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  "إسرائيل "إلى وشاليط  والضفة يدخلون غزة المحرروناألسرى.. "صفقة الوفاء لألحرار" .1

 وصل االسرى المحررون الفلسطينيون الى الجانب الفلسطيني من معبر رفح واستقبلهم :القدس المحتلة
ة غزة اسماعيل هنية والعديد من الشخصيات االعتبارية فيما سيجري نقل االسرى رئيس وزراء حكوم

الى " شاليط"من جانبها اعلنت اسرائيل وصول الجندي االسير . الى موقع ساحة الكتيبة بغزة لالحتفال بهم
  .اسرائيل بعد تسليم الجانب المصري له اليوم

اح اليوم أن الجندي اإلسرائيلي، غلعاد شاليط أصبح وكان مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون قد اكدوا صب
بيد السلطات المصرية فيما بدات عملية نقل األسرى الفلسطينيين من الحافالت اإلسرائيلية غلى حافالت 

  .تابعة للصليب األحمر الدولي الى الجانب المصري تمهيدا لدخولهم قطاع غزة
الى السلطات " شاليط" ان كتائب القسام سلمت فعال واكد الدكتور محمود الزهار احد ابرز قادة حماس

  .المصرية برفح
واكد مصدر امني اسرائيلي وصول الجندي االسير جلعاد شاليط الى االراضي المصرية حيث التقاه 

  .المسؤول االسرائيلي عن ملف االسرى دافيد ميدان والذي يتواجد على الجانب المصري
دوب الصليب االحمر سوف يلتقي جلعاد شاليط خالل وقت قصير، وبحسب المصادر االسرائيلية فأن من

وبعد اجراءات الفحص من قبل الصليب ووضع الجانب االسرائيلي في صورة وضع شاليط، ستقوم 
  . اسيرة فلسطينية تضمنتها صفقة شاليط27اسرائيل باالفراج عن 

سرى وذلك بتسليم الجندي من جهتها اعلنت حركة حماس اتمام المرحلة االولى من صفقة تبادل اال
الى " كتسيعوت"االسرائيلي جلعاد شاليط الى الجانب المصري، فيما وصل االسرى المتواجدون في سجن 

االراضي المصرية لتنفيذ المرحلة الثانية لتسليم شاليط الى الجانب االسرائيلي ودخول االسرى الى قطاع 
  .ضفة الغربيةغزة بالتزامن مع دخول االسرى من سجن عوفر الى ال

واكد فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس صباح اليوم الثالثاء ان المرحلة االولى من صفقة تبادل 
  .االسرى قد تمت بنجاح
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  .وقال برهوم في تصريحات صحفية ان الجندي االسرائيلي جلعاد شاليط قد سلم للجانب المصري
وسط اسرائيل " تال نوف"ته الى معسكر وفور تأكيد وصول شاليط االراضي المصرية توجهت عائل

  .الستقبال شاليط حال وصوله
وقالت مصادر اسرائيلية ان شاليط جرى تسليمه الى مصر فجر اليوم عندما عبرت سيارة مسرعة الى 

  .داخل معبر رفح وعادت بسرعة الى الجانب الفلسطيني
ل، إلى سجن عوفر غربي رام وقد وصل أسرى الضفة الغربية الذين سيتحررون بمقتضى صفقة التباد

اهللا، ومن هناك سينقلون إلى معبر بيتونيا حيث سيتم إطالق سراحهم، فيما وصل أسرى قطاع غزة 
كما نقل ثالثة من أسرى الداخل إلى . واألسرى المبعدون، إلى معبر كرم أبو سالم على الحدود المصرية

ن السوري المحتل إلى محطة شرطة ، ونقل أسير الجوال"أيالون"سجن مجيدو، وأسيران إلى سجن 
  .، تمهيدا لإلفراج عنهم"كاتسرين"

وردت المحكمة اإلسرائيلية العليا االلتماسات التي قدمت على يد منظمات متطرفة مطالبة بإلغاء صفقة 
تبادل اإلسرائيلية، وبذلك فتحت الطريق أما إتمام صفقة تبادل األسير اإلسرائيلي بأسرى فلسطينيين التي 

  .ت حسب التوقيت في ساعة مبكرةبدأ
وكانت السلطات اإلسرائيلية قد أنهت يوم امس تركيز األسرى الفلسطينيين في سجن النقب الصحراوي، 

  ) .نتانيا" (هداريم"وفي سجن 
ويتوقع في الساعة القريبة وصول الجندي اإلسرائيلي غلعاد شاليط إلى مصر ومن ثم يبدأ اإلفراج عن 

  .األسرى
حلة االولى من تنفيذ صفقة التبادل عند الساعة الثانية والنصف ليال حيث شرع في نقل ستة وبدأت المر

 أسيرا إلى معبر كرم 334كما نقل ". عوفر"وتسعين أسيرا فلسطينيا من سجن النقب الصحراوي ومعتقل 
  .ابو سالم في طريقهم الى قطاع غزة ومصر

 أسيرا من القدس إلى معتقل 16يرات الفلسطينيات ووعند الساعة الرابعة فجرا توجهت قافلة تقل األس
 3ووصل صباح اليوم إلى سجن مجدو .  اسيرات إلى معبر كرم أبو سالم4وتم قبل ذلك نقل " . عوفر"

  .  كما وصل أسير الجوالن السوري مخفر شرطة مستوطنة كتسرين48أسرى من فلسطينيي 
افيد ميدان اول من يلتقي الجندي اإلسرائيلي شليط هذا وسيكون موفد رئيس الوزراء اإلسرائيلي الخاص د
  .الجوية في اواسط البالد" تل نوف"لدى نقله إلى إسرائيل، وبعد ذلك سينقل جوا الى قاعدة 

  18/10/2011وكالة سما اإلخبارية، 
  

   سيبعدون163 أسيراً سيطلقون إلى بيوتهم و247: وزارة األسرى في رام اهللا .2
 والمحررين الفلسطينية في رام اهللا تقريراً تحليلياً عن واقع األسرىؤون أصدرت وزارة ش :رام اهللا
وجاء في التقرير  ."إسرائيل"و الذين سيطلقون بموجب صفقة التبادل الموقعة بين حركة حماس األسرى

، وان المرحلة أسيرة 27 وأسير 1000 لألسرى الذين تشملهم صفقة التبادل هو اإلجمالي العدد أن
  .أسيرة 27 وأسيرا 450مل  ستشاألولى

الجبهة ( ورود قاسم :هن، أسيرات 8 وتبقى في السجون 27 ستطلق منهن األسيرات إلىوبالنسبة 
) اإلسالميالجهاد ( سنوات ونصف سنة، ولينا جربوني 6 والمحكوم عليها 48من مناطق الـ ) الشعبية

، أشهر 9 سنوات و3محكوم عليها  عياش من الناصرة والأبو سنة، وخديجة 17 والمحكوم عليها 48من 
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، وفداء )موقوفة(، وبشرى الطويل )موقوفة(وسعاد نزال المحكوم عليها سنتين ونصف سنة، ومنى قعدان 
  ).موقوفة(، وهنية منير ناصر )موقوفة( سنينة أبو

 األردن وآمنة منى ستتوجه إلى التميمي أحالم بيوتهن باستثناء إلىوجميع من سيفرج عنهن سيتوجهن 
  . محكوم عليهن بالمؤبداألسيرات من 5 أن إلى التقرير وأشار.  غزةإلى

  : أسيرا450ًالـتقسيم قائمة وهذا 
   : بيوتهمإلى العائدون

  . بيوتهم في غزةإلى من غزة أسيرا 131 -
  . بيوتهم في الضفة الغربية دون قيودإلى من الضفة الغربية 47 -
 وتقييد حركتهم ومطلوب منهم التوقيع شهرياً في أمنية اءاتإجر بيوتهم مع إلى من الضفة الغربية 51 -

  ). جبريةإقامةيعني شبه (اقرب مركز للشرطة 
 بيوتهم مع إلى يطلقون أسرى 4 إلى بيوتهم دون قيود، إلى من القدس 8 من القدس، بينهم أسيرا 12 -

  .أمنية إجراءات
  . بيوتهمإلى 1948 من المناطق المحتلة عام 5 -
  .د من هضبة الجوالن السورية واحأسير -

  : الخارج والى قطاع غزةإلى اإلبعاد
  . من القدس15 غزة، بينهم إلى من الضفة والقدس سيبعدون أسيرا 163 -
  . واحد من غزةوأسير من القدس، 10 من الضفة الغربية و29 الخارج، بينهم إلى سيبعدون أسيرا 40 -

  :أسرى القدس
 وتقييد أمنية إجراءات إلى بيوتهم مع 4 إلى بيوتهم، و8ا، منهم  أسير37 مجموع الذين سيطلقون -

  . الفلسطينيةاألراضي خارج إلى أسرى 10 أسيرا سيبعدون إلى غزة، و15الحركة، و
  : االنتماء الحزبي

  . حركة حماسإلىينتمون  % 80 -% 75 نحو -
  . حماسىإلينتمون ) تركيا(من الذين سيبعدون إلى الخارج  % 90 -
  . حماسإلى من المبعدين من الضفة والقدس إلى غزة ينتمون  80% -
  . حماسإلى ينتمون 131من أسرى غزة المفرج عنهم وعددهم  % 52 -

  :األحكام
  . أسيرات5 إلى بالسجن المؤبد، أحكاما أسيرا من مجمل القائمة كانوا ينفذون 279 -
 أسيرا، 131سجن المؤبد من مجموع  بالأحكاما من الذين سيطلقون من أسرى غزة كانوا ينفذون 84 -

  .من أسرى غزة % 64أي ما نسبته 
 من المفرج عنهم من الضفة والقدس كانوا ينفذون أحكاما بالسجن المؤبد ويشكلون ما نسبته 195 فيما -

  .من مجموع أسرى الضفة والقدس % 61
  :تاريخ االعتقال

، 1994وسلو وقيام السلطة الفلسطينية عام  أسيرا من القائمة فقط كانوا معتقلين منذ ما قبل أ172 -
  . أسيرا من القدامى127وأبقت الصفقة 

  . أسيرا اعتقلوا بعد أوسلو وقبل انتفاضة األقصى60 -
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  . اعتقلوا خالل انتفاضة األقصى219 -
   العرباألسرى

  . سنة20االسير وئام محمود عماشة من هضبة الجوالن السورية المحتلة وينفذ حكما بالسجن 
  : 48رى الـأس
  . سنة40 ومحكوم عليه 1983/ 5/1 سامي يونس معتقل منذ   -
  . سنة40 ومحكوم عليه 1988/ 23/11 علي عمرية ومعتقل منذ -
  . سنة40 ومحكوم عليه 1987/ 11/9 مخلص برغال معتقل منذ -
  . سنة30 ومحكوم عليه 3/3/1988 محمد أحمد جبارية معتقل منذ -
  . ومحكوم عليه مؤبد1987/ 10/9ل منذ  محمد منصور زيادة ومعتق-

  :وانتماءاتهم التنظيمية) 163( االسرى المبعدون الى غزة وعددهم 
  . حماس128 -
  . فتح20 -
  ".الديمقراطيةالجبهة " واحد أسير -
  ".الجبهة الشعبية "4 -
  ".اإلسالميحركة الجهاد  "10 -

  18/10/2011النهار، بيروت، 
  

  "االرتجالية والحزبية"ى بـ قراقع يصف صفقة تبادل األسر .3
. "االرتجالية والحزبية"وصف وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع، صفقة التبادل بـ :رام اهللا

وأخذ قراقع على  .وأنها استثنت أسرى قدامى وقيادات تمثل بعدا رمزيا كأحمد سعدات ومروان البرغوثي
ة، ولم تستشر أحدا ولم تطلب معلومات ال تملكها انفردت بشكل سري بالتفاوض على الصفق"حماس، أنها 

خطأ وينم عن عدم دراية "، معتبرا عدم خروج جميع األسيرات من سجون االحتالل "تتعلق باألسرى
  ."بملفهن

 18/10/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

   صفقة تبادل األسرى تحاول تشويه فرحة  الفلسطينيةجهات في السلطة: بحر .4
أحمد بحر، أن جهات في السلطة . ذكر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي د : أحمد المصري-غزة

الفلسطينية بمدينة رام اهللا تحاول تشويه الفرحة العارمة وتخريب اإلنجاز الكبير بتحرير األسرى من 
" فلسطين أون الين"وأشار بحر في بيان له وصلت . سجون االحتالل في إطار صفقة الوفاء لألحرار

 إلى أن تلك الجهات تعمد إلى التشكيك في توقيت الصفقة والطعن في بعض تفاصيلها ،عنه، االثنيننسخة 
  ". تحقيق أجندة خاصة ومشبوهة ال تستقيم مع األهداف والمصالح الوطنية بأي حال من األحوال"ابتغاء 

شير إلى إن ظهور بعض المواقف المشوهة ألشخاص ذوي مواقع في سلطة رام اهللا ي: "وأضاف بحر
تراجع واضح للسلطة عن مواقفها األولية باإلشادة بالصفقة، مما يقتضي توضيحا سريعا واستدراكًا عاجلًا 
من طرف السلطة، وعلى أعلى المستويات، لدرء الشبهة والتلوث الذي أصاب موقفها بفعل حقد وجهالة 

 لن يستطيع أن يشوه أو يشكك في وشدد بحر على أن أحدا، مهما كان، ".بعض الموتورين التابعين لها
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عظم اإلنجاز الرائع الذي حققته المقاومة الفلسطينية على االحتالل الصهيوني من خالل صفقة الوفاء 
  . لألحرار

  17/10/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

  تبادل األسرىال يوجد بنود سرية في صفقة : حكومة هنية .5
 محمد عوض، االثنين، وجود أية بنود سرية .دتخطيط نفى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وال

وقال عوض في تصريح صحفي مكتوب، لقد . جرى التوافق عليها خالل التفاوض بصفقة التبادل
، مشدداً "تواصلنا مع دولتين صديقتين الستقبال واحتضان األسرى الذين تقرر إبعادهم بموجب الصفقة"

وأوضح عوض أن . لخارج وضمان تواصلهم مع ذويهمعلى أنهم سيركزون على ترتيب أوضاعهم با
  . حكومته ستستثمر صفقة تبادل األسرى مع االحتالل بما يخدم القضية الفلسطينية على المستوى الدولي

إن وزارة الخارجية بدأت خطوات سريعة في مخاطبة سائر الدول، وخصوصاً األوروبية إلعادة : "وقال
ى أساس أن فصائلنا وقوانا تعمل في إطار الشرعية والقانون الدولي دراسة ملف القضية الفلسطينية عل

الجندي "من خالل البعد الوطني واإلنساني الراقي الذي عكسته تعاملها بمستوى راق في قضية 
  ". اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليط

ى الكثير من وأوضح أن هذه الخطوات تهدف في األساس لتغيير صورة فصائل المقاومة الفلسطينية لد
، على "جماعات وميليشيات إرهابية"الدول األوروبية، والتي تنظر لهذه الفصائل وتتعامل معها على أنها 

  . حد قول البيان
 17/10/2011موقع فلسطين أون الين، 

  
  تبادل األسرىهنية يطلع الرئيس اإليراني على صفقة  .6

 هاتفيا، االثنين، بالرئيس اإليراني محمود الاتصاأجري رئيس الحكومة الفلسطينية بغزة إسماعيل هنية 
وقال بيان أصدره مجلس .  وحماس"إسرائيل"أحمدي نجاد وشرح له تفاصيل صفقة تبادل األسرى بين 

وضعه في صورة تفاصيل "الفلسطينية و" دعم االنتفاضة"الوزراء الفلسطيني إن هنية شكر نجاد على 
هنأ الشعب الفلسطيني واألسرى وذويهم بهذا "رئيس اإليراني وأضاف البيان إن ال ". صفقة تبادل األسرى

االنتصار الكبير، مضيفاً إن الشعب اإليراني يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى ينال ..االنجاز 
  ". حريته واستقالله

 17/10/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

  هنية يتفقد عوائل أسرى الضفة الذين وصلوا إلى غزة .7
سماعيل هنية، رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة في ساعة متأخرة من مساء أمس، بزيارة قام إ: غزة

وتفقد عائالت وذوي األسرى الذين سيفرج عنهم ضمن صفقة التبادل من الضفة الغربية، والذين وصلوا 
  .إلى قطاع غزة

أبنائهم الذين سيفرج ووصلت عدة عائالت فلسطينية من الضفة الغربية إلى قطاع غزة لتكون في استقبال 
وهنأ رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة أسر المعتقلين بنية اإلفراج عن أبنائهم،  .عنهم إلى قطاع غزة

وأكد على التزام حكومته  .واطمأن على أوضاعهم والترتيبات المتعلقة بهم وبإقامتهم في قطاع غزة
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ياة كريمة لهم، وكذلك التزامها بالعمل على الكامل تجاه األسرى المحررين من سجون االحتالل وتوفير ح
  .إطالق سراح باقي األسرى والتخفيف من معاناتهم

صرح وزير األشغال العامة واإلسكان، في غزة الدكتور يوسف المنسي، بأن وزارته تعكف إلى ذلك 
 وقال المنسي في بيان صحفي. على إعداد خطة لتسكين كافة األسرى المحررين القادمين إلى غزة

إن الحكومة قامت بتشكيل لجنة وزارية برئاسته لدراسة : "نسخة عنه" قدس برس"مكتوب، تلقت 
  ".اإلمكانيات المتاحة لتوفير السكن الالزم لألسرى المحررين المبعدين إلى غزة

 17/10/2011قدس برس، 
  

  لألسرى المحررين الطوارئ لضمان استقبال حافل  حالة تعلن في غزةالداخلية" .8
لنت وزارة الداخلية واألمن الوطني حالة الطوارئ في صفوف أجهزتها األمنية بقطاع غزة حتى أع: غزة

ودعت الوزارة في  .نهاية فعاليات االحتفال بتحرير األسرى المفرج عنهم ضمن صفقة وفاء األحرار
ات وأبناء نسخةً منه، ذوي األسرى واألسير" المركز الفلسطيني لإلعالم"تلقى ، بيان لها مساء االثنين

الشعب الفلسطيني للبهجة والفرحة دون تجاوز القانون وبعيدا عن استخدام السالح وإطالق األعيرة 
  .النارية

وأكدت أنَّها ستالحق كل من يفكر بتجاوز القانون أو إثارة الفتن والقالقل في الشارع الفلسطيني، وإضاعة 
ثاء من الساعة العاشرة صباحا إغالق شارع وأشارت إلى أنه سيتم الثال .فرحة الشعب وذوي األسرى

  .جنوب مدينة غزة" دولة"صالح الدين من معبر رفح جنوب قطاع غزة حتى مفترق 
  17/10/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   من العمالء كانت مهمتهم البحث عن شاليط95: مصادر أمنية .9

الء الذين يعملون لصالح االحتالل من العم% 95كشف مصدر أمني رفيع المستوى أن :  خاص- المجد
الصهيوني، كانت مهمتهم جمع معلومات ترشد استخبارات العدو  لمكان احتجاز الجندي جلعاد شاليط، 

نحو وعي .. المجد"وقال المصدر في تصريح خاص لموقع  .إلى جانب المهام األخرى المكلّفين بها
منية، اعترفوا أن المهمة األساسية لديهم كانت تتمثل أغلب العمالء الذين حققت معهم األجهزة األ": "أمني

 ".في محاولة معرفة مكان الجندي شاليط، وأن من يعثر عليه من العمالء سيكافأ بعشرة ماليين دوالر
من خالل التحقيق مع العمالء، تبين أن أجهزة المخابرات الصهيونية كانت تُحدد لهم المهام : "وأضاف

منهم، إال أن جميعهم كانت تحكمهم مهمة واحدة، وهي البحث عن مكان تواجد المفروضة على كل واحد 
  ".شاليط

 17/10/2011موقع المجد األمني، 
  

   عن الطعاماألسرى علقوا إضرابهم: قراقع .10
 الفلسطينيين عيسى قراقع بان المعتقلين األسرىصرح وزير شؤون  :وكاالت - محمد هواش -رام اهللا 

 اإلسرائيلية علقوا اضرابهم عن الطعام بعدما استجابت السلطات اإلسرائيليةالفلسطينيين في السجون 
  .لمطالبهم
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 عن الطعام بعدما وافقت مصلحة السجون إضرابهم المضربين عن الطعام علقوا األسرىجميع  "إنوقال 
  ". على وقف العزل االنفرادي في حق عدد منهماإلسرائيلية

 18/10/2011النهار، بيروت، 
  

  قبل نهاية الشهر الحالي" المرحلة التالية" إلى عضوية فلسطين": الحياة" .11
 الفلسطينية مهلة أقصاها نهاية الشهر الحالي لنقل التحرك المتعلق بطلب الدبلوماسيةحددت ": الحياة"

بسبب وصول النقاشات " وفق مصادر المجلس "إلى المرحلة التالية"عضوية فلسطين في مجلس األمن 
وأرجأت اللجنة اجتماعاً كان مقرراً لها أمس . " دراسة االعتمادات إلى مرحلة المراوحةالتقنية في لجنة

 وفق ما قالت المصادر "بناء على طلب أعضاء في المجلس بينهم الواليات المتحدة«على مستوى الخبراء 
ناء على تقرير  بءالثالثااليوم " التوجه المتعلق بمناقشة الطلب الفلسطيني"نفسها، على أن يحدد المجلس 

  .رئيسة المجلس السفيرة النيجيرية جوي أوغوو حول خالصة النقاشات حتى اآلن
ملخص المداوالت "وستقدم أوغوو اليوم التقرير األول لرئاسة اللجنة إلى أعضاء مجلس األمن توضح فيه 

ب مصادر  بحس"المتعلقة بالطلب الفلسطيني، وهو لن يتضمن أي توصية في شأن قبول الطلب أو رفضه
وسيقرر أعضاء المجلس بناء على التقرير طبيعة النقاشات وآليتها في المرحلة المقبلة لكن . مجلس األمن

. "سينتقل إلى المرحلة التالية بغض النظر عن حصيلة اجتماع لجنة دراسة االعتمادات"التحرك الفلسطيني 
  .حت الرئاسة اللبنانية الشهر الماضيوسيكون اجتماع اللجنة الثاني على مستوى السفراء بعد اجتماع ت

  18/10/2011الحياة، لندن، 
  

  نتوقع إعالن خبراء مجلس األمن استيفاء طلب العضوية للشروط القانونية : المالكي .12
قال مسؤول فلسطيني إنه من المتوقع أن تعلن لجنة الخبراء التي شكلها مجلس األمن :  د ب أ-رام اهللا 

ني للحصول على عضوية كاملة في األمم المتحدة خالل اجتماعها االثنين الدولي لبحث الطلب الفلسطي
إننا نتوقع "وقال وزير الخارجية في السلطة الفلسطينية رياض المالكي،  .استيفاء الطلب للشروط القانونية

دة  تقول اللجنة إن الطلب الفلسطيني يستوفي الشروط القانونية التي يتطلبها حسب قوانين األمم المتحأن
  . "والمنظمة الدولية وال توجد أمامه أي اعتراضات قانونية

هناك بعض الدول ونحن نعلمها تحاول أن تعرج على كل بند من البنود لالستفادة من الوقت  "وقال إن
بالتالي نتوقع أن يتم تقديم بعض المالحظات "وأضاف  ."وتأخير اتخاذ القرار بخصوص الطلب الفلسطيني

 على نمط استفسارات وتساؤالت ما يستدعي مزيد من الدراسة والتشاور ومزيد من من قبل بعض الدول
  . "البحث بخصوص هذا الموضوع وذلك بغرض المزيد من اإلعاقة ضمن اإلطار القانوني ليس أكثر

  18/10/2011القدس العربي، لندن، 
  

  " الرباعية الدولية"عريقات ينفي تحديد موعد للقاء  .13
للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إنه لم يتم تحديد موعد قال عضو ا: رام اهللا

 .لعقد لقاء مع أطراف اللجنة الرباعية الدولية التي دعت مؤخرا إلى استئناف المفاوضات مع إسرائيل
جاء بالفعل " أن رد الجانب اإلسرائيلي على طلب الرباعية أمسأضاف في تصريح صحافي أدلى به و
 وحدة 4200اإلعالن عن بناء آالف الوحدات االستيطانية في األراضي الفلسطينية، وآخرها إقامة ب
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، باإلشارة إلى تصريحات وزير الخارجية "استيطانية في بلدتي بيت صفافا وبيت جاال وليس بالقول فقط
  .ة بين الطرفيناإلسرائيلية افيغدور ليبرمان الذي رفض جهود الرباعية الدولية في التسوية السياسي

  18/10/2011المستقبل، بيروت، 
  

  االستيطان في القدس يقطع الطريق أمام إحياء العملية السلمية: الشكعة .14
اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، غسان الشكعة، أن قرار الحكومة : رام اهللا

تحد "ة سكنية بشرقي القدس المحتلة، يمثّل اإلسرائيلية إقامة مستوطنة جديدة تحوي ألف وسبعمائة وحد
وقال الشكعة في بيان صحفي  .، حسب تقديره"لإلرادة الدولية ويقطع الطريق أمام إحياء العملية السياسية

إن الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل تعمل وبشتى الوسائل  "،نسخة عنه االثنين" قدس برس"تلقت 
فلسطينية عموماً وللقدس على وجه الخصوص، كما انها تسعى للحيلولة لتكريس احتاللها لألراضي ال

دون اعتبار المدينة المقدسة عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة من خالل عزلها بجدار الضم والتوسع 
العنصري، وتطويقها بسياج من الكتل االستيطانية من كافة الجهات، ومصادرة منازلها وتهجير 

  ".مواطنيها
  17/10/2011س، قدس بر

  
  عبد اهللا عبد اهللا يلتقي الرئيس ميقاتي: لبنان .15

 عبدا هللا أمس، سفير فلسطين في لبنان ، رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في السرايا الحكوميةاستقبل
 دولة الرئيس تحيات الرئيس أبو مازن وشكره على الجهود التي إلىنقلت : " الذي قال بعد الزيارةعبدا هللا
 لبنان في األمم المتحدة، والجهود التي بذلها كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس يبذلها

مجلس الوزراء والمندوبية الدائمة للبنان برئاسة السفير نواف سالم، في متابعة الطلب الفلسطيني 
يادة لبنان في للعضوية الكاملة في األمم المتحدة، وقدرنا عاليا الجهد الذي يقوم به دولة الرئيس في ق

كذلك تحدثنا في األوضاع التي تعيشها المنطقة وتأثيرها على كل من لبنان وفلسطين . المرحلة الراهنة
  ".في الدرجة األولى

عرضنا بعض القضايا التي تواجه المواطنين الفلسطينيين الذين يزورون لبنان لجهة : "أضافو
 المشترك اللبناني ـ الفلسطيني مع قيادة األونروا، اإلجراءات والتسهيالت، وأكدنا أهمية مواصلة الجهد

لحشد الدعم المالي الالزم الستكمال إعادة إعمار مخيم نهر البارد حتى ال يطول أكثر من الالزم، وكذلك 
 حين إلى الطيبة األرضبعض التسهيالت التي تواجه المواطن الفلسطيني الذي يعيش موقتا على هذه 

ة الرئيس ميقاتي متجاوبا، كما هي العادة، وأكد العمل على بذل كل ما من كان دول.  وطنهإلىعودته 
شأنه تخفيف معاناة الفلسطينيين وحفظ كرامتهم في هذا البلد، ألنه علينا التعاون جميعا من أجل استقرار 

  ". المستقبلإلى أؤكد أن كل هذه المواقف الطيبة تجعلنا نطمئن وإننيهذا البلد وسيادته وأمنه، 
 18/10/2011مستقبل، بيروت، ال

  
  مشعل يصحب المبعدين بطائرة خاصة ويتوجه الى عمان بعد غد بوساطة قطرية: الحياة .16

خالد مشعل » حماس«أن رئيس المكتب السياسي لحركة » الحياة«علمت :  جيهان الحسيني–القاهرة 
ستقبلون في مطار القاهرة والوفد المرافق له الذي يضم نائبه موسى ابو مرزوق وقيادات في الحركة، سي
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األسرى المبعدين عقب تحريرهم، وسيرافقونهم على متن طائرة خاصة أرسلتها دولة قطر خصيصاً لنقل 
  .األسرى المبعدين الى البلدان التي ستستضيفهم

ورجحت مصادر فلسطينية مطلعة أن تكون دمشق هي المحطة األولى التي ستتوقف فيها طائرة المبعدين 
فال بهم هناك قبل توزيعهم على البلدان التي ستستقبلهم، علماً أن قطر وتركيا أعدتا استقباالً ليتم االحت

  .احتفالياً لألسرى المبعدين فور وصولهم
يذكر أن إسرائيل اشترطت أن يغادر المبعدون االراضي الفلسطينية فور االفراج عنهم، وطالبت بعدم 

 جواز سفر 43زة، لذلك أعدت السلطات المصرية مكوثهم في مصر خشية أن يذهبوا الى قطاع غ
  .أصدرتها السفارة الفلسطينية في القاهرة بأسماء األسرى المبعدين

 أسراً، 111وأوضحت المصادر أن أعداد األسرى الذين سيعودون الى منازلهم في الضفة الغربية يبلغ 
، وأن عدد األسرى من ابناء 163بينما عدد األسرى من ابناء الضفة الذين سيبعدون الى قطاع غزة هو 

، الفتة الى انه تم خروج ثمانية باصات من 131قطاع غزة الذين سيعودون الى منازلهم في غزة هو 
قطاع غزة اليوم متوجهة الى اسرائيل تحت اشراف الصليب األحمر لنقل االسرى من السجون الى معبر 

كما . نقلون الى معبر رفح لدخول غزةالعوجة حيث سيتسلمهم المصريون من الصليب األحمر ثم ي
  . باصات لنقل االسرى الذين سيعودون الى الضفة3تحركت 

في سياق آخر، رجحت مصادر مصرية فلسطينية متطابقة أن يتوجه مشعل الى عمان بعد غد على رأس 
. ركة، وذلك بوساطة قامت بها قطر من أجل تلطيف األجواء بين المملكة االردنية والح»حماس«وفد من 

برئاسة مشعل سيصل بعد غد الى عمان بصحبة امير قطر الشيخ » حماس«وبينما أكدت مصادر أن وفد 
برئاسة مشعل سيتوجه الى » حماس«إن وفد » الحياة«حمد بن خليفة آل ثاني، قالت مصادر أخرى لـ 

  .عمان الخميس بمفرده لكن بوساطة دولة قطر
عالقات بين االردن والحركة لم تكن على وفاق، لكن أمير إن ال» الحياة«وقالت مصادر فلسطينية لـ 

ورأت أن . قطر قام باتصاالت وبذل مساعي لدى العاهل االردني شخصياً من أجل تحسين العالقات
في ظل الوضع الحالي، في اشارة الى الظروف » حماس«األردن هو أحد البدائل التي تتطلع اليها 

والمسؤولين » حماس«قر اقامة الحركة، متوقعة أن المحادثات بين االستثنائية التي تمر بها سورية، م
ولفتت . االردنيين ستتناول عودة بعض عناصر الحركة ممن يحملون الجنسية االردنية لالقامة في االردن

الى انه من المبكر الحديث عن عودة الحركة لممارسة نشاطها او فتح مقار ومكاتب لها في االردن، 
طلب الموافقة على اقامة كوادر الحركة ممن يحملون الجنسية األردنية هناك أن يتعهدوا ربما تت«: مضيفة

  .»عدم ممارسة نشاط سياسي هناك
يذكر أن مشعل يحمل جواز سفر قطرياً وان اسرته تتمتع بالجنسية األردنية، إضافة الى أن العالقات 

 العالقات االقتصادية بين البلدين، فهناك  األردنية شهدت اخيراً تطوراً ايجابياً انعكس على–القطرية 
  .مشاريع واستثمارات قطرية داعمة اقميت اخيراً في األردن

  
  الصفقة تضم رفع الحصار عن قطاع غزة وتحسين ظروف االسرى الفلسطينيين : الزهار  .17

 ل قا محمود الزهار .القيادي في حركة حماس د    أن   من غزة  18/10/2011 وكالة سما اإلخبارية،     ذكرت
وقال الزهار ان    .لصحيفة هارتس ان صفقة تبادل االسرى تضم رفع الحصار المفروض على قطاع غزة            
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هذا االمر كان قد اتفق عليه عندما تولى الوسيط االلماني مهمة الوساطة بين اسرائيل وحماس معتبرا ان                 
  .هذا البند ال يزال ساري المفعول في االتفاق الحالي

 بنودا اخرى تخص تحسين ظروف اعتقال االسرى الفلسطينيين في واضاف ان صفقة شاليط تضم
حيث سيسمح اآلن لعائالت من غزة بزيارة ذويهم في السجون االسرائيلية حيث كانوا . اسرائيل 

اضافة الى تخفيف القيود على حركة الناس عبر المعابر الحدودية في .ممنوعين من ذلك منذ اسر شليط 
وزيادة الصادرات من السلع من غزة .  الى الضفة الغربية عبر اسرائيلغزة ، وخاصة السفر من غزة

  .الى اسرائيل والخارج
  قـال  الزهار، أن    جيهان الحسيني  نقالً عن مراسلتها  القاهرة   من   18/10/2011الحياة، لندن،   وأضافت  

 كإجراء  سيتخذ في حقه إجراءات أمنية في الضفه      ) من هؤالء األسرى  (بعض الحاالت   «ان  » الحياة«لـ  
وعلى صعيد اإلسـتياء    . ، مشيراً الى أن هناك من ستحدد إقامته داخل محافظته التي يقيم فيها            »احترازي

الذي أبداه أسر المعتقلين الذين لم يتم اإلفراج عنهم، أوضح أنه تلقى إتصاالً هاتفياً من زوجـة القيـادي                   
ورفضت اسرائيل االفراج عنه ضمن صفقة       مؤبداً   67البارز األسير عبداهللا البرغوثي المحكوم عليه بـ        

رغم أنها كانت طبعاً تتمنى لو كان مـن         (...) البرغوثي أبدت تفهماً لعدم إطالق زوجها       «: التبادل، وقال 
طلبت منا المساعدة في العمل على تحسين ظروف السجون         «: ، مضيفاً »بين األسرى الذين سيفرج عنهم    

وكشف عن وجـود قنـوات   . »ت كي تتمكن من زيارة زوجها  والسعي من أجل السماح باستئناف الزيارا     
ودوائر دولية في األمم المتحدة من أجل العمل على رفع الحصار عن قطاع             » حماس«اتصال بين حركة    

أن الصليب األحمر حـصر األسـرى     » الحياة«وعلمت   .غزة، نافياً أن تكون صفقة التبادل تضمنت ذلك       
  .يتهم من خالل مطابقة صورهم الشخصيةالذين سيطلقون وتأكد من أسمائهم وهو

  
  الجبهة الشعبية تنفي نقل سعدات إلى المستشفى عقب تدهور حالته الصحية .18

عبد الرحيم ملّوح، » الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين«نائب األمين العام لـ  نفى:  فتحي صباح-غزة 
  دهور حالته الصحية، نقَل األمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات إلى المستشفى عقب ت

) الذي لم تشمله صفقة تبادل األسرى(أن سعدات ) أمس(أبلغنا صباح اليوم «وقال إن محامي سعدات 
 يوماً، ال يزال في عزله، ولم يتم نقله إلى مستشفى سجن الرملة 21والمضرب في عزله عن الطعام منذ 

  .»كما أشيع اخيراً
للجبهة جميل مزهر، االحتالَل اإلسرائيلي المسؤولية من جهة أخرى، حمل عضو اللجنة المركزية 

في حال تعرضت حياة سعدات ألي خطر، سيكون رد الجبهة الشعبية «: الكاملة عن حياة سعدات، وقال
وعبر في تصريح عن قلقه البالغ إزاء تدهور حالته، خصوصاً انه يخوض . »والفصائل وشعبنا قاسياً جداً
  .إضراباً مفتوحاً عن الطعام

 18/10/2011الحياة، لندن، 
  

  ثالث طائرات قطرية وتركية وسورية في القاهرة لنقل األسرى المبعدين: الرشق .19
أن ترتيبات نقل األسرى " حماس"أكدت مصادر قيادية في حركة المقاومة اإلسالمية : القاهرة

راج عنهم إلى الفلسطينيين، الذين سيفرج عنهم ضمن صفقة تبادل األسرى، ال سيما الذين تقرر اإلف
  .خارج األراضي الفلسطينية تسير بشكل جيد
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إن ثالث طائرات قطرية " المركز الفلسطيني لإلعالم " وقال عزت الرشق في تصريحات خاصة بـ
وتركية وسورية وصلت إلى مطار القاهرة الدولي، وذلك لتقل األسرى المفرج عنهم للخارج إلى هذه 

  .، على حد تعبيره"ا باستضافة أسرانا األبطالالدول، التي أبدت استعدادها ورغبته
 أسيرا على متن طائرة قطرية إلى 15وأكد الرشق أن األسرى المفرج عنهم إلى الخارج سيتوزعون إلى 

 على متن طائرة تركية إلى أنقرة، مشيرا إلى أن 10 على متن طائرة سورية إلى دمشق، و15الدوحة، و
  .ليلة بعد استقبالهم من قبل قيادة حماس المتواجدة في القاهرةالطائرات ستقلع في وقت متزامن ال

بعد أن أبدت رغبة "وأوضح الرشق أن األسرى الذين سيفرج عنهم إلى الخارج، سينقلون إلى هذه الدول، 
  ".واستعدادا الستقبال هؤالء األسرى وترتيب إقامتهم فيها

  17/10/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

    اإلفراج عن كافة األسيرات إخالل باالتفاقعدم :العاروري .20
ومسؤول ملف األسرى فيها "حماس "أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية : القاهرة

الشيخ صالح العاروري أن حركته قدمت إلى الجانب الصهيوني من خالل الوسيط المصري قائمة 
  ".سيعتبر إخالال باالتفاق"بلغته أن عدم اإلفراج عنهن ، وأ27باألسيرات التسع خارج قائمة األسيرات الـ

تنشر كاملة في -من القاهرة " المركز الفلسطيني لإلعالم"وأوضح العاروري في مقابلة حصرية مع لـ
الجانب الصهيوني خالل مفاوضات الصفقة قدم قائمة باألسيرات الفلسطينيات في " أن -وقت الحق 

لتدقيق من قبلنا تبين أن هناك تسع أسيرات لم ترد أسماؤهن في  أسيرة، وبعد ا27سجونه وعددهن 
الصفقة، فأعدنا القائمة للجانب الصهيوني، ونحن بانتظار رده على ذلك بعد رفع األسماء إلى رئيس 

  ".الحكومة نتنياهو
عدد األسرى : "وحول ما يثار من أن الصفقة كان لحماس نصيب األسد منها، نفى العاروري ذلك، وقال

 700- 600 أسيرا؛ سيكون نسبة الفصائل من غير حماس فيها من 1027الذي سيفرح عنهم في الصفقة 
  ".أسير والعدد األكبر منهم هم من حركة فتح، وهذا كالم أقوله اآلن ويمكن مراجعتي فيه الحقًا

حديدا عدم وبشأن توجيه النقد من قبل عدد من شخصيات السلطة وفتح للصفقة والتقليل مما أنجزته، وت
نحن نجحنا باإلفراج عن أكثر من : "التمكن من إخراج عدد من قيادات الحركة األسيرة، قال الشيخ صالح

ألف أسير وبقي في السجون عدد كبير، وبالتالي اآلخر الذي ينتقد ما أنجزناه مطالب اآلن بالعمل على 
  ". ز فعليا على األرضإخراج من تبقى في السجون وليس االكتفاء بتوجيه النقد لمن أنج

 18/10/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  تفاصيل جديدة سنفصح عنها في الوقت المناسب: أبو عبيدة .21
أكد الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، أن المقاومة الفلسطينية تمكنت :  يوسف أبو وطفة-غزة

% 95إلى % 90لعاد شاليط؛ من تحقيق ما نسبته خالل صفقة تبادل األسرى مقابل الجندي اإلسرائيلي ج
من مطالبها التي عرضتها خالل جوالت تحرير األسرى، الفتًا النظر إلى أن الدور المصري شهد تغيرا 
ملحوظاً بعد الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، حيث تميز باالتزان والجدية 

  . الكبيرة
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عبر سماعة الهاتف، على أن المقاومة الفلسطينية استطاعت أن " فلسطين"لـوشدد أبو عبيدة في حديث 
  ". وفاء األحرار"تكسر حواجز االحتالل اإلسرائيلي إلتمام صفقة تبادل األسرى التي سميت بـ

نحن أمناء على هذه القضية، ومعنيون بإتمام الصفقة دون أي خلل فيها، ولكن مع األخذ : "وقال أبو عبيدة
سيفصح عنها "، مبينًا أن هناك بنودا أخرى تشملها صفقة األسرى "عتبار كل المصاعب والعقباتبعين اال

  ". في الوقت المناسب
وحول األنباء التي تحدثت عن وجود عقبات أمام إتمام صفقة تبادل األسرى بسبب إشكاليات حول عدد 

بيدة، أن االتفاق ينص على من األسيرات داخل السجون يرفض االحتالل اإلفراج عنهن، أكد أبو ع
تبييض السجون اإلسرائيلية من كافة األسيرات، وطرأت إشكالية أثناء الترتيبات الفنية تتعلق ببعض 

  . الموقوفات ويجري العمل على حلّها ما أمكن
ونفى أن تكون كتائب القسام قد أعطت االحتالل اإلسرائيلي وعدا بضمان عدم تكرار عمليات أسر جنود 

  . ليين، مشددا على أن المقاومة حق مشروع وستستمر طالما وجد االحتاللإسرائي
 17/10/2011فلسطين اون الين، 

  
  "منطقة أمنية مغلقة"حماس تعلن معبر رفح  .22

أعلنت حركة حماس أن منطقة معبر رفح البري الذي سيدخل منه األسرى  :أشرف الهور - غزة
يحذر على الصحافيين دخولها، في ' قة أمنية مغلقةمنط'المحررون ضمن صفقة تبادل األسرى ستكون 

وقت أعلنت فيه إسرائيل أن صفقة التبادل ستبدأ عملياً تنفيذها عند الساعة السادسة من صباح اليوم 
  .الثالثاء

ووضعت القوات األمنية التابعة للحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في حالة تأهب، وبحسب 
يتم نشر عدد كبير من الجنود في منطقة محيط معبر رفح الذي سيشهد دخول مسؤولين أمنيين فإنه س

  .األسرى المحررين من الجانب المصري من المعبر بعد أن تخلي إسرائيل سبيلهم
وستحول قوات األمن هذه دون وصول المواطنين إلى المنطقة خشية من حدوث عمليات تكدس داخل 

  .معبر رفح وعلى بوابته الرئيسية
 شخصية من 200 اللجنة التي شكلتها حركة حماس الستقبال األسرى بطاقات دعوة على نحو ووزعت

قادة الحركة والفصائل الفلسطينية، وبعض الشخصيات االعتبارية الستقبال األسرى داخل معبر رفح 
  .البري

نطقة م'وأعلنت حركة حماس في بيان لها أن معبر رفح ومحيطه بمساحة كيلومتر مربع سيكون اليوم 
  .'أمنية مغلقة يحذر على الصحافيين دخولها

 18/10/2011القدس العربي، لندن، 
  

  فتح تطبق خطة إعالمية لتشويه صفقة التبادل :المركز الفلسطيني لإلعالم .23
" فتح"النقاب عن أن حركة     " المركز الفلسطيني لإلعالم  "كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لمراسل      : رام اهللا 

، التي يشرف عليهـا النـاطق       "الدائرة اإلعالمية التابعة لمفوضية اإلعالم للحركة     "يدا  في رام اهللا، وتحد   
الرسمي لمؤسسة الرئاسة نبيل أبو ردينة، أعدت خطة لمواجهة صفقة الوفاء لألحـرار إعالميـا، عبـر                 

  .تشويهها والتقليل من اإلنجاز الكبير الذي حققته
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وتقليل المخاطر واألضرار التي لحقت وستلحق      " ت الصفقة تبهي"وبحسب المصادر؛ فإن الخطة تهدف إلى       
في اإلفراج عن أسرى فشلت كل      " حماس"ورئيسها محمود عباس عقب نجاح حركة       " فتح"بشعبية حركة   

  .93 عاما من بدء اتفاق أوسلو عام 18التفاوضية من إطالق سراحهم طوال " فتح"محاوالت حركة 
 أبرزها التركيز على األسرى القدامي الذين لم تشملهم الـصفقة           وتعتمد الخطة على عدة محاور أساسية؛     

من خالل نشر إحصائيات وأرقام مصحوبة باالسم وتاريخ االعتقال والتهم األمنية التـي اعتقلـوا علـى                 
  .خلفيتها من قبل سلطات االحتالل طوال هذه المدة

ل استكتابهم أو استنطاقهم من     وتنشر بحسب الخطة تعليقات وتصريحات لهؤالء األسرى القدامي من خال         
داخل السجون وإبراز معاني ومصلحات ذات معاني ودالالت إنسانية وعاطفية، إلى جانب نشر لقـاءات               
مع أسرى محررين أمضوا سنوات طويلة في السجون للتركيز على النقاط السلبية في الصفقة وإخفاء أو                

  .عدم التطرق إلى إيجابياتها بشكل مطلق
، تـصريح األسـير مـروان       "معـا "، وعلى رأسها    "فتح"لكاذبة التي نشرتها مواقع حركة      ومن األخبار ا  

البرغوثي بأن قيادة الحركة األسيرة لم تستشر في الصفقة وأنه ال يعلم عنها شيًئا، لكن ما لبث محـامي                   
 البرغوثي أن سارع إلى إصدار بيان نفي لهذا التصريح، مؤكدا أن موكله مطلع بشكل كامل علـى كـل                  

  .مراحل الصفقة ويعلم ما كان يدور في خفايا وأسرار مفاوضاتها
اإلخبارية تُعد إحدى األعمدة األساسية في تنفيذ هذا التوجه اإلعالمي من           " معا"وذكر المصادر أن وكالة     

خالل نشر أخبار كاذبة وملفقة، كما حدث مع زوجة األسير إبراهيم حامد مساء أمس، عنـدما أبـرزت                  
  .ركة على صدر صفحتها األولى في حين أخفت النفي في تفاصيل األخبارالرسالة المفب

 18/10/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   على صفقة األسرى يعد أصعب قرار اتخذه ةموافقال :نتنياهو .24
أعلن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلي أمس أن موافقته على اإلفراج عن : غزة ـ أشرف الهور

الفلسطينيين من أجل إتمام صفقة تبادل األسرى وإعادة الجندي األسير لدى حماس غلعاد شليط األسرى 
  .تعد من أصعب القرارات التي اتخذها

وقال في رسالة وجهها إلى العائالت الثكلى في إسرائيل أن هذه الصعوبة هي ذاتها التي تواجهها تلك 
  .العائالت التي قتل أبناؤها في هجمات فدائية

ضح في رسالته أنه تراءى أمام ناظريه لدى اتخاذه القرار بإعادة شليط إلى ذويه التزام رئيس وأو
وقال نتنياهو أنه ينتمي إلى . 'بإعادة جندي أرسل إلى المعركة دفاعا عن مواطني الدولة'الوزراء 

ال باسم دولة العائالت الثكلى، ويعي آالمها، مضيفا أنه كان يعرف دائما عندما أوفد إلى معركة القت
  .'لن تخذل مواطنيها من مدنيين وعساكر'إسرائيل أن الدولة 

ووافق غالبية أعضاء حكومة نتنياهو على صفقة تبادل األسرى التي رعتها مصر، والتي حظيت بدعم 
  .نتنياهو شخصياً

  18/10/2011، القدس العربي، لندن
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  حماس عاملتني بشكل جيد خالل مدة األسر: شاليط  .25
كد جلعاد شاليط الجندي اإلسرائيلي األسير لدى حركة حماس في تصريح حصري للتليفزيون أ: غزة

 5المصري أن حركة المقاومة اإلسالمية حماس عاملته بشكل جيد خالل مدة األسر التي استمرت لـ
  .سنوات

 سنوات األسر صعبة للغاية ، وكنت أحلم بإطالق سراحي، ولكن ما كان يحزنني أن" وأضاف شاليط
لقد تلقيت خبر اإلفراج عني قبل أسبوع من :" متابعا" الحكومة االسرائيلية بقيت ساكتة طول هذه الفترة 

  ". اتمام الصفقة
ولفت شاليط أنه شعر أن هذه هي فرصته االخيرة الطالق سراحه، مشيرا الى ان العالقات الجيدة بين 

  .حماس ومصر هي التي ادت الى نجاح الصفقة
معبرا عن مدى سعادته الغامرة , لحظة تحريره من األسر بالحاسمة في حياته,  محررووصف الجندي ال

  .بالعودة ألسرته وأصدقاءه سالما
شاكرا الجميع على ما بذلوه , "وأمر مثير ان أقابل الكم الكبير من الناس, أنا في صحة جيدة:" وقال شاليط

  .من مجهودات في تحريره
  .ولم يكن يتخيل اليوم سيخرج فيه قريبا, وأكد شاليط أن سنوات األسر طوال

 18/10/2011، الرسالة، فلسطين
  

   شاليطرفض االلتماسات ضد صفقةتالمحكمة اإلسرائيلية العليا  .26
، االلتماسات المقدمة ضد إطالق سراح 2011-10-17رفضت المحكمة اإلسرائيلية العليا، مساء االثنين 

ندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط المقرر غداً الثالثاء، بحسب ما  أسيراً فلسطينيا مقابل اإلفراج عن الج477
  . ذكرت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية

، رافعة بذلك آخر "ضحايا اإلرهاب"ورفضت المحكمة العليا أربعة التماسات تقدمت بها خصوصا جمعية 
  . العقبات أمام تبادل األسرى

دل أسرى يعود للحكومة وحدها، بحسب ما ذكرت وبررت المحكمة العليا قرارها بالتأكيد أن قرار تبا
  ". الحكومة وحدها مسؤولة عن أمن الدولة والجنود والمواطنين"وقال القضاة إن . اإلذاعة العسكرية

 17/10/2011، موقع فلسطين أون الين
  

   صفقة شاليط سترفع الحصار عن قطاع غزة ينفون أنمسئولون إسرائيليون .27
الجانب االسرائيلي عزم إسرائيل تخفيف الحصار علي قطاع غزة عقب في نفي مسئولون إسرائيليون 

قائلين ان هدف الحصار هو منع تهريب وصناعة األسلحة محلية الصنع وليس له , إتمام صفقة التبادل
  .عالقة بإحتجاز حركة حماس لشاليط الذي استمر لمدة تزيد علي الخمسة أعوام

ة أمس عن مسئول حكومي اسرائيلي قوله إنه لم تناقش قضية ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست اإلسرائيلي
  .الحصار علي غزة في اإلجتماع الذي عقده مجلس الوزراء حينما أقر صفقة شاليط األسبوع الماضي

وكان المسئولون اإلسرائيليون قد أدلوا بتلك التصريحات عقب تواتر أنباء تفيد إعتزام إسرائيل تخفيف 
خلفية نجاح صفقة شاليط بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي إذا ما وافقت الحصار علي القطاع علي 
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حماس علي تمركز قوات األمن التابعة للسلطة الفلسطينية علي نقاط التفتيش الحدودية والسماح بعودة 
  .مراقبي الحدود التابعين لإلتحاد األوروبي

 القطاع وفرض قيود صارمة علي أكد المسئولون إستمرار الحصار البحري علي, إلي جانب ذلك
  . غزةصادرات القطاع وحركة تنقل المواطنين من وإلي قطاع

 18/10/2011، األهرام، القاهرة
 

  يسهم في تحسين العالقات" التبادل"الدور المصري في : السفير اإلسرائيلي بالقاهرة .28
 االتصاالت الجارية مع أكد السفير اإلسرائيلي بالقاهرة، يتسحاق ليفانون، أن: )فلسطين(الناصرة 

، تسهم في تعزيز "حماس"السلطات المصرية إلتمام صفقة تبادل األسرى مع حركة المقاومة اإلسالمية 
  .العالقات الثنائية بين تل أبيب والقاهرة

، بأن الدور الذي تلعبه مصر في )17/10(وأفاد ليفانون، في تصريحات إذاعية أدلى بها اليوم االثنين 
التبادل من شأنه أن يساعد على تحسين ورفع مستوى العالقات بين تل أبيب والقاهرة، إنجاز صفقة 

والتي شهدت مؤخراً توتراً ملحوظاً على خلفية حادث استشهاد خمسة جنود مصريين على الحدود مع 
  .األراضي الفلسطينية المحتلّة، برصاص القوات اإلسرائيلية

مل الجيدة التي كانت قائمة قبل أحداث اقتحام مقر السفارة فيما أعرب عن أمله باستعادة عالقات الع
مع " كامب ديفيد"اإلسرائيلية بالقاهرة، من قبل جموع المتظاهرين المصريين المطالبين بإسقاط معاهدة 

  .الجانب اإلسرائيلي
وفقاً لعدة شروط "وفي سياق متصل، أكّد السفير اإلسرائيلي استعداده للعودة للعمل في القاهرة 

، أصر على ضرورة استيفائها أوالً لضمان حماية أفراد طاقم السلك الدبلوماسي اإلسرائيلي "موضوعية
  .في مصر، كما قال

 17/10/2011، قدس برس
  

  من اإلسرائيليين يؤيدون صفقة شاليط% 79 ":يديعوت" .29
تنفذ اليوم، تتصاعد في الوقت الذي تتزايد فيه حدة االنتقادات في إسرائيل لصفقة شاليط، التي : تل أبيب

قاعدة التأييد الشعبي لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، خالل هذه الصفقة، وتتزايد نسبة اإلسرائيليين الذين 
  .»قائد جريء في اتخاذ قرارات حاسمة«أكثر مما هو » مسؤوال قابال للضغط«يرون في نتنياهو 

، »يديعوت أحرونوت«رأي، نشرته صحيفة وقد تجلت هذه التناقضات بشكل شفاف في نتائج الستطالع 
مبادلة أسير (» رغم األلم القائم فيها«من اإلسرائيليين يؤيدون هذه الصفقة % 79أمس، وأشار إلى أن 
، بينما انخفضت نسبة ) أسيرا فلسطينيا، قسم كبير منهم محكومون بالمؤبد1027إسرائيلي واحد بـ

  .فقط% 14معارضي الصفقة إلى 
أييد ال يعني أن اإلسرائيليين راضون عن الصفقة أو عن نتنياهو، الذي مررها في بيد أن هذا الت

من المستطلعة آراؤهم أنه كان باإلمكان التوصل إلى هذه الصفقة قبل فترة % 65فقد أكد . الحكومة
قالوا إنه لم يكن ممكنا التوصل إلى صفقة % 20وفقط . طويلة، وما كان من الضروري رفضها في حينه

  . في الماضيكهذه
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أن % 49، رأى »قائد قوي وشجاع«إن مصادقة نتنياهو على الصفقة تدل على أنه % 43وبينما قال 
  .»قائد ضعيف، وقابل للضغط، ويخضع أمام مطالب الجمهور«نتنياهو 

إن % 50وعندما سئل اإلسرائيليون عن رأيهم في الثمن الذي دفعته إسرائيل في هذه الصفقة، قال 
إن حماس هي التي تنازلت عن مبادئها، % 20 ثمنا باهظا وتنازلت عن مبادئها، بينما قال إسرائيل دفعت

إن % 50وقال . آخرون إن الطرفين دفعا الثمن نفسه، من حيث التنازل عن المبادئ% 20وقال 
قالوا إنهم مطمئنون ويركنون إلى قدرات % 48مخاوفهم األمنية زادت بعد هذه الصفقة، مقابل 

من اإلسرائيليين إنهم % 44وقال .  اإلسرائيلية في مالحقة ومراقبة نشاط األسرى المحررينالمخابرات
يشعرون % 14قالوا إنهم يشعرون باعتزاز، و% 15قالوا إنهم متأثرون، و% 17سعداء بهذه الصفقة، و

  .يشعرون بالخزي% 5يشعرون بالغضب، و% 3بالقلق، و
 18/10/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  لمبادلتهم بشاليط قادة االحتالل فكروا في خطف بعض كبار قادة حركة حماس": لإسرائي" .30

كشف ضابط سابق رفيع الرتبة في االستخبارات اإلسرائيلية أن قادة االحتالل فكروا في خطف بعض 
  . لحملها على إطالق الجندي الذي كان أسيراً لدى الحركة" حماس"كبار قادة حركة 
العبرية اليوم " هآرتس" اللندنية عن الكولونيل رونين كوهين قوله لصحيفة "ذي تايمز"ونقلت صحيفة 

وأن االحتالل لم يشكل فريقا خاصا للتعامل مع " فشل ذريع"، أن تبادل األسرى 2011-10-17اإلثنين 
  . تأمين إطالق سراح شاليط وكل ما في األمر هو أن االحتالل أحال المسألة إلى جهاز األمن الداخلي

الكولونيل كوهين أن قوات االحتالل كان لديه معلومات استخبارات جزئية كان من المحتمل أن وكشف 
  . تمكن من القيام بعملية إنقاذ لشاليط

إن الجيش دخل في األسابيع التالية لخطف شاليط في حرب في جنوب لبنان واتهم رئيس " :وأضاف
  ". حربأركان الجيش في ذلك الحين الجنرال دان حالوتس بتلك ال

" حماس"وأعلن أن مسؤولين عسكريين إسرائيليين استكشفوا إمكانية خطف شخصيات رفيعة المستوى من 
  .الستخدامهم للمساومة ولكن الفرصة فوتت

  18/10/2011، موقع فلسطين أون الين
  

   محاولة الختطاف جنود12 تزعم إحباط "إسرائيل" .31
ية الثانية أمس أن صفقة تبادل األسرى مع حركة ذكرت القناة االسرائيل:  وكاالت–القدس المحتلة 

زادت من الدافعية لدى الفصائل الفلسطينية لتنفيذ مزيد من عمليات خطف الجنود اإلسرائيليين » حماس«
  .في اآلونة األخيرة
وأن في اآلونة الحالية هناك , احتماالت خطف الجنود قائمة داخل الحدود وخارجها«ووفقا للقناة، فإن 

اعتقل قبل » الشاباك«وبحسب هذا االدعاء، فإن جهاز . »اإلنذارات حول النية باختطاف جنودعدد من 
فيما تمكنت , عدة أسابيع عدداً من الخاليا الفلسطينية في الضفة الغربية التي خططت الختطاف جنود

مصادر وأشارت . أجهزة األمن االسرائيلية قبل شهرين من إحباط محاولة اختطاف خالل عملية إيالت
 عملية اختطاف 12مطلعة في األجهزة االمنية اإلسرائيلية إلى أنه تم خالل العام الجاري إحباط نحو 

  .لجنود ومدنيين
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الدافع «ونقلت القناة الثانية عن العميد في االحتياط قائد تشكيلة غزة األسبق شموئيل زكاي تأكيده أن 
  .» أن هناك أسرى فلسطينيين في السجون اإلسرائيليةموجود وقائم بالفعل لدى الفصائل الفلسطينية طالما

 18/10/2011، البيان، دبي
 

  "إسرائيل"مليار شيكل أرصدة مالية ألسرة مبارك في بنوك : "روزاليوسف"صحيفة  .32
 كشفت قضية االستيالء على المال العام في إسرائيل التي جرت في العام الحالي، عن :)وكاالت( - دبي

لمصري السابق حسني مبارك وأسرته وعدد من رموز نظامه في البنوك وجود أرصدة للرئيس ا
  .اإلسرائيلية، وفقاً لما نشرته صحيفة روزاليوسف المصرية أمس

وأصدر المدعي العام اإلسرائيلي قرارا بحظر النشر في هذه القضية المتهم فيها المستشار المالي 
بنك المركزي اإلسرائيلي إلدارة المحافظ المالية اإلسرائيلي نتانئيل شارون، الذي يعمل مستشارا في ال
  .العمالقة، وإعطاء المشورة المالية ألصحاب تلك المحافظ

 عملية مالية وهمية على أرصدة عائلة مبارك، مما أدى إلى تحقيقه 700ووجهت المحكمة له تهمة إجراء 
  .2011) فبراير( ألف شيكل خالل شهر شباط 350ربحا لنفسه يقدر بـ

 سبب إجرائه لهذه العمليات الوهمية على أرصدة مبارك إلى أنه حصل من األسرة على توكيالت ويرجع
رسمية موثقة في مصر والخارجية اإلسرائيلية تتيح له اتخاذ قرار إجراء العمليات المالية على المحافظ 

  . طرةالمالية لعائلة الرئيس المصري السابق وعدد من رموز نظامه الموجودين حاليا في سجن
 18/10/2011، الغد، عمان

 
   شاليطمتطرفون يهود يحاولون تعطيل تنفيذ صفقة .33

، عددا من )18/10(أعلنت الشرطة اإلسرائيلية أنها اعتقلت، صباح اليوم الثالثاء : )فلسطين(الناصرة 
 بدأ عناصر الجماعات اليهودية المتطرفة، لدى محاولتهم إعاقة صفقة تنفيذ صفقة تبادل األسرى، الذي

  .في ساعة مبكرة من فجر اليوم الثالثاء
وقالت الشرطة إنها اعتقلت الناشط اليهودي اليميني ايتمار بن غفير وخمسة آخرين على مدخل سجن 

 أسيرة فلسطينية وعشرات األسرى الفلسطينيين المفرج عنهم ضمن 27، والذي تتواجد بداخله "هشارون"
  .صفقة تبادل األسرى

شمال رام اهللا، " عوفر"ة حاولت سد مدخل السجن لمنع نقل األسرى إلى سجن وأضافت أن المجموع
 .تمهيدا لإلفراج عنهم

 18/10/2011، قدس برس
 

    يحرض على قتل الفلسطينيين في أسرتهم " إسرائيلي"حاخام  .34
 ”اإلسرائيليين“دعا الحاخام السابق في جيش االحتالل أفيحاي رونتسكي، أمس، الجنود : )آي.بي .يو (

  .إلى عدم اعتقال الفلسطينيين وإنما إطالق النار عليهم وهم في أسرتهم
في حاالت كثيرة “األكثر تطرفاً،  إنه ) 7القناة (وقال الحاخام الرئيسي السابق العميد في االحتياط إلذاعة 

ال ينبغي الوصول إلى المحكمة، فعندما تحضر من أجل اعتقال مخرب مثل قتلة عائلة فوغيل يجب 
، ”طالق النار عليهم بكل بساطة وتصفيتهم فهم مخربون قتلوا أشخاصاً وينبغي قتلهم في أسرتهمإ

كانت هناك “واعترف بأن قوات االحتالل أعدمت مقاومين فلسطينيين تحت غطاء عمليات اعتقال، وقال 
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 أو التحدث أكثر مما عمليات اعتقال تم توجيهها منذ البداية لقتل القتلة، وال ينبغي النشر أكثر مما ينبغي
  .”ينبغي، ومن ينجحون في الفرار تجب محاكمتهم وفرض عقوبة اإلعدام عليهم

بإمكاني أن أتخيل أشخاصاً قَتلوا أفراد “وتابع رونتسكي في تحريض واضح على قتل فلسطينيين قائالً إنه 
أصف ذلك انتقاماً أو فوضى، أنا ال “، وأردف ”عائالتهم، وعندما يرون القاتل فإن األب أو األخ سيقتلونه

  .”لكن هذا يمكن أن يحدث، وأي جهة طبيعية كانت ستفعل ذلك، كانت ستبيد أولئك الذين يريدون قتلها
 18/10/2011، الخليج، الشارقة

  
  غرف فندقية إلقامة أسرى الضفة ومعبر رفح منطقة أمنية تقيد عمل الصحافيين: غزة .35

تم حجز غرف في عدد من الفنادق فـي  «، إنه   »الحياة«نية لـ   قالت مصادر فلسطي  :  فتحي صباح  -غزة  
ـ      من الضفة الغربية المبعدين الى القطاع موقتاً، حتى يتـسنى ايجـاد             163مدينة غزة إلقامة األسرى ال

وأوضحت أن  . »حماس رصدت الموازنات المالية الالزمة لذلك     «وأضافت أن حركة    . »منازل دائمة لهم  
نازلهم في أعقاب االحتفال الوطني الضخم الذي سينظم لكل األسرى، فيمـا            اسرى غزة سيعودون الى م    «

وأشارت الـى   . »ستُنصب خيمة الحقاً ألسرى الضفة كي يتمكنوا من استقبال المهنئين من أهالي القطاع            
األسرى جميعاً سيرتدون قبعة بيضاء تحمل علم فلسطين، فيما سيضع كل أسير على رقبته وصدره               «أن  

  .»نياً ايضاً وليس شارات حماسعلماً فلسطي
معبر رفح ومحيطه بمـساحة     «أمس تعليمات عممتها على الصحافيين، حددت فيها        » حماس«وأصدرت  

سيتم توزيع ترددات خاصـة     «: وأضافت. »كيلومتر، منطقة أمنية مغلقة يحظر على الصحافيين دخولها       
. » لمـا يجـري داخـل المعبـر        بنقل ما يجري من مراسم داخل معبر رفح، وتوزيع صور فوتوغرافية          
دوار بني سهيلة فـي محافظـة       «وحددت التغطية اإلعالمية المسموح بها لموكب األسرى الذي تبدأ من           

  .في مدينة غزة» خان يونس وصوالً الى ساحة الكتيبة الخضراء
  18/10/2011، الحياة، لندن

  
  حكم جديد بمدى الحياة على أسير قبل يوم من تحريره .36

استحوذت غريزة االنتقام والتنكيل على االحتالل اإلسرائيلي بفرض احكـام          :  جرايسي  برهوم -الناصرة
قاسية على أسير فلسطيني حتى قبل ساعة من إخراجه من السجن تمهيدا إلطالق سراحه اليـوم، فيمـا                  

  .ستشمل صفقة تبادل األسرى أسيرا رفضت إسرائيل فترات طويلة االعتراف بأنه أسير لديها
اإلسرائيلية، إن محكمة عسكرية تابعة لجيش االحتالل اإلسـرائيلي عقـدت           " معاريف"فة  فقد قالت صحي  

 عامـا مـن     30سريعة لألسير الفلسطيني حمد الصوفي، ابن       صباح أول من أمس األحد، جلسة محاكمة        
 مرات متتاليـة    3، وفرضت عليه بالحكم مدى الحياة       2009قطاع غزة، ويخضع لألسر منذ مطلع العام        

 في عملية أسفرت عن قتل ثالثة إسرائيليين، وأنـه          2003 عاما إضافيا، بزعم انه شارك في العام         12و
وحسب الصحيفة، فقد أخـذ جنـود االحـتالل         . ماس في قطاع غزة   كان يعتبر مصور عمليات حركة ح     

األسير الصوفي وهو في طريقه من سجنه إلى سجن آخر تمهيدا إلطالق سراحه ، ليمثل امام المحكمـة،           
  .وأيضا حسب الصحيفة، فإن محامي األسير لم يعترض على الحكم، بفعل إطالق سراحه ضمن الصفقة

  18/10/2011، الغد، عمان
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  عدد من األسرى المضربين عن الطعام إلى المستشفيات نقل  .37
ـ      : كفاح زبون : رام اهللا   وسط إصرار المـضربين     21دخل إضراب األسرى الفلسطينيين، أمس، يومه ال

  .على االستمرار حتى تحقيق جميع مطالبهم، وأهمها إنهاء سياسة العزل االنفرادي
سرى بين حماس وإسـرائيل، غيـر أن عـدد          وتواصل اإلضراب على الرغم من توقيع صفقة تبادل األ        

  .قدورة فارس» نادي األسير الفلسطيني«المضربين تراجع، على ما أفاد رئيس 
ـ   المجموعة األولى التي أضربت ما زالت مستمرة، غيـر أن أعـدادا            «: »لشرق األوسط «وقال فارس ل

  .»لحقت بها تراجعت عن اإلضراب بعد توقيع الصفقةكانت قد أخرى 
 أسير من الجبهة الشعبية، يقودهم أمينها العام أحمد سعدات، في اإلضراب الـذي أدى               200حو  ويستمر ن 

إلى تدهور الحالة الصحية لبعضهم، بحسب عائالتهم، يتضامن معهم أسرى من فتح يضربون عدة أيـام                
  .في األسبوع وليس بشكل مفتوح

ربين جرى نقلهم إلى العيـادات      وقالت مصادر على اتصال بقضية األسرى، إن بعضا من األسرى المض          
  .بسبب تدهور حالتهم الصحية، ومنهم من أصبح غير قادر على الوقوف

الوضع الصحي لألمـين    «وأكد وزير األسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية، عيسى قراقع، تدهور           
  .»إلسرائيليةالعام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أحمد سعدات، المضرب عن الطعام في أحد السجون ا

ولم يعرف إذا ما كان سعدات نقل إلى مستشفى أم ال، وتضاربت األنباء حول ذلك، وقالت زوجته إنها ال                   
من سـجن   «تعلم مصيره، وقال نائبه عبد الرحيم ملوح، إنه ما زال في زنزانته، غير أن قراقع أكد نقله                  

  .»لرملةالذي يحتجز منفردا في إحدى زنازينه إلى مستشفى سجن ا) نفحة(
وفي هذا السياق، حملت الجبهة الشعبية إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة أمينها العام، وقـال جميـل                 

إذا تعرضت حياته إلى أي خطـر سـيكون رد          «: مزهر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية في بيان       
  .»الجبهة الشعبية والفصائل وشعبنا قاسيا جدا

  18/10/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  األسرى يعلقون االضراب بعد االتفاق مع مصلحة السجون على انهاء ملف العزل: قراقع .38
قال وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع، اليوم اإلثنين، إن كافة األسـرى المـضربين عـن                 

ولـه  ونقلت شبكة فلسطين اإلخبارية عن قراقع ق       .الطعام في سجون االحتالل أعلنوا عن تعليق إضرابهم       
العـزل  'األسرى علقوا اإلضراب قبل قليل بعد االتفاق مع إدارة مصلحة السجون على إنهاء ملـف                " :إن

يذكر أن األسرى بدأوا إضرابهم المفتوح عـن     .بعد تنفيذ صفقة تبادل األسرى يوم غد الثالثاء       ' االنفرادي
  .سجون االحتاللابيع احتجاجا على تدهور أوضاعهم االعتقالية داخل سالطعام قبل ثالثة أ

  17/10/2011، 48موقع عرب
  

   يتضامنون مع إضراب األسرى48قادة الـ  .39
 ولجنة المتابعة التي تضمهم أمس االثنين، في ميدان في مدينة           48 اعتصم قادة فلسطينيي     - الغد -الناصرة

  الناصرة، وأضربوا عن الطعام ليوم واحـد، تـضامنا مـع األسـرى المـضربين، وعقـدوا مـؤتمرا                   
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ا، طالبوا فيه بالتجاوب مع مطالب أسرى العزل، ودعوا حركة حماس للضغط مـن اجـل شـمل                  صحفي
  . ضمن صفقة التبادل48أسيرات الـ 

  18/10/2011الغد، عمان، 
  

     ومخطط لتهويد بئر قديمة "األقصى"حفريات جديدة جنوب  .40
يدة في حـي وادي     ، أمس، عن حفريات احتاللية جد     ”األقصى“كشفت مؤسسة    : منتصر حمدان  -رام اهللا 

جمعيـة  “حلوة في بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى وسط مساعٍ لتهويد بئر مائية قديمة، موضـحة أن                 
االستيطانية باشرت بأعمال حفريات جديدة في مدخل الحي الواقع جنوب المسجد األقصى، وذلـك              ” إلعاد

زء من شبكة األنفـاق تحـت       ضمن مخطط للسيطرة على بئر مائية قديمة وتهويدها عبر تحويلها الى ج           
  .المسجد األقصى وفي محيطه

وأشارت المؤسسة   .”اإلسرائيلية“وحسب المؤسسة، فإنه يقوم على عملية الحفريات ما تسمى سلطة اآلثار            
الى أن االحتالل باشر في األيام األخيرة ضمن عمل متعدد المراحل بحفريات جديدة في مدخل حي وادي                 

  . من سور البلدة القديمة في القدسحلوة على بعد عشرين متراً
وبحسب المعلومات التي أشارت اليها المؤسسة، فإن االحتالل يسعى من خـالل هـذه الحفريـات إلـى                  

كما يسعى االحتالل بواسطة    .  متراً 15السيطرة الكاملة على بئر مائية قديمة عمقها سبعة أمتار وعرضها           
  .”بئر يرمياهو“ئر وتحويلها إلى مزار سياحي يهودي، باسم االستيطانية إلى تهويد هذه الب” جمعية إلعاد“

من أهالي حي وادي حلوة الذين يسكنون قـرب الموقـع           ” مؤسسة األقصى ”ـوبحسب شهادات وصلت ل   
  .المذكور، فإن في المنطقة المذكورة ثالث آبار ماء يسعى االحتالل الى السيطرة عليها

  18/10/2011، الخليج، الشارقة
  

   الفلسطينيينالرشيدية تضامناً مع األسرىمخيم اعتصام في خيمة : لبنان .41
أقامت الحملة الوطنية لدعم صمود االسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل االسرائيلي، خيمة اعتـصام              

ـ     . تضامنية في مخيم الرشيدية    أحمـد  " الجبهة الـشعبية "ورفعت في ساحة االعتصام صور األمين العام ل
  .ت تضامن تطالب بتحريرهمسعدات واألسرى، والفتا

أحمد مـراد، باسـم الحملـة       " الجبهة الشعبية "وأمت الخيمة وفود سياسية وشعبية، وتحدث عضو قيادة         
، معتبراً ان   "ان الحرية التامة تتحقق بكنس االحتالل عن كامل األراضي الفلسطينية         "الوطنية، فشدد على    

، داعيـاً فـصائل     "يخي المفتوح مع العدو الصهيوني    تأتي في سياق االشتباك التار    "عملية إطالق األسرى    
  .المقاومة إلى العمل الجاد ألسر المزيد من جنود االحتالل ومبادلتهم بأسرى الشعب الفلسطيني

يوسف زمـزم،   " فتح"وألقيت كلمات باسم فصائل منظمة التحرير ألقاها عضو قيادة اقليم لبنان في حركة              
كما تحدث خـالل االعتـصام،      . جهاد طه " حماس"صور في حركة    ومسؤول العالقات السياسية لمنطقة     

، ورئيس جمعية التواصل الفلسطيني اللبناني األسير المحرر عبد فقيه،          "حزب اهللا "الشيخ احمد مراد باسم     
  .وسهام أبو خروب باسم االتحاد العام للمرأة الفلسطينية

  18/10/2011، المستقبل، بيروت
  

  المحررة وفاء البس لتنفيذ عملية استشهاديةمشهد قتل طفلة دفع األسيرة  .42
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 2000) ينـاير ( لم يمح مشهد استشهاد الطفل محمد الدرة في الثالثين من كانون األول           : حامد جاد -غزة  
من ذاكرة األسيرة وفاء البس التي ستخرج الى فضاء الحرية اليوم ضمن المفرج عنهم في صفقة التبادل                 

 الـدافع   2001) مـايو ( يمان حجو التي استشهدت في السابع من أيار       وشكل مشهد قتل االحتالل للطفلة ا     
االساس وراء اصرار وفاء على تنفيذ عملية استشهادية اال انها اعتقلت قبل ان تتمكن من تفجير نفـسها                  
بحزام ناسف حسب العملية المخطط لتنفيذها انذاك في وسط مدينة تل ابيب، ويقول والد األسيرة سـمير                 

) يونيو(قي العشرين من حزيران     " ايرز"اعتقلت وفاء على معبر بيت حانون       " " عاما 52ر  ابو ياس "البس  
 عاما حيث كانت تعتزم تنفيذ عملية استشهادية في تل ابيب وذلك باسم  20 عندما كان عمرها     2005العام  

التـي  "احد االذرع العسكرية التابعة لحركة فـتح        "كتائب شهداء االقصى مجموعات الشهيد نبيل مسعود        
  .تنتمي وفاء اليها

  18/10/2011، الغد، عمان
  

  األمم المتحدة كان أمرا جيدابفلسطين ب يرون أن التقدم بطلب االعتراف %77: استطالع .43
 بالمئة من الفلسطينيين يرون 77. 7 أظهر أحدث استطالع للرأي العام الفلسطيني، أن: رام اهللا ـ د ب أ 

طينية في األمم المتحدة كان أمرا جيدا ويخدم القـضية الفلـسطينية،            أن التقدم بطلب االعتراف بدولة فلس     
  .  بالمئة عكس ذلك ورفض البقية اإلجابة19. 1بينما قال
 بالمئة من المستطلعين بأن منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية قامتا بحملة دبلوماسية جيـدة              73واعتقد  

  . م المتحدةعند تقديم طلب االعتراف بالدولة فلسطينية في األم
 بالمئة أن منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية قادرتان على الحصول علـى تأييـد تـسعة                54. 7 ورأى

  . أعضاء في مجلس األمن من أجل الحصول على االعتراف بالدولة الفلسطينية
 بالمئة من أفراد العينة بأن الواليات المتحدة ستستخدم الفيتو فـي مجلـس األمـن ضـد                  67. 1ورأى  

  . العتراف بالدولة الفلسطينيةا
  18/10/2011، القدس العربي، لندن

  
   بالضفة الغربية عملية واسعة لجيش االحتالل ببرطعة الشرقية .44

شن جيش االحتالل اإلسرائيلي أمس االثنين حملة واسعة في قرية برطعة الشرقية الواقعة             : الضفة الغربية 
 الغربية صادرت خاللها عشرات المركبات وداهمت       خلف الجدار الفاصل غرب مدينة جنين شمال الضفة       

  .محال تجارية
وقالت مصادر محلية إن العشرات من جنود االحتالل حاصروا سوق برطعة المركزي والذي يفد عليـه                

ـ    بكثافة، وقامت بمداهمة المحال التجارية واستجواب ساكنيها والعاملين فيها، كمـا            48فلسطينيون من ال
  .محتوياتأحدثت خرابا ببعض ال

  18/10/2011، السبيل، عمان
  
  
  

   عملية نضالية لم تكن لتتم لوال الثورات العربيةشاليط صفقة: ندوة في األردن .45
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التـي  » الثورات العربية ومستقبل الكيـان الـصهيوني      «أكد متحدثون في ندوة     :  إيهاب مجاهد  -عمان  
ان فلسطين يجـب ان تكـون بوصـلة         » نظمتها لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع في نقابة المهندسين        

  .الثورات العربية
 أسـرى  مـع    اإلسرائيلي عملية مبادلة الجندي     أن السيد   زعبد العزي  العربية   لألحزابقال االمين العام    و

  . وعرب عملية نضالية لم تكن لتتم لوال الثورات العربيةنفلسطينيي
18/10/2011، الدستور، عمان  

  
  القدس واألقصىاألردن في رعاية المسجد مدير أوقاف القدس يثمن دور  .46

 الزعاترة خـالل    إبراهيمثمن مدير عام اوقاف محافظة القدس الشيخ        :  محمود الفروخ  - بترا   -رام اهللا   
 األردنلقائه امس رئيس مكتب التمثيل االردني لدى السلطة الفلسطينية في رام اهللا عواد الـسرحان دور                 

  . ومدينة القدس وحمايتهمااألقصىي في رعاية المسجد  عبد اهللا الثانعاهل األردنبقيادة 
 والقـضية   واألقصىفيه خدمة للقدس      والفلسطيني لما  األردني التنسيق بين الجانبين     أهميةوأكد الزعاترة   

  . للقضية الفلسطينيةاألردنيالفلسطينية، مقدرا الدعم 
18/10/2011، الدستور، عمان  

  
  وفد شعبي أردني للتضامن مع أهل غزة .47

حملـة الكرمـل   "غادر أمس وفد شعبي إلى غزة في حملة تضامنية مع أهالي القطاع تحت شعار               : عمان
ويقدم . وستمكث الحملة في القطاع عشرة أيام       مشاركا بينهم أطباء وكتاب وفنانون،     30وتضم الحملة    ،"2

 إطـار الجهـود     وبحسب مشاركين في الوفد فإن الحملة تأتي فـي        . الوفد معونات عينية ألهالي القطاع    
  .الشعبية األردنية في كسر الحصار عن غزة 

18/10/2011، الرأي، عمان  
  

  "إسرائيل" بشبهة التعامل مع اًموقوف على القضاء العسكرييحيل فرع المعلومات  .48
أحال فرع المعلومات على القضاء العسكري، أمس، مهندس االتصاالت الشاب الموقوف بشبهة التعامـل              

ومن المنتظر أن يدعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية         . إلسرائيلية، سامر ح  مع االستخبارات ا  
وبحسب مسؤولين أمنيين، أقر    . القاضي صقر صقر على الموقوف، ليحيله على قاضي التحقيق العسكري         

ـ   2002الموقوف خالل التحقيق معه بأن االستخبارات اإلسرائيلية جنّدته للعمل لحسابها عام             دم ، بعدما تق
واعترف بأنـه زود مـشغليه   . عبر اإلنترنت بطلب توظيف في الخارج، حيث التقى مجنّديه في أوكرانيا       

بمعلومات عن عمله في الجيش عندما كان يؤدي خدمة العلم برتبة مالزم، إضافة إلـى تحديـد الموقـع                   
ي صـيدا، مـستخدماً     الجغرافي لمقار ومنازل تابعة للجيش والمقاومة في الضاحية الجنوبية لبيروت وف          

  . خريطة حصل عليها عبر شبكة اإلنترنت
18/10/2011، ، بيروتاألخبار  

  
 

  استنفار أمني تام في معبر رفح قبيل بدء صفقة شاليط: مصر .49
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أعلنت السلطات األمنية المصرية حالة من االستنفار األمني التام قبل ساعات من إنجاز : مصطفى سنجر
وأشارت مصادر خاصة، أن معبر رفح البري بات  ."إسرائيل"ماس وصفقة تبادل األسرى بين حركة ح

وحول التغطية  . األربعاءيومفي عهدة جهات أمنيه عليا، وتم إنهاء عمل الموظفين المدنيين بالمعبر حتى 
اإلعالمية الخاصة لصفقة تبادل األسرى، أبلغ اإلعالميين بأن حافلة ستقلهم من أمام الفندق الذي يقيم فيه 

، بعد موعد بدء الصفقة بساعة إلى معبر رفح البري فيون بالعريش، وستنطلق في السابعة صباحاًالصح
وأشارت مصادر أمن معبر كرم أبو سالم سيكون ممر األسرى  .لتغطية وصول األسرى الفلسطينيين

المحررين والجندي شاليط، حيث سيخضع الطرفين إلجراءات أمنيه وتطبيق ضمانات الصفقة المبرمة 
  .برعاية المخابرات المصرية، حيث سيحاط الطريق الرابط بين المعبرين بإجراءات أمنية خاصة

  18/10/2011الشروق، القاهرة، 
  

   يدعو الفلسطينيين للتقدم في قضية المصالحة وإنهاء االنقسام المصريوزير الخارجية .50
ية إلي استغالل اللحظة محمد عمرو األطراف الفلسطينالمصري دعا وزير الخارجية : محمود النوبي

 من المكتسبات لصالح القضية الفلسطينية لتحقيق اختراق وتقدم في موضوع الراهنة التي شهدت عدداً
 ، خاللوأكد .المصالحة واالتفاق علي برنامج سياسي موحد يحظي بإجماع جميع التيارات الفلسطينية

مواصلة الحكومة المصرية ، حة الفلسطينية يمثل مجموعة دعم مسار المصال فلسطينياً أمس وفداًهاستقبل
  . إنهاء حالة االنقسام بشكل فعليىدعمها للقضية الفلسطينية ورعايتها التفاق المصالحة وصوال إل

  18/10/2011األهرام، القاهرة، 
  

  رأي استشاري من محكمة الهاي حول الوضع القانوني لألسرىبلب اطتجامعة العربية ال .51
أعاد مجلس جامعة الدول العربية التأكيد على قرار سابق كان قد اتخذه قبل :  كفاح زبون- رام اهللا

عامين، وينص على متابعة تكليف المجموعة العربية في نيويورك لتقديم طلب للجمعية العامة لألمم 
المتحدة الستصدار قرار بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في الهاي، حول الوضع القانوني 

 ألحكام القانون الدولي ذات الصلة، وذلك الفلسطينيين والعرب في سجون االحتالل، وفقاًلألسرى 
باعتبارهم أسرى حرب ولهم الحق المشروع في مقاومة االحتالل، وإجراء االتصاالت الالزمة مع الدول 

لعربية في مجلس تكليف المجموعة االكما قرر  .المؤيدة للقضية الفلسطينية لتبني طلب الرأي االستشاري
نيويورك، بتقديم طلب إلى األمم المتحدة إلرسال لجنة دولية للتحقيق ولتقصي الحقائق حول األوضاع في 

  .سجون االحتالل اإلسرائيلي وفحص مدى التزام إسرائيل بأحكام وقواعد القانون الدولي
  18/10/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
   مصريينرىأس بإسرائيليمصر تتوقع مبادلة جاسوس : مصدر .52

 مصر تتوقع مبادلة ايالن جرابيل المحتجز منذ إن قال مصدر أمني مصري يوم االثنين :القاهرة
  وأضاف المصدر لرويترز أن  ."إسرائيل" يونيو بتهمة التجسس بسجناء مصريين محتجزين في /حزيران

  
  

  .تين غير مرتبطتين لكن العملي، صفقة التبادل مع حماس"إسرائيل"المبادلة ستجري بعد أن تستكمل 
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  . بالقاهرة على الفور على مسألة مبادلة جرابيلاألمريكيةولم تعلق السفارة 
  17/10/2011وكالة رويترز، 

  
   قواعد عسكرية إسرائيلية في جنوب السودان:السودانية" االنتباهةجريدة  .53

على العديد من ذكرت صحيفة سودانية، أمس، أن دولة جنوب السودان تتجه إلى الموافقة : ).أ.ش.أ(
 .، بما في ذلك بناء قاعدة جوية وثكنات عسكرية ومحطة لتوليد الكهرباء"إسرائيل"المشاريع المشتركة مع 

 السودانية فإن جنوب السودان تعتزم إنشاء خزان لتوليد الطاقة الكهربائية في "االنتباهة"وبحسب صحيفة 
ء إسرائيليون فترة تقدر بشهرين لدخول ، فيما حدد خبرا"إسرائيل"منطقة نمولي بتمويل خاص من 

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة في جنوب السودان أن القيادة العسكرية . المحطة حيز التشغيل الفعلي
في قاعدة بلفام في جمهورية جنوب السودان شرعت كذلك في نصب أبراج للمراقبة الحدودية مزودة 

لمصدر مناطق راجا، وشمال أعالي النيل، والمنطقة وحدد ا. بأجهزة رصد حراري متطورة بعدة مناطق
  .الحدودية بين النيل األزرق ووالية الوحدة، كمراكز محتملة لنصب هذه األبراج

  18/10/2011السفير، بيروت، 
  

  »ايجابي للسالم« والفلسطينيين "سرائيلإ"تبادل االسرى بين : بان كي مون .54
اعلن االمين العام لالمم المتحدة بان كي مون في         : نباء وكاالت اال  - الدستور، عواصم    -القدس المحتلة   

وصرح بـان    .»ايجابي للسالم «لقاء صحافي في برن امس ان تبادل االسرى بين اسرائيل والفلسطينيين            
نرحب باالعالن االخير عن تبادل االسرى،      «ردا على سؤال حول الوضع بين االسرائيليين والفلسطينيين         

  .»انه تحرك ايجابي للسالم
  18/10/2011، الدستور، عمان

  
    انتقادات دولية للتوسع االستيطاني في القدس  .55

فـي  ” التخلي عن مواصـلة االسـتيطان     “إلى  ” اإلسرائيلية“دعت روسيا، أمس، الحكومة     : )ب.ف  .ا   (
األراضي الفلسطينية المحتلة، معبرة عن قلقها العميق إزاء المشروع االستيطاني الجديـد فـي القـدس                

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن إعالن تنفيذ هذا المشروع االستيطاني الجديد الذي              . لةالمحت
ندعو الحكومة  “واضافت في بيان    . ”بقلق عميق في موسكو   “ مسكن في القدس استقبل      1700يقضي ببناء   

القيام بأي مبـادرة    إلى التخلي عن مواصلة االستيطان في االراضي المحتلة واالمتناع عن           ” اإلسرائيلية“
  .”تستبق وضع القدس والحدود لدولة فلسطينية مقبلة

تجميـد  ” اإلسـرائيلية “وفي باريس أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن فرنسا طلبت األحد من الحكومة             
وأوضـح المتحـدث باسـم       .بالقدس” جفعات هاماتوس “تنفيذ بلدية القدس لمشروع استيطاني جديد في        

عبر خطوة قام بها السفير     ” إسرائيل“ية برنار فاليرو في تصريح ان هذا الطلب نقل إلى           الخارجية الفرنس 
  .الفرنسي في تل أبيب كريستوف بيغو

واعتبرت وزيرة خارجية االتحاد األوروبي كاثرين اشتون أن المشروع االستيطاني الجديد فـي القـدس               
  .”إسرائيل“ويناقض التزامات ” غير مقبول“المحتلة 

  18/10/2011،  الشارقةالخليج،
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56. خبير إسرائيلي :لتهيئة الرأي العام لضرب إيرانةمؤامرة أمريكي   

العبريـة، يوسـي   ' هآرتس'شكك المحلل للشؤون اإلستراتيجية في صحيفة : الناصرة ـ زهير أندراوس 
ي فـي    عن اإلدعاء األمريكي بأن إيران حاولت اغتيال السفير الـسعود          لتقرير مطو في  ميلمان، أمس   

واشنطن، عادل الجبير، بالرواية األمريكية، المتعلقة بما وصف بأنّه مؤامرة إيرانية، الغتيـال الـسفير               
  .السعودي في واشنطن وضرب السفارتين اإلسرائيليتين في واشنطن وبوينيس إيريس في األرجنتين

بوضوح إلـى أن تخطـيط   وقال ميلمان في تقريره إن التفاصيل القليلة التي كشفت عن الموضوع، تشير   
العمليات يفتقر إلى التنظيم والخبرة األمر الذي يزيد من عدم الثقة باإلعالن األمريكي الـذي ادعـى أن                  
إيران تقف من وراء المؤامرة المفترضة، وتابع الخبير اإلسرائيلي قائالً إن خبراء في الـشأن اإليرانـي                 

، الذي يديره غيري سيك، شـككوا، فـي الروايـة           )2000جولف  (غالبيتهم يلتفون حول طاقم االنترنت      
الرسمية األمريكية، مشددا إلى أن قسما منهم ذهب إلى حد القول إن إدارة الرئيس األمريكـي، بـاراك                  
أوباما، بدعم أجهزة مخابراتها، قامت بفبركة القصة بهدف إدانة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، وذلك في              

  . العام لضربة عسكرية قادمة توجهها ضدها، على حد تعبيرهمإطار تهيئة الرأي
عالوة على ذلك، أشار الخبير اإلسرائيلي أيضا إلى أن الواليات المتحـدة األمريكيـة تقـوم بممارسـة                  
الضغوطات على وكالة الطاقة الدولية، لكي تقوم األخيرة بنشر دالئل حصلت عليهـا مـؤخرا، حـول                 

، تـستند إلـى معلومـات       )نيويورك تـايمز  (راني، دالئل حسب ما أفادت صحيفة       البرنامج النووي اإلي  
  .استخبارية تفيد بأن طهران تقوم بإجراء تجارب بواسطة تقنيات معدة إلنتاج السالح النووي

وخلص الخبير اإلسرائيلي إلى القول إنّه على الرغم من أن إسرائيل الرسمية حافظـت علـى الـصمت                  
لة اإليرانية األخيرة، فإن صنّاع القرار في تل أبيب، شدد ميلمان، على علم وعلـى               المطبق حول المحاو  

دراية بأن إيران تملك القوة والقدرات لتنفيذ عمليات من هذا القبيل، وأكثر من ذلـك، تقـول المـصادر                   
التنفيذ، بالتنسيق مع   األمنية اإلسرائيلية، فإن اإليرانيين يخططون إلخراج عمليات من هذا القبيل إلى حيز             

حزب اهللا، هذا التنسيق، الذي ازداد كثيرا بعد اغتيال القائد العسكري في حزب اهللا، عماد مغنية، علـى                  
  .حد قول المصادر اإلسرائيلية

  18/10/2011، القدس العربي، لندن
  

  الباردمخيم نهر مؤتمر لتمويل إعمار : »األونروا« .57
في لبنان سلفاتوري لومباردو أمس، عن وجود مساع بالتنسيق مع          » روااألون«كشف المدير العام لوكالة     

رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي لعقد مؤتمر لتمويل عملية إعادة اعمار مخيم نهر البـارد القـديم،                 
  . »تجاوب ميقاتي حيال كافة المسائل المتعلقة بمخيم البارد«مشيدا بـ 

ائل الفلسطينية واللجنة الشعبية، عقد في مكتـب مـدير خـدمات            وقال لومباردو خالل اجتماع مع الفص     
، مؤكدا  »أبدى حماسة لتوقيع مرسوم حي المهجرين في المخيم الجديد        «في البارد أن ميقاتي     » األونروا«

وناقش لومباردو مع الفصائل    . »األيام المقبلة ستشهد معالجة العديد من القضايا التي تهم أبناء البارد          «أن  
  .المتعلقة بالبركسات الحديدية وتعبيد الطرق، ومسألة تمويل الرزمة الرابعة في المخيم القديمالمسائل 

 18/10/2011، السفير، بيروت
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  !صفقة شاليط تنطلق اليوم بعد أن رفضها نتانياهو ثالث سنوات .58
 477(لسطينيين  إذا لم تقع مفاجأة كبيرة، فإن الدفعة األولى من األسرى الف          :  أمال شحادة  -القدس المحتلة   
، سيتحررون، اليوم الثلثاء، والجندي اإلسرائيلي األسير في غزة، جلعاد شاليط،           ) أسيرة 27أسيراً، بينهم   

  .سيكون في طريق عودته إلى بيته الواقع في أحد الكيبوتسات، شمال إسرائيل بالقرب من لبنان
 مدار ثـالث سـنوات جـرت        صفقة شاليط هذه ليست مجرد صفقة أخرى، ونتانياهو نفسه رفضها على          

لكن نتانياهو الذي فاجأ    . خاللها مفاوضات بين حماس وإسرائيل عبر الوسطاء في مصر وألمانيا وتركيا          
الجميع في مصادقته عليها، يدرك تماماً أنها فرصة ال تعوض، إذا لم يستغلها فلن تتجدد، إذ هي تـضمن                   

، وتضمن أيضاً تثبيتاً لكرسي رئاسة الحكومة       عودة الجندي شاليط حياً من دون أن يضاف إلى رون أراد          
اإلسرائيلية الذي بدأ يتزعزع مع زيادة االعتراض على سياسة حكومته واستمرار عزلة إسـرائيل فـي                

وعندما أعلن اليمين اإلسرائيلي إنه ينوي أن يسلم نتانياهو راية بيضاء تعبيراً عن خضوعه لحركة           . العالم
نياهو أفضل من أن يسلم هو كرسي رئاسة حكومته أو تحملـه مـسؤولية              حماس، كان األمر بالنسبة لنتا    

  .مصير شاليط، في ظل مخاوف إسرائيلية من المتغيرات التي تشهدها المنطقة
" كتـسيعوت "ومع مباشرة إسرائيل تنفيذ المرحلة األولى من عملية تحرير األسرى بتجميعهم في سـجني          

أو " سـاعة االنتهـاء   "ي عملية اختار لها اإلسرائيليون اسم       بانتظار لحظة اإلفراج عنهم، وه    " هشارون"و
، اتسع االنقسام اإلسرائيلي حول الصفقة، خـصوصاً مـع نـشر تقـارير اسـتخبارية                "ساعة اإلغالق "

وتصريحات أمنيين سابقين مفادها أن هذه الصفقة مع كل إيجابياتها وضرورة تنفيـذها، ال تخلـو مـن                  
  . إسرائيليين آخرين، جنوداً كانوا أم مدنيينمخاطر تصل إلى حد احتمال اختطاف

رئيس الشاباك السابق يعقوب بيري، رفض القول إن الحكومة اإلسرائيلية تجاوزت الخطوط الحمر عنـد               
بيـد أن بيـري، وهـو أحـد         . قبولها هذه الصفقة، على رغم تأكيده أن الصفقة غير خالية من المخاطر           

توقيع وثيقة سالم جديدة قبل أشهر دعت إلى االعتراف بإقامـة           الشخصيات األمنية البارزة التي بادرت ل     
. الدولة الفلسطينية، وجه سهاماً جريئة نحو األصوات التي توقعت أن تؤدي الصفقة إلى انتفاضـة ثالثـة                

وقال بيري إنه إذا نشبت انتفاضة ثالثة فإنها ستكون نتيجة للجمود في العملية السلمية وسياسـة حكومـة                  
الفائدة الوحيدة من هذه الصفقة هي إعادة الجنـدي األسـير           : "وأضاف.  السلطة الفلسطينية  نتانياهو تجاه 

  ".شاليط إلى أهلة وذويه
تصريحات بيري أثارت نقاشات بين أمنيين وعسكريين إسرائيليين، ودفعت برامي ايغرا، الذي كان قـد               

إن الحكومة اإلسـرائيلية    : "لإلى القو " موساد"شغل منصب مسؤول دائرة األسرى والمفقودين في جهاز         
 أسـير   1000ستدفع ثمناً باهظاً في المستقبل، بسبب موافقتها على إطالق سراح شاليط مقابل أكثر مـن                

وأنا كغيري من اإلسرائيليين سعيد بعودة شاليط المحتملة إلى بيته وعائلتـه ولكننـي أعتبـر                . فلسطيني
  ".يها في المستقبل ثمناً باهظاًتحرير األسير شاليط بداية مرحلة ستدفع إسرائيل ف

الصفقة تثبت ألعداء إسرائيل أن جندياً واحداً مخطوفاً هـو سـالح            "ويدافع انغرا عن موقفه باعتباره أن       
  ".F16إستراتيجي، ال تقل قوته عن سرب طائرات من نوع 

  األسرى المحررون
ـ      عى أن ستين فـي المئـة مـن    اد" شاباك"النقاش اإلسرائيلي حول مخاطر الصفقة جاء مع نشر تقرير ل

، ونسبة عالية منهم تعود الـى       "النشاط اإلرهابي "الفلسطينيين الذين تشملهم صفقات األسرى يعودون إلى        
وفي التقرير اإلسرائيلي، رصدت أجهزة االستخبارات عشرين تنظيماً فلـسطينياً فـي مراحـل              . السجن
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وال يقلـل   . يرات ساخنة في األيام األخيرة    استعداد الختطاف جندي أو مواطن إسرائيلي ويشمل ذلك تحذ        
، يورام كوهين، من خطوة التهديدات التي أطلقها خالد مشعل والتي شدد فيهـا علـى أن                 "شاباك"رئيس  

وتعتقد . اختطاف جندي إسرائيلي جديد سيكون أمراً فعاالً ما بقي أسرى أمنيون في السجون في إسرائيل              
لذين سيعودون إلى غزة سيكون لهم دور كبير في اإلفراج عن بقية            إسرائيل أن قسماً كبيراً من األسرى ا      

  .األسرى في السجون اإلسرائيلية
، كانت رفضت قبل سنتين ونصف السنة المخطط        "شاليط"إسرائيل التي تراجعت عن معاييرها، في صفقة        

يكل ويوفال  وفي حينه حضر المبعوث عوفر د     . نفسه الذي عرض عليها قبل التوقيع على الصفقة األخيرة        
مستعدة للتوقيع، وكان مطروحاً في جـدول العمـل أسـماء           " حماس"ديسكين الى القاهرة مع علمهما أن       

 أسيراً من سكان الضفة يطردون إلى غزة والـى خـارج            144 منهم   325أسرى المرحلة األولى، وهم     
ـ    .  أسيراً إلى بيوتهم   181البالد ويعود     وجميعهم مـن األسـرى       الباقية، 125وفي ما يتعلق باألسماء ال

 والقدس، أعلنت إسرائيل أنه ال نية لها البتة في أن تفرج            48ويشملون فلسطينيي   " الملطخة أيديهم بالدماء  "
  .عنهم

ستكون مستعدة الستبدال أسماء    " حماس"جاء اإلسرائيليون آنذاك إلى القاهرة، وكانت لديهم معلومات أن          
بـل إن   . عه إسرائيل عن المبادئ التـي وضـعتها لنفـسها          أسيراً، على نحو ال تشذ م      125أخرى بالـ   

لكن تنظيمـه قـرر وألسـباب ال تـزال          . جاء إلى القاهرة للتوقيع على االتفاق     " حماس"الجعبري ممثل   
  .موضوع اختالف في إسرائيل، أن يسحب يده من الصفقة

  ضربة قاضية
ياهو، ووصل البعض إلى حد نـشر       في حملته المعارضة للصفقة استند اليمين إلى تصريحات سابقة لنتان         

وكان في حينه سفيراً إلسرائيل فـي       " صفقة جبريل "رسالة كان بعثها إلى اسحق شامير عند التوقيع على          
وهنـاك  . وفي الرسالة يعبر نتانياهو عن معارضته الشديدة للصفقة لما تحمله من مخاطر           . األمم المتحدة 

إن : "قـال فيـه   " صفقة جبريل "مقطعاً حول موقفه من     " مكان تحت الشمس  "من اقتبس من كتاب نتانياهو      
  ".الصفقة هي ضربة قاضية لمساعي إسرائيل في مكافحة اإلرهاب، ولبلورة جبهة دولية ضد اإلرهاب

واليوم مع التوصل إلى الصفقة وعلى رغم الدوافع الكثيرة التي أدت إلى موافقة نتانياهو عليهـا، إال أن                  
وأجمع أكثر من مسؤول وخبيـر ومحلـل      ". حماس"ع األقوى جاءت من قبل      اإلسرائيليين يعتبرون الدواف  

إسرائيلي على أن موافقة الحركة على إتمام هذه الصفقة جاءت رداً على خطوة رئيس السلطة الفلسطينية                
وقد أرادت بتنفيـذ الـصفقة      . محمود عباس في توجهه إلى األمم المتحدة لإلعالن عن الدولة الفلسطينية          

ت خاصة بها، وقد نجحت في ذلك، وأدت الخطوة إلى إضعاف موقف السلطة وأبو مـازن              عرض إنجازا 
  ".على حد سواء
  باراك يعتذر

اإلسرائيليون باتوا على قناعة بأن الدور الذي لعبته مصر من أجل اإلفراج عن شاليط والجهـود التـي                  
حث عنها تل أبيـب منـذ بدايـة         بذلتها، إنما تدل على مؤشرات إيجابية في العالقة مع إسرائيل، التي تب           

  .ويتساءل إسرائيليون عما إذا كانت الصفقة ستجلب للمصريين مكسباً إقليمياً ودولياً". الربيع العربي"
ووفق المعلومات التي تناقلها مسؤولون إسرائيليون، فإن المصريين لم يكتفوا فقط بإقناع رئيس الـذراع               

شرة مع المحيط األقرب من خالد مشعل في دمشق ومـع           العسكري لحماس أحمد الجعبري، بل عملوا مبا      
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دافيد ميدان مبعوث رئيس الحكومة إلى التفاوض       " موساد"وقدموا كل تعاون مع رجل      . مشعل نفسه أيضاً  
  .وكان واضحاً للمصريين أنه لن تتم صفقة إذا لم يرض عنها كوهين. يورام كوهين" شاباك"ومع رئيس 

عندما عرض المصريون على إسرائيل وثيقة      ) أغسطس(الل شهر آب    بدأت مراحل إنهاء صفقة شاليط خ     
المصريون، بحسب اإلسرائيليين، أبدوا قـدرات      . إمكانية تجديد التفاوض حول الصفقة    " حماس"تؤكد فيها   
هذه الوثيقة كانت الخشبة التي ستوصل إسرائيل       . بقبول تسوية إذا ما استجابت إسرائيل     " حماس"في إقناع   

بعد خلع حسني مبارك وبعدما توصل المسؤولون إلى قناعة بـأن عـودة             " مصر الجديدة "إلى عالقة مع    
العالقة مع مصر، كما كانت، مهمة صعبة وزاد تعقيدها الهجوم على السفارة اإلسرائيلية في مصر، من                

  .في إيالت" 12-الشارع"جهة، ومقتل الجنود المصريين الخمسة عند تنفيذ عملية 
صة ال تعوض لتوثيق الحوار اإلسرائيلي االستراتيجي مع المصريين ولـم يتـردد             هذه الوثيقة كانت فر   

اإلسرائيليون في القول بأن لجهاز األمن مصلحة بارزة في تمكين مصر من مكسب دولي للوساطة فـي                 
ولم يكن صدفة أن يختار ايهود باراك يوم التوقيع على صفقة شاليط حتى يتقدم باالعتـذار                . صفقة شاليط 

فمثل هذا االعتذار كان تعبيراً عن الشكر للجهـود المـصرية فـي    . ين عن مقتل الجنود الخمسة للمصري
  .الوساطة

  18/10/2011، الحياة، لندن
  

  تقييم لصفقة تبادل األسرى .59
  ناجي صادق شراب

جلعاد شاليط مقابل أكثر من ألف أسير فلسطيني جدالً واسعاً بين           ” اإلسرائيلي“أثارت صفقة تبادل الجندي     
فوف الفلسطينيين، وكشفت عن تباينات في الرأي تعكس حالة االنقسام التي ما زالت قائمة والتي سلبت                ص

فهناك من شكك في نوايا توقيت الصفقة، وقزم الموقف الفلسطيني وكأنه مباراة في             . الفرحة بهذه الصفقة    
 مقبـول وكأننـا فـي       الحصول على أكبر عدد من النقاط في اختبار الشعبية، وهناك من أعطاها درجة            

وعلى المستوى الشعبي تباينت الفرحة وهذا أمر طبيعي، فعـائالت مـن            . امتحانات التقدير في الجامعة     
أطلق أبناؤهم أكثر فرحة من غيرهم، وحتى األسرى أنفسهم، فمن يطلق سراحه يكون أكثر فرحـة مـن                  

  .لصفقةغيره، وهذه كلها عواطف وانفعاالت بشرية ال تقلل من قيمة وأهمية ا
وعلى مدار األيام القلية الماضية طرح أكثر من تساؤل عبر وسائل اإلعالم المختلفة عربيـة وأجنبيـة،                 

هل أنت كمواطن عادي راضٍ عن هذه الصفقة، وكانت إجـابتي التـي             : وكان مضمون التساؤالت يقول   
 المالحظـات أنـه ال      عبرت عنها بالرضا تسبقها عدد من المالحظات ال بد من اإلشارة إليها، وأول هذه             

يوجد اتفاق على أي مستوى يمكن أن يحظى بالرضا والقبول الكامل، فال يوجد اتفاق مثالي وخـصوصاً                 
. في اتفاقات تبادل األسرى، وبين طرفين ال يعترف أي منهما باآلخر، بل ينظر إليه من منظور العـداء                   

د اتفاقاً يتضمن إطالق كل األسرى الفلسطينيين       وإذا أردنا أن نتحدث عن معايير المثالية والقبول التام نري         
ومن ذهب للتشكيك أو التقليل من قيمـة        . ، نراهم أحراراً حول أسرهم      ”اإلسرائيلية“القابعين في السجون    

الصفقة حجته أننا قبلنا بسياسة أو مبدأ الترحيل للمواطن الفلـسطيني بـالقبول بعـدم احتـضان األرض              
ومغادرتهم خارج األراضي الفلسطينية، وأعتقد أن في هـذا اختـزاالً غيـر             الفلسطينية ألبنائها األسرى    

وهنا التساؤل كـم عـدد مـن        . صحيح، ومقارنة ظالمة، بل إن من يأخذ بهذا الرأي لديه نوايا مشككة             
سينطبق عليهم هذا القرار؟ وهل من األفضل أن يبقى األسير طوال حياته فـي الـسجن أم أن يخـرج                    
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والمناضلون .  اتصاله بأهله وشعبه وأرضه أسهل بكثير مما هو في داخل السجن             ويمارس حياته ويكون  
  .ال تقيدهم أرض أو مسافات، فأرض النضال واسعة

وفي كل االتفاقات الدولية هناك قدر من التنازل، ويتفاوت هذا التنازل من طرف آلخر لكن المهـم أن ال                   
الجوهرية، وهنا الخروج من السجون هو المطلـب       يصل إلى حد التخلي عن المبادئ الرئيسة، والمطالب         

الجوهري، وفي مثل اتفاقات تبادل أسرى فإن المعايير التي تحكم هذه الصفقات تختلف عـن االتفاقـات                 
التي تعقد بين الدول في الظروف االعتيادية، فمثل هذه االتفاقات ال بد وأن تتضمن قدراً من التنازل، وإال             

شاليط هل فـي موتـه أم فـي تبادلـه بأسـرى             ” اإلسرائيلي“قيمة الجندي   أضف إلى ذلك ما     . لن تتم   
  فلسطينيين؟

أعود للتساؤل الثاني وهو لماذا هذا التوقيت بالذات؟ وهل من عالقة بين ذلك والذهاب إلى األمم المتحدة؟                 
، وهل الهدف هو تحويل األنظار إلى غزة؟ اإلجابة ببساطة أن عنصر المفاجأة هو في إعـالن القـرار                 

وليس في توقيته، فلقد سبق القرار مفاوضات شاقة وشائكة وساهم فيها الوسيط األلماني وتـم التوصـل                 
خاللها إلى نقاط مشتركة يمكن البناء عليها في المستقبل، ولكن لم يحدث ذلك لقناعة حركـة المقاومـة                  

ديـد بـال شـك فهـي        حماس أنه يمكن الحصول على الكثير، اعتقاداً منها أنها في مركز قوي، أما الج             
التحوالت العربية، والتغير في دور مصر، كل هذه التحوالت ال بد وأن تمارس تأثيرهـا علـى القـرار     
السياسي، فالتحوالت قد ال تعمل لصالح الحركة بدرجة أو بأخرى، وهذا أمر طبيعي في كل القـرارات                 

 درجة المصداقية فـي الـدور       السياسية حتى على مستوى الدول، لكن األبرز في هذا التحول هو زيادة           
وفي الوقـت ذاتـه الحكومـة       . المصري، الذي يمكن أن ينعكس على مستقبل العالقة مع حركة حماس            

  .تواجه أزمات داخلية وعزلة دولية بعد ذهاب الفلسطينيين إلى األمم المتحدة” اإلسرائيلية“
س المعنية أيضاً بالحصول علـى      هذه الوقائع ال بد وأن تأخذ في االعتبار وخصوصاً من قبل حركة حما            

  .نافذة أوسع دولياً واالعتراف بها كفاعل فلسطيني له دوره وشرعيته
وكل هذه العوامل ال تقلل من قيمة الصفقة وأهميتها من منطلق أن إطالق أي أسير فلسطيني هو إنجـاز                   

كة وما تمر به من     وليس معيباً في أي قرار سياسي أن تكون له حسابات على مستوى الحر            . في حد ذاته    
  .تحوالت واستجابات لبيئة التفاوض الجديدة

إن االتفاق له أبعاده السياسية األخرى التي ستنعكس إيجاباً على الوضع العام في غزة بـشكل خـاص،                  
وحالة الحصار، وإن المرحلة المقبلة قد تشهد تحسناً ملحوظاً في اتجاه رفع بعض جوانب الحصار، كمـا                 

ى معبر رفح سيكون أفضل بكثير وهو تطلع شعبي ألبناء قطاع غـزة، ولعـل مـن                 أن الوضع العام عل   
المظاهر اإليجابية االتصال الهاتفي على مستوى الرئاسة بين الرئيس محمود عباس وخالد مـشعل هـو                

  .مؤشر إيجابي قد يخدم هدف المصالحة مع توفر النوايا الصادقة
  18/10/2011، الخليج، الشارقة

  
  أين يختلفان وأين يلتقيان؟ ":إلخوان المسلمونا"و" حزب اهللا" .60

  قاسم قصير
ـ   " حزب اهللا "تتسم العالقة بين     في هـذه المرحلـة، بـالبرودة       " اإلخوان المسلمين "وقيادة التنظيم الدولي ل

سواء في  " اإلخوان"وضعف التنسيق حيث توقفت اللقاءات الثنائية او المشتركة بين قيادة الحزب وقيادات             
اإلخـوان  "ها، وآخر لقاء عقد بين الطرفين كان خالل الزيارة التي قام بها وفد من قيادة                مصر او خارج  
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الجماعة "في مصر برئاسة المرشد العام الدكتور محمد بديع الى لبنان للتعزية برحيل امين عام               " المسلمين
 رئـيس المجلـس     برئاسة" حزب اهللا "الشيخ فيصل المولوي، حين عقد الوفد لقاء مع وفد من           " اإلسالمية

  .في بيروت" الجماعة االسالمية"السياسي السيد ابراهيم أمين السيد في مقر األمانة العامة لـ
احـد تنظيمـات    " (حمـاس "وباستثناء العالقة القوية والمستمرة على اعلى المستويات بين قيادة حركـة            

دي بـين الحـزب وتنظيمـات       ، فإنه لم تحصل اية لقاءات على مستوى قيا        "حزب اهللا "وقيادة  ") االخوان"
وقد يكون الخالف حول الموقف من الوضع في سوريا وانشغال          . في الوطن العربي  " االخوان المسلمين "

في مصر بالوضع الداخلي والتحضير لالنتخابات المقبلة احد ابـرز االسـباب لتوقـف              " االخوان"قيادة  
في هذه المرحلة وان يختلف مع هذا       " المسلميناإلخوان  "مع  " حزب اهللا "فأين يلتقي   . اللقاءات بين الطرفين  

  التنظيم؟ وما هي االسباب العميقة للخالفات؟ وهل هناك امكانية للعودة الى عقد اللقاءات بين الطرفين؟
  العالقة التاريخية

الى ما قبل تأسيس الحزب في لبنـان فـي          " االخوان المسلمين "وقيادة  " حزب اهللا "تعود العالقة بين قيادة     
الثمانينيات، ألن معظم كوادر الحزب كانوا على صلة مع القيادات االخوانية في العـراق ولبنـان                مطلع  

تأثر بشكل كبيـر    ") حزب اهللا "وهو احد روافد    (وتنظيمه  " حزب الدعوة "والكويت والبحرين، بل ان فكر      
اللجـان  "و" دعوةحزب ال "تدرس في حلقات    " االخوان"وكانت الكتب التي تنتجها قيادات      ". االخوان"بفكر  

  .وعلى ايدي علماء من لبنان والعراق وإيران" االتحاد اللبناني للطلبة المسلمين"و" االسالمية
وكان كل من لبنان والكويت من ابرز محطات التواصل بين الطرفين وخصوصاً من خالل احد القياديين                

 حسين فضل اهللا والراحل آية      الشيخ علي كوراني، اضافة للمرجع الراحل السيد محمد       " حزب الدعوة "في  
كما شهد العراق تأسيس حزب اسالمي مشترك ضم علمـاء سـنة            . اهللا الشيخ محمد مهدي شمس الدين     

  ". حزب الدعوة"و" االخوان المسلمين"وشيعة وكانوا على صلة بـ
ـ                امنئي كما امتدت العالقة الى القيادات اإليرانية حيث تولى مرشد الجمهورية اإلسالمية السيد علـي الخ

للفارسية، كما حصل تعاون كبير بين عالم الدين اإليراني نواب صفوي وقيـادات             " االخوان"ترجمة كتب   
سيد قطب خـالل    " االخوان"اضافة الى تبني القيادات الشيعية لقضية مرشد        . في مصر وسوريا  " االخوان"

  .امهازمته مع الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر وقبل تنفيذ القرار بإعد
 1982عـام   " حـزب اهللا  "إذن كانت العالقة وثيقة بين الطرفين مما مهد ألفضل العالقات بعد تأسـيس              

بـدعم مـن    " الجماعة االسالمية "و" حزب اهللا "التي شكلت نقطة اللقاء بين      " المقاومة االسالمية "وانطالقة  
  ".االخوان"قيادات 

  التوافق الفكري والسياسي
ـ   ويجد المطلعون على المشروع    في " االخوان المسلمين "ومعظم تنظيمات   " حزب اهللا " الفكري والسياسي ل

الوطن العربي نقاطاً عدة مشتركة بين الطرفين إن لجهة الدعوة لحاكمية اهللا أو إقامة الحكم االسالمي او                 
كما ان تطور رؤية الحزب الفكرية      . الموقف من الغرب وتطبيق االحكام الشرعية في األحوال الشخصية        

في العديد  " االخوان"لسياسية ومشاركته في االنتخابات البلدية والنيابية والحكومية تزامن مع تطور فكر            وا
في االنتخابات والحكومة، كما ان الطرفين بدأا منذ فترة بتبنـي           " االخوان"من الدول العربية حيث شارك      

وعلـى صـعيد    . إلسالمية او الخالفة  الدعوة للدولة المدنية والديموقراطية وعدم التمسك بإقامة الحكومة ا        
الجوانب التربوية والتنظيمية، فهناك نقاط مشتركة بين الطرفين، برغم تأثر الحزب بالثورة االيرانية على              
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علـى اعتمـاد المـنهج اإلصـالحي     " االخـوان المـسلمين  "صعيد اسلوب العمل الجماهيري، وحرص   
  . والتدريجي

شترك فكرية وسياسية بينهما برغم انهما أتيا من خلفيات مذهبية          وباإلجمال يمكن القول إن هناك قواسم م      
  .مختلفة وبروز بعض التباينات السياسية في بعض المراحل

  اللقاء في ساحة المقاومة وفلسطين
، "االخـوان "و" حزب اهللا "يشكّل الموقف من المقاومة والقضية الفلسطينية احد ابرز النقاط المشتركة بين            

" الجماعة االسالمية "وفي لبنان، تعاونت    . وقف جذري في مواجهة االحتالل االسرائيلي     فالطرفان لديهما م  
ـ " المقاومة االسالمية "على تأسيس   " حزب اهللا "و " قوات الفجر "إطارها الخاص تحت اسم     " الجماعة"وكان ل

 العمليات  التي نفذت عمليات مهمة في صيدا ومنطقتها، كما تعاون الحزب والجماعة على تنفيذ العديد من              
 وقف  2006، كما انه خالل حرب تموز       2000المشتركة وذلك حتى مرحلة متقدمة ما قبل التحرير عام          

وأصدر األمين العام الـسابق     " حزب اهللا "في لبنان الى جانب     " الجماعة االسالمية "و" االخوان المسلمون "
عض المواقف السلفية المعارضة    رداً على ب  " حزب اهللا "للجماعة الشيخ فيصل المولوي فتوى شهيرة لدعم        

ـ     " االخوان المسلمين "للحزب، كما ان مرشد      برغم بعـض   " حزب اهللا "السابق مهدي عاكف اعلن دعمه ل
أما على الصعيد الفلسطيني، فكان الموقف واحداً       . االعتراضات التي صدرت من قبل جهات سنية وسلفية       

 التي شكلت المساحة المشتركة المستمرة بين       "حماس"وموحداً لدعم كل القوى المقاومة وخصوصاً حركة        
  .الطرفين مهما تقلبت الظروف واألوضاع

  والتواصل والدعم" حماس"حركة 
عبر رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل ونائب رئيس المكتب موسى ابو مـرزوق             " حماس"لعبت حركة   

" حزب اهللا "ساسياً للتواصل بين    ومعظم قياداتها وخصوصاً مسؤولها للعالقات الدولية اسامة حمدان دوراً ا         
  .في لبنان على األخص" الجماعة االسالمية"عامة و" االخوان المسلمين"و

ومسؤوليها سواء في لبنان او دمشق او       " حماس"وعقدت عشرات اللقاءات التنسيقية بين الطرفين برعاية        
، كما ساهمت في إزالـة      "ناالخوا"وكانت الحركة تتولى معالجة اية اشكالية تبرز بين الحزب و         . طهران

العديد من االشكاليات الفكرية والسياسية التي تبرز احياناً بسبب وجود بعض االتجاهات السلفية او عنـد                
حصول مواقف سلبية من قبل رئيس االتحاد العالمي للعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي رداً على               

  .بعض المسائل المتعلقة بالخالفات المذهبية
التي ضمت قيادات   " مؤسسة القدس "اهم مؤسسة شكلت محوراً للتعاون والتالقي بين الطرفين كانت          ولعل  

كمـا عمـد    . إضافة لقوى اخرى  " االخوان المسلمين "و" حماس"و" حزب اهللا "عربية وإسالمية من إيران و    
سطين المحتلـة   في فل " حماس"الى تقديم كافة اشكال الدعم المادي واللوجستي والعملي لحركة          " حزب اهللا "

وتولى قائد المقاومة الشهيد الحاج عماد مغنية هذا الملف الى حين استشهاده، كما استشهد العديـد مـن                   
قيادات المقاومة الذين كانوا يتولون متابعة عمليات دعم القوى الفلسطينية، ومنهم الـشهداء ابـو حـسن                 

  .سالمة وغالب عوالي وعلي صالح
  لبنان واإلشكاليات

وال " االخـوان المـسلمين   "بتنظيمات  " حزب اهللا " االولى التي احدثت بعض الشرخ في عالقة         اما القضية 
في لبنان، فكانت بدأت بعض بوادرها بعد اغتيال الرئيس رفيـق الحريـري،             " الجماعة االسالمية "سيما  

ز وابتعدت عن الحزب، وتطور الوضع غداة حرب تمـو        " تيار المستقبل "فكانت ان اقتربت الجماعة من      
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حملة قاسية ضد الحزب وأرسلت تقـارير       " الجماعة" حيث شنت    2007، وكذلك بعد احداث ايار      2006
شرحت فيها أخطاء الحزب وتضمنت التقارير بعض النقاط السلبية التـي           " االخوان المسلمين "الى قيادات   

  .لم تلق االرتياح لدى قيادة الحزب
د العام السابق االستاذ مهدي عاكف بقي الى جانـب          ، وال سيما المرش   "االخوان"وبرغم ان بعض قيادات     

ودافع عنه، فإن ذلك لم يمنع بروز بعض التباينات التي اسست لبعض األجـواء الـسلبية وال           " حزب اهللا "
  .تزال قائمة حتى اليوم

  المحطة الفاصلة: سوريا
" االخوان المسلمين  "وقيادات" حزب اهللا "أما الملف األكثر سخونة الذي برزت فيه الخالفات بوضوح بين           

فكان الموقف من التطورات في سوريا بعد اعالن الحزب دعمه للنظام برئاسة بشار األسد، في حين ان                 
بكافة اطرافهم وتنظيماتهم اعلنوا وقوفهم الصريح والواضح بجانب التحركات الشعبية          " االخوان المسلمين "

  .ونددوا بأداء النظام السوري
 على العالقة بين الطرفين فلم تعقد اية لقاءات مباشرة، باستثناء اللقاء الـدوري         وقد انعكست هذه المواقف   

  .الذي تحول الى لقاء شكلي لم يتطرق الى القضايا االستراتيجية" حزب اهللا"و" الجماعة االسالمية"بين 
وى الى معالجة االشكاالت وعقدت خالل االشهر الماضية عدة لقاءات على مست          " حماس"وقد سعت حركة    

قيادي بارز بين الحركة والحزب لبحث الوضع في سوريا وكيفية معالجة األوضاع، كما تولى كل مـن                 
ـ        خالد مشعل التواصل مع القيادة السورية سعياً       " حماس"السيد حسن نصر اهللا ورئيس المكتب السياسي ل

س مـشترك هـو     إلطالق مبادرات اصالحية، علما أن العالقة بين الحزب والحركة مستمرة وهناك هاج           
  ".المسألة السورية"

تمر اليوم بمرحلة دقيقة وحساسة وهناك خالف واضح        " االخوان المسلمين "و" حزب اهللا "اذن العالقة بين    
حول المسألة السورية، لكن ذلك ال يمنع من التالقي على صعيد الموقف من المقاومة وفلسطين، اضـافة                 

توافق على الرؤية الفكرية والسياسية، فالطرفان يتبنيـان        الى مواجهة المخططات االميركية والغربية وال     
اليوم الدعوة إلقامة الدولة المدنية والديموقراطية ويرفضان الفتنـة المذهبيـة واالتجاهـات اإلسـالمية               

" حـزب اهللا  "لكن يبدو ان قنوات التواصل والتنسيق تحتاج الى متابعة جدية، كمـا ان عالقـة                . المتشددة
وقياداتها للتنسيق مع   " الجماعة"في لبنان تتطلب اعادة نظر لالستفادة من دور         " السالميةالجماعة ا "بتنظيم  
إلقامة العالقة القوية مع التنظـيم الـدولي        " حزب اهللا "، ألنه لم يعد جائزاً ان تسعى قيادة         "االخوان"قيادة  
صراً اساسياً في قيادة    في لبنان وهي تشكل عن    " الجماعة"من دون أي تنسيق عملي مع قيادة        " االخوان"لـ
" حمـاس "المأزق الحالي عبر االستفادة من دور حركـة         " االخوان"و" حزب اهللا "فهل يتجاوز   ". االخوان"
  ؟ ام ان الجميع ينتطر مآل الوضع في سوريا والمنطقة؟"الجماعة االسالمية"و

 18/10/2011، السفير، بيروت
  
  

  "سرائيلإ "ترومان ويهودية .61
  انيس مصطفى القاسم.د

رفض أبو مازن في كلمته أمام الجمعية العامة لالمم المتحدة االعتراف بيهودية اسرائيل، أو االعتـراف                
وقد سبقه في ذلك    . بأن اسرائيل دولة الشعب اليهودي، وفي هذا يؤيده الشعب الفلسطيني كله أينما تواجد            
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يل بعد دقائق من اعـالن   عندما اعترف باسرائ1948مايو / أيار14الرئيس االمريكي هاري ترومان في   
  ،"استقاللها"

وجاء ذلك الرفض صريحا وبخط ترومان نفسه في رسالة االعتراف التي صححها بخط يده، األمر الذي                
فقـد  . يدل على أن هذا الرفض قد صدر عن ترومان نفسه، ولم يكن اجتهادا أو مناورة من أحد مساعديه                 

ية عن مسودة اصل رسالة االعتراف التي تحمل توقيع         على الشبكة العنكبوت  " ماذا حدث فعال  "كشف موقع   
وها هو  . من نص االعتراف الذي عرض عليه      " Jewish" "يهودية"ترومان، واذا بترومان يشطب كلمة      

  :نص الرسالة كما وردت في الموقع، وعليها ما شطبه ترومان وكتبه بدال منه
This government has been informed that a Jewish state has been proclaimed in 
Palestine, and recognition has been requested by the provisional Government 

thereof.  
The United States recognises the provisional government as the de facto authority 

of the new jewish state state of Israel .  
  :وترجمة هذا النص مايلي

  .أخطرت هذه الحكومة بأنه جرى اعالن دولة يهودية في فلسطين، وطُلب االعترافُ بحكومتها المؤقتة"
تعترف الواليات المتحدة بالحكومة المؤقتة كسلطة االمر الواقع في الدولـة اليهوديـة دولـة اسـرائيل                 "

  ".الجديدة
لفقرة االولى ألن هذه الفقرة اعادت      الواردتين في ا  " دولة يهودية "في هذا النص لم يشطب ترومان كلمتي        

حيث " مؤقتة"نص الطلب الذي قدم للحكومة االمريكية، ولكنه صحح النص المعروض عليه باضافة كلمة              
وقد وضعنا خطا تحت هذه الكلمة في الترجمة العربيـة وكتبناهـا            . أن الحكومة التي أعلنت كانت مؤقتة     

. قرة الثانية فهي القرار االمريكي ردا على طلب االعتراف        أما الف . باالحرف المائلة في النص االنكليزي    
دولـة  "في هذا النص ، وكتب بخط يده بدال منهما كلمتـي            " الدولة اليهودية "ولهذا شطب ترومان كلمتي     

 14وبعد هذا النص اضاف الختم والتوقيع وعبارة موافق والتاريخ وهـو            ". الجديدة"وأبقى كلمة   " اسرائيل
يالحظ أنه وضع هذه البيانات على المسودة نفسها ربما لكي ال يحدث تالعـب فيمـا                و. 1948مايو  /ايار

  :وبامكان القارئ أن يزور الموقع الذي نشر هذه الوثيقة، وهو. أدخله من تعديالت
http://w h a t r e a l l y h a p p e n e d .com/images/truman_stateofisrael_2.jpg  

سبتمبر / ايلول 30ا الموقع لزيادة التأكد من النص مساء يوم الجمعة بتاريخ           وكانت آخر مرة زرنا فيها هذ     
  .وفي آخر هذا المقال ننقل صورة فوتوغرافية للمسودة هذه مأخوذة من الموقع. 2011

ال يمكن اتهام ترومان بأنه كان معادياً للسامية أو لليهود أو لدولة اسرائيل، عندما اتخذ قراره هذا بعـدم                   
. عليهـا " اليهوديـة "اسرائيل على أنها دولة يهودية، أو دولة الشعب اليهودي أو إسباغ صفة             االعتراف ب 

والشك في أن قادة الحركة الصهيونية، وفي مقدمتهم وايزمان الذي جاء بوعـد بلفـور مـن الحكومـة                   
ليـه  البريطانية، كانوا على اتصال بالرئيس ومستشاريه وأنهم ساهموا في كتابة المسودة التي تعـرض ع          

مستغلين فرحتهم وفرحة الرئيس بما حصل، وتوقعوا منه االستجابة والفوز باعترافه بـدولتهم بالـصيغة               
ومع ذلك رفض ترومان وصحح النص الذي عرض عليه، وال شـك فـي أنـه استـشار                  . التي اعدوها 

ع في تلـك    وما كان ليحسم االمر على هذا الوجه القاط       . مستشاريه من رجال القانون والدستور االمريكي     
اللحظة التاريخية لو كان باالمكان االستجابة للطلب كما ورد، ال سيما وأن الرئيس االمريكي هذا قد بذل                 

ليضمن الموافقة على قرار التقسيم من جانب الجمعيـة العامـة لالمـم           ) وغيره الشيء الكثير  (من الجهد   
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 على الطلب بالشكل الذي ورد اليـه        ويبدو أن ترومان خلص الى نتيجة قاطعة وهي أن موافقته         . المتحدة
ستكون مخالفة للتعديل االول للدستور االمريكي التي تحظر التمييز على اساس ديني او عنصري، وقرر               

  . أنه لن يحنث بيمينه الذي أقسم فيه على احترام الدستور ارضاءاً للوبي اليهودي المحيط به
متحدة، على منصة االمم المتحدة أو في الكلمات التـي          ولذاعندما يقف أوباما، الرئيس الحالي للواليات ال      

يوجهها للشعب االمريكي أو الكونغرس أو للفلسطينيين والعـرب ويطالـب فيهـا صـراحة أو ضـمنا                  
باالعتراف بيهودية اسرائيل فإنه ال يكون فقط مخالفا لرسالة االعتراف هذه، وانما يكون أيـضا مخالفـا                 

وكذلك الحال بالنسبة   . احترامه وحانثا بيمينه، ويتعين محاكمته وعزله     للدستور االمريكي الذي أقسم على      
بل إن جريمة هؤالء جميعا أكبر حيث أن اسرائيل تمارس اآلن فعال العنصرية ضد              . ألعضاء الكونغرس 

مواطنيها من غير اليهود بل وضد اليهود ممن يرفضون االلتزام بما يراه رجال الـدين مخالفـا للديانـة           
  . في حين ان ذلك كله لم يكن واضحا هذا الوضوح عندما اتخذ ترومان قرارهاليهودية، 

السياسة العنصرية التي تنتهجها اسرائيل ضد الفلسطينيين في الداخل وفي الضفة والقطاع وفي الـشتات               
تعبير صارخ عن عنصرية مطلقة ترفض االعتراف بأي حق من الحقوق للشعب الفلسطيني وأبنائه فـي                

ن جميع هذا الحقوق معلقة على االرادة االسرائيلية التي تتميز بعدم االعتراف بهـا، وذلـك                وطنهم، اذ أ  
الفلسطيني ليس انسانا له حقوق مستقرة ثابتة في وطنه، وانما هو كـائن عليـه أن                . باالنتهاك اليومي لها  

ا ال تعتدي   وهي في هذ  . يرضى بما تترك له اسرائيل ومستوطنوها من مجاٍل في أية لحظة من اللحظات            
فقط على حقوق طبيعية معترف بها لكل انسان في وطنه، وانما تخالف أيضا قرار التقسيم الـذي تـستند             
اليه في شرعيتها، وتخالف تعهدها الرسمي لالمم المتحدة بااللتزام بذلك القـرار والقـرارات االخـرى                

إنها تخالف االتفاقيات الدوليـة     وفضال عن ذلك ف   . الخاصة بفلسطين عندما طلبت االنضمام لالمم المتحدة      
التي انضمت اليها والخاصة بحقوق االنسان، وفي مقدمتها االتفاقية الدولية للقضاء على جميـع أشـكال                

وقد قضت محكمة   . التمييز العنصري والعــــهد الدولي الخاص بالحقـــــوق المدنية والسياسية       
ملزمـــة باحترام المواثيق الدوليـة الخاصـة       العدل الدولية في قضية الجدار العنصري أن اسرائيل         

بحقوق االنسان بالنسبة للفلسطينيين في الضفة والقطاع، فضال عن التزامها بها فيما يتعلق بالفلسطينيين،              
  .السكان االصليين، الذين يحملون الجنسية االسرائيلية

 القيادات الفلسطينية والعربيـة     وال مفر في هذا السياق من االشارة الى الخطأ السياسي المطبق الذي جعل            
تتبنى الغاء قرار الجمعية العامة لالمم المتحدة الذي صنف الصهيونية على أنهـا شـكل مـن اشـكال                   
العنصرية والتمييز العنصري، كما أن ممثل السلطة الوطنيــــة الفلسطينية وافق على عـدم دمـغ               

د في جنيف في الستة الماضـية بعـد أن          اسرائيل بالعنصرية في مؤتمر ديربان الثــــانية الذي عق       
إنـه  . كانت قد دمغَتْ بذلك في ديربان االولى رغما عن امريكا والدول االوروبيــــة المناصرة لها             

قصر النظــر واالستعداد للتخــــلي عن الحقوق أحيانا والمكتسبات أحـــــيانا أخرى علـى            
 خطيرة قد ارتكبت ضد حقوق الشعب الفلسطيني        أخطاء. الصعـــيد الدولي في مقابل وعود ال تتحقق      

  . ممن يفترض أنهم حماة هذه الحقوق
مؤخرا أمام القضاء االسرائيلي نفسه بشكل أثار غضب المؤسـسة الدينيـة            " اليهودية"وقد ُأثير موضوع    

 فقد رفع يورام كانيوك الكاتب االسرائيلي المتزوج من مـسيحية، وعمـره           . وحماة العنصرية االسرائيلية  
 عاما، دعوى أمام المحكمة المركزية في القدس طالبا الموافقة على الغاء تسجيله في السجل المـدني                 81

وقد دعاه لرفـع هـذه      ". عديم دين "وفي بطاقته الشخصية بأن قوميته يهودي وتصنيفه بدال من ذلك بأنه            
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مت له المحكمة بذلك    وحك. الدعوى أن حفيده سجل في السجل المدني على أنه عديم دين بدال من يهودي             
وهكذا فقد اضطربت االمور بسبب الخلـط بـين القوميـة           . بدال من يهودي  " عديم دين "وسجل على أنه    

وبناء على هذا الوضع فقد صرح يـورام        . والدين واعتبار اليهودية قومية من جهة وديناً من جهة أخرى         
تيجة لهذا الحكم انهالت الطلبات علـى       ون. كانيوك بأنه ينتمي للشعب اليهودي الذي ال تعترف به اسرائيل         

" عقد الزوجية لعديمي الـدين    "ومؤخرا صدر قانون    . السجل المدني، وعلى المحامية التي كسبت القضية      
بشرط أن يكونوا مسجلين بهذه الـصفة فـي الـسجل           " عديمي الدين "الذي اعترف بالزواج الذي يتم بين       

هذه الفئة، وهو زواج لم يكن معترفا به في اسرائيل، ومـا            وهذا يعادل الزواج المدني، بالنسبة ل     . المدني
زال كذلك، مما اضطر الكثيرين البرام عقود زواجهم في الخارج بعيدا عن اجراءات الـزواج الـديني                 

  . وخضوع الزوجين لسلطة رجال الدين
يه أمام المحكمة   ويجب التذكير بأن حكم المحكمة المركزية هذا ليس نهائيا، وأن النائب العام قرر الطعن ف              

ولذا فإن كل ما يمكن أن      . العليا ليستقر رأي قانوني يكون ملزما للجميع بصدوره من أعلى سلطة قضائية           
يقال هو أن هذه بادرة تدل على وجود ازمة تتعلق بالهوية تتطلب حال يتجاوب مع العـصر ويتـصدى                   

 على اليهودية التي هـي فـي نظـر          للعنصرية واالكراه الديني اللذين يمارسهما الخاخامات المعاصرون      
الكاتب االسرائيلي كانيوك أكبر من هذا كله، هذه العنصرية التي سمحت لخاخامات اسرائيليين بأن يحثوا               
الجنود على قتل االطفال الفلسطينيين بحجة أنهم سيكونون، عندما يكبرون، أعداء لليهود، على حد قـول                

 هؤالء المجرمون الدعاة للقتـل دون حـساب مـن جانـب             ومع ذلك بقي  . هؤالء القتلة من رجال الدين    
التي يـسيرها أمثـال هـؤالء       " اليهودية: "الدولة. السلطات االسرائيلية مع أن القانون يجرم هذه االفعال       

  . تستحق أن تنزع عنها الشرعية
وقـف لـم    إن موقف الرئيس االمريكي ترومان يستحق التذكير به، تذكير خَلًفه من الرؤساء، حيث أنه م              

يتميز فقط باحترام الرئيس للدستور الذي أقسم على احترامه، وانما أيضا ألنه يثبت يوما بعد يوم أنه كان                  
بعيد النظر، ويجب على الفلسطينيين أن يتمسكوا به رافضين العنصرية االسرائيلية التي تسعى لتحويـل               

  . ية جمعاءالدين الى قومية شعوبية بدال من أن يظل دينا منفتحا على البشر
  18/10/2011، القدس العربي، لندن

  
  ليط التاليااطالق سراح ش .62

  عكيفا الدار
أو ناخبيهم اليمينيين الى اقتراح قانون سيسمى       / يبادر وزراء ونواب كنيست من اجل تسكين ضمائرهم و        

 وفـي   .الهدف الرئيس للقانون ان يقلل باعث منظمات االرهاب على اختطاف اسرائيليين          ". قانون شليط "
المختطفين االسرائيليين، على أسـاس     / حال االختطاف فان القانون يرمي الى تحديد ثمن لتبادل األسرى         

على حسب أنباء منشورة غير رسمية، يشتمل تقرير اللجنة علـى           . 2008توصيات لجنة شمغار في سنة      
لو . تطف اسرائيلي مخ/ أسير فلسطيني واحد مقابل كل أسير     / توصية بأال تحرر اسرائيل أكثر من سجين      

مقابـل كـم مـن األسـرى        (أن هذا القانون كان ساري المفعول لربما عاد شليط الى بيته في تـابوت               
  .ان إمضاء القانون هو حكم باالعدام على شليط التالي). الفلسطينيين؟

ان القيود التي ستوضع في أيدي متخذي القرارات ستقلل باعث المنظمات االرهابيـة علـى اختطـاف                 
ستـستغل حمـاس كـل فرصـة الختطـاف          . ئيليين بنفس قدر ردع عقوبة االعدام لمخرب منتحر       اسرا
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ان مكوث ألف من اخوة قـادة حمـاس فـي    ". مطلوب"اسرائيلي، كما ال تضيع اسرائيل فرصة الغتيال    
السجن مدة الخمس السنين والنصف االخيرة لم يخفض الثمن الذي طلبوه في التفاوض في اطالق سراح                

  .د نفذت الصفقة بسبب تغيير جوهري في نظام القوى االقليمي ال بسبب تغيير جوهري للسعروق. شليط
اجل، ان قضية شليط تثير الحاجة العاجلة الى تحديد تعليم إن لم نقل قانونا، ملزم فـي شـأن الـصفقات               

  :فاليكم مخطط اقتراح قانون تبادل أسرى مشتمال على تفسير. التالية
من قتل نفسا فكأنما قتـل      ): "موسى ابن ميمون  (مي للقانون يعتمد على كالم الرامبام       البرنامج القي : مقدمة

ان ضابط دين يؤيد في توجهه الحاخـام الـرئيس          ". الناس جميعا ومن أحيا نفسا فكأنما أحيا عالما كامال        
ـ          "السابق للجيش االسرائيلي، افيحاي رونتسكي وفحواه انه         ن كان يجب ان نرى شليط مثل ميـت ال تمك

دفع اسرائيليون حياتهم ثمن االحـتالل قبـل اطـالق سـراح            .  سينقل الى سالح المستودعات    -" اعادته
  .األسرى وسيظلون يدفعون لألسف الشديد ما ظل االحتالل مستمرا

ماذا سنفعل اذا اضطرت مروحيـة      : والتفسير. سيحدد سعر التبادل بحسب ظروف الحادثة فقط      : 1المادة  
ذات يوم الى القيام بهبوط اضطراري في قلب غزة؟ أنعرض على حماس أسـيرين              رئيس هيئة االركان    

مقابـل  ) وما هو تعريف طيار قتلت قنبلة ألقاها على حي سكني عـشرات االوالد؟            " (مع دم على األيدي   "
اطالق سراح رئيس هيئة االركان وقائد المنطقة الذي كان يصاحبه؟ وكيف سنتصرف اذا وقعت حافلـة                

؟ هل تُبلغ الحكومة االرهـابيين ان       )هذا هو التعريف الرسمي لحماس    (لدا في أيدي العدو     فيها خمسون و  
؟ وماذا سنفعل اذا هدد األوغـاد بقتـل         "خفيفا"القانون ال يمكّننا من اطالق سراح أكثر من خمسين أسيرا           

  .االوالد اذا لم تُلب مطالبهم؟
حتماالت تخليص المختطفين في سـالم، تخـصص        بعد ان تعلن الجهات االمنية بأنه انعدمت ا       : 2المادة  

تبرهن صفقة شليط على ان المـساومة ال        : والتفسير. الحكومة لفريق التفاوض مدة ال تزيد على شهرين       
ان التسويف يضعف ثقة الجمهور     . تضمن تخفيضا كبيرا للسعر، يعادل الثمن الذي يدفعه األسير وعائلته         

د، ويجعل الصفقة تبدو مثل خضوع لضغط الرأي العام أكثر من           بالتزام المستوى السياسي بسالمة الجنو    
  .ان تكون نتاج قرار مدروس

: والتفسير. ال ينسب رئيس الحكومة لنفسه فضل اعادة أسير وال يشارك في أي مراسم استقبال             : 3المادة  
  .2ُأنظر مؤخرة المادة 

: والتفسير. دأ الصفقات مثل صفقة شليط    ان يعبروا عن رأيهم في مب     " الشباك"ال يطلب الى قادة     : 4المادة  
يورام كوهين وعامي ايلون صفقات، وفي المقابل عارضـها آفـي ديختـر ويوفـال               " الشباك"أيد رئيسا   
  .من منهم أصدق؟: والتفسير. ديسكن
  الوزير الذي يؤيد بؤرا استيطانية ويعارض التفاوض مع المعسكر الفلسطيني الذي يعمل فـي              : 5المادة  

  
  

ستكون تأييدا لالرهاب   "رهاب حماس ويؤيد حل الدولتين، ال يستطيع ان يزعم ان صفقة أسرى             مواجهة ا 
  .وال داعي للتفسير). موشيه يعلون في نقاش الحكومة لصفقة شليط" (وتعزز حكومة حماس

  17/10/2011هآرتس 
  17/2011، وكالة سما اإلخبارية
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  :كاريكاتير .63
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