
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   

  
  

    
  
  

  
  
  
  
  

  المصالحة ليست تكتيكا و...  الشخص األخطرإنني تحاول ذبحي وتقول "إسرائيل": عباس
  جزء منها" صفقة الحرائر" أسيرا و١٠٥٠صفقة التبادل شملت : أبو عبيدة

  رسالة من حماس كانت المدخل للمفاوضات الماراثونية لصفقة األسرى: "يديعوت"
  تبادل األسرىسهل إنجاز صفقة " مبارك"سقوط : بركةعلي 

   قد يعرقلن صفقة التبادل"منسيات" أسيرات سبع": يديعوت"

رفضنا عرضاً من عباس: الزهار
 مقابل رفع حصار طبتسليم شالي

  غزة
  

 ٤ص...

  ٢٢٩٤  ١٦/١٠/٢٠١١األحد 



  

  

 
 

  

            ٢ص                                     ٢٢٩٤:                العدد١٦/١٠/٢٠١١األحد  :التاريخ

    :السلطة
 ٥  المصالحة ليست تكتيكا و...  الشخص األخطرإنني تحاول ذبحي وتقول "إسرائيل": عباس.٢
 ٦  ويدعو العتبار يوم إطالق األسرى يوما وطنياهنية يلتقي الفصائل .٣
 ٧  لغزةلجنة عليا لترتيب أوضاع المفرج عنهم : عوض.٤
 ٧  "سايكس بيكو"القيادة الفلسطينية لن تقبل بخرائط جديدة مثل : عريقات.٥
 ٧   يطالب باالعتراف بالهوية الثقافية الفلسطينيةسفير السلطة لدى اليونيسكو.٦
 ٨   صفقة التبادل حول األسرىالسلطة لم تعلم بتفاصيل: قراقع.٧
 ٨ كان على علم مسبق بموعد إنجاز صفقة التبادل عباس : "قدس نت".٨
    

    :المقاومة
 ٩  جزء منها" صفقة الحرائر" أسيرا و١٠٥٠صفقة التبادل شملت : أبو عبيدة.٩
 ٩ القائمة الرسمية والنهائية للدفعة األولى من األسرى المحررينس تعلن حما.١٠
١٠   قد يعرقلن صفقة التبادل"منسيات" أسيرات سبع": يديعوت".١١
١٠   شاليط لن يتعرف على آسريه أو مكان احتجازه: مصدر أمني.١٢
١١  لعمل مكتبها السياسي" البيئة األفضل" دمشق  تعدحماس.١٣
١١   مواقف قطر مع القضية الفلسطينية مشرفة: برهوم.١٤
١٢  تبادل األسرىسهل إنجاز صفقة " مبارك"سقوط : بركةعلي .١٥
١٢  الستقبال األسرى استقبال رسمي وشعبي حاشد ينظّم على معبر رفح :حماس.١٦
١٣   اليوم لتحديد موعد تبادل األسرى"إسرائيل"القاهرة ترعى محادثات بين حماس و.١٧
١٣  "إسرائيل"تفصيل تبادل صفقة األسرى بين حركة حماس و: الحياة.١٨
١٤  نبذة عن بعض األسرى المرشحين لإلفراج عنهم.١٩
١٥     بعد إطالق الدفعة األولى"إسرائيل "شاليط سينقل جوا للعريش وإلى: الشرق األوسط.٢٠
١٦  عن أي أسير إنجاز وطنياإلفراج: الطيراوي.٢١
    
    :اإلسرائيليلكيان ا

١٦  رسالة من حماس كانت المدخل للمفاوضات الماراثونية لصفقة األسرى: "يديعوت".٢٢
١٨  طغالبية اإلسرائيليين تؤيد صفقة شالي: استطالع.٢٣
١٨  تكافئ شاليط وتعده معاقاً عسكرياًلجنة الخارجية واألمن في الكنيست .٢٤
١٨  عن الجنود األسرى" ثمن اإلفراج"توجه إسرائيلي لتبني سياسة جديدة لتقليص .٢٥
١٩  ثلث الفلسطينيين المشمولين بصفقات تبادل سابقة عادوا للمقاومة: نائب إسرائيلي.٢٦
١٩  االستيطان في القدس ال يحتمل النقاش أو الجدل: نائب ليبرمان.٢٧
    

    :األرض، الشعب
١٩   يدخل يومه التاسع عشر"  الخاويةاألمعاء"إضراب : قدورة فارس.٢٨
١٩   سراهم يعدون رسمياً وشعبياً الستقبال أ"الغزيون".٢٩



  

  

 
 

  

            ٣ص                                     ٢٢٩٤:                العدد١٦/١٠/٢٠١١األحد  :التاريخ

٢٠  سعادتها بالصفقة طغت على حزنها لعدم خروج زوجها.. زوجة األسير السيد.٣٠
٢٠  االحتالل يقتحم جنين ومخيمها وبلدة قباطية.٣١
٢١  لنصرته" تجديد البيعة" على حضره اآلالف وشدد" األقصى في خطر"مهرجان : أم الفحم.٣٢
٢١  االحتالل يشرع بطمس معالم أجزاٍء من سور القدس التاريخي: هيئات مقدسية.٣٣
٢١  "إنجازا وطنيا كبيرا"تثني على صفقة تبادل األسرى وتعتبرها " حملة مروان البرغوثي".٣٤
   

   :ثقافة
 ٢١  اختتام فعاليات معرض فلسطين الدولي للكتاب: غزة.٣٥
   

   : األردن
٢٢  ال معلومات عن اجتماع للرباعية في عمان: وزارة الخارجية األردنية.٣٦
٢٢   األسرىمهرجان في مخيم حطين تضامنا مع .٣٧
٢٢    "األمم المتحدة"اعتصام تضامني مع األسرى المضربين أمام .٣٨
   

   :عربي، إسالمي
٢٢ "أسطول الحرية"تركيا تبدأ بإجراءات مقاضاة عسكريين إسرائيليين اعتدوا على .٣٩
٢٣  "العدل الدولية" دولي حول األسرى وتنقل قضيتهم إلى الجامعة العربية تستعد لمؤتمر.٤٠
٢٤  اتصاالت مكثفة لتأييد عضوية فلسطين باليونسكو: الجامعة العربية.٤١
٢٤   عبر مطار العريشا حاجا فلسطينين٦٥٥ ةمغادر: مصر.٤٢
٢٥  يطور معبر رفح " إلسالمي للتنميةاالبنك ".٤٣
   

   :دولي
٢٥    اإلسرائيليةمساع الستئناف المفاوضات الفلسطينية : "الرباعية".٤٤
٢٥   تتوقفأنيجب : بان كي مون قلق من توسيع االستيطان في القدس.٤٥
٢٦ "الرباعية"تقدم باتجاه عقد اجتماع لـ: نواشنط.٤٦
٢٦ مواطنو غزة سئموا حماس والسلطة ستعود إلى غزة : صحيفة أميركية.٤٧
٢٧ مصير مجهول ينتظر األسرى المفرج عنهم : "االندبندنت".٤٨
    

    :مقاالت
٢٧  عبد الستار قاسم...ان القوى والبحث عن دولة فلسطينيةميز.٤٩
٣١   عريب الرنتاوي ...! شاليط؟"كلفة".٥٠
٣٣  حسام كنفاني ...من أسر إلى أسر.٥١
٣٣  أمجد عرار... صفقة التبادل ومناكفاتها.٥٢
٣٥   ناحوم برنياع وشمعون شيفر...تشريح قرار صعب.٥٣
    



  

  

 
 

  

            ٤ص                                     ٢٢٩٤:                العدد١٦/١٠/٢٠١١األحد  :التاريخ

 ٣٩  :كاريكاتير
***  

  
  رفضنا عرضاً من عباس بتسليم شاليت مقابل رفع حصار غزة: الزهار .١

 عضو المكتب أن جيهان الحسينينقالً عن مراسلتها القاهرة من  ١٦/١٠/٢٠١١الحياة، لندن ذكرت 
محمود الزهار، الموجود في القاهرة، االنتقادات التي وجهها وزير الخارجية  »حماس«السياسي لحركة 

لتحقير الصفقة » فتح«الفلسطيني رياض المالكي لصفقة التبادل، بأنها جزء من خطة وضعتها حركة 
أن تسلمه طلب من قيادات الحركة ) أبو مازن(وكشف أن الرئيس محمود عباس . والتقليل من شأنها

: الجندي االسرائيلي األسير غلعاد شاليت ليسلمه لإلسرائيليين في مقابل رفع الحصار عن غزة، وقال
رفضت » حماس«، الفتاً الى أن »أي أن شاليت كان سيتم تسليمه لإلسرائيليين مجاناً من دون مقابل«

  .ذلك
المبعدين الى الخارج او إبعاد وعلى صعيد االنتقادات التي وجهت الى الصفقة، بسبب أعداد األسرى 
، »اللي مش عاجبه ما يطلعش«: الكثير من األسرى الى قطاع غزة وليس الى منازلهم في الضفة، أجاب

  .اي الذي ال يعجبه ذلك فليرفض الخروج من السجن
 استهداف األسرى الذين سيتم اطالقهم، إلى إسرائيلوعلى صعيد ما تردد من وجود ضمانات بأالّ تلجأ 

ليس من المفيد الخوض في هذه المسألة ألن إسرائيل ال «: ي الوقت الذي نفت إسرائيل ذلك، قالف
فكل ... حتى لو كانت الضمانات مكتوبة، فإن ذلك لن يمنعها عن أي فعل«: وزاد» ضمانات لديها

دافها احمد ياسين، وكذلك استه» حماس«، مشيراً الى اغتيالها مؤسس »المقاومين مستهدف لدى اسرائيل
كل هؤالء كان معتقالً في السجون اإلسرائيلية، لكن إسرائيل «: وتابع. القيادي اسماعيل أبو شنب وآخرين

  .»اغتالته
ووكاالت، أن   احمد رمضان    نقالً عن مراسلها  رام اهللا   من   ١٦/١٠/٢٠١١المستقبل، بيروت،   وأضافت  

هم إلى األراضي الفلسطينية في الضفة      الزهار أعلن أنه في لحظة دخول األسرى الفلسطينيين المفرج عن         
على إطالق سراح الجندي اإلسـرائيلي      " حماس"الغربية واألراضي المصرية يوم الثالثاء المقبل، ستعمل        

  .جلعاد شليط
وفي حديث لوكالة أنباء الشرق األوسط المصرية الرسمية، كشف الزهار عن آلية تنفيذ صفقة التبادل في 

سيتم تجميع األسرى المفرج عنهم في موقعين "فيذها بعد غد الثالثاء، قائالً إنه مرحلتها األولى المقرر تن
األول قريب من الضفة الغربية، واآلخر قريب من مصر، ثم يتم تسليمهم إلى الصليب األحمر، وفي 

  ".الوقت الذي يتم فيه دخول األسرى إلى األراضي المصرية والضفة سيتم تسليم الجندي جلعاد شاليط
حماس لن تشارك في تحديد أسماء المفرج عنهم في صفقة تبادل األسرى في "ف الزهار أن وأضا

 أسيراً، ومن المقرر تنفيذها بعد شهرين من انتهاء األولى، فاألمر ٥٥٠مرحلتها الثانية، وسوف تضم 
ى عدة ، إال أنه نبه إلى أن االتفاق مع مصر في هذه المرحلة عل"متروك إلسرائيل في اختيار األسماء

معايير في اختيار األسماء، أهمها من أمضى سنوات طويلة في السجون وتبقى له مدة بسيطة، وكبار 
  .السن وأصحاب األمراض المزمنة
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قدمنا عدة مطالب وحصلنا على نسبة "ونفى تقديم حماس أي مرونة عجلت بتنفيذ صفقة األسرى، وقال 
إن من أبرز : "، وأضاف"٤٠ اسماً تمت الموافقة على ٥٠كبيرة منها، وبالنسبة ألسماء القادة قدمنا نحو 

  ".األسماء التي ُرفضت عبد اهللا ومروان البرغوثي وعباس السيد وحسن سالمة وأحمد سعدات
، وكشف "إن مصر شريك وراعٍ أساسي في كل مراحل التفاوض"وعن الدور المصري في الصفقة قال 

حول الصفقة بعد أيام قليلة من اختطاف شليط " حماس"مصر هي أول من تلقى طلباً من حركة "أن 
 سعت مرة أخرى لكن ٢٠٠٩، إال أنه ثبت لها عدم جدية إسرائيل في التفاوض فتوقفت، وفي )٢٠٠٦(

وجود مصر القوي في كل مراحل "، مؤكداً "إسرائيل لم تستجب فتوقفت أيضاً الصفقة وأخيراً تمت
  ".الصفقة منذ بدايتها وحتى نهايتها

لى سؤال حول جلوس المفاوض الفلسطيني وجهاً لوجه مع المفاوض اإلسرائيلي في اللحظات ورداً ع
  ".لم يحدث ولن يحدث"األخيرة إلتمام الصفقة في القاهرة، أكد الزهار أن ذلك 

  
  المصالحة ليست تكتيكا و...  الشخص األخطرإنني تحاول ذبحي وتقول "إسرائيل": عباس .٢

فاق المصالحة الذي وقع في العاصمة المصرية القاهرة في الرابع من  اتأنأكد الرئيس محمود عباس 
، ليس تكتيكا أو مناورة، معلنا في الوقت ذاته عن ان لقاءه مع رئيس المكتب السياسي لحركة ٢٠١١أيار 

وقال الرئيس في حوار . حماس خالد مشعل في الفترة المقبلة أمر وارد إال ان موعده حاليا غير معلوم
عندما «أجري على متن الطائرة من باريس إلى عمان » األيام»و» الحياة الجديدة« صحيفتي مشترك مع

عقدنا اتفاق المصالحة فاننا لم نفعل ذلك كتكتيك أو مناورة وأنا لم أفكر ابدا في استبعاد حماس فهي جزء 
ائيل ونحن نقول من الشعب ولكن في العالم هناك من يسيء الفهم أحيانا فيقول ان حماس ال تعترف باسر

اذا بقيت حماس في . ان هذا شأن حماس ولكن في حال كانت حماس في الحكومة فهذا أمر آخر
في المعارضة من هم أكثر تشددا، ) االسرائيليين(المعارضة فما شأن العالم بها ومواقفها فهناك عندهم 

ين ويدعون الى طرد كاؤلئك الذين يقولون ان الفلسطينيين ثعابين ويرفضون أي وجود للفلسطيني
  . ؟»)االسرائيليين(الفلسطينيين، فهل نقول انه طالما بقي هؤالء فاننا لن نتحدث معكم 

وردا على سؤال بشأن محاولة اسرائيل اضعافه في الشارع الفلسطيني من خالل استمرارها في 
ني الشخص اسرائيل تحاول ذبحي، تقول ان«االستيطان ورفض متطلبات عملية السالم قال الرئيس 

  . »..األخطر وغيره من الكالم، ولكن
في موضوع االبعاد موقفي «وجدد ترحيبه بصفقة تبادل األسرى وموقفه بشأن موضوع االبعاد قائال 

معروف ولكن اآلن ال نريد ان نفسد فرحة الناس، ال يجوز ان نفسد فرحة مئات العائالت، وبصراحة ال 
م تشملها الصفقة، ولذلك نقول انها صفقة جيدة وسنعمل من أجل أريد ان أزيد هم وغم العائالت التي ل

  . »اإلسرائيليةاالفراج عن جميع المعتقلين من السجون 
هل يمكننا كفلسطينيين ان نتطفل على مصر وهي تحاول عقد صفقة مع اسرائيل بشأن : وردا على سؤال

تضيف فلسطينيين الى الصفقة قال  المعتقل في السجون المصرية بتهمة التجسس، وذلك بان اإلسرائيلي
نحن نتكلم مع األشقاء المصريين، ان خروج أي شخص من السجون االسرائيلية هو مكسب «الرئيس 

  . »لنا
صحيح اننا قطعنا خطوات مهمة في مجلس األمن وغيره وقد اوضحنا «ووجه رسالة للشعب قال فيها 

ى العضوية الكاملة في األمم المتحدة ان القضية قد موقفنا الى العالم ولكن ال يعني هذا حتى لو حصلنا عل
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انتهت، ان الدولة العضو في األمم المتحدة ال تعني االستقالل وال تعني حل كل المشاكل فالطريق يبقى 
طويال ولكننا نضع أرجلنا على السكة وكذلك اذا ما جرت المفاوضات فانها ستستغرق وقتا طويال وقد 

حصل ولكن أي شيء نحصل عليه فانه ال يكفي ان أوافق عليه وتوافق نحصل على حقوقنا وقد ال ن
ومن دون استفتاء عام أنا ال أتحمل مسؤولية . القيادة عليه وانما يتوجب ان يعرض على استفتاء عام

  . »وانما يجب ان يتحمل الشعب المسؤولية فاما ان يقول نعم ويكمل وإما ان يقول ال
ووصف الضغوط التي . هب الى األمم المتحدة وان يذهب للمفاوضاتوأكد انه تعرض لضغوط كي ال يذ

  . »لكن، لدينا قرار وقد نفذناه وذهبنا الى األمم المتحدة«وقال . مورست عليه بأنها ال تحتمل، وصعبة جدا
ووصف اجتماعه مع الرئيس األميركي باراك اوباما في األمم المتحدة قبل يوم واحد من تقديم طلب 

بطبيعة الحال تربطني عالقات طيبة مع الرئيس األميركي «وأضاف . صريح وليس العاصفالعضوية بال
وهي طيبة حتى اآلن ولكن هذا ال يمنع من ان نختلف وأنا أقول لهم دائما نحن أصدقاء لكم ولكن اصدقاء 

  .»نتفق ونختلف أو نتفق فيما نتفق فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما نختلف عليه وهذا معنى الصداقة
ضد طلب انضمام فلسطين لألمم » الفيتو«وأكد ان القيادة ستتخذ القرار المناسب في حال استخدام 

  .المتحدة
وردا على سؤال بشأن تلقي القيادة اي ضمانات عربية بتسديد المساعدات التي ستحجبها الواليات المتحدة 

د منهم شبكة أمان في حال تم قطع لقد تم بحث هذا الموضوع اكثر من مرة، قلنا لهم اننا نري «عباسقال 
وهذا ال يعني انه سيطبق ولكن مع ذلك فاننا سنبقى نطالب حتى نحصل على .. المساعدات وهم قالوا نعم

  .»شبكة امان عربية
نحن لم نأخذ : وقال ان العرب لم يخذلوه في موضوع التوجه الى األمم المتحدة وانما بعض العرب قالوا

سمعنا كالمكم بشكل :  وكنا نظن انها مناورة، في حين قال البعض اآلخرقراراتكم على محمل الجد
في حقيقة األمر نحن لم نكن نناور وهذا مثبت «وأضاف . واضح انكم تريدون الذهاب الى مجلس األمن

حتى المخابرات األميركية واالسرائيلية قالت انه . في اجتماعات لجنة المتابعة لمبادرة السالم العربية
ها فيما كانت تسمع ومن ثم اكتشافها بأن ما استمعت له لم يكن صحيحا، وهذا ليس ذنبي خاب ظن

  . »فاألميركيون واالسرائيليون يعرفون تماما مني شخصيا انني ذاهب الى مجلس األمن
  ١٦/١٠/٢٠١١الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  ويدعو العتبار يوم إطالق األسرى يوما وطنياهنية يلتقي الفصائل  .٣

علن رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية عن تشكيل لجنة وطنية للتحضير الستقبال األسرى أ
  .المحررين ضمن صفقة التبادل بالتنسيق مع مؤسسات ووزارات الحكومة الفلسطينية

جاء ذلك خالل استقباله في منزله السبت، وفداً من القوى الوطنية واإلسالمية، والذين حضروا مهنئين 
وهنأ هنية الفصائل وقياداتها والشعب الفلسطيني وأهالي األسرى بهذا  . صفقة تبادل األسرىبتوقيع

االنجاز العظيم، داعياً إلى اعتبار يوم إطالق سراح األسرى يوماً وطنياً في الضفة والقطاع والقدس 
  .وكافة فلسطين

  ١٥/١٠/٢٠١١، فلسطين أون الين
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  عنهم لغزةلجنة عليا لترتيب أوضاع المفرج : عوض .٤
أكد نائب رئيس الوزراء الفلسطيني بغزة محمد عوض أن لجنة عليا تبحث حالًيا ترتيب أوضاع : غزة

  .األسرى المفرج عنهم لغزة، وتوفير أماكن إقامة لهم
هذه اللجنة تعمل على أكثر من مرحلة "إن : ظهر السبت" صفا"وقال عوض في تصريح خاص لوكالة 

وذلك لتوفير أفضل ) من غير سكان غزة(وضاع األسرى المفرج عنهم لغزة وأكثر من سيناريو لترتيب أ
  ".ما يمكن بحث عندما يأتي المحرر ال يشعر بأي فرق عن حياته بين أهله

ولفت إلى أن اللجنة هذه تدرس حالًيا توفير أماكن عيش وإقامة لهؤالء األسرى تكون على مرحلتين 
نادق أو أماكن بغزة، والثانية دائمة بحيث يتم توفير سكن دائم األولى انتقالية بحيث يقيم األسرى في ف

وأشار عوض إلى أن هذا يتطلب جهًدا ألن عدد هؤالء األسرى المفرج عنهم لغزة  .لألسير المحرر
  .، مؤكًدا أن هذا يحتاج إلى وقت للتنفيذ"وهذا رقم كبير نسبًيا" أسيًرا ١٦٥يصل إلى نحو 

زانية مفتوحة للجنة في إطار ما هو متاح لتوفير إقامة مريحة لألسرى ونبه إلى أن الحكومة وضعت مي
  .المفرج عنهم

  ١٥/١٠/٢٠١١، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  
  "سايكس بيكو"القيادة الفلسطينية لن تقبل بخرائط جديدة مثل : عريقات .٥

يقات إن القيادة الفلسطينية لن الفلسطينية صائب عر" التحرير"أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة : رام اهللا
تسمح باستبعاد فلسطين من الخارطة الجغرافية تحت أي ظرف من الظروف ولن تسمح بمزيد من 

  .أو عام ثمانية وأربعين" سايكس بيكو"الخرائط كـ 
إما أن تعود فلسطين إلى خارطة الجغرافيا، وإما : "امس قال عريقات" صوت فلسطين"وفي حديث إلذاعة 

 المسألة لعب بالوقت على مفاوضات تجري من دون وقف االستيطان وقبول مبدأ حل الدولتين لن تكون
، موضحا ان المبعوث األميركي ديفيد هيل وخالل اجتماعه األخير بالرئيس محمود "وجداول زمنية

عباس طلب عودة المفاوضات مع إسرائيل، لكنه لم يأت بإجابة واضحة من رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
إننا دعونا اللجنة : " عريقاتو تابع. نيامين نتنياهو على وقف االستيطان، مكتفيا بوعد تكرار المحاولةب

، مشيرا الى أن الرئيس "الرباعية إلى تحميل إسرائيل مسؤولية تدمير عملية السالم في وضح النهار
يركا والعالم إذا عباس سأل الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي ما الضرر الذي يلحق بإسرائيل وأم

  .حصلت فلسطين على عضويتها في اليونسكو أو في مجلس األمن
  ١٦/١٠/٢٠١١المستقبل، بيروت، 

  
   يطالب باالعتراف بالهوية الثقافية الفلسطينيةسفير السلطة لدى اليونيسكو .٦

 من خالل  طالب مسؤول فلسطيني الهيئات االممية باالعتراف بالهوية الثقافية الفلسطينية: بترا–باريس 
  .قبول فلسطين في عضوية اليونسكو التي تعنى بشؤون التربية والثقافة والعلوم 

الفرنسية » لوموند« وقال سفير فلسطين لدى اليونسكوالدكتور الياس صنبر في حديث له نشرته صحيفة 
واقعنا امس ان طلب االنضمام رسميا لليونسكو جاء لحث المنظمات الدولية لحماية نظامنا التربوي وم

 انه تلقى تعهدات من اسبانيا بانها ستصوت رسميا في المؤتمر العام  وأوضح.االثرية والحضارية
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لليونسكو في نهاية الشهر الحالي لجانب انضمام فلسطين رسميا لعضوية المنظمة الدولية وكذلك تعهدات 
  .بهذا الخطوة من عدة دول اوروبية اخرى

  ١٦/١٠/٢٠١١الرأي، عمان، 
  
 السلطة لم تعلم بتفاصيل صفقة التبادل حول األسرى: قراقع .٧

 قال وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع أن السلطة الوطنية حكومة ورئاسة لم تكن :رام اهللا
 .شريكا في تفاصيل صفقة تبادل األسرى التي أبرمتها حركة حماس مع اسرائيل

 في آليات هذه الصفقة ال من حيث وضع وقال لم تطلب منا حماس أن نكون شركاء أو حتى مساعدين
 .األسماء وال من حيث اإلجراءات المتبعة حول ذلك

وأشار أننا سوف نستقبل األسرى واألسيرات المحررين استقباال الئقا ومشرفا، وأننا سعيدون جدا بتحرير 
 .عدد من األسرى واألسيرات وإنهاء معاناتهم
حررين سينظم تحت رعاية الرئيس في مقر المقاطعة وفور وأكد قراقع أن استقباال وطنيا لألسرى الم

وقال إن الرئيس أعطى تعليماته لوزارة األسرى  .خروجهم من سجن عوفر حيث يتم تجميعهم
 .وللمحافظين بعمل ترتيبات استقبال لألسرى المحررين في كافة المحافظات

  ١٦/١٠/٢٠١١الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  
 لم مسبق بموعد إنجاز صفقة التبادل كان على ععباس : قدس نت .٨

كشفت مصادر فلسطينية عليمة، الجمعة، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان على علم : رام اهللا
 ٥مسبق بموعد إنجاز صفقة تبادل األسرى الفلسطينيين بالجندي اإلسرائيلي المحتجز لدى حركة منذ 

ع بكافة تفاصيل المباحثات التي تجريها القيادة أن الرئيس أبو مازن كان على إطال" سنوات، مؤكدة 
 .المصرية مع حركة حماس من جهة وإسرائيل من جهة أخرى

إن مسؤولين مصريين أبلغوا أبو " وكالة قدس نت لألنباء" وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ
تصاالت التي مازن بقرب إنجاز صفقة تبادل األسرى بين حماس وإسرائيل، وأن هناك العديد من اال

جرت قبيل اإلعالن عن الصفقة بين مسؤولين في القيادة المصرية والرئيس محمود عباس تمحورت 
 ".حول صفقة التبادل وقرب موعد اإلعالن عنها

أن خطاب الرئيس محمود  عباس أمام مجلس أوروبا حمل مضامين هامة لكافة " وأوضحت المصادر 
 تبادل أسرى تتم مع إسرائيل وأي طرف فلسطيني في إشارة إلى المتابعين بتأكيده على تأييد أي صفقة

 ".صفقة تبادل األسرى بين حماس وإسرائيل
بأن الرئيس أبو مازن كان على علم بإبداء حركة حماس مرونة كبيرة تجاه صفقة التبادل مما " وأكدت 

سراح الجندي عجل من إتمامها بإطالق سراح أسرى فلسطينيين من سجون االحتالل مقابل إطالق 
 ".شاليط

  ١٤/١٠/٢٠١١قدس نت، 
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  جزء منها" صفقة الحرائر" أسيرا و١٠٥٠صفقة التبادل شملت : أبو عبيدة .٩
، الجناح العسكري لحركة حماس، إن صفقة تبادل األسرى المبرمـة           "كتائب عز الدين القّسام   "قالت  : غزة

طينيا من سـجون االحـتالل، مقابـل        مع الجانب الصهيوني شملت اإلفراج عن ألف وخمسين أسيًرا فلس         
  .غلعاد شاليط، الجندي األسير لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة منذ خمسة أعوام

، الناطق اإلعالمي باسم الكتائب في تصريح نـشره الموقـع اإللكترونـي الخـاص               "أبو عبيدة "وأوضح  
مقّرر اإلفراج عـنهم خـالل      ، أن صفقة التبادل شملت إلى جانب األسرى ال        )١٠-١٥(بالكتائب، السبت   

الفترة المقبلة على مرحلتين وعددهم ألف وسبعة وعشرون، ثالثة أسرى من الجوالن المحتل تم اإلفراج               
) سـبتمبر (عنهم، قبل أشهر في إطار هذه الصفقة، وعشرون أسيرة كان قد تّم إطالق سراحهن في أيلول            

ـ    ٢٠٠٩عام   شريط فيـديو يثبـت أن     " كتائب القسام "لها  التي بثت خال  " صفقة الحرائر " ضمن ما يعرف ب
  .شاليط ال يزال حيا

وأضاف، أن من بين المعّوقات التي تخلّلت عملية التفاوض إلتمام الصفقة، البند المتعلق بـاإلفراج عـن                 
في الجولة األخيرة والحاسمة من     " حماس"كبار قيادات األسرى في سجون االحتالل، حيث تمكّنت حركة          

 من كبار قـادة األسـرى الـذين كانـت           ٥٠ أسيًرا ضمن الصفقة من أصل       ٤٤ إدراج   المفاوضات، من 
  .الحكومة الصهيونية ترفض اإلفراج عنهم بشكل مطلق

الحركة أصّرت على أن تشمل الصفقة أسرى المؤبدات، وقد استطعنا أن نحصل علـى              : "وقال أبو عبيدة  
بذلك كسرنا الحواجز والخطوط الحمـراء      من مطالبنا، بما في ذلك موضوع المؤبدات، و        % ٩٥ إلى   ٩٠

  .، كما قال"والمعايير التي كان االحتالل يتحدث عنها ويرفضها رفًضا قاطًعا
وأشار إلى أن سلطات االحتالل كانت ترفض بشّدة ضّم أسرى من القدس المحتلة ومـن داخـل الخـط                   

ثلون خطا أحمـر ال يمكـن       يم" إسرائيليون"مواطنون  "األخضر ضمن صفقات التبادل، على اعتبار أنهم        
بهم، وضمنت اإلفراج عن خمـسين مـن        " حماس"، في حين تمّسكت حركة المقاومة اإلسالمية        "تجاوزه

  .أصحاب األحكام العالية والمؤبدات منهم
، فقد تّم تقليص عـدد المفـرج عـنهم إلـى خـارج             "القسام"وبحسب تصريحات الناطق اإلعالمي باسم      

 أسيًرا فقط، أكّد أنهم سيعودون بعد عّدة سنوات، فـي حـين كـان               ٤٠ة إلى   األراضي الفلسطينية المحتلّ  
  . أسيًرا٢٦٠الجانب الصهيوني يصّر على إبعاد 

  ١٥/١٠/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

  القائمة الرسمية والنهائية للدفعة األولى من األسرى المحررينحماس تعلن  .١٠
سرى الذين سيتم االفراج عنهم ضمن المرحلة االولى من  اعلنت حركة حماس عن قائمة باسماء اال:غزة

وقالت حماس ان  .صفقة تبادل االسرى بين الفصائل االسرة للجندي االسرائيلي جلعاد شاليط واسرائيل
وقد حصلت  . اسيرة فلسطينية٢٧ اسيرا اضافة الى ٤٥٠هذه القائمة هي الرسمية لالسرى والتي تضم 

على نسخة من هذه القائمة، ولالطالع " حماس"حركة المقاومة اإلسالمية من المكتب اإلعالمي ل) سما(
 :اضغط على الرابط التالي

pdf.tP5A111015224046/uploads/com.samanews.www://http  
  ١٦/١٠/٢٠١١وكالة سما االخبارية، 
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   قد يعرقلن صفقة التبادل"منسيات" أسيرات سبع": يديعوت" .١١
ألقت قضية األسيرات الفلسطينيات المشموالت في صفقة تبادل األسرى بين حركة           : كفاح زبون : رام اهللا 

حماس وإسرائيل، بشكوك حول تطبيق الصفقة في الوقت المتفق عليه، بعدما اكتشفت حماس أنها وقعـت              
 مـن الـداخل، غيـر       ٣ أسيرات أخريات، بينهن     ٧ا زال هناك     أسيرة محكومة بينما م    ٢٧على إطالق   

وحتى هذا المجموع مختلف عليه فلسطينيا، إذ تقـول         . محكومات، ولم تشملهن القوائم عن طريق الخطأ      
  .٣٤ وليس ٣٨وزارة األسرى في رام اهللا إن عدد األسيرات هو 

ت الفلسطينيات ما زالت تتفاعل،     اإلسرائيلية أمس، إن قضية األسيرا    » يديعوت أحرنوت «وقالت صحيفة   
وسط تقديرات بأن تؤدي إلى أزمة اللحظات األخيرة، وأن حماس ستطلب من الوفد اإلسـرائيلي الـذي                 
وصل القاهرة أمس، لترتيب تبادل األسرى، الموافقة على اإلفراج عن بقية األسيرات الالتي لـم تـدرج                 

  . أسماؤهن في االتفاق
السياسي لحماس، إن الحركة طلبت من الوسيط المصري التفـاوض          وقال عزت الرشق، عضو المكتب      
لكن المصريين رفضوا الطلب، مشددين علـى ضـرورة احتـرام           . من أجل اإلفراج عن بقية األسيرات     
  .»يديعوت احرونوت«االتفاق الموقع، حسب ما جاء في 
، » أثره علـى الـصفقة     العدد الحقيقي لألسيرات الفلسطينيات قد يترك     «وأضافت الصحيفة، على موقعها     

 أسيرات من الداخل، وهن، لينا الجربوني من عرابة البطوف في الجليل،            ٣الصفقة لم تشمل    «وأوضحت  
وورود قاسم من الطيرة في المثلث، وخديجة أبو عياش من الناصرة، وهو ما سبب حرجا كبيرا لحماس،                 

  .»سرائيليةبعد أن تبين أنها ال تعرف العدد الدقيق لألسيرات في السجون اإل
حماس قدمت أسماء األسيرات المحكومات، وسقطت سهوا كما يبدو         «وقالت مصادر فلسطينية مطلعة إن      

  .»أسماء غير المحكومات
ـ              ضمن  ٧وبحسب مصادر فلسطينية وإسرائيلية، فإن حماس، عادت ونقلت طلبا جديدا بشمل األسيرات ال

ميع األسيرات، لكن من غير المعروف كيف سترد        الصفقة، باعتبار أنها تتضمن باألساس إطالق سراح ج       
  .وأقرت حماس بوجود مشكلة. إسرائيل

  ١٦/١٠/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 
  
  شاليط لن يتعرف على آسريه أو مكان احتجازه: مصدر أمني  .١٢

كشف مصدر أمني أن إجراءات أمنية معقدة صاحبت عملية أسر الجندي الصهيوني جلعاد : خاص
 هذه اإلجراءات ستستمر إلى ما بعد تسلميه للوسطاء عقب اإلفراج عنه في صفقة مؤكداً أن, شاليط
  .التبادل

شاليط لن يستطيع التعرف على آسريه نظرا لعدم رؤيته " :"نحو وعي أمني.. المجد"وأضاف المصدر لـ
حيث عمدت المقاومة إلى أخذ أقصى درجات الحيطة واألمن , لهم بشكل مباشر أو وسط إضاءة واضحة

  ".في هذه اإلجراءات
وأكمل المصدر األمني أن شاليط لن يستطيع التعرف على المكان الذي احتجز فيه ألكثر من خمس 
سنوات أو حتى على معالم واضحة يمكن االستدالل من خاللها على المكان المحتجز فيه وذلك من خالل 

  .الشكل أو األصوات الخارجية
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 بكل ما تملكه من وسائل تقنية حديثة لم تصل إلى أي معلومة وأوضح المصدر أن المخابرات الصهيونية
مضيفاً أن المقاومة ستعرض بعض تفاصيل هذه , يمكن من خاللها الوصول إلى الجندي المختطف

كاشفا في الوقت نفسه أن المخابرات , العملية في وقت ال حق بما ال يتعارض مع السالمة األمنية
أو المكان الذي , عن األشخاص الذين لهم عالقة مباشرة بأسر الجنديالصهيونية لن توقف عملية البحث 

  .احتجز فيه كل هذه المدة
وأشار إلى أن جهاز المخابرات الصهيوني سيخضع شاليط الستجواب شامل على مدار أيام عديدة تتعلق 

ريين لديهم بأدق تفاصيل عملية األسر واالحتجاز واإلفراج كذلك من خالل خبراء أمنيين ونفسيين وعسك
  .خبرة كبيرة في التعامل مع مثل هذه القضايا

 ١٥/١٠/٢٠١١موقع المجد األمني، 
  
  لعمل مكتبها السياسي" البيئة األفضل" دمشق  تعدحماس .١٣

نفت حركة حماس األخبار الواردة عن نيتها بنقل مكتبها من دمشق إلى القاهرة، وأكدت أن : دمشق
وقال عزت الرشق عضو المكتب السياسي للحركة، في  .لسياسي دمشق هي البيئة األفضل لعمل مكتبها ا

أحد بنود اتفاق صفقة “بيان نشر أمس، إن ما أشيع عن مصادر استخباراتية أمريكية وصهيونية، بأن 
، ”إسرائيل“مكاتبها إلى القاهرة كأحد الشروط التي وضعتها ” حماس“تبادل األسرى يتضمن نقل حركة 

، هو كالم عار عن الصحة، ”ناسبة في ظل الظروف التي تشهدها سورياورأت فيها الحركة خطوة م
واعتبر الرشق أن الحركة تجد في دمشق البيئة األفضل لعملها، فهي ترى بموقف القيادة السورية حاضنا 

 .للمقاومة على طريق تحرير فلسطين 
  ١٦/١٠/٢٠١١الخليج، الشارقة، 

  
  رفة مواقف قطر مع القضية الفلسطينية مش: برهوم .١٤

أكد الناطق باسم حركة المقاومة اإلسالمية حماس فوزي برهوم، على أن            :ا ف ب   - ريما زنادة  - غزة
دولة قطر قد سجلت مواقف كبيرة مع الشعب الفلسطيني ومع قطاع غزة المحاصـر وحركـة حمـاس،                  

ـ . مشيراً إلى أنها لها مواقف مشرفة مع القضية الفلسطينية          تترك قطاع غزة    قطر لم " إن": الشرق"وقال ل
المحاصر ومازالت لها مواقف طيبة، ولها صوت قوي ومسموع، ولها بصمة في تحريك ملف األسرى،               
وكان لها تواصل مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشغل للتباحث حول مجريات القـضية                

  .ضية الفلسطينية، مقدماً شكره ألمير قطر والشعب القطري لمواقفه المتعددة مع الق"الفلسطينية
وفي سياق آخر؛ أوضح برهوم، بأنه ال يوجد أي اتصاالت جدية حول لقاء مشعل مع الرئيس الفلسطيني                 

يبدو أن حركة فتح غير جاهزة للمصالحة الفلسطينية فكلما يـتم العمـل إلعـادة               : " محمود عباس، قائالً  
شغالها بهمومهـا الداخليـة وموضـوع       الحوار لتنفيذ آليات المصالحة نجد أن حركة فتح تبتعد نظرا الن          

  ".استحقاق سبتمبر
  ١٦/١٠/٢٠١١الشرق، الدوحة، 
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  تبادل األسرىسهل إنجاز صفقة " مبارك"سقوط : بركةعلي  .١٥
اعتبر ُممثل حركة حماس في لبنان علي بركة، أن سقوط نظام الرئيس المـصري  :  أدهم الشريف - غزة

 يوًما، كـان  ١٧ط الماضي في أعقاب ثورة شعبية استمرت  شبا/ المخلوع محمد حسني مبارك في فبراير     
أحد أبرز العوامل التي سهلت إنجاز صفقة تبادل األسرى بين حركته وحكومة االحتالل التي يتزعمهـا                

  .اليميني بنيامين نتنياهو
ـ     لذي هذا اإلنجاز الكبير ا   "إن  : في حوار ُأجري معه عبر سماعة الهاتف      " فلسطين"وقال بركة في حديث ل

هذا اإلنجـاز   : "، مضيفاً "هو للشعب والمقاومة الفلسطينية بكل فصائلها     " وفاء األحرار "تحقق بإتمام صفقة    
لم يكن يتحقق إال برعاية اهللا وصمود أهلنا في قطاع غزة في تحدي الحـصار والعـدوان اإلسـرائيلي،                   

  ".وبثبات المقاومة وفصائلها
 مصر المزيد من التسهيالت لقطاع غزة فيما يتعلق بمعبـر           توقع ممثل حركة حماس في لبنان أن تقدم       و

رفح، عازياً ذلك إلى أن الضغوط األمريكية سيتم رفعها عن مصر بعد اإلفراج عن شـاليط، إذ كانـت                   
  .أمريكا تمارس ضغوطاتها عليها بسبب أسر شاليط في غزة

تقبلية بشأن فك الحصار، وإعـادة      ، متوقعاً انفراجات مس   "بإتمام الصفقة تنتهي ذريعة هذا الحصار     : "وقال
  .٢٠٠٩، ومطلع ٢٠٠٨إعمار قطاع غزة بعد قرابة ثالثة أعوام على حرب غزة التي اندلعت أواخر 

 ١٥/١٠/٢٠١١فلسطين اون الين، 
  
  الستقبال األسرى استقبال رسمي وشعبي حاشد ينظّم على معبر رفح: حماس .١٦

 والمؤسسات الحقوقية وأساتذة الجامعات حـول       أطلعت حركة حماس، الفصائل الوطنية واإلسالمية     :غزة
  .وحتى إنجاز الصفقة" جلعاد شاليط"مجمل العملية التفاوضية منذ لحظة أسر الجندي الصهيوني 

الترتيبـات  ) ١٠-١٥(وشرح القيادي في حماس إسماعيل رضوان في اجتماعٍ ُعقد بمدينة غزة الـسبت              
ل رسمي مركـزي فـي معبـر رفـح، باإلضـافة            التي تجري الستقبال األسرى الحضور لحفل استقبا      

  .لالحتفاالت المركزية التي ستتواصل في قطاع غزة وصوال إلى المرحلة الثانية من الصفقة
وأطلع رضوان المجتمعين على أوضاع المفرج عنهم من الضفة المحتلة إلى غزة، والذين سيتم ترتيـب                

  . في منازل تليق بهمأوضاعهم في فنادق كمرحلة انتقالية، يتم بعدها تسكينهم
إن مصر قدمت ضمانات لتطبيق الـصفقة،       "وحول الضمانات بعدم استهداف المفرج عنهم، قال رضوان         

، مشدًدا على أن أي اغتيال أو اسـتهداف للمفـرج           "إال أن االحتالل عودنا على نقض االتفاقات والعهود       
  .عنهم سيكون حماقة كبيرة، والمقاومة ستكون لهم بالمرصاد

نبها، أكدت الفصائل على أن الصفقة تعد إنجاًزا للشعب الفلـسطيني ومقاومتـه، مقـدرة الجهـد                 من جا 
  .المصري في إنجازها، وداعية لتطبيق سريع لالتفاق

التي أسر فيها شاليط، داعية السـتمرار       " الوهم المتبدد "وحيت الفصائل الشهداء الذين شاركوا في عملية        
  . تجزة لدى االحتالل لبعض هؤالء الشهداءالجهود لإلفراج عن الجثامين المح

  ١٥/١٠/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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   اليوم لتحديد موعد تبادل األسرى"إسرائيل"القاهرة ترعى محادثات بين حماس و .١٧
تعقد في القاهرة اليوم جولة مباحثات :  يسري محمد-  وصالح جمعة-  هيثم التابعي-  رفح - القاهرة

ع اللمسات األخيرة على صفقة اإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليط، وضلغير مباشرة 
بين فريقي التفاوض الفلسطيني واإلسرائيلي، تحت رعاية مصرية، لوضع آلية تنفيذ صفقة تبادل األسرى 

ة حول ميعاد واللمسات النهائية لها وتوقيت إبرامها ومكان التسلم والتسليم، إليقاف سيل التكهنات اإلعالمي
ومكان التسليم المنتظر للعملية، وخاصة لألسير شاليط، فيما قال مصدر رفيع المستوى من حركة حماس 

كل التفاصيل انتهت، ولم يتبق إال االتفاق حول موعد ومكان التسلم والتسليم، «: »الشرق األوسط«لـ
وأوضح المصدر . »رة أمسوهو ما سنتفق عليه األحد مع الوفد اإلسرائيلي الذي وصل إلى القاه

نعتبرها عملية «: الفلسطيني أن حماس تحيط عملية اإلفراج عن شاليط بسياج من السرية حيث قال
، وأضاف »عسكرية تماثل عملية خطفه تماما، وهي عملية بالغة التعقيد، فسماء غزة مراقبة ليال ونهارا

  .»فهو سر حربي.. تواجده في غزةنسعى جاهدين أال ينكشف مكان أسر شاليط خالل فترة «المصدر 
ووفقا للمصدر، الذي رفض ذكر اسمه، فإن بعض المفاوضين الفلسطينيين سيبقون في القاهرة للعودة إلى 

هي لحظة تاريخية وانتصار كبير للشعب «: األراضي الفلسطينية مع األسرى المفرج عنهم، قائال
 يقضون أحكاما طويلة األمد، لن يعودوا لكنه أوضح أن كثيرا من المفرج عنهم، ممن» الفلسطيني

لألراضي الفلسطينية بل سيتوجهون لبعض البلدان العربية واإلسالمية لفترة زمنية متفق عليها قبل أن 
  .يعودوا لديارهم مجددا

من جهة أخرى، توقعت مصادر إسرائيلية أن تجرى عملية المبادلة على األراضي المصرية في موقع ما 
  .لم يكشف عنه بعد، خالل هذا األسبوعفي صحراء سيناء 

  ١٦/١٠/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 
  

  "إسرائيل"تفصيل تبادل صفقة األسرى بين حركة حماس و: الحياة .١٨
رئيس الحكومة في غـزة     جتماع الفصائل الفلسطينية مع     كشف مصدر شارك في ا    : فتحي صّباح    -غزة  

 أسيراً، مـن    ٤٣٥، وقال إنها تتضمن إطالق      سرى   تبادل األ  تفاصيل الصفقة » الحياة«إسماعيل هنية لـ    
 من القطاع يمثلـون  ١٣١ في المئة من الصفقة، و٧١ من القدس والضفة الغربية يمثلون نحو        ٣١٥بينهم  
 أسـيراً مـن     ١٤٥وأضـاف أن    .  في المئة  ١ ويمثلون   ٤٨ في المئة منها، وسبعة من فلسطيني الـ         ٢٨

 أسـيراً مـن     ١٣٠سيمضون ثالث سنوات فيها، فيما سيعود        ١٨الضفة سيبعدون إلى القطاع، من بينهم       
 إلى منازلهم في الضفة، وسيتم إطالق       ١١١غزة إلى بيوتهم، وواحد سيتم إبعاده إلى الخارج، فيما سيعود           

وأشار إلى أن عدداً من أسـرى الـضفة         .  أسيراً ٤٠ امرأة، وسيبلغ عدد المبعدين جميعاً إلى الخارج         ٢٧
وكشفت أن رفع الحصار اإلسـرائيلي المفـروض علـى          .  خالل الفترة المقبلة   سيخضع إلجراءات أمنية  

  .»لم يكن ضمن الصفقة«القطاع منذ سنوات طويلة بسبب شاليت 
الذين » حماس«، أن االسرى البارزين من »الحياة«في غضون ذلك، كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لـ 

، أبلغوا رئيس الفريق )في آي بي(مة رفضت اسرائيل اطالقهم وتصفهم الحركة بالشخصيات المه
الفلسطيني المفاوض في صفقة التبادل أحمد الجعبري، رسالةً مفادها إنجاز الصفقة وعدم السماح بإفشالها 

  .أو توقفها بسبب عدم إدراج أسمائهم ضمن قوائم األسرى الذين سيتم إطالقهم
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البرغوثي قائد «: لبرغوثي، قالتمروان ا» فتح«وعلى صعيد عدم إطالق القيادي البارز في حركة 
فهو عندما يخرج من السجن لن يجلس في منزله، بل قطعاً سيعاود ممارسة نشاطه ... سياسي له اعتباره

لذلك فإن اإلفراج عنه ال يمكن أن يتم عبر هذه ... كزعيم سياسي له حجمه ومكانته في حركة فتح
اسرائيل رفضت اطالق البرغوثي، كما رفضت «: ، في إشارة الى صفقة تبادل األسرى، مضيفة»الصفقة

ربط مسألة االفراج عنه بالصفقة، ألنها تراه قضية منفصلة تماماً، وأنه يجب ان يخرج في مقابل ثمن 
البرغوثي مطروح لدى الكثيرين كبديل للرئيس «ولفتت الى ان . »سياسي هي من يحدد ماهيته ومعاييره

هذا األمر حسبة سياسية «، معتبرة أن » وأجواء تحددها اسرائيللذلك فإن إطالقه مرتبط بمناخ... عباس
  .لكنها لفتت الى ان إنجاز صفقة التبادل هذه سيمهد بشكل ما لإلفراج عن البرغوثي. »بحتة

ليس «: أحمد سعدات، وقالت» الجبهة الشعبية«في الوقت ذاته، استبعدت المصادر اطالق األمين لعام لـ 
وعزت انجاز الصفقة . »الى إطالق سعدات قريباً، وموقفه أصعب من البرغوثيهناك في األفق ما يشير 

مصر بذلت مساعي حثيثة من أجل انجاز «: الى جهد مصري متواصل طيلة خمس سنوات، وقالت
وضعت أسس عملية التبادل، وشاركت مع الجانب «، مشيرة الى انها »صفقة التبادل طيلة خمس سنوات

األسرى، وكان الفريق المصري حريصاً خالل مفاوضاته مع الفريق الفلسطيني في وضع اسماء 
االسرائيلي على ضرورة االفراج عن االسرى المهمين، وكذلك على أهمية تقليص حجم عدد األسرى 

عن االسرى من ابناء » الفيتو«واشارت الى ان مسألة رفع اسرائيل . »الذين سيتم إبعادهم الى الخارج
 ُحسمت منذ نحو عام، كما ان موافقة اسرائيل على اطالق جميع النساء ١٩٤٨ـ القدس وأبناء مناطق ال

عام ) ديسمبر(أنجزت منذ اكثر من عام، الفتة الى ان الصفقة كانت على وشك أن تنجز في كانون األول 
  .، لكن رئيس الوزراء اإلسرائيلي حينذاك إيهود أولمرت تراجع فجأة٢٠٠٩

 جميع اسماء االسرى الذين سيفرج عنهم كُشف بمعرفة وزارة العدل أن» الحياة«وكشفت المصادر لـ 
وأوضحت أن . االسرائيلية، مشيرة الى ان بعض االسماء استغرق ستة اشهر حتى تمت الموافقة عليه

أثناء «كانت حريصة على أن يكون الدور المصري رئيسياً وراعياً للصفقة، مشيرة الى أنه » حماس«
ي كان يقودها فرهارد كونراد، كانت حماس على اتصال مستمر بالجانب الوساطة االلمانية الت

وكان كونراد قبل أن ينسحب من الملف على تواصل دائم مع الجانب المصري لالسترشاد ... المصري
  .»به وأخذ نصحه
لوال الدور المصري الذي استغرق أداؤه خمس سنوات من الترتيب ووضع أسس هذه «: وقالت المصادر

، مشيداً بجهود كل من رئيس االستخبارات السابق عمر سليمان والوزير الحالي » لما تم انجازهاالصفقة،
واكد أنه في أول زيارة لمسؤول . مراد موافي، الذي استكمل المسيرة وأضاف اليها وأصّر على إنجازها

أكد أهمية اسرائيلي عقب شغل موافي منصبه، شدد على ضرورة تقليص أعداد األسرى المبعدين، كما 
، حتى يمكن إبرام »في آي بي«أن تتضمن الصفقة أعداداً كبيرة من االسرى المهمين الذين يطلق عليهم 

  .الصفقة
  ١٦/١٠/٢٠١١الحياة، لندن، 

 
  نبذة عن بعض األسرى المرشحين لإلفراج عنهم .١٩

ـ            ١٩٦٢ولد في   : يحيى السنوار  اً أطلـق    في مخيم خان يونس لالجئين في قطاع غزة، أسس جهازاً أمني
، وشن هذا الجهاز حملة ضد      ”حماس“في الثمانينات بعد فترة قصيرة من تأسيس حركة         ” مجد“عليه اسم   



  

  

 
 

  

            ١٥ص                                     ٢٢٩٤:                العدد١٦/١٠/٢٠١١األحد  :التاريخ

ويعتبر السنوار أبرز شخصية سيتم اإلفـراج       . المشتبه في تعاونهم مع االحتالل وجرى قتل الكثير منهم          
انه ساعد  ” اإلسرائيليين“عض  والذي يقول ب  ” حماس“عنها، وشقيقه هو محمد السنوار القائد العسكري في         

  .جلعاد شاليت ” اإلسرائيلي“في وضع خطة المقاومة التي أسفرت عن أسر الجندي 
 وعملت مراسلة لمحطة تلفزيون محلية قبل انضمامها للجناح المـسلح           ١٩٨٠من مواليد   : أحالم التميمي 

ت بنقـل بعـض منفـذي       ، ساعدت أحالم في اختيار أماكن لشن عمليات للمقاومة فيها واتهم          ”حماس”ل
وصـدر  .  شخـصاً    ١٥ حيث قتل    ٢٠٠١العمليات إلى هذه األماكن ومنها مطعم للبيتزا في القدس عام           

  .وقال مصدر فلسطيني إنها ستنفى إلى األردن .  حكما بالسجن مدى الحياة ١٦ضدها 
 واتهمتهـا   ٢٠٠٢جرى اعتقالها في    .  في مدينة جنين بالضفة الغربية       ١٩٧٦من مواليد   : قاهرة السعدي 

بتجنيد نشطاء وتهريب أسلحة ومرافقة منفذي عمليات استشهادية لمهاجمة أهداف في عمليات            ” إسرائيل“
 ٣٠لحركة الجهاد اإلسالمي، وصدر ضدها ثالثة أحكام بالسجن مدى الحياة، باإلضافة إلى السجن لمـدة                

  .عاماً أخرى 
 استخدمت منى التي كـان      ٢٠٠١كانون الثاني عام    /في يناير . مقاومة فلسطينية من بير نباال      : آمنة منى 

وتظاهرت . إلى مقتله   ” إسرائيلي“ عاماً إحدى غرف الدردشة عبر اإلنترنت الستدراج         ٢٤عمرها آنذاك   
وصدر ضدها حكم   . بأنها سائحة أمريكية وأقنعته بالذهاب معها إلى الضفة الغربية حيث قتل بالرصاص             

  .بالسجن مدى الحياة 
 في مخيم جباليا لالجئين في شمال قطاع غزة، كان قائداً لوحدة قتالية             ١٩٥٧من مواليد   : تحةمحمد الشرا 

ايالن سـعدون وآفـي     ” اإلسرائيليين“والتي خطفت الجنديين    ” ١٠١“تعرف باسم   ” حماس”خاصة تابعة ل  
 وصدرت ضـده ثالثـة      ١٩٨٩حيث قتال، وألقي القبض على الشراتحة عام         . ١٩٨٩ساسبورتس عام   

  . عاماً ٣٠م بالسجن مدى الحياة وحكم منفصل بالسجن لمدة أحكا
آفـي  ” اإلسـرائيلي “ بقتـل الجنـدي      ١٩٨٣أدين الشقيقان كريم وماهر يونس عام       : كريم وماهر يونس  

 بعد مغادرة قاعدته العسكرية في مرتفعات الجوالن، وحكـم عليهمـا،            ١٩٨٠برومبرج الذي اختفى عام     
  . الحقاً إلى السجن مدى الحياة باإلعدام ولكن جرى تخفيف الحكم

 عاماً، أدين بتخطيط وتنفيـذ      ٧٨إذ يبلغ من العمر     ” إسرائيل“أكبر سجين فلسطيني تحتجزه     : سامي يونس 
  .عملية خطف الجندي برومبرج 

وكان قد اعتقل عـام     .  عاماً خلف القضبان     ٣٣عميد األسرى الفلسطينيين حيث أمضى      : نائل البرغوثي 
وقال لصحيفة فلسطينية بعـد     . ” إسرائيلياً“قتلت  ” فتح“ماء لفرقة اغتيال تابعة لحركة       واتهم باالنت  ١٩٧٨

 .” نحن مجرد جنود عائدين لقواعدنا“سماع نبأ اإلفراج عنه قريباً إنه بعد كل هذا السنوات من األسر 
  ١٦/١٠/٢٠١١الخليج، الشارقة، 

  
   إطالق الدفعة األولىشاليط سينقل جوا للعريش وإلى إسرائيل بعد: الشرق األوسط .٢٠

أن يتم بعد ظهـر     » الشرق األوسط «رجحت مصادر فلسطينية مطلعة تحدثت إليها        :صالح النعامي : غزة
بعد غد نقل شاليط على متن طائرة مصرية وليس برا كما ذكر سابقا، بحضور ممثلي الصليب األحمـر                  

حركة حماس، إلى مدينة العريش     ورجال المخابرات المصرية وممثلين ألمان، باإلضافة إلى عناصر من          
 أسـيرا   ٤٧٩وعند وصوله إلى هناك تشرع مصلحة السجون اإلسرائيلية في اإلفـراج عـن              . المصرية

فلسطينيا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد وأحكاما عالية، بحيث يتم نقلهم جميعا إلى الضفة الغربية وقطاع               
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وأوضحت المصادر أنـه بعـد      . ا لنقلهم إلى تركيا    منهم سينقلون إلى القاهرة استعداد     ٤٠غزة، باستثناء   
التأكد من اإلفراج عن جميع المعتقلين الفلسطينيين المتفق بشأنهم في المرحلة األولى سيتم نقـل شـاليط                 
بطائرة عسكرية خاصة من مطار العريش إلى قاعدة عسكرية في جنوب إسرائيل حيث سيلتقي عائلتـه،                

ناك سيغادر القاعدة العسكرية برفقة طبيب نفسي عسكري إلى         ومن ه . ويخضع لفحوصات نفسية وصحية   
  .مستوطنة متبسيه هالل القريبة من الحدود اللبنانية، التي تقطن فيها عائلته

  ١٦/١٠/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 
  
   عن أي أسير إنجاز وطنياإلفراج: الطيراوي .٢١

ة فتح أن االفراج عن أي أسير هو أكد اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحرك: الخليل
إنجاز وطني فكيف بخروج ألف أسير، مباركاً لألسرى وعائالتهم بخروجهم مذكراً أنه ال يزال هناك 

 آالف أسير يقبعون في سجون االحتالل نقول لهم أنهم سيبقون في عقولنا وقلوبنا اال أن يتم ٥أكثر من 
 من اسرى الحرية، اإلسرائيليةك سالم دون تبييض السجون تحريرهم قريباً بإذن اهللا، وأنه لن يكون هنا

جاء ذلك في كلمة ألقاها أمس االول الجمعة في قرية بيت أوال الواقعة شمال غرب مدينة الخليل بحضور 
اللواء ابراهيم المصري ورئيس البلدية الحاج راتب العملة والدكتور محمد الحروب أمين سر اإلقليم 

 .ات رسمية ومدنية وحشد كبير من ابناء القريةوأعضاء اإلقليم وشخصي
وقام اللواء الطيراوي بعد تأديته صالة الجمعة في مسجد القرية بتفقد األرض التي تم اقتالع األشجار 
منها و المراد مصادرتها في القرية مشدداً أن هذه األرض أرضنا وعلينا التمسك بها وأن اإلحتالل ال 

 واشجارنا، داعياً أهل القرية الى عدم التفريط بذرة تراب من أرضهم في يحاربنا فقط بل يحارب أرضنا
ظل مواصلة االستيطان اإلسرائيلي وبناء جدار الضم والتوسع وتهجير الفلسطينيين وغيرها من السياسات 
الممنهجة الهادفة إلى اجتثاث الفلسطيني من أرضه ووطنه وتحطيم معنوياته وبتر انتمائه لتاريخ اجداده 

 .نضاالته المشروعةو
  ١٦/١٠/٢٠١١الحياة الجديدة، رام اهللا،  

  
  رسالة من حماس كانت المدخل للمفاوضات الماراثونية لصفقة األسرى: "يديعوت" .٢٢

اإلسرائيلية أن المدخل إلى المفاوضات الماراثونية التي أدت » يديعوت أحرونوت«ذكرت صحيفة : لندن
ل في رسالة مفاجئة وصلت من حركة حماس إلى المفاوض في النهاية إلى إبرام صفقة األسرى، تمث

  .اإلسرائيلي، ديفيد ميدان، عبر وسيط غير إسرائيلي
بفضله نشأت صلة مع «وقالت الصحيفة في عددها أمس إن ميدان سافر للقاء الشخص الغامض الذي 

 له رسالة بتواتر نشأ وضع ينقل فيه إلي رسالة وأنا أنقل«، حيث يؤكد المسؤول اإلسرائيلي أنه »حماس
  .»شبه يومي

تبادل الرسائل قام به ميدان من خالل اثنين من مساعديه من شعبة االستخبارات «وتقول الصحيفة إن 
، موضحا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير )الشباك(وجهاز المخابرات العامة ) أمان(العسكرية 

  .» لوكر، كانوا على علم بما يجريالدفاع إيهود باراك، والسكرتير العسكري يوحنان
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وفي يونيو . ورويدا رويدا، حسب الصحيفة، تبين أن حماس مستعدة ألن تخفض من سقف مطالبها
الماضي بات واضحا لميدان أن لديه قناة حوار مستقرة مع حماس، فقرر تنفيذ قفزة كبيرة إلى ) حزيران(

  .كتوبة يعرض فيها صيغة منطقية للصفقةاألمام وطلب من الوسيط أن يأتي له من حماس بوثيقة م
وفي نهاية يونيو بعثوا إلى ميدان بالوثيقة، التي لم تكن سهلة، ولكنها . واستجاب رجال حماس للطلب

شهدت على استعداد للمرونة ساعد في حلحلة موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وبعد وقت قصير 
  . وقررت إسرائيل أن هناك حاجة إلى دولة وسيطةتقرر توجيه المفاوضات إلى مسار مؤطر وملزم

هذه المرة، فهم ميدان أن من األفضل أن ال يكون الوسيط غربيا، بل جهة «: وتابعت الصحيفة تقول
إقليمية ذات نفوذ وهكذا، في تطور مفاجئ على نحو ظاهر، عاد المصريون ليكونوا العرابين بدال من 

  .»األلماني الذي ترك المهمة
أبدوا جدية، ومسؤولية وتصميما مثيرا لإلعجاب «: يس المخابرات، يورام كوهين، عشية الصفقةوقال رئ

  .ورفضت إسرائيل عرضا تركيا للتدخل. »لدفع المفاوضات إلى األمام
حماس، دعا المصريون ممثلي الطرفين إلى » وثيقة«الماضي، وبعد أن وصلت ) تموز(وفي نهاية يوليو 

وفي مراحل . ى األهرامات، تحت إجراءات أمنية مشددة، وبدأوا العملمفاوضات في فندق مطل عل
 أشخاص، وعلى رأسهم ٤التفاوض األولى مثل إسرائيل ميدان وحده في المفاوضات، بينما مثل حماس 

 ٦نزار عوض اهللا، عضو المكتب السياسي، وعلى مدى شهرين ونصف الشهر، خاض المفاوضون 
  . في غرف منفصلة ولكن متجاورة، يتنقل الجنراالت المصريون بينهاجوالت ماراثونية، وجلست الوفود

مفاوضي حماس والمندوب اإلسرائيلي تجادلوا على كل تفصيل، ولكنهم حافظوا «وقالت الصحيفة إن 
وكان واضحا أن الطرفين يجتهدان لالقتراب من بعضهما البعض، حتى وإن . على أجواء طيبة ومريحة
الخلفية االستخبارية لميدان ومعرفته بالعالم «، مشيرة إلى أن » واآلخر في مأزقكانوا يعلقون بين الحين
تبادلنا النكات مع المصريين، وفي نهاية المطاف، وبعد مئات «: ، حيث يؤكد»العربي لعبا دورا حاسما

  .»الساعات من المحادثات بدأت حماس تؤمن أنه يمكن الوصول إلى صفقة معي
إن االختراق الكبير في المفاوضات بدأ قبل نحو أسبوع، في جولة «:  قولهونقلت الصحيفة عن ميدان

المحادثات التي جرت قبل لحظة من يوم الغفران فقد غدا نتنياهو متفائال بينما مارس رئيس المكتب 
السياسي لحماس، خالد مشعل، الضغط على رجاله إلبداء المرونة واتفق على الصيغة، ولم يتبق اآلن 

ويوم األربعاء الماضي وصل إلى مصر رئيس المخابرات، يورام كوهين، . »ق على األسماءغير االتفا
إلجمال التفاصيل األخيرة، وعاد بسرعة، ويوم الغفران وافق المجلس الوزاري الثماني على مسودة 
 .االتفاق، وعاد كوهين إلى مصر وفي حقيبته قائمة السجناء التي تبدي إسرائيل استعدادها لتحريرهم

صحيح، هذه صفقة عسيرة الهضم «: يقول كوهين. وصباح يوم الثالثاء وقع االتفاق باألحرف األولى
 ألف مقاتل من كتائب عز الدين ٢٠في غزة يوجد .. للغاية، إال أنها األفضل التي يمكن أن نحصل عليها

رة إلى ملعب الحكومة ومساء الثالثاء، انتقلت الك. » جدد آخرين لن يسقط العالم علينا٢٠٠القسام، ومع 
ورغم ذلك تحدث تقريبا مع . اإلسرائيلية التي دعاها نتنياهو إلى جلسة طارئة بعد أن ضمن األغلبية فيها

ولكن حتى هو لم يؤمن بأن التأييد سيكون جارفا بهذا القدر، . كل الوزراء وطلب منهم أن يقفوا إلى جانبه
 . ضدها٣ وزيرا مقابل ٢٦إذ صوت لصالح الصفقة 

  ١٦/١٠/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن
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  طغالبية اإلسرائيليين تؤيد صفقة شالي: استطالع .٢٣
علـى  » حمـاس « أعلن أكثر من ثلثي اإلسرائيليين تأييد االتفاق مع حركـة            : أ ف ب   -القدس المحتلة   

 وأفاد استطالع للرأي أجري لحساب    .  أسيراً فلسطينياً  ١٠٢٧اإلفراج عن الجندي غلعاد شاليت في مقابل        
 في المئة من األشخاص الذين سئلوا عن آراءهم يدعمون هـذا            ٦٩التلفزيونية الخاصة، أن    » ١٠شبكة  «

ويؤيد اإلسرائيليون هذا االتفاق على رغم      .  في المئة، أما الباقون فلم يبدوا رأياً       ٢٦االتفاق، فيما يعارضه    
، »فاقم الوضع األمني إلسرائيل   سي« في المئة منهم يعتبرون أن اإلفراج عن األسرى الفلسطينيين           ٦٢أن  

ورداً على سؤال عن الدوافع التي حملـت رئـيس          .  في المئة منهم انه لن يؤثر في شيء        ٣٢فيما يعتقد   
 في المئة فقـط مـن       ٢٢، قال   »حماس«الوزراء بنيامين نتانياهو على الموافقة على عقد هذا االتفاق مع           

 في المئة مـن اإلسـرائيليين فـي         ٣٥يعتقد  و. »من اجل مصلحة إسرائيل   «األشخاص انه تصرف فقط     
 في المئة انه تصرف مـدفوعاً باعتبـارات         ٣٥المقابل، أن نتانياهو رضخ لضغوط الرأي العام، ويعتبر         

سياسية إلضعاف الرئيس محمود عباس الذي طلب أخيراً في األمم المتحدة قبول عضوية دولة فلـسطين                
  .عية التي تعصف بإسرائيل منذ الصيفأو لتحويل االهتمام بحركة االحتجاج االجتما

  ١٦/١٠/٢٠١١، الحياة، لندن
  
  وتعده معاقاً عسكرياًكافئ شاليط تلجنة الخارجية واألمن في الكنيست  .٢٤

قررت لجنة الخارجية واألمن في الكنيست اإلسرائيلي االعتراف بالجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط فـور              
-١٥العبري، فقد اتخذ القـرار الـسبت        " واال"حسب موقع   وب .عودته إلسرائيلي علي انه معاق عسكري     

، وفقا لمطلب عضو الكنيست يسرائيل حسون من حزب كاديما حيث سيحق لشاليط الحصول              ٢٠١١-١٠
   %.٢٠على نسبة عجز في اإلعاقة تصل ل

 ١٥/١٠/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين
  
  الجنود األسرىعن " ثمن اإلفراج"توجه إسرائيلي لتبني سياسة جديدة لتقليص  .٢٥

أفادت مصادر أمنية مسؤولة في تل أبيب، بعزم الجيش اإلسرائيلي السعي نحو تبني سياسة : الناصرة
وبحسب المصادر ذاتها، فإن وزير الحرب إيهود باراك  .جديدة في إبرام صفقات تبادل مستقبلية محتملة

، على تطبيق توصيات "حماس"سيعمل بعد إنجاز صفقة تبادل األسرى مع حركة المقاومة اإلسالمية 
اللجنة العامة التي ترأسها مئير شامغار، الرئيس األسبق للمحكمة العليا، بشأن تحديد معايير وأسس 

  .إلبرام صفقات تبادل مستقبلية محتملة" التنظيمات اإلرهابية"واضحة تحّدد مسار التفاوض مع 
تفادياً الستمرار سقوط إسرائيل "ا مستقبالً وشّددت المصادر، على وجوب تثبيت هذه المعايير والعمل به

  .، وفق تعبيرها"في المنزلق الخطير الذي يرغمها على دفع ثمن متزايد مقابل اإلفراج عن أسراها
، والتي تقضي "حماس"وكانت الحكومة اإلسرائيلية قد صادقت على إبرام صفقة التبادل مع حركة 

 بينهم كافة األطفال والنساء، مقابل إطالق سراح جلعاد باإلفراج عن ألف وسبعة وعشرين أسير فلسطيني
  .شاليط، الجندي اإلسرائيلي األسير لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة منذ خمسة أعوام

 ١٥/١٠/٢٠١١قدس برس، 
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  ثلث الفلسطينيين المشمولين بصفقات تبادل سابقة عادوا للمقاومة: نائب إسرائيلي .٢٦
، يسرائيل حسون، بأن ما نسبته أكثر مـن ثلـث           "الكنيست"لمان اإلسرائيلي   أفاد النائب في البر   : الناصرة

األسرى الفلسطينيين، الذين تّم اإلفراج عنهم في إطار صفقات تبادل سابقة، قد عادوا لعمليات المقاومـة                
  .ضدهم، وفق وصفه" اإلرهاب"ولتنفيذ هجمات ضد اإلسرائيليين وممارسة ما أسماه 

، إن ما   "الشاباك"ابقاً منصب نائب رئيس جهاز المخابرات الداخلية اإلسرائيلي         وقال حسون، الذي شغل س    
عـادوا لممارسـة    "بين ثالثين وأربعين في المائة من الفلسطينيين الذين شملتهم صفقات تبـادل سـابقة               

، "مع ذلك فمن الصعب التكهن بناء على ذلك ماذا ستكون تداعيات الصفقة الحاليـة             "، وأضاف   "اإلرهاب
  . تقديرهوفق

 ١٥/١٠/٢٠١١قدس برس، 
  
  االستيطان في القدس ال يحتمل النقاش أو الجدل: نائب ليبرمان .٢٧

أكّد نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي، داني أيالون، على عزم حكومته مواصلة مشاريعها  :الناصرة
  ".تخرج عن إطار أي جدل بهذا الخصوص"االستيطانية في القدس المحتلّة، على اعتبار أنها 

، إن القدس هي خارج أي جدل حول )١٥/١٠(وقال أيالون، في تصريحات صحفية أدلى بها السبت 
إسرائيل واصلت أعمال البناء وستواصلها "أعمال البناء والتوسع االستيطاني في الضفة الغربية، وأضاف 

  ".مستقبال في جميع أحيائها
 ١٥/١٠/٢٠١١قدس برس، 

  
  يدخل يومه التاسع عشر " اوية الخاألمعاء"إضراب : قدورة فارس .٢٨

أعلن رئيس نادي األسير الفلسطيني قدورة فارس، امس، إن المعلومات شـبه            :  احمد رمضان  -رام اهللا   
األكيدة التي حصل عليها تفيد أن ادارة مصلحة السجون أخبرت األسرى بإنهاء ملف األسرى المعزولين               

  .امد، ومحمود عيسىعبد اهللا البرغوثي، ابراهيم ح: باستثناء ثالثة، هم
هناك بوادر لحل قضية العزل، حيث أخبر ضباط الـسجون المعتقـين   : "وقال فارس في تصرح صحافي  

وأكد فارس أن    ".بأن ملف العزل سينتهي بشكل كامل باستثناء ثالثة أسرى، وهم من كوادر حركة حماس             
، "ه صاحب القرار بـالعزل    ، بصفت "الشباك"مصلحة السجون رمت الكرة في ملعب جهاز االمن الداخلي          "

ان ادارة سجن ريمون اكدت للمعتقلين ان الشاباك سـينهي عـزل كـل االسـرى باسـتثناء                  : "موضحاً
  ".المذكورين الثالثة

 ١٦/١٠/٢٠١١المستقبل، بيروت، 
  
   يعدون رسمياً وشعبياً الستقبال أسراهم"الغزيون" .٢٩

ن القطاع استعداداتهم السـتقبال أبنـائهم       واصل أهالي األسرى المنوي إطالقهم م     :  فتحي صّباح  -غزة  
المحررين، وطلى ذوو كثير من األسرى جدران منازلهم من الداخل والخارج وزّينوا غرف النوم التـي                
خصصوها ألبنائهم األسرى وصالونات استقبال المهنئين بصورهم واألعالم واألنوار وأعمال الزينة، كما            

جية تهنئ بالصفقة وإطالقهم، وكذلك فعل عدد من الفـصائل،          كتبوا شعارات على جدران المنازل الخار     
التي تعتبر الصفقة إنجازاً تاريخياً لها، فنصبت مسرحاً ضخماً في الهواء الطلق فـي              » حماس«خصوصاً  
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ساحة الكتيبة غرب غزة التي دأبت على تنظيم احتفاالت انطالقتها فيها خالل الـسنوات األخيـرة التـي         
  .د األمور في القطاعسيطرت فيها على مقالي

علـى قطعـة    » ربيع األحرار «أمس في رسم جدارية فنية بعنوان       » مركز غزة للثقافة والفنون   «وشرع  
المجاور لوزارة األسرى   » غاليري االتحاد « متراً، وارتفاع مترين ستعلق في       ٥٠قماش يصل طولها إلى     

ناً مع األسرى الذين يواصلون إضـرابهم  تضام« فناناً تشكيلياً في رسم الجدارية       ٢٠ويشارك  . في المدينة 
 يوماً احتجاجاً على ممارسات مصلحة السجون القمعية المستمرة في حقهـم            ١٩عن الطعام منذ أكثر من      

  .»والتي تتجاوز كل القوانين الدولية
 ١٦/١٠/٢٠١١الحياة، لندن، 

  
  سعادتها بالصفقة طغت على حزنها لعدم خروج زوجها.. زوجة األسير السيد .٣٠

فرحة منقوصة ما زالت عائلة األسير عباس السيد من طولكرم تعيشها، مع غياب :  خالد كريزم- غزة
رب العائلة خلف قضبان االحتالل اإلسرائيلي، خاصة بعد أن عرفت العائلة أن اسمه غير ُمدرج ضمن 

  .صفقة تبادل األسرى مع األسير اإلسرائيلي لدى المقاومة الفلسطينية جلعاد شاليط
مختلفاً عن باقي زوجات األسرى التي " فلسطين"عندما تحدثت لـ" إخالص السيد"ور زوجته كان شع

على الرغم من أن زوجي : "بدأت حديثها بالقول وتنشغل في هذا الوقت بالتحضير الستقبال أزواجهن
 كل غير ُمدرج ضمن صفقة تبادل األسرى، إال أنني مبسوطة جًدا، واهللا ليست مجاملة وإنما أقولها من

  ".إنجاز الصفقة عرس فلسطيني للعرب والمسلمين أجمعين(..) قلبي 
صحيح أن عدد المفرج عنهم قليل بالنسبة أللوف تتمنى أن تتنفس الحرية، : "ثم واصلت.. سكتتَ قليلًا

وعّبرت زوجة األسير عن  ".ولكن حتى لو كان أسيًرا واحًدا فإننا سنعتبره إنجاًزا، وسنفرح من أجله
أنا فرحة أكثر من زوجات األسرى الذين تقرر اإلفراج عن أزواجهن، : "شديد بالصفقة قائلةًفرحها ال

  )".وفاء األحرار(بصفقة تبادل األسرى 
 ١٥/١٠/٢٠١١فلسطين اون الين، 

  
  االحتالل يقتحم جنين ومخيمها وبلدة قباطية .٣١

يم جنين وبلدة قباطية، وسط  اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر امس مدينة ومخ: بترا–رام اهللا 
وذكرت مصادر أمنية محلية، أن قوات االحتالل اقتحمت المدينة  .إطالق قنابل صوتية واعيرة نارية

والمخيم بقوة عسكرية مكونة من عشر آليات وسط إطالق القنابل الصوتية واألعيرة النارية، بعد أن 
يم، في خطوات استفزازية، مشيرة إلى أن شبان جابت آلياتها مركز المدينة ومعظم أحيائها وأزقة والمخ

  .المخيم رشقوا قوات االحتالل بالحجارة والزجاجات الفارغة
وذكرت المصادر أن قوات االحتالل اقتحمت بلدة قباطبة بسبع آليات سارت في شوارعها وسط اطالق 

 .كثيف للنيران
  ١٦/١٠/٢٠١١الرأي، عمان، 
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  لنصرته" تجديد البيعة"حضره اآلالف وشدد على " األقصى في خطر"مهرجان : أم الفحم .٣٢
األقصى في "مساء أمس الجمعة، مهرجان " الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني"نظمت  :أم الفحم
، بمشاركة عشرات اآلالف )١٩٤٨شمال فلسطين المحتلة عام (السادس عشر، في مدينة أم الفحم " خطر

لنصرة " تجديد البيعة"لمتحدثين في المهرجان على رسائل وتركزت كلمات ا .من فلسطينيي الداخل
، إلى جانب الحث "في ظل ما يتعرض له من مخاطر وتهديدات متكررة من االحتالل"المسجد األقصى 

على تفعيل قضية األسرى الفلسطينيين والعرب داخل السجون اإلسرائيلية، عشية إعالن التوصل لصفقة 
  ". حماس"بين االحتالل وحركة تبادل األسرى 

  ١٥/١٠/٢٠١١قدس برس، 
  
  االحتالل يشرع بطمس معالم أجزاٍء من سور القدس التاريخي: هيئات مقدسية .٣٣

أفادت هيئات مقدسية بشروع بلدية القدس االحتاللية بتغيير معالم أحياء إستراتيجية : القدس المحتلة
ة، بهدف إنشاء حديقة تلمودية يتم ربطها بحدائق أخرى تم وتاريخية في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتل

وأشارت إلى قيام االحتالل بوضع يده على المساحة الممتدة من بابّي األسباط  .االنتهاء من تشييدها سابقاً
والساهرة من بوابات البلدة القديمة، وذلك باستجالب وتوزيع كميات كبيرة من التراب األحمر في هذه 

يداً لزراعتها وإقامة حديقة تلمودية فيها، باإلضافة إلى اإلعداد إلقامة وإنشاء رصيف مبلط المساحة، تمه
  . بالحجارة في الموقع ذاته

وقد حذّرت الهيئات والمؤسسات مقدسية من خطورة هذه الخطوة على البلدة القديمة والمسجد األقصى 
 بصلة لتاريخ أو تراث عربي أو إسالمي طمس كل ما يمت"المبارك، الفتة إلى أّن هذه األعمال تتضمن 

  ".في إطار المخطط االستراتيجي لتهويد المدينة المقدسة ومعالمها البارزة
  ١٥/١٠/٢٠١١قدس برس، 

   
  "إنجازا وطنيا كبيرا"تثني على صفقة تبادل األسرى وتعتبرها " حملة مروان البرغوثي" .٣٤

ر مروان البرغوثي على إتمام صفقة تبادل األسرى أثنت الحملة الشعبية إلطالق سراح األسي :رام اهللا
إنجاًزا وطنًيا كبيًرا وضع حًدا لمعاناة عدد "والجانب اإلسرائيلي، واعتبرت الصفقة " حماس"بين حركة 

وقالت الحملة،  ".كبير من األسرى الفلسطينيين منهم العشرات ممن أنهوا عقوًدا داخل سجون االحتالل
إن الصفقة وضعت حدا لمعاناة ذوي األسرى ): "١٥/١٠(سخة عنه السبت ن" قدس برس"في بيان تلقت 

  ".يليق بهؤالء األبطال"، ودعت الجماهير الفلسطينية إلى إقامة استقبال "الذين من المقرر تحررهم
  ١٥/١٠/٢٠١١قدس برس، 

  
  اختتام فعاليات معرض فلسطين الدولي للكتاب :غزة .٣٥

، فعالياته التي دامت على مدار )١٥/١٠(، السبت ٢٠١١ اختتم معرض فلسطين الدولي للكتاب :غزة
وأكد وزر الثقافة في غزة الدكتور محمد المدهون خالل حفل االختتام  .خمسة عشر يوماً على التوالي

  على أن معرض فلسطين الدولي للكتاب هو قصة الشعب الفلسطيني المثقف الذي يتحدى الحصار بكل 
  



  

  

 
 

  

            ٢٢ص                                     ٢٢٩٤:                العدد١٦/١٠/٢٠١١األحد  :التاريخ

 هي جزء من العمق العربي الثقافي، بل إن فلسطين هي ملهمة هذا العمق أشكاله، مشيراً إلى أن فلسطين
  .العربي ملهمة الثورات العربية بكتابها وعلمائها ومثقفيها

  ١٥/١٠/٢٠١١قدس برس، 
  
  ال معلومات عن اجتماع للرباعية في عمان: وزارة الخارجية األردنية .٣٦

اد اجتماع اللجنة الرباعية الدولية على أرضها نفت األردن تأكيد انعق: عبد الرؤوف أرناؤوط: رام اهللا
األسبوع القادم، وقال الناطق الرسمي باسم وزارة خارجيتها السفير محمد الكايد إنه ال توجد معلومات 
. مؤكدة حتى اآلن بشأن عقد اللجنة الرباعية اجتماعها في عّمان، مشيراً إلى أن األمر لم يحسم بعد

احتمال عقد "صدر أمس أنه ال شيء واضح حتى اآلن، مشيراً إلى أن وأوضح الكايد في بيان صحفي 
االجتماع في عمان يوم الثالث والعشرين من الشهر الحالي متوفر، وكذلك فإن احتمال عدم عقده متوفر 

  ".أيضاً
  ١٦/١٠/٢٠١١الوطن أون الين، السعودية، 

  
   األسرىمهرجان في مخيم حطين تضامنا مع  .٣٧

نظم حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي االردني في مخيم حطين مساء امس : نين اسماعيل حس-الرصيفة 
مهرجانا تضامنيا مع االسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل االسرائيلي بمناسبة يوم االسير الفلسطيني 

وقال عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول في اتصال هاتفي من  .
 اسيرا واسيرة ، حيث نحتفل بقيم ١٠٢٧اننا نعيش لحظات االحتفال بقرب االفراج عن  قطاع غزة، 

  .الصمود لشعبنا وقيم مواجهة العدو الصهيوني 
بدوره قال عضو المكتب السياسي للحزب مسؤول المنظمة الحزبية لمحافظة الزرقاء عماد المالحي، ان 

طنية التي جسدوها قوال وفعال ، مبينا ان اي اسير يخرج من االسرى الفلسطينيين يعيشوا الوحدة الو
  .سجون االحتالل هو انتصار للقضية الفلسطينية 

  ١٦/١٠/٢٠١١الدستور، عمان، 
  
  »  األمم المتحدة«اعتصام تضامني مع األسرى المضربين أمام  .٣٨

ا امام مكاتب االمم نظمت اللجنة االردنية للتضامن مع االسرى الفلسطينيين امس اعتصاما مفتوح: عمان
واكد عدد من المعتصمين الذين  .المتحدة في عمان للمطالبة باالفراج عن االسرى في السجون االسرائيلية

يواصلون اضرابهم عن الطعام لليوم الرابع على التوالي استمرارهم باالعتصام لحين االستجابة لمطالبهم 
  .األسرىباالفراج عن 

  ١٦/١٠/٢٠١١الدستور، عمان، 
  
  "أسطول الحرية"تركيا تبدأ بإجراءات مقاضاة عسكريين إسرائيليين اعتدوا على  .٣٩

يعكف القضاء التركي على البدء في اتخاذ اإلجراءات القانونية لمحاكمة مائة وأربعة وسبعين : أنقرة
ة ضابطاً ومسؤوالً عسكرًيا إسرائيلياً، بتهمة تسببهم بقتل تسعة متضامنين أتراك كانوا على متن سفين

  . المتوجهة بحراً لكسر الحصار عن قطاع غزة" أسطول الحرية"
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المّدعي العام محمد عاكف اكينجي من محكمة اسطنبول، تقّدم "فقد ذكرت مصادر إعالمية تركية أّن 
بطلب إذن رسمي من وزارة العدل التركية، من أجل اتخاذ إجراء جنائي ضد جنود ومسؤولين عسكريين 

التركية، التي كانت ضمن أسطول الحرية " مرمرة"اركتهم في االعتداء على سفينة إسرائيليين، يشتبه بمش
  ". من العام الماضي) مايو(الدولي لكسر الحصار عن غزة في أيار 

إصدار مذكرة توقيف دولية بحق اإلسرائيليين المتهمين، "وأضافت المصادر أّن المدعي العام، طلب أيضاً 
ركي من تل أبيب، تزويده بأسماء هؤالء المتهمين، دون أن يتلقى جواباً بعد أسابيع من طلب القضاء الت

  ". حتى اآلن
 ١٥/١٠/٢٠١١قدس برس، 

  
  "العدل الدولية"الجامعة العربية تستعد لمؤتمر دولي حول األسرى وتنقل قضيتهم إلى  .٤٠

لقرارات  اتخذ مجلس جامعة الدول العربية أواخر األسبوع الماضي سلسلة من ا: وكاالت–بيت لحم 
  .المهمة المتعلقة بقضية األسرى التي خصصت الجلسة الطارئة من أجلها

وأكد مجلس جامعة الدول العربية على قرار سابق كان اتخذه قبل عامين وينص على متابعة تكليف 
المجموعة العربية في نيويورك لتقديم طلب للجمعية العامة لألمم المتحدة الستصدار قرار بطلب رأي 

 من محكمة العدل الدولية في الهاي حول الوضع القانوني لألسرى الفلسطينيين والعرب في استشاري
  .سجون االحتالل

وقرر المجلس إجراء االتصاالت والمشاورات من أجل عقد اجتماع للدول األطراف في اتفاقية جنيف 
ة لهذا الموضوع في قرار الرابعة والثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب، وذلك استنادا الى الفقرة الخاص

 والذي طالب بعقد اجتماع للدول األطراف في تلك االتفاقيات والطلب ١٠/٦٤/٢٠٠٩الجمعية العامة رقم 
  .من هذه الدول تحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية بموجب هذه االتفاقية

 بتكثيف حمالتها وقرر المجلس تكليف سفارات الدول العربية وبعثات الجامعة العربية في الخارج
السياسية واإلعالمية لدى المجتمع الدولي للتعريف بقضية األسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب الذين 

  .يقبعون في سجون االحتالل بمن فيهم القيادات السياسية والتشريعية
إلرسال لجنة وقرر مجلس الجامعة تكليف المجموعة العربية في نيويورك بتقديم طلب الى األمم المتحدة 

دولية للتحقيق ولتقصي الحقائق حول األوضاع في سجون االحتالل اإلسرائيلي وفحص مدى التزام 
) مايو(اسرائيل بأحكام وقواعد القانون الدولي ودعم طلب منظمة الصحة العالمية الصادر في أيار 

 المتردية في  بإرسال بعثة تقصي حقائق مع الصليب األحمر الدولي حول األوضاع الصحية٢٠١٠
  .سجون االحتالل اإلسرائيلي

وطالب المجلس اللجنة الدولية للصليب األحمر في جنيف بتحمل مسؤولياتها القانونية واإلنسانية تجاه 
األسرى وقيامها بتكثيف اتصاالتها مع السلطة القائمة باالحتالل بوقف الممارسات واالنتهاكات الخطيرة 

على ترتيب زيارات تفتيش دورية للسجون والمعتقالت اإلسرائيلية وفقا بحق األسرى والمعتقلين والعمل 
  .لالتفاقيات والمعاهدات الدولية

   مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ومجلس حقوق اإلنسان ولجنة مناهضة إلىوقرر المجلس دعوته 
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ن والعرب وتكثيف جهودها التعذيب في كشف االنتهاكات اإلسرائيلية بحق األسرى والمعتقلين الفلسطينيي
  .بهذا الخصوص

  ١٦/١٠/٢٠١١الغد، عمان، 
  
  اتصاالت مكثفة لتأييد عضوية فلسطين باليونسكو: الجامعة العربية .٤١

كشفت تقارير للجامعة العربية عن جهود واتصاالت مكثفة تقوم بها المجموعة العربية  :الشرق - القاهرة
مع المجموعات التي تنتمي إلى المنظمات والحركات مع المجموعات المختلفة في اليونيسكو وكذلك 

ومع دول ذات ثقل معين لحشد الجهود استعدادا للمؤتمر ) ٧٧ مجموعة الـ-حركة عدم االنحياز(الدولية 
 نوفمبر المقبل، وذلك لكي يعتمد المؤتمر ١٠ أكتوبر الجاري وحتى ٢٥العام لليونيسكو الذي سيبدأ في 

  .ونيسكو بالموافقة على انضمام فلسطين لعضوية المنظمةتوصية المجلس التنفيذي للي
وكشفت تقارير الجامعة أن المعركة في اليونسكو لن تكون سهلة ألن الواليات المتحدة وعددا من الدول 
الغربية تمارس ضغوطا مباشرة وغير مباشرة لعدم التصويت لصالح انضمام فلسطين إلى منظمة 

ا لمعركة فلسطين المنتظرة في الجمعية العامة لألمم المتحدة في حال اليونسكو، في معركة مشابهة تمام
  .فشل جهودها في الحصول على قرار من مجلس األمن بحقها في العضوية الكاملة في األمم المتحدة

واعتبرت الجامعة العربية أن قرار المجلس التنفيذي لليونسكو في مطلع الشهر الجاري شكل بروفة 
منتظر خوضها في المؤتمر العام، حيث خاضت الدبلوماسية العربية بقيادة مصر للمعركة الكبرى ال

والجامعة العربية معركة قوية ضد المعارضة األمريكية، والسلبية األوروبية إزاء طلب ضم فلسطين 
  .لليونسكو

إلضافة إلى ووفقا لتقارير الجامعة العربية فإن الدبلوماسية المصرية لعبت دورا مهما في هذه المعركة، با
الدول العربية األخرى األعضاء في المجلس التنفيذي وهي الجزائر والسعودية والمغرب والكويت 

  .وسوريا وتونس
وفي المقابل حاولت الواليات المتحدة . كما أيد القرار عدد كبير من الدول من مناطق جغرافية متعددة
م تفلح إال في جمع أربعة أصوات وهي األمريكية أن تحشد األصوات ضد القرار العربي، ولكنها ل

صوتها، باإلضافة إلى ثالثة دول أوروبية هي ألمانيا ورومانيا والتفيا، والدول الثالث خرجت عن 
  .اإلجماع األوروبي باالمتناع عن التصويت

  ١٦/١٠/٢٠١١الشرق، الدوحة، 
     
   عبر مطار العريشا حاجا فلسطينين٦٥٥ ةمغادر: مصر .٤٢

 حاجا فلسطينيا األراضي ٦٥٥ مطار العريش الدولي محمود عربي مغادرة أعلن مدير عام :رفح
المصرية عبر مطار العريش الدولي على متن أربع رحالت جوية انطلقت إلى األراضي السعودية من 

  .مطار العريش خالل يومي الجمعة والسبت 
 هاشم، الذي أكد أن البعثة وقال إنه غادر برفقة الحجاج الفلسطينيين بعثة طبية برئاسة الدكتور ناصر

  ستقوم بعالج المرضى سواء بأمراض طارئة أو مزمنة، إضافة إلى عالج المرضى من حجاج الدول 
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األخرى، مشيرا إلى أنه تم تطعيم جميع الحجاج قبل خروجهم من قطاع غزة، وأنه تم إلحاق بعض 
  .ي قد تواجه الحجاج األمصال الالزمة مع البعثة كوقاية من بعض األمراض الطارئة، الت

  ١٦/١٠/٢٠١١الخليج، الشارقة، 
  
  يطور معبر رفح " اإلسالمي للتنميةالبنك " .٤٣

 أعلن البنك اإلسالمي للتنمية بصفته مديراً لبرنامج دول مجلس التعاون الخليجي إلعادة إعمار غزة :وام
  .سالمية عبر العالم تنفيذ مشروع تطوير معبر رفح البري أقصى جنوب قطاع غزة من خالل اإلغاثة اإل

أيار الماضي على تنفيذ مشاريع البرنامج والمتضمن /كانت اللجنة التنسيقية للبرنامج قد وافقت في مايوو
  . ألف دوالر أمريكي إلنجاز مشروع تطوير معبر رفح البري ٦٠مبلغاً قدره مليون و

وع يتضمن إجراء صيانة وقال مدير محفظة مشاريع برنامج دول مجلس التعاون أحمد سمور إن المشر
  .شاملة لمرافق معبر رفح البري المختلفة بشكل يخدم االحتياجات الحالية لضمان تشغيله على أكمل وجه 

وأوضح أن المشروع يهدف لتوفير أفضل خدمة للمسافرين القادمين والمغادرين بحيث يمكن من خالل 
  .ذلك المحافظة على مرافق المعبر عبر عملية تأهيل متكاملة

  ١٦/١٠/٢٠١١الخليج، الشارقة، 
   

    اإلسرائيليةمساع الستئناف المفاوضات الفلسطينية : "الرباعية" .٤٤
 المقبل مساع مع الطرفين األسبوعذكرت مصادر فلسطينية ان اللجنة الرباعية ستبدأ : القدس المحتلة

وستجتمع . اإلسرائيلية- صيغة الستئناف المفاوضات الفلسطينيةإليجاد في محاولة واإلسرائيليالفلسطيني 
اللجنة الرباعية على مستوى المندوبين في القدس المحتلة ومن ثم ستعقد اجتماعات منفصلة مع الطرفين 

 واإلسرائيليالفلسطيني ممثال بعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات 
  . اسحاق مولخوممثال بمستشار رئيس الوزراء االسرائيلي المحامي

 واإلسرائيليواكدت مصادر مطلعة انه ال توجد مخططات لعقد لقاءات يشارك فيها الطرفين الفلسطيني 
وان االجتماعات ستكون منفصلة وستهدف الى محاولة ايجاد صيغة تكون مقبولة على الطرفين تستند الى 

د رفيعة المستوى يشارك فيها ونفت المصادر وجود اي مخططات لعق. البيان االخير للجنة الرباعية
  .الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو

  ١٦/١٠/٢٠١١الدستور، عمان، 
  
   تتوقفأنيجب : بان كي مون قلق من توسيع االستيطان في القدس .٤٥

رة لبناء أعرب األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون عن قلقه البالغ حيال الجهود المستم: نيويورك
، مشدداً على أن التطورات األخيرة المتعلقة ببناء وحدات »مستوطنات جديدة في القدس الشرقية المحتلة«

  .استيطانية جديدة غير مقبولة، خصوصاً في ظل الجهود القائمة الستئناف المفاوضات
ألطراف لالمتناع عن وقال في بيان إن بناء مستوطنات جديدة يتعارض مع نداء اللجنة الرباعية الدولية ل

وأكد أن األنشطة االستيطانية في القدس الشرقية وباقي الضفة الغربية تتعارض مع . األعمال االستفزازية
  . »ويجب أن تتوقف«القانون الدولي والتزامات إسرائيل بموجب خريطة الطريق 
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  . القدس يمكن حله فقطوجدد التأكيد على أن المجتمع الدولي لن يعترف باألعمال األحادية، وأن وضع
  ١٦/١٠/٢٠١١الحياة، لندن، 

  
  "الرباعية"تقدم باتجاه عقد اجتماع لـ: واشنطن .٤٦

 أكدت وزارة الخارجية األميركية أن فكرة عقد اجتماع بين اإلسرائيليين : ا ف ب-واشنطن 
  . »متتقد«والفلسطينيين نهاية الشهر الجاري برعاية اللجنة الرباعية للسالم في الشرق االوسط 

وأوضحت الناطقة باسم الوزارة فيكتوريا نوالند، أن اجتماع الخميس في باريس بين المبعوث االميركي 
نعتقد أننا نتقدم في محاولتنا «: وقالت للصحافيين. »منتجاً«ديفيد هيل والرئيس محمود عباس كان 

  . »انتظروا األخبار الجديدة. الحترام الجدول الزمني للجنة الرباعية
عن نية اسرائيل بناء حي جديد في القدس الشرقية » السالم اآلن« على سؤال عن معلومات لحركة ورداً

لن يتغير عما كنا أعلناه في «المحتلة، قالت نوالند انه في حال تأكيد هذا الخبر، فإن الموقف االميركي 
ن جهة ثانية أسفها وأبدت م. على صعيد جهود السالم» السابق، وهو ان هكذا اعمال لها نتائج عكسية

الجمعة لحرق نحو مئة شجرة مثمرة عائدة لفلسطينيين من جانب مستوطنين الثلثاء قرب بيت لحم في 
  .الضفة الغربية

  ١٦/١٠/٢٠١١الحياة، لندن، 
  
 مواطنو غزة سئموا حماس والسلطة ستعود إلى غزة : صحيفة أميركية .٤٧

 األميركية، في عددها الصادر أمس بالتزامن )Time Live( أظهر تقرر نشرته صحيفة : وفا–رام اهللا 
مع نهاية األسبوع الغربي، تقريرا مفاده أن المواطنين في قطاع غزة ملوا حكم حماس وسئموا من 

 .رجالها وطريقة تعاملها معهم
وأكد التقرير أن المواطنين سينتخبون فصائل منظمة التحرير في االنتخابات المقبلة حسب استطالع 

، ألنها لم ٢٠٠٦ الصحيفة في قطاع غزة، ولن ينتخبوا حماس كما جرى في انتخابات العام أجراه مراسل
 .تقدم لهم شيئا سوى مزيد من الفقر والحرمان

وأشار التقرير إلى أن المحسوبية الموجودة داخل المؤسسات التي تديرها حماس في قطاع غزة أصبحت 
أن استمرار حكم حماس في القطاع سيقود إلى مثار جدل وغضب من قبل المواطنين بشكل الفت، بل 

 .ثورة شعبية ضدها
وأشار التقرير الى أن حماس تعاني من أزمة كبيرة في الوقت الحالي لذلك قامت باإلفراج عن شاليط 
وفق شروط رفضتها قبل عامين ما يعني أن حماس تراجعت عن الكثير من مطالبها في هذا االتجاه، 

 . باتت تهوي بشكل الفت في قطاع غزةبهدف زيادة شعبيتها التي
وذكر التقرير أن المواطنين سئموا أيضا نقل العمل والحصار المفروض على قطاع غزة بالتزامن مع 
سيطرة حماس على القطاع، وملوا من القوانين العنصرية التي تفرض عليهم وتطبق حسب أهواء رجال 

 .حماس غالبا، الذين يعفون أنفسهم من تطبيقها
ر التقرير إلى أن حركة حماس في القطاع تفقد الكثير من التأييد والدعم من قبل الغزيين، ويعود وأشا

السبب في ذلك هو الحصار واألوضاع االقتصادية الصعبة، فيما يقول بعض األهالي هناك بأن حماس لم 
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نين هناك من تقدم لهم شيئاً في الوقت الذي خدمت فيه أنصارها، حيث يعاني جزءا كبيرا من المواط
  .البطالة، فيما يرى البعض بأنه وفي حال أجريت انتخابات جديدة فستعود السلطة للقطاع

  ١٦/١٠/٢٠١١الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  
 مصير مجهول ينتظر األسرى المفرج عنهم : االندبندنت .٤٨

جهوال ينتظر  أظهر تقرير نشرته صحيفة االندبندنت البريطانية، أمس، أن مصيرا م: وفا–رام اهللا 
 .األسرى الفلسطينيين المنوي اإلفراج عنهم في إطار صفقة شاليط

وأكدت الصحيفة في تقرير كتبته كاترينا ستيورت، أن األسرى المنوي اإلفراج عنهم، سيواجهون مستقبالً 
 غير واضح المعالم، فجزء منهم سيرحل للخارج أو القطاع، وهو ما يعني عدم مقدرة أهاليهم من رؤيتهم

 .وعدم معرفة ماذا سيحصل بهم بعيداً عنهم
وأشارت ستيورت في التقرير إلى أن مفهوم اإلبعاد وفرض قيود على الحركة لألسرى المنوي اإلفراج 
عنهم في عرف الفلسطينيين هو أمر مرفوض بالنسبة لهم، ما يعني أنهم ينظرون بتواضع إلى الصفقة 

 . في المرحلة الحاليةالتي يجري االتفاق على تفاصيلها النهائية
  ١٦/١٠/٢٠١١الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  ميزان القوى والبحث عن دولة فلسطينية  .٤٩

  عبد الستار قاسم
ال تجري مفاوضات حول أي قضية صغيرة كانت أو كبيرة، على مستوى دولي أو حزبي أو شخصي 

لقوى على مستوى الدول وتختلف أهمية مدى ونطاق ميزان ا. بمعزل عن ميزان القوى بين األطراف
فمثال هناك مفاوضات بين . باختالف نوع المفاوضات وموضوعها وعالقة المتفاوضين بعضهم ببعض

أصدقاء، وهي مفاوضات تفاهمية تهدف إلى ترتيب العالقات، أو حل إشكاالت عرضية تنجم عن 
قانون دولي تقر نشاطات يومية أو تضارب مصالح غير عدائي؛ وهناك مفاوضات حول قضايا يحكمها 

به األطراف، وهي ليست عدائية وإنما تصالحية، ومفاوضات تصادمية ناجمة عن صراع مصالح 
ويحاول كل طرف أن يحصل على أكبر فائدة على حساب الطرف اآلخر؛ وأخرى إركاعية بحيث يحاول 

  .طرف أن يحصل على ما يريد رغم أنف الطرف اآلخر، الخ
ل تحت تصنيف واحد، وهي تتنوع تبعا للموضوع قيد البحث، وبناء على ال تندرج المفاوضات بين الدو

فمثال، ال تتطلب مفاوضات تصالحية وفق قانون دولي حجم قوة كبير للتأثير . تنوعها، تتعدد متطلباتها
على الطرف اآلخر، لكن حجم القوة المطلوبة لتسوية ادعاءات بملكية أراض كبير وقد يصل إلى حد 

وفي كل األحوال، تتطلب طاولة المفاوضات أوراق قوة يستعملها .  القوة بين األطرافسباق في مراكمة
وإذا خلت . كل طرف للتأثير على الطرف اآلخر، حتى لو كانت من طرف خفي، أو بالغمز واللمز

الطاولة من أوراق القوة فإنه من الصعب تسميتها بطاولة مفاوضات، وإنما هي طاولة محادثات من حيث 
مفاوضات عبارة عن أخذ ورد وشد وإرخاء وجذب ونفور، أو مباراة إرادات تستند إلى ما هو أبعد أن ال

  .منها، أما المحادثات فعبارة عن استماع ومحاولة فهم متبادل، وال ترتقي إلى مستوى ممارسة اإلرادات
  محادثات إسرائيلية فلسطينية
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رة عن محادثات لم ترتق أبدا إلى درجة  عبا١٩٩١ما جرى بين الفلسطينيين والصهاينة منذ عام 
. المفاوضات وذلك بسبب غياب ميزان قوى بين طرفين، وعدم وجود أوراق قوة بيد الطرف الفلسطيني

لقد بقيت الطاولة التي يجلس عليها الطرفان مفرغة من مباراة لّي األذرع، ولم يكن الطرف اإلسرائيلي 
 حاضرة في الميدان مثل مصادرة األراضي واالستمرار في بحاجة إلى إبراز أوراقه ألن األوراق كانت

  . البناء االستيطاني وتهويد القدس، الخ
ذهب الفلسطينيون إلى مؤتمر مدريد بعدما قبلوا الشروط األمريكية التي وضعها وزير خارجية أمريكا 

ة الشروط في قبلت منظمة التحرير الفلسطيني. ، والتي هي شروط إسرائيلية١٩٧٥هنري كيسينجر عام 
، وكانت قد قررت ٣٣٨، ٢٤٢ فاعترفت بإسرائيل وبقراري مجلس األمن ١٩٨٨مؤتمر الجزائر عام 

كانت منظمة التحرير قد وضعت شرطا .  بتصريح أدلى به عرفات في حينه١٩٨٥نبذ اإلرهاب عام 
ها تخلت عنه، لقبول الشروط األمريكية وهو اعتراف أمريكا بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، لكن

فضال عن الواقع المرير الذي كانت تمر فيه منظمة التحرير داخليا . وقبلت شروط الغير بدون شروط
، قبولها بالذهاب إلى مؤتمر مدريد كان يعني قبولها باألمر الواقع وتحويل ١٩٩١وخارجيا عام 

أن المنظمة قبلت حقيقة أي . الشعارات التاريخية والتقليدية إلى مادة إعالمية منفصلة عن الواقع
  .بمحادثات قد يقرر من خاللها الطرف اآلخر إعطاء شيء، ولم تكن أبدا مؤهلة لمفاوضات

  استراتيجية الضعف
لم يتردد الجانب الفلسطيني الرسمي منذ مؤتر مدريد في التأكيد على رفض العنف ونبذه وتمسكه بما 

د بات واضحا أن الجانب الفلسطيني يتبنى وق. يسميه بالمفاوضات لحل األزمة أو الصراع القائم
تقول هذه . استراتيجية الضعف، وهي استراتيجية فريدة من نوعها في تاريخ الصراع بين الشعوب

االستراتيجية إن الطرف الفلسطيني ليس عدائيا، وال يرغب في الحروب واالقتتال، وهو ال يستعد بتاتا 
العسكرية أو قدراته الدفاعية مهما بلغت األمور على ألي مبارزة حربية، وال ينوي تطوير قدراته 

خيارنا "وقد أكد السيد ابو مازن هذا األمر مرارا وتكرارا عندما قال إن . الطاولة التي يسميها مفاوضات
  .وأكد بأنه إذا فشلت المفاوضات فإنه سيفاوض، وإن فشلت سيفاوض." هو المفاوضات

ات وإنما لآلخر ومفادها أن هناك حقوقا لمن يتبناها، وهو رسالة استراتيجية الضعف غير موجهة للذ
عاجز عن انتزاعها، أو ال يريد انتزاعها، وال يعمل على انتزاعها، وهو مسالم تماما وال يجنح نحو سفك 
الدماء ولديه استعداد لمالحقة من يبحث عن الصدام، ولذلك فهو يستحق أن ُينظر إليه بعين العطف أو 

والرسالة تقول إن على . فقة لكي يحصل ولو على جزء من الحقوق التي يقول إنها حقوقهالمساعدة أو الش
الطرف اآلخر وهو إسرائيل أن يكون مطمئنا بالنسبة للمستقبل ألن الدولة الفلسطينية التي يمكن أن يتم 

  .التكرم بها لن تكون معادية أو عدائية، وستلتزم بالشروط التي توضع عليها
جية الضعف الفلسطيني على إقناع إسرائيل بأن ثمن السالم مع الفلسطينيين ليس باهظا، تعتمد استراتي

وهو يتطلب فقط الحد من األطماع الصهيونية من حيث االستيطان ومصادرة األراضي واالعتراف بدولة 
ي وما دام الجانب اإلسرائيلي عص. فلسطينية على الضفة الغربية وغزة دون تحديد ماهية هذه الدولة

يظن االستراتيجي . على االقتناع فالعمل لدى الدول الكبرى بخاصة الواليات المتحدة قد يكون مجديا
الفلسطيني أن إقناع الواليات المتحدة بالرؤية الفلسطينية قد يؤدي إلى ممارسة ضغط أمريكي على 

  .إسرائيل فتقبل بالمطلب الفلسطيني
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ال إسرائيل .  أن تبنيها من قبل فلسطينيين لم ُيجد نفعالم يشهد التاريخ نجاحا لفلسفة الضعف، وواضح
  .اقتنعت وال أمريكا ضغطت، وال سياسات إسرائيل العدوانية تقلصت

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

ادت إسرائيل إقامة سلطة عربية تدير شؤون الفلسطينيين في الضفة وغزة حتى ال أر. ١٩٦٧منذ عام 
وفي نفس الوقت لم . تبدو دولة محتلة أمام العالم، وأرادت أن تقوم هذه السلطة بدور أمني يخدم إسرائيل

ها يكن لديها مانع من التساهل في قضايا إنسانية إن رأت ذلك مناسبا وفق مقاييسها األمنية ومصالح
فمثال، ال مانع لديها أن تسمح للفلسطينيين باستيراد لقاحات ضد أمراض متفشية، لكنها ال . االستراتيجية

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

قدم الفلسطينيون . لسالم الذي ال يقدمه الفلسطينيون فقط وإنما الدول العربية مجتمعةمن أجل القبول بهذا ا
الرسميون ومعهم األنظمة العربية الكثير من التنازالت، ومنهم من اعترف بإسرائيل وطبع العالقات معها 

استمروا وتعاون معها عسكريا وأمنيا، لكن دون أن يحصلوا على شيء ملموس من الواليات المتحدة، و
ولم يكن من . يدورون في دائرة أمريكية مفرغة حول استمرار المفاوضات وضرورة كسر الجمود

  .العسير االستنتاج منطقيا وعمليا أن أمريكا شريكة إلسرائيل وليست وسيطا نزيها
. ربما دفع شعور الفلسطيني الرسمي باليأس للتوجه إلى األمم المتحدة عل وعسى أن يجد لمطالبه صدى

فضال عن أن . لكنه بذلك يهرب من أمريكا إلى الواليات المتحدة، وهو كالمستجير بالرمضاء من النار
األمم المتحدة هي أحد العناصر األساسية في صناعة مأساة الشعب الفلسطيني، لم يكن من المتوقع أن 

  .تسمح الواليات المتحدة بقرار أممي يعترف بدولة فلسطينية، وهكذا هو الحال
  ان القوى القديمميز

خططت السلطة الفلسطينية، ومنظمة التحرير من قبلها، نشاطها نحو إيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية 
بناء على ميزان قوى مختل تماما لصالح إسرائيل على مستوى المنطقة، ولصالح الواليات المتحدة على 

لت منظمة التحرير إنها تذهب إلى في التبرير الذي ساد إبان مؤتمر مدريد، قا. المستوى العالمي
المفاوضات واالعتراف بإسرائيل ألن ميزان القوى قد أصبح لصالح إسرائيل بعد سقوط االتحاد 
السوفييتي وهزيمة العراق، وإنه لم يبق للفلسطينيين مجال سوى القبول بالشروط لدخول المفاوضات، 

  .وإال فإن الحلول ستأخذ طريقها بدون أصحاب القضية
أكن أبدا من المقتنعين بالتبرير الفلسطيني، وكان تقديري أن القيادة الفلسطينية لم تقم بواجبها عبر لم 

لقد توقعت اعتراف منظمة التحرير بإسرئيل والسير . السنوات، وسبق أن توقعت النتائج في السبعينات
بعنوان الطريق إلى بطريق محادثات للوصول إلى حل مع إسرائيل بناء على معطيات شرحتها في كتاب 

لكن لو سلمنا جدال بأن تبرير منظمة التحرير كان صحيحا، فإننا نجد أنها لم تعمل عبر عشرين . الهزيمة
  .سنة من التفاوض على تجاوز هذا الخلل في ميزان القوى، وإنما فضلت البقاء ضمن القديم

إنه موجود في ذهن . دا اآلناآلن تعمل السلطة الفلسطينية ضمن ميزان قوى قد كان، وهو ليس موجو
القيادة الفلسطينية، وموجود في الضفة الغربية إذا عزلناها عن العالم الخارجي، لكنه لم يعد موجودا في 

إسرائيل لم تعد قادرة على القيام بحروبها التقليدية التي كانت تنتصر فيها قبل . معادلة القوى القائمة حاليا
فشلت إسرائيل فشال . دة قادرة وال راغبة في خوض مغامرات عسكريةأن تقع، ولم تعد الواليات المتح
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، ٢٠٠٨/٢٠٠٩، ولم تستطع تحقيق أهدافها في حرب الكوانين على غزة ٢٠٠٦ذريعا في حرب عام 
وباتت تدرك تماما أن المنطقة تشهد جنديا عربيا مختلفا عن الذي كان، وأن االعتماد على الذات من 

لقد صدمت الحربان نظريتها األمنية، واضطرت إلى إحداث . قيقة واقعةناحية التسليح قد أصبح ح
  .تغييرات جوهرية في رؤاها العسكرية واألمنية

أما أمريكا فلحق بها إعياء شديد نتيجة حربيها على العراق وافغانستان، واضطرت أن توقف مساهمتها 
حد بعيد، وقد أوقعها وهنها الفكري أمريكا واهنة فكريا إلى . المباشرة في الحرب على نظام القذافي

هذا فضال عن وهنها االقتصادي الذي . بمطبات عسكرية ومغامرات غبية عادت عليها بأضرار كبيرة
  .تحاول جاهدة الخروج منه

  هواجس إسرائيل في مناوراتها
لف إسرائيل دولة ال تغفل عن أمنها، وهي دائمة الحركة أمنيا وعسكريا، وساهرة باستمرار على مخت

لكن ظروفها اآلن . شؤونها، وال شك بأنها ضربت مثال بالحرص والتدريب والتنظيم والتسليح والتنفيذ
فمثال، . أصعب بكثير مما كانت عليه قبل سنوات، وهذه مسألة ظاهرة في مناوراتها وأنماط استعداداتها

ا تتدرب اآلن على كانت تتدرب إسرائيل في السابق على دخول األردن ومصر وسوريا ولبنان، لكنه
وكانت تتدرب على قصف مواقع محددة في بلدان عربية، . كيفية طرد جنود حزب اهللا من مدنها الشمالية

في السابق، تدربت على قصف . لكنها تتدرب اآلن على كيفية تقليل أخطار صواريخ حزب اهللا وحماس
 الفعل اإليراني فيما إذا قررت قصف المفاعل النووي العراقي، لكنها تتدرب اآلن على كيفية التصدي لرد

  . مواقع في إيران، الخ
لقد خاضت إسرائيل حربا . إسرائيل تعمل اآلن بمعلومات أقل بكثير مما كانت تحصل عليه في السابق

 ضد حزب اهللا، وفوجئت في التكتيك العسكري الذي استعمله الطرف اآلخر، وبنوع ٢٠٠٦عمياء عام 
د اآلن وتطور المزيد من األسلحة، وتحاول ابتكار طرق عسكرية جديدة هي تستع. األسلحة المتوفرة

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

على اية حال، هذا أمر يحتاج . مات لتوجيه ضربات قاضية، لكنها اآلن ال تستطيع ذلكيكفي من المعلو
  .إلى تحليل واسع، لكن الفكرة األساسية هي أن إسرائيل لم تعد تلك التي كانت

  ميزان القوى الجديد
 لم يعد تشهد المنطقة العربية اإلسالمية اآلن ميزان قوى جديد، وهو ليس لصالح إسرائيل، أو على األقل،

وإسرائيل تعرف اآلن أن الحرب لم تعد نزهة، واحتمال خسارتها . لصالح إسرائيل كما كان في السابق
فهل يبقى الفلسطينيون ضمن ميزان القوى القديم، أم عليهم أن يخرجوا من . لحرب قادمة وارد جدا

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

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

أما إذا أرادت البقاء . بطريقة يدخل فيها ميزان القوى الجديد ضمن معادلة التفاوضإعادة ترتيب عالقاتها 
صحيح أن االنتقال إلى تحالفات جديدة . ضمن الماضي، فسيبقى الفلسطينيون يدورون في حلقة مفرغة

مكلف وسيخسر الفلسطينيون معونات مالية ومساعدات، لكن الوطن أسمى من أن يكون موضوعا 



  

  

 
 

  

            ٣١ص                                     ٢٢٩٤:                العدد١٦/١٠/٢٠١١األحد  :التاريخ

الحاضر دائما أقوى من الذي كان، ومن يصر على البقاء في الماضي إنما يصر على البقاء . للمساومات
  . مهزوما خلف األمم

  ١٥/١٠/٢٠١١وكالة سما اإلخبارية، 
  
  !  شاليط؟"كلفة" .٥٠

  عريب الرنتاوي
تحدث رئيس حكومة األمر الواقع في غزة، إسماعيل هنّية عن األثمان الباهظة التي تكبّدها أهل غزة 

اضلوها في الطريق التمام صفقة تبادل األسرى، كلفة األسير اإلسرائيلي جلعاد شاليط، كانت باهظةً ومن
 فإنه -إن جاء وقت كهذا-حقاً، وعندما يأتي الوقت، لوضع العملية برمتها في ميزان الربح والخسارة 

في بمقارنة األرقام ، ولم يصرح به، ال ان نكت»أبو العبد«يتعين علينا أن ندرج ما ألمح إليه األخ 
واألسماء األخيرة لكشوف التبادل، وما رافقها من شروط وشروط مقابلة، مع النسخ االولى منها، فهذه 

بين الجانبين، المفاوضات الحقيقية جرت بالنار » المفاوضات غير المباشرة«تلخص جانباً واحداً من 
  .ل سنوات أسر الجندي اإلسرائيليوالدم، على أرض الميدان، ميدان القطاع بطوله وعرضه، وطوا

لسنا هنا نريد أن نفسد فرحة الفلسطينيين بإنجاز صفقة التبادل، نحن ندرك أن اللحظة مشحونة بالعواطف 
والمشاعر الجّياشة، ونحن نعيش هذه اللحظة بتفاصيلها كذلك، ولكن ال بأس من فسحة إضافية للعقل 

لو :  ترددت مطّوالً في طرح السؤال على اإلخوة في حماسوالتفكير وإعمال الحساب في الوقت ذاته، لقد
، هل كنتم ستتخذون ٢٠٠٦أن عقارب الساعة عادت للوراء، لما قبل الخامس والعشرين من حزيران 

قرار أسر شاليط؟، هل سيكون لديكم االستعداد لدفع األثمان الباهظة ذاتها، من كيسكم أوالً، فال أحد 
يدان، فأنتم الذين دفعتم أفدح األثمان لقاء أسر شاليط، واألهم، لقاء االحتفاظ عليكم في هذا الم» يزايدن«

به طوال هذه السنوات، في واحدة من أهم إنجازاتكم األمنية، خصوصاً بعد أن تكالبت أجهزة مخابرات 
دولية وإقليمية بحثاً عن الرجل، وبتواطؤ مكشوف، من قبل شخصيات أمنية فلسطينية ساقطة، ال داعي 

  .إلزعاج القراء بذكر أسمائها
لكن الشعب الفلسطيني، في غزة على وجه الخصوص، كان شريكاً في الغرم والغنم على حد سواء، كان 
شريكاً في التضحية والفداء ودفع األثمان، ومن حقه أن يعرف إجابة عن هذا السؤال، من حقه أن ينبري 

  .ي قضية شاليطأحد من قادة حماس، لشرح معادلة الربح والخسارة ف
لسنا هنا بصدد مناقشة المسألة من زاوية مبدئية، ال خالف بين اثنين من الفلسطينيين، على حق المقاومين 
الفلسطينيين في اختطاف جنود ومبادلتهم، فما بالك حين يكون الجندي محارباً على خطوط النار مع 

ت لعملية حماس وشركائها، نفاق ال القطاع المحاصر، وكل ما قيل في األدبيات الغربية من توصيفا
يصمد طويالً أمام فلسفة الشرعية الدولية ونصوص مواثيقها، لكننا نعالج المسألة من زاوية الربح 
والخسارة، ومدى صالحية هذا الشكل أو ذلك من أشكال النضال، وكلفته على الشعب والمقاومة 

 جدوى الخطوة من المنظور األوسع واألرحب والفصائل، وقدرة الشعب على االحتمال والتحمل، وأخيراً
  .للقضية الفلسطينية

على الشعب الفلسطيني، وتحديداً في قطاع غزة، سنجد أننا فقدنا مئات » كلفة شاليط«لو أردنا أن نحسب 
األرواح من مدنيين ومقاتلين، سنجد أضعاف هؤالء، من األسرى والمعتقلين والموقوفين اإلدرايين، من 

ن ستين نائبا ووزيرا وقياديا في حركة حماس ذاتها، أي أن الذين دخلوا السجون اإلسرائيلية بينهم أكثر م
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جراء شاليط، هم أكثر بال جدال، من الذين أفرج عنهم، نظير إطالق سراحه، سنجد فصوالً مريرة من 
  .الحصار والتجويع والترهيب والتنكيل

ما فعلت، باختطاف شاليط أو من دونه، في ظني، قد يقول قائل، ومن قال أن إسرائيل ما كانت لتفعل 
ومن دون أن يجد المرء نفسه في موقع المدافع عن الشيطان، بأنه لم يكن إلسرائيل أن تفعل ما فعلت، 
هكذا من دون مبرر أو ذريعة، وقد يقال أيضاً، أن إسرائيل ال تحتاج لذرائع وحجج لشن العدوان على 

ن العدوان سيكون أكثر قسوة وهمجية، وأقل كلفة على المعتدي، حين الشعب الفلسطيني، ولكننا نقول أ
  .، وهذا ما حصل على أية حال»الذرائع»و» الحجج«تتوفر له 

يبقى السؤال، وماذا نفعل بوجود كل هؤالء األسرى واألسيرات في سجون االحتالل، هل نتركهم للترك 
ن نترك قضية بهذا الحجم، بانتظار أسر جندي أو والنسيان، أما جوابنا عن هذا التساؤل فهو، وهل يعقل أ

اثنين، مرة كل عقد أو عقدين من الزمان، هل يعقل أن تكون كلفة كل أسير محرر، بصرف النظر عّما 
، عدد مضاعف من الشهداء واألسرى )اإلبعاد مثال(تبقى من محكوميته أو حتى عن مصيره الالحق 

  .الجدد؟
ا، أن تكون لدينا استراتيجية وطنية للتعامل مع ملفهم، فهي قضية من واجب األسرى والمعتقلين علين

في سبيل تحريرهم، ومن بينها » أشكال النضال»وطنية بامتياز، وتستوجب التوافق حول سبل معالجتها و
بالطبع، أو في مقدمة هذه األشكال باألحرى، قضية اختطاف جنود إسرائيليين وأسرهم، إلتمام صفقات 

  .من هذا النوع
إن قضية األسرى بحاجة لفعل نضالي فلسطيني دؤوب، غير موسمي، وغير خاضع للصدف، كم مرة 
فشلت محاوالت اختطاف جنود، كم جنديا اختطفنا منذ اندالع العمل الوطني الفلسطيني المقاوم، في 

ل في المقابل، كم من فلسطيني دخل السجون وخرج منها أو بقي فيها، االستراتيجية التي نقترح، تتمث
إقرار خطة عمل يومية، على مدار السنة، سياسية وجماهيرية وإعالمية وحقوقية، خطة تجرم إسرائيل 
وتذهب بها إلى جميع المحاكم الدولية، خطة تعظم التضامن الدولي مع قضية األسرى، خطة تعرف 

األمعاء «ركة باألسرى كأسماء وأشخاص وعائالت، ال كأرقام يجري ترديدها في كل مرة تندلع فيها مع
، خطة كهذه ال يجوز االستهانة بما يمكن أن تحدثه من أثر، خطة كهذه سيكون بمقدور الشعب »الخاوية

  .الفلسطيني أن يحتمل أوزارها ونتائجها وتداعياتها
قد ال تصغي إسرائيل لكل ما تقترحه الخطة من أشكال نضالية وتحركات، لكنها ستذعن في نهاية 

كلفة االحتفاظ بهؤالء تفوق كلفة تحريرهم، ولكن ليدلني أحد على الكيفية التي المطاف، إن وجدت أن 
سنحرر بها أزيد من ستة آالف فلسطيني، سيبقون في السجون بعد إتمام صفقة شاليط، هل سينتظر 

آخر، متى وأين وكيف ستكون الكلفة واألثمان، خصوصاً في أزمنة التهدئات والهدنات » أسيراً«هؤالء 
  .نسيق األمنيأو الت

نحن في زمن مختلف، وصوت الجماهير العريضة مسموع بقوة في العالم، شريطة أن تكون جماهير 
وأن تكون عريضة، لنجعل من نضالنا لتحرير األسرى، نضاالً دائباً، جماهيرياً وعريضاً كذلك، ولنبدأ 

 .من اآلن الفصل الثاني في عملية البقية الباقية من األسرى والمعتقلين
  ١٦/١٠/٢٠١١الدستور، عمان، 
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  من أسر إلى أسر .٥١
  حسام كنفاني

خالل الساعات المقبلة ستكون األراضي الفلسطينية على موعد مع عرس جديد للحرية مع خروج الدفعة 
 أسيراً سيغادرون سجونهم إلى بيوت لم ٤٥٠. ”إسرائيل”األولى من صفقة تبادل األسرى بين حماس و

 وسيلتقون أهلهم وأبناءهم الذين تركوهم صغاراً، وسيستمعون إلى أخبار يزوروها منذ سنوات طويلة،
  .أناس فارقوا الحياة بعدما يئسوا من االنتظار الطويل على أبواب السجون

قصص كثيرة قد تكون لهذا األسير أو ذاك، غير أن األهم هو أن هؤالء األسرى، وخصوصاً الذين 
أليس القطاع، بحسب الكثير .  صغير إلى سجن أكبر سيتوجهون إلى قطاع غزة، سيخرجون من سجن

الذي ال يبدو ” اإلسرائيلي“هو كذلك بفعل الحصار . من المسؤولين الدوليين، أكبر سجن مفتوح في العالم 
  .أنه سيخف جراء إطالق الجندي األسير جلعاد شاليت

 يزال هو نفسه بانتظار من مفارقة مثيرة للتأمل، فالقطاع الذي سيستقبل أغلبية األسرى المحررين، ال
األسرى قد ال ينتبهون . يحرره أيضاً، ويخرجه من العزل الموضوع فيه منذ ما يزيد على خمس سنوات 

إلى انتقالهم إلى السجن الكبير، لكن أهالي القطاع لن تتغير عليهم أشياء كثيرة، فهم منذ سنوات بانتظار 
جلعاد شاليت، رغم أن أسر ” اإلسرائيلي“الق الجندي تحرير لم يأت مع صفقة إط. تحرير من نوع آخر 

  .األخير كان مدخالً لفرض الحصار على القطاع
الوضع في الضفة الغربية قد يكون أفضل حاالً بشكل نسبي، فإذا كان القطاع سجناً واحداً مفتوحاً على 

منه، فإن الضفة ” يلياإلسرائ“أقسام متعددة، من بيت حانون شماالً إلى رفح جنوباً، بفعل االنسحاب 
تمنع الهواء من ” إسرائيلية“الغربية عبارة عن مجموعة سجون مغلقة ومحاصرة بمستوطنات وحواجز 

” اإلسرائيلي“قد يكون خير مثال على ذلك االحتفال . التسّرب إلى رئات الفلسطينيين، لو أرادت ذلك 
اً كامالً للضفة الغربية لمدة أسبوع، ، حيث فرضت قوات االحتالل إغالق”عيد العرش“الحالي بما يسمى 

تمنع خالله الفلسطينيين من التنقل بين المدن، التي هي أساساً تحتاج في األيام العادية إلى تصاريح مرور 
  .على الحواجز بعد اجتياز مضايقات جنود االحتالل

بالحرية في بيته، أما بيته كذلك فإن الضفة الغربية ال تزال مهددة بالسلب، فاألسير المحرر قد يهنأ طويالً 
فسيكون تحت تهديد المصادرة أو هو نفسه سيكون في دائرة إمكان االعتقال، طالما أن دوريات االحتالل 
تمارس يومياً هواية المداهمات واالعتقاالت، خصوصاً أن ال ضمانات لألسرى المحررين بعدم تعرضهم 

  .أعلنت غير ذلك” حماس“، رغم أن حركة ”اإلسرائيليون“للمالحقة، بحسب ما أعلن المسؤولون 
فرحة الحرية ستكون كبيرة يوم الثالثاء، واألسرى الذين قضوا سنوات طويلة في سجون االحتالل 
سيبتهجون بالعودة إلى الحياة الطبيعية، لكنهم لن يلبثوا أن ينضموا إلى نحو ثالثة ماليين أسير فلسطيني 

  .محتجزين في الضفة الغربية وقطاع غزة
  ١٦/١٠/٢٠١١الخليج، الشارقة، 

  
  صفقة التبادل ومناكفاتها .٥٢

  أمجد عرار
حركة حماس، والعكس صحيح تماماً، ” غريمتها“من الطبيعي أن تنتقد السلطة الفلسطينية كل ما تقوم به 

ال بل من غير الطبيعي أن يمر موقف أو سلوك ألي منهما من دون اعتراض أو انتقاد أو تنديد من 
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غلعاد شاليت بأكثر من ألف أسير ” اإلسرائيلي“حصل أيضاً في شأن صفقة مبادلة الجندي هذا ي. اآلخر 
  . فلسطيني، في وقت يخوض هؤالء إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ أكثر من أسبوعين

على نحو عام، ال يمكن أن تمر صفقة تبادل أسرى بال انتقادات وخيبات أمل، بعضها مبرر أو مفهوم، 
 ال لون له وال طعم وال رائحة، ويصدر على سبيل المناكفة التي ال عالقة لها بمعاناة والبعض اآلخر

ليس أمراً مستبعداً أن تشوب أي صفقة أو عملية . األسرى ومعنى كل دقيقة يقضونها في السجن 
وتصّيد تفاوضية أخطاء أو عيوب، وهنا يكون النقد البناء ضرورياً وواجباً وطنياً، لكن ليس النقد الهدام 

  .األخطاء
بعض المنتقدين ال يأخذون باالعتبار، أو يتعّمدون تجاهل، أن الصفقة نتاج لصراع تفاوضي بين طرفين 
كل له أوراقه ومصدر قوته، وبالتالي فالمسألة ليست ناتجة عن إرادة مطلقة ألي من الطرفين، بل 

من دون أي مقابل لما ” شاليتها“أن تستعيد ” إسرائيل“فلو استطاعت . محصلة كسر األذرع التفاوضية
من إقفال ” حماس“فّرطت بهوايتها المفّضلة في اإليقاء على معاناة األسرى حتى موتهم، ولو تمكنت 

أبواب سجون االحتالل خلف آخر أسير فلسطيني، لما توانت عن ذلك، ولو من باب حرمان خصومها 
  .من انتقادها أو المزايدة عليها
ن قضية األسرى أسمى وأكثر إنسانية من أن تتحّول إلى مادة للمزايدة على الجميع أال ينسى أ

والمناكفات، سيما وأن سوابق حصلت وكانت تحمل مآسي تفاوضية، بل إن توقيع اتفاق أوسلو وإنشاء 
. السلطة وعودة القيادة إلى الداخل مع بقاء آالف األسرى في السجون، كانت سابقة السوابق القاسية 

” اإلسرائيلي“ للتعنّت ١٩٨٣ت التبادل، نتذكّر كيف أن قيادة منظمة التحرير خضعت سنة وحتى في صفقا
أسرتهم خالل العدوان ” إسرائيليين“وخفّضت عدد األسرى الذين طالبت بهم مقابل ثمانية جنود 

 أسيراً، ما أدى إلى خالف فلسطيني داخلي ١٥٠ أسير إلى ١٢٠٠ من ١٩٨٢اإلسرائيلي على لبنان في ،
من الصفقة باعتبار أن عملية أسرهما تمت ” اإلسرائيليين“ع أحد الفصائل إلخراج جنديين من األسرى دف

خمسة وثالثين أسيراً من المئة ” اإلسرائيلي“الجانب ” خصم“وعندما تمت الصفقة . على أيدي مقاتليه
  .والخمسين

سة التي تم بموجبها إبعاد عشرات نتذكّر أيضاً قضية حصار كنيسة المهد في بيت لحم، وتلك الصفقة البائ
  .الفلسطينيين إلى قطاع غزة وعدد من البلدان األوروبية وما زالوا يكابدون من أجل العودة إلى وطنهم

إذا كانت المناكفة بين قوى واقعة تحت االحتالل، أوضح تعبير عن الممارسة السياسية المريضة، فإنها 
. فهذه مسألة ال عالقة لها بالمزايدات السياسية والمناكفات العبثيةحين تتعلّق باألسرى، تصبح وباء قاتالً، 

يكفي أن هؤالء األسرى احتملوا فوق معاناة األسر مرارة رؤية األشقاء يتبادلون سفك الدماء، ويكفيهم 
تحمل بؤس حالنا، وصمودهم أمام جيش التشاؤم الذي يجتاح كل جبهاتنا في زمن عربي يزداد صعوبة 

  .وغموضا 
ة أخرى يحدونا األمل أن تجعل القوى الفلسطينية من خالفاتها هدفاً قائماً بحد ذاته، وإال تكون بدالً من مر

  .األسرى.. الداعم والسند، خنجراً في ظهر قضية القضايا
  ١٦/١٠/٢٠١١الخليج، الشارقة، 
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  تشريح قرار صعب .٥٣
  ناحوم برنياع وشمعون شيفر

أراد اهود باراك ان يكون . صف الليل انتهى التصويت في الحكومةفي يوم االربعاء في الواحدة بعد منت
رجل بشارة وان يصل الى مظلة االحتجاج قرب منزل رئيس الحكومة وان يبلغ افيفا ونوعام شليط 

في ذلك الوقت تال نوعام شليط اعالنا مكتوبا شكر كل من . خصيا باألنباء الطيبة ويشاركهم بهجتهما
وكانت المظلة ممتلئة حتى . نه مبتدئا بعائلة رون أراد ومنتهيا برئيس الحكومةأسهم في اطالق سراح اب

  .أراد الناس ذات مرة مالمسة التاريخ وهم يكتفون اليوم بالتصوير باجهزة هواتفهم المحمولة. االختناق
  حينما عمل وزيرا للدفاع في حكومة٢٠٠٩كانت زيارة باراك السابقة لمظلة االحتجاج هذه في شباط 

وفدنا في . يوجد اتفاق: آنذاك ايضا أراد باراك ان يكون رجل بشارة فقال للزوجين شليط. اولمرت
  .القاهرة ُيتم التفصيالت وجلعاد سيعود الى البيت

بعد ذلك زعم اولمرت . لم ُيشرك باراك وسائل االعالم في البشرى، وبرغم ذلك خرج النبأ الى الخارج
وفي اللحظة التي علم . زودا بقائمة أسماء بديلة لم تشمل كبار السجناءان وفد حماس جاء الى القاهرة م

فيها احمد الجعبري قائد الذراع العسكرية لحماس في غزة ما بشر به باراك في القدس، خزن القائمة 
ويتغذى الجدل بقدر كبير من العداوة . ويزعم باراك ان ذلك لم يكن قط. البديلة وانفجرت الصفقة

سنعلم الحقيقة فقط حينما يستقر رأي الجعبري على . االثنين والتي مصدرها قضايا اخرىالشخصية بين 
  .كتابة مذكراته وليس هذا مؤكدا ايضا

يجب . الشيء األساسي أننا لن نخطيء في االيام القادمة: "تحدث باراك هذه المرة مع وسائل االعالم فقال
لفخر في اسرائيل بالتنازالت التي استخرجتها وقصد الى الخوف من ان ا". الحفاظ على برود أعصاب

وهذه . من حماس قد يجعل الجعبري يعرض طلبا آخر في آخر لحظة، مثل اسم أسير جليل الشأن آخر
معضلة تقليدية تصاحب اتفاقات بين أعداء وهي كيف يروج لالتفاق بأنه انتصار في حين ان الجانب 

بسبب أصله " الخليلي" "الشباك"المسمى في (ق ان الجعبري من الحقائ. الثاني ما يزال لم يروج لبضاعته
 كلهم الذين شملتهم قائمته، ١٢ظل سنتين ونصفا يصر على اطالق سراح القياديين الـ ) من الخليل

وجاءت االشارة االولى الى ليونة . وظلت الحكومة في اسرائيل التي تغيرت في هذه االثناء تقول له ال
م فقط، برسالة أرسلها رجل حماس بواسطة غرشون باسكن وهو نشيط سالم موقفه في تموز هذا العا

 ال األخطر –وبقيت األسماء األبرز . ١٢وفي نهاية المطاف قبلت حماس ستة من بين الـ . اسرائيلي
ما الذي جعل حماس تصالح؟ التقدير في اسرائيل ان السبب الرئيس هو انتقاض   في السجن–خاصة 

أدركوا في قيادة حماس انه ال مناص من نقل مقر قيادة المنظمة الى عاصمة عربية فقد . النظام السوري
  .ان اهتمامهم بالقاهرة زاد جدا تأثير حكومة مصر في المنظمة. وُألغيت عمان والقاهرة متقدمة. اخرى

وقد نظرت الحكومة العسكرية في القاهرة في تشدد الى . ووقعت الحادثة على حدود اسرائيل مع مصر
وأرادوا في حماس . الخالل الشديد بالسيادة المصرية في سيناء والى المس بكرامة الجيش المصريا

  .مصالحة حكومة مصر
  التفكير مرتين

وبعد بضعة . سيكون االستقبال عسكريا. ال ينوي نتنياهو ان يستقبل الجندي العائد مع عودته الى البالد
 يريد نتنياهو أن يوحي باتزان ال بنشوة على أية حال من .ايام راحة سيستقبله رئيس الحكومة في ديوانه
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ومن جهة ثانية يوجد تخفف ألن هذا الفتى الذي أصبح . كان القرار صعبا جدا، والثمن باهظا. االحوال
  .رمزا لكل جندي وكل ولد يعود الى البيت

ى بموجة طاغية من فهو من جهة يحظ.  الحلو لهذه الصفقة–وهو يدرك باعتباره سياسيا الطعم الحامض 
التشجيع سببها في جزء منها التعاطف مع مصير الجندي وتنبع في الجزء اآلخر من تقدير للخطوة 

ومع ذلك فان الكالم الذي قاله في معارضة صفقات أسرى في الماضي يفتح بابا لدعاوى عن . القيادية
ويمكن ان نتجادل في أي . بريلفقد تكلم نتنياهو بتشدد معارضا صفقة ج. عدم المثابرة وعدم الصدقية
 لكن ال يمكن انكار حقيقة – نتنياهو على ثقة من ان ذلك في صفقة جبريل –صفقة جرى دفع ثمن أعلى 

طُلب اليه حينما كان وزيرا في حكومة شارون ان يصوت على . ان الصفقتين تأتيان من العائلة نفسها
وكان رؤساء األذرع االمنية . أ من كل الصفقات وهي صفقة اذا نظرنا اليها تبدو اسو–صفقة تننباوم 

ويجوز ان نُخمن ان رأيهم االستشاري الذي اعتمد على معلومات مخطئة قد بت . مؤيدين لتلك الصفقة
  .األمر

اللقاء مع باتيا اراد والدة الطيار المختطف : كان هناك لقاءان متعلقان بالمخطوفين أثرا فيه تأثيرا خاصا
وقد تم في الفترة التي كان فيها في المعارضة؛ واللقاء مع تسفي شليط، جد . االثناءالتي توفيت في هذه 

  .جلعاد
ال ينوي ان يأتي قريبا الحكومة بالخطوط الحمراء التي صاغتها لجنة عينها باراك برئاسة القاضي 

دت اسرائيل فلو ر. يبدو انه يفضل سبيال اخرى لمنع االختطافات هي االجراء العسكري. شمغار لتُجيزها
  .بشدة على كل اختطاف لجعلت الطرف الثاني يفكر مرتين

 على مهاجمة حزب اهللا ردا على اختطاف ريغف وغولد ٢٠٠٦وهو لذلك ُيسوغ قرار اولمرت في 
وعنده انتقاد ما على المخطط . ٢٠٠٩وهو يسوغ ايضا رفض اولمرت التوقيع على الصفقة في . فاسر

  . وهو يؤمن بأنه كان يستطيع التوصل الى عدد أقل من المفرج عنهمالذي ورثه عن الحكومة السابقة
اطالق سراح جلعاد؛ ومنع قيادة حماس من ان تُطلق؛ ومضاءلة وصول : وقد نصب لنفسه ثالثة أهداف

وقد تلقى في الصفقة جلعاد وأطلق نصف القيادة ووافق على ادخال (أسرى خطرين الى يهودا والسامرة 
والحراز هذه األهداف كان مستعدا لدفع أثمان رفض ). طرين الى الضفة من ناس حماس الخ٥٠

  . وال سيما الموافقة على االفراج عن أسرى من مواطني اسرائيل وسكان القدس–اولمرت دفعها 
فهي ال تغير من وجهة نظر نتنياهو نظرة اسرائيل لحماس ألبتة، وال تحل مشكلة : الصفقة تقوم في ذاتها

ومن . ا وال ترمي الى معاقبة أبو مازن على توجهه الى الجمعية العامة لالمم المتحدةاسرائيل مع تركي
وهذه الروابط في نظر نتنياهو ليست أكثر من . المؤكد انها ال تتصل بمكافحة المشروع الذري االيراني

  .صحافة خالقة
ان أحد األثمان .  االتفاقلكن يجوز لنا أن نخمن انه لم يأسف حينما سمع ان السلطة الفلسطينية أضر بها

الباهظة لهذا االتفاق هو ازدياد حماس جاللة في الشارع الفلسطيني ونقل رسالة ان اسرائيل تتفضل على 
يستطيع نتنياهو ان يقول لتسويغ موقفه انه لو . من يقتل ويخطف اسرائيليين ال على من يتعاون معها
ت السجناء الكبار عادوا للعمل في الضفة، لكان قبلت حماس كل ما طلبت ولو ان قيادة المنظمة ومئا

  .عقاب السلطة الفلسطينية أشد كثيرا
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ففي اطار جهدهم لتقريب حماس من فتح . عرف أبو مازن بالتفاوض من المصريين ال من اسرائيل
وأراد أبو مازن جدا أن يعلم أي . والتحكم بهما جميعا، أبلغوا أبو مازن عن تقدم االتصاالت كل يوم

  .ولم يستطيعوا ان يقولوا له هذا ألنهم ايضا لم يعرفوا حتى آخر لحظة. سؤولين الكبار سُيفرج عنهمالم
التقدير في الجيش االسرائيلي هو ان اجهزة االمن الفلسطينية ستستطيع ان تحتوي مقدار المخربين اآلخر 

أما السلطة فهي شأن .  عليهلن يكون هذا سهال لكنهم سيتغلبون. الذي تُحملهم اسرائيل إياه بصفقة شليط
في جميع التواءات التفاوض في اطالق سراح شليط في الحكومة السابقة كان أحد التقديرات . مختلف

. وقد بحث اولمرت عن ُسبل لجعل الصفقة متوازنة. المركزية هو التأثير الممكن في السلطة الفلسطينية
وقد وضع نتنياهو هذا . ين لفتح ال لحماس السجين األقل خطرا منتم٥٥٠فكان يفترض ان يكون الـ 

  .وربما يتبين ان هذا الجزء من الصفقة مهم في األمد البعيد. التقدير جانبا
في جلسة الحكومة يوم الثالثاء ليال صدر عن رئيس االركان السابق بوغي يعلون خطبة المعارضة 

حتى . "، قال"ذين نوشك ان نفرج عنهم األسير ال٤٥٠ اسرائيليا على أيدي الـ ٥٩٩قُتل . "األكثر تعليال
لو أجليناهم الى القارة المتجمدة الجنوبية فان العالم الرقمي اليوم سُيمكّنهم من إحداث عمليات موجهة 

بعد أن نُجيز هذه الصفقة لن نستطيع ان نوجه أي طلب الى : ينبغي أال نوهم أنفسنا. على اسرائيل
  .تنع وزيران فقط بالتصويت معهواق". االرهابيين حين يريدون المس بنا

وهو يؤمن بأن االمر الذي . قّدر نتنياهو ان يكون عدد الوزراء الذين سيصوتون معارضين الصفقة، أكبر
فال امكانية الطالق سراح : أقنع الكثرة الغالبة في نهاية االمر بالتصويت تأييدا كان تبيان انه ال بديل

وال ضمان ألبتة ألن تجند حكومة مصرية في المستقبل . قشليط بطريقة اخرى ونافذة الفرص قد تغل
  .نفسها لهذه القضية، وال ضمان ان يكون لها تأثير كهذا في حماس

يورام كوهين ورئيس الموساد تمير بردو أيدا " الشباك"ويجب ان نضيف الى ذلك حقيقة ان رئيس 
و عارضا لبدا التصويت في ول. الصفقة بخالف سلفيهما يوفال ديسكن ومئير دغان اللذين عارضا

  .الحكومة مختلفا تماما
  ملء حوض االستحمام

.  أسير ال أقل١٠٥٠٠تحدث الطلب االول الذي نقله مختطفو شليط بعد زمن قصير من اختطافه عن 
وتمت االتصاالت بالذراع العسكرية لحماس بوساطة قادة جهاز االمن المصري الذي كان له في ذلك 

السابق عوفر ديكل ممثله " الشباك"وألقى اولمرت على نائب رئيس . طاع غزةالوقت حضور كثيف في ق
أعلنت حماس أنها ستحدد أسماء الُمفرج عنهم ورد اولمرت . في مهام سرية، مسؤولية بدء تفاوض

وبعد دخول الوسيط االلماني غرهارد كونراد وافقت اسرائيل على مصالحة هي ان ُيفرج عن . بالرفض
م الجانبان قائمتي افراج ويكون لكليهما حق اعتراض على االسماء التي يعرضها ُيقد.  أسيرا٤٥٠

بدأنا نمأل "، يقول أحد االسرائيليين الذين شاركوا في التفاوض، "بعد سلسلة لقاءات. "الطرف اآلخر
انه لن ُيفرج عن ارهابيين : وقد أملى اولمرت على ديكل ثالثة خطوط حمراء وهي". حوض االستحمام

رموز "واطني اسرائيل، وال من سكان شرقي القدس وال من القياديين من اولئك الذين لُقبوا من م
  ".ارهاب

فقد ظهرت أسماء وُرفضت وبينها اسما عبد اهللا ": بازار تركي"باسم " الشباك"وبدأ ما حظي عند 
ايضا اسما وظهر .  اسرائيليا٨٢ مؤبدا، وابراهيم حامد الذي قتل ٦٧البرغوثي الذي حكم عليه بـ 

وقد عارضوا في جهاز . مروان البرغوثي من قيادة فتح في الضفة، واحمد سعدات قائد الجبهة الشعبية
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االمن االفراج عنهم ألنهم اعتقدوا انه ال يجوز ان ُيفرج عن هؤالء االشخاص الذين ما يزال مستقبلهم 
  .السياسي أمامهم برعاية حماس

 ٥٥٠ اتفق اولمرت ومبارك على ان تُفرج اسرائيل عن وعلى نحو منفصل عن االتصاالت بحماس،
وأراد مبارك ان يمنع حماس حليفة . أراد اولمرت ان يساعد أبو مازن. فلسطينيا تفضال على أبو مازن

  .أعدائه من حركة االخوان المسلمين، انجازا
ق االسرائيليون واف. وجاء الجعبري ايضا الى القاهرة.  جاء ديسكن وديكل الى القاهرة٢٠٠٩في شباط 

وقدم قائمة .  الباقين١٢٥ أسيرا من القائمة التي قدمتها حماس ورفضوا الـ ٣٢٥على االفراج عن 
  .وقال الجعبري ال وانفجر التفاوض.  الى غزة ودول عربية١٢٥وطلب ان ُيطرد المحررون الـ . بديلة

اخرى لماذا تصر اسرائيل على تساءل وزير االستخبارات المصري في تلك الفترة عمر سليمان مرة بعد 
أنتم تهيمنون عليهم بصورة قوية جدا في : "ان تضائل قدر المستطاع قائمة المعادين الى الضفة فقال

  ".فاذا عاد شخص ما من هؤالء االرهابيين للعمل فلن تكون لكم أي مشكلة في القضاء عليه. الضفة
 آمن بأنه يستطيع ان يغير مخطط التفاوض حينما حل نتنياهو محل اولمرت في ديوان رئيس الحكومة،

وقد عمل حاجي هداس الذي عينه نتنياهو بدل ديكل، ودافيد ميدان الذي حل . من األساس، ولم يحدث هذا
وأدرك نتنياهو بالتدريج انه ليست . محل هداس في ضمن االطار نفسه الذي ورثاه عن الحكومة السابقة

  .ود وإما ان يتحمل المسؤولية عن خسارة جنديله صفقة اخرى فاما ان يأخذ ما هو موج
  مشكلة اخرى

 اثناء حرب الخليج، حينما أطلقت صواريخ سكاد عراقية على تل ابيب ورمات غان، ١٩٩١في مطلع 
: وعارض االمريكيون بشدة. قاد نائب رئيس االركان اهود باراك خطة لهجوم بري على قواعد االطالق

لن يحرز كثيرا لكنه سينقض التحالف الذي بنوه بجهد كبير ويوحد العالم فقد قدروا ان هجوما اسرائيليا 
ُأرسلت وحدة مغاوير بريطانية الى العراق لمهمة . نحن سنعمل: العربي من وراء صدام، ووعدوا قائلين

لم يدمروا قواعد االطالق لكن على أثر العملية انخفض عدد الصواريخ التي . أشبهت الخطة االسرائيلية
بعد ذلك التقى باراك قادة العملية البريطانيين وشكرهم باسم الجيش . ت على اسرائيل انخفاضا حاداُأطلق

  .االسرائيلي
مرت عشرون سنة ووجدت الواليات المتحدة واسرائيل أنفسهما مرة اخرى في مواجهة عدو مشترك، 

ن في هذه االيام على االمريكيون غاضبو. وهما تحضن الواحدة االخرى وترتاب بها وتكشفان وتخفيان
ايران خاصة بعد أن كشفت وكالة االستخبارات المركزية عن مؤامرة ايرانية لقتل سفير السعودية على 
ارض الواليات المتحدة وقد هاجم مايك روجرز، وهو جمهوري من ميتشغن ورئيس لجنة االستخبارات 

حفية ربط فيها مشاركتهم في في مجلس النواب االمريكي، هاجم االيرانيين في سلسلة مقابالت ص
  ".يجب على العالم ان يجابه ايران: "االرهاب بالخطر الذري ولخص قائال

وهي . ان رئيسة اللجنة الموازية في مجلس الشيوخ هي ديان فاينشتاين وهي ديمقراطية من كاليفورنيا
 من اجراءات ايضا تتابع في قلق اجراءات ايران لكنها تعبر في أحاديث خاصة عن قلق غير قليل

  .ولديها ارتياب ان نتنياهو ُيعد عملية عسكرية مغامرة تورط امريكا حتى عنقها. اسرائيل
ودعا في المؤتمر الصحفي الى تشديد . في مطلع الشهر كان ليون بانته هنا وهو وزير الدفاع االمريكي

. يحذرها من العمل وحدهاوكان هناك من فسر كالمه على انه تحذير لحكومة اسرائيل . العقوبات الدولية
يقوالن ان بانته أراد ان . لكن اثنين من االسرائيليين الذين شاركوا في المحادثات خرجوا بانطباع مختلف
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وفيما يتعلق . يقنع االسرائيليين بأن االدارة تعمل في مجابهة ايران بجدية، وتبذل جهدا وتُعد خيارات
فهو لم يسأل، واالسرائيليون لم ". لن اسأل، ولن تقولوا: "اهباالستعدادات االسرائيلية فضل ان يتبنى اتج

  .يقولوا
ان . يوجد مصدر امريكي واحد على األقل قدر ان اسرائيل تخادع وانه ال توجد عملية عسكرية

ويردون في جهاز االمن . االشاعات تخدم هدفا واحدا وهو اضطرار امريكا الى األخذ بعملية من قبلها
  .فاسرائيل ال تتحايل على حليفتها. ان هذا غير صحيح

ان الفروق التي كانت في الماضي بين تقديرات االستخبارات االمريكية والتقديرات في اسرائيل قد 
والفرق موجود في صعيد آخر . والدولتان تُبلغان وجود تقدم سريع في البرنامج الذري االيراني. ُردمت

وتعريفها للحظة التي يكون . ع ان تسمح لنفسها باالنتظاروهو ان امريكا باعتبارها القوة العظمى تستطي
فهي تعايش كوريا الشمالية الذرية : وربما ال تهاجم ألبتة. فيها السيف موضوعا على عنقها مختلف

  .والباكستان الذرية والهند كذلك وتستطيع ان تعايش ايران ايضا
فقد أمر مناحيم . المرتين أفشاله بالقوةواجه رؤساء حكومة مرتين اجراءا ذريا لدولتين عدوتين؛ وفي 

توجد سوابق . بيغن بمهاجمة العراق؛ وأمر اهود اولمرت بمهاجمة سوريا كما تقول االنباء المنشورة
فكل . واألخطار مختلفة والكلفة مختلفة. أما ايران فهي مشكلة مختلفة تماما. وتوجد تركة وتوجد نجاحات

  .دولةقرار مقرون بمقامرة ما على مصير ال
كان . وال يجري نقاش كهذا في هذه االثناء. كان يجوز توقع نقاش عام واسع لهذه القضية المهمة جدا

. الوحيد الذي اعترض علنا على عملية عسكرية هو رئيس الموساد السابق مئير دغان، وُأسكت صوته
انية بل في بل ان اسمها دخل الجدل في تقليص الميز. وبرغم ذلك فان ظل ايران يغشى كل شيء

  .تفسيرات صفقة شليط
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