل.١٣
١٠  الكشف عن عميل أجنبي تعقب أثر شاليط بغزة.١٤
١١  ماية القدس من خطر التهويدالمقاومة والوحدة سبيلنا لح: حماس.١٥
١١  خيمة تضامن مع األسرى في ساحة الشهداء في صيداتقيم حماس .١٦
١٢   تدعو إلى تعزيز الحملة الدولية لنصرة األسرى الفلسطينيين" الشعبية".١٧
١٢  امات فلسطينية تضامناً مع األسرىلقاءات واعتص: لبنان.١٨
١٢  ..."سنلتقي: "ليلى خالد تتحدث إلى المضربين عن الطعام والمشاركين في االعتصام في حيفا.١٩
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٣  ألسرى مع حماسانجاز صفقة تبادل الشكره على نتنياهو يهاتف المشير طنطاوي .٢٠
١٣   في الضفة والقطاعأبطال إلىمرزوق وأبوحكومة نتنياهو حولت مشعل : عكيفا الدار.٢١
١٤   تبادل شاليطليبرمان ويعلون يهاجمان صفقة.٢٢
١٤   يهودياً إرهابيا١٢ًعن يطالبون باإلفراج إسرائيليون وزراء .٢٣
١٤   رفع الحصار عن غزة"شاليطصفقة "النقاط السرية في : العبري" قضايا مركزية".٢٤
١٥  واصل البحث عن شاليط رغم الصفقةت" إسرائيل".٢٥
١٥  قلقه من اإلرهاب اليهودي لالة القائد العسكري للضفةقادة المستوطنين يشنون حملة إلق.٢٦
١٦  الشرع اتهم باراك بالكذب والمراوغة والتضليل: رئيس االستخبارات العسكرية األسبق.٢٧
١٦  منظمة يهودية تقدم أول اعتراض للمحكمة العليا ضد صفقة تبادل األسرى.٢٨
١٧  عبارات تحريضية على نُصب رابين: الشرطة اإلسرائيلية.٢٩
  
  

  



  

  

 
 

  

            ٣ص                                     ٢٢٩٣:                العدد١٥/١٠/٢٠١١السبت  :التاريخ

    :األرض، الشعب
١٧  كافة الوسائل باتت متاحة النتزاع حقوقنا: األسرى في سجون االحتالل.٣٠
١٨  "خطر شديد"ة االسرى المضربين عن الطعام في مركز االسرى للدراسات يؤكد ان حال.٣١
١٨  مسيرة ومهرجان خطابي حاشدان تضامناً مع األسرى في بيت أمر وبيت أوال: الخليل.٣٢
١٨  "أطلقوا سراح أسرانا أو اعتقلونا جميعا"بلعين تخرج وفاء لألسرى والنبي صالح تصرخ .٣٣
١٩  موظفو األونروا في لبنان يعتصمون للمطالبة بالعدل والمساواة.٣٤
١٩   الذي قتلته رصاصة طائشة فراسفي بعلبك يشيع الطفل  مخيم الجليل: لبنان.٣٥
١٩  رغم حالتها الصحيةى رار إضرابها التضامني مع األسرريم بنا تؤكد استمالفنانة الفلسطينية .٣٦
١٩  فرحة وخيبة أمل تسودان الشارع الفلسطيني بعد نشر قوائم األسرى.٣٧
   

   :ثقافة
 ٢٠   ما شهدته الشوارع العربية من ثورات لم يأت بالصدفة: رئيس الجمعية الفلسطينية.٣٨
 ٢٠   تغنـي فـي رام اللـه"الحنونـة"فرقة .٣٩
   

   : األردن
٢٠     "إسرائيل"استمرار اإلضراب عن الطعام تضامناً مع األسرى في : األردن.٤٠
٢١   لسطينيينرابطة الكتاب األردنيين تتضامن مع األسرى الف.٤١
   

   : لبنان
٢١   يؤيد إعطاء فلسطين العضوية الكاملة في األمم المتحدة لبنانرئيس جمهورية.٤٢
٢١  عملية تحرير االسرى الفلسطينيين انتصار للمقاومة: أحزاب لبنانية.٤٣
٢١   تضامن مع األسرى في السجون اإلسرائيلية مستمرةلل يمة األمعاء الخاويةخ: لبنان.٤٤
٢٢   تحصينات إسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة.٤٥
   

   :عربي، إسالمي
٢١  زة يخفف بعد الصفقةحصار غو...جلسة اليوم تحسم مكان تسليم شاليط: "الحياة"ـمصدر مصري ل.٤٦
٢٣  فتح معبر رفح استثنائياً لعبور الحجاج من غزة.٤٧
   

   :دولي
٢٤  صيغة المفاوضات السابقة فشلت ومشروع السالم ال يمكن أن يبقى رهينة بيد طرفين: ساركوزي.٤٨
٢٤  ايطاليا تدعم قيام دولة فلسطينية من خالل المفاوضات: فراتيني للسفراء العرب.٤٩
٢٤  "االستفزازي"مكتب بان كي مون يصف قرار تل أبيب إقامة حي يهودي في القدس بـ.٥٠
٢٤  اإلفراج عن طالب فرنسي فلسطينيلب السلطات اإلسرائيلية اطتالخارجية الفرنسية .٥١
٢٥  ليطا سراح شإلطالق شاركت في المفاوضات األلمانيةاالستخبارات .٥٢
٢٥  نائب بريطاني يخطط لدعوة رائد صالح إلى البرلمان.٥٣
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٢٥   ومنها إلى غزة تهريب األسلحة من ليبيا إلى مصر حول انتشارأمريكيقلق .٥٤
    

   :مختارات
٢٦   بليون دوالر٥٥ كلّف "ربيع العرب".٥٥
٢٦   ألف سنة١٠٠مصنع أفريقي عمره .٥٦
    

   :تقارير
٢٦    رى ودور النظام المصري الجديدخفايا مفاوضات صفقة تبادل االس.٥٧
    

    :حوارات ومقاالت
٢٨  نقوال ناصر... اعتراف إسرائيلي بالعجز العسكري واالستخباراتي.٥٨
٣١  عصام نعمان... تبادل األسرى إنجاز بارز للمقاومة.٥٩
٣٢  اليكس فيشمان... هل يعودون الختطاف جندي جديد؟.. خفالضرر األ.٦٠
٣٧  باتريك كوكبرن...  وجهاً لوجه"إسرائيل"تركيا و.٦١
    

 ٣٩  :كاريكاتير
***  

  
  استيطانية في القدس   وحدة سكنية٢٦٠٠: "السالم اآلن"حركة  .١

خذ المشروع االستيطاني اإلسرائيلي بعداً خطيراً بعد الكشف عن خطة جديدة ات:  أب-  رويترز- أ ف ب
.  وحدة سكنية٢٦٠٠لبناء حي استيطاني في الشطر الشرقي من مدينة القدس المحتلة، يضم أكثر من 

وتكمن خطورة هذا المشروع في أنه أول حي يهودي تقرر الحكومة اإلسرائيلية إقامته في القدس منذ 
، لكن األخطر هو أن هذا المخطط سيعزل المدينة المحتلة عن الضفة الغربية، ما يجعل من  عاما١٤ًنحو 

  .المتعذر عملياً جعل الشطر الشرقي من المدينة المحتلة عاصمة دولة فلسطينية تتوافر لها وحدة جغرافية
 حي جديد يضم اإلسرائيلية المناهضة لالستيطان، أن إسرائيل تنوي بناء» السالم اآلن«وأعلنت حركة 

  . عاما١٤ وحدة سكنية في القدس الشرقية، وذلك للمرة األولى منذ ١٧٠٠
االجراءات القانونية لهذا «، إن »السالم اآلن«وقالت حاغيت اوفران، وهي إحدى المسؤوالت في حركة 

 مسكن ١٧٠٠وأوضحت انه من المقرر بناء . »بدأت) جفعات هاماتوس(الحي الجديد الذي يحمل اسم 
 وحدات سكنية أخرى على أراض خاصة فلسطينية، ٩١٠سرائيليين على أراض عامة، فيما ستبنى لإل

  .وستخصص لفلسطينيين في حي بيت صفافة
 ٦٠ومنحت السلطات اإلسرائيلية الذين يريدون االعتراض بصورة قانونية على هذا المشروع مهلة 

دعوى استئناف لدى إحدى المحاكم للبت وإذا ما رفضت هذه االعتراضات، يمكن للمحتجين رفع . يوما
مجمل هذه اإلجراءات قد يستمر سنة، وفي هذه الظروف يمكن أن تبدأ «واعتبرت اوفران ان . في األمر

  .»األعمال في اقل من سنتين
  ١٥/١٠/٢٠١١، السفير، بيروت
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   "ريد السالموبالتالي ال ت إسرائيل مصممة على االستيطان وكثفته خالل األسبوعين الماضيين": عباس .٢
 قال الرئيس محمود عباس، يوم الجمعة، إن جهودا ستبذل من كل األطراف بما فيها فرنسا، :باريس

وكان الرئيس يتحدث في مؤتمر صحفي في  .إلطالق سراح األسير الفلسطيني الفرنسي صالح الحموري
ث هنأه بقرب إطالق قصر اإلليزيه بباريس، عقب اجتماعه مع الرئيس الفرنسي نيكوالي ساركوزي، حي

سراح األسير الفرنسي اإلسرائيلي جلعاد شاليط، موضحا أن هناك أسير تهتم فيه فرنسا والسلطة 
وحول صفقة تبادل  .الوطنية، وهو األسير الفلسطيني صالح الحموري الذي يحمل الجنسية الفرنسية

جيد ألنني حريص على أن بطبيعة الحال ما حصل في صفقة تبادل األسرى شيء : األسرى، قال الرئيس
يتمتع كل أسير فلسطيني بالحرية، وبالتالي عندما يخرج هذا العدد من األسرى إلى بيوتهم وأهلهم ويسعد 

  .أهلهم، هو أيضا يسعدني
إن إسرائيل مصممة على االستيطان وكثفته خالل األسبوعين الماضيين واليوم أقرت بناء ': وقال الرئيس

 وحدات، وهذا يدل على أنها ال تأخذ بعين ٢٦١٠دس المحتلة يشمل بناء حي استيطاني جديد في الق
تحدثنا : وأضاف الرئيس .'االعتبار الشرعية الدولية وتضرب بها عرض الحائط، وبالتالي ال تريد السالم

 فيما يتعلق بالمفاوضات وأكدنا موقفنا أنه في حال قبول إسرائيل، قبول نتنياهو، بمبدأ الدولتين على حدود
 ووقف كامل لالستيطان، وهذا ما ورد بالكامل في بيان الرباعية، فنحن على استعداد فورا ١٩٦٧عام 

أنه في األسبوع المقبل سيكون هناك اجتماع لمندوبي الرباعية في : وتابع الرئيس .إلى المفاوضات
فصل، وهناك القدس، ونحن أيضا سنجتمع معهم كفلسطين، وربما سيجتمعون مع اإلسرائيليين بشكل من

كما شكر الرئيس ساركوزي على خطابه الذي ألقاه في األمم المتحدة . أيضا اجتماع لجنة المتابعة العربية
  .الذي كرسه لدعم القضية الفلسطينية

اآلن نحن اتفقنا مع األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون بأن اإلجراءات القانونية : وقال الرئيس
ال نقبل إجراءات سياسية، وأظن واضح، تأخذ مداها القانوني ال نعرف متى، ال والرسمية تأخذ مداها و

  .نريد أن نفصل وال نريد أن نطول، تأخذ مداها، إنما اإلجراءات السياسية نرفضها
نحن طالبنا ومن حقنا أن نطلب وال أدري ماذا يضر العالم أجمع أن تكون فلسطين عضوا في : وأضاف

  .رضة نحن سنتعامل مع المعارضة بهدوء وحوار لكن نحن مستمرون في هذااليونسكو، لكن هناك معا
نحن نبذل جهدا ونتكلم مع العالم ونطرح قضيتنا للعالم، هناك أناس لديهم بعض الغموض في : وتابع

  .القضية الفلسطينية نحاول أن نوضح موقفنا لهم وبالنتيجة نترك األمر لهذه الدول ذات السيادة
  ١٤/١٠/٢٠١١، )وفا(المعلومات الفلسطينية وكالة األنباء و

 
  ستكتمل فرحتنا عند تبييض السجون : هنية .٣

فرحة الشعب الفلسطيني لن تكتمل إال بإطالق سراح "أكد رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية أن 
دفعة وقال هنية في خطبة صالة الجمعة أثناء وداع ال. كافة األسرى الفلسطينيين من السجون الصهيونية

فرحتنا لن تكتمل : "، بمسجد الشيخ زايد في غزة١٤/١٠األولى من حجاج قطاع غزة يوم الجمعة 
وأضاف ". اليوم األسرى، وغدا القدس واألقصى.. ونصرنا لن يتم إال بتحرير كل األرض وكل األسرى

ونحن نستقبل نحن، كما ترد األخبار، على موعد يوم الثالثاء مع عرس وطني ولحظة تاريخية، : "هنية
ضمنت اإلفراج عن كل "، وأنها "المباركة"ووصف هنية الصفقة بـ". أبطالنا العائدين من سجون االحتالل

  ".  مؤبدا، وأخواتها١٦األسيرات الفلسطينيات، وعلى رأسهن المجاهدة أحالم التميمي المحكومة 
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 والجوالن السوري ٤٨غزة ستعيش الفرحة والضفة الغربية المحتلة والقدس وأراضي : "وأضاف
هي رسالة .. جاءت الصفقة على وقع صمود هذا الشعب، تحديدا في غزة التي دفعت الثمن.. المحتل

 أسيرا محكوما ٣٢٠تشمل "وقال إن الصفقة التي ". تعزيز لوحدة هذا الشعب وجغرافية هذه األرض
كم بصمودكم وصبركم، منحتم لهؤالء إن.. بالمؤبد ومدى الحياة معناها أننا كأننا نخرج الناس من قبورهم

  ". األبطال الحياة الحرة الكريمة
ما زال آالف األسرى في سجون االحتالل، "ودعا الحجاج الفلسطينيين إلى أن يحملوا رسالة لألمة أنه 

رسالتنا : "وقال هنية". وما زالت فلسطين والقدس محتلة، وغزة محاصرة، ومازال الشعب يعيش المعاناة
  ".  عاما٦٠ال تنسوا فلسطين والقدس والالجئين المشردين منذ أكثر من .. كوا الحصار عن غزةف: لألمة

  ١٤/١٠/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين
  
   قوائم االسرى المحررين المنشورة غير دقيقة: غزةوزارة األسرى في  .٤

 الذين من المتوقع  أكدت وزارة األسرى والمحررين في الحكومة بغزة، أن قوائم األسماء األسرى:غزة
  .والتي نشرتها بعض وسائل اإلعالم غير رسمية وغير مؤكدة" الوفاء لألحرار"اإلفراج عنهم في صفقة 

أحرار "، نشر موقع "حماس تنشر رسمياً قائمة أسماء األسرى ..باألسماء"في الوقت نفسه وتحت عنوان 
رسمية الذين سيطلق سراحهم بإذن اهللا قائمة األسرى ال"التابع ألسرى حركة حماس ما وصفه بـ" ولدنا

والذي نشر بيان وزارة االسرى وهو تابع " فلسطين اآلن"وقد اعاد موقع ".في األيام القليلة المقبلة
  !!!القائمة نفسها" حماس"لـ

وقالت الوزارة في بيان صحفي امس، بان هناك قوائم يتم تداولها بين المواطنين وعلى مواقع االنترنت 
ات من أسماء األسرى داخل السجون، بدعوى أن هؤالء سيتم إطالق سراحهم ضمن الصفقة، تحتوي المئ

وال ندري مصدر هذه األسماء، مؤكدة ان هذه القوائم غير رسمية، ولم تصدر عن أي جهة لها عالقة 
فان أي نتائج تترتب على نشر هذه األسماء ال تتحمل الوزارة أو أي جهة رسمية "بالصفقة، وبالتالي 

وقالت الوزارة في بيانها ان نشر هذه األسماء غير الموثقة سيؤثر بشكل سلبي على نفسيات  ".مسئوليتها
أهالي االسرى، بحيث لو وجد أهالي األسرى أسماء أبنائهم في تلك القوائم ثم لم يطلق سراحهم ضمن 

  .الصفقة فان هذا األمر سيصيبهم بخيبة أمل ونقمة، على حد قول البيان
  ١٥/١٠/٢٠١١، القدسالقدس، 

  
   بطردهعباسويطالب األسرى بحر يستهجن تصريحات المالكي بشأن صفقة تبادل  .٥

أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي استهجانه البالغ لموقف السلطة  . أبدى د:غزة
 بحر في وقال .الفلسطينية الذي يشكك في مضمون وتوقيت صفقة تبادل األسرى بين المقاومة واالحتالل

فوجئنا بوزير الشؤون الخارجية في الحكومة برام اهللا رياض المالكي ": "معا"بيان صحفي وصل لـ
يشكك في صفقة تبادل األسرى من حيث توقيتها، زاعما أنها جاءت إلحراج السلطة بعد خطوة أيلول، 

كي قد ساءها صفقة تبادل كما ينتقد إبعاد بعض األسرى في إطار الصفقة، وكأن السلطة التي يمثلها المال
: وتساءل ".األسرى التي تشكل إنجازا تاريخيا هاما في حياة وتاريخ شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية

 أسيرا مقاوما من ٤٥٠هل خطوة أيلول أهم من صفقة تبادل األسرى التي يتم من خاللها تحرير "
رات، واإلفراج عن عدد آخر من أصحاب المؤبدات واألحكام العالية، وتبييض السجون من األسي
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وشدد بحر على أن صفقة التبادل تشكل إنجازا رائعا ومكسبا استراتيجيا كبيرا لشعبنا  ".األسرى؟
الفلسطيني بكافة فصائله ومشاربه السياسي والفكرية، وأن محاولة تشويهها أو االنتقاص منها تعبر عن 

  .على حد قوله" سكوت عليه بأي حال من األحوالاتجاه مشبوه وخيار غير وطني ال يمكن قبوله أو ال"
ودعا بحر السلطة الفلسطينية وحركة فتح وعلى رأسها الرئيس محمود عباس إلى توضيح موقفها من 
تصريحات المالكي، والعمل على عزله وطرده من المؤسسة الفلسطينية الرسمية كونه يهدد جهود الوحدة 

هدم اإلنجازات الوطنية الكبرى ويستفز مشاعر الماليين من أبناء الوطنية والتوافق الوطني الفلسطيني وي
  .شعبنا الذين ينتظرون لحظة تحرير األسرى بفارغ الصبر على حد قول البيان

  ١٥/١٠/٢٠١١، وكالة معاً اإلخبارية
  
   بل رحبت بها ومن ينتقدني انتقائي األسرىلم اشكك بصفقة :المالكي .٦

رياض المالكي لوكالة معا انه لم يشكك بصفقة تبادل االسرى . طيني د قال وزير الخارجية الفلس:االردن
انا : واضاف المالكي .بل رحب بها وكان حري على من ينتقده او يعلّق على كالمه ان ال يكون انتقائيا

اعتربت قضية االسرى قضية ضمير شعب ونرحب بالصفقة ونهنئ شعبنا ونبارك لالسرى خروجهم 
 االف اسير يجب العمل على اطالق سراحهم وان السيد ٥ذكّر انه ال يزال هناك ولعائالتهم ولكننا ن

لكن حينما . الرئيس اكّد انه لن يكون هناك سالم دون تبييض السجون االسرائيلية من اسرى الحرية
اال انني اكّدت ان . سؤلت عن التوقيت قلت ان هناك من يقول ان التوقيت يخدم كل من حماس واسرائيل

  .يس هو المكان المناسب لهذا الكالم فالمطلوب االن هو االحتفال بخروجهمهذا ل
  ١٥/١٠/٢٠١١، وكالة معاً اإلخبارية

  
   لن نلبي دعوة الرباعية الجتماع مع اإلسرائيليين في األردن عباس:مصادر فلسطينية .٧

ن يعنيهم أن أبو مازن أبلغ م» الشرق األوسط«كشفت مصادر فلسطينية لـ:  ميشال أبو نجم- باريس
لن «في األردن ) تشرين األول( أكتوبر ٢٣األمر أن االجتماع الذي دعت إليه اللجنة الرباعية الدولية في 
وشدد أبو مازن على أن ال فائدة من . »يعقد وهو مرفوض بالمطلق ألنه ال يمكن أن يكون مفيدا

طان وتوضيح مرجعيات المفاوضات ما لم تكن على أساس حل الدولتين على أن يسبقها وقف االستي
  .ومحددات المفاوضات

وكانت الرباعية قد اقترحت اجتماعا يضم صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير 
  .الفلسطينية وإسحاق مولخو، مدير مكتب بنيامين نتنياهو ومستشاره

  ١٥/١٠/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن
  
  لصانعهنية يستقبل وفد الجهاد ويهاتف النائب ا .٨

استقبل رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، وفدا من قيادة حركة الجهاد اإلسالمي حيث قدم الوفد 
وقالت الحكومة بغزة في بيان صحفي يوم . التهاني بإبرام صفقة األسرى للحكومة والشعب الفلسطيني

عر فيها األمانة والواجب ، إن هنية عبر عن تقديره وشكره لهذه الزيارة، في لحظة يستش١٤/١٠الجمعة 
تجاه األسرى، ويستشعر فيها األخوة المباركة بين أبناء الشعب الفلسطيني والوحدة التي نجحت المقاومة 
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وأضافت بأن هنية استحضر دماء الشهداء التي سالت على طريق تحرير األسرى وخاصة . في تجسيدها
  . سرىدماء الشهداء الذين قاموا بجهود من أجل إطالق سراح األ

وتلقى هنية اتصاالً هاتفياً من النائب العربي طلب الصانع، حيث هنأه باسم الشعب الفلسطيني داخل الخط 
األخضر بإبرام صفقة التبادل، والتي تضم معتقلين من مختلف أماكن تواجد شعبنا في الضفة والقطاع 

أن صفقة التبادل شكلت تجسيداً وأشار الصانع خالل االتصال الهاتفي إلى .والقدس وداخل الخط األخضر
ومن جانبه، عبر هنية عن شكره وتقديره لهذا . حقيقياً لألخوة وللمعاني النبيلة بشكل غير مسبوق

االتصال والذي يدل على الوحدة الحقيقية لشعبنا، مؤكداً على أن قضية األسرى والمعتقلين هي قضية 
  . من بقوا داخل سجون االحتاللمركزية على طاولة الحكومة، سواء من أفرج عنهم أو 

  ١٤/١٠/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين
  
  السلطة نفذت كلها ما هو مطلوب لالنتقال إلى الدولة المستقلة  : العدل في رام اهللاوزير  .٩

أكد وزير العدل في حكومة رام اهللا، علي خشان، أن السلطة الفلسطينية نفذت كل ما هو مطلوب : رام اهللا
بناء المؤسسات واحترام الحريات والعدالة والشفافية لالنتقال إلى الدولة المستقلة منها على صعيد 
ورأى خشان في تصريحات له أن سعي فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في  .وعاصمتها القدس

نحن مهيأون لذلك، ألنه باعتراف جهات دولية : "األمم المتحدة حق مشروع للشعب الفلسطيني، وقال
  ".جميع مؤسسات السلطة الوطنية أصبحت جاهزة لتقوم بجميع مهامها كمؤسسات دولةرفيعة 
هذا األمر بشهادات عديدة، واألمر ال يقتصر على البنك الدولي، بل أقرته العديد من المؤسسات : وتابع

الدولية، ووجدت تصريحات عديدة على رأسها تصريحات المفوضة السامية لحقوق اإلنسان التي أشادت 
وأوضح أن هناك مؤسسات دولية رفيعة أشادت  .وضع حقوق اإلنسان في فلسطين، وبعمل قطاع العدالةب

بالتطور الملحوظ في قطاع العدالة في فلسطين وبقدرة هذا القطاع على بناء المؤسسات، وتقديم الخدمة 
مم المتحدة بأنه يعيد وأوضح أن أهمية توجه الرئيس محمود عباس لأل.بما يتناسب والمعايير المتبعة دوليا

من جديد تثبت فلسطين على خارطة العالم، وأنه في تحركه هذا مجند بوجود مؤسسات حديثة مؤهلة 
  .وقوية، كما قال

 ١٤/١٠/٢٠١١قدس برس، 
  
   بعد زيارة التمام صفقة التبادلالقاهرةمشعل يغادر  .١٠

مكتب السياسي للحركة خالد مـشعل       بقيادة رئيس ال  " حماس"غادر وفد حركة المقاومة اإلسالمية      : القاهرة
القاهرة بعد زيارة إلى مصر التقى خاللها بمسؤول المخابرات المصرية الـوزير            ) ١٤/١٠(اليوم الجمعة   

مراد وافي، وقدم له فيها شكره لرعاية القيادة المصرية لمفاوضات صفقة األسرى التي تم التوقيع عليهـا                 
 من األسرى الفلـسطينيين فـي       ١٠٢٧ بموجبها اإلفراج عن     في القاهرة وتم  ) ١١/١٠(الثالثاء الماضي   

  .السجون اإلسرائيلية مقابل اإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليط
إلى القـاهرة األسـبوع المقبـل       " حماس"أن يعود وفد    " قدس برس "وتوقعت مصادر مصرية تحدثت لـ      

  . وإلجراء لقاء مرتقب بين مشعل و عباسلإلشراف على تنفيذ المرحلة األولى من صفقة األسرى،
  ١٤/١٠/٢٠١١، قدس برس
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   كان بتشاور وتفاهم كامل مع قيادة الحركة األسيرةالتبادلما تم في صفقة : الرشق .١١
أن ما تم التوصل    " حماس"أكد عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية          : بيروت

ما فيما يتعلق بعدم شمول عدد من كبار قيادات الحركة األسـيرة أو             إليه من صفقة لتبادل األسرى، ال سي      
اإلفراج عن بعضهم إلى قطاع غزة أو خارج األراضي الفلسطينية، قد تم بتشاور وتفاهم كامل مع قيـادة                  

  .الحركة األسيرة
نجحـت فـي    " حمـاس "إن حركة   ": "فيسبوك"وقال الرشق، في صفحته على موقع التواصل االجتماعي         

 فقـط   ٤٠ أسير إلـى     ٢٠٠ العدد، الذي كان يصر االحتالل اإلفراج عنه إلى خارج فلسطين، من             تقليص
  .، على حد تعبيره"وهو إنجاز كبير ومهم

سيبقون على رأس   "على أن باقي األسرى الذين لم تشملهم صفقة التبادل          " حماس"وشدد القيادي في حركة     
اج عنهم جميعا، وأن هذا ما تعاهدت عليه قيادة الحركة          أولوياتنا الوطنية، وسنواصل العمل من أجل اإلفر      

  .، على حد تعبيره"أمام اهللا، ثم تجاه شعبنا الوفي
وفيما يتعلّق بعدد األسيرات الالتي سيفرج عنهن ضمن الصفقة، في ظل وجود أكثر من سبعة وعـشرين                 

 بالصفقة، ألن األصـل     التواصل جار مع الراعي المصري لتأمين شمولهن      "أسيرة؛ أشار الرشق إلى أنه      
  ".المتفق عليه هو تبييض السجون من األسيرات

  ١٥/١٠/٢٠١١قدس برس، 
  
  األسرى المبعدون للخارج سيعودون إلى غزة الحقاً: المالكيحماس رداً على  .١٢

أن األسرى الذين سيتم إبعادهم إلـى الخـارج بعـد إطـالق             ” حماس“أكد قيادي في حركة     : ب.ف  .أ  
، وذلك رداً على وزير الخارجية الفلسطيني رياض المـالكي الـذي           ”الحقاً“غزة  سراحهم، سيعودون إلى    

  .انتقد صفقة التبادل ألنها تشمل إبعاد بعضهم
خارجة عن السياق الوطني المحتفي     “إن تصريحات المالكي    ” حماس“وقال إسماعيل رضوان القيادي في      

وأوضح أن األسرى الفلسطينيين الـذين      . ”ىبهذا اإلنجاز التاريخي الكبير للمقاومة بإطالق سراح األسر       
من مجموع الصفقة وسيتم إبعادهم بمـوافقتهم       % ٥عددهم قليل ال يشكل سوى      “سيتم إبعادهم إلى الخارج     
هؤالء األسرى المبعدين لهم الخيار بالعودة الحقاً إلى غزة متى          “وأضاف أن   . ”شخصياً وبمحض إرادتهم  

وأوضـح رضـوان أن     . ”إلى غزة وهي جزء محرر مـن الـوطن        شاءوا، أما باقي المبعدين فسينقلون      
إما أن يبقوا في السجون حتى الموت أو اإلفـراج          : األسرى ذوي المحكوميات العالية كانوا أمام خيارين      “

مسيرة ) يواصلوا(عنهم ضمن الصفقة بإبعاد عدد قليل منهم وهم يخرجون ليمارسوا حقهم في المقاومة و             
  .”نضالهم

إلى الخـارج   ” )ببيت لحم (المحتجزين في كنيسة المهد     “لسلطة كانت وافقت على إبعاد      وقال رضوان إن ا   
  .٢٠٠٢في 

المقاومة كسرت خطوطاً صهيونية حمراء وأجبرت العدو على اإلفـراج  “من جهة ثانية، قال رضوان إن      
 نفـذوا    واألسرى الذي  ١٩٤٨عن أسرى من القدس المحتلة والجوالن والمناطق الفلسطينية المحتلة عام           

  .”عمليات استشهادية ضد الصهاينة
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هـي محطـة نـضالية      “ أسيراً   ١٠٢٧جلعاد شاليت مع    ” اإلسرائيلي“وشدد على أن اتفاق مبادلة الجندي       
المقاومة كفيلة بمواصلة مسيرتها باستخدام كل الوسـائل        . . وسنواصل المسيرة حتى تحرير آخر معتقل       
  .”يرالمتاحة من أجل اإلفراج عن الستة آالف أس

وفي رده على سؤال حول عدم تضمن الصفقة اإلفراج عن قادة كبار مثل أحمد سعدات األمـين العـام                   
الصفقة شملت إطـالق    “، قال رضوان    ”فتح“للجبهة الشعبية ومروان البرغوثي القيادي البارز في حركة         

رة وفـؤاد   وأحمد أبو حصي  ) حماس(سراح قادة كبار مثل يحي السنوار وروحي مشتهى وأكرم منصور           
وسليم الكيالي وأحالم التميمي ومحمد سالمة أبو خوصـة إضـافة           ) من الجهاد اإلسالمي بالقدس   (الرازم  

قد تنشر قائمة رسمية تحوي أسماء األسرى الذين        “وأعلن أن حركته     ” إلى نائل البرغوثي عميد األسرى    
  .من دون تحديد موعد” سيفرج عنهم الحقاً

  ١٥/١٠/٢٠١١، الخليج، الشارقة
  
   مفاوضات لتضمين صفقة التبادل جثامين شهداء:البردويل .١٣

قضية 'والنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني صالح البردويل أن         ' حماس'أكد القيادي في حركة     : غزة
والتي أسفرت عن اختطاف الجنـدي      ' الوهم المتبدد 'اإلفراج عن جثامين الشهداء الذين شاركوا في عملية         

  .'شاليط مطروحة على طاولة البحث مع المصرييناإلسرائيلي جلعاد 
المصريين وعدوا أنهم سيعملون خالل الجزء الثاني مـن الـصفقة علـى هـذا               'ولفت البردويل إلى أن     

خاصة جثمان الشهيد محمد فروانة أبرز المشاركين في العملية والذي حكمت إسرائيل على جثمانه              .'األمر
نقاش تم بـاألمس    '، وكشف عن    'لحركة تتابع هذا األمر بشكل جدي     ا'مشيرا  إلى أن     , خمسة عشر مؤبداً    

  .'على أعلى المستويات بما يخص هذه القضية
 ٧٠هذا ال يضعف الصفقة وأن هناك       'وبشأن عدم شمول صفقة التبادل ألبرز القيادات الفلسطينية، أكد أن           

مبعـدين، وأن   ' ٧' مبعد إلى    '٧٠'كما يصفها االحتالل اإلسرائيلي قلصوا من       ' vip'شخصية مرفوضة أو    
، موضـحا أن    'من المطالب فهو يعتبر انجاز كبيـر      % ٩٥هذه قضية تفاوضية كوننا  استطعنا أن ننتزع         

  .'الحركة ستعمل على اإلفراج عن األسرى الباقيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي'
وض بملف شـاليط علـى      في بداية التفا  ' حماس'وتطرق البردويل إلى قضية اإلبعاد حيث أصرت حركة         

كان 'موضحا  أنه    ,  فقط ٢٠٠ مبعد في الصفقة غير أن االحتالل وافق على خروج           ٦٠٠مطلبها بشمول   
  .' فقط والباقي إلى غزة٤٠يفترض أن يبعد إلى خارج غزة أكثر من مائة أسير، وقد تقلص العدد إلى 

  ١٥/١٠/٢٠١١، وكالة قدس نت
  
  بغزةالكشف عن عميل أجنبي تعقب أثر شاليط  .١٤

الذي اعتقلته األجهزة األمنية بغزة لمدة شـهر فـي ينـاير            " بول مارتن "األمني أن   " المجد"كشف موقع   
 ثم أطلقت سراحه، كان ضابط مخابرات أجنبية وقام بتجنيد أحد العمالء لصالح الـشاباك للبحـث     ٢٠١٠

تن لالشـتباه بتجسـسه     وكانت األجهزة األمنية بغزة اعتقلت مـار       .عن الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط    
  .لحساب الكيان اإلسرائيلي وارتكابه قضايا أمنية تعرض األمن الفلسطيني للخطر

وأشار الموقع إلى الدعم والمؤازرة اللذين حظي بهما االحتالل اإلسرائيلي من حلفائه سواء مـن أجهـزة          
  .المخابرات العربية أو األجنبية والتي عملت جاهدة للوصول إلى مكان شاليط
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 بذلت جهوداً جبارة للوصول     - خاصة الفرنسية التي يحمل شاليط جنسيتها      -كشف أن المخابرات الغربية   و
لمكان شاليط عبر عناصر أجنبية زارت القطاع وقامت بتجنيد البعض لهذه الغاية دون أن تفلـح، وكـان                  

  . مارتن من بين هؤالء
  ١٣/١٠/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين

  
  ة سبيلنا لحماية القدس من خطر التهويدالمقاومة والوحد: حماس .١٥

 وحـدات   ٢٦١٠بشدة إقرار الحكومة اإلسرائيلية إقامـة       " حماس"أدانت حركة المقاومة اإلسالمية     : غزة
المقاومة الوحدة الفلسطينية هي السبيل لحماية القدس       "استيطانية في مدينة القدس المحتلة، مؤكدة على أن         

نسخة عنه تعقيبا علـى القـرار       " قدس برس "في بيان صحفي، تلقت     وقالت الحركة،    ".من خطر التهويد  
إن هذا القرار يهدف إلى استكمال فصل مدينة القدس عن محيطها العربي لجهـة              "الحكومي اإلسرائيلي،   

  ".مدينة بيت لحم، عبر إقامة حزام استيطاني واسع يشمل شمال المدينة
، "عدم العودة للمفاوضات مع االحتالل الـصهيوني      "وطالبت رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بـ        

العمل سويا من أجل وحدة الصف الفلسطيني في مواجهة حمالت االستيطان المتواصـلة             "كما دعته إلى    
  ".على أرضنا

في الوقت الذي نؤكد فيه علـى       "للتسريع في تنفيذ المصالحة الوطنية      " فتح"حركة  " حماس"وحثّت حركة   
المقاومة والوحـدة   "، مشددة على أن     "ة وطنية جامعة لمواجهة االحتالل الصهيوني     أهمية رسم إستراتيجي  

  .، على حد تعبيرها"الوطنية سبيلنا لحماية القدس من خطر التهويد واالستيطان الصهيوني
  ١٤/١٠/٢٠١١قدس برس، 

  
  خيمة تضامن مع األسرى في ساحة الشهداء في صيداتقيم حماس  .١٦

، اقامت حركة حماس خيمة تضامن مع األسرى المضربين         "معاء الخاوية معركة األ "تحت عنوان   : صيدا
وأقيم لقاء تضامني، فأكد رئـيس      .  في ساحة الشهداء في مدينة صيدا      ،عن الطعام في السجون االسرائيلية    

المقاومة تتعرض لمؤامرة بأساليب متعددة لـيس فقـط         "التنظيم الشعبي الناصري الدكتور اسامة سعد ان        
خيار "وشدد امام مسجد القدس الشيخ ماهر حمود على         ".  وانما عبر التآمر والتفتيت والفتن     عبر الحروب، 

ان اهم تضامن مع األسرى هـي الرسـالة التـي           "ورأى عضو قيادة حزب اهللا حسن حدرج        ". المقاومة
انجاز ان  "واكد المسؤول السياسي للجماعة االسالمية في الجنوب بسام حمود          ". حققتها حماس عبر التبادل   

كما كانت كلمة لرئيس رابطة علمـاء       ". تحرير األسرى تحقق بفضل صمود وثبات المقاومة والمجاهدين       
  .فلسطين الشيخ بسام كايد

أن عملية وفاء األحرار التي ستنفذ يوم األربعاء القادم ما كانـت            "وأكد ممثل حماس في لبنان علي بركة        
مين امام اإلعتداءات االسرائيلية وبعـد فـشل الحـصار          لتتم لوال صمود الشعب الفلسطيني وثبات المقاو      

وشكر كل الدول   ". والعدوان في انقاذ شاليط الذي ارغم حكومة العدو على ان ترضخ للشروط الفلسطينية            
العربية واالسالمية التي تقف مع المقاومة في فلسطين وتقف ضد الحصار على غزة معتبرا انهم شركاء                

  .في النصر
  ١٥/١٠/٢٠١١، المستقبل، بيروت
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  تدعو إلى تعزيز الحملة الدولية لنصرة األسرى الفلسطينيين " الشعبية" .١٧
من الركون والى ما يشاع من كالم عن ان صفقة شاليط           " الجبهة الشعبية لتحرير  فلسطين    "حذرت  : غزة

ـ              س ستوقف اجراءات سلطات االحتالل من عزل انفرادي وتنكيل باالسرى وذويهم، وقالت بأنه على العك
وطالبت الجبهة، في خبر صحفي أذاعه قسمها اإلعالمـي          .من ذلك لن تزيد سلطات االحتالل اال تشددا       

بمواصلة وتعزيز الحملة الوطنية والعربية والدولية لنصرة االسرى فـي سـبيل            ) ١٤/١٠(اليوم الجمعة   
 .حقوقهم لوقف العزل االنفرادي واستعادة حقوقهم ومكتسباتهم المسلوبة

  ١٤/١٠/٢٠١١، قدس برس
  
   فلسطينية تضامناً مع األسرىواعتصاماتلقاءات : لبنان .١٨

إعتصاما أمام مقر اللجنة الدولية للـصليب االحمـر، دعمـا لالضـراب             " الجبهة الديموقراطية "نظمت  
ان أي "علي فيـصل  " الجبهة"وأكد عضو قيادة .  يوما في السجون االسرائيلية ١٧ منذ    لالسرى المتواصل

المزيد من الضغط الـدولي علـى       "ودعا الى   ".  تستقيم من دون اطالق جميع االسرى      تسوية ال يمكن ان   
كما تحدث االمـين العـام التحـاد        ". الحكومة اإلسرائيلية حتى اطالق جميع االسرى دون قيد او شرط         

المحامين العرب عمر زين واالسير المحرر أنور ياسين وفؤاد الحركة، باسم نقيب الـصحافة اللبنانيـة                
  .البعلبكيمحمد 

وتلت هدى العجوز نص مذكرة باسم المعتصمين موجهة الى الصليب االحمر واالمين العام لالمم المتحدة               
نداء من اجل التدخل المباشر لدى قوات االحتالل اإلسرائيلي إلجبارها          "ودول االتحاد االوروبي تضمنت     

  ".تها خصوصا األطفال منهمعلى إطالق كافة األسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب من معتقال
وتحدث باسم األحزاب   . في منطقة صور إعتصاما أمام مسجد فلسطين      " الجهاد اإلسالمي "ونظمت حركة   

وتاله محمد مرعي باسم تحالف القوى      ". فبارك للشعب الفلسطيني هذه الصفقة المشرفة     "الشيخ أحمد مراد    
ى عضو قيادة الجهاد اإلسالمي أبو سامر موسـى         ورأ". ثوابث ووحدة الشعب الفلسطيني   "الفلسطينية فأكد   

هذه الصفقة أثبثت صوابية نظرة حركة الجهاد بأن فلسطين ال تحرر واألسرى ال يطلق سـراحهم اإل  "أن  
  ".من خالل نهج المقاومة

كما نظمت حركة الجهاد إعتصاما مماثال في مخيم برج البراجنة تحدث فيه القيادي في الحركـة الـشيخ                  
  بأن المقاومة ستبقى على العهد حتى تحرير كافة االسرى"هين مؤكدا علي أبو شا

  ١٥/١٠/٢٠١١، المستقبل، بيروت
  
  ..."سنلتقي: " عن الطعام والمشاركين في االعتصام في حيفاالمضربينليلى خالد تتحدث إلى  .١٩

لطعـام فـي    تحدثت مساء أمس الجمعة، المناضلة الفلسطينية ليلى خالد عبر الهاتف إلى المضربين عن ا             
  .في حيفا، وذلك في إطار الفعاليات اليومية التي تنظم في الخيمة" جائعون للحرية"اعتصام 

هذا االعتصام واإلضراب   "وقد أكدت ليلى خالد في كلمتها للمضربين والمشاركين في االعتصام على أن             
ا الجغرافيا لن يكونوا قادرين     عن الطعام في حيفا بالذات له داللة كبيرة؛ أن شعبنا واحد، وأنه مهما قسمتن             

في يوم من األيام على تقسيمنا، ألن فلسطين ال تُقسم على اثنين وال على ثالث، فلسطين ال تُقسم إال على                    
  ."واحد، وهو أن فلسطين عربية
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كل ما يقال عن التسويات والمفاوضات ال يمكن أن يعيد للـشعب            "وشددت ليلى خالد في كلمتها على أن        
فاليمين الفاشي في إسرائيل يشكّل طبعة منقّحة للنازية، ونحن ال نقبل بمثل هذا الوجود              . قوقهالفلسطيني ح 

ها أنتم، الشابات والشباب اليوم تتحدون المجرم القاتـل فـي            : "وأضافت." على أرضنا، مهما امتد الزمن    
  ."تل أبيب

  ١٥/١٠/٢٠١١، ٤٨موقع عرب
  
  جاز صفقة تبادل األسرى مع حماسانلشكره على  طنطاوينتنياهو يهاتف المشير  .٢٠

أجرى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصالًا هاتفيا، الليلة الماضية، مـع المـشير              : الناصرة
الدور المحوري الـذي    "محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري األعلى في مصر، وشكره على            

وبحسب ما أفادت به اإلذاعـة       ".ع حركة حماس  لعبته مصر في المساعي النجاز صفقة تبادل األسرى م        
بذلت خالل األشهر األخيرة جهودا مكثفة      "العبرية؛ فإن نتنياهو أكد خالل االتصال الهاتفي على أن مصر           

  ".في هذا المضمار
  ١٤/١٠/٢٠١١، قدس برس

  
   في الضفة والقطاعأبطال إلىمرزوق وأبو حولت مشعل نتنياهوحكومة : عكيفا الدار .٢١

رأى المحلل االسرائيلي المخضرم، عكيفا الدار في مقال نشره الجمعـة فـي             :  زهير اندراوس  الناصرة
العبرية ان صفقة تبادل االسرى التي وقّعتها الدولة العبرية مع حركة حماس هي صفقة              ' هآرتس'صحيفة  

مليـة الـسلمية مـع      ممتازة لرئيس الوزراء االسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي ال يريد االنخراط في الع           
  .الفلسطينيين، على حد تعبيره

وساق المحلل قائال ان رئيس شعبة االستخبارات الذي اطلق التصريح المذكور هو موشيه بوغي يعالون،               
الذي يتبوأ اليوم منصب القائم باعمال رئيس الوزراء االسرائيلي، في حكومة حولت خالد مشعل وموسى               

ضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وفي بعض القرى العربية داخـل            ابو مرزوق الى ابطال في ال     
اسرائيل، الفتًا الى ان انتصار مشعل وابو مروزق هو مسمار قاتل في نعش الرئيس الفلسطيني، محمود                

  .عباس وجماعته في القيادة الفلسطينية وفي حركة فتح
يدان في المنطقة، ذلك ان الصفقة هي انتـصار كبيـر           وقال ايضا ان نتنياهو ومشعل هما الالعبان الوح       

لحركة حماس وضربة قاضية لحركة فتح، كما انّه في ظل عدم وجود افق سياسي من ناحية ومواصـلة                  
سياسة االستيطان االسرائيلية من ناحية ثانية، تؤكد على ان الشخصين المذكورين، هما الوحيدان اللـذان               

االسرائيلي والفلسطيني، وما تبقى لعباس هو متابعة المشهد من على مقاعد           يتحكمان في مصير الشعبين،     
  .االمم المتحدة في نيويورك

هو انجاز اسرائيلي ليس صحيحا بالمرة، اذ ان المخاطر التـي  ' الكبار'وقال الدار ايضا ان طرد االسرى       
عل في عمان واغتيال المبحـوح فـي        اخذتها اسرائيل على عاتقها في محاولة االغتيال الفاشلة لخالد مش         

دبي، تؤكد على ان الدول العربية يمكن ان تكون دفيئة لالرهاب، على حد قوله، مضيفًا ان مالحقة مـن                   
اسماهم باالرهابيين داخل الضفة الغربية اسهل بكثير من مالحقتهم خارج حدود اسرائيل، وخلـص الـى                

لفلسطيني الرابح باتت في موضع شك، ذلك انّـه بعـد ابـرام             القول ان الحقيقة بان حماس هي الطرف ا       
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الصفقة فقدت الحركة اهم ورقة كانت معها، وهي شليط، وفي حال انتقال القيادة الى مـصر، وتحريـك                  
  .العملية السياسية، سيكون لمصر الدور البارز في تحريك عجلة المفاوضات، على حد تعبيره

  ١٥/١٠/٢٠١١، القدس العربي، لندن
  
   تبادل شاليط صفقةيهاجمانليبرمان ويعلون  .٢٢

) إسرائيل بيتنا ( رئيس حزب    ، أن )آي.بي  .يو  (نقالً عن وكالة     ١٥/١٠/٢٠١١،  الخليج، الشارقة نشرت  
وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان ونائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون االسـتراتيجية موشـيه يعلـون،         

، أمـس، عـن     ”معـاريف “ونقلت صحيفة   . ينيين بجلعاد شاليط   األسرى الفلسط   بشدة صفقة التبادل   اهاجم
ويجب التحدث مع هؤالء األشـخاص فقـط عـن          . يحظر التحدث مع اإلرهاب، نقطة    “ليبرمان قوله إنه    

هذه الصفقة تفكك كل ما بنيناه      “واعتبر ليبرمان أن    . ”١٦-إف) طائرات( أو   ١٦-أم) بندقية(طريق فوهة   
  .”م على عدم إجراء مفاوضات مع اإلرهاب واآلن نحن نتراجعهي التي علمت العال” إسرائيل”و

الجمهور مازال مخدراً وبخار األفيون اليـزال       “وقال يعلون في اجتماعات مغلقة بشأن صفقة التبادل إن          
  .”في الجو، لكن عندما تتبدد النشوة سيفهم الناس حجم الثمن

 يعلون  ، أن  نظير مجلي  ،تل أبيب ا في   نقالً عن مراسله   ١٥/١٠/٢٠١١،  الشرق األوسط، لندن   وأضافت
خنوعـا لإلرهـاب،     «هاواعتبر .صفقة شاليط ستؤدي إلى مقتل مئات اإلسرائيليين في المستقبل         قال إن 

وقال في حديث موجه لجمهـور      . »وانتصارا كبيرا لحركة حماس، وضربة جبارة لقوة الردع اإلسرائيلية        
قاذ الجندي جلعاد شاليط من األسر، وعواطفنا تجاهـه         نحن ملتزمون بإن  «المستوطنين في الضفة الغربية     

  .»لكن العقل يقول إن لدينا التزاما بحماية أرواح ماليين اإلسرائيليين وليس فقط جلعاد شاليط. جياشة
  
   يهودياً إرهابيا١٢ً يطالبون باإلفراج عن  إسرائيليونوزراء .٢٣

لوزراء بنيامين نتنياهو بالسعي إلصدار      طالب أربعة من وزراء اليمين، رئيس ا       : نظير مجلي  - تل أبيب 
ويقود هـذه المبـادرة     ،   إرهابيا يهوديا ارتكبوا عدة جرائم قتل ضد الفلسطينيين        ١٢عفو وإطالق سراح    

وزير الداخلية رئيس حزب شاس لليهود الشرقيين المتدينين، إيلي يشاي، وحظيت هذه المبـادرة بتأييـد                
، وموشيه كحلـون مـسؤول      »البيت اليهودي «ش زعيم حزب    ثالثة وزراء آخرين، هم دانيال هيرشكوفت     

نحـن  «وقال هيرشكوفتش، معلال الحملة     . ملف القدس، ويولي أدلشتيان وزير اإلعالم، من حزب الليكود        
لكن ما دمنا سنطلق سراح فلسطينيين ارتكبوا أعمـاال         . ال نوافق على األعمال التي حوكم هؤالء بسببها       

فصفقة شاليط هذه هي حبة مرة بلعناها وال بأس في حبـة            . لق سراح اليهود  مماثلة وأقسى، فعلينا أن نط    
  .»حلوة وراءها

  ١٥/١٠/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن
  
   رفع الحصار عن غزة "شاليطصفقة "النقاط السرية في : العبري" قضايا مركزية" .٢٤

، النقاط السرية فـي     ١٤/١٠الناطق بالعبرية يوم الجمعة     " قضايا مركزية " كشف موقع    :الصحافة العبرية 
صفقة التبادل التي جرى التوقيع عليها الثالثاء الماضي، والتي سترى النور خالل أيام، ومـن المتوقـع                 

وقد طلب  . عودة الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط إلى دولة االحتالل ليل الثالثاء أو صباح األربعاء القادم             
نشر هذه النقاط وإبقائها سرية وهذا مـا يفـسر تراجـع            رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم       
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نتنياهو عن طرح الصفقة أمام الكنيست اإلسرائيلي للمصادقة عليها كما وعد بعـد فـوزه باالنتخابـات                 
  . وتشكيل الحكومة اإلسرائيلية

وبحسب ما نشره الموقع، فقد أخفى نتنياهو هذه النقاط حتى عن وزراء حكومته اللذين صـوتوا لـصالح                  
  : الصفقة، وتتمثل هذه النقاط التي اتفق عليها مع حركة حماس وتعتبر جزء من هذه الصفقة

  . تتعهد دولة االحتالل برفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة: أوال
تتعهد دولة االحتالل بعدم التعرض ألي أسير أفرج عنه في هذه الصفقة وكذلك أفراد عائلته، وفي                : ثانيا

ضد االحتالل، فإنه يتوجب علـى االحـتالل إبـالغ المخـابرات            " للنشاط"ج عنهم   حال عاد بعض المفر   
  . ، ويوجد حق للمخابرات المصرية لالعتراض على القرار اإلسرائيلي"تصفيته"المصرية بنيتها 

لم يستطع نتنياهو انتزاع موافقة من حركة حماس بوقف نشاطها لخطف جنـود إسـرائيليين فـي                 : ثالثا
ضع لموقف حماس بأنها سوف تستمر في السعي لخطف جنود والقيام بعمليات لتحرير             المستقبل، حيث خ  

  . باقي األسرى في السجون اإلسرائيلية
ويذكر أن وزير الخارجية افيغدور ليبرمان كان على علم بالنقاط السرية أو كافة تفاصيل الصفقة، وهـو                 

  ". قضايا مركزية"هاية إلى موقع الذي قام بتسريب هذه النقاط للمقربين منه والتي وصلت بالن
  ١٥/١٠/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين

  
   عن شاليط رغم الصفقةالبحثواصل ت" إسرائيل" .٢٥

على جواالت الفلسطينيين فـي     ” SMS“واصلت أجهزة المخابرات اإلسرائيلية بث آالف الرسائل        : غزة
ائيلي األسير بغزة جلعاد شـاليط،      قطاع غزة تدعوهم لإلبالغ عن أي معلومة تفيد للوصول للجندي اإلسر          

ـ       أسيرا فلسطينيا الثالثاء الماضي، فـي وقـت كثفـت طـائرات             ١٠٢٧حتى بعد إتمام صفقة مبادلته ب
  .التجسس االسرائيلية من تحليقها في اجواء القطاع بشكل متواصل

 ١٠بـل   رسائل الجوال المعروفة عن طلب معلومات عـن شـاليط مقا          “إن  : وقال عدد من سكان القطاع    
  .”ماليين دوالر وصلتهم مساء أمس الخميس وصباح اليوم الجمعة

وتقوم طائرات التجسس بعملية مسح تصويري لقطاع غزة، بحيث تلتقط صورها أدق التفاصيل التي تقع               
في الشوارع وتبثها بشكل مباشر إلى غرف عمليات تقودها المخابرات اإلسرائيلية تتمركز علـى حـدود                

  .والشرقيةالقطاع الشمالية 
وحذر مصدر أمني فلسطيني من أن يكون هذا التحليق يهدف إلى إفشال تنفيذ صفقة التبادل وهـي فـي                   
لحظاتها األخيرة، داعياً الجهات التي لها عالقة بأسر شاليط إلى أخذ أعلى درجات الحيطة والحذر وعدم                

  .التهاون باألمر
  ١٥/١٠/٢٠١١، السبيل، عمان

  
  قلقه من اإلرهاب اليهودي ل حملة إلقالة القائد العسكري للضفةيشنونقادة المستوطنين  .٢٦

أطلق قادة المستوطنين ومجموعة من قادة اليمين المتطرف حملة إلقالة قائد الجيش اإلسرائيلي              :تل أبيب 
في الضفة الغربية، اللواء نتسان ألون، بسبب تصريحات أعرب فيها عن قلقه من اإلرهاب اليهودي ودعا                

غرس األميركي إلى أن ال يقطع المساعدات المالية إلى السلطة الفلسطينية ألن ذلك من شأنه أن                فيها الكون 
واعتبر قادة اليمين هذه التصريحات مخالفة لـسياسة حكومـة بنيـامين             .يزعزع االستقرار في المنطقة   
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ضيحة سياسية  ف«وقال رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية إنها         . نتنياهو، وتمردا عسكريا عليها   
، بينما قال رئيس لجنة المستوطنات في شمال الضفة، بيني كتسوفر، إن اللواء ألـون يخـالف                 »وأخالقية

وينشط في الواليات المتحـدة ضـد       . القانون اإلسرائيلي الذي يمنع العسكريين من التصريحات السياسية       
  .يهاقرارات الحكومة بمعاقبة السلطة الفلسطينية وعدم تحويل األموال إل

  ١٥/١٠/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن
  
  الشرع اتهم باراك بالكذب والمراوغة والتضليل:  األسبقالعسكريةرئيس االستخبارات  .٢٧

يعتبر الجنرال اإلسرائيلي في االحتياط، أوري ساغي، من أشد المؤيدين في           : زهير أندراوس  -الناصرة  
وفي هذه األيام أصدر الجنـرال سـاغي        . م مع سورية  المؤسسة العسكرية في الدولة العبرية إلبرام السال      

، أما اليد التي يقصدها فهي يد إيهـود بـاراك وزيـر األمـن               'اليد التي جمدت  'كتابا جديدا حمل عنوان     
اإلسرائيلي الحالي، الذي أوكل لساغي خالل فترة رئاسته للحكومة اإلسرائيلية ملـف المفاوضـات مـع                

فًا من التوقيع على معاهدة سالم مع سورية عنـدما اقتربـت سـاعة       سورية، في حين جمدت يده هو خو      
الحسم، األمر الذي دفع رئيس أمان األسبق إلى التساؤل وتحويل السؤال إلى عنوان فرعي لكتابه، لمـاذا                 
تخاف إسرائيل من سالم مع سورية أكثر من الخوف من الحرب معها، ويقترح المحلـل عكيفـا إلـدار                   

  .لماذا تخاف إسرائيل السالم: رعي وجعلهتقصير العنوان الف
الكتاب يؤكد بشكٍل غير قابٍل للتأويل، ما ذهب إليه دنيس روس ومارتن انديك، اللذان كانـا فـي طـاقم                    

  .المفاوضات األمريكي، من أن رئيس وزراء إسرائيل قد فوت فرصة إنجاز اتفاق سالم مع سورية
 وأمنون ليبكين شـاحاك، ألول مـرة عمـا دار فـي             وفي الكتاب يكشف ساغي، الذي جلس بين باراك       

االجتماع الذي جرى مع فاروق الشرع وزير الخارجية السوري، في حينـه، تحـت رعايـة الـرئيس                  
، حيث يكتب كيف تكلّم الـشرع،       ٢٠٠٠من العام عام    ) ديسمبر(األمريكي بيل كلينتون، في كانون االول       
إذا أردت استعمال اللغة غير الدبلوماسية، سـيدي الـرئيس،          : حين توجه إلى الرئيس األمريكي وقال له      

اتفقنا على أجندة، هل هذا صحيح      ) بلير هاوس (كنت سأقول لقد استغفلوني، نعم السيد باراك استغفلني في          
ويتابع  .سيدي الرئيس، ويؤكد ساغي في كتابه على أن وجنتي كلينتون احمرتا واصطكت أسنانه ولم ينف              

وأنـا  : إن وزير الخارجية السوري تكلم على مدار نصف ساعة، يقول الجنـرال سـاغي             المؤلف قائالً   
كإسرائيلي لم أشعر بالفخر، لقد قال الشرع لرئيس وزراء إسرائيل، إنه يكذب، إنّه بدون مصداقية، إنّـه                 

ـ                   ات يعد وال يفي وإنه يستغفل الجميع، وخالل فترة حديثه حظي كل الوقت بدعم وتأييـد رئـيس الوالي
المتحدة، الذي قال له أنت صادق مائة بالمائة، ويخلص رئيس االستخبارات العسكرية األسبق إلى القـول                

  .إن المصيبة أن الشرع لم يكن مخطًئا، على حد تعبيره
إلدار يستنتج، إنّه عندما وصلت المفاوضات مع السوريين في شبردستاون إلى نقطة الحسم بدأت تالحـق            

  .ا ساغي ساخرا بالكارثيةباراك أسئلة يصفه
  ١٥/١٠/٢٠١١، القدس العربي، لندن

  
   اعتراض للمحكمة العليا ضد صفقة تبادل األسرىأولمنظمة يهودية تقدم  .٢٨

أمـس  ' ألمـاغور 'قدمت ما تسمى منظمة المتضررين من اإلرهاب اإلسـرائيلية          : أشرف الهور  - غزة
سرى مع حماس، وهي بذلك تكـون أول جهـة          اعتراضاً للمحكمة العليا في إسرائيل ضد صفقة تبادل األ        
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أن تل أبيب لم تقدم ضـمانات بعـدم اسـتهداف           ' الشاباك'تعترض على األمر، في وقت أكد فيه رئيس         
  .'نشاطات إرهابية'األسرى المفرج عنهم إذا ما عادوا لممارسة 

االلتماس أن الصفقة   وقدمت هذه المنظمة التماساً ترفض فيه الصفقة إلى محكمة العدل العليا، وذكرت في              
  .'تجري بسرعة تحول دون االحتجاج عليها مما يستدعي إرجاء موعد تنفيذها'

ومن المتوقع أن تنشر الحكومة اإلسرائيلية يوم األحد أسماء األسرى الفلسطينيين وستعطي مهلة قـدرها               
فقة للمحكمـة    ساعة أمام السكان لتقديم التماسات واعتراضات على بعض األسماء الواردة في الـص             ٤٨
  .لكن وفق المعلومات فإن أيا من هذه االعتراضات لن توقف سير إتمام صفقة التبادل .العليا

  ١٥/١٠/٢٠١١، القدس العربي، لندن
  
   تحريضية على نُصب رابينعبارات: الشرطة اإلسرائيلية .٢٩

الجمعة عبارات  /سأعلنت متحدثة باسم شرطة االحتالل أن رجالً مختالً عقلياً كتب ليل الخمي           : )وكاالت(
 .١٩٩٥الذي اغتيـل فـي      ” اإلسرائيلي“تحريضية على النصب التذكاري إلسحاق رابين رئيس الوزراء         
تـدفيع  “ عاما كتب بالطالء األبـيض       ٢٧وأوضحت المتحدثة لوبا سمري ان الرجل الذي يبلغ من العمر           

في الساحة التي   ” تل أبيب “في  وقد اعتقله حارس    . الذي قتل إسحاق رابين     ” حرروا ييغال عمير  ”و” الثمن
  .تضم التمثال وأوقف لفترة قصيرة ثم أفرج عنه

الجندي المحتجز في قطاع غزة، ورسـموا       ” الموت لجلعاد شاليت  “من جهة ثانية، كتب مجهولون شعار       
على جدران مدرسة في مدينة الناصرة، فيما فتحـت شـرطة االحـتالل             ) الشعار النازي (صليبا معكوفاً   

  .عتقلت شابينتحقيقاً وا
  ١٥/١٠/٢٠١١، الخليج، الشارقة

  
  كافة الوسائل باتت متاحة النتزاع حقوقنا: األسرى في سجون االحتالل .٣٠

 أكد األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي، اليوم الجمعة، أن كافة الوسائل والطرق باتت متاحة :جنين
ل، أوضحت أنه وبعد االجتماعات وفي رسالة تسربت من األسرى في سجون االحتال .النتزاع حقوقهم

التي عقدتها الحركة األسيرة في كافة السجون، وبمشاركة كافة فصائل العمل الوطني واإلسالمي، الليلة 
الماضية، تم التأكيد باالجتماع أن كافة الطرق واألساليب باتت متاحة للحركة األسيرة، بسبب تعنت 

ائط كافة األعراف والمواثيق الدولية والتي تطالب وإصرار مصلحة سجون االحتالل وضربها عرض الح
  .بتطبيق كافة الحقوق لألسرى باعتبارهم أسرى حرب

وذكرت الرسالة أن أوضاع األسرى أصبحت مأساوية وخطيرة وأن سلطات االحتالل تهدد وتلوح بقمع 
  .الحركة األسيرة وأن ناقوس الخطر بدأ يدق

لحية من المؤسسات الدولية الحقوقية الراعية لملف الحركة وناشد األسرى واستصرخوا كافة الضمائر ا
وطالبوا كافة الفعاليات والقوى والمؤسسات الرسمية واألهلية واألطر  .األسيرة الوقوف إلى جانبهم

النسوية والنقابية مزيدا من الحراك والتفاعل لنصرة الحركة األسيرة والتي دخل إضرابها في خوض 
  .يوم الثامن عشر على التواليحرب األمعاء الخاوية لل

  ١٤/١٠/٢٠١١، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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  "خطر شديد"مركز االسرى للدراسات يؤكد ان حالة االسرى المضربين عن الطعام في  .٣١
اكد مركز حقوقي يعنى باوضاع االسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل يوم  :غزة ـ اشرف الهور

  .'تدهور مستمر'الصحية لالسرى المضربين عن الطعام في امس ان الحالة 
وقال رأفت حمدونة مدير مركز االسرى للدراسات في تصريح صحافي ان هنالك العديد من االسرى تم 

  .نقلهم الى العيادات، الفتا الى ان منهم من ال يقوى على الوقوف
الكثير من الوزن، حيث ان من بينهم  يوما فقدوا ١٦واشار الى ان االسرى المضربين عن الطعام منذ 

  .'خطر شديد' كيلوغراما، واكد ان حالتهم في ١٢من فقد اكثر من 
ودعا حمدونة الى المزيد من التضامن الشعبي والرسمي مع االسرى في اعقاب فشل الحوار بين ادارة 

  .مصلحة السجون وبين ممثلي االسرى المضربين عن الطعام في السجون حتى اللحظة
  ١٥/١٠/٢٠١١، دس العربي، لندنالق

  
  مسيرة ومهرجان خطابي حاشدان تضامناً مع األسرى في بيت أمر وبيت أوال: الخليل .٣٢

بعد ) شمال الخليل( انطلقت من أمام خيمة االعتصام المقامة وسط بلدة بيت أمر : وسام الشويكي- الخليل 
، دعماً )غرباً( في بلدة بيت أوال صالة الجمعة، أمس، مسيرة حاشدة، فيما نُظم مهرجان خطابي حاشد

واعترضت قوات االحتالل  .لالسرى في معركتهم باالضراب عن الطعام ضد انتهاكات سلطات االحتالل
المتواجدة بكثافة المسيرة وقمعتها بالغاز المسيل للدموع والعيارات المطاطية وقنابل الصوت ما أدى إلى 

  .إصابة العديد من المواطنين بحاالت اختناق
اقيم في بيت اوال مهرجان خطابي ومسيرة حاشدة بمشاركة المئات من االهالي الى جانب القيادات و

وشارك في المسيرة عضو . الوطنية والمؤسسات األهلية والرسمية واللجان الشعبية، وذلك دعماً لالسرى
  .اللجنة المركزية لحركة فتح توفيق الطيراوي

  ١٥/١٠/٢٠١١، الحياة الجديدة، رام اهللا
  
  "أطلقوا سراح أسرانا أو اعتقلونا جميعا"بلعين تخرج وفاء لألسرى والنبي صالح تصرخ  .٣٣

 فرقت قوات االحتالل بالقوة، أمس، مسيرات شعبية سلمية حاشدة خرجت في : نائل موسى–رام اهللا
اعتقلونا أطلقوا سراح أسرانا، او «بلعين لمناهضة الجدار والوفاء لألسرى، وفي النبي صالح تحت شعار 

ما تسبب في وقوع اصابات باألعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، وعشرات االصابات بالغاز » جميعا
  .المسيل للدموع في صفوف المتظاهرين المحليين واألجانب

وخرج األهالي ومعهم عشرات من المتضامنين الدوليين ونشطاء السالم االسرائيليين على هامش 
ددة باالستيطان وجدار الضم التوسع والضم العنصري في أراضي القريتين المسيرات األسبوعية المن

الظهار التضامن مع مطالب ونضال األسرى في سجون االحتالل والبداء االبتهاج باالفراج عن اسرى 
  .ضمن صفقة التبادل قبل ان تتحول بفعل القمع االحتاللي الى مواجهات

  ١٥/١٠/٢٠١١، الحياة الجديدة، رام اهللا
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  موظفو األونروا في لبنان يعتصمون للمطالبة بالعدل والمساواة .٣٤
في لبنان، أمام المقر » األونروا« اعتصم موظفو وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين :بيروت

وعدم تطبيق » األونروا«الرئيسي للوكالة في بيروت، أمس الجمعة، احتجاجا على تقليص خدمات 
صام، رئيس اتحاد الموظفين موسى النمر، ونائب رئيس االتحاد جمال وشارك في االعت .القوانين

  .شريدي، وموظفو األونروا، ومدراء وأساتذة من كافة المخيمات الفلسطينية في لبنان
إن االعتصام جاء لرفع الصوت لتحقيق العدالة والمساواة، وتطبيق القوانين لدى العاملين في : وقال النمر

رام حقوق اإلنسان بحرية التعبير واالنتماء خاصة على الالجئين الذين حرموا من األونروا، مطالبا باحت
وفي نهاية االعتصام سلم نائب رئيس االتحاد جمال شريدي مذكرة إلى مفوض عام األونروا في  .وطنهم

  .لبنان سلفاتوري لومبادرو
  ١٥/١٠/٢٠١١، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  الذي قتلته رصاصة طائشة فراس شيع الطفل في بعلبك ي مخيم الجليل: لبنان .٣٥

شيع أهالي مخيم الجليل الفلسطيني في بعلبك أمس، الطفل فراس زهير الناجي، الذي قتلته رصاصة 
طائشة أصابته في صدره، أثناء اشتباك مسلح في بعلبك غروب أمس األول، بينما كان واقفاً أمام شرفة 

  . منزل عائلته داخل المخيم
  ١٥/١٠/٢٠١١، وتالسفير، بير

  
    حالتها الصحية  رغم ريم بنا تؤكد استمرار إضرابها التضامني مع األسرىالفنانة الفلسطينية  .٣٦

أكدت الفنانة الفلسطينية ريم بنا، أمس، استمرارها في اإلضراب عن الطعام تضامناً مع : )آي.بي .يو (
ت انتقادات إلى أداء أحزاب عربية األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل رغم حالتها الصحية، ووجه

  . قالت إنها تعمل انطالقاً من مصالح فئوية ضيقة٤٨في أراضي ال
الذي اعتصمت فيه في ساحة عين العذراء لليوم الخامس على (توافد إلى الموقع “وقالت بنا في بيان، 

عبي جدي، وما زلت أعداد من المارة والمتضامنين، وبدا لي أن األمر سيتحول إلى حراك ش) التوالي
لكنّي ولألسف تركتُ الموقع وانتقلت إلى ساحة المدينة ألن الهدف “وأضافت . ”أؤمن أنّه سيصبح كذلك

الذي أعتصم من أجله أرقى وأسمى من أن يزج ضمن مصالح حزبية وفئوية ضيقة، ويستوجب منّا 
  .”تطويع طاقتنا لما هو أصدق وأنظف من مهاترات األحزاب

اعتصامي وإضرابي عن الطعام إلى أن تتحقق مطالب األسرى وإنهاء إضرابهم، “ستمرار في وأعلنت اال
كل الشرفاء في هذا الوطن ”، وأهابت ب”أو يتحول اعتصامي هذا إلى حراك شعبي يضمن متابعة المسير

م أو إلى أي تحرك نضالي من شأنه دعم األسيرات واألسرى في قضيته) إلى هذا االعتصام(االنضمام 
  .  ”العادلة، علّنا نستطيع أن نرد لهم جزءاً بسيطاً من حقهم علينا

  ١٥/١٠/٢٠١١، الخليج، الشارقة
  
  فرحة وخيبة أمل تسودان الشارع الفلسطيني بعد نشر قوائم األسرى .٣٧

على الرغم من الفرحة التي طالت مئات العائالت الفلسطينية التي قرأت أسماء :  كفاح زبون-رام اهللا
في القوائم النهائية التي نشرتها حماس ولجان المقاومة الشعبية، لصفقة تبادل األسرى مع إسرائيل، أبنائها 
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فإن خيبة أمل كبيرة أصابت مئات العائالت األخرى، وشرائح واسعة من الفلسطينيين، بعد التأكد من أن 
كريين الميدانيين أيضا، الصفقة استثنت ليس فقط أبرز األسماء القيادية وحسب، بل أبرز الناشطين العس

 ٤٠ من األسرى مباشرة إلى غزة، ٢٠٣في مختلف الفصائل الفلسطينية، باإلضافة إلى أنها تتضمن إبعاد 
  . منهم إلى تركيا

  ١٥/١٠/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 
  
  ما شهدته الشوارع العربية من ثورات لم يأت بالصدفة : رئيس الجمعية الفلسطينية .٣٨

هشام غصيب األزمة االقتصادية العالمية التي شهدها العالم . جمعية الفلسطينية دوصف رئيس ال: عمان
قبل ثالث سنوات هي االكثر خطورة في التاريخ االنساني، غير مستبعد ان تكون هذه األزمة هي احد 

  .االسباب الرئيسة التي ادت الى اندالع شرارة الثورات العربية
 جلسة حوارية للجمعية الفلسطينية مساء االربعاء الماضي في غصيب في مداخلة افتتح بها. واضاف د

رابطة الكتاب ان الوطن العربي يمثل الحلقة االضعف في بنيان الرأسمالية الدولية وان ما شهدته 
الشوارع العربية من ثورات لم يأت بالصدفة بل هي اول ثورة شعبية عربية؛ ألن الثورات السابقة كانت 

عرضا تاريخ عدد من الثورات التي شهدها العالم في القرون الماضية ومن ابرزها تأتي من األعلى مست
  .الثورة الفرنسية

  ١٥/١٠/٢٠١١، الدستور، عمان
  
   تغنـي فـي رام اللـه"الحنونـة"فرقة  .٣٩

، مطلع القصيدة المشهورة للشاعر أبو القاسم »إذا الشعب يوما أراد الحياة فال بد أن يستجيب القدر«
انت مطلع حكاية من التراث والغناء والرقص أبدعتها فرقة فلسطينية قادمة من األردن اسمها الشابي، ك

  .»الحنّونة«
فرقة غنائية استعراضية فلسطينية، يقيم أعضاؤها في األردن، أسسها موسى صالح نبالي، » الحنونة«و

ية، ألهبت حماسة ذلك ورقص شبان وفتيات على إيقاعات تراث. ١٩٤٨ابن قرية بيت نباال المهجرة عام 
الجمهور الذي قدم قصر رام اهللا الثقافي لغايتين، مشاهدة الفرقة، واإلعالن عن التضامن مع األسرى 

  .المضربين عن الطعام لليوم السابع عشر على التوالي
  ١٥/١٠/٢٠١١، السفير، بيروت

  
  "إسرائيل" عن الطعام تضامناً مع األسرى في اإلضراباستمرار : األردن .٤٠

لليوم الثالث على التوالي استمر اإلضراب عن الطعام الذي أعلنت عنه مجموعـة مـن القـوى                 : نعما
، حيث توافد المتـضامنون     »تضامناً مع األسرى البواسل في سجون العدو الصهيوني       «الشبابية والشعبية   

ن جـدير بالـذكر أ    . إلى مقر حزب الوحدة الشعبية لدعم المضربين وإعالن التـضامن الكامـل معهـم             
المضربين عن الطعام كانوا قد سلموا خالل اعتصامهم أمام الصليب األحمر رئيس البعثة الدولية للصليب               

، رسالة تضمنت أسماء المضربين عن الطعام منـذ ظهيـرة يـوم             »مارتن أماخر «األحمر في األردن،    
  .مشيرين إلى أن العدد سيزداد تدريجيا، األربعاء الماضي

 ١٥/١٠/٢٠١١، الدستور، عمان
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   مع األسرى الفلسطينيينتتضامنرابطة الكتاب األردنيين  .٤١

بالغ تـضامنها مـع األسـرى       «أصدرت رابطة الكتاب األردنيين، أمس، بيانا أعربت خالله عن          : عمان
الفلسطينيين، في إضرابهم المفتوح عن الطعام والذي دشنوه في السابع والعشرين من الشهر الماضي من               

  .»دو الصهيوني وإجراءاته، التي تستهدف كسر صمودهم والنيل من إرادتهمأجل وضع حد لسياسات الع
هذا اإلضراب يشكل خطوة نوعية في نضاالت الحركة الوطنية األسيرة السترداد           «كما رأت الرابطة أن     

  .االنجازات التي سبق وأن حققتها في عقدي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي
  ١٥/١٠/٢٠١١، الدستور، عمان

 
   إعطاء فلسطين العضوية الكاملة في األمم المتحدةيؤيدلبنان رئيس جمهورية  .٤٢

تأكيـد موقـف    "، مجدداً   "وقوف بالده الى جانب الحق الفلسطيني     يؤكد  رئيس الجمهورية ميشال سليمان     
  ".لبنان المؤيد بقوة لحق العودة من جهة، وإلعطاء فلسطين الحق في العضوية الكاملة في األمم المتحدة

 ١٥/١٠/٢٠١١، المستقبل، بيروت
 
   االسرى الفلسطينيين انتصار للمقاومةتحريرعملية : أحزاب لبنانية .٤٣

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

 الطاهرة  الستعادة المحتل من األرض والمرتهن من اإلنسان وكل الحقوق والمقدسات، بما يؤكد أن الدماء             
. »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  «ة و الشعب الفلسطيني المقاوم والمقاومـة الفلـسطيني      «في بيان   » جبهة العمل االسالمي  «وهنأت  
، وأن  ٢٠٠٩هذه 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  

  .»لمقاومةاألسرى الباقين عبر متابعة طريق ا
 ١٥/١٠/٢٠١١، السفير، بيروت

  
  تضامن مع األسرى في السجون اإلسرائيلية مستمرةلل الخاويةخيمة األمعاء : لبنان .٤٤

» حملة التضامن مع األسرى في السجون اإلسرائيلية      «لليوم التاسع عشر على التوالي، ما زالت مجموعة         
ا أمام مقر الصليب األحمر الدولي، في منطقة        التي نصبته » خيمة األمعاء الخاوية  «في لبنان، صامدة في     
  .كاراكاس في بيروت

التي أطلقها أسرى السجون اإلسرائيلية، معلنـين       » حملة األمعاء الخاوية  «وتأتي الخيمة في إطار فعاليات      
إضرابهم عن الطعام المستمر حتى الساعة، رداً على سياسية التعـسف والعـزل التـي تمارسـها إدارة                  

  .السجون بحقهم
ويتناوب أعضاء المجموعة في لبنان، والتي تضم شباناً وشابات فلسطينيين ولبنانيين، على التواجد فـي               

، »فايـسبوك «كما يحضرون لعدد من األنشطة، يعلنون عنها على صفحة الحملة علـى موقـع               . الخيمة
  . مواكبة أخبار األسرى في السجون وتوزيعها على اإلعالم: وأهمها
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يـشهد اعتـصامات    » الصليب االحمر الدولي  «، ما زال مقر     »حملة االمعاء الخاوية  «ات  وفي إطار فعالي  
 فرع لبنان، اعتصاماً رفعت خاللـه       -» الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين   «تضامنية، وقد نفّذت أمس     

  .مذكرة الى اللجنة الدولية في الصليب االحمر الدولي
 ١٥/١٠/٢٠١١، السفير، بيروت

    
  رائيلية في مزارع شبعا المحتلةتحصينات إس .٤٥

بدأ جيش اإلحتالل اإلسرائيلي اعمال تحصين وتدشيم في العديد من مواقعه المتقدمـة             : طارق ابو حمدان  
على جبهة مزراع شبعا المحتلة، وشمل ذلك اقامة سواتر ترابية واخرى حديدية، اضـافة الـى ادخـال                  

  .كرية والكترونيةتعديالت على بعض الدفاعات وتركيز اجهزة ومعدات عس
 ٤٨واشارت المعلومات الى ان ورشاً فنية اسرائيلية تحميها آليات مدرعة، باشرت خالل الساعات الــ                

الماضية اعمال تحصين للمواقع وذلك قبل حلول فصل الشتاء، ومنها اقامة سياج حديدي حـول موقـع                 
دق من اإلسمنت المسلح، عند     المرصد في مرتفعات جبل الشيخ، اضافة الى اعمال تدشيم وتحصين وخنا          

الطرف الغربي لموقع العلم، كما تم تركيز اجهزة ومعدات مراقبة في موقعي السماقة ورمثا، فـي حـين      
عملت ورشة اخرى على اقامة دشم وسواتر ترابية في محيط موقعي فشكول والضهرة، ورفعت اسـالكاً                

  .شائكة في الطرف الشمالي الشرقي من بلدة الغجر
 ١٥/١٠/٢٠١١، يروتالسفير، ب

  
  حصار غزة يخفف بعد الصفقةو...جلسة اليوم تحسم مكان تسليم شاليط: "الحياة"ـمصدر مصري ل .٤٦

كشف مصدر مصري رفيع للحياة، أن الجلسة األخيرة في المفاوضات غير :  جيهان الحسيني–القاهرة 
جاز صفقة تبادل األسرى، المباشرة التي أسفرت عن اتفاق بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي إلن

/  بدأت في آباألخيرة، وان جولة المفاوضات ) ساعة٢٤(استغرقت يوم عمل متواصالً بال انقطاع
تعمدنا أن تكون المفاوضات سرية بعيدة من أعين اإلعالم ": وأضاف . الماضي من المربع صفرأغسطس

ربنا من أجل انتزاع موافقة الجانب وضعنا أسماء جديدة، وحا": وقال. "لضمان استمرارها وعدم إفشالها
جميع األسرى الذين سيطلق سراحهم عبر هذه الصفقة من "، مشيراً إلى أن "اإلسرائيلي على كل اسم

  ."٢٠٠٠أصحاب المحكوميات العالية جداً ومن الذين اعتقلوا قبيل عام 
عام للجبهة الشعبية وعن أسباب عدم إطالق كل من القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي واألمين ال

إسرائيل وضعت فيتو على أسماء محددة، من بينها سعدات، ": لتحرير فلسطين أحمد سعدات، أجاب
 البرغوثي، فلقد حاربنا حتى آخر لحظة من أجل إدراج اسمه إلىأما بالنسبة . وكانت متعنتة ومتشددة جداً

 ورفضوا، معتبرين أن إطالقه في حاجة في قوائم األسرى الذين سيفرج عنهم، لكن اإلسرائيليين تشددوا
  ." قرار سياسي يجب أن يتخذه المجلس الوزاري المصغرإلى

 اإلسرائيليين فيها أسرى من حركة فتح أكثر إلىإن قوائم أسماء األسرى التي قدمناها ": وقال المصدر
 الطرفين وعزا إنجاز الصفقة إلى وجود مصلحة وإرادة حقيقية وجادة لدى. "من أسرى حركة حماس

أصحاب حق، وبالتالي ) حماس(إنهم ": بحسم هذا الملف وإنهائه، واصفاً موقف حماس بالثابت، وقال
صعب أن نضغط عليهم، لكن اإلسرائيليين كانوا متشددين للغاية، وكانوا يعتبرون أن مطالب حماس 
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ة، ألنه حتى آخر لحظة لذلك المفاوضات كانت صعبة وشاقة، وكأننا كنا نخوض معرك... مبالغ بها كثيراً
  ."كانت هناك أسباب كثيرة يمكن أن تفشل هذا االتفاق الذي توصلنا له

 "إسرائيل"ن أ أكدكما .  سيكون له دور في تنفيذ الصفقةاألحمر الصليب أنفي الوقت نفسه، أكد المصدر 
وقال . "رائيلإس" نشاط ضد أي ممارسة إلى الذين سيفرج عنهم إال في حال عودتهم األسرىلن تستهدف 

 أن يخفف بعد تنفيذ الصفقة، ويعتمد ذلك على سلوك الفلسطينيين، مضيفاً أنإن حصار غزة يتوقع 
االنفراج مع مسألة المعابر يعتمد على حماس وموافقتها على عودة المراقبين الدوليين وممثلين عن 

  .الرئاسة الفلسطينية في المعابر، لكن حماس تضع عقبات
تردد عن لقاء مباشر جمع أياً من أعضاء الفريق الفلسطيني المفاوض بالوفد ونفى المصدر ما 
: كل فريق مفاوض كان موجوداً في مبنى منفصل تماماً، نافياً حدوث لقاءات، وأضاف: اإلسرائيلي، وقال

 شاليطوعما إذا كان الجانب اإلسرائيلي تجاوب وأنجز الصفقة نظراً ألن  ."لم يروا بعض ولو من بعد"
ليس صحيحاً، ألن رئيس الحكومة اإلسرائيلية ":  يعتبر دعماً للمؤسسة العسكرية، أجابوإطالقهكري، عس

، مشيراً إلى أن شقيق نتنياهو كان "بنيامين نتنياهو يرى أن الجندي من الطبيعي أن تتعرض حياته للخطر
لثورات العربية ألقت بال ورأى المصدر أن التغيرات اإلقليمية في المنطقة وا .عسكرياً وقتل في معركة

 التي ال تريد أن تبدو وكأنها معزولة، سواء في المنطقة أو في المجتمع "إسرائيل"شك بظاللها على 
الدولي، خصوصاً في ضوء توقف العملية السلمية وتجميد المفاوضات مع الفلسطينيين، معتبراً أن إنجاز 

  .لمنطقة وأمام المجتمع الدوليالصفقة بادرة قامت بها إسرائيل لتحسين صورتها في ا
وكشف المصدر أن القاهرة ستشهد اليوم جلسة محادثات غير مباشرة بين الفريقين الفلسطيني 
واإلسرائيلي برعاية مصرية لوضع آلية تنفيذ الصفقة واللمسات األخيرة لها، مشيراً إلى أن توقيت إبرام 

سيتم إبرام : وقال.  التسليم سيتم في رفحأند عن الصفقة ومكانها سيبحث في جلسة اليوم، نافياً ما ترد
الصفقة، وسيعقبها احتفاالت تقام بهذه المناسبة في كل من الضفة وغزة ولدى اإلسرائيليين أيضاً، ألن 

  .األوضاع الداخلية في مصر ليست مناسبة إلقامة أي احتفاالت
 أسيراً بعد شهرين من تسلم ٥٥٠ وعلى صعيد المرحلة الثانية من الصفقة، والتي ستتضمن اإلفراج عن

اتفقنا على قواعد محددة وهي ضرورة أن يكون هؤالء األسرى أمنيين وليسوا ": ، قالط لشالي"إسرائيل"
جنائيين، وأن يكونوا من شتى أنحاء األراضي الفلسطينية، مع مراعاة أصحاب الظروف الصحية 

  . هي التي ستحدد أسماءهم"إسرائيل"إلى أن ، الفتاً "٢٠٠٠الحرجة، وكذلك الذين اعتقلوا قبيل عام 
  ١٥/١٠/٢٠١١الحياة، لندن، 

  
   لعبور الحجاج من غزةاستثنائياًفتح معبر رفح  .٤٧

فتحت السلطات المصرية معبر رفح البرى، صباح أمس، بشكل استثنائي الستقبال الحجاج : ).أ.ب.د(
 شمال سيناء ومنه إلى فيلعريش الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة تمهيداً لعبورهم إلى مطار ا

 حاجاً سيعبرون من غزة إلى مصر على فوجين، ثم ٣٢٨ن إوقال مصدر أمني مصري  .السعودية
  .ينطلقون إلى مطار العريش الدولي ومنه إلى السعودية في رحلتين

  ١٥/١٠/٢٠١١الخليج، الشارقة، 
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  ن أن يبقى رهينة بيد طرفينصيغة المفاوضات السابقة فشلت ومشروع السالم ال يمك: ساركوزي .٤٨
ساركوزي في باريس مع الرئيس الفلسطيني الفرنسي نيكوال اجتماع الرئيس :  ميشال أبو نجم-  باريس

وقال ساركوزي في معرض قراءته لما حصل على درب ، محمود عباس صباح أمس في قصر اإلليزيه
مشروع السالم ال يمكن أن يبقى " وإن "صيغة المفاوضات السابقة فشلت" إن "إسرائيل" مع المفاوضات

وأضاف أن للعالم كله مصلحة . "إسرائيل" في إشارة إلى الواليات المتحدة األميركية و"رهينة بيد طرفين
 وبالتالي ال يمكنها أن تقبل ال "مصلحة ألمنها القومي"في استقرار الشرق األوسط وترى باريس أن فيه 

  . وضعية المراقب وليس الشريكهي وال االتحاد األوروبي باالستمرار في
  ١٥/١٠/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 

  
  ايطاليا تدعم قيام دولة فلسطينية من خالل المفاوضات: فراتيني للسفراء العرب .٤٩

إيطاليا تدعم بقوة هدف قيام " قالت وزارة الخارجية االيطالية، في بيان لها، صدر يوم الجمعة، إن :روما
اوضات، ولكن يجب أن يتحقق هذا الهدف من خالل استئناف المفاوضات دولة فلسطينية من خالل المف

هذه هي الرسالة التي وجهها الوزير ": وجاء في البيان ."بين الطرفين دون تأخير ودون أية شروط
  ."فراتيني لبعثة مجلس السفراء العرب خالل اجتماعه معهم في مقر وزارة الخارجية

  ١٤/١٠/٢٠١١، )وفا(نية وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي
  
  "االستفزازي"صف قرار تل أبيب إقامة حي يهودي في القدس بـيبان كي مون مكتب  .٥٠

 تعتزم أنها بسبب تقارير قالت "إسرائيل" ، المتحدةلألمم العام األمين ،ي مونكنتقد بان ا : المتحدةاألمم
يام بمزيد من النشاط االستيطاني  القإن : في شرقي القدس قائالًأخرى وحدة سكنية ٢٦٠٠بناء أكثر من 

 الجهود إزاء العام يشعر بقلق عميق األمين "إنوقال المكتب الصحفي لبان في بيان . "غير مقبول"أمر 
 األخيرةالتطورات " ." جديدة في القدس الشرقية المحتلةإسرائيليةالمستمرة لتعزيز التخطيط لمستوطنات 

 )الفلسطينية - اإلسرائيلية  (تمرار الجهود الستئناف المفاوضاتفي هذا الصدد غير مقبولة والسيما مع اس
  ." لالمتناع عن االستفزازاتلألطرافوتتناقض مع دعوة المجموعة الرباعية 

 النشاط االستيطاني في القدس الشرقية وباقي الضفة أن العام يؤكد األمين "أن المتحدة األمموقال بيان 
  ."ال بد وان يتوقف" مثل هذا النشاط أن وأضاف" .الغربية يتعارض مع القانون الدولي

  ١٥/١٠/٢٠١١وكالة رويترز، 
  
   السلطات اإلسرائيلية اإلفراج عن طالب فرنسي فلسطينيلباطتالخارجية الفرنسية  .٥١

 الذي جمع الرئيسين الفرنسي والفلسطيني نيكوال  اثر اللقاء،علنت وزارة الخارجية الفرنسيةأ: .)ب.ف.ا(
 الطالب الفرنسي ، عن صالح الحمورياإلفراج في تأملن فرنسا أ عباس،ساركوزي ومحمود 

الذي تنتهي فترة و ، بتهمة التخطيط الغتيال حاخام٢٠٠٥ منذ "إسرائيل"المسجون في و ،الفلسطيني
 فرنسا إنوقال المتحدث باسم الوزارة برنار فاليرو للصحافيين  .نوفمبر /عقوبته في نهاية تشرين الثاني

 عن صالح حموري ونحن نفعل وسنواصل توصيل هذه اإلفراج  مراراًاإلسرائيليةالسلطات طلبت من "
  ." الفلسطينييناألسرى المرتقب عن اإلفراج بمناسبة أيضاً عن صالح حموري اإلفراجالرسالة حتى يتم 

  ١٥/١٠/٢٠١١، لندن، القدس العربي
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  يطلا سراح شإلطالق شاركت في المفاوضات األلمانيةاالستخبارات  .٥٢
اعترفت االستخبارات األلمانية الجمعة بأنها شاركت في المفاوضات للتوصل :  غسان أبو أحمد-برلين 

وقال ارنست اورالو رئيس . إلى إطالق سراح الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط مقابل ألف أسير فلسطيني
هد لوكالة االستخبارات مهمة ع"إنه " .تي.ار.آ"للقناة األلمانية العامة ) .دي.إن.بي(جهاز االستخبارات 

 ورفض كشف أي تفاصيل معتبراً". دعم بمشاركة عمالء مؤهلين ومحنكين متخصصين بالشرق األوسط
  . أللمانيا ولالستخبارات األلمانية أيضاًفي الوقت نفسه أن إطالق سراح شاليط سيشكل نجاحاً

  ١٥/١٠/٢٠١١الشرق، الدوحة، 
  
  ح إلى البرلمان رائد صاللدعوةنائب بريطاني يخطط  .٥٣

يخطط نائب بريطاني بارز من حزب العمال المعارض لتوجيه دعوة إلى الشيخ رائد : ).آي.بي.يو(
وقالت صحيفة  . إلى البرلمان البريطاني،٤٨صالح زعيم الحركة اإلسالمية داخل األراضي المحتلة عام 

لجنة البرلمانية للشؤون الداخلية،  البريطانية الصادرة أمس، إن خطط النائب كيث فاز رئيس ال"ديلي ميل"
لدعوة الشيخ رائد صالح إلى البرلمان البريطاني، أثارت اعتراضاً بين أوساط الجهات المعارضة على 

وأضافت أن النائب فاز وضع خططاً لمنح الشيخ صالح منصة أمام لجنة الشؤون  .وجوده في بريطانيا
م من االعتراضات على الناشط الفلسطيني وخصوصاً من الداخلية التي يترأسها الشهر المقبل، على الرغ

  .قبل الجماعات اليهودية والمنظمات المناهضة للتطرف في بريطانيا
ونسبت الصحيفة إلى متحدث باسم صندوق أمن المجتمع، وهي مؤسسة خيرية يهودية، قوله إن الشيخ 

كون لدينا مخاوف جدية إذا ما نفى بعض االدعاءات المثارة ضده ولكن ليس كل شيء، وست"رائد صالح 
  ".تم السماح لرجل يحمل آراء متطرفة بزيارة البرلمان البريطاني

  ١٥/١٠/٢٠١١الخليج، الشارقة، 
    

   ومنها إلى غزة تهريب األسلحة من ليبيا إلى مصرانتشار حول أمريكيقلق  .٥٤
نتشار أسلحة مهربة من  من التقارير التي أشارت إلى اأبدت واشنطن انزعاجاً:  هبة القدسي-  واشنطن

وزاد القلق في . ليبيا إلى مصر عبر الحدود، حيث يتم بيع هذه األسلحة في السوق السوداء بسيناء
األوساط األميركية واإلسرائيلية في أعقاب قيام وزارة الداخلية المصرية بإلقاء القبض على خمس 

ات من ليبيا إلى مصر عبر الحدود مجموعات من مهربي األسلحة قاموا بتهريب صواريخ مضادة للطائر
وكان أعوان أمن مصريون اعترضوا طريق  . اإلسرائيلية-وكانوا ينوون تهريبها عبر الحدود المصرية 

 جو في طريقها إلى سيناء ثم إلى األنفاق التي تربط مصر بقطاع - سيارة تحمل شحنة صواريخ أرض 
تي تم العثور عليها ضمت ذخيرة حية وقال مسؤول أمني بالجيش المصري إن األسلحة ال. غزة

  . روسية الصنع"٣ستريال" و"٢ستريال"ومتفجرات وأسلحة أوتوماتيكية وأسلحة ثقيلة من بينها أسلحة 
 لمخاوف جديدة حيال قدرات األمن وأشارت صحيفة واشنطن بوست إلى الحادث، واعتبرته مثيراً

وتخوفت الصحيفة من . ن العريش وغزةالمصري في منطقة سيناء وإحكام السيطرة على الحدود بي
وصول الصواريخ المضادة للطائرات المهربة من ليبيا إلى ترسانة األسلحة التي يملكها الفلسطينيون في 

  . التي تراقب القطاع بمروحياتها"إسرائيل"غزة مما يزيد من خطورة التهديدات ضد 
  ١٥/١٠/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 
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  ليون دوالر ب٥٥ كلّف "ربيع العرب" .٥٥

االستشارية ونشر أمس، أن االنتفاضات » جيوبوليسيتي« أظهر تقرير أعدته مجموعة : يو بي آي-دبلن 
 بليون ٥٥الشعبية التي شهدتها الدول العربية في شمال أفريقيا والشرق األوسط كلّفت المنطقة أكثر من 

  .دوالر
الخسائر اإلنتاجية «وق النقد الدولي تظهر أن وأوضح التقرير أن األرقام التي تستند إلى بيانات من صند

المتأتية على الصراع أو االنتفاضات في الدول التي تشهد حاالً عميقة من عدم االستقرار، تصل إلى 
 بليون دوالر منذ بداية االنتفاضات وحتى ٣٥,٢٨ بليون دوالر، فيما بلغت التكلفة للماليات العامة ٢٠,٥٦
 بليون دوالر في الدول األكثر تأثراً ٥٥,٨٤ المجموع اإلجمالي إلى ، ليصل٢٠١١) سبتمبر(أيلول 
  .»فقط

 بليون دوالر، فيما بلغت خسارة ٢٧,٣وأشار التقرير الى أن سورية تكبدت خسارة مالية إجمالية بقيمة 
 بليون ١,٠٩ بليون دوالر والبحرين ٢,٥٢ بليون دوالر وتونس ٩,٧٩ بليون دوالر ومصر ١٤,٢ليبيا 
مع ارتفاع » الربيع العربي«غير أن المنطقة استفادت إجماالً من .  بليون دوالر٠,٩٨ واليمن دوالر

  .أسعار النفط الذي أعطى مكاسب لدول منتجة للنفط
 ٧٧وأضاف التقرير أن إجمالي اإلنفاق العام انخفض كثيراً مع تراجع في اإليرادات بنسب وصلت إلى 

  .ليبيا في المئة في ٨٤في المئة في اليمن و
  ١٥/١٠/٢٠١١، الحياة، لندن

  
   ألف سنة١٠٠مصنع أفريقي عمره  .٥٦

 اكتشف فريق من الباحثين كهفاً في جنوب أفريقيا يحتوي على أدلة تشير إلى : يو بي أي- واشنطن 
حصل .  ألف سنة، يتضمن أدوات ومواد استخدمت لخلط أول طالء في العالم١٠٠وجود مصنع فيه قبل 
 ميل شرق مدينة كايب تاون، وحققه فريق من الباحثين ٢٠٠الذي يبعد » مبوسبلو«اإلكتشاف في كهف 

ووجد العلماء أحجاراً ثقيلة داخل الكهف تستخدم لطحن أوساخ . مؤلف من أفارقة وأوروبيين وأميركيين
مخلوطة بنوع من أوكسيد الحديد الثنائي لتصبح مسحوقاً لونه بين األحمر والبني، وأصدافاً يجري فيها 

  .ويل المسحوق إلى سائلتح
 ألف سنة، وبالتالي فإن ٦٠وقال العلماء إنه لم يكتشف سابقاً أي نوع من صناعة الطالء يعود إلى ما قبل 

  .هذا اإلكتشاف يرجع بدء استخدام الطالء إلى عصر إنسان الهومو لغايات تزيينية
  ١٥/١٠/٢٠١١، الحياة، لندن

  
   النظام المصري الجديد تبادل االسرى ودورصفقةخفايا مفاوضات  .٥٧

رون بـن    يديعوت احرونوت، "كشف المحلل العسكري لصحيفة     " هكذا حيكت صفقة شاليط   “تحت عنوان   
، ما وصفها بتفاصيل الصفقة التي يقف وراءها، على حد قوله، رجل الموساد دافيد ميـدان الـذي                  "يشاي

ي افضى الى الصفقة وعرف كيـف       يسجل له هذا االنجاز، كونه تمكن من العثور على المنفذ الضيق الذ           
يستغل حتى النهاية، جميع العوامل الموجودة على الساحة بشكل مكنه ومكن مرسليه من الوصـول إلـى                 

  .خط النهاية بالسرعة الممكنة،يقول بن يشاي
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ميدان كلف بملف الصفقة من قبل رئيس الحكومة االسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في نيـسان مـن العـام                  
د ان رفع اياديهما رجالن مؤهالن ومجربان من رجال االستخبارات هما عوفر ديكل وروني              الجاري، بع 

  .هداس، بعد سنوات من الجهود التي ذهبت ادرلج الرياح
الوسيط األلماني، جرهارد كونراد ترك مهمته ايضا بعد أن قدم لحماس، بموافقة حكومة اسرائيل، خطـة                

 اال ان قيـادة     ٢٠١١ والثانية في شباط     ٢٠١٠ى في كانون اول     مفصلة للصفقة، او عمليا، خطتان، االول     
  .حماس رفضتهما

بن يشاي يقول، ان الرجل الذي اعتاد خالد مشعل ورجاله على تقبيل رأسه وكان يعتبر صديقهم الحميم،                 
  .تحول الى عدو عندما قال لهم، لن تحصلوا من اسرائيل ومني على اكثر من ذلك

، الرجل الذي اقنع حزب اهللا بقبول صـفقة         "بي ان دي  "ابرات األلمانية، ا ل     جرهارد كونارد، رئيس المخ   
جثتي الجنديين، ايهود غولدفاسر والداد ريجف، مقابل مئات األسرى عاد الى المانيا محبطا، كذنك تبخر               

  .الخيار المصري عندما خلع مبارك ومبعوثه عمر سليمان في ثورة يناير
  تجدد المفاوضات

بي الذي حاول تحريك عجلة المفاوضات لم يلق اذنا صاغية لدى حماس، االمر الذي دفع               االتحاد االورو 
االذرع االمنية اإلسرائيلية، الى ترسيخ االعتقاد بان حماس غير معنية البتة بانجاز الـصفقة وان خالـد                 

 احمد  مشعل وقيادة حماس في دمشق يريدون إطالة الوقت، ألن القضية تعطيهم وضعية دولية معينة وان              
جعبري، قائد الذراع العسكري في الحركة، الذي يحتجز جلعاد شاليط ال يوجد لديه ادنى نية في التنـازل                
عن أي من الشروط واسماء االسرىالتي طالب بها بمعنى، انه يريد الكل او ال شيئ وهي اسباب ادخلت                  

يدان، الذي تلقـى فـور      في هذه الظروف عين رجل الموساد، دافيد ع       . الموضوع الى حالة جمود عميق    
تعيينه العديد من االقتراحات والمبادرلت وكان عليه فحصها واخذ ماهو مفيد منها،كما يقول بن يـشاي،                
بين تلك االقتراحات كان اقتراح من رجل عادي، يدعى جرشون بسكين، الذي اقترح نقل رسـائل الـى                  

  .حماس والذي شكل الحقا طرف الخيط الذي حيكت الصفقة بواسطته
هكذا تجددت اإلتصاالت مع حماس، بواسطة بسكين والمفاجأة السارة، كما يقول بن يشاي، علـى لـسان        
عيدان، ان حماس وافقت على ان تكون الخطة التي بلورها الوسيط االلماني اساسا للتفاوض، االمر الذي                

  .قلب تقديرات اسرائيل السابقة حول عدم رغبة حماس بانجاز الصفقة
االمر الذي وضع الموضوع برمته     " امان"و" شاباك"ار المفاوضات وحيدا مستعينا برجلي      رجل الموساد اد  

  .بايدي اجهزة المخابرات، التي ستوصي الحقا باقرار الصفقة
نتنياهو اعطى الضوء األخضر ورؤساء االجهزة االمنية تابعوا االتصاالت عن كثـب، باالضـافة الـى                

 سالح الجو يوحنان لوكر الذي شارك الحقا في المفاوضـات،           السكرتير العسكري للحكومة ورئيس قيادة    
  .خاصة عندما دخلت مرحلة المحادثات مع مصر

في حزيران من هذه السنة كان واضحاً امام ميدان، أن هناك قناة محادثات أمينة وثابتة مع حمـاس وأن                   
ب مصمدقة حماس عليه    هناك مرتكزات لهذه المحادثات وفي نهاية حزيران تلقى ميدان مستندا كان قدطل           

  .هو بمثابة خارطة الطريق للمحادثات
  الدور المصري

باراك أيد المحادثات إال ان نتنياهو، كما يقول بن يشاي، كان يزداد تخوفا كلما اقتربت المفاوضات مـن                  
نقطة النهاية وعندما نضجت االمور في المفاوضات الغير مباشرة، ازدادت الحاجة لوسيط دولي يعطـي               
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ه ويوفر الضمانات المطلوبة للطرفين وقد استقرت االمور بان يكون هـذا الوسـيط هـو النظـام                  رعايت
المصري الجديد،علماً ان البعض في اسرائيل ارادو الوساطة التركية المعروضة لغرض إعادة العالقـات          

  .مع االخيرة إلى مجراها
ل موافي إثنين من كبار رجال      وهكذا عادت الطابة الى ملعب المخابرات المصرية، حيث خصص الجنرا         

المخابرات هما رأفت ونادر العاصر وبعد ان وضع امامهما خارطة الطريق المتفق عليها مع حماس، تم                
استدعاء الطرفين الى القاهرة، حيث مثل اسرائيل دافيد ميدان وحيداً، بينما مثل حماس احمـد الجعبـري          

يث جلسوا في غـرف منفـصلة وقـام الجنـراالت           ونائبه مروان وإثنان من كبار القيادة في دمشق، ح        
  .المصريين بالتفاوض الغير مباشر معهم

اكتوبر، أعطى رئيس الحكومة نتنيـاهو   ٦ و٥في الجولة قبل االخيرة من المفاوضات التي دارت بتاريخ  
س لميدان حرية الحركة الواسعة، أألمر الذي ادى الى التوصل الى نقاط تفاهم، خاصةً بعد أن أزال رئـي                 

تحفظه بالنسبة الطالق سراح أسرى من العرب الفلسطينين، مـن سـكان اسـرائيل والقـدس                " الشاباك"
الشرقية، حيث وافق على اطالق سراح ستة من األسرى من العرب من سكان اسـرائيل، قـضوا فـي                   

اح مبرراً، ان اطالق سر   " الشاباك" سنة من العمر وقال رئيس       ٥٠ سنة وتجاوزوا ال     ٢٠السجن اكثر من    
  .هؤالء افضل من اطالق سراح ستة شبان من الضفة الغربية، خاصةً ان بينهم واحد تجاوز الثمانين عاماً

في ختام ليلة طويلة تخللها كتابة وشطب قوائم أسماء، توصل الطرفان الى اتفاق االطار المبـدئي وفـي                  
يورام كوهن لجولة مفاوضات    " اكالشاب"بن يشاي، عاد ميدان الى القاهرة برفقة رئيس          يقول اليوم التالي، 

  .اخيرة وحاسمة حددت االسماء التي سيتم طردها الى غزة
على القائمة بعد ان تلقى موافقة من الحكومـة         "الشاباك"يوم الثالثاء صباحاً انتهت المهمة وصادق رئيس        

  .االسرائيلية عليها وبعد ان تنازلت حماس عن ادراج اسماء الرموز من األسرى
  ١٤/١٠/٢٠١١، ٤٨موقع عرب

  
  اعتراف إسرائيلي بالعجز العسكري واالستخباراتي .٥٨

  نقوال ناصر
تحاول آلة الحرب النفسية التي تشنها دولة االحتالل اإلسرائيلي احتواء قوة الدفع المعنوية الكبيرة التـي                

ي الوحـدة   منحها اتفاق تبادل األسرى للشعب الفلسطيني وتشويش الرسالة الفلسطينية األهم فيه المتمثلة ف            
الوطنية التي جسدها والرسالة التي ال تقل عنها أهمية المتمثلة في أن كل اإلنجـازات الهامـة لحركـة                   
التحرر الوطني الفلسطينية حققتها المقاومة التي حاول االحتالل وراعيه األميركي، وما زالوا يحـاولون،              

  .القضاء عليها بالمفاوضات بعد أن عجزوا عن القضاء عليها عسكرياً
لذلك نرى االحتالل اليوم يسوق االتفاق باعتباره انتصاراً للمقاومة علـى مفـاوض منظمـة التحريـر                 

ـ  ، وليس باعتباره انتصارا لكل الشعب الفلـسطيني علـى االحـتالل،            "فتح"على  " حماس"الفلسطينية، ول
  .يوحده في فرحة انتصار مقاومته في تحرير بعض أسراها

كتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، ورئيس حكومتهـا فـي غـزة             ومن هنا كان اتصال رئيس الم     
إسماعيل هنية، بالرئيس محمود عباس الطالعه على تفاصيل اتفاق التبادل، وترحيب عبـاس باالتفـاق،               
رداً إيجابياً في محله، لن يكتمل إال بتحويل استقبال األسرى المحررين إلى عرس شعبي للوحدة الوطنية،                

مناورات إعالمية إسرائيلية تستهدف التغطية على عجز دولة االحتالل بكل جبروتهـا   يقطع الطريق على    
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ها "موساد"العسكري عن تحرير جنديها األسير جلعاد شاليط بعد مضي خمس سنوات على أسره، وعجز               
ها وعيون زرقاء اليمامة واأليدي الطويلة التي تدعيها ألجهزة مخابراتها حتى عن معرفة مكان              "شاباك"و
  .سرهأ

وبالتالي فإنها مناورات تستهدف منع الرأي العام في دولة االحتالل من رؤيـة االتفـاق علـى حقيقتـه                   
باعتباره اعترافاً معلناً مدوياً بالعجز قبل أن تستهدف الحط من قيمته في أوساط الرأي العام الفلـسطيني                 

ينية، خصوصاً وأن قوة رسالة الوحدة      واستغالله أداة لمنع تحوله إلى رافعة جديدة للوحدة الوطنية الفلسط         
الوطنية التي حملها االتفاق وجسدها في توزيع األسرى المحررين على كل الفصائل وكل أماكن تواجـد                

اإلسرائيلية السابقة التي حالت دون شمول اتفاقيات تبادل األسـرى          " المحرمات"الشعب الفلسطيني، ومنها    
 أو مـن فلـسطين      ١٩٦٧ر أسرى من القدس المحتلة عـام        التي أبرمها مفاوض منظمة التحرير لتحري     

، باعتبار المنطقتين خارج صالحيات المنظمة بموجب اتفاقيات أوسلو سيئة الـصيت            ١٩٤٨المحتلة عام   
  .الموقعة مع دولة االحتالل

 ومن الحجج التي تسوقها الحرب النفسية االسرائيلية للحط من قيمة االتفاق فلسطينياً وللتغطية على عجز              
ومع أن ذلك مـا زال      . دولة االحتالل داخلياً عدم شمول االتفاق لقيادات فلسطينية أسيرة مقاومة وسياسية          

بحاجة الى تأكيد قطعي، فإن عدم تحرير القيادات األسرى إن تأكد له عالقة وثيقـة بالوحـدة الوطنيـة                   
  .والمصالحة الفلسطينية

براهيم حامد وعبد اهللا البرغوثي وعبـاس الـسيد         فخطر قيادات مثل مروان البرغوثي وأحمد سعادات وإ       
وغيرهم على االحتالل ال يكمن في كون هؤالء أكثر جرأة أو مهارة في مقاومة االحتالل من أي أسـير                   
أو أسيرة سوف يحررهما االتفاق بل يكمن في كونهم قد تعالوا على الوالء الفـصائلي ليتـشاركوا فـي                   

ة وفي حقيقة أن االفراج عنهم سوف يفتح الباب واسعاً أمام تنفيـذ             للوحدة الوطني " وثيقة األسرى "صياغة  
ما اتفقوا على صياغته، وسوف يغير في المعادلة الفلسطينية الداخلية بحيث يرجح كفـة الـساعين إلـى                  
انجاز الوحدة الوطنية في أسرع وقت ممكن، ويحاصر من ما زالوا يتذرعون بأوهام التفاوض الخادعـة                

 كشرط مسبق الستمرار التفاوض كخيار اسـتراتيجي وحيـد، وبالتـالي السـتمرار              لمحاصرة المقاومة 
االنقسام، بقدر ما سيكون خروجهم من سجنهم الصغير إلى سجنهم الكبير قوة دفع ستكون على األرجـح                 

وهذا هو السبب الحقيقي إلصرار حكومة دولـة االحـتالل          . حاسمة في إنهاء االنقسام الفلسطيني الراهن     
  .االفراج عنهمعلى عدم 

غير أن توحد الشعب الفلسطيني في االحتفال باالتفاق كانجاز وطني إلفشال أهـداف الحـرب النفـسية                 
وألن . االسرائيلية ال ينبغي له أن يغطي على حقيقة أن المقاومة توحد والتفاوض يفرق ويثيـر االنقـسام                

سرى يتكلمون لغة واحدة وموحـدة      األسرى هم في األصل مقاومون وقعوا في األسر، فإن المقاومين واأل          
بالرغم من االنقسام المصطنع المفروض على فصائلهم من الخارج، ألن العالقة عـضوية             ) بكسر الحاء (

بين المقاومة وبين األسرى، وقد اثبتها مجددا شمول اتفاق تبادل األسرى على التـزام االحـتالل بتنفيـذ              
نه كجزء من االتفاق، كمـا أعلـن الـشيخ صـالح        مطالب األسرى المضربين عن الطعام اآلن في سجو       

  .العاروري مسؤول ملف األسرى في حماس وعضو الفريق المفاوض على االتفاق
أسر الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط لن يكون األخير طالما احتجـز االحـتالل             "فكتائب القسام تؤكد بأن     

ألربعاء الماضي، وهي الرسالة ذاتهـا التـي        ، كما أعلن أبو عبيدة الناطق باسمها يوم ا        "أسرى فلسطينيين 
أفرجت عن األسير اللبنـاني     ) إسرائيل(لو أن   : "كررها من سجنه قائد كتائب األقصى مروان البرغوثي       
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سمير القنطار وأفرجت عن األسرى الفلسطينيين لما أقدم حزب اهللا على اختطاف الجنديين ولمـا كـان                 
للوحدة الوطنية أبلغ تعبير عن اللغـة       " وثيقة األسرى "، وكانت   "الفلسطينيون اختطفوا الجندي جلعاد شاليط    

الواحدة الموحدة التي يتكلمها المقاومون واألسرى، وكانت المقاومة دائما هي األجدى في تحرير األسرى              
" فـي آي بـي    "من سجنهم الصغير إلى السجن الكبير تحت االحتالل الذي يتحرك المفاوض فيه ببطاقة              

  .ائفاً بحرية موهومةتمنحه إحساساً ز
ويأتي هذا االنجاز الوطني كبصيص نور في النفق المظلم الذي تمر فيه القضية الفلسطينية حالياً، يـأتي                 
من المقاومة ويسلط الضوء على أهمية العودة للمقاومة كمصدر لكل االنجازات الوطنية التي تحققت حتى               

العتراف بوجود ممثل شرعي له حتـى إنجـاز         اآلن، من االعتراف الدولي بوجود شعب فلسطيني إلى ا        
  .االتفاق الحالي لتبادل األسرى أخيراً وليس آخراً

ويأتي هذا االنجاز وسط حملة تيئيس دولية تقودها الواليات المتحدة وتتبنى دعوة دولة االحـتالل إلـى                 
عليه بـديالً   الشعب الفلسطيني من المجتمع الدولي الذي يراهن مفاوض منظمة التحرير           " خفض توقعات "

فواشنطن التي أعلنت آخر إدارتين حكوميتين فيها في عهدي الرئيـسين           . لمقاومة االحتالل على األرض   
مـصلحة  "هـو   " حل الدولتين "الحالي باراك أوباما والسابق جورج بوش أن قيام دولة فلسطينية في إطار             

دة بهذه الدولـة التـي فـشلت وسـاطتها       لها تقيم الدنيا وال تقعدها اليوم لمنع اعتراف األمم المتح         " قومية
المنحازة غير النزيهة في رعاية قيامها خارج إطار المنظمة األممية طوال عقدين من الزمن، كي تتساءل                
وزيرة خارجيتها، هيالري كلينتون، في سياق معارضتها حتى العتراف اليونسكو، إحدى وكاالت األمـم              

، متجاهلـة   " حدود هذه الدولة التي تنظر فيها اليونسكو اآلن        ما هي : "المتحدة، بعضوية دولة فلسطين فيها    
  .أن بالدها كانت أول من اعترف بدولة ال حدود لها حتى اآلن لالحتالل االسرائيلي

إن استمرار دولة االحتالل وراعيها األميركي في حـصار المقاومـة ومطاردتهـا وفـي اتخـاذ كـل                   
اضة ضد االحتالل أمر متوقع ومفهـوم، لكـن اسـتمرار           االستعدادات لمنع الشعب الفلسطيني من االنتف     

مفاوض منظمة التحرير في منح االحتالل كل أسباب كيل المديح للتنسيق األمني معه ألنـه مفيـد فـي                   
، كما قال وزير الحرب ايهود باراك يوم الثالثاء الماضـي،           "العمل الممتاز الجاري لحماية المستوطنات    "

المفاوضات، غير أنه لم يعـد      " ضوءا في نهاية نفق   "ن هذا المفاوض يرى     فهو أمر كان متوقعاً عندما كا     
أمرا متوقعا وال مفهوما بعد أن نفض هذا المفاوض نفسه يده من التفاوض ولجأ إلى األمم المتحدة بحثـا                   
عن بديل للمفاوضات أو عن دعم يعزز موقفه فيها إن استؤنفت ليجد نفسه فقط أمام أبواب موصدة أقفالها                  

تيحها صهيونية وحارسها أميركي، بحيث لم يعد متوقعا وال مفهوما كذلك أن يستمر مفاوض المنظمة               ومفا
في التنسيق األمني لمنع شعبه من اللجوء إلى خيار االنتفاضة الوحيد الذي يظل مفتوحاً أمامـه، ليكـرر                  

بحجـة  " اك انتفاضة ثالثة  لن تكون هن  "، التعهد علنا بأنه     "األيام"الرئيس عباس، في حديثه األخير لصحيفة       
  "!.نخيب آمالهم"، ولذلك فإنه يتعهد بأن "يريدون االنتفاضة"أن االحتالل ودولته هم الذين 

أليست هذه وصفة مثلى الستمرار االنقسام الوطني الذي يفرغ استمراره التفاوض والمقاومة علـى حـد                
اح فيهما معا أو في أي منهما كال على         سواء من الشرط المسبق، المتمثل في إنجاز الوحدة الوطنية، للنج         

حدة؟ إنه أمر محير حقا أن يختار عباس، أو أي مسؤول آخر في موقع القيادة، عـدم توسـيع خياراتـه                     
  .ليستمر في االرتهان لخيار التفاوض الوحيد الذي لم يعد أحد يشك في فشله سوى رئاسة منظمة التحرير

  ١٤/١٠/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين
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   األسرى إنجاز بارز للمقاومةتبادل .٥٩
  عصام نعمان

لـيس عـدد    ” إسـرائيل ”المعنى المستفاد من تبادل األسرى بين الفلـسطينيين و        . المعنى أهم من الحجم     
لوال اإلصرار علـى نهـج المقاومـة    . األسرى المفرج عنهم، بل تعزيز صدقية خيار المقاومة وفعاليته          

ثم إن عدد المفرج عنهم ليس      . مكن النجاح في إطالق األسرى      وأسر غلعاد شاليت في مسار الكفاح، لما أ       
 أسيراً فلسطينياً مقابل أسـير      ١٠٢٧هل اإلفراج عن    . كبيراً فحسب، بل ينطوي على جانب نوعي أيضاً         

واحد إنجاز بسيط؟ أال ينطوي اإلفراج عن جميع الفتيات والنساء واألطفال األسـرى علـى               ” إسرائيلي“
 أسيراً محكومين بالسجن المؤبد وعن عدد من ذوي األحكام المديدة           ٣١٥فراج عن   مزية نوعية؟ أليس اإل   

  إنجازاً نوعياً؟) عشرات السنوات(
في سياق األهمية النوعية والعددية لمزايا صفقة اإلفراج، تبرز أهمية موازية تتمثـل فـي أنهـا تـشمل            

لـذلك  .  والجـوالن والـشتات    المحتلة١٩٤٨معتقلين من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وأراضي        
تعبير عن وحـدة    “خالد مشعل بإعالنه أن إنجاز الصفقة       ” حماس“أصاب رئيس المكتب السياسي لحركة      

 أسيراً  ١٠٢٧فمن أفرج عن    ( . . .) الوطن ووحدة الشعب الفلسطيني من خالل شمولها جميع الفصائل          
  .” أسير الباقين٧٠٠٠سيفرج عن ال 

، أثناء المفاوضات بأن يكون     ”حماس“مقاومة الفلسطينية والعربية تمسك حركة      إلى ذلك، أكبرت فصائل ال    
القائد الفتحاوي مروان البرغوثي واألمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، بين المفرج              

زمة أال يدل هذا الموقف، بصرف النظر عن نتيجته، على وحدة الهدف والنهج لدى الفصائل الملت              . عنهم  
  خيار المقاومة؟

ثمة معنى آخر بالغ األهمية، فقد تجمع آالف الفلسطينيين قرب مسجد الخلفاء في شمالي قطاع غزة فـور       
عن خبر الصفقة، وهم يرددون تأييدهم لكتائب القسام والفصائل التي شاركت في أسر شاليت،              ” اإلفراج“

أال . ” إسـرائيل “ كل األسرى من سـجون       ويدعون إلى أسر المزيد من الجنود الصهاينة لضمان إطالق        
  تؤكد شعارات هذه التظاهرة تجديد التزام الشعب الفلسطيني نهج المقاومة واإليمان بفعاليته؟

ما انعكاسات الحدث على قضية فلسطين في وضعها الحالي علـى الـصعيدين             : ينهض سؤال . . وبعد  
  اإلقليمي والدولي؟

عالية في عروق الشعب الفلسطيني، ما سيؤدي إلـى تـأجيج           ضخ اإلفراج عن األسرى جرعة معنويات       
وذلـك  . مشاعر التأييد الجارف للمقاومة وإرادة االستمرار فيها على صعيدي الوطن المحتل والـشتات              

غير أن دول الغرب    . سينعكس إيجاباً على قضية االعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة في األمم المتحدة            
، وأنها ستحاول   ”إسرائيل“نة الرباعية الدولية ستفسر الصفقة بأنها دليل على مرونة          األطلسي وأوساط اللج  

  .والفلسطينيين” إسرائيل“توظيفها في المساعي الرامية إلى استئناف المفاوضات بين 
البؤر االستيطانية  ” تشريع“بنيامين نتنياهو سيحاول اإلفادة من الحدث لتغطية مشروعه الجديد الرامي إلى            

وال يستبعد أن يطلب الحقاً إلى الواليات المتحدة التلويح         . عشوائية المبنية على أراضٍ فلسطينية خاصة       ال
للسلطة الفلسطينية بأنه على استعداد لوقف هذا المشروع لقاء استئناف المفاوضات بين الطرفين من دون               

  .الشعب الفلسطيني لن يقبل بالتأكيد هذه المقايضة الرخيصة. شروط 
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البعض سيعدها نقطة إيجابيـة     . ى صعيد الرأي العام العالمي، ستتفاوت المشاعر إزاء صفقة اإلفراج           عل
، بينما سيعدها البعض اآلخر دليالً قاطعاً على وجود اآلالف من الفلسطينيين معتقلـين              ”إسرائيل“لمصلحة  

  .لضفة الغربيةاحتاللها ل” إسرائيل“ظلماً وعسفاً واستبداداً، وأنه آن األوان كي تنهي 
إنها إعادة تركيز فلسطين، قضيةً وشعباً، على       . غير أن ثمة حقيقة ساطعة إضافية ال سبيل إلى تجاوزها           

كما أن مـن    . خريطة العالم السياسية، وهو إنجاز سيترك انعكاسات سياسية إيجابية في مختلف الميادين             
، فقـد   ”اإلسـرائيلي ”-الصراع الفلـسطيني  شأن الحدث أن يعيد تلميع دور مصر اإلقليمي، وال سيما في            

  .حرص مشعل على التنويه بدور مصر في المفاوضات الطويلة التي جرت إلنجاز الصفقة
هل يساعد حدث اإلفراج عن األسـرى فـي         : يبقى سؤال مطروح بقوة في األوساط الفلسطينية والعربية       

  توحيد الفصائل الفلسطينية واستكمال ترميم الوحدة الفلسطينية؟
الحقيقة أن نزعة الوحدة والتضامن كانت تجلّت بقوة في اإلضراب العام عن الطعـام المعـروف باسـم                  

ويعتقـد  . الذي شمل األسرى الفلسطينيين من جميع الفـصائل والتيـارات الـسياسية             ” األمعاء الخاوية “
ات، كان عامالً   مراقبون أن شمولية اإلضراب والتأييد الواسع الذي حظي به في األراضي المحتلة والشت            

رئيساً في حمل نتنياهو على إنهاء مماطلته الفاضحة لمسألة تبادل األسرى وبالتالي التراجع عن بعـض                
  .شروطه في هذا المجال

ذلـك أن   . غير أن مرتجيات الشعب الفلسطيني تتجاوز النتائج اإليجابية لحدث اإلفراج الـسابقة الـذكر               
حة الوطنية بين مختلف الفصائل والقوى الفلسطينية، وال سـيما          المطلب األهم واألجدى هو تنفيذ المصال     

أكثر من ذلك، تتوقع أغلبية الفلسطينيين أن يؤجج حدث اإلفراج مـشفوعاً بتنفيـذ              . ” حماس”و” فتح“بين  
المصالحة الوطنية، إلى إطالق انتفاضة فلسطينية ثالثة تنقل قضية فلسطين إلى مرحلة متقدمة على طريق               

  .حريرالتغيير والت
  ١٥/١٠/٢٠١١، الخليج، الشارقة

  
  هل يعودون الختطاف جندي جديد؟.. الضرر األخف .٦٠

  اليكس فيشمان
تناول المصريون دورة المحادثات االخيرة الحاسمة التي أفضت الى توقيع صفقة شاليط باستعداد بصورة              

وقد حـددوا مراكـز     . أساسية وتصميم أكبر كثيرا من كل محاوالت التفاوض السابقة التي توسطوا فيها           
القوة في الجانب االسرائيلي وفي حماس ووجهوا اليها جميع السهام ونفذوا معها جميع الحيل واسـتعملوا                
كل تالعب ممكن وفي ضمن ذلك التهديدات وعدم قول الحقيقة ولم يدعوهم يتهربون حتى حصلوا علـى                 

إمـضوا نحـوهم واجعلـوا      : وهنا وهناك عرفوا ايضا ان يهمسوا لطرف من الطرفين        . جواب أرضاهم 
وهكذا قسموا الكعكة قطعا صغيرة، تنـازال       . موقفكم مرنا شيئا ما وهم في المقابل سيعطونكم شيئا كبيرا         

  .بعد تنازل
كان المصريون محتاجين جدا الى هذا االتفاق الذي يمكنهم من مكسب اقليمي ودولي ازاء الوتـد الـذي                  

وهو وتد تستخدمانه لتعزيز تأثيرهما في العالم العربـي علـى           دقته تركيا وايران في الشأن الفلسطيني،       
وبحسب ذلك أقاموا في جبهة التفاوض منتخبا اشتمل على كبار مـسؤولي االسـتخبارات              . حساب مصر 

المصرية وفيهم نائب وزير االستخبارات الجنرال محمد ابراهيم الذي برغم انه كان يفترض ان يتقاعـد                



  

  

 
 

  

            ٣٣ص                                     ٢٢٩٣:                العدد١٥/١٠/٢٠١١السبت  :التاريخ

كرية تمكينه من التقاعد النه ال بديل عنه في الشأن الفلسطيني االسرائيلي            منذ زمن، ترفض المؤسسة العس    
  .المصري رفعت شحاتة' الموساد'ورئيس 

وفي جانب حماس لم يجعل المصريون هدفهم اقناع رئيس الذراع العسكرية فقط احمد الجعبري وواحـدا                
ع المحيط األقرب من خالد مشعل      من نوابه الذين يتولون ادارة ملف شاليط من قرب، بل عملوا مباشرة م            

وفي الجانب االسرائيلي الزموا كما ينبغي رجل الموساد دافيد ميـدان           . في دمشق ومع مشعل نفسه ايضا     
وكان واضحا للمـصريين    . يورام كوهين ' الشباك'مبعوث رئيس الحكومة الى التفاوض وأكثر منه رئيس         

  .'الشباك'انه لن تتم صفقة اذا لم يرض رئيس 
  امحاتزمن مس

بعد غير قليل من لحظات االزمة اثناء المحادثات، جاء االسرائيليون الى القاهرة يوم االحد االخير التمام                
بيد أنهم علقوا آنئذ ثالثة ايام اخرى بسبب اختالفات في الـرأي            . االمر وكانت رؤوس الفصول قد وقعت     

  .في فصلة هنا وهناك وأكلوا المرار من الوسطاء المصريين
نتنياهو وبـاراك وشـركائهما     : لة من الناس في اسرائيل فقط على علم بالتطورات الصاخبة وهم          كانت ق 

ال ثمانية وال مجلس وزاري مصغر، لكن حقيقـة ان الـصفقة            : كانت السرية مطلقة  . المقربون في السر  
نهايـة  ففي  . تمت سمعوا بها وبتفصيالتها قبل ان يطلب اليهم التصويت على إمضائها ببضع ساعات فقط             

ان الشعرة بين قبول االتفاق ورفضه مرت في        . االمر كان رجل واحد هو الذي اتخذ القرار، هو نتنياهو         
آنئذ قرر نتنياهو ان يتجاوز الخطوط الحمراء التقليدية التـي صـاحبت            . نقطة زمنية ما خالل شهر آب     

رئيس الحكومـة آنئـذ     وضعت على مائدة    . التفاوض في اطالق سراح شاليط في السنين الخمس االخيرة        
  .وثيقة كتبتها حماس في منتصف تموز ونقلها المصريون الى اسرائيل

. بينت الوثيقة وجود امكانية لتجديد التفاوض بحسب نفس المعايير التي رفضتها حماس في شباط االخير              
س ولـي . وقد وعد المصريون اسرائيل آنئذ من جهتهم بأنهم قادرون على جعل حماس توافق على تسوية              

كانت . واضحا ما الذي اعتمد المصريون عليه في التزامهم لكنهم عندنا كانوا ينتظرون هذه البشرى فقط              
هذه فرصة ذهبية بالنسبة لباراك وقيادة جهاز االمن تكاد تكون سببا لتوثيق الحـوار االسـتراتيجي مـع                  

جيتين السرائيل، تركيـا    وتم الحديث في ذلك الوقت عن ضياع الدعامتين االستراتي        . المصريين من جديد  
  .ومصر وكان لجهاز االمن مصلحة بارزة في تمكين مصر من مكسب دولي للوساطة في صفقة شاليط

في مقابل الدراما حول الصفقة تم بين مصر واسرائيل جدل ساخن في قضية المـسؤولية عـن عمليـة                   
يين على أيدي سكان من سـيناء        في الطريق الى ايالت التي قُتل فيها ثمانية مواطنين اسرائيل          ١٢الشارع  

في الوقت الذي جلس فيه دافيد ميدان ويورام كوهين في حـضرة االسـتخبارات              . يسكنون ارض مصر  
، اللواء أمير ايشل الى القاهرة مـع تحقيـق          )شعبة التحقيقات (' أغات'المصرية في القاهرة، جاء رئيس      

 لم يشأ المصريون النظر فـي التحقيـق         .كان كل شيء يقوم آنذاك على دعامة هشة       . الجيش االسرائيلي 
وطلبوا االعتذار لموت الجنود المصريين الذين أطلق الجيش االسرائيلي عليهم النار في زعمهم، بتبـادل               

  .النار مع المخربين على ارض مصر
وفي نهاية المطاف وبرغم ان تحقيق الجيش االسرائيلي ال يدل على ضرورة ما لالعتـذار للمـصريين،                 

وحدث هذا في   . رائيل ألن هذا ما طلبته القيادة المصرية لتهدئة النفوس في الشارع المصري           اعتذرت اس 
فقد كان االعتذار نوعا من التعبير عن الشكر من         . اليوم الذي وقعت فيه صفقة شاليط ولم يكن ذلك صدفة         
  .قبل وزير الدفاع االسرائيلي لجهد الوساطة المصرية
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  وماذا عن االتراك
فالى جانب الرغبة في توثيق الحلف االستراتيجي مع النظام العسكري في           . ن القصة فقط  لكن هذا جزء م   

فكالهمـا  . حلف باراك نتنياهو في القـضية االيرانيـة       : مصر، يقوم حلف استراتيجي آخر ال يقل أهمية       
شريك في ادراك وعلم انه يوجد في القضية الذرية االيرانية عالمـة سـؤال كبيـرة يجـب االسـتعداد                    

. وهذا االستعداد يقتضي اجماعا وطنيا، صفقة شاليط وسيلة مهمة الحرازه، وعطفـا دوليـا             . اجهتهالمو
ولهـذا  . ولهذا توجد أهمية عليا لخفض التوتر الذي ال حاجة له بالنسبة السرائيل، مع مصر ومع تركيـا                

ـ                   دم يصعب عليهم في جهاز االمن ان يفهموا اصرار وزراء في المجلس الـوزاري المـصغر علـى ع
  .االعتذار لالتراك في حين توضع في كفة الميزان تهديدات أكثر جدية بكثير

الثمن واضح وهو تجاوز الخطوط الحمراء التي رسمتها اسرائيل والتي ثبتت مدة سني التفـاوض فـي                 
ففي اللحظة التي أدى فيها رئيس الحكومة الى المتفاوضين توجيهات جديدة           . اطالق سراح شاليط الخمس   

  .لتفاوض خالل اسبوعينانتهى ا
كان أحد الخطوط الحمراء التي تم تجاوزها في الصفقة االفراج عن سجناء امنيين ذوي جنسية اسرائيلية،                

  .وكان هذا امرا محظورا لم يخل به سنين ال في سياق صفقة شاليط وحدها
الفـراج عـن    في جميع االتصاالت التي تمت لالفراج عن أسرى طوال السنين، رأت اسرائيل الضغط ل             

عرب اسرائيليين من السجن من قبل منظمات ارهابية، رأته مسا واضحا بسيادتها ونـسيجها الـسياسي                
هـل  : والموساد هذه المرة سؤاال واحدا فقط وهو      ' الشباك'لكن نتنياهو سأل رئيسي     ). الداخلي والخارجي (

درجـة خطـر    ' الشباك'هم  سيحدث ضرر أمني بسبب االفراج عن العرب االسرائيليين الستة الذين أوال          
  .منخفضة؟

. تبين ان رئيس الحكومة لم يشاور كبار مسؤولي االستخبارات في هذا الخط االحمر حتى تلـك النقطـة                 
وفي اللحظة التي أجاباه بأن اولئك الستة ومنهم طاعن في السن في الرابعة والسبعين سـجن الصـابته                  

 فرق جوهري اذا قيس بما تـم بجـوالت تفـاوض            وهذا. شرطيا ال يشكلون خطرا، وجههما الى االنفاذ      
آنئذ لعب رجال االستخبارات دورا أكثر فاعلية ال باعتبارهم مستشارين وال باعتبارهم مفاوضـين     . سابقة
أو رئـيس الموسـاد     ' الـشباك 'آنئذ حينما كان رئيس     . كان لهم دور حاسم في إقرار السياسة ايضا       . فقط

واليوم حينما أصبح هذان االثنان خارج العمل،       . س الحكومة مثبطا  يقومان على أخامص أقدامهما كان رئي     
ال يقـوم الـى جانبـه اآلن حـراس     . يشعر نتنياهو بحرية أكثر في استعمال سلطته بصفته ربانا سياسيا  

  .مالزمون بل متخصصون يعرفون اماكنهم في اللعبة بين المستوى السياسي والمستوى التنفيذي
ت هذا االسبوع هو بالضبط نفس المخطط الذي رفضته اسرائيل قبل سـنتين  ان مخطط الصفقة التي اتخذ 

  .والذي تغير هو عدد من المباديء الحديدية التي كُسرت. ٢٠٠٩ونصف في آذار 
يوفال ديسكن الى القاهرة مع علم واضح       ' الشباك'آنذاك، قبل سنتين، حضر المبعوث عوفر ديكل ورئيس         

 ٣٢٥وكـان   . طروحا في جدول العمل أسماء أسرى المرحلة االولى       بأن حماس مستعدة للتوقيع، وكان م     
 أسيرا من سكان الضفة يطردون الى غزة والى خارج الـبالد  ١٤٤منهم . منهم ممن اتفق عليهم الطرفان 

 الباقيـة، وجمـيعهم مـن       ١٢٥وفيما يتعلق باالسماء الــ      .  أسيرا الى بيوتهم   ١٨١ويعود الباقون وهم    
ملون عربا اسرائيليين وسكان شرقي القدس، أعلنت اسرائيل انه ال نية لها ألبتـة              األسرى الثقال جدا ويش   

جاء االسرائيليون آنذاك الى القاهرة مع كل ذلك النه كانت معلومة ان حمـاس سـتكون                . ان تفرج عنهم  
 األسير اولئك، على نحو ال تشذ معه اسرائيل عـن المبـاديء             ١٢٥مستعدة الستبدال اسماء اخرى بالـ      
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لكن حماس قررت والسباب    . بل ان الجعبري جاء الى القاهرة للتوقيع على االتفاق        . ي وضعتها لنفسها  الت
  .ما تزال مختلفا فيها داخل اسرائيل، ان تسحب يدها من الصفقة

وخـرج  . آنذاك دخل نتنياهو ديوان رئيس الحكومة وعين مبعوثا جديدا للتفاوض هـو حجـاي هـداس               
سيط الماني كان الطرفان يقبالنه بفضل صيته الذي اكتسبه في التفـاوض            المصريون من الملعب وعين و    

 عرضت اسرائيل وثيقة أكثر مرونـة لكنهـا ال تختلـف فـي              ٢٠١١مع منظمة حزب اهللا، وفي شباط       
  .وأنهى الوسيط االلماني عمله. ورفضت حماس االقتراح وانفجر التفاوض. جوهرها

  خطر لكنه يحتضر
مع تـولي   . افيد ميدان محل حجاي هداس في منصب رئيس فريق التفاوض           في أيار حل رجل الموساد د     

: وهنا ايضا بدأ يلوح التغيير في الموقف االسـرائيلي   . ميدان المنصب عاد المصريون الى الصورة ايضا      
 أسيرا والتي دار حولها     ١٢٥فقد وافقت اسرائيل على أنها ستكون مستعدة بالنسبة لتلك القائمة التي تشمل             

وهنا تجاوزت  .  شخصا لالفراج عنهم   ٣٠ اسما وان تختار منهم      ٧٥ختالف، ان تنقل حماس اليها      جل اال 
كما يسميهم نتنياهو وهم األسـرى األثقـل        ' بي.آي.األسرى الـ في  'اسرائيل خطا أحمر آخر الن اولئك       

  .واصحاب الرتب األخطر العليا من جهة معنوية وموضوعية سيفرج عنهم
 آخرون يفـرج عـنهم السـباب        ٤ مخربا يضاف اليهم     ٢٦يقة عن االفراج عن     تحدثت اسرائيل في الحق   

تستطيع اسرائيل ان تعرض هذا باعتباره تنازال       . أي أنهم خطرون جدا لكنهم مرضى جدا ايضا       . انسانية
لكن حمـاس تـستطيع ان      .  اسما فيهم االسوأ في أعدائنا     ٩٥لحماس النهم في الحاصل العام تنازلوا عن        

تباره تجاوز خطوط حمراء في اسرائيل بشأن االفراج عن أسرى هم قتلة خطرون وقادة              تعرض هذا باع  
  .ايضا

لم تشأ اسرائيل االفراج عن أسرى من سكان شرقي القدس في اطار            . تم تجاوز خط احمر بعد خط احمر      
 وفي نهاية المطاف وافقت علـى     . الصفقة باعتبار ذلك مرة اخرى جزءا من اظهار سيادتها على القدس          

 منهم هم أسرى ثقال ولهذا سيطردون الى غزة؛ فـي آذار            ٢٩ان  . االفراج عن سكان من البلدة الشرقية     
 لم توافق اسرائيل بأي حال من االحوال على االفراج عن بعض النساء المسجونات بسبب القتـل                 ٢٠٠٩

المسجونات بسبب  فكل النساء   :  تنازلت اسرائيل  ٢٠١١وفي تشرين االول    . مثل آمنة منى واحالم التميمي    
  .مخالفات امنية سيفرج عنهن

فهـي اليـوم    . ووافقت اسرائيل ايضا على االفراج عن عدد أكبر من الغزيين الى بيوتهم مما خططت له              
 ٦والـ  .  فقط ١٢٥وقد وافقت في الماضي على االفراج عن        .  اسيرا غزيا الى بيوتهم    ١٣١مستعدة لنقل   

ة حماس العسكرية في السجن التي ُأفرج عنها الى القطاع وحينمـا            الذين اضيفوا الى القائمة جزء من قياد      
تنشر االسماء سيدرك الناس مقدار التنازل النه يوجد ثم قادة ارهاب بارزون مثل جهاد يرمـون وعلـي                  

وبأي صورة نظرت اليهم فان خطرهم حقيقي جدا بحيث ال يهم           . العمودي ووليد عقل وعبد العلي خميس     
  .أو في دمشقأين يتجولون في غزة 

وفـي هـذه    .  أسرى من سكان الضفة الى يهودا والسامرة والقدس        ١١٠ووافقت اسرائيل ايضا على نقل      
انه يمكن العيش مع هذا وانه يمكن       ' الشباك'يزعم رئيس   .  أسيرا حكم عليهم بالسجن المؤبد     ٦١المجموعة  
 من مكوثهم في المنطقة ويـشمل       بمراقبة تحركاتهم في السنين الثالث االولى     ' مقدار خطرهم 'التحكم بـ   

ايضا ان االفراج عن ناس مـن هـذا         ' الشباك'ويعلم رئيس   . ذلك مثوال في االدارة المدنية مرة كل شهر       
النوع يحدث ظواهر مثل صالح عروري وهو سجين فلسطيني من حماس ُأفرج عنه قبل سنة من السجن                 
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السابق ديـسكن   ' الشباك'بة، حاول رئيس    وبالمناس. ويعيش اليوم في دمشق ويعمل تحت كنف خالد مشعل        
  .فقد قام القانون الى جانب القاتل. ان يبقيه في اعتقال اداري بعد االفراج عنه، بال نجاح

  تحلية الحبة المرة
 مـن سـكان الـضفة       ٢٠٣،  ٤٥٠استقر رأي اسرائيل ووافقت حماس على ان يطرد من األسرى الـ            

ان يـذوب   ' الشباك'الى الخارج وذلك بأمل كما قال رئيس         ٤٠وشرقي القدس الى قطاع غزة وان يطرد        
لكـن الحقيقـة ان     .  ألفا من ناس عز الدين القسام وال يشكلون خطرا         ٢٠اولئك الذين يدخلون القطاع في      

صحيح ان رموزا قومية مثل مروان      . اسرائيل ستحرر الى قطاع غزة قيادة حماس العسكرية في السجن         
حسن سالمة سيبقون وراء القضبان، لكن محـدثي عمليـات ذوي خبـرة             البرغوثي أو احمد سعدات أو      

  .سيصبحون أحرارا
عارضت حماس طوال السنين طرد أسرى الى غزة بأعداد كبيرة كي ال يعرض انجازها على انه ظاهرة                 

: ولتحلية حبة الطرد المرة وافقت اسرائيل هذه المرة على صيغة خالقة فيها خمس مراحـل              . طرد مذلة 
 ١٣ آخـرين بعـد      ١٨ مطرودا، ثم    ١٨وافق بعد السنة االولى على ان تعيد من غزة الى الضفة            فهي ست 

 مطرودا  ٥٥سنة، وبعد ذلك بثالث دفعات بين كل واحدة وواحدة خمس سنين سيفرج عن مجموعات من                
  .كل مرة بحسب االسماء التي تختارها اسرائيل

. 'مبلغ الخطـر  'فغسل الكلمات يتحدث اليوم عن      . ان معيار الدم على اليدين لم يعد ذا موضوع منذ زمن          
  .ليثبت لمعاييره الذاتية ومعايير المستوى السياسي' الشباك'وهذه في واقع االمر صيغ بناها 

 في المائة من المخربين المفرج عنهم يعودون الـى نـشاط ارهـابي              ٦٠الى ان   ' الشباك'يشير احصاء   
 تنظيمـا فلـسطينيا     ٢٠تم هذه السنة التعرف على أكثر من        . ويعتقل نحو ثمن منهم ويعودون الى السجن      

الختطاف جندي أو مواطن اسرائيلي في مراحل استعداد مختلفة ويشمل ذلك تحذيرات ساخنة فـي هـذه                 
بأن تهديدات خالد مشعل بالعودة الى اختطاف جندي ستكون نافذة          ' الشباك'وال شك عند رئيس     . االيام حقا 

وهو يعلم ايضا ان أكثر من نصف التحذيرات من         .  في السجون في اسرائيل    الفعل ما بقي أسرى امنيون    
وهكذا فان النشطاء العسكريين الـذين هـم        . اختطاف اسرائيلي تأتي من حماس في غزة أو بتوجيه منها         

 والذين سيعودون الى غزة، وفريق منهم قادة كبار مجربون في منظمـة عمليـات، قـد                 ٣٠٠أكثر من   
  . حافز كبير لالفراج عن اخوتهم الذين بقوا في السجنيسهمون بنصيبهم، مع

 من السجناء المؤبدين وعلى حسب الحـساب        ٢٧٩تفرج اسرائيل في الحاصل العام في صفقة شاليط عن          
 أو أكثر مـن محـرري       ١٠٠٠أما اولئك الـ    .  اسرائيليا ٥٩٩عند الجيش االسرائيلي، قتل هؤالء الناس       

  .'فقط' اسرائيليا ١٧٨ك العمود الفقري لالنتفاضة، فقتلوا صفقة جبريل، الذين أصبحوا بعد ذل
على خلفية هذه المعطيات، اتخذ نتنياهو قرارا شجاعا وقيميا جدا على افتكاك أسرى لكنه قرار سياسـي                 

وهو المخاطرة في شأن ما ليزيل عن جدول العمل سلسلة مشكالت أثقلت الدولة وليوجه انتباهـه                : ايضا
عـرف نتنيـاهو    . لى شؤون أكثر اقالقا في جبهة ايران البعيدة والثورة العربية حولنا          كله وانتباه األمة ا   

كيف يحدد الفرصة السياسية المتعلقة بحاجة حماس الى االقتراب من مصر وحاجة مصر الى ان تعرض                
  . انجــــــــــــــازا باعتبارهــــــــــــــا وســــــــــــــيطة
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  مــازن أبــو . عــارض االمريكيــون فــي الماضــي اتفاقــا مــع حمــاس وليــسوا كــذلك اليــوم
وقد الحظ نتنياهو حقيقة ان العوائق الـسياسية زالـت          . ال يريد االتفاق لكن اآلن ال أحد يحسب له حسابا         

  .يجب اآلن االستعداد للنتائج االمنية المحتملة لهذا االجراء. واستقر رأيه على ان يفعل شيئا
  ١٤/١٠/٢٠١١يديعوت 
  ١٥/١٠/٢٠١١، القدس العربي، لندن

  
  وجهاً لوجه "إسرائيل"تركيا و .٦١

  باتريك كوكبرن
» االنتفاضـة «انقلب العالم السياسي راسا على عقب في الشرق االوسط منذ انـدالع             : ترجمة دنيز يمين  

لم تشهد له مثيالً منذ نهاية االحتالل االمبريـالي         » راديكالي«العربية، وباتت المنطقة في غليان تاريخي       
  .١٩٤٨وتأسيس دولة اسرائيل العام 

االهم الذي يتضح مع الوقت فهو ان البلدان العربية قد تصبح اكثر ديموقراطية في المستقبل،               اما التطور   
هـذا مـا هـو      . لكنها ستكون في الوقت ذاته اكثر ضعفاً لجهة قوة الدولة وقدرتها على صون استقاللها             
  .واضح تماما في العراق، وما هو في طريقه الى التحقق في ليبيا وما قد يحدث في سوريا

هذا ما كـان واضـحا      .  يضمن الصعود النافذ للقوى االقليمية     - المرجح ان يمتد لسنوات      -ذا الضعف   ه
خالل زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الى القاهرة حيث استقبل بحفاوة وزيارة كـل                

 اللـذين   من رئيس الحكومة البريطاني ديفيد كاميرون والرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي الى بنغـازي            
  .استقبال كاالبطال على وقع تصفيق لم يكن ليحظى به اي زعيم عربي آخر

في العديد من الدول العربية، عادت االنقسامات السياسية والطائفية واالثنية الى الظهور مجـددا، بعـدما                
ات فعمق نجاح االنتفاض  . لطالما منعت هذه االختالفات تشكل معارضة موحدة      . كانت مقموعة في السابق   

العربية في تونس وليبيا ومصر وسوريا هو في تشكيل تحالفات ضد النظـام، تجمـع بـين الليبرالـي                   
فبدون هـدف   . اال انها تحالفات هشة   . والمحافظ، العلماني والمتدين، الغني والفقير، المثقف وغير المثقف       

  .االطاحة بالديكتاتور، يبقى القليل ليجمع ما بينهم
ثنية في كثير من الدول العربية، تاريخ طويل، لكنها تعمقت اكثر خـالل العقـد               لالنقسامات الطائفية واال  

في العراق، يعيش السنة والشيعة واالكراد حالة خوف الواحد من االخر، كما يـتهم الواحـد                 . المنصرم
 فـي ). ايرانيون او اتراك او سعوديون او اميركيون      (االخر اكثر مما يفعل الرعاة االقليميون والدوليون        

سوريا، تزداد الكراهية بين السنة والعلويين يوما بعد يوم وبطريقة سامة، فيما ال يزال الـرئيس بـشار                  
  .األسد يعتمد على العلويين، الطائفة الشيعية التي تمثل العمود الفقري لنظام حكمه

 اظهـرت   في اية حال، واضح ان صدى االنتفاضات العربية يرفض استمرار االنظمة اآللية القوية التي             
  .الكثر من نصف قرن الدكتاتورية على انها ثمن السلم االهلي واالستقالل الوطني

، وفي سوريا بعد هزيمة     ١٩٥٦هذا ما بدا صفقة معقولة تم دفعها في مصر ابان أزمة السويس في العام               
 العـام   فإبان. لم يف الديكتاتوريون يوما بوعودهم    ... ، أو حتى في العراق خالل السبعينات      ١٩٦٧حرب  
 كانوا قد حصنوا انفسهم ضد االنقالبات عبر بناء أجهزة االستخبارات المتعددة الوحـدات التـي                ١٩٧٥

كما أخضغت كل مصادر الـسلطة المـستقلة كوسـائل اإلعـالم            . قمعت بوحشية كل انواع المعارضة    
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فتحولت . و حتى السحق  واألحزاب السياسية والنقابات العمالية، باالضافة الى المساجد، للرقابة المباشرة ا         
  .األنظمة العسكرية إلى دول امنية تديرها العائالت الحاكمة شبه الملكية التي احتكرت الثروات

فـي سـوريا    . تجاهلوا مؤيديهم السابقين او حتى خانوهم     . اختصر مبارك واالسد والقذافي كل السلطات     
اك ما يشبه العقد االجتماعي حيث تقدم       في سوريا، كان هن   . ومصر وليبيا، فقدت االنظمة قواعدها الشعبية     

ولكن الرأسمالية غير المقيدة والسوق     . الدولة الوظائف، والحد األدنى لألجور واألسعار الخاضعة للرقابة       
  .الحرة اسقطتا هذا الدعم

عمال مصانع القطن في مـصر      .. فاالنتفاضات حظيت بدعم الطبقة العاملة التي ساندت النظام ذات مرة         
 من بين أول الداعمين لالحتجاجات، وكذلك المناطق الفقيرة والقديمة فـي العاصـمة الليبيـة                كانوا ايضا 
اما في إيران، فعلى النقيض من ذلك، بذلت الحكومة جهودا كبيرة لـضمان أن تبقـى حركـة                  . طرابلس

محصورة بالطبقة الوسطى الى حد كبير، اي بعيـدا عـن جمـاهير جنـوب               » الخضر«احتجاج حزب   
  .طهران

 اذاً، دكتاتوريو القومية العربية، ومعظمهم من استولى على السلطة في الـسنوات التـي تلـت فـوز                   ..
، سقطوا، بل فقدوا مصداقيتهم، حتى ذهـب معهـم متغيـر القوميـة     ١٩٦٧إسرائيل العسكري في العام   

الماضي، فاالنقالبات العسكرية واالحتجاجات الشعبية التي ظللت خمسينات وستينات القرن          . الخاص بهم 
في ميدان التحرير، لـم     . اقيمت كلها تحت الشعارات القومية، فيما انتجت الصحوة العربية قليال جدا منها           

على الرغم مما عرضه التلفزيون االسرائيلي عن انتشار القليـل          (يكن هناك تقريبا الفتات تهاجم إسرائيل       
لجـأ  ...  المحليين، وليس من النفوذ األجنبي     اذاً، ان قلب الثورات هذا العام هي الحرية من الطغاة         ). منها

القذافي عبثا الى منطق القومية، مدعيا ان الثوار كانوا بيادق للقوى األجنبية الراغبة في سرقة ثروة ليبيا                 
فبدا هذا النفاق والدعاية لخدمة مصالحه في وقت امعن القذافي وأبناؤه في سرقة الكثير من هذه                . النفطية

  .الثروة بالذات
ومـن  . هذا ما حدث فعالً في العـراق      .  شك ان القوى االجنبية ستزيد نفوذها في عالم عربي ضعيف          ال

يجوز لنظام األسـد محاولـة      . المرجح أن يحدث امر مماثل في سوريا، حيث الطائفية والقبلية الى تزايد           
. غرار الحالة الليبية  البقاء على قيد الحياة، لكن المعارضة تأمل ايقاف ذلك عبر التهديد بتدخل دولي على               

اما حقيقة ما يعاني منه االسد الذي قد يعيد ضبط االستقرار عبر الممارسات االمنية، فهو تنامي االعتقاد                 
  .لدى حلفائه السابقين بانه سوف يخسر

ينظر اليها اليوم باعتبارها القوة القادمة في الـشرق األوسـط، الديموقراطيـة             . الفائز الواضح هو تركيا   
امـا تـصاعد    .  مليون مواطن وسط ازدهار متزايـد      ٨٠والحكومة اإلسالمية المعتدلة التي تحكم      القوية  

عدائها السرائيل ودعمها للفلسطينيين فيبدو جذاباً للغاية في وقت تحجز الواليات المتحدة نفسها، أكثر من               
  .أي وقت مضى، بخطوات مسدودة مع اسرائيل

. بل أسابيع لتوسيع نطاق جاذبية بالده فـي الـشرق األوسـط           لم يوفر رئيس الحكومة التركية اي جهد ق       
في مصر، ايد اردوغـان     » اإلخوان المسلمين «وليدهش العديد من المحللين في تركيا، ويخفف من توتر          

أوصي .. في نظام علماني، للناس الحرية المطلقة ألن يكونوا متدينين او غير متدينين           «: العلمانية بشراسة 
  .»ال تخافوا العلمانية، فهي ليست عدوا للدين. بدستور علماني لمصر

في المقلب االخر، يشعر الزعماء اإلسرائيليون بالحيرة حول مدى جدية التعاطي مع تركيا على انها قائد                
فهي المرة األولى منذ تأسيس إسرائيل، التي تقف فيها الدول الـثالث األقـوى فـي                . في العالم العربي  
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فبعد تخصصها لفترة طويلة في المبالغة بالتهديد الـذي         .  معارضة لها  -ان   تركيا ومصر وإير   -المنطقة  
  تشكله كل من حماس وحزب اهللا

ومنظمة التحرير الفلسطينية، يجد قادة اسرائيل صعوبة في االستجابة لحالة من الخطورة الحقيقيـة مـع                
  .موقع المختلف تماماالسرائيل الى ال» الصديقين الحليفين«تحول اقوى دولتين اقليميتين من موقع 

. سياسة تركيا النشاء الصداقات اينما كان، من دون صناعة االعداء، امر صعب االستمرار بـه طـويال                
فاذا الحق اردوغان اقواله القاسية ضد اسرائيل بأفعال اقسى تجاهها، فال بـد ان اسـرائيل والواليـات                  

تع بشهر العسل السياسي الذي صنعه لنفسه،       على السيد اردوغان ان يواصل التم     ... المتحدة سيردان ايضا  
  .ولكنه سيكتشف قريباً ان في الشرق االوسط بناء الصداقات مع الجميع، امر مستحيل. على اتساع وقته

  االندبندنت
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