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   المفرج عنهم في إطار صفقة شاليط دول ستستضيف المبعدينثالث: "الحياة"أبو مرزوق لـ .1

موسى أبو مرزوق لـ » حماس«قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة : ن الحسيني جيها–القاهرة 
برئاسة رئيس مكتبها » حماس«إنه سيصل إلى القاهرة اليوم ضمن وفد قيادي من حركة » الحياة«

السياسي خالد مشعل الستقبال االسرى المبعدين االربعين المفرج عنهم في إطار صفقة التبادل، وذلك 
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وكشف أن ثالث دول وافقت على استقبال . تهم القاهرة إلى الدول التي قررت استضافتهمقبيل مغادر
أن سورية من بين الدول التي ستستقبل عدداً من » الحياة«المبعدين، من ضمنها قطر وتركيا، فيما علمت 

  .هؤالء األسرى
أنه سيتم » حماس«ت وعن إشكالية عدم اإلفراج عن جميع األسيرات الفلسطينيات بينما سبق ان اعلن

الصفقة التي وقعنا عليها مع الجانب اإلسرائيلي نصها إطالق «: إطالقهن جميعاً وفق هذه الصفقة، أجاب
جميع النساء، لكن الجانب اإلسرائيلي فسّرها بأن األسيرات الالتي اعتقلن عقب بدء التفاوض غير 

 أسيرات في السجون اإلسرائيلية لم يتم تم اكتشاف أن هناك تسعة«، موضحاً أنه »مشموالت في الصفقة
ذكرهن لنا، سواء من اإلسرائيليين او من المؤسسات المعنية والمتخصصة بشؤون األسرى، لذلك تلك 

وأعرب عن أسفه لحدوث ذلك ولعدم . »األسيرات التسعة اتضحن لنا فقط بعد التوقيع وعقب نشر األسماء
ذه القضية كانت نقطة جوهرية تم طرحها في جلسة تمكن الحركة من معالجتها، الفتاً إلى أن ه

المفاوضات غير المباشرة والتي عقدت أمس في القاهرة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي بوساطة 
  .»ال يمكننا فتح التفاوض مجدداً، وكذلك ال يمكننا إلغاء الصفقة«: مصرية، مضيفاً

ستقبل األسرى المبعدين، في حين أن رئيس وأوضح أبو مرزوق أن وفد الحركة برئاسة مشعل سي
الحكومة المقالة إسماعيل هنية سيستقبل األسرى المفرج عنهم عند معبر رفح، وكذلك الرئيس محمود 

  .عباس سيستقبل األسرى المفرج عنهم في الضفة الغربية
ى تحرير كل كنا نتمن«: ووصف أبو مرزوق أجواء االستقبال عن األسرى بأنها لحظات تاريخية، مضيفاً

أجسادنا ستكون مع هؤالء الذين سيتم اإلفراج عنهم، لكن قلوبنا ستظل مع ... األسرى الفلسطينيين 
من ذاق مرارة السجن يعلم جيداً قيمة الحرية «، الفتاً إلى أن »هؤالء األسرى الذين ظلوا خلف القضبان

  .»وشعور المحررين، ويدرك تماماً مشاعر من ظلوا خلف القضبان
من سيذهبون إلى غزة سيتم تسليمهم لضباط مصريين «:  أماكن تسليم األسرى الفلسطينيين، أجابوعن

على معبر رفح، ومن سيذهبون إلى الضفة سيتم تسليمهم لضباط مصريين عند معبر الجلمة، ومن 
تي سيبعدون إلى الخارج سيتوجهون إلى القاهرة حيث سينقلون فوراً من المطار إلى عواصم البلدان ال

، الفتاً إلى أن هذه الترتيبات ستتم تحت إشراف الفريق المصري ومساعدة الصليب »وافقت على استقبالهم
وأشاد بالدور الرائع الذي قامت به مصر من أجل إنجاز الصفقة، منتقداً الوسيط األلماني الذي لم . األحمر

يليين، فأضاع سنتين، لذلك فهو ذهب الوسيط األلماني كان يفاوض نيابة عن اإلسرائ«: يكن نزيهاً، وقال
وأوضح أنه لم تبق دولة إال وعرضت وساطتها، لكن إسرائيل هي التي . »غير مأسوف عليه وال مشكور

كانت تقرر الدولة التي تقبل وساطتها ألن الوساطة يجب أن تكون مقبولة من الطرفين الفلسطيني 
الماضي، وعقب الثورة المصرية، تم استئناف الدور ) فبراير(ولفت إلى أنه في شباط . واإلسرائيلي معاً

المصري منفرداً، وتحسنت ظروف التفاوض نظراً الى الطريق الذي سارت فيه المفاوضات، مشيراً الى 
 وهي مسألة رفض إبعاد أعداد كبيرة، 2006أن هناك معايير ثابتة تم التوافق عليها لم تتغير منذ عام 

لذلك «: مكن من األسرى أصحاب األسماء البارزة والمهمة، وقالوكذلك ضرورة إطالق أكبر عدد م
  .»كادت الصفقة أن تفشل في محطات عدة لتمسكنا بهذه الثوابت

ونفى أبو مرزوق أن يكون إنجاز الصفقة مرتبطاً برحيل رأس النظام المصري السابق حسني مبارك، 
 االستخبارات المصري وطني بامتياز، جهاز. إن الفريق الذي كان يشرف على الصفقة لم يتغير«: وقال

  .»ليس هناك أي مآخذ على أدائه، لذلك فإن فريق المفاوض المصري لم يتم تغييره بعد الثورة



  

  

 
 

  

            6ص                                     2295:               العدد 17/10/2011اإلثنين  :التاريخ

وأعرب أبو مرزوق عن استيائه من التصريحات التي أدلى بها وزير خارجية السلطة رياض المالكي 
 تفكيراً سلبياً، داعياً الرئيس الفلسطيني إلى تقريعه النتقاده الصفقة، واصفاً كلماته بأنها غير الئقة وتعكس

ودفعه لالعتذار للشعب الفلسطيني عما ورد منه من كلمات في حق الصفقة التي هي فخر للشعب 
  .الفلسطيني بكامل أطيافه

كتائب عز «في غضون ذلك، غادر وفد المفاوض الفلسطيني القاهرة أمس برئاسة القيادي العسكري في 
التابعة للحركة أحمد الجعبري إلى غزة بعد أن أنهى جلستين من المفاوضات غير المباشرة » سامالدين الق

  .مع الجانب اإلسرائيلي وضع خاللها اللمسات النهائية إلبرام الصفقة
  17/10/2011الحياة، لندن، 

  
   األسرى يوم وطني وعطلة رسميةتحريريوم : حكومة غزة .2

 بلسان المتحدث باسمها طاهر النونو عن يوم اإلفراج عن في غزةأعلنت الحكومة :  حامد جاد -غزة 
األسرى يوما وطنياً وعطلة رسمية، مؤكدة التزامها تجاه األسرى المحررين بكل ما يلزمهم ليعيشوا حياة 

وأشار النونو في مؤتمر صحفي عقده أمس عقب اجتماع دعا له رئيس الوزراء إسماعيل هنية  .كريمة
 في مقر الحكومة في غزة إلى أنه تم خالل االجتماع مناقشة كل التفاصيل المتعلقة ضم وزراء ونوابا

بصفقة التبادل سواء آلية خروج األسرى وآليات استقبالهم، باإلضافة إلى بحث أوضاع األسرى الذين ما 
  .يزالون يقبعون خلف قضبان سجون االحتالل

  17/10/2011الغد، عمان، 
  

   أسيرات ما زلن مجهوالت المصيرتسع: وزارة األسرى في غزة .3
 أن هناك ،أعلنت وزارة األسرى والمحررين في الحكومة في قطاع غزة أمس: عالء المشهراوي - غزة
 أسيرات في سجون االحتالل اإلسرائيلي ما زلن مجهوالت المصير، حيث لم يتم إدراج أسمائهن في تسع

  . أسيرة27 التي شملت أسماء صفقة تبادل األسرى بين الحركة والحكومة اإلسرائيلية
  17/10/2011االتحاد، أبو ظبي، 

  
  برنامج موحد الستقبال أسرى الضفة: النائب حسن يوسف .4

أكد النائب حسن يوسف أن الفصائل الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة أجمعت على : الضفة الغربية
وأوضح يوسف في تصريح  .برنامج موحد الستقبال األسرى المحررين ضمن صفقة الوفاء لألحرار

صحفي أن الفصائل قررت خالل االجتماع التي دعت إليه حماس لترتيب استقبال األسرى المحررين 
وقال إن  .استقبالهم على حاجز عوفر غرب رام اهللا، ومن ثم إقامة المهرجان المركزي بمقر المقاطعة

ه حركة فتح وكافة الفصائل وبحضور االجتماع الذي عقد في مقر نادي األسير برام اهللا األحد حضرت"
  ".رئيس نادي األسير قدورة فارس

  17/10/2011السبيل، عمان، 
  
  
  



  

  

 
 

  

            7ص                                     2295:               العدد 17/10/2011اإلثنين  :التاريخ

  االحتالل يعزل النائب عبد الرحمن زيدان  .5
إن " فلسطين أون الين"قال مكتب النواب اإلسالميين في رسالة وصلت :  محمد القيق-الضفة الغربية 

التشريعي عبد الرحمن زيدان إلى عزل سجن شطة بشكل مفاجئ االحتالل نقل األسير النائب في المجلس 
فيما يبدو إلحباط خطوات الحركة األسيرة التي تمضي في إضرابها المفتوح عن الطعام، معتبرا أن 

  . خطوة العزل جاءت بهدف إفشال تحركات األسرى المطالبة بحقوقهم اإلنسانية
  16/10/2011موقع فلسطين أون الين، 

  
   المرتقب"الرباعية"ل من اجتماع عبد ربه يقل .6

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه، إن جوالت الرباعية المقرر تنفيذها أواخر 
 الطرف الوحيد "إسرائيل"الشهر الجاري غير مفيدة وتأتي في إطار االحتجاج اللفظي والتسليم العملي بأن 

" إسرائيل"أن طرح ، وأضاف في حديث إلذاعة صوت فلسطين .الذي يرسم حدود الدولة الفلسطينية
مشاريع استيطانية جديدة في كل مرة تقدم فيها الرباعية الدولية مبادرة أو خطة، يؤكد أن الرباعية فشلت 

  . فشال كامال في إطالق عملية السالم
فاء بعقد اجتماع من إطالق عملية السالم واالكت" تقلص طموح الرباعية"وانتقد عبد ربه ما وصفه 

فلسطيني إسرائيلي لإليحاء بأن هناك عملية سالم واعتبره مؤشرا سلبيا يدلل على أن هذه العملية ماتت 
  .موتا كامال

  16/10/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

  "بيرزيت" يستنكرون اعتقال واستدعاء أمن السلطة لطلبة بالضفةالنواب اإلسالميون  .7
نسخة " قدس برس"اإلسالميون في المجلس التشريعي الفلسطيني في بيان تلقت لنواب ااستهجن : رام اهللا

" بيرزيت" على استدعاء عدد من طلبة جامعة  في السلطة الفلسطينيةعنه األحد، إقدام األجهزة األمنية
 1027في الجامعة بنجاح صفقة تبادل األسرى وتحرير " الكتلة اإلسالمية"على خلفية احتفال الطلبة و

   .اًأسير
  16/10/2011قدس برس، 

  
  االحتالل فقد ذرائع استمرار حصار غزة بعد صفقة التبادل والتهدئة: الخضري .8

أكد النائب الفلسطيني المستقل جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن : غزة
بادل األسرى فقد كافة ذرائع استمرار حصار قطاع غزة بعد إتمام صفقة ت"االحتالل اإلسرائيلي 

نسخة عنه، على أن " قدس برس"وشدد في تصريح صحفي مكتوب، تلقت  ".واستمرار التهدئة في القطاع
يجب أن يواجه بضغط دولي لتشكيل قوة ضاغطة على "استمرار الحصار المفروض على القطاع 

  ". االحتالل إلنهاء معاناة الفلسطينيين
  16/10/2011قدس برس، 
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  ى المصرية في إنجاح صفقة تبادل األسرمخابراتالمشعل يشيد بدور  .9
بدور المخابرات المصرية في إنجاح صفقة , أشاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل

  .  أسيراً مقابل الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط1027الذين وصل عددهم , ىتبادل األسر
، أنه لم 2011-10-16المصرية ليلة االحد " cbc" قناة ىعل" هنا العاصمة"وأكد مشعل خالل برنامج 

واصفاً الصفقة , يكن هناك أمل لخروج هؤالء األسري الذين أمضوا زهرة شبابهم في السجون اإلسرائيلية
  . بأنها صفقة تاريخية وربح كبير جاء بعد مجهود شاق

تفاوضية الخاصة وقال مشعل إن المفاوض المصري والفلسطيني استطاعا أن يحطما عددا من القواعد ال
، وأن المخابرات المصرية لعبت دورا وطنيا وعربيا فاعال وقويا في إنجاح صفقة تبادل )إسرائيل(بـ

   .ىاألسر
وأضاف إن جهاز المخابرات العامة المصرية جهاز محترم ووطني وله تاريخ كبير، اختلفنا معه في 

  . بعض األوقات ولكن في النهاية هو جهاز محترف ومحترم
 يناير انعكست علي األداء في فريق الوساطة المصرية، وانعكست علي روح 25ح أن ثورة وأوض

  . العالقة بيننا وبين مصر، وظهر هذا واضحاً في إتمام هذه الصفقة
 الحركة علي أنها ىوحول ما إذا كان نجاح هذه الصفقة سيغير من شكل حماس لدي الغرب الذي ينظر إل

ن يسعي إلرضاء الغرب ال يدركه، وأنهم ال يخافون أن تصبح صورتهم ، قال إن م"إرهابية متطرفة"
  .  الغرب، ألنهم أصحاب حق والبد أن يأتي يوم ويدرك الغرب أنهم أصحاب حقوقىمشوهة لد

 ىوأكد مشعل أن الربيع العربي لم يؤثر علي سياسة حماس وموقف حماس من سوريا ومصر، مشيراً إل
أثيراً مباشراً فيما يتعلق بالقرارات، ألن حماس قراراتها نابعة من داخلها، أن الثورات العربية لم تؤثر ت

  . وال يتدخل أحد في قراراتها ولم يحاول أحد التدخل
وأضاف بأن حماس لديها صداقات بقيادات كبيرة في سوريا، وأنه من واجبهم تقديم النصح كأصدقاء 

  . د العربيةوحلفاء، ولكن دون التدخل في الشئون الداخلية للبال
 ى سؤال حول تقدمهم بطلب رسمي إلي القيادة المصرية لنقل المكتب السياسي من دمشق إلىورداً عل

  .هو عليه  ماىالقاهرة، نفي مشعل ذلك مؤكداً أن هذا األمر لم يحدث، وأن الوضع سيبقي عل
 16/10/2011فلسطين اون الين، 

  
  "األسيرات التسع جزء من الصفقة"..لتبادلال وجود لمعيقات تعترض صفقة ا": العاروريصالح  .10

ومسؤول ملـف األسـرى فيهـا       " حماس"نفى عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية        : خاص
الشيخ صالح العاروري وجود أي عقبات أو معيقات تعترض المضي بتنفيذ صفقة التبادل بـين الحركـة                 

  .والكيان الصهيوني
ال صحة ): " 17/10(قال العاروري األحد " لفلسطيني لإلعالمالمركز ا"وفي تصريحات حصرية لـ

المواعيد "، مضيفًا أن "لوجود عقبات في طريق صفقة التبادل واألمور تسير باالتجاه الذي خطط له 
  ".المتفق عليها ثابتة ولم يطرأ أي تغيير عليها

وي اإلفراج عنهن قال  المن27وحول الجدل بشأن وضع األسيرات التسع خارج قائمة األسيرات الـ 
األسيرات التسع جزء من االتفاق، وأبلغنا الطرف الصهيوني من خالل الوسيط أن عدم : "العاروري

  ".االفراج عنهن سيعتبر إخالال باالتفاق
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هناك معيقات متعلقة بعدد األسرى الذين سيبعدون "وكانت مواقع إعالمية فلسطينية وصهيونية قالت إن 
سطينية، إضافة إلى عدد األسيرات المقرر اإلفراج عنهن، ما يحول دون تحديد إلى خارج األرض الفل

األمور تسير باالتجاه المتفق "، وهو ما نفاه العاروري تماما بالقول إن "يوم معين إلتمام صفقة التبادل
  ". عليه

 16/10/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  قشة األمور اإلنسانية لألسرى المبعدينلقاء سنوي بين مصر واالحتالل لمنا: أبو عبيدة .11
إن " حماس"، الجناح العسكري لحركة     "كتائب الشهيد عز الدين القسام    "، الناطق باسم    "أبو عبيدة "قال  : غزة

هناك لقاء سنويا سيعقد بين الجانب المصري واالحتالل الصهيوني لمناقشة بعـض األمـور اإلنـسانية                
، موضـحا أن وفـد المقاومـة        "وفاء األحرار "ج الوطن ضمن صفقة     لألسرى المنوي اإلفراج عنهم خار    

 أسيرا فقـط    40 استطاع تقليص أعداد األسرى المنوي إبعادهم إلى         -وعبر الوسيط المصري  -المفاوض  
 منهم إلى خارج البالد، األمر الـذي أفـشل دور           260بعد أن كان االحتالل الصهيوني يصر على إبعاد         

  .الوسيط األلماني سابقًا
إن : "في شمال القطـاع   " حماس"في تصريح صحفي نشره المكتب اإلعالمي لحركة        " أبو عبيدة "وأضاف  

عددا كبيرا من المبعدين سيعودون إلى بيوتهم بعد قضاء عدة سنوات في اإلبعاد، فيما سـيبقى الـبعض                  
قـة أهلـه، رافـضا      ، مشيرا إلى أن إبعاد أي أسير تم بموافقته ومواف         "خارج الوطن حفاظًا على سالمته    

اإلفصاح عن الوجهة التي سيتم اإلبعاد إليها، مقدما الشكر لكل الدول التي أبـدت اسـتعدادها السـتقبال                  
  .األسرى

هنـاك  ": "أبو عبيدة "وحول بعض األسيرات الالتي ما زلن يقبعن في السجون ولم تشملهن الصفقة، قال              
 لم تشملهن الصفقة، وما زالـت       -محكوم عليهن    غير   -بعض األخوات الموقوفات لدى قوات االحتالل       

المفاوضات غير المباشرة جارية في القاهرة لمناقشة هذا األمر، ولكن ال يمكن اعتبار هذا األمر معيقًـا                 
، داعيا الشعب الفلسطيني وأهالي األسرى إلى مزيـد مـن           "لمجريات الصفقة التي تتم وفق ما خُطط لها       

  .ة جميع الترتيبات التي من الممكن أن يطرأ تغيير عليها في أي لحظةالصبر لعدة أيام حتى يتم تسوي
  16/10/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  تفاق تبادل االسرى من أي التفاف على ا"إسرائيل"ألوية الناصر تحذر  .12

قال أبو مجاهد، المتحدث باسم ألوية الناصر صالح الدين احد الفصائل التي أسرت : امجد سمحان
حتى اللحظة نحن نقول إننا ملتزمون بتسليم شاليت في مقابل «، إنه »السفير«دي جلعاد شاليت، لـالجن

عندما وقعنا الصفقة قلنا إن » وأضاف. » اسيرا في المرحلة األولى من بينهم جميع األسيرات450إطالق 
ا، وأي تغيرات من قبل أي فلسطينية يتم توقيفها قبل التنفيذ يطلق سراحها عند التنفيذ، ولم نحدد أعداد

  .»االحتالل تهدد بالغاء الصفقة
في اللحظة التي تصل فيها الحافالت المحمله «: وأكد أبو مجاهد أن اللمسات النهائية للتسليم وضعت

باألسرى المحررين إلى مصر، والضفة الغربية، من دون أي إخالل باألسماء التي نشرت في القوائم، 
  .»مصري بطريقة سرية ال يمكن االفصاح عنهايتم تسليم شاليت للجانب ال
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واعلن ابو مجاهد ان جميع الفصائل الفلسطينية سترتب احتفاال مركزيا في قطاع غزة الستقبال 
في عرس فلسطين، وفي عرس المقاومة التي ستظل تتبنى نهج خطف المزيد من جنود «المحررين 

  .»االحتالل كوسيلة وحيده لتبييض السجون
 17/10/2011ت، السفير، بيرو

  
   وتخشى عملية لتحريره في اللحظات األخيرة شاليطتتكتم على آلية نقلحماس : الشرق األوسط .13

كتائب عز الدين «أن حركة حماس وذراعها المسلحة » الشرق األوسط«علمت :  صالح النعامي-غزة
وذكرت .  إلى مصر، تفرضان تعتيما إعالميا مطبقا حول آليات نقل جلعاد شاليط من قطاع غزة»القسام

مصادر فلسطينية، أن حركة حماس وكتائب القسام، تنطلقان من افتراض مفاده أن الجيش والمخابرات 
اإلسرائيلية، لن يتنازال حتى آخر لحظة عن إمكانية تحرير شاليط بالقوة، أثناء نقله من مقر احتجازه 

 أمنية استثنائية ومشددة ستتخذ ونوهت المصادر بأن إجراءات. باتجاه الحدود بين قطاع غزة ومصر
وأوضحت المصادر أن الطريقة . لضمان عدم قيام قوات خاصة إسرائيل بمحاولة تخليص شاليط بالقوة

التي سيجري نقل شاليط خاللها، ستتم بحيث يستحيل على األجهزة األمنية اإلسرائيلية الوصول إليه بأي 
تسليم شاليط ألي جهة خارجية قبل انتهاء وأوضحت المصادر أن حركة حماس غير مستعدة ل. حال

  .إسرائيل من اإلفراج عن األسرى الفلسطينيين الذين تقرر اإلفراج عنهم ضمن صفقة تبادل األسرى
  17/10/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
   جرى على ورقتين منفصلتين"إسرائيل"التوقيع على اتفاق صفقة تبادل األسرى مع : القسام .14

أن التوقيع " حماس" عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية كشفت كتائب الشهيد
  . على اتفاق صفقة تبادل األسرى مع االحتالل اإلسرائيلي قد جرى على ورقتين منفصلتين

إنه طوال جوالت : "وقال أبو عبيدة الناطق اإلعالمي باسم كتائب القسام في تصريحات صحفية
اشرة التي كانت ترعاها جمهورية مصر العربية لم يحدث خاللها أي لقاء بين وفد المفاوضات الغير مب

  ". كتائب الشهيد عز الدين القسام ووفد العدو الصهيوني
األول بين وفد حماس : أن التوقيع على اتفاق صفقة التبادل تم على ورقتين منفصلتين" أبو عبيدة"وأكّد 

ن العدو الصهيوني وجمهورية مصر العربية، علماً بأن رئيس وجمهورية مصر العربية ، والثانية بي
  . الشباك الصهيوني طلب لقاء رئيس وفد كتائب القسام مرتين، ورفض الوفد ذلك

باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام قيادةً وجنداً وباسم جميع األسرى المحررين وذويهم " أبو عبيدة"وتقدم 
  . على ما بذلته من جهد في انجاز هذه الصفقة بالشكر الجزيل إلى جمهورية مصر 

 16/10/2011فلسطين اون الين، 
  

   أول مؤسس للقسام هو األسير الوحيد الذي سيبعد من غزة لتركيا:القدس العربي .15
 40ان األسير الوحيد من قطاع غزة من بين األسرى الـ ' القدس العربي'علمت : أشرف الهور -غزة 

  .مة في الخارج هو وليد عقل من مخيم النصيراتالذين سيطلق سراحهم لإلقا
انهم أبلغوا رسمياً من حركة حماس أن نجلهم وليد سيتم إبعاده ' القدس العربي'وقال أحد أفراد عائلته لـ 

  .وفق ما تم االتفاق عليه إلى الخارج
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 من السجون وذكر أن وليد سيبعد لإلقامة في تركيا، وأوضح أن العائلة مسرورة كثيراً باإلفراج عنه
ووليد عقل هو  .'الزنازين المعتمة'اإلسرائيلية، معتبراً أن خروجه إلى تركيا أفضل بكثير من بقائه في 

أول من أسس خاليا مسلحة لكتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس، حيث قام بتشكيل عدد 
  .1991من المجموعات في المنطقة الوسطى في بداية عام 

 مؤبداً، إضافة إلى عشرين عاماً أخرى، 21، وحكم عليه بفترة سجن قدرها 1992قل في العام واعتقل ع
  . عاما48ًويبلغ من العمر 

 17/10/2011القدس العربي، لندن، 
  

  ال علم لي وال لقيادة الحركة األسيرة بصفقة التبادل: مروان البرغوثي .16
ثي، القيادي في حركة فتح، عضو المجلـس        نفى األسير مروان البرغو   :  عبد الرؤوف ارناؤوط   -القدس

التشريعي، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ان تكون صفقة التبادل عرضت علـى قيـادة الحركـة                 
  .األسيرة 

فقد نقل المحامي الياس صباغ عن االسير البرغوثي، انه تفاجأ بتفاصيل صفقة تبادل االسرى، وانه لـم                 
  .العالميعلم بهذه التفاصيل اال من وسائل ا

ـ   اكد مروان البرغوثي على انه لم يستـشره        "بعد زيارته للبرغوثي في سجنه امس،       " األيام"وقال صباغ ل
احد بشأن الصفقة ال من قريب وال من بعيد، وانه علم عن تفاصيلها من وسائل االعـالم، وانـه تفاجـأ                     

 ان عاشوا لسنوات علـى      بتفاصيلها، خاصة وانها تركت عشرات من االسرى القدامى خلف القضبان بعد          
  ".امل التحرر في اطار هذه الصفقة

كل ما قيل على لسان اناس هنا وهناك بأن مروان كان على اطـالع بالتفاصـيل، وان   "واضاف الصباغ   
الصفقة عرضت عليه وعلى قادة الحركة االسيرة، وان مروان واحمد سعدات باركا الصفقة غير صحيح               

  ".لم يتم سؤاله او استشارته بشأن الصفقة، وانه تفاجأ بهاعلى االطالق، فهو اكد على انه 
 17/10/2011األيام، رام اهللا، 

  
  ما نشر على لساني عن معيقات للصفقة غير دقيق: غازي حمد لمعا .17

غازي حمد لوكالة معا ان ما نشر على لسانه عن وجود           . أكد القيادي في حركة حماس د      - معا   -رام اهللا   
  .قة تبادل االسرى غير دقيقمعيقات وإشكاالت في صف

وكانت اذاعة صوت فلسطين قالت انها اتصلت بالدكتور حمد وقال ان هناك معيقات متعلقة بعدد األسرى                
الذين سيبعدون إلى خارج األرض الفلسطينية، إضافة إلى عدد األسيرات المقرر اإلفراج عنهن، ما يحول               

  .دون تحديد يوم معين إلتمام صفقة التبادل
اليوم األحد، إن االجتماع غير المباشر بين حماس ومسؤوليين إسرائيليين          ":  االذاعة ان حمد قال    واضافت

  .في القاهرة تناول هذه اإلشكاالت إال أنه توقع أن تتم الصفقة حتى نهاية هذا األسبوع
 أسيرا سيتم إبعادهم إلى الخارج، وأن اتصاالت تجرى مع عـدد مـن              70 إلى   60وأشار إلى أن هناك     

  .الدول الستقبالهم، الفتا إلى أن تركيا رحبت باستقبال أربعين منهم 
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وفي رده على سؤال حول وجود ضمانات تلزم إسرائيل بتنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة بعـد تـسلمها                  
إن مصر هي الضامنة، متوقعا أال تكون هناك إشكاالت قـد           : "الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط، قال حمد     

  ".ذا الصددتطرأ في ه
  17/10/2011وكالة معا اإلخبارية، 

  
  اذا لم يكن اتصال مشعل بالرئيس جدي فمن هو الذى يمثل حماس بشكل جدي؟: فتح .18

 اعرب احمد عساف المتحدث باسم حركة فتح عن  استغرابه لتصريحات فوزي برهوم النـاطق                :رام اهللا 
اتصاالت جديه حول لقاء مشعل مع الرئيس       بانه ال يوجد اي     'باسم حماس في قطاع غزة والتي قال فيها         

  .'بان حركة فتح غير جاهزة للمصالحة'وتكراره لالسطوانه المشروخة ' ابو مازن
وتساءل عساف في بيان صدر عن مفوضية االعالم والثقافة عن االسباب التي دفعت برهوم لتقيم اتصال                

زن وطلب اللقاء به ووصـفه بغيـر      رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل مع الرئيس ابو ما          
واكد عساف ان حركة فتح اخذت اتصال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس برئيس الـشعب                .الجدي

  .الفلسطيني وطلب اللقاء به على محمل الجد اال اذا كان لدى حماس تفسير اخر كما فعل برهوم
  16/10/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  ر في حماس تنفي نبأ زيارة قريبة لمشعل إلى األردن برفقة ولي عهد قطرمصاد .19

صحة األنباء عن ترتيب زيارة رئيس      " حماس"نفت مصادر قيادية في حركة المقاومة اإلسالمية        : دمشق
المكتب السياسي للحركة خالد مشعل إلى األردن برفقة ولي العهد القطري تميم بن حمد آل ثاني خـالل                  

  .قبلةاأليام الم
ـ      إن هذه األنبـاء    ) 17/10(األحد  " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وقالت المصادر في تصريحات حصرية ل

  ".غير صحيحة بتاتا وال أصل لها
ـ          قولها إن مـشعل سـيجري      " المطلعة"وكانت صحيفة العرب اليوم األردنية نقلت عن مصادر وصفتها ب

سيلتقي "قبلة برفقة ولي عهد قطر، مشيرة إلى ان مشعل          زيارة رسمية إلى األردن خالل األيام العشرة الم       
  ". خالل الزيارة مسؤولين كبارا في الدولة، وستنهي قطيعة بين المملكة وحركة حماس امتدت لسنوات

 16/10/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   بلبنانالجيش اللبناني يمارس االستعباد واالذالل على الالجئين الفلسطينيين : خالد البطش .20
المقاومة الفلسطينية نجحت في الوفاء بجزء      "أكد القيادي الفلسطيني خالد البطش أن        :عبداهللا عمر   -غزة

من الدين المؤجل للمجاهدين والمناضلين القابعين في سجون االحتالل من خالل إنجـاز صـفقة تبـادل                 
ا على ضرورة االسـتمرار     مشدد. األسرى بالجندي الصهيوني جلعاد شاليط بعد خمس سنوات من أسره         

واعتبـر الـبطش أن      .في الوفاء بالعهد لإلفراج عن جميع األسرى دون استثناء بعمليات تبادل أخـرى            
عمليات أسر الصهاينة هي الطريق األقصر لإلفراج عن األسرى بشرف وعزة ولـيس عبـر التوسـل                 

  .واالستجداء السياسي
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 أن الشعب الفلسطيني دفع الثمن الكبيـر ألجـل إتمـام            نبارك هذا العمل المهم والكبير، ونعتقد     : وأضاف
الصفقة من شهداء وجرحى وتدمير، كما أن األسرى دفعوا سنوات طويلة من حياتهم وهم ينتظرون هذه                

  .، مطالبا الفصائل اآلسرة للجندي بالحذر الشديد حتى إتمام عملية التبادل"اللحظة الحاسمة والمصيرية
ين الفلسطينيين خالل جولته في مخيمات الشتات عبر القيادي البطش عن أسفه            وحول قراءته لواقع الالجئ   

الشديد للواقع المرير الذي يعيشه الالجئ الفلسطيني في مخيمات اللجوء وبخاصة فـي لبنـان، واصـفًا                 
  ".غيتوهات عازلة"مخيمات اللجوء بـ

علق بحياته اليومية، وأخرى تتعلق     الالجئ الفلسطيني في لبنان يعاني من مشكالت كثيرة تت        : "وقال البطش 
لك أن تتخيـل أن المخيمـات محاطـة    .. بالحكومة والجيش الذي يمارس أقسى ألوان االستعباد واإلذالل     

بأسالك شائكة وال يستطيع الفلسطيني الدخول أو الخروج من المخيم وإليه إال من خالل بوابـات يقـف                  
كان المخيمات، كما أن المساحة التي يقطن عليها سـكان          عليها الجيش اللبناني الذي يقوم بتفتيش دقيق لس       

، وهذا ما يعني أن الزيادة السكانية التي بلغت أكثر من نصف مليون الجـئ               48المخيم لم تتغير منذ عام      
: ، مـضيفًا  "فلسطيني عليها أن تتكيف مع المساحة الجغرافية الضيقة التي بالكاد تكفي لمئة ألف مـواطن              

، ولفت إلى أن الالجـئ الفلـسطيني        "لفلسطيني البناء أو إجراء أي تعديل في منزله       كما ال يحق لالجئ ا    "
  .مهنة في القطاعين الحكومي والخاص) 75(محروم من مزاولة أكثر من 

مأساة الالجئين الفلسطينيين في لبنان لم تتوقف عند ذلك فما زال سكان مخيم نهـر               : "وزاد البطش بالقول  
 حديدية، ورغم مرور أربع سنوات على انتهاء حرب الجيش اللبنـاني            البارد يعيشون في عشش وغرف    

، مؤكـدا أن الواقـع      "مع فتح اإلسالم فلم يقم الجيش بإعادة بناء البيوت التي هدمها خالل دخوله للمخيم             
المأساوي في لبنان يتطلب مواقف عربية وفلسطينية ولبنانية للضغط على حكومة نجيب ميقاتي إلعـادة               

، منوها في   "والسماح للفلسطينيين بتدبير أمورهم وتحسين حياتهم     "ت التي هدمها الجيش اللبناني،      بناء البيو 
الوقت نفسه إلى تمسك الالجئ الفلسطيني بحق العودة إلى قريته ودياره التي هجر منها، ولرفضه القاطع                

  .ألي بديل آخر عن وطنه
  17/10/2011الراية، الدوحة، 

  
  دل درس للفصائل بأن المقاومة هي الطريق الوحيد لألفراج عن األسرىصفقة التبا: عبد العال .21

قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مروان عبد العال أن :  عمر موسى-بيروت
 أسير من بينهم ذوي األحكام العالية، لكن ال نستطيع أن 1027الصفقة تشكل إنجازاً ألنها ستفرج عن 

   آالف أسير مازالوا قيد االعتقال5ز كامل ألن لدينا رموز وقادة الى جانب نحو نقول أنه إنجا
واعتبر عبد العال أن قبول فلسطين كدولة عاملة كاملة العضوية في األمم المتحدة نقلةً في غاية األهمية، 

يجب أن لتكريس منظمة التحرير الفلسطينية كوعاء يجسد مشروعية الشعب الفلسطيني، لكن بنفس الوقت 
وال من حق الشعب الفلسطيني .. ال يكون االعتراف انتقاصاً من قوة تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية

  .المشروع في مقاومة إسرائيل بعد ذلك باعتبارها تحتل أراضي دولة أخرى
اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن المسؤولية في عدم تشكُّل المرجعية و

، )أنا أو ال أحد: (الفلسطينية في لبنان تتحملها ذهنية التحكم بالناس دون مشاركتها بالقرار وفق عقلية
والسياسة المبنية على نزعات التناقض الثانوي والمصالح الفئوية والتنظيمية والفردية، التي تعلو في كثير 

  ..من األحيان على المصلحة الوطنية العليا
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ال أن » أن نصل إلى طاولة حوار لبناني فلسطيني«، »الجئ نت«ديثه إلى شبكة وتمنى عبد العال في ح
ورأى أن األولوية فيما لو التأم هذا الحوار فحتماً سيبدأ من .. يبقى الحوار دائماً بين الفلسطينيين أنفسهم

  ..  الوجودأي النظرة اللبنانية الرسمية لهذا الوجود، والرؤية المشتركة لمستقبل هذا. الملف السياسي
وأكد احترام الفلسطينيين أن للسيادة اللبنانية لكن هذا يستوجب حفظ كرامة الفلسطيني، واعتبار الكرامة 
الفلسطينية هي مصلحة عليا تعلو على مصلحة اي فصيل، وتبدأ من المطالبة بالبيئة الآلمنة وليس 

  .االمنية
  : ولالطالع على نص الحوار

3423=contentID?asp.default/arabic/net.net-laji.www://http  
  13/10/2011موقع الجئ نت، 

  
  بحث المرحلة الثانية من صفقة شاليت" المنظمة"نأمل تولي : جبريل الرجوب .22

اللواء جبريل الرجوب اطالق سراح األسـير       اعتبر نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح         : رام اهللا 
  ".إنجازاً عظيماً، بغض النظر عن المعايير التي تمت بها صفقة شاليت"

تتولى منظمة التحرير الفلسطينية إدارة ومسؤولية الشق الثاني من الـصفقة           "وعبر الرجوب عن أمله أن      
  ".بالتواصل والتنسيق مع الوسيط المصري

إلضراب عن الطعام سالح رئيس للحركة األسيرة في إطار دورة ماجد أبو            وأردف في محاضرة بعنوان ا    
نحيي اإلنجاز الذي كان ممكنا أن يكون أكبر وأوسع فـي ظـل             : "شرار لمفوضية اإلعالم والثقافة، أمس    

سنـستقبل األسـرى    : "مضيفاً". قدرة مميزة تميزت بإخفاء الجندي اإلسرائيلي شاليت لمدة خمس سنوات         
  ".الالمحررين كأبط

 17/10/2011األيام، رام اهللا، 
  

  نقل سعدات لمستشفى الرملة واستمراره في االضراب عن الطعام: قراقع .23
افاد وزير االسرى والمحررين عيسى قراقع ان االمين العام للجبهـة الـشعبية             :  علي سمودي  -رام اهللا   

المضاعفات التي اصابته   لتحرير فلسطين القائد احمد سعدات نقل عصر امس الى مستشفى الرملة بسبب             
 ، مطالبا الصليب االحمر بالتوجه فورا       20مع استمرار اضرابه المفتوح عن الطعام والذي دخل يومه ال         

  .للمستشفى ومتابعة وضعه وتطورات حالته وضمان عالجه 
  16/10/2011القدس، القدس، 

 
  "ب اللحام باالعتذارافتراء وأطال "معا"ما نشرته وكالة "زوجة األسير القائد إبراهيم حامد  .24

" معـا "أصدرت زوجة األسير القائد إبراهيم حامد بيانًا صحفيا تكذب فيه ما نقلته عنها وكالـة                 :رام اهللا 
خالـد  " حمـاس "المحلية من أنها أرسلت رسالة إلى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسـالمية              

  . والكيان الصهيونيمشعل تنتقد فيه صفقة التبادل التي تمت بين المقاومة
 مـا افترتـه     2011 أكتوبر   16فاجأني مساء اليوم    : " زوجة القيادي األسير  " أم علي "وقالت أسماء حامد    

على لساني وكالة معا اإلخبارية، تستغّل مشاعرنا وأحاسيسنا ألغراض دنيئة هدفها النيل من المجاهـدين               
  ".وصفقتهم المشرفة
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ي نفيا قاطعا علمي بالرسالة المفتراة، وأدين التصرف الالمسئول من قبل           إنني أنف : "وأكدت في ختام بيانها   
ناصر اللحام ووكالته، وأدعوه أن يعتذر على صفحات وكالته اعتذارا ال لبس فيه، علـى ذات الـصفحة                  

  ".التي افتري علي من خاللها، وبذات المستوى من اإلبراز 
نص رسالة أرسـلتها زوجـات      " ما قالت إنها    ) 10-16(د  المحلية نشرت مساء األح   " معا"وكانت وكالة   

  ".أسماء حامد وزوجات المؤبدات"موقعة باسم "أسرى المؤبدات لمشعل 
 19/4/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  أبرز الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم في إطار الصفقة .25

 أسيرة في مقابل 27نياً، بينهم  اسيراً فلسطي1027 من المقرر ان تفرج اسرائيل عن - أ ف ب -غزة 
الجندي االسرائيلي االسير غلعاد شاليت، على مرحلتين االولى يتوقع ان تبدأ االولى بعد غد، والثانية بعد 

  :في ما يلي معلومات عن ابرز الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم. شهرين
، 1978اعتقل في نيسان عام . بيةمن قرية كوبر قرب مدينة رام اهللا في الضفة الغر: نائل البرغوثي* 

دين بالضلوع في مقتل . ويصفه الفلسطينيون بعميد االسرى على اعتبار انه اقدم سجين سياسي في العالم
  .جندي اسرائيلي

، وهو أحد أبرز قادتها العسكريين »مجد«المسمى » حماس«مؤسس جهاز أمن حركة : يحيى السنوار* 
م أربع مرات بالسجن المؤبد لعالقته بخطف وقتل جندي  وحك1987اذ اعتقل مرات آخرها عام 

ومن المقرر ان يعود الى منزله . اسرائيلي، كما ورد اسم شقيقه محمد السنوار في عملية خطف شاليت
  .في مخيم خان يونس جنوب قطاع غزة

، وحكم عليه »كتائب القسام«، وأحد مؤسسي جناحها العسكري »حماس«قيادي في : روحي مشتهى* 
  .لسجن المؤبد ثالث مرات، وسيتم االفراج عنه الى منزله في مدينة غزةبا

حكم عليه بمؤبدات عدة بعد إدانته . يقيم في القدس الشرقية» حماس«قيادي في : جهاد يغمور* 
وبحسب الصفقة سيتم ابعاده الى . باالشتراك في خطف الجندي االسرائيلي ناخشون فاكسمان وقتله

  .الخارج
 وحكم عليه 1983اعتقل عام . ومن سكان مدينة غزة» فتح«عضو بارز في حركة : ليسليم الكيا* 

  .بالسجن المؤبد ثالث مرات لضلوعه في هجمات قتل فيها اسرائيليون، وسيفرج عنه الى منزله في غزة
 لثماني 1971اعتقل عام . ومن سكان غزة» الجهاد االسالمي«قيادي في حركة : احمد ابو حصيرة* 

.  عاماً لمشاركته في هجمات ضد اسرائيليين35 وحكم عليه بالسجن 1981م اعتقل مجدداً عام سنوات، ث
  .وسيتم االفراج عنه الى بيته في غزة

، ومن سكان مخيم »حماس«، الجناح العسكري لـ »كتائب القسام«عضو بارز في : محمد الشراتحة* 
اتهامه باالشتراك في خطف وقتل الجنديين حكم عليه بالسجن ثالثة مؤبدات بعد . جباليا شمال القطاع

ومن المقرر . ، وهو العام نفسه الذي اعتقل فيه1989االسرائيليين آفي سسبورتس وإيالن سعدون عام 
  .االفراج عنه الى منزله في غزة

من سكان بلدة خربة بني حارث في الضفة الغربية، حكم عليه بالسجن المؤبد الدانته : وليد انجاص* 
وسيتم ابعاده الى .  اسرائيليا11ً اسفر عن مقتل 2002في هجوم على مقهى في القدس عام بالضلوع 
  .الخارج
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 وحكم عليه بالسجن المؤبد التهامه 2002من سكان طولكرم في الضفة، اعتقل عام : نصر يتايمة* 
اطالقه ضمن وسيتم .  اسرائيليا29ً حيث قتل 2002بالتخطيط لتفجير فندق بارك اثناء اعياد الفصح عام 

  .الصفقة ونفيه الى الخارج
، ومن سكان بيت »فتح«التابعة لحركة » كتائب شهداء االقصى«عضو مسيحي في : كريستيان البندك* 

. 2002حكم عليه بالسجن المؤبد لضلوعه في هجوم قتل فيه عدد من االسرائيليين عام . لحم في الضفة
  .ومن المقرر االفراج عنه ونقله الى غزة

 وحكم عليه بالسجن المؤبد 2001من سكان بلدة دير جرير في الضفة، اعتقل عام : العزيز صالحةعبد* 
وسيتم . 2002بعد أدانته بإعدام جنود اسرائيليين كانوا دخلوا في سيارتهم عن طريق الخطأ رام اهللا عام 

  .االفراج عنه ونقله الى غزة
 مؤبداً لضلوعها في هجوم 16يها بالسجن وحكم عل» كتائب القسام«من عناصر : أحالم التميمي* 

ومن المقرر ابعادها الى الخارج بعد االفراج عنها . 2001في القدس عام » سبارو«انتحاري على مطعم 
  .ضمن الصفقة وهي كانت تقيم في االردن

 وحكم عليها بالسجن المؤبد لضلوعها باستدراج صبي 2001من سكان القدس، اعتقلت عام : آمنة منى* 
  .وسيتم ابعادها الى الخارج بعد االفراج عنها ايضاً. »فتح«ائيلي قتل على ايدي مسلحين من حركة اسر

 17/10/2011الحياة، لندن، 
  

  "شاليط إلى عائلته آمنا سالما المهمة سوف تكتمل فقط عندما يعود : "نتنياهو .26
ن اإلسرائيلية اسـتعداداتها    على أثر إنهاء الترتيبات إلطالق سراح شاليط، بدأت مصلحة السجو          :تل أبيب 

وتوقعـت أن   .  أسيرا وأسيرة  477النهائية لتحرير الدفعة األولى من األسرى الفلسطينيين، والبالغ عددهم          
  .تنهي العملية صباح غد وتحررهم كال إلى المكان المقرر له

ص للتفاوض علـى    وكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد التقى ديفيد ميدان، مبعوثه الخا           
وقد قدم ميدان إيجازا حول التفاهمات التي تم الوصول إليها خالل المباحثات التي عقـدها               . صفقة شاليط 

إن المهمـة   «: فأجابه نتنياهو . وأبلغه بأن الترتيبات اكتملت   . في القاهرة طيلة ساعات الليل والفجر، أمس      
  .»ا سالما مطمئناسوف تكتمل فقط عندما يعود جلعاد شاليط إلى عائلته آمن

، وقـصدت   »ألسباب أمنية «وكشفت مصادر أمنية إسرائيلية عن أن قسما من هذه الترتيبات سيظل سريا             
الحذر من خطر اعتداء على شاليط يقوم به معارضون فلسطينيون للصفقة، أو الحذر من اعتداء علـى                 «

 وقد أعلنت مـصلحة الـسجون       .»األسرى الفلسطينيين المحررين يقوم به معارضون إسرائيليون للصفقة       
  . اإلسرائيلية عن حالة طوارئ، أمس، إلى حين االنتهاء من تنفيذ الصفقة

وأكدت تلك المصادر أنه في حال عدم نشوء عراقيل مفاجئة، فإن تنفيذ المرحلة األولى من الصفقة سيتم                 
ى إحدى نقاط الحـدود     وقالت إن الجيش اإلسرائيلي هو الجهة التي ستتسلم شاليط من المصريين عل           . غدا

وبعد إجراء فحوصات طبية له، ستنقله طائرة مروحية إلى قاعدة عسكرية لسالح الجـو فـي                . مع سيناء 
وسط إسرائيل، وهناك سيستقبله رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، إيهود باراك، ورئـيس              

  وكذلك سيلتقي شـاليط مـع والديـه        . األركان، بيني غانتس، وغيرهم من القادة السياسيين والعسكريين       
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وبناء على طلب العائلة، لن يكون ذلك حفال طويال وسيقتصر على كلمات قليلة ال تزيد مـدتها                 . وشقيقه
  . دقيقة، ثم ينقل بالمروحية العسكرية إلى بيته في الشمال20على 

 17/10/2011، الشرق األوسط، لندن
 

  ة كان مستحيالتحرير شاليط بعملية عسكري: رئيس الموساد .27
قال رئيس الموساد تمير باردو، إنه لم تكن هناك بدائل عن صفقة التبادل التـي               ): يو بي اي   (- تل أبيب 

جرى التوقيع عليها لتحرير األسير في قطاع غزة غلعاد شاليط، مشيرا إلى أنه لم يكن باإلمكان تحقيـق                  
  .ذلك من خالل عملية عسكرية

األحد عن باردو قوله للوزراء فـي الحكومـة اإلسـرائيلية خـالل             ) يديعوت أحرونوت (ونقلت صحيفة   
في اللحظة التي لم تكن فيها أية بدائل أخرى، وهنا بالتأكيد ليس لدينا بديال آخـر، فإنـه                  "اجتماعاتها إنه   

تحرير مخربين هو أمر بإمكاننا التعامل معه ولو لم أكن أعتقـد            "وأردف أن    ".ينبغي القيام بما هو ممكن    
  ".مكاننا مواجهة هذه القضية لما أيدت الصفقةأنه بإ

دولة إسرائيل هي دولة كبيرة وقوية وال شـيء         "وقال باردو في محاولة إلقناع الوزراء لتأييد الصفقة إن          
بإمكانه المس بها، وبإمكانها مواجهة أمور كثيرة ومن ضمن ذلك إطالق األسرى األلف، ولن يحدث لها                

ونحن نعرف، وبإمكاننا، مواجهة هذا الموضوع وإال لما        ..  حيز التنفيذ  شيء إذا خرجت هذه الصفقة إلى     
  ".أيدتها

 17/10/2011، القدس العربي، لندن
 

  بعد خمس سنوات من األسر" الجنود المعاقين "بامتيازات شاليط يتمتّع ":الكنيست" .28
التي " حقوق واالمتيازات ال"، منح الجندي األسير، جلعاد شاليط، كافّة        "الكنيست"قرر  : )فلسطين(الناصرة  

وبحسب ما أوردته اإلذاعة العبرية، اليـوم األحـد          .يتمتّع بها جنود الجيش اإلسرائيلي من ذوي اإلعاقة       
، فإن شاليط سيتمتع فور إطالق سراحه بالحقوق واالمتيازات التي يتمتع بها الجنود المعـاقين               )16/10(

  .ات العسكرية المختصةفي الجيش اإلسرائيلي؛ بحيث ال يضطر لمراجعة الجه
 وزارة الجيش استجابتها لطلب النائـب البرلمـاني         تقد أبلغ " الكنيست"وكانت لجنة الخارجية واألمن في      

المعارضة بهذا الخصوص، على أن يسري مفعول القرار المذكور على          " كاديما"يسرائيل حسون من كتلة     
  .قرارجميع الجنود الذين قد يتعرضون لألسر مستقبلًا، بحسب ال

 16/10/2011، قدس برس
 

  العليا اإلسرائيلية تنظر بسلسلة التماسات لمنع صفقة األسرى .29
من المفترض أن تبت المحكمة العليا اإلسرائيلية ظهر اليوم االثنين بسلـسلة         : برهوم جرايسي  -الناصرة  

 حـين بـدأت     التماسات لمنع تنفيذ صفقة تبادل األسرى، وإطالق سراح مئات األسرى الفلسطينيين، في           
سلطة سجون االحتالل أمس األحد، في تجميع األسرى في معتقالت حدودية مع الضفة الغربية وقطـاع                

  .غزة، تمهيدا إلطالق سراحهم غدا الثالثاء
 17/10/2011، الغد، عّمان
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  صرصور والخطيب ينتقدان استثناء أسيرات عرب الداخل .30
 العربية، رئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير        الكنيست، رئيس حزب الوحدة    ي انتقد عضو  -الناصرة  

 عدم شـمول    ، الشيخ كمال خطيب   48نائب رئيس الحركة اإلسالمية في أراضي       والإبراهيم صرصور،   
  .صفقة تبادل األسرى لكافة األسرات الفلسطينيات في سجون االحتالل اإلسرائيلي

ـ     ال نستطيع كجماهي  «وقال صرصور في بيان صحفي أمس األحد،          تحمـل   48ر عربية في أراضي الـ
صعقْنا حينما تناهى إلى سمعنا أن خمسة فقط مـن أسـرى أراضـي              «وأضاف  . »ضربتين على الرأس  

  . شملتهم صفقة التبادل من أصل عشرين أسيرا محكومين بالمؤبد48الـ
 أخفـت   األمر يصل حد االستهجان ويستدعي الرفض القاطع، فاالدعاء وكَأنّ إسرائيل         «: وقال صرصور 

معلومات عن طاقم المفاوضين الفلسطينيين ال يمكن أن يكون مقبوال ويجب أال يمر حتى لو أدى األمـر                  
إلى تأجيل تنفيذ االتفاق أياما أخرى بغية إجراء التعديالت المطلوبة لتنفيذ ما تم االتفاق عليه من تبيـيض                  

  .48السجون من األسيرات من الضفة والقطاع وأراضي الـ
ان وقع الخبر علينا كالصاعقة، ويجب أال يقبل الجانب الفلسطيني به مهمـا كـان الـثمن،                 ك«: وأضاف

وأتوقع من الجانبين المصري واأللماني أال يمررا هذه المؤامرة اإلسرائيلية إن صحت األخبار، حتى لـو       
  .»أدى األمر إلى تأجيل التنفيذ

و متعلـق بانتهـاك إسـرائيلي صـارخ،         وأكد صرصور أن األمر المتعلق باألسيرات أصبح مبدئيا، وه        
  .وتالعب ال يمكن أن يبشر بخير بالنسبة للمرحلة الثانية من صفقة تبادل األسرى

ودعا المفاوض الفلسطيني أال يمضي في تنفيذ الصفقة حتى يتم تـصحيح الخطـأ المتعمـد إسـرائيليا،                  
  .احدة في السجونوالمتناقض مع مبدأ تبييض السجون من األسيرات، بحيث ال تبقى أسيرة و

 17/10/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
 

   شاليط على صفقةتوافق "إسرائيل" جعلتموافقة حماس على إبعاد األسرى ": هآرتس" .31
 العبرية في عددها الصادر أمس األحد، نقـالً عـن           "هآرتس"قالت صحيفة    : زهير أندراوس  - الناصرة

ات الجارية بين الطرفين، إن التغيير الـدراماتيكي فـي          مصادر مصرية رفيعة كانت على علم بالمفاوض      
المفاوضات بدأ مع إعالن إسرائيل عن استعدادها لتقديم تنازالت، وإعالن حماس بمـوازاة ذلـك، عـن                 

  .واألسرى الذين سيتم طردهم' الكبار'موافقتها على تليين مطالبها في ما يتعلق باألسرى 
     التغيير في موقف           وبحسب المحللين اإلسرائيليين، فإن ة إنصنّاع القرار في مصر، قالوا للصحيفة العبري

  : حماس نبع في ما نبع من عاملين أساسيين
) مـايو (اتفاق المصالحة بين حركة فتح وحركة حماس، الذي تم التوقيع عليه في القاهرة في شهر أيـار                  

أدى إلى تغيير قواعد اللعبة بـشكل       الماضي في القاهرة برعاية مصرية، وبحسبهم فإن اتفاق المصالحة          
أساسي، وقال المصريون أيضا للصحيفة اإلسرائيلية لقد أبلغنا اإلسرائيليين واألمريكيين بأنّـه إذا تمـت               
المصالحة بين الحركتين فإن جميع القضايا ستتغير، وأن هذا التغيير سيلقي بظالله اإليجابية على صـفقة                

  تبادل األسرى، 
بشّار األسد، الذي   . ر الثاني، بحسب المصادر المصرية، فمرده ضعف حكم الرئيس السوري، د          أما التطو 

يواصل ذبح أبناء شعبه، ولكن المصادر ذاتها أكدت للصحيفة العبرية بشكل قاطع وحازم على أن األنباء                
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اء عارية عن   ب أن التي ترددت حول نية قادة حركة حماس باالنتقال من دمشق إلى العاصمة المصرية هي             
  .الصحة، وأن قادة حماس سيبقون في دمشق، على حد قولهم

مضافًا إلى ما ذُكر أعاله، قال المسؤولون المصريون للصحيفة اإلسرائيلية إنّه خالل المفاوضات غيـر               
المباشرة بين حماس وإسرائيل، قامت المخابرات المصرية بممارسة الضغوطات الجمة على الطـرفين،             

ا إلى أنّهم أبلغوا قائد كتائب الشهيد عز الدين القسام، أحمد الجعبري، أنّه إذا كان يعتقد بأن الدولـة                   ولفتو
العبرية ستوافق على جميع المطالب التي وضعتها حماس إلخراج الصفقة إلى حيز التنفيذ، فهـو علـى                 

هم قالوا لإلسـرائيليين أمـورا      وزاد المصريون أنّ   .خطأ، وطلبنا منه أن ينسى هذا األمر، على حد قولهم         
وبحسب الصحيفة فإن حركة حماس أصرت على أن تشمل الصفقة إطـالق سـراح المناضـل                 .مشابهة

مروان البرغوثي من سجون االحتالل، ولكن المبعوث اإلسرائيلي رد بالقول إنّه إذا واصلت حماس على               
  .لصفقةإصرارها بإطالق البرغوثي، فإن إسرائيل لن تُوقّع على ا

وبحسب المصادر المصرية، فإن التغيير األساسي في الموقف اإلسرائيلي حدث بعد التوصل إلى تفاهمات              
بشأن عملية الطرد، ففي اللحظة التي وافقت فيها حركة حماس على أن يتم طرد األسرى المهمين إلـى                  

  .صعوبة، على حد قولهمخارج فلسطين، فإن إطالق سراحهم بالنسبة لتل أبيب بات أقّل أهمية و
 17/10/2011، القدس العربي، لندن

 
   مصر في وضع قوي للغاية عقب صفقة شاليط : عاموس جلعاد  .32

صرح عاموس جلعاد رئيس المكتب األمنـي والـسياسي           :  خالد األصمعي ووكاالت      -  رام اهللا   -  غزة
ية عقب الصفقة االخيرة التي تمـت       التابع لوزارة الدفاع اإلسرائيلية أمس بأن مصر في وضع قوي للغا          

  . بمساعدة مصرية لالفراج عن الجندي األسير جلعاد شاليط
 17/10/2011، األهرام، القاهرة

  
   دونما من أراضي القدس وبيت لحم950المخطط االستيطاني الجديد يصادر : التفكجي .33

لمخطط االستيطاني الذي أكد خبير الخرائط واالستيطان في بيت الشرق خليل التفكجي أن ا: رام اهللا
 دونما من أراضي جنوب القدس وبيت لحم، 950أعلنت عنه الحكومة اإلسرائيلية مؤخرا سيصادر نحو 

  .منها أمالك غائبين وأميرية إضافة إلى أراضٍ تابعة للكنيسة األرثوذكسية
' توسجفعات هام'بمستوطنتي ' جبل أبو غنيم'وأضاف التفكجي أن هذا المخطط سيربط مستوطنات 

 5وصوال إلى المستوطنة التي ستقام على أراضي الولجة بمحافظة بيت لحم، والتي سيقام عليها ' غيلو'و
آالف وحدة استيطانية لفصل مدن بيت لحم وبيت ساحور وبيت جاال عن قرى وبلدات القدس وهي بيت 

 اليوم األحد، أن ،'صوت فلسطين'واعتبر في تصريح إلذاعة  .صفافا والشرفات وعين طوبا وصور باهر
 وحدة سكنية  للمواطنين الفلسطينيين في بيت صفافا، إعالنا 1700إعالن الحكومة اإلسرائيلية إقامة 

  .كاذبا ومخادعا
  16/10/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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   أسيرا450ً بالتبادل من حماس والصفقة عملًيا تشمل المشمولينمعظم األسرى : قراقع .34
انتقد عيسى قراقع، وزير شؤون األسرى في الحكومة الفلسطينية برام اهللا، صفقة تبادل األسرى : رام اهللا

مع االحتالل اإلسرائيلي، والتي سيتم بموجبها اإلفراج عن ألف وسبعة " حماس"التي أبرمتها حركة 
  .وعشرين أسيرا فلسطينيا، ثالثمائة وخمسة عشر منهم من أصحاب المؤبدات

مع وزارته بخصوص صفقة التبادل وأسماء األسرى " حماس"اعتبر قراقع أن عدم تنسيق حركة و
المشمولين فيها، أسفر عن عدم اإلفراج عن عدد من األسيرات، منوهاً إلى أن عدد األسيرات في سجون 

  .االحتالل هو سبعة وثالثون أسيرة وليس سبعة وعشرون، بحسب ما تضمنته الصفقة
برعاية مصرية وألمانية " حماس"األسرى في رام اهللا بأن الصفقة، التي أبرمتها حركة واعتبر وزير 

، معللًا ذلك بأن الباقين ممن شملتهم الصفقة "تشمل عملياً على تحرير أربعمائة وخمسين أسيراً فقط"
فراج عنهم في ستقوم الحكومة اإلسرائيلية بتحديد أسماء الذين سيتم اإل"وعددهم خمسمائة وخمسين أسيرا، 

  .، كما قال"المرحلة الثانية من الصفقة
بالتركيز على تحرير األسرى الذين ينتمون إليها، حيث كانت " حماس"كما ألمح قراقع إلى قيام حركة 

إن أكثر من ثمانين في المائة من األسرى الفلسطينيين المشمولين "نسبتهم هي الغالبة في الصفقة، وقال 
  ".حماس"ن أسرى حركة في صفقة التبادل هم م

  16/10/2011قدس برس، 
  

  20 االحتالل عن الطعام يدخل يومه الـ سجونإضراب األسرى في  .35
دخل اإلضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه األسرى الفلسطينيون يوم أمس : غزة ـ  أشرف الهور

 الصحي دخل  على التوالي، وأعلنت مراكز تعنى بأوضاع هؤالء األسرى أن وضعهم20يومه الـ 
  .مرحلة الخطر

تدهور 'وذكر بيان لمركز األسرى للدراسات أن الحالة الصحية لألسرى المضربين عن الطعام في 
ووفق المعلومات فإن غالبية  .، الفتاً إلى وجود الكثير من األسرى تم نقلهم إلى العيادات'مستمر

 هزال شديد أصاب أجسادهم جراء المضربين عن الطعام باتوا ال يقوون على الوقوف والحركة بسبب
  .اإلضراب

ترهل حمالت التضامن مع إضراب األسرى في ظل أخبار 'وحذر مدير المركز رأفت حمدونة من 
. 'تكثيف الفعاليات في هذه األوقات العصيبة'، مطالبا المؤسسات العاملة في مجال األسرى بـ 'الصفقة

حتى انتصار األسرى على السجان 'ل المدن الفلسطينية ودعا إلى التوجه لخيام االعتصام والمساندة في ك
  .'وتحصيل كل حقوقهم التي دخلوا اإلضراب من أجلها وعلى رأسها إنهاء سياسة العزل االنفرادي

المزيد من التنكيل والعقوبات 'وأكد أن إدارة السجون ال زالت تتجاهل مطالب األسرى، وتقوم بـ 
  . 'عزل قيادات اإلضراب وبشكل مستفز تقوم بالتفتيش واالقتحاماتوالغرامات والنقل الجماعي لألسرى و

  17/10/2011، القدس العربي، لندن
  

  لمدة ساعتين تضامناً مع االسرى المؤسسات والوزارات جميعتعليق الدوام في : زكارنة .36
 17/10/2011أعلن رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة، أن يوم غد االثين: رام اهللا

 وحتى الساعة الثانية للمشاركة في 12تعليق للدوام في جميع الوزارات والمؤسسات من الساعة 
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االعتصام الجماهيري دعماً وإسنادا لمعركة األمعاء الخاوية التي يخوضها األسرى اإلبطال بناء على 
  .دعوة الهيئة العليا لألسرى والمحررين ونادي األسير

موظفين المشاركة في االعتصام، حيث أن األسرى دخلوا يومهم العشرين وطالب زكارنة جميع ال
  .وأصبحت حياتهم في خطر مما يتطلب من كل أبناء الشعب الفلسطيني الوقوف معهم والدفاع عنهم 

وثمن زكارنة صفقة تبادل األسرى وخاصة أنها تدخل الفرجة والبهجة لكل أبناء الشعب الفلسطيني بغض 
 بمعنى أن األسرى دائماً 38ت التي ترافق كل صفقة، مبيناً أن هذه الصفقة رقم النظر عن السلبيا

  . أسير الباقين5000حاضرون لدى كل الفصائل، متمنياً أن يتم اإلفراج عن أل  
  16/10/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

    
  "بتاح تكفا"  تحقيقكزتردي الحالة الصحية ألسير موقوف في مر: "التضامن الدولي" .37

 خليل  الموقوفأشارت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان، إلى تدهور حالة األسير: الضفة الغربية
موقوف في مركز تحقيق بتاح تكفا شمال   عاما، من مخيم عسكر شرق نابلس،29فخري محفوظ، البالغ 

  . مرات خالل الثالثة أيام الماضية10من ، األمر الذي استدعى نقله إلى عيادة المركز أكثر »تل أبيب«
  17/10/2011، السبيل، عّمان

  
  ثماني أسيرات على األقل مصيرهن مجهول: مركز األسرى للدراسات .38

قال مدير مركز األسرى للدراسات، عضو لجنة األسرى للقوى الوطنية واإلسالمية في غزة، : غزة
ى األقل ما زال مصيرهن مجهوال، وغير رأفت حمدونة اليوم األحد، أن ثماني من األسيرات عل

  .مدرجات في قائمة األسرى المنوي اإلفراج عنهم
، وهن ورود 48وطالب حمدونة بالتأكد من أسماء األسيرات الثماني، وهن ثالث أسيرات من أراضي 

 سنوات، 3 سنة، وخديجة أبو عياش المحكومة 17 سنوات، ولينا جربونة المحكومة 6قاسم المحكومة 
حنان حموز المحكومة عامين ونصف، : ة إلى خمس أسيرات أخريات من الضفة الغربية، وهنإضاف

 أشهر من قلقيلية، والموقوفة بشرى الطويل، 8وسعاد نزال وتقضي حكما بالسجن لمدة عامين و
وتمنى أن تكتمل الصفقة بتحرير كافة األسيرات دون  .والموقوفة فداء أبو سنينة، والموقوفة منى قعدان

  .، وأن تنفذ الصفقة بال منغصات من االحتالل48ستثناء، بمن فيهن األسيرات من أراضي ا
  16/10/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  48سيرات الداخل أ باإلفراج عن للمطالبةتظاهرة في ام الفحم  .39

حشد كبير من األهالي، نظمتها نظمت في مدخل مدينة أم الفحم مساء االحد تظاهرة شارك فيها : الناصرة
  . الحركة الوطنية لألسرى وذلك احتجاجا على عدم إدراج االسيرات الداخل ضمن صفقة التبادل

  . ورفع المتظاهرون شعارات، ورددوا هتافات تطالب بإطالق سراح اسرى الحرية
ح جميع األسيرات إن استثناء أسيرات الداخل بعد اإلعالن عن إطالق سرا: وقال النائب جمال زحالقة

أثار غضبا وخيبة أمل لدى جماهير شعبنا، واتهم زحالقة الحكومة اإلسرائيلية باتخاذ سياسة انتقامية ضد 
أسرى وأسيرات الداخل وترفض االعتراف بهم كسجناء لهم حقوق، ومن جهة أخرى ترفض االعتراف 

  .بهم كفلسطينيين في صفقات التبادل بادعاء أنهم مواطنين
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حن نوجه نداء اللحظات األخيرة، وندعو إلطالق سراح أسيرات الداخل الثالثة وعدم استثنائهن ن: "وقال
ودعا زحالقة إلى تكثيف النضال والعمل الجماعيري دعما إلضراب االسرى عن الطعام  ".من الصفقة

 حقا ان الذي ينطوي على مطالب عادلة وليس من الصعب االستجابة لها إذا أرادت الحكومة اإلسرائيلية
  .تحترم حقوق اإلنسان وحقوق األسرى وفق القوانين الدولية

  16/10/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

   األمعاء الخاوية ميدانياً وإلكترونياًمعركةشباب فلسطين يدعمون  .40
منذ أن أعلن األسرى في السجون اإلسرائيلية معركة األمعاء الخاوية، يخوض :  بديعة زيدان–رام اهللا 
  .»انتفاضة األسرى« الفلسطينيون انتفاضة على األرض وأخرى إلكترونية، لدعم ما يطلقون عليه الشباب

في مدينة نابلس، والذي نفذ » شباب من أجل األسرى«وفي هذا اإلطار، أعلن قبل أيام عن تأسيس تجمع 
  .أول إضراب له، في اليوم التالي إلضراب األسرى

هو شقيق اثنين من األسرى، إن التجمع أعلن إضرابه عن الطعام وقال مروان كعبي أحد نشطاء التجمع و
  .ء حتى تحقيق كل مطالب األسرى العادلةثامنذ صباح الثال

وفي هذا اإلطار نظم التجمع الشبابي المستقل اعتصاماً قبل أيام شارك فيه المئات من الناشطين أمام مقر 
  . ألسرى من محافظة جنينالصليب األحمر في جنين، حيث رفعت أعالم فلسطين وصور

جوعهم «وفي مدينة حيفا، داخل الخط األخضر، بادرت مجموعة من الشباب الفلسطيني، وتحت شعار 
  .، باإلعالن عن إضراب مفتوح عن الطعام دعماً لقضية األسرى ومؤازرة لهم»جوعنا

معركة ... اج النورأسرانا يا سر«تحمل عنوان » فايسبوك«أطلق شبان فلسطينيون حملة إلكترونية على و
  .، باللغتين العربية واإلنكليزية»األمعاء الخاوية

مواجهة اإلعالم اإلسرائيلي، الذي يحاول تبرير انتهاكاته «وقال القائمون على هذه الحملة إن الهدف منها 
المستمرة بحق األسرى في سجون االحتالل، والحملة تتابع لحظة بلحظة من خالل طاقمٍ كامٍل كل ما 

  .»لق باألسرى وإضرابهم وكذلك الفاعليات الشعبية الداعمة لهميتع
وحول استخدام اللغة اإلنكليزية في الصفحة، قالوا إنها موجهة للشبان في الدول الغربية، وذلك لتعريـفهم 

، أطلق شبان آخرون، صفحة »أنصار ثورة األسرى«وتحت عنوان  .بالقضية الفلسطينية وقضية األسرى
  . ، طالبوا فيها بتوحيد الشباب لدعم إضراب األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل»فايسبوك«عبر 

  17/10/2011، الحياة، لندن
  

  "مأمن اهللا"تحطيم شواهد القبور بمقبرة ": مؤسسة األقصى" .41
أن مجهولين يرجح أنهم من المتطرفين " مؤسسة األقصى للوقف والتراث"كشفت : أسعد العزوني-عمان

 بحرق شجرة كبيرة باإلضافة إلى تحطيم نحو خمسة عشر قبراً في مقبرة مأمن اهللا بالقدس، اليهود قاموا
  .وكشفت المؤسسة عن ذلك خالل جولة ميدانية تفقدية للمقبرة

  17/10/2011، الراية، الدوحة
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  حمالت شعبية لنصرة المزارعين الفلسطينيين في موسم الزيتونتطلق " فدا" .42
، أطلق اتحاد شباب االستقالل الذراع "طوعون ضد االستيطان والمستوطنينمت"تحت شعار : رام اهللا

، قبل أيام، حملة لمساعدة المزارعين في موسم قطف "فدا"الشبابي لالتحاد الديمقراطي الفلسطيني 
وقالت الناشطة الشبابية وعضوة المكتب السياسي لحزب فدا، ربا هالل، في بيان إن باكورة  .الزيتون

  . كانت في قرية الولجة ببيت لحم التي يتهددها االستيطان والمستوطنون وجدار الضمهذه الحملة
وأضافت هالل أن الحملة ترتكز على شبان وشابات متطوعين من اتحاد شباب االستقالل قاموا بمساعدة 
أهالي الولجة في قطاف ثمار زيتونهم، الفتة إلى أن الحملة التي بدأت أول من أمس، شملت أيضا 

مشاركة في خيمة اعتصام أقيمت في بيت لحم تضامنا مع األسرى والمعتقلين الذين يواصلون إضرابا ال
بدأوه عن الطعام في السابع والعشرين من الشهر الماضي، ضد جملة الممارسات التي تقترفها مصلحة 

  .سجون االحتالل بحقهم وعلى رأسها سياسة العزل االنفرادي
  17/10/2011، الغد، عّمان

  
  متطرفون يهود يقتحمون باحة المسجد األقصى .43

 اقتحمت مجموعات يهودية متطرفة أمس، المسجد األقصى من جهة باب :  يوسف الشايب-رام اهللا 
المغاربة، وقامت بجوالت استفزازية في باحاته وأروقته المختلفة برفقة قوة معززة من عناصر الوحدات 

ما ذكره أحد حراس المسجد األقصى لإلذاعة الفلسطينية، ووفق  .الخاصة بشرطة االحتالل اإلسرائيلي
أمس، فإن مجموعات كبيرة من المتطرفين اليهود اقتحمت المسجد األقصى من جهة بوابة المغاربة 

وعرقل جنود شرطة االحتالل المتمركزين على البوابات الخارجية للمسجد  .بحراسات شرطية معززة
وكان عدد من قيادات  .منهم، فيما احتجزوا بطاقاتهم الشخصيةاألقصى دخول المصلين، خاصة الشبان 

الجماعات اليهودية المتطرفة وكبار حاخامات اليهود دعت جمهور اليهود القتحامات جماعية للمسجد 
  .األقصى، بدءاً من أمس، بمناسبة األعياد اليهودية

  17/10/2011، الغد، عّمان
  

  المسجد األقصى  دخولمنع طالب مساطب العلم منتقوات االحتالل  .44
إن قوات االحتالل المتمركزة داخل المسجد األقصى المبارك منعت طالب عيان ذكر شهود : القدس

ممن تقل أعمارهم عن الخمسين عاما من دخول المسجد وااللتحاق بحلقات العلم فيه لليوم ) مساطب العلم(
المكثف لعناصر القوات الخاصة في معظم وأشاروا إلى الوجود الكبير واالنتشار  .الثاني على التوالي

ساحات ومرافق المسجد األقصى؛ وخاصة في المنطقة التي تشهد حلقات علم قرب باب المغاربة وباب 
وأشار الحراس إلى اعتقال عدد كبير من الطالب الفلسطينيين كان آخرها اعتقال أربعة طالب  .السلسلة
  . يوم أمس

  16/10/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  مؤسسة األقصى تنهي ترميم المـسجد الـكبـير في حيـفا   .45
بعد أعمال استمرت ألشهر مشروعاً نفذت خالله أعمال » مؤسسة األقصى للوقف والتراث«أنهت : القدس

هيئة متولي وقف «في حيفا، وذلك بمشاركة ) المسجد الكبير(ترميم واسعة في مسجد الجرينة 
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 الف دوالر أمريكي 100، بلغ حجمه أكثر من »جمعية ميراثنا التركية« قبل ، بدعم وتبرع من»االستقالل
بهدف الحفاظ على المسجد من جهة وللحافظ على التراث العثماني في بيت المقدس وأكنافه، وقد جاء 

  .العمل في المسجد على خلفية الحاجة الملحة للترميم وتصدع بعض جدرانه
  17/10/2011، الدستور، عّمان

  
   برعاية ميقاتي"مؤتمر فلسطين الدولي لألوقاف اإلسالمية"انعقاد : نلبنا .46

مؤتمر "في الخارج بالتعاون مع دار الفتوى ومؤسسة القدس الدولية، " علماء فلسطين"عقدت هيئة 
  .، برعاية رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي"فلسطين الدولي لالوقاف االسالمية

س الدولية فقال، االوقاف االسالمية في فلسطين شكلت على مدى وألقى أكرم عدلوني كلمة مؤسسة القد
فليس غريبا ان تكون موضع استهداف الحركة . التاريخ رافعة اجتماعية واقتصادية الهل فلسطين

أوقاف ضخمة في اكثر من بلد عربي يعود ريعها الى أهلنا في القدس العانتهم "وأعلن قيام ". الصهيونية
  ". في مشروع التثبيت

تسليط الضوء ولفت "هدف المؤتمر : "وقال رئيس هيئة علماء فلسطين في الخارج عبد الغني التميمي
نظر العالم جميعه الى وقفية وقداسة ارض فلسطين، ال يجوز التفريط فيها او التخلي عنها او تبديل 

  ". نسانيا وثقافيامحاوالت لتهويد القدس عمرانيا سكانيا وا"وتغيير اي شيء فيها، اليهود، مشيرا الى 
  17/10/2011، المستقبل، بيروت

  
   الطريقة األنجح لتحرير األسرىأسرائيليين خطف جنود  أن ترى الفلسطينيينغالبية: استطالع .47

أن خطف " المركز الفلسطيني لإلعالم"اعتبرت الغالبية العظمى من المشاركين في استطالع أجراه 
  .ير األسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونيةالجنود الصهاينة هو الطريقة األنجح لتحر

أسبوعيا " المركز الفلسطيني لإلعالم"من المشاركين في االستطالع الذي يجريه % 90ورأى نحو 
 مشاركًا، أن خطف جنود صهاينة لمبادلتهم بأسرى هي الطريقة األنجع 6284وشارك فيه نحو 

بقليل من المصوتين أن مناشدة المجتمع الدولي لتضغط على االحتالل هي % 8واعتقد أكثر  .لتحريرهم
  .الطريقة األفضل لتحرير األسرى، فيما لم تحدد النسبة الباقية موقفها

وكانت فصائل المقاومة قد أبرمت اتفاقية  يحرر بموجبها أكثر من ألف أسير فلسطيني في السجون 
 عن الجندي الصهيوني المحتجز في غزة جلعاد شاليط، في صفقة اعتبرها الصهيونية مقابل اإلفراج

  .مراقبون تاريخية وهي األقوى من نوعها مع الكيان الصهيوني
  16/10/2011،  المركز الفلسطيني لإلعالم

   
  من المياه الفلسطينية% 85 تستولي على "إسرائيل" .48

 في 85دول العربية اليوم ان اسرائيل استولت على قالت االمانة العامة لجامعة ال:  ماهر الشيخ-القاهرة
المائة من الموارد المائية الفلسطينية وان المخزون الجوفي الفلسطيني من المياه يتعرض الخطار جسيمة 

  .بسبب السرقات االسرائيلية
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 في 65وقالت االمانة واستنادا لتقارير فلسطينية ودولية ان اسرائيل تحصل ومن خارجها على نحو 
 مليون متر مكعب وان المصادر الفلسطينية 2700لمائة من استهالكها السنوي من المياه البالغ نحو ا

  . في المائة من االستهالك االسرائيلي35تسهم في تغطية نحو 
واشار التقرير الى دور الممارسات االسرائيلي في تلويث مصادر المياه الفلسطينية فقال ان االحواض 

ة تلوثت الى درجة وصلت الى حد عدم مأمونية استخدام مياهها وان في حال الجوفية في قطاع غز
الرغبة في استعادة المخزون الجوفي الفلسطيني، لقدراته ومواصفاته المامونة، فسيستلزم ذلك االمتناع 

  . عاما، مع ضرورة تامين مصدر بديل للمياه طوال تلك الفترة20التام عن استخدام هذا المخزون لمدة 
ضح التقرير ان تدفق المياه العادمة الملوثة وغير المعالجة من المستوطنات اإلسرائيلية على وديان واو

 مليون متر مكعب سنويا قد ادى الى تدمير مدمرة مزروعاتها 30الضفة الغربية والتي تقدر بنحو 
  ومخزونها الجوفي السيما في منطقة حوض الجبل

  17/10/2011، القدس، القدس
  

  معدل الفقر في قطاع غزة بلغ ضعفي نسبته في الضفة الغربية: وليالبنك الد .49
أكد البنك الدولي في تقرير أصدره حديثاً حول الواقع االقتصادي والمعيشي ومؤشرات الفقـر               :حامد جاد 

 ضعفي نسبتها في الضفة،     2009في الضفة الغربية وقطاع غزة أن نسبة الفقر في القطاع بلغت في العام              
مقارنة مع نسبة   % 15 مواجهة كل أسرة في القطاع خطر الوقوع في براثن الفقر بلغت نسبة              وأن إمكانية 

  .في الضفة خالل العام نفسه% 9
وتم عرض نتائجه خالل ورشة عمل نظمها البنـك         " الفقر في الضفة والقطاع   "وجاء تقرير البنك بعنوان     

صاديين وممثلي المؤسسات الحكومية    في منتجع روتس في مدينة غزة، أمس، بحضور عدد كبير من االقت           
واألهلية، وتطرق إلى عالقة التحوالت والمتغيرات التي شهدها القطاع بنسبة الفقـر وتذبـذبها صـعوداً                

  .2009 و2007وهبوطاً خالل الفترة الممتدة بين العامين 
طالة في قطـاع    وانتقد المشاركون في الورشة عدم تطرق التقرير إلى دور االحتالل في تعميق الفقر والب             

غزة، وعدم اإلشارة إلى جملة من األحداث التي مر بها القطاع مثل الحرب األخيرة عليه وتدمير مئـات                  
  .المنشآت الصناعية وتأثير ذلك على معدالت الفقر

واعتبر متحدثون أن التقرير جاء على ذكر المجتمع الدولي بشكل مقتضب ولـم يتطـرق إلـى الـدور                   
  .فع الحصار وتخفيف تأثيره على المواطنين في قطاع غزةالمفترض أن يلعبه في ر

واستعرضت تارا فيشونت من البنك الدولي ما جاء في التقرير حول الواقع االقتصادي والمعيشي الـسائد     
في الضفة الغربية وقطاع غزة من حيث اعتماده على المعونات الدولية وعلى إسرائيل، وأشـارت إلـى                 

ط البشري المكبل بالحواجز الداخلية والخارجية المفروضـة علـى حريـة            القيود المفروضة على النشا   
  .الحركة، وتأثير ذلك على مجمل األنشطة االقتصادية

  اتجاهات الفقر ومحدداته
وبين التقرير اختالف مستوى الفقر بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ولفت إلى أن مستوى انتشار الفقـر                 

 عاش أكثر بقليـل مـن خُمـس         2009بمقدار الضعفين، وأنه في العام      في القطاع أعلى منه في الضفة       
منـذ   % 4السكان الفلسطينيين في حالة من الفقر، وهو انخفاض مشجع في مستوى انتشار الفقر مقداره               

  .2004العام 
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 وأوضح التقرير أن هذا االتجاه من االنخفاض يخفي وراءه اختالفاً واسعاً فالفقر في الضفة الغربية كـان                
وما يزال آخذاً في التّراجع باطراد انطالقاً من االختالف الذي كان قائماً من قبل في معدالت الفقر فـي                   

، في حين أن مستوى انتشار الفقر في قطاع غزة ما يزال ينبغي أن يعود إلى المستوى الذي                  2004العام  
% 33ر7 الذي كان بمـستوى      ، باإلضافة إلى أن معدل انتشار الفقر في القطاع        2004كان عليه في عام     

  . شكل ضعفي المستوى الذي كان عليه في الضفة الغربية2009في العام 
  الوضع الراهن لتوظيف األيدي العاملة

وتطرق التقرير إلى الوضع الراهن لتوظيف األيدي العاملة ومستويات التحصيل في التعليم، موضحا أنه              
ة ذات حجم معتاد مكون من شخصين راشدين وأربعة       واجهت كل أسرة في الضفة الغربي      2009في العام   

بأن تكون اُألسرة فقيرة، أما في قطاع غزة فقد واجهت األسر المماثلة نسبة             % 9أطفال خطراً مثَّل نسبة     
، ما يعني أن مخاطر الدخول في براثن الفقر في الضفة والقطـاع تـزداد               %15مئوية أكبر بكثير بلغت     
ب ذلك االنغماس في الفقر معيقات في التحصيل التعليمي وفـي نـواتج سـوق               زيادةً دراماتيكية ويصاح  

  .العمل
وأكد التقرير أنه في حال أصبح رب اُألسرة المذكورة في الضفة الغربية عاطالً عن العمل، سواء كـان                  
ذكراً أم أنثى، يتضاعف خطر سقوط أسرته أو أسرتها في براثن الفقر، أما في قطاع غـزة فـإن هـذا                     

  %.45 يتضاعف بمقدار ثالث مرات ليصل إلى نسبة الخطر
ولفت التقرير إلى أن مستويات انتشار الفقر شهدت تبايناً شديداً في األراضي الفلـسطينية مـع مـرور                  

في المعدل الكلي النتشار الفقر في الضفة الغربية وقطاع         % 7الزمن، فمنذ ارتفاع تلك المستويات بمقدار       
 2007خالل الفترة بـين  % 9 انخفض مستوى انتشار الفقر بمقدار 2007و 2006غزة خالل الفترة بين    

  .2009و
  انكماش اقتصادي حاد

وأكد التقرير أن انكماشا اقتصاديا شديدا واكب التحوالت السياسية في القطاع، انعكس في ارتفاع حاد في                
فـض إلـى نـسبة      ، ثـم انخ   2007تقريباً خالل العام    % 50مستوى انتشار الفقر الذي وصل إلى نسبة        

 ما يعني بحسب تحليل البنك أن االنخفاض السريع في معدل انتشار الفقر فـي               2009في العام   % 33ر7
  . يمثل عودة الفقر إلى مستوياته الطبيعية سريعة الزوال2009قطاع غزة في العام 

 جاء عقـب    2009 إلى   2007ونوه إلى أن التراجع في معدالت انتشار الفقر في القطاع خالل الفترة من              
 2006في العام    % 20انكماشات غير مسبوقة في النشاط االقتصادي في القطاع؛ إذ وقع انكماشٌ بنسبة             

 كما  2008في العام    % 6، وانكماش ثالث بنسبة     2007في العام    %8وتبعه حدوث انكماش آخر بنسبة      
لك الحين وما يزال يشهد     ومنذ ذ % 0ر7، محققاً نمواً بنسبة     2009شهد القطاع بعض االنتعاش في العام       

يقوده التسهيل المطرد للقيود المفروضة على واردات البـضائع         % 15انتعاشا قويا مصحوبا بنمو مقداره      
  .2010االستهالكية ومدخالت مشاريع االستثمارات العامة من جانب حكومة إسرائيل منذ منتصف العام 

نت حصة الفرد من النـاتج المحلـي اإلجمـالي          وبين التقرير أنه بالرغم من حدوث هذا االنتعاش فقد كا         
، كما لم يكن تراجع معدل      1999من مستواها في العام      % 33 أدنى بنسبة    2010الحقيقي في نهاية العام     

 مصحوباً بأي تحسينات كبرى في مجـال التوظيـف حيـث            2009انتشار الفقر داخل القطاع في العام       
فـي العـام   % 38، وبقيت مستوياتها عند     %41 إلى   2008 ارتفعت معدالت البِطالة في القطاع في العام      

  %.53، مع بقاء معدالت البطالة بين الشباب عند مستوى 2010
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وينعكس التشاؤم بشأن آفاق التوظيف في تدني وتراجع معدالت مشاركة األيدي العاملة، فقـد تأرجحـت              
، وتدنّى مستواها إلى    2003ام  في الع % 66مشاركةُ األيدي العاملة من الذكور في قطاع غزة حول نسبة           

، حيث كشفت مؤشرات سوق العمل عن االفتقار إلى فرص العمل التـي             2009في العام   % 64ر5نسبة  
  .يستحدثها القطاع الخاص في قطاع غزة

  المعونات الدولية وانخفاض مستوى انتشار الفقر
ية لُألسر قادت إلـى حـد كبيـر         واعتبر التقرير أن الزيادة في المعونات األجنبية والمساعدات االجتماع        

التراجع في مستوى انتشار الفقر، فعقب انتخاب الحكومة التي قادتها حركة حماس في قطاع غـزة فـي                  
 قطع المجتمع الدولي بصورة مؤقتة معوناته التي يقدمها إلى السلطة الفلسطينية، فـي حـين                2006العام  

  .فرضت إسرائيل حظراً كامالً على قطاع غزة
عكاسات القوية المعبرة عن اعتماد السلطة الفلسطينية على المعونات متأخرات أجـور القطـاع              ومن االن 

، فموظفو القطاع العام الذين هم في       2007العام الكبيرة الحجم داخل الضفة الغربية وقطاع غزة في العام           
اً عدة أشهر دون    العادة يعانون من المستوى األدنى من خطر االنزالق في براثن الفقر مضت عليهم فعلي             

  .الحصول على أجورهم في كل مرة كانت تتأخر فيها الرواتب، فأصبح العديد منهم يعيش حالةً من الفقر
عندما استؤنفت المساعدات الدولية الهادفة إلى دعم موازنة السلطة تراجع          "وقال البنك الدولي في تقريره      

مت الزيادة في المعونات الدولية إلـى توسـيع         ، كما ترج  "مستوى انتشار الفقر بين موظفي القطاع العام      
  .2007نطاق المساعدات االجتماعية ابتداء من نهاية العام 

وتناول التقرير جملة من البيانات ذات العالقة بمؤشرات تغذية األطفال في األراضي الفلسطينية وأوضاع              
طفال من ظاهرة التقزم والهزال     سوق العمل والتنمية البشرية واألوضاع الصحية للسكان ونسب معاناة األ         

ومستوى الرعاية المقدمة للنساء قبل الوالدة وأثر اإلغالقات والحصار على مستوى الخـدمات المقدمـة               
للسكان وتأثير ذلك على أسعار البضائع في قطاع غزة، كما تناول التقرير اآلثار المترتبة على اإلغالقات                

فة والقطاع على المعامالت التجارية وضعف السوق المحليـة         وأثر القيود اإلسرائيلية المفروضة في الض     
تجاه توفير فرص عمل للمتعطلين ومدى مساهمة القطاع العام في التشغيل وأثر المعونات اإلنسانية التي               

  .تقدمها الدول والجهات المانحة في تعزيز شبكة األمان
  17/10/2011، األيام، رام اهللا

  
  "أسرى القدس حكاية الحرية"ب مؤسسة القدس الدولية تصدر كتا .50

في ) أسرى القدس حكاية الحرية(عشية تنفيذ صفقة تبادل االسرى، أصدرت مؤسسة القدس الدولية كتاب 
، والذي يسقط القناع عن وجه المحتل، ويضعه وجها لوجه مع االتفاقات الدولية التي 14/10/2011

 أسيرٍ كّل يومٍ، والكتاب 7000 انتهاكًا يعيشه يستخفّ بها، ويستمر في انتهاكه ألبسط حقوق األسرى
يخص من بينهم أسرى القدس ألنهم الفئة التي يحاول االحتالل دائما أن يخرجهم من فلسطينيتهم، فيبقوا 

  .هكذا لقمة سائغة يستفرد بها في ظالم سجونه
  16/10/2011، 48موقع فلسطينيو 

  
  
  



  

  

 
 

  

            28ص                                     2295:               العدد 17/10/2011اإلثنين  :التاريخ

   لألشقاء الفلسطينيينبقى الداعم والسند األصلبن س:هنيةلالبخيت  .51
رئيس الوزراء  [ تلقى رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت، امس اتصاالً هاتفياً، من            :)بترا( - عمان

 هنية، شكره فيه على موقف األردن، قيادة وشـعباً، فـي دعـم الـصمود      إسماعيل ]الفلسطيني في غزة  
  .الفلسطيني، والدفاع الصلب عن حقّ العودة

حماس والحكومة اإلسـرائيلية،     الل االتصال، تفاصيل صفقة تبادل األسرى، بين حركة       وأوضح هنية خ  
بدوره، أكد رئيس الوزراء موقف األردن الحاسم في الدفاع عـن           . من كافة جوانبها ومراحلها وظروفها    

 باإلفراج عن   الحقوق الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة؛ ومهنئاً عائالت األسرى الفلسطينيين،         
     د البخيت على أن األردن سيبقى الـداعم والـسند          . أبنائها األسرى، من سجون االحتالل اإلسرائيليوشد

األصلب لألشقاء الفلسطينيين، في استعادة حقوقهم، وإقرار حق العودة، وفق قرارات الشرعية الدوليـة،              
  . وتدافع عنه، وال تقبل أي تهاون بشأنهوالذي يمثل، كذلك، حقاً أساسياً للدولة األردنية، تحميه

17/10/2011، الغد، عّمان  
 

  "األونروا" تؤكد رفضها تقليص خدمات "الشؤون الفلسطينية" .52
 دائرة الشؤون الفلسطينية رفضها أي تقليص أو تراجع في مستوى الخدمات التـي              أكدت - بترا -عمان  

  .لفئات الالجئين) وااونر(تقدمها وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
وقال مدير عام الدائرة لدى لقائه رئيسة اللجنة الفرعية للجنة االستـشارية لالونـروا ممثلـة الجانـب                  

 ان أي نقص بهذا االتجاه سيحمل الدول العربية المضيفة أعباء إضافية تفوق             أمسالسويسري ليلى الشيخ    
  . مانحة ومضيفة لالجئين الفلسطينيين يعتبر أكبر دولةاألردن أن إلىطاقتها المالية، الفتا 

 السنوي المباشر وغير المباشر على الالجئين الفلسطينيين يزيد علـى           األردني حجم اإلنفاق    أن وأضاف
 مليون دينار بما في ذلك خدمات البنية التحتية والمشاريع التنموية المختلفة التي تنفذها الحكومة في                500

  .كة ومن ضمنها المخيماتالمناطق الفقيرة على مستوى الممل
17/10/2011، الرأي، عّمان  

  
  احتراما للشعب الفلسطيني  إلى إعادة العالقات مع حماس تدعو جبهة العمل اإلسالمي .53

جدد العضو القيادي في جبهة العمل اإلسالمي المعارضة موسى العبـد الـالت             : بسام البدارين  -عمان  
ركة حماس، وإنهاء القطيعة احتراما للـشعب الفلـسطيني         دعوته سلطات بالده إلى إعادة العالقات مع ح       

على عدم جواز بقاء القطيعة مع حركة حماس التي         ' القدس العربي 'الشقيق، وأكد العبد الالت كما قال لـ        
  .يعترف بها العالم اآلن والتي ال يمكن إنكارها باعتبارها مكونا أساسيا من مكونات الشعب الفلسطيني

  أن أمن األردن عقيدة بالنسبة لحركة حماس وكذلك موقفها العقائدي ضد الوطن البديل             وقال العبد الالت ب   
وثمة مكاسب كبيرة تعود على البالد إذا ما عادت العالقة مع حركة حماس، خصوصا وأنهـا ال تـسعى                   

  .لتمثيل ومكتب سياسي وإعالمي
17/10/2011، القدس العربي، لندن  
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  يرة التميمي مشمولة في صفقة تبادل األسرىاألس:  األردنيةوزارة الخارجية .54
 التميمـي   أحـالم أكدت وزارة الخارجية أنها تبلغت رسميا بأن األسيرة األردنية          :  تغريد الرشق  -عمان  

وإسرائيل، وفق  ) حماس( بين حركة المقاومة اإلسالمية      األسرى في صفقة تبادل     األولىبالدفعة  " مشمولة"
  .مصدر مسؤول فيها
، أن التميمي التي ستسلم لألردن هي المواطنة األردنية الوحيدة          "الغد" في تصريح إلى     وأوضح المصدر، 

  ". الأمإبعادا "لم تتبلغ رسميا فيما إذا كان نقلها لألردن يعتبر"التي ستشملها الصفقة، مضيفا أن الوزارة 
في ذات السياق، أكد     .ةكما توقع أن يتم شمول أسرى أردنيين آخرين في الدفعة الثانية أو الدفعات الالحق             

  .اإلسرائيليةالمصدر أن السفارة األردنية في تل أبيب تتابع دائما ملف األسرى األردنيين في السجون 
17/10/2011، الغد، عّمان  

  
  "حزب اهللا" ليس مسؤوالً أمنياً أو سياسياً في "إسرائيل" إلى الفار لعميلا": لسياسة الكويتيةا" .55

ـ  كشفت مع  : خاص -" السياسة" أن أبو عبد سليم الذي فر إلى إسرائيل في يونيو          " السياسة"لومات خاصة ل
بل كان مسؤوالً عن صيانة وتمديـد تجهيـزات         , "حزب اهللا "ليس مسؤوالً أمنياً أو سياسياً في       , الماضي

وهو على علم بمواقع غالبية المالجئ المقامة       , التبريد والتدفئة في كل مؤسسات الحزب ومكاتب مسؤوليه       
  .إسرائيلت األرض تحسباً ألي حرب مقبلة مع تح

أنه بعد فـرار    , أمس, االلكتروني" لبنان اآلن "وأفادت المعلومات التي تقاطعت مع معلومات نشرها موقع         
بدأ الحزب في دراسة التأثيرات السلبية للمعلومـات        ,  فور اكتشاف أمر عمالته    إسرائيلأبو عبد سليم إلى     

  .خاصة لجهة مواقع المالجئ والمؤسسات ومكاتب المسؤولينو" الموساد"التي نقلها إلى 
أفـادت  , ووسط استمرار التحقيقات لتبيان مدى الخرق االسـتخباراتي واألمنـي اإلسـرائيلي للحـزب             

, أن المرشد األعلى في إيران علي خامنئي أصدر فتوى تجيز إعـدام العمـالء             " السياسة"ـ  المعلومات ل 
تهام إسرائيل أو الواليات المتحدة بتصفيتهم ألن ذلك سيضعهم فـي           رافضاً قتلهم في ظروف غامضة وا     

  .مرتبة الشهداء
 17/10/2011، السياسة، الكويت

  
   بالعودة إلى عمانتهاقادلسمح ت القطيعة بين حماس واألردن نهاءإلوساطة قطرية ": القدس العربي" .56

نهاء إتستهدف بصورة حصرية  اتصاالت أردنية قطرية مفاجئنشطت على نحو :  بسام البدارين-عمان 
 وساطة قطرية طفت ويبدو أن هذه االتصاالت تسبق فعالً .القطيعة بين السلطات األردنية وحركة حماس

بصورة مفاجئة على سطح األحداث على أمل حل الخالفات العالقة بين الحكومة وبين قيادات حركة 
وحسبما علمت القدس العربي  .لدوحةحماس منذ تم إبعاد خالد مشعل ورفاقه قبل عدة سنوات إلى ا

 حيث تسربت أنباء عن احتماالت المفاجئفالفرصة متاحة لبحث هذا الموضوع بسبب االهتمام القطري 
عودة خالد مشعل إلى عمان في زيارة خاصة برفقة ولي العهد القطري حسب األنباء التي لم تتأكد 

س في توفير مالذ بديل وآمن لقادة مكتبها كما يبدو أن دولة قطر قررت مساعدة حركة حما .رسمياً
 السياسي في العاصمة عمان بسبب أهمية الساحة األردنية للحركة وتفضيلها عن أي مكان آخر خصوصاً

 بأن بقاء مشعل ورفاقه في دمشق مسألة وقت رغم أن األخير ال يفضل التحدث عن بعدما بات واضحاً
  .الموضوع والخوض فيه
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 اإلخوان المسلمين األردنية للقدس العربي بأن قادة حماس في دمشق وقالت مصادر في جماعة
يتعرضون لمضايقات تحاول دفعهم التخاذ موقف علني ضد مسيرات الشعب السوري فيما يتعرضون 
 .بالمقابل إلى ضغوط معاكسة من قادة اإلخوان األردنيين تطالبهم بموقف تضامني مع الشعب السوري

خالص من هذا المأزق يتمثل في تحريك مبادرة تنتهي بافتتاح مكتب لحركة وبرأي الجانب القطري فال
حماس في الساحة األردنية علما بأن الدوحة تحذر في باطن االتصاالت من أن قادة حماس سيضطرون 

  .لالرتماء في أحضان إيران إذا ما أقفلت عمان أبوابها تماماً
  17/10/2011، لندن، القدس العربي

  
   ستتم في موعدهاى أن صفقة تبادل األسركدؤي مصريدر أمني مص": األهرام" .57

 بين حماس ى أن صفقة تبادل األسرىأكد مصدر أمني مصري رفيع المستو :القاهرة - أشرف أبو الهول
 ستتم في موعدها وأنه ال صحة لما رددته بعض وسائل اإلعالم عن احتمال تأجيلها بسبب "إسرائيل"و

  . سراحهنإطالقيرات المتفق علي مشكلة التضارب في عدد األس
  17/10/2011األهرام، القاهرة، 

  
  الدور التركي في عملية تبادل األسرى" تضخيم " تنتقدة تركيةجريد .58

 الدور التركي في "تضخيم" منتقدة التركية" راديكال"كتبت نوراي ميرت في صحيفة : محمد نور الدين
وقالت إن البعض في تركيا أشار عن قصد إلى هذا . "إسرائيل" بين حركة حماس وعملية تبادل األسرى

وتقول الكاتبة انه ال فائدة لتركيا من  ."انتصار للدور التركي الوسيط"الموضوع من خالل القول انه 
وتضيف أن الربيع العربي أطلق من جديد . تضخيم دورها، إذ أن هذا يمنع رؤية األمور على حقائقها

وقالت إن عملية . تح وحماس أو في إتمام عملية تبادل األسرىدور مصر سواء في المصالحة بين ف
فكل المعلومات تلتقي عند . التبادل كانت نتيجة دور مصر واالستخبارات األلمانية وليس لتركيا أي دور
 بأدوار مشابهة، وال سيما الدور المركزي الذي قام به الوسيط األلماني غيرهارد كونراد الذي قام سابقاً

  . مقابل األسير األشهر سمير القنطار2008يل وحزب اهللا في صفقة تبادل األسرى عام بين إسرائ
وتتطرق الكاتبة إلى أهمية النفوذ المتزايد لإلخوان المسلمين في مصر واحتمال وصولهم إلى السلطة في 

لها إلى التأثير على حركة حماس التي تتهيأ لنقل قيادتها من دمشق إلى القاهرة، بعدما لم تمض في نق
إن التحوالت التي تحدث في المنطقة، وتغير موازين القوى قد ال تسمح بالجزم "وقالت ميرت . الدوحة

في ما إذا كانت تركيا، التي ارتفعت حساسيتها إزاء القضية الفلسطينية في السنوات األخيرة، ستواصل 
رغب فقد نجد من جديد أصواتا وإذا لم تسر أمور تركيا في سوريا كما ت. سياسة الدفاع عنها كما يجب

وقالت إن عدم تصرف تركيا بالشكل المطلوب تجاه . "في تركيا تشير إلى غدر العرب وطعنهم في الظهر
  .قضايا المنطقة قد يكون سببا في نشوء مشكالت كثيرة

  17/10/2011السفير، بيروت، 
  

  القدس وبيت لحم من أراضي  دونما950ً ةصادرم "إسرائيل"ن قرار يدتالجامعة العربية  .59
قطاع فلسطين واألراضي ( دانت جامعة الدول العربية : وكاالت، الحياة الجديدة- عواصم ،رام اهللا

سيصادر والذي   بشدة القرار الذي أعلنت عنه الحكومة اإلسرائيلية مؤخراً،في بيان لها ،)العربية المحتلة
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مين العام لألمم المتحدة والمنظمات  دونما من أراضي جنوب القدس وبيت لحم، وطالبت األ950نحو 
 بعثات لتقصي الحقائق عن األوضاع المتردية بإرسالالدولية ذات الصلة ومنظمات حقوق اإلنسان 

 أن هناك مسؤولية ،بيانالوأكدت الجامعة في  .واالنتهاكات الخطيرة التي تتعرض لها مدينة القدس وأهلها
لجنة الرباعية الدولية وكافة المنظمات الدولية ذات العالقة جماعية ومباشرة تقع على األمم المتحدة وال

عن انتهاكاتها المتواصلة لمدينة القدس وسائر األراضي ) السلطة القائمة باالحتالل(لوقف إسرائيل 
  .العربية المحتلة

  17/10/2011 الجديدة، رام اهللا، الحياة
  

   بسبب دعم المقاومةمستهدفةبالدنا : مفتي سوريا .60
قال أحمد بدر الدين حسون، المفتي العام لسوريا، في تصريحات أوردتها وكالة األنباء : ندن ل-دمشق 

سوريا مستهدفة بسبب تمسكها بقضية العرب األولى " إن ،، خالل لقائه أمس، وفدا هندياً)سانا(السورية 
االستيالء على ، ودعمها للمقاومة، ووقوفها في وجه المؤامرات التي تحاك لتفتيت المنطقة و)فلسطين(

  ."مقدراتها وحماية الكيان اإلسرائيلي الغاصب
  17/10/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
   المصريين اإلسرائيلي بأسرىتبادل الجاسوسعملية  وتل أبيب لالقاهرةتجدد المفاوضات بين  .61

ئيس ر، أن الكريم  عصام عبد،القاهرةنقالً عن مراسلها في  17/10/2011األهرام، القاهرة، نشرت 
 للجنة األزمة لبحث  مصغراً وزارياً عصام شرف رأس أمس اجتماعاً. د المصريمجلس الوزراء

 والجهات األمنية المعنية ، كما بحث االجتماع طلب متابعة وزارة الخارجية،األوضاع األمنية في البالد
 لإلفراج عنهم  وبحث السبل واإلجراءات الكفيلة،أوضاع السجناء المصريين في السجون اإلسرائيلية

  .استجابة لمطالب ذويهم
 عن تجدد "الجريدة"مصادر مصرية مطلعة كشفت لـ أن 17/10/2011الجريدة، الكويت، وأضافت 

األميركي إيالن  -  بوساطة أميركية بشأن تبادل الجاسوس اإلسرائيلي"إسرائيل"التفاوض بين مصر و
 مؤكدة أنها تتم بشكل منفصل عن صفقة الجندي  مصرياً موقوفاً في السجون اإلسرائيلية،76 جرابيل بـ

  .اإلسرائيلي المحتجز لدى حركة حماس جلعاد شاليط
  

  االتحاد األوروبي تدينان االستيطان في القدسوبريطانيا  .62
لقـد  “ قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج في بيان أصدره في لندن             :)االتحاد، وكاالت (لندن، غزة   

تشكل “وأضاف  . ” أكتوبر عن بناء مستوطنة جديدة في جفعات هاماتوس        14يوم  دهشت إلعالن اسرائيل    
هذه المرحلة استفزازا يضيق الخناق أكثر على القدس الشرقية، مما يعتبر أمراً مؤسـفاً قياسـا باإلدانـة                  

المستوطنات ليـست غيـر     “وأوضح  . ”الدولية لقرار توسيع مستوطنة موردوت جيلو قبل بضعة أسابيع        
الفلسطيني القائم على أسـاس     -جب القانون الدولي فحسب، بل تقوض حل النزاع اإلسرائيلي        شرعية بمو 

نـدعو، مـرة ُأخـرى      “وخلص إلى القول داعيا     . ”دولتين وجهود الذين يعملون للتوصل الى سالم دائم       
  .”السلطات اإلسرائيلية إلى إلغاء قرارها
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حاد األوروبي كاثرين آشتون توسيع االستيطان      إلى ذلك أدانت مفوضة السياسة الخارجية واألمن في االت        
وقالت في بيان أصدرته في بروكسل إن مشروع بناء مستوطنة جديـدة فـي               .في األراضي الفلسطينية  

في الضفة الغربيـة يناقـضان      ” المستوطنات العشوائية “القدس الشرقية وإضفاء الشرعية على ما تُسمى        
 التي أعدتها اللجنة الرباعية الدولية للسالم فـي الـشرق           ،”خريطة الطريق “التزامات إسرائيل في خطة     

، داعيـة   ”وأضافت أن المستوطنات غير شرعية وفق القانون الدولي       . األوسط تمهيدا لقيام دولة فلسطينية    
إن مشروع جفعات هاماتوس يثير القلق ألنه سيقضي        “وتابعت  . إسرائيل إلى التخلي عن المشروع الجديد     

  .”ي بين القدس وبيت لحمعلى التواصل الجغراف
  17/10/2011، االتحاد، ابوظبي

  
  "إسرائيل"نؤيد الدولة الفلسطينية شرط الحفاظ على أمن  :وزير خارجية رومانيا .63

 دعم بالده   ،»عكاظ«أكد وزير خارجية رومانيا تيودور باكونشي في حوار أجرته          :  برلين - عهود مكرم 
اظ على أمن إسرائيل، مطالبا بالشروع فـي المفاوضـات          إلقامة دولة فلسطينية مستقلة مع ضرورة الحف      

  .المباشرة بين الجانبين حتى تبدأ المراحل التي يمكن على أساسها تحقيق السالم في المنطقة
  17/10/2011، عكاظ، جدة

  
  تبادل األسرى فرصة جديدة للسالم: وزير الخارجية األلماني .64

يدو فيسترفيله عن اعتقاده بأن عملية تبادل األسـرى         أعرب وزير الخارجية األلماني ج    ): د ب أ   (-برلين
وفـي   .المزمع إجراؤها بين إسرائيل والفلسطينيين تعد بمثابة فرصة جديدة للسالم في الشرق األوسـط             

األلمانية الصادرة األحد حث فيسترفيله الطرفين على االستفادة مـن          ) بيلد آم زونتاج  (مقابلة مع صحيفة    
أدعو الطرفين إلى نبذ كل ما هو من شأنه أن يشكل           " :جل عملية السالم قائال   كل فرصة جديدة كهذه من أ     

وأشار الوزير في هذا الصدد      ".تهديدا على استئناف المحادثات المباشرة أو على نجاح مفاوضات السالم         
إلى ضرورة أن تتم عملية السالم في الشرق األوسط عبر عودة المحادثـات المباشـرة بـين إسـرائيل                   

  .ينيينوالفلسط
  17/10/2011، القدس العربي، لندن

  
  نقابة المحامين االميركيين تؤيد باإلجماع مطالب الحركة األسيرة .65

. 74أيدت نقابة المحامين االميركيين باإلجماع مطالب الحركة األسيرة فـي مؤتمرهـا الــ               : واشنطن
 القائد أحمد سعدات والتـي      وأفادت شارلوت كييتس منسقة اللجنة الدولية والناشطة في حملة التضامن مع          

حضرت االجتماع أن المؤتمر قرر دعم مطالب األسرى وضرورة اإلفراج الفوري عنهم، ودعمه الكامل              
  .لحملة التضامن مع األمين العام للجبهة الرفيق أحمد سعدات

 إن النقابة ولجانها أيدوا دعمهم لألسرى المضربين عن الطعام، ووقـوفهم إلـى جانـب    «: وقالت كييتس 
العدالة ومطلب تحرير األسرى دون قيد أو شرط باعتبارهم أسرى سياسيين ولهم حقوق قانونية وطبيعية               

ودعت كييتس إلى مقاطعة دولة االحتالل وعزلها على كل المستويات واعتبارها دولة قامـت               .»وإنسانية
  .على أنقاض الشعب الفلسطيني وحرمته من حقوقه الوطنية والمشروعة

 17/10/2011، دة، رام اهللالحياة الجدي
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   باليين دوالر التجارة الخارجية لإلمارات205 .66

 بليون 754 في المئة الى 14حققت التجارة الخارجية لإلمارات نمواً بلغ :  شفيق األسدي-أبو ظبي 
وأفادت وزارة التجارة الخارجية . 2009العام الماضي، مقارنة بعام )  بليون دوالر205(درهم إماراتي 

يان أمس، بأن الواردات تساهم بنسبة تقترب من الثلثين في هيكل التجارة الخارجية للبالد، إذ بلغت في ب
  .2009، بمعدل نمو ثمانية في المئة مقارنة بعام 2010 بليون درهم عام 485قيمتها 

ة ، إذ نمت بنسب2008قفزات في تطور نمو الواردات اإلماراتية، خاصة عام «ولفتت في تقريرها الى 
، »2007 في المئة عام 23 في المئة، نظراً لما شهده الناتج المحلي اإلجمالي من نمو بمعدل بلغ 46

مؤكدة وجود عالقة قوية بين معدل نمو الواردات ومعدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي 
ير ثلثها، الفتة الى أن وأوضحت أن الواردات ال تُستهلك بالكامل محلياً، بل يعاد تصد. لالقتصاد المحلي

 في 38 بلغت 2010تلك النسبة كانت ثابتة تقريباً خالل السنوات العشر األخيرة، مع تسجيل زيادة عام 
  .المئة

وجود قدرة استيعابية ضخمة للسوق المحلية في امتصاص الواردات، إذ بلغ حجم الواردات «وأكدت 
 من الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي للبالد  في المئة40 بليون درهم، اي ما يوازي 300الصافية 

 في المئة 27 بليون درهم العام نفسه، بمعدل نمو 83وبلغت قيمة الصادرات اإلماراتية . 2010لعام 
 8، الذي بلغ 2009مقارنة بالعام السابق، اي بما يزيد عن ثالثة أضعاف معدل نمو الصادرات في عام 

  .في المئة
صادرات سجلت عودة إلى مسارها الطبيعي العام الماضي، مع وجود تأثير كبير وأفاد التقرير بأن ال

، إذ 2008لصادرات الذهب واألحجار الكريمة على نمو الصادرات اإلماراتية خالل األزمة المالية لعام 
 في المئة، في حين بلغ نمو 11نمواً سلبياً بلغ ) دون احتساب الذهب(حققت الصادرات غير النفطية 

 في المئة، الفتاً الى أن الوضع اختلف العام الماضي، حيث 37ات الذهب واألحجار الكريمة صادر
  . في المئة24من تحقيق معدل نمو بلغ ) دون احتساب الذهب(استطاعت الصادرات غير النفطية 

وأشار التقرير إلى استقرار نسبة مساهمة الصادرات ذات المحتوى التكنولوجي عند مستوى يقترب من 
، في حين لم تكن )2010-2008( في المئة من الصادرات اإلماراتية خالل األعوام الثالثة السابقة 25

 2تتعدى نسبة مساهمة المكون التكنولوجي في الصادرات اإلماراتية خالل األعوام العشرة األخيرة نسبة 
  .في المئة

نات التجارة الخارجية اإلماراتية، إذ وشكل قطاع إعادة التصدير المرتبة الثانية من حيث األهمية في مكو
  . في المئة، وتلك النسبة كانت ثابتة خالل األعوام العشرة األخيرة25بلغ 

 في المئة مقارنة بعام 26، بمعدل نمو 2010 بليون درهم عام 186وبلغت قيمة خدمات إعادة التصدير 
 74ة إعادة تصدير الذهب بلغت وأوضح التقرير أن قيم. 2009، وكانت سجلت نمواً سلبياً عام 2009

 في المئة من قيمة منتجات إعادة التصدير متركّزة في 40، الفتاً الى أن 2010بليون درهم عام 
 في المئة عام 40وبلغ معدل نمو التجارة الخارجية من الذهب . صادرات الذهب واألحجار الكريمة

  .جارة الخارجية للدولة في المئة في نمو الت14، ما أدى إلى مساهمتها بنسبة 2010
  17/10/2011، الحياة، لندن
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  أبرز عمليات التبادل مع االحتالل الصهيوني .67
، كان أخرها   1948 عملية تبادل أسرى بين العرب والفلسطينيين مع الكيان الصهيوني منذ عام             38نفّذت  

ل علـى النحـو     صفقة وفاء األحرار بين حركة حماس واالحتالل الصهيوني، وكانت أبرز صفقات التباد           
  :التالي

 جرت أول عملية تبادل بين فصائل فلسطينية ودولة االحتالل، وذلك بعد نجاح مقاتلين              1968في عام   * 
فلسطينيين من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين باختطاف طائرة إسرائيلية وبداخلها أكثر من مائة راكب،              

 أسيراً  37 الدولي، وأفرج عن الركاب مقابل       من خالل الصليب األحمر   » إسرائيل«وتم إبرام الصفقة مع     
  .1967فلسطينياً من ذوي األحكام العالية، من ضمنهم أسرى فلسطينيين كانوا قد أسروا قبل عام 

 اختطفت مجموعة من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقيادة ليلى خالد طـائرة             1969في نهاية العام    * 
ج عن األسرى في السجون، وحطّت الطائرة في بريطانيا وقتـل           إسرائيلية، وكان مطالب الخاطفين اإلفرا    

خاللها أحد أفراد المجموعة الخاطفة بينما تم اعتقال ليلى خالد، وبعدها تم اختطاف طائرة بريطانية مـن                 
  .قبل مجموعة تتبع لنفس التنظيم، وأجريت عملية تبادل أطلق بموجبها سراح ليلى خالد

ل أسير مقابل أسير بين دولة االحتالل وحركـة التحريـر الـوطني              جرت عملية تباد   1971في عام   * 
الفلسطيني  فتح، وأطلق بموجبها سراح األسير محمود بكر حجازي، مقابـل إطـالق سـراح الجنـدي                  

وأجريت عملية التبادل فـي رأس      . 1969اإلسرائيلي شموئيل فايز الذي اختطفته حركة فتح أواخر عام          
  .مرالناقورة برعاية الصليب األح

، أفرجت سوريا عن ثالثة طيارين إسرائيليين بعد أن احتجزوا لمدة ثالث سنوات فـي               1973في عام   * 
  . أسيراً سوريا46ًاألسر، وأفرجت سلطة االحتالل مقابلهم عن 

- جرت عملية تبادل الليطاني بين سلطة االحتالل والجبهة الشعبية لتحرير فلـسطين              1979في عام   * 
لقت الجبهة سراح جندي إسرائيلي كانت قد أسرته، وأفرجت سلطة االحتالل بالمقابـل             القيادة العامة، وأط  

  . فتاة فلسطينية12 معتقالً من مختلف الفصائل الفلسطينية، من بينهم 76عن 
وحركة فتح، حيـث أطلقـت سـلطة    » إسرائيل« جرت عملية تبادل جديدة بين     1983 نوفمبر   23في  * 

 معتقل فلسطيني ولبناني،    4700قل أنصار في الجنوب اللبناني وعددهم       االحتالل سراح جميع معتقلي معت    
  . أسيراً من السجون اإلسرائيلية مقابل إطالق سراح ستة جنود إسرائيليين65و

 القيادة العامة عملية تبادل لألسرى، وأطلقت       - أنجزت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين       1985في عام   * 
  . أسيراً، مقابل ثالثة جنود كانوا بقبضة الجبهة الشعبية1155دولة االحتالل بموجبها سراح 

 جرت اتفاقية تبادل بين حكومة االحتالل والحكومة األردنية، وأطلقت بموجبها األخيرة            1997في عام   * 
سراح عمالء الموساد اإلسرائيلي الذين اعتقلتهم قوات األمن األردنية بعد محاولتهم الفاشلة الغتيال خالد              

س المكتب السياسي لحركة حماس، بينما أفرجت حكومة االحتالل عن الـشيخ أحمـد ياسـين                مشعل رئي 
  .مؤسس حركة حماس

عبر الوسيط األلمـاني، وتـم      » إسرائيل« أنجزت صفقة تبادل جديدة بين حزب اهللا و          2004في عام   * 
 قائـد فـي الجـيش        معتقالً فلسطينياً ولبنانيا، وبالمقابل أفرج حزب اهللا عـن         462اإلفراج بموجبها عن    

  . جنود إسرائيليين3اإلسرائيلي هو إلحنان تانينباوم، ورفات 
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 تمت آخر صفقة لتبادل األسرى وجرت بين حكومـة االحـتالل ومنظمـة حـزب اهللا     2008في عام   • 
اللبنانية، وأطلق االحتالل بموجبها سراح سمير القنطار، أقدم أسير عربي في سجونها، وثالثـة أسـرى                

  . جثة لمقاتلين فلسطينيين ولبنانيين200ين، وإعادة رفات نحو لبنانيين آخر
وبدأت محاوالت حركة حماس ألسر جنود إسرائيليين أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، عندما قامت              

 ثم قتلته، وقامت بأسر الجنـدي  3/2/1989إحدى مجموعاتها العسكرية بأسر الجندي آفي سبورتاس يوم    
  .و من العام نفسه وقتلته أيضاإيالن سعدون في ماي

 أسرت الحركة الرقيب أول نسيم توليدانو، وطالبت بإطالق زعيمها الـشيخ أحمـد              1992وفي ديسمبر   
  .ياسين مقابل إطالق توليدانو، وعندما رفض اإلسرائيليون قامت حماس بقتله

 شخصا،  415بعاد   من أعضاء حماس وأنصارها، وتم إ      1300وتال ذلك حملة اعتقاالت إسرائيلية شملت       
  .معظمهم من حماس، لجنوب لبنان

 احتجزت حماس حافلة إسرائيلية تقل أربعين راكبـا فـي القـدس بالـضفة      1993وفي األول من يوليو     
 من كتائب القسام وخمـسين آخـرين مـن          50الغربية، وطالبت مقابل ذلك باإلفراج عن الشيخ ياسين و        

لكن الجيش اإلسرائيلي أنهـى     . عبيد من حزب اهللا اللبناني    الفصائل الفلسطينية األخرى وعن عبد الكريم       
العملية باقتحام الحافلة فاستشهد اثنان من كتائب القسام، وجرح الثالث بجراح خطيرة بينما قتل إسرائيليان               

  .وجرح ثالثة آخرون
 أسر الجندي نحشون فاكسمان، وطالبـت بـاإلفراج عـن مئـات             1994 أكتوبر   11وأعلنت حماس في    

ضغطت على السلطة الفلسطينية التـي قامـت        » إسرائيل«غير أن   . قلين وعلى رأسهم الشيخ ياسين    المعت
 من كوادر حماس وأدت تحقيقاتها لمعرفـة مكـان          400بدورها بحملة اعتقاالت واسعة شملت أكثر من        

  .احتجاز فاكسمان
لمكان و أدى ذلـك إلـى        أكتوبر من العام نفسه، قامت وحدة عسكرية إسرائيلية خاصة باقتحام ا           14وفي  

  . جنديا إسرائيليا واستشهاد ثالثة من عناصر القسام واعتقال رابع12مقتل فاكسمان وقائد الوحدة وجرح 
  .الجندي شارون أدري وأخفت جثته» صوريف القسامية« قتلت خلية ما يعرف ب 1996وفي صيف 

  17/10/2011، السبيل، عّمان
  

  دل األسرى مع حماس تباعملية نتنياهو على أسباب موافقة .68
، االسم الذي   »ساعة اإلغالق «كانت موافقة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو على         : مهدي السيد 

أطلقته إسرائيل على صفقة تبادل األسرى مع حماس، مفاجأة للعديد من المراقبين، الـذين اعتبـروا أن                 
ية من جهة، ومع المقاربة التي لطالما نظّر لهـا           اإليديولوج -قراره يتناقض تماماً مع توجهاته السياسية       

من هنا، أثارت موافقته العديد من األسئلة التي انبرى معلّقون وكتّاب مـن             . لمواجهة ما يسمى اإلرهاب   
إال أن مـا لـم يقلـه        . المؤيدين للصفقة والمعارضين لها على حد سواء، لسبر أغوارها أو التسويق لها           

ون والخبراء الذين أشاروا إلى أن ثمة جملة مـن العوامـل دفعـت نتنيـاهو،                نتنياهو، تطرق إليه المعلق   
  . وشجعته وسهلت له المضي قدماً في إتمام صفقة التبادل

كشفت التقـارير   حيث  ،  )الشاباك، الموساد والجيش  (ومن أهمها موقف قادة المؤسسة األمنية والعسكرية        
ان بيني غانتس، ورئيس الشاباك يورام وكوهن، أعلنا        والمعلومات المتداولة في إسرائيل أن رئيس األرك      

أخيراً بصورة قاطعة أنهما ال يستطيعان أن يقترحا على الحكومة خطة تنفيذية عملية تتيح إطالق سـراح            
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ومع دخولهما للمنصب، قام كل من غانتس وكوهن بعملية فحص جديدة وأساسية            . شاليط على قيد الحياة   
 الطريق الوحيد إلطالق سراح شـاليط      -ق سراحه، وتوصال إلى نتيجة واحدة       لالحتماالت التنفيذية إلطال  
وتضيف المعلومات المتداولة إن وزير الدفاع إيهود باراك تبنى هـذه النتيجـة   . هي صفقة تحرير أسرى   

بعدما فحص التفاصيل، وأوصى نتنياهو بالتمسك بمبدأ وضعه رئيس الحكومة السابق إسحق رابين فـي               
ا لم يكن هناك احتمال لعملية عسكرية، فينبغي إطالق سراح أسرى إسـرائيليين، بـدون               إذ«وقته، وهو   

  .»خيار، عبر صفقة إلطالق سراح إرهابيين، مهما كانت صعوبتها
، ذلك أنه على الـرغم مـن إقـرار          »حماس« فتمثل في المرونة التي أظهرتها حركة        أما العنصر الثاني  

ة في إسرائيل بأن صفقة التبادل تمثـل إنجـازاً كبيـراً لحمـاس،              األوساط السياسية واألمنية واإلعالمي   
وانتصاراً لها، إال أن االعتقاد السائد في إسرائيل يفيد بأنه لوال المرونة التي أظهرتها حركـة حمـاس،                  

وبالتـالي يـتم   . وتنازلها عن بعض الشروط والمطالب، لما وافق نتنياهو على الصفقة بصيغتها الحاليـة      
وفي هذا المجال، يـشير     . ونة في معرض التسويق لموقف نتنياهو واعتبارها إنجازاً له        عرض هذه المر  

المراقبون في إسرائيل إلى نقطتين أساسيتين أبدت فيهما حماس مرونـة أحـدثت اختراقـاً فـي جـدار                   
المفاوضات، وهما موافقة حماس على إبعاد عدد كبير من األسرى إلى خارج الضفة الغربيـة، وتنـازل                 

  . عن مطلبها إطالق سراح عدد من كبار القادة المعتقلين في السجون اإلسرائيليةحماس 
 يرتبط بتوجه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى األمم المتحدة لنيـل االعتـراف               العنصر الثالث 

ركيـة  ويشير مراقبون ومعلقون في إسرائيل إلى أنه في الماضي أعربت اإلدارة األمي           . بالدولة الفلسطينية 
عن مخاوفها من أن صفقة التبادل سوف تؤدي إلى ارتفاع شأن حماس ومكانتها في الشارع الفلـسطيني،                 

لكـن،  . وهذا ما كانت األوساط اإلسرائيلية تشاطرهم الـرأي فيـه         . على حساب أبو مازن وحركة فتح     
يس هناك مخاوف   يضيف هؤالء، وفي أعقاب التوجه الى األمم المتحدة، تعزز وضع أبو مازن للغاية، ول             

من المساس الشديد بوضعه في أعقاب الصفقة، ومن المحتمل أن تكون هناك مصلحة لنتنياهو أيضاً فـي                 
  .جعل أبو مازن يتصبب عرقاً، كانتقام منه على أدائه األخير على الساحة الدولية

ذة الفرص اآلخذة في     يتعلق بالتطورات التي يشهدها العالم العربي، وحديث نتنياهو عن ناف          العنصر الرابع 
ويفسر مراقبون هذا التأثير بحقيقة     . االنغالق، وال سيما في مصر وسوريا، وتاثير ذلك على قرار نتنياهو          

أن نتنياهو أدرك أن الوسيط األلماني غيرهارد كونراد استنفد جميع قدراته، وأن مـصير المفاوضـات                
إسرائيل مخاوف جادة من أن هذا المجلس       وعليه، ثمة في    . موجود في أيدي المجلس العسكري في مصر      

الذي تدير معه إسرائيل حواراً متدفقاً، قد يفقد خالل بضعة أشهر قدرته على الوساطة وقد يصبح تحـت                  
  . تأثير اإلخوان المسلمين

فثمة من يعتقد في إسرائيل بأن نظام الرئيس السوري بشار          .  وهو الوضع في سوريا    وهناك عنصر آخر  
 ّّّّّّد إتمام الصفقة من أجل تحسين وضعه على الساحة الدولية، وأنه استخدم تأثيره على قيادة حماس                األسد أي

وسادت مخاوف في إسرائيل من أن هذا التأثير، مهما         . الموجودة في دمشق لكي تبدي مرونة في موقفها       
» ة فـرص  نافذ«وعليه، ثمة من تحدث في إسرائيل عن        . كانت قوته أو ضعفه سيتالشى مع سقوط األسد       

  .قد تُغلق في أعقاب استمرار الثورات في العالم العربي
 ينطلق من اعتبارات داخلية تتمثل في تراجع مكانة نتنياهو الشعبية الداخلية بسبب موجة              العنصر الخامس 

. االحتجاجات االجتماعية االقتصادية التي عمت كل إسرائيل، وإضـراب األطبـاء واسـتقالة الخبـراء              
 الذين يعتقدون بتأثير االعتبار الداخلي عن ضائقة سياسية يمر بهـا نتنيـاهو، الـذي                ويتحدث المعلقون 
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يتعرض النتقادات حادة من وسائل اإلعالم حول تردده وعدم قدرته على الحسم وكسر الجمود من جهة،                
  . ومشاكله الداخلية مع االحتجاجات االجتماعية من جهة ثانية

إذ تحدث البعض عن رغبة نتنياهو في تنظيف الطاولـة اسـتعداداً             فهو إيران،    العنصر السادس واألخير  
ويستند الذين يشيرون إلـى     . »الخطر اإليراني «لتحديات كبيرة قادمة، وفي مقدمها ما يسمى في إسرائيل          

في قرار نتنياهو إلى ما قاله األخير خالل جلسة الحكومة حول تطورات المنطقة ونافذة              » البعد اإليراني «
ي توشك أن تُغلق، ويرون أن نتنياهو قصد من كالمه هذا الموضوع اإليراني بصورة أساسية،               الفرص الت 

الذي يعد الموضوع الساخن التالي، ومن األفضل أن تصل إسرائيل إليـه مـع صـورة دولـة مرنـة                    
  . وبراغماتية مستعدة للتنازالت

 17/10/2011، االخبار، بيروت
  

   تحت ضغط القوة"إسرائيل" ليونة  مع حماس تظهر مدىطصفقة تبادل شالي .69
  حلمي موسى

كل صفقات تبادل األسرى التي أبرمتها إسرائيل طوال تاريخها مع منظمات المقاومة الفلسطينية واللبنانية              
وقد اضطرت لتنفيذها، ألنها لم تكن تملك سبيالً آخر وألنهـا، وبـصرف النظـر عـن                 . كانت مذلة لها  

. رف بها وترفض وجودها وال حوار بينها إال عبـر فوهـة البندقيـة          حجمها، كانت تتم مع جهات ال تعت      
وتختلف هذه الصفقات عن تلك التي أدارتها إسرائيل مع الحكومات العربية، سواء إثر حروب، أو ضمن                

  .صفقات استخبارية
غير أن صفقة تبادل األسرى مع حركة حماس هي األشد إذالالً إلسرائيل العتبارات كثيرة بعضها فريد                

والمسألة ال تتعلق فقط بعـدد المفـرج        . من نوعه وبعضها اآلخر يتشارك في سماته مع صفقات أخرى         
فصفقة التبادل التي  . عنهم من الفلسطينيين والعرب وال بنوعيتهم ومقدار ما تعتبرهم إسرائيل خطراً عليها           

كما أن صفقة   . في التفاوض  كانت مدرسة تاريخية     1985 القيادة العامة في العام      -نفذتها الجبهة الشعبية    
التبادل األخيرة بين حزب اهللا وإسرائيل والتي تم فيها اإلفراج عن المناضل سمير القنطار وجثث الجنود                

ولكن ظروف تلك الصفقات تختلف جوهرياً عن       . اإلسرائيليين كانت مدرسة كاملة في السرية والغموض      
ين واألسيران اإلسرائيليان كانوا في العـالم       فالمفاوضات كانت تجري خارج فلسط    . ظروف صفقة شاليط  
  .الواسع خارج فلسطين

فالجندي . إن أول معنى مهم لصفقة التبادل الجديدة هو أنها تجري على أرض فلسطين من ألفها إلى يائها                
التي كانت تعبيراً عن مقدار العزم في محاولة االقتراب         » الوهم المتبدد «اإلسرائيلي شاليط أسر في عملية      

إذ تطلب األمر من المقاومين حفر نفق بطول مئات األمتار إلى ما خلـف موقـع إسـرائيلي                  .  العدو من
  .لمباغتته وخوض معركة معه، ثم أسر أحد جنوده والعودة به من فوق األرض إلى أراضي قطاع غزة

ار وعلى  والمعنى الثاني المهم هو أن العملية جرت في قطاع غزة المحاصر والمراقب طوال الليل والنه              
ومن المهم  . مدار الساعة بأحدث األجهزة األلكترونية والكاميرات والمجسات وبجيوش من العيون والخفر          

هنا اإلشارة إلى أن قدرة المقاومة في غزة، ممثلة بالذراع العسكري لحركة حمـاس، علـى االحتفـاظ                  
إلسرائيلية ليست كلية القـدرة  بشاليط طوال هذه السنوات الخمس وفّر الدليل الحي على أن االستخبارات ا       

  .وأنها يمكن أن تبقى عاجزة في أكثر من موضع وأكثر من مجال
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إذ وبحسب رئيس األركان اإلسرائيلي السابق الجنرال غابي أشكنازي، كانت إسرائيل ال تعلم شيئاً عـن                
ألسبق اسحق  كما أن وزير الدفاع ا    . مكان احتجاز شاليط حتى موعد مغادرته منصبه مطلع العام الجاري         

مردخاي أشار إلى حجم الغرابة في جهل إسرائيل ما يحدث في مكان ال يبعد عن حدودها كيلومترين فقط                  
واألدهى أن إسرائيل شنت حرباً على قطاع غزة، في         . في حين توحي بأنها تعلم كل ما يجري في العالم         

ها بتسريع إعـادة شـاليط أو       ظل صمت إقليمي ودولي قاتل، ولم تفلح في توفير الضواغط التي تسمح ل            
  .تخفيف االشتراطات التي يعرضها المقاومون لإلفراج عنه

فالحكومة اإلسرائيلية الحالية هي الحكومة األشد يمينية في تـاريخ          . وبعد ذلك تأتي مسائل إسرائيلية بحتة     
 سـبق لـه أن      إسرائيل وهي تحوي عدداً من غالة المتطرفين وفي مقدمتهم رئيسها بنيامين نتنياهو الذي            

ورغم أن في هذه الحكومة عدداً من المتطرفين من الليكود مثل يوفال            . أصدر كتباً حول مكافحة اإلرهاب    
فقـط  . شتاينتس وسيلفان شالوم وبني بيغن وإسرائيل كاتس إال أن أحداً منهم لم يعترض علـى الـصفقة                

 مثل أفيغدور ليبرمان هـم مـن        الطامحون بزعامة الليكود مثل الجنرال موشي يعلون وبزعامة اليسمين        
  .اعترضوا باألصالة عن أنفسهم أو نيابة عن آخرين

ومن المهم هنا مالحظة أن نجاح بنيامين نتنياهو في التغلب على نفسه ومقاومة أفكاره ومواقفه عكـست                 
علـى  نفسها على أقرانه من المتطرفين الذين أدركوا أن الوقائع عنيدة وأن ال مفر إلسرائيل من اإلجابة                 

وقد حاولت حكومـة    . هل تريد استعادة شاليط أم ال؟ وطبيعي أن استعادة شاليط تعني دفع الثمن            : السؤال
نتنياهو تقليصه سواء بممارسة ضغوط وتنفيذ اعتقاالت وحصار غزة وشن حرب عليها أو بسواها مـن                

إسرائيل على الـصفقة كمـا      وعندما لم تجد كل هذه األفعال شيئاً كان بديهياً أن توافق            . الضواغط الخفية 
  .أعلنت وابتالع الكثير من المواقف التي كانت تعلنها

 ومن القدس وكذلك تخطي     48وهكذا اضطرت إسرائيل للبحث في أمر المعتقلين الفلسطينيين من مناطق           
صحيح أن حمـاس لـم      . »مخربين لُطخت أياديهم بالدماء   «ما كانت تعتبره خطاً أحمر وهو اإلفراج عن         

وكثيـرون  .  الصفقة كل ما كانت تريد تحقيقه ولكن هذا ال يقلل البتة من معاني النتيجة الحالية               تحقق في 
في إسرائيل يفهمون اليوم بوضوح أن اضطرار حكومة نتنياهو لقبول الصفقة يثبت أنها ال تفهم إال لغـة                  

تجميل فعـل كـانوا     ولكن سواهم سيفهم أيضاً أن االضطرار يدفع قادة إسرائيل حتى إلى محاولة             . القوة
  .يرددون صبح مساء كم أنه قبيح

لم يعبر أحد في إسرائيل عن حقيقة الموقف أكثر من رئيس الشاباك يورام كوهين في استعراضـه أمـام       
المراسلين بعد إقرار الحكومة اإلسرائيلية الصفقة حين قال إن الشاباك أيد الصفقة لكونه لم يكن أي سبيل                 

لم تكن لنا إمكانية او طريقة عمل افضل لتحريـر          «واعترف بأنه   . ة عسكرية آخر لتحرير شاليط في حمل    
هذه ليست صفقة جيدة، ولكن من جهة أخرى اذا كنا نريد أن نعيده الى الديار               . شاليط ولهذا أيدنا الصفقة   

لقد كانت الـصفقة  . »انتظار اضافي ما كان سيحقق بالضرورة صفقة أفضل. فإن هذا هو الطريق الوحيد   
  .ريق الوحيد، كما قالالط

  17/10/2011، السفير، بيروت
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  عن األردن وحماس.. مرة أخرى  .70
  عريب الرنتاوي

يبدو أن جدران الجليد التي غلّفت العالقة بين األردن وحماس، قد ذابت تماماً، أو هي في طريقهـا إلـى                   
منيـة وسياسـية غيـر      قنوات االتصال المباشر وغير المباشر، نشطت مؤخراً، وعلى مستويات أ         ...ذلك

مسبوقة منذ سنوات، حتى أن بعض التوقعات المتفائلة، ذهبت أبعد مما كنا نطالب به أو نتحـدث عنـه،                   
  .طوال الفترات القليلة الفائتة

من جانب حماس، وعلى الدوام، كان هدف استعادة اطيب العالقات مع األردن، في صدارة األولويـات،                
طـرق  "لى بعض فصول المحاوالت الحمساوية المحمومـة لـشق          وكاتب هذه السطور مطلٌّ شخصياً ع     

حول العقبات التي كانت تضعها بعض دوائر صنع القرار في طريق استعادة العالقة بين الحركة               " التفافية
ولطالما استمعت شخصياً ألحاديث مسؤولين كبار من حماس، في جلسات خاصة وعامة، باحوا             ...والحكم

  .لصدور والقلوب من نوايا ورغبات وتطلعاتفي خاللها بما يعتمل في ا
ولقد كانت الحركة على أتم االستعداد لمراعاة مـا يخطـر فـي بـال هـذه الـدوائر مـن تحفظـات                       

كانت على استعداد للقبول بقنوات اتصال أمنية في البدء، واالكتفاء بإجراء اتصاالت سياسية             ...ومخاوف
كل ما كان يخطر في البال قبل عامين أو ثالثة أعوام، لم            ...لم تطالب بعودة المكاتب والمبعدين    ...مكتومة

يتعد، شق الطرق وتفتيح قنوات التواصل، وتبادل المعطيات والتقديرات، والحرص على أن تسمع القيادة              
، وهذه العبارة لرئيس مكتبها السياسي خالد مشعل، قالها لكاتـب           "من حركة حماس وليس عنها    "األردنية  

  .هذه السطور
وأسباب الرفض اللذين كانت تقابل بهما، كل محاولـة         " الصد"قة أنني وجدت صعوبة في فهم كنه        والحقي

لقد طاف خالد مشعل وصحبه، كـل الـدول         "...رفع الفيتو "يبذلها هذا الوسيط أو ذاك لترطيب األجواء و       
وتحفظاً، إال عمان   زاروا دول االعتدال العربي جميعها، بما فيها أكثرها حذراً          ...العربية من دون استثناء   

ظلت عصية عليهم، اللهم باستثناء زيارات سرية لمحمد نزال ومحمد نصر عـضوي مكتـب الحركـة                 
  .السياسي، وزيارتين إنسانيتي الطابع لرئيس الحركة

على أية حال، نحن استبشرنا خيراً بزيارة خالد مشعل األخيرة لألردن، حتى وإن جـاءت فـي سـياق                   
يومها ...ن تندرج زيارات مشعل ورفاقه لعمان، في سياق سياسي، ال إنساني مجرد           وطالبنا بأ ...إنساني،  
موضحاً وشارحاً، وأعاد على مسمعي عبارات التقدير والشكر لمن جعل حدوث تلـك             " أبو الوليد "اتصل  

  .الزيارة، امراً ممكناً
حتى ...ي سياق سياسي  اليوم، تبدو األمور قد دخلت في سكة جديدة، والعالقة مع حماس، باتت مندرجة ف             

إسماعيل هنية، الذي لم يترك فرصة تمر، دون أن يشيد فيهـا بـدور األردن اإلنـساني                 " أبو العبد "األخ  
الداعم ألهل غزة، صار بمقدوره أن يهاتف رئيس حكومة المملكة األردنية الهاشمية، ليضعه في صورة               

فلسطيني، في حكومة حماس بغزة، يزور      وقبلها كان وزير الصحة ال    ...التطورات المحيطة بصفقة شاليط   
عمان، في سياق غير سياسي، ولكن غير مسبوق أيضاً منذ أن تعطلت زيارة القيادي الحماسي محمـود                 

  .الزهار لألردن، والذي كان يشغل في حينها، منصب وزير خارجية فلسطين
ق العالقة بين حمـاس     ولن يكون بمقدور المراقب أو المحلل السياسي، أن يفصل بين عودة الروح لعرو            

ثمة تزامن قد يتكشف عن صدفة، وقـد        ... واألردن من جهة، وإتمام صفقة تبادل األسرى من جهة ثانية         
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يتكشف عن ضرورة، بمعنى هل كان األردن يفضل أن يرى هذا الملف مغلقاً قبل أن يفتح مرحلة جديدة                  
  .من جهتي، ال أرى ضرورة لربط هذه بتلك... في عالقته مع حماس؟

المهم أننا أمام خطـوة     ...المهم، أن الحياة قد دبت مجدداً في عروق العالقات الثنائية وشرايينها المتيبسة           
ال تعني بالـضرورة تبـدالً عميقـاً فـي خريطـة المواقـف والمواقـع                ...أردنية في االتجاه الصحيح   

المهم أن تكون عودة    ...نظمةوال تعني استبدال العالقة مع حماس، بالعالقة مع السلطة والم         ....والتحالفات
العالقة األردنية الحماسية، في سياق انفتاح أوسع وأشمل، يمكن األردن من االضطالع بدوره في عـدد                
من الملفات الفلسطينية المعقدة، بما في ذلك ملف المصالحة الذي يبدو أنه سيشهد بدوره، مرحلـة مـن                  

  .ة الداخليةاالنفراج، بعد سنوات من انفجار العالقات الفلسطيني
لن يكون بمقدور أي طرف عربي أو إقليمي أو دولي، أن يدعي قدرته على التأثير في مجرى األحـداث                   

لن يكون بمقدور   ...مع مكون فلسطيني رئيس، كفتح أو حماس      " قطيعة"والتطورات الفلسطينية، وهو على     
لقد كتبنـا   ...واب في وجهها  أحد أن يطالب حماس بأن تبتعد عن هذا المحور أو ذاك، وهو يغلق كل األب              

، بأن أي باب يغلق في وجه       2006في هذه الزاوية قبل خمس سنوات، منذ فوز حماس في انتخابات عام             
وأن مـن   ... الحركة في القاهرة وعمان والرياض، ستفتح مقابله عشرات األبواب في دمشق وطهـران            

المحور الثاني يدير لها أذناً مـن طـين         مطالبة الحركة بفك عرى تحالفها مع هذا المحور، فيما          " الخطل"
  .وأخرى من عجين، بل ويراهن على سقوطها

  17/10/2011، الدستور، عّمان
  

  صفقة تبادل األسرى وما خلفها .71
  صالح النعامي

كثيرة هي األوصاف التي أطلقتها النخب اإلسرائيلية على صفقة تبادل األسرى التي وقّعتها حركة حماس               
 أسير فلسطيني مقابل الجندي اإلسـرائيلي جلعـاد         1027يتم اإلفراج ضمنها عن     ، والتي س  "إسرائيل"مع  

إتفـاق  "فهناك من وصف الصفقة ب . شليت، الذي أسرته المقاومة الفلسطينية قبل أكثر من خمس سنوات 
ضمنها العدد األكبر من األسرى مقابل جنـدي        " إسرائيل"، على اعتبار أنها الصفقة التي أطلقت        "الخنوع
صحيح أن الرأي العام اإلسرائيلي ظل بمجمله يؤيد الصفقة ويبدي تضامناً كبيـراً مـع               . يلي واحد إسرائ

عائلة شليت، والذي وجد تعبيره في مظاهر الفرح والتضامن مع العائلة التي وثّقتهـا وسـائل اإلعـالم                  
  .ى الصفقةاإلسرائيلية، لكن في المقابل هناك الكثير من النخب التي أبدت اعتراضها الشديد عل

  تهاوي الردع
أحد أهم المسوغات التي قدمتها النخب التي تعارض الصفقة بشدة، التأكيد على أن هذه الصفقة سـتعمل                 

ويقول موشيه يعلون نائب رئيس الوزراء ورئـيس        . على تهاوي الردع في مواجهة المقاومة الفلسطينية      
ا الصفقة لدى التصويت عليها في الحكومـة، أن  هيئة األركان السابق، أحد الوزراء الثالثة الذين عارضو       

مثل هذه الصفقة ستشجع الشباب الفلسطيني على االنخراط في أطر العمل المقاوم على اعتبار أنّه عندما                
يعي الشاب الفلسطيني أنّه سيتم تحريره من السجن مهما كانت التهمة التي أدين بها، فإن هـذا سـيجعله                   

ويرى يعلون أن الصفقة ستؤدي حتماً إلى تعزيز المقاومة الفلسطينية بشكل           . ةيقدم على العمل بكل طمأنين    
جذري، حيث يضرب مثاالً واحداً على طابع القيادات التي سيفرج عنها، ويشير إلى يحيى السنوار، أبرز                

ينية، قادة األسرى الذين سيفرج عنهم في الصفقة، ويصف يعلون السنوار بأنّه أبرز عقلية للمقاومة الفلسط              
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ويستند . ومستوطنيها" إسرائيل"محذّراً من أن اإلفراج عن مثل هذه القيادات سيمثّل سهماً مرتداً إلى نحر              
 62، والتي توضح أن حوالي      "الشاباك"المعارضون للصفقة إلى إحصائية قدمها جهاز المخابرات الداخلية         

 في صفقات تبادل األسرى يعودون لإلنـشغال        في المائة من األسرى الفلسطينيين الذين يتم اإلفراج عنهم        
في نفس الوقت فإن النخب التي عارضت الصفقة تشير إلى الجانب الرمزي في الصفقة،              . بالعمل المقاوم 

     س االنطباع بأنونخبها الحاكمة ال تفهم إالّ لغة القوة والقوة فقط، مما يستدعي مـن             " إسرائيل"والتي تكر
الستثمار في مجال مراكمة القوة على أعتبار أنّه الخيار األمثل في مواجهـة             القوى الفلسطينية مواصلة ا   

  ".إسرائيل"
  حماس وأبو مازن في ظالل الصفقة

إن أحد أبرز االنتقادات التي توجه للصفقة تقوم على أساس أن هذه الصفقة تمثّل دفعة هائلة جداً لحركـة                   
يني، في الوقت الذي تمثّل ضربة قاصمة ألبـو مـازن           حماس وتعزيزاً لشعبيتها أمام الرأي العام الفلسط      

ويرى الكثير من المعلّقين الصهاينة أنّه على الرغم من أن التحرك الذي أقدم             . وإضعاف لمكانته السياسية  
عليه أبو مازن في األمم المتحدة ومطالبته بحصول فلسطين على عضوية الجمعية العامة لألمم المتحدة،               

تحديداً في تعزيز مكانة حماس على حسابه عبر التوصل لـصفقة           " إسرائيل"ي أن تسهم    إالّ أن هذا ال يعن    
تبادل أسرى على هذا النحو، على اعتبار أن أبو مازن يرفض المقاومة المسلّحة وحتى المقاومة الشعبية                

 لمعالجة األمـر،    من هنا فإن هناك الكثير من األفكار التي تطرح إسرائيلياً         ". إسرائيل"التي تمثّل تحدياً ل   
حيث أن هناك من يدعو إلى إطالق سراح أسرى فلسطينيين، والتشديد على أن هذه الخطوة تـأتي مـن                   
أجل تحسين مكانته، لكن مثل هذا االقتراح صدر بشكل أساسي عـن إعالميـين ومعلّقـين وجنـراالت                  

  .متقاعدين، وال يوجد مؤشرات على أن النخب الحاكمة ستتبناه حتى اآلن
  ماذا الصفقة؟ل

على الرغم من كل المحاذير التي تمت اإلشارة إليها، إالّ أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنيـاهو                 
الذي عارض الصفقة في الماضي بكل قوة، وجد أن هناك من األسباب الوجيهة ما يستدعي التوصل لهذه                 

  :الصفقة، ويمكن رصد هذه األسباب على النحو التالي
ام فرص تحرير شليت بالوسائل العسكرية، وهذا ما عبر عنه يـورام كـوهين رئـيس جهـاز                   انعد -1
فشلت في الحصول على معلومات استخبارية تساعد على تننفيـذ عمليـة            " إسرائيل"، حيث أن    "الشاباك"

التحرير، في نفس الوقت فإن جميع المستويات العسكرية ذات العالقة قـد أكـدت أن الحـصول علـى                   
  .مات االستخبارية لن يضمن تحرير شليت على قيد الحياةالمعلو

 التحوالت الهائلة التي يمر فيها الوطن العربي في عصر ثورات التحول الديموقراطي، والتي جعلت               -2
. القيادة اإلسرائيلية تخشى أن تؤدي هذه التحوالت إلى إسدال الستار على أي إمكانية لإلفراج عن شـليت   

أن الجانب المصري لعب دوراً حاسماً في التوسط للتوصـل لـصفقة            " إسرائيل"درك  فعلى سبيل المثال ت   
شاليط، وفي نفس الوقت ال يوجد هناك ضمانة أن تبقى صيغة الحكم القائمة حالياً في مصر ألمد بعيـد،                   
حيث تخشى تل أبيب أن تسفر االنتخابات التشريعية والرئاسية القادمة في مصر عـن مجـيء حكومـة                  

العداء بشكل واضح، وبالتالي لن يكون من مصلحة هذه الحكومة التوسط مـن أجـل               " إسرائيل"تناصب  
  .إطالق سراح شليت
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مع شليت وعائلته، في نفس الوقت فإن هناك مخـاوف          " إسرائيل" التعاطف الجماهيري الواسع داخل      -3
للتطـوع فـي الوحـدات      من أن يؤدي بقاء شليت في األسر إلى تراجع الدافعية لدى الشباب اإلسرائيلي              

  .القتالية للجيش اإلسرائيلي
 هناك من يعتقد أن حماس نتنياهو ووزير حربه إيهود براك للصفقة يرجع بشكل أساسي إلى نيتهمـا                  -4

مهاجمة إيران، على اعتبار أن هذه الخطوة تتطلّب تنظيف الطاولة من كل الملفـات، وضـمنها ملـف                  
  . تحرير شليت في أعقاب مهاجمة إيرانشليت، على اعتبار أنه سيكون من الصعب

  17/10/2011، السبيل، عّمان
  

  فرصة ضاعت.. شاليط .72
  بن كسبيت

في النهاية، األمر يتعلق بأحد أشد اإلخفاقات اإلسرائيلية دوياً على الـصعيد االسـتخباري، العـسكري،                
ولـة علمـت العـالم      دولة طارت إلى عنتيبة وأعادت من هناك مئات الرهائن، د         . مكافحة اإلرهاب، أبداً  

التصرف بطريقة أن ال مفاوضات مع اإلرهاب، بل تجب محاربته، وقد فهم العالم واستوعب، أن هـذه                 
دولة مع استخبارات هائلة، وسائل تكنولوجية متطورة، جيش هائل ومدرب وخبرة عملياتية ال مثيل لهـا                

ود على مسافة كيلومترات معدودة فـي  في العالم، هذه الدولة لم تفلح في معرفة أين يختفي جنديها، الموج     
وطوال أكثر من خمس سنوات لم تفلح في خلـق وسـائل            . أرض العدو، في قطاع ضئيل ومسيطر عليه      

  .ضغط، لم تفلح في تجنيد العالم، وفي النهاية اضطرت للتراجع من أجل استعادته
لذي قاد فـي حينـه اقتحـام        واسحق مردخاي، وزير الدفاع األسبق، الذي خدم قائداً للجبهات الثالث، وا          

أخذ الزوج وأمره برسم دائرة فـي وسـط الـصالون          . اقتحم بلطجي بيتاً  : ، يروي نكتة  300الحافلة رقم   
جاء النـاس   . وأخذ الزوجة واغتصبها على الكنبة أمام زوجها، وذهب       . وأبلغه، ال تخرج من هذه الدائرة     

عن أي شيء تتحدثون،    :  رد عليهم الرجل   .حاملين على الزوج، كيف سمح ألمر كهذا بالحدوث في بيته         
وبحسب مردخاي، هذا ما جرى لنا مع جلعاد        . لقد غافلت البلطجي وخرجت من الدائرة مرتين، ولم ينتبه        

لقد اغتصبونا عندنا في الصالون، واآلن نحن نتفاخر بإجبارنا حماس على إبداء            . شاليط وحماس في غزة   
المبـدأ  .  مؤبداً 790 مؤبداً أو    290 الفرق، إذا كنا نفرج عن       ويقول مردخاي، ما  . مرونة في المفاوضات  

  . هو المبدأ
وإذا كان مردخاي، الذي كان وزير دفاع معتدل وحذر، والعنصر المتزن في حكومة نتنيـاهو األولـى،                 

ال ينبغي التحادث   «): كما سمعته منه أمس األول    (يقول ويفكر هكذا، ماذا سيقول ليبرمان؟ هاكم ما يقوله          
، األمـور   16 أو األف    16عندما يعرفون أننا ال نتحدث إليهم، إال عبر فوهـة اإلم            . نقطة. اإلرهابمع  

وإذا عرفوا أنهم في حالة كهذه لن يبقى منهم أحد على قيد الحياة، ال أحد، ال هنية وال الجعبري                   . ستتغير
إننا نفكك بأنفسنا   . ور ستتغير وال بطيخ، وأن إسرائيل ستقضي عليهم واحداً واحداً، مهما كان الثمن، األم           

ال األميركيون وال الروس وال حتـى       . كل ما بنيناه طوال سنوات، فالعالم بأسره ال يتباحث مع اإلرهاب          
وبشأن شاليط كان ينبغي تنفيذ عملية إنقاذ، بغض النظر عن النتائج ألن هذا سبيل              . األوربيون، فقط نحن  
  . »التحادث مع اإلرهاب
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. لربيع العربي حيث الناس هناك أيضاً يريدون حياة أخرى وديموقراطيـة ومـساواة            سألت ليبرمان عن ا   
أنظر من يقود المتمردين في     . في النهاية سيفهم الجميع ذلك    . ربيع عربي؟ هذا شتاء   «: هزأ ليبرمان وقال  

  .»اها هو يحرر ليبي. إنه مساعد أسامة بن الدن، الذي كان في السجن األميركي في أفغانستان. ليبيا
  إخفاق مقلق

إذا عدنا للحظة إلى اسحق مردخاي، فإنه فـي         . المشكلة مع نظرية ليبرمان هي أنها جربت في الماضي        
 عاماً قتل اثنان من المخربين أثناء السيطرة على الحافلة واثنان الحقـاً علـى يـد                 27 قبل   300الحافلة  
كم كنا سذجاء حينذاك، قبل االنتفاضة      . حينها حاول الشاباك إلصاق التهمة بمردخاي وكاد ينجح       . الشاباك

األولى، حينما كانت غزة تحت سيطرتنا الكاملة، وحماس تحبو، وإسرائيل حرصت على أن تنتهي كـل                
  .وماذا أخذنا من كل ذلك؟ هل اليوم أفضل؟ ليس حقاً. عملية بقتل أو اعتقال المخربين

إنكم «ل لي بعد اإلعالن عن صفقة شاليط        أحمد طيبي قا  . إذن ما هو الجواب، ما هو الحل؟ ليتني أعرف        
. األمثلة كثيـرة . لسنا نحن فقط من ال يفهم إال بالقوة، هم أيضا يفهمون بالقوة           . ال تفهمون سوى لغة القوة    

المـشكلة  . قاد إلى هدنة موقتة في الجنوب     » الرصاص المسكوب «حرب لبنان الثانية أسكتت حزب اهللا،       
حية، فعالً ال نفهم إال لغة القوة، من ناحية أرى يتعذر علينا اسـتخدام              من نا . هي أن في جانبنا من يرتبك     

ومن ناحية ثالثة، وهناك ناحية ثالثة، ال نعرف كيـف نعانـد،            . وعندما نستخدمها، نسارع للتراجع   . القوة
ولذلك فإن جلعـاد    . اإلصرار على موقفنا، وعدم التفاوض مع اإلرهاب خصوصاً في مسألة المخطوفين          

. كانت فرصـة وضـاعت    . وكان بوسع إسرائيل تغيير الوضع    . ألسف، ليس المخطوف األخير   شاليط، ل 
وال يعقـل أن ال تتـوفر معلومـات         . جلعاد كان على مسافة كيلومترين منـا      «ويصر مردخاي على أن     

لـم يكـن    » الرصاص المـسكوب  «وأن الشاباك أخفق، وأنه خالل      . استخبارية للجيش اإلسرائيلي الكبير   
يق ذلك أو على األقل جلب كمية كبيرة من قادة حماس أسرى وأوراق مساومة للضغط علـى                 بالوسع تحق 

  .»حماس
رئيس الشاباك  . وفي رصيد المسؤولين سيقال إنهم لم يتهربوا      . فهذا إحد اإلخفاقات المقلقة   . مردخاي محقّ 

 غابي أشكنازي   رئيس األركان السابق  . السابق، يوفال ديسكين اعترف بهذا اإلخفاق صراحة مع تسريحه        
ولكن ما أثار   . الذي ورث الملف عن سلفه داني حلوتس، اعترف علناً بأن إسرائيل ال تعرف مكان شاليط              

أولمرت . أواخر عهد إيهود أولمرت   » الرصاص المسكوب «الغضب أكثر من أي شيء هو ما جرى في          
 أن إسـرائيل ذاهبـة حتـى        وحتى لو لم يكن كذلك أراد أن تظن حماس        . فعالً. أراد الذهاب حتى النهاية   

وآمن أولمرت أن حماس إذا ظنت أن الجيش اإلسرائيلي ماضٍ نحو احتالل كـل قطـاع غـزة                  . النهاية
فـي النهايـة   . والقضاء على كل القيادة هناك، قد تنشأ ظروف أخرى لإلفراج عن شاليط خالل العمليـة        

دث أن وزير دفاع أولمرت، إيهـود       وماذا جرى؟ ح  . المصلحة الوحيدة للجعبري ورفاقه هو البقاء أحياء      
باراك، جلس للتباحث مع وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير في اليوم الثاني أو الثالـث للعمليـة،                 
وقبل بدء الخطوة البرية، وأطلق ذلك التصريح الذي ال يصدقه عقل بأن إسرائيل تفكر في وقف نـار ل                   

  .»ممر إنساني« ساعة لخلق 48
فـوراً  . قول بأن رأيه هذا هو رأي رئيس األركان أشكنازي ورئيس الشاباك ديسكين           وذهب باراك حد ال   

وديـسكين؟  . اتصل أولمرت بأشكنازي، يتميز غضباً، ورد أشكنازي بأنه ال يعرف شيئاً عن الموضوع            
في النهاية وبشكل لم يسبق له مثيل، اضطر الناطق بلسان الجيش إلصدار تـصحيح مـن                . الشيء نفسه 
وبكلمات أخرى، األمـر نـشأ فـي        . »ممر إنساني «ان بأن الجيش ال يفكر في وقف النار ل        رئيس األرك 
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فخالل العملية التي استمرت ثالثـة أسـابيع اضـطر          . ولكن الضرر وقع  . الذهن المحموم لوزير الدفاع   
في هذه المرحلة أيضاً كـان رئـيس        . أولمرت للنضال ضد باراك على كل خطوة إضافية على األرض         

. والحقاً تبين أن الفرصـة ضـاعت      . يريد إنهاء القصة والخروج من القطاع، وأولمرت خضع       األركان  
ودوي محركات الدبابات كان يسمع فـي مركـز         . غزة اهتزت «أشكنازي نفسه اعترف بعد العملية بأن       

إذن لماذا لم يسقطوا غزة؟ طوال كل العملية تجنب         » وكان واضحاً أن خطوة أخرى وغزة تسقط      . المدينة
من ناحية حمـاس ال تمتلـك   . وكانوا يعرفون السبب. اتلو حماس تقريباً االصطدام بالجيش اإلسرائيلي     مق

من ناحية أخرى، حماس تعرف أن أولمرت تعلم الدرس         . القدرة على مواجهة فعلية، جبهوية، مع الجيش      
لهذا، كـان الجهـد     و. ولم يعلن عن استعادة شاليط كهدف من أهداف العملية، لكنه بالتأكيد يفكر في ذلك             

. وقـد نجحـوا  . موجهاً لمنع سقوط قادة حماس بأيدي الجيش اإلسرائيلي، ببساطة عبر تجنب االحتكـاك  
وفق المعلومات االستخبارية حينها، جلعاد شاليط كان محتجزاً فـي          . أساساً بسبب انهزامية وزير الدفاع    

رة، على أمل أن يـسقط شـيء،        وعندما عرض أولمرت إدخال لواء إلى هناك ومحاولة هز الشج         . رفح
ولكن بهزيمة  ) خلقت ردعاً محدوداً  (بنصر تكتيكي   » الرصاص المسكوب «انتهت عملية   . واجه معارضة 

وواصلت إسرائيل التلـوي، إلـى أن       . شاليط، وهو الذخر األكبر لحماس، بقي بأيدي آسريه       . استراتيجية
نتهاء جلسة الحكومة، إيهود باراك مع      رأيت، بعد خمس دقائق من الخضوع، عند ا       . خضعت هذا األسبوع  

. حشد من حراسه ومستشاريه، يشق طريقه بين الجموع بعزم وإصرار إلى داخل خيمة عائلـة شـاليط                
  .رأيت وأردت التقيؤ. هرع إلى هناك ليكون أول سياسي تلتقط صوره مع هذه العائلة األصيلة والجميلة

  14/10/2011معاريف 
  17/10/2011، السفير، بيروت
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  *جرمي بن عامي
تسرب قبل أسبوعين إلى وسائل اإلعالم البريطانية أن حفنة من منتخبي الكونغرس جمدت المـساعدات               

وبالتوازي علم أنه في مجلس الـشيوخ أيـضاً جمـدت           .  مليون دوالر  190اإلنسانية للفلسطينيين بمبلغ    
 مليون دوالر، مخصصة لـصالح التعـاون األمنـي للفلـسطينيين مـع              150زانية المساعدات بمبلغ    مي

حقيقة أن تجميد المساعدة جاء بشكل مغفل، دون أن نعرف من هـم أعـضاء الكـونغرس                 . األميركيين
المشاركين في ذلك، تدل على أن أعضاء الكونغرس المشاركين في األمر عرفوا بـأن ال أمـل فـي أن                    

  .عملهم بتأييد الجمهور، ولهذا فقد اختاروا عمل ذلك بشكل خفي عن األنظاريحظى 
الفكرة التي تقبع خلف تجميد المساعدة المالية هي معاقبة السلطة الفلسطينية على طلبها نيـل العـضوية                 

 - رغم حقيقة أن زعماء إسرائيليين وأميركيين، وكذا خبـراء أمـن أيـضاً               –الكاملة في األمم المتحدة     
وهكذا في الوقت الذي    . حوا بأن المساعدة للفلسطينيين تلعب دوراً مهماً في الحفاظ على أمن إسرائيل           صر

يحاول فيه السياسيون األميركيون تأييد إسرائيل ويعتبرون في نظرنا مؤيدين إلسـرائيل، فـإنهم عمليـاً                
يقل منـذ عقـد     " رهاباإل" فبعد كل شيء، حسب أجهزة األمن االسرائيلية، فإن          –يمسون بأمن إسرائيل    

كنتيجة مباشرة للتعاون األمني األميركي مع السلطة الفلسطينية، ذاك التعاون الذي تقرر تقليص المساعدة              
إذا كنا نحن، األميركيين والغرب، لن ننقل المال،        : "هكذا قال يوفال ديسكن، رئيس المخابرات السابق      . له

  ".فلن تكون سلطة فلسطينية
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نسانية ستدفع السلطة الفلسطينية إلى االنهيار، بحيث ال يكـون بوسـعها أن تقـوم               تجميد المساعدات اإل  
بالوظائف األساسية والضرورية لكل مجتمع كمعالجة شبكات المجاري، إعالة جهـاز التعلـيم أو تنفيـذ                

يجدر بالذكر أن التاريخ أثبت أنه في المكان الذي يتضعضع فيه حكـم             . مبادرات ديمقراطية من أي نوع    
  .معتدلين يحتل مكانهم متطرفون عنيفونال

على توجههم  " يعاقبون"تجميد المساعدة بالتالي هو خطأ جسيم كونه يخلق مأزقاً وان كان الفلسطينيون فيه              
  .إلى األمم المتحدة، إال انه ليس بوسعهم أن يتصدوا لإلسالم المتطرف والعنيف

في قرار تقليص المساعدات للفلـسطينيين      من المشوق أن نكتشف كم هم أعضاء الكونغرس المشاركون          
اليوت ابرامز المتماثل مع اليمين األميركي، والذي كـان مستـشار           . بعيدون عن فهم الضرر في أفعالهم     

تعتبر المساعدات األمنيـة مـصلحتنا القوميـة،        : "شؤون الشرق األوسط لدى الرئيس جورج بوش، قال       
ماذا سيحصل إذا مـا     : ل تمديد المساعدة يغلبها السؤال    الشكوك حو . ناهيك عن أنها ساعدت إسرائيل جداً     

  ".انهارت السلطة؟ ألن تكون ثمة مسؤولية أكبر على إسرائيل؟
. تدعو إسرائيل إلى دعم دولي جـار لميزانيـات الـسلطة          : "وحتى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قال     

  ".يلهامشاريع التنمية ستساهم في نمو القطاع وتسمح للسلطة بتوسيع مداخ
خبراء عسكريون، مفكرون أميركيون رواد، وحتى حكومة إسرائيل بعظمتها يصرحون باإلجمـاع بـأن              

غير أن بعض اعضاء الكونغرس يبقـون       . المساعدة المستمرة للسلطة الفلسطينية هي مصلحة إسرائيلية      
  .الميزانية رهينة ويلحقون ضرراً هائالً بذوي الشأن

. هود األميركيين واإلسرائيليين هو الحرص على سالمة إسـرائيل وأمنهـا          القاسم المشترك بيننا نحن الي    
ومثلما دعا يهود أميركا اإلدارة األميركية لدعم المصالح اإلسرائيلية، فإننا نطلب منكم، أيها اإلسرائيليون،            

ماً دوليـاً   دع"قولوا لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إنه اذا كان يريد أن يرى            : أن تفعلوا األمر الصحيح   
، فإن عليه أن يتصل مباشرة بأعضاء الكـونغرس األميـركيين ويطـالبهم             "متواصالً للسلطة الفلسطينية  

  .بتوفيره
  "معاريف"
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