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   تحتفل باالسرى المحررينحماس ... "وفاء األحرار"إتمام المرحلة األولى من  .1

ئيس المكتب السياسي لحركة ر من القاهرة أن 18/10/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية ذكرت 
 كشف أن رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو وافق في اتفاق صفقة التبادل ،حماس خالد مشعل

  .بوساطة مصر على أضعاف ما طرحه الوسيط األلماني
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 قبيل مغادرتهم إلى دمشق ،أفرج عنهم إلى الخارجاألسرى الذين وقال مشعل خالل كلمة له أمام 
الوسيط األلماني أتى لنا باتفاق كان نتنياهو يقبله ثم رفضه، ثم تراجع عن ذلك وأتى "إن : ةوالدوحة وأنقر

وأضاف أن ما حققه الوسيط المصر اليوم هو أضعاف ذلك االتفاق، وهذا  ".باتفاق نحن رفضناه بعد ذلك
  ".يكفي حتى يعرف الجميع من الذي تراجع ورضخ لشروط اآلخر"

يجتهد نتنياهو في أن يبرر أمام الرأي العام اإلسرائيلي لماذا وقع على : "وخاطب أهالي األسرى قائالً
ليقل ما يشاء ويكذب ما يشاء، كيف حصلت فرصة الصفقة واالختراق، ولعله يتسلل خفية (...) الصفقة 

ليقل إن حماس غيرت أو تراجعت فال يهمنا ذلك ألن "تابع مشعل  ".إلى عقل الرأي العام اإلسرائيلي
  ". العام اإلسرائيلي يعرف قبل اآلخرين من الذي تراجعالرأي

الخبير المؤتمن الذي صبر طويال حتى أنجز " المحترم"وأوضح أن الصفقة أنجزت عندما توفر الوسيط 
  .معنى ذلك االتفاق، مقدما شكره لمصر وشعبها وتاريخها وجهاز مخابراتها العامة

 في الصفقة يعلم أن مزيدا من الوقت يمكن أن يضم بقية ولفت مشعل إلى أن لو كان المفاوض الفلسطيني
لكن أدرك مفاوضنا ومعنى أخونا المصري أن "األسرى ويعيدهم إلى أحضان أهلم ألطال المدة، مضيفًا 

  ".هذا السقف األعلى الذي يمكن أن تحملته الصفقة بعد خمس سنوات ضاريات
تحدث بها االحتالل عن رضوخ حماس لالحتالل، ودعا الجميع إلى عدم االستماع إلى األراجيف التي ي

إذا كان الجندي اإلسرائيلي عزيزا عند قومه : "وقال ".وهذا دين في أعناقنا"مؤكدا أن الفرحة غير مكتملة 
  ".فإن اإلنسان الفلسطيني أعز وأغلى، وشعبنا كله دفع الثمن من أجل ان يفرج عنكم

انتقلتم من موقع نضال إلى موقع نضال وما زالت  ":وخاطب األسرى المفرج عنهم للخارج بالقول
فلسطين تمأل قلوبكم كنتم في معركة، واالبعاد جريمة ولكن هذه لحظة استثنائية عابرة واألرض تنتظر 

  ".وإلى أن تعودوا أنتم في قلوب أمتكم
ا تحتاج وشدد على أن صفقة تبادل األسرى هذه صفحة مضيئة في تاريخ فلسطين وتاريخ األمة، رغم أنه

  .إلى استكمال صفحات
ولفت مشعل إلى أن هذه الصفقة صنعت ببطولة السواعد المقاتلة التي انتصرت على الجيش اإلسرائيلي 

، وفي العقل األمني للمقاومة بغزة الذي عتم على كل التكنولوجيا والتجربة "الوهم المتبدد"في عملية 
  .صفقةاإلسرائيلية االمنية فأجبرت على أن تدفع ثمن ال

فالعقل األمني الفلسطيني المناضل .. وأشار إلى أن إخفاء شاليط خمس سنوات بغزة إعجاز تفخر به األمة
انتصر على العقل األمني اإلسرائيلي بكل تكنولوجيا التجسس ثم صفحة هذه الصفقة المباركة صنعت 

  ".بالصبر الجميل
ن الحصار والضرب واالغتياالت ولفت إلى أن غزة دفعت ثمنا باهظا على مدار خمس سنوات م
  .واالعتداءات، وكانت ذروتها الحرب على غزة قبل نحو ثالث سنوات

هنا التفاوض الذي يمتلك ورقة "ونبه مشعل كذلك إلى نموذج التفاوض الذي قدمته حركة حماس، مضيفًا 
  ".القوة فيجبر اآلخر على دفع الثمن مع عقل ذكي، ونفس ثابت، وعدم االستعجال

رئيس المكتب السياسي لحماس على أن حركته ما نظرت إلى الصفقة بحزبية، مشيرا إلى أن وأكد 
األسرى الذين أفرج عنهم من كافة الفصائل، مشيرا إلى أن كثيرين من األسرى بقوا في السجن من 

  .قيادات حماس وجميع الفصائل
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ل انجاز اتفاق المصالحة ودعا إلى استثمار الوحدة الذي تجلت في استقبال األسرى اليوم من أج
  .الفلسطينية الذي تم التوقيع عليه بداية مايو الماضي

دعوته حينها للقاء ثنائي في "وأشار مشعل إلى أنه تحدث مع الرئيس محمود عباس األسبوع الماضي و
 القاهرة األسبوع المقبل لمناقشة سرعة انجاز المصالحة والمراجعة السياسية الشفافة لمسارنا السياسي

خذوا من : "وقال".الفلسطيني للوصول إلى استراتيجية مشتركة خاصة في ظل انسداد األفق السياسي
فمن يذهب إلى طاولة المفاوضات وال .. درس مفاوضات صفقة التبادل درسا في ادارة القرار السياسي

  ".يملك أوراق قوة ال يحقق شيئا، فعدونا ال يعطي إال مكرها وتحت الضغط
إسماعيل هنية، رئيس الحكومة الفلسطينية بغزة،  أن 18/10/2011لسطين أون الين،  فموقعونشر 
  خالل كلمته في االحتفال المركزي الذي اقامته حركة حماس الستقبال وتكريم األسرى المحررين،اعتبر

 ، مشددا على أن هذه"نقطة تحول إستراتيجي في الصراع مع العدو الصهيوني"أن صفقة تبادل األسرى، 
  ". بالمقاومة حررنا األرض وحررنا اإلنسان: "وقال. الصفقة قدمت درساً بإمكانية تدمير الكيان الغاصب

إنه يوم : "لتكريم األسرى المحررين" عهد الياسين.. وفاء األحرار"وقال هنية، في كلمته خالل مهرجان 
نية مصدر عز وفخر لهذا الشعب من أيام فلسطين، هذه الصفقة التي أبرمتها هذه الحركة المجاهدة الربا

  ". مع الفصائل األخرى
أولهما أن تضم هذه الصفقة من مختلف : عندما أبرمت الصفقة التزمت بأمرين أساسيين"وشدد على أنه 

القوى والفصائل والشخصيات الفلسطينية من مختلف تيارات الحركة األسيرة خلف قضبان االحتالل، 
  ". والثاني اشتملت جميع المناطق

لم تنطلق هذه الحركة المدعومة من الحكومة من رؤية فئوية ولم تنطلق خالل المفاوضات الشاقة : "وقال
  ". من أبناء حماس وإنما من القيم الوطنية

وضعنا الخالف وجعلنا االنقسام وراء ظهورنا من أجل هؤالء األبطال، فكان من بين "وأضاف 
 الجهاد اإلسالمي والجبهة الشعبية والديمقراطية وفدا المحررين من أبناء حماس وأبناء فتح وأبناء

والمقاومة الشعبية ومن جبهة النضال وفتح االنتفاضة ومختلف ألوان الطيف السياسي لتؤكد أننا شعب 
  ". هذه رسالة على وحدة شعبنا"وأشار إلى أن الصفقة شملت أسيراً مسيحياً، وقال ". واحد

هذه رسالة أخرى من الضفة والقدس "، وقال "وحدة األرضحماس حرصت على "وشدد هنية على أن 
 والجوالن وهي بذلك رسمت خارطة حدود فلسطين في الوقت الذي يحاول البعض أن يرسم حدود 48و

  ". 1967فلسطين بحدود 
لن ننساكم "، وتوجه إلى هؤالء بقوله "ال مساومة على حرية األسرى في سجون االحتالل"وأكد على أنه 

  ". طال واإلفراج عنكم دين في أعناق الشعب الفلسطينيأيها األب
، مشيداً بصبر وثبات "أقول لمن وصف أسر شاليط بالمغامرة، إن أسرانا يستحقون كل المغامرات: "وتابع

  . وصمود أهالي غزة وتضحياتهم التي قادت إلى هذه اللحظة التاريخية
ضي الذي خاض مئات الجلسات ليصل لهذه اللحظة وتوجه رئيس الوزراء الفلسطيني بالتحية للطاقم التفاو

  ". هذا نموذج مفاوض فلسطيني جديد"التاريخية، وقال 
وأكد أن الحكومة ستقوم بالواجب على أكمل وجه تجاه األسرى المحررون من الضفة الغربية المفرج 

  . هم أسيراً، داعياً أهالي القطاع إلى احتضانهم وإكرام165عنهم إلى غزة وعددهم قرابة 
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    على اإلفراج عن دفعة من األسرى " إسرائيل" مع اًاتفاق أن هناك عباس يعلن .2
 قال الرئيس محمود عباس إن هناك اتفاقا مع الحكومة اإلسرائيلية السابقة إلطالق دفعة مماثلة :رام اهللا

  . بوعودهاءمن األسرى بعد هذه الدفعة، مطالبا إياها الوفا
 وآالف المواطنين الذين تجمعوا في مقر الرئاسة بالمقاطعة الستقبالهم، وقال مخاطبا األسرى المحررين

سترون نتائج نضالكم في الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، كانت قضيتكم وال زالت في "اليوم الثالثاء، 
نا قلوبنا في عقولنا في وجداننا حيثما حللنا في كل مكان في كل محفل عربي أو دولي، ال هم لنا إال أخوت

إن :  وقال."وإخواننا األسرى وها نحن نرى كوكبة منهم اآلن واآلتي إنشاء اهللا قريب وقريب جدا
تضحياتكم وجهدكم وعملكم لم يضع سدى، فأنتم عملتكم وناضلتم وضحيتكم وسترون نتائج نضالكم في 

  .الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس
البد لنا أن ": لت كل الجهود إلطالق سراح أخوتنا وأخواتنا، وقالوحيا األخوة في مصر العزيزة، التي بذ

نحيي مصر العزيزة، التي بذلت كل الجهود إلتمام المصالحة الوطنية الفلسطينية، منوها إلى أن 
  ."المصالحة بدأت من السجون من وثيقة العمل الوطني، حتى وصلت إلى وصلت إليه وستنجز بإذن اهللا

 األسرى، رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك إلى جانب القيادي في حماس كما شارك في استقبال
  .حسن يوسف الذي ألقى كلمة في المهرجان

  18/10/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  األسيرات التسع سيشملن ضمن الدفعة الثانية: حكومة هنية .3
هذا االنجاز " الحكومة بغزة محمد عوض أن اعتبر وزير الخارجية والتخطيط في: يوسف الشايب

الوطني لكل األحرار في العالم العربي واإلسالمي، للتأكيد على ضرورة حل قضية األسرى، ودعوة 
 ".القيادات السياسية في الدول الغربية، وبخاصة األوروبية، للضغط على سلطات االحتالل لإلفراج عنهم

الصفقة حققت إيجابيات كثيرة، جاءت نتاج مفاوضات ممتدة،  "من األراضي المحتلة إن" الغد"وأضاف لـ
عبر وسيط، منذ ثالث سنوات، رغم أن هناك بعض النقاط لم يستطع المفاوض تحقيقها، ومنها عدم 

وبين أن  ".شمول قيادات كبيرة، ولكن ذلك من طبيعة التفاوض إذ ال يستطيع المفاوض تحقيق كل شيء
، في إشارة إلى قضية تسع أسيرات تبين أخيراً عدم "طل تنفيذ االتفاقيةعقبات اللحظة األخيرة لم تع"

أنهن سيشملن ضمن الدفعة الثانية " فقط، إال 27 اإلجماليشمولهن بالصفقة لالعتقاد بأن عدد األسيرات 
  .، وفق عوض"منها

  19/10/2011الغد، عمان، 
  

  رائيلي عن قطاع غزةإقفال ملف شاليط يتطلب رفع الحصار اإلس :"تنفيذية المنظمة" .4
 أعربت اللجنة التنفيذية عن تقديرها الكبير لخطوة اإلفراج عن مئات األسرى من سجون :رام اهللا

االحتالل، واعتبرتها ثمرة لصمود األسرى ونضال الشعب الفلسطيني بكل قواه وفصائله لنيل حريتهم 
برئاسة الرئيس محمود عباس في مقر وأشارت اللجنة التنفيذية، في بيان صحفي عقب اجتماعها  .الكاملة

الرئاسة بمدينة رام اهللا، ظهر اليوم الثالثاء، تاله أمير سر اللجنة ياسر عبد ربه، إلى أملها بأن تكون هذه 
الخطوة هي مقدمة من أجل اإلفراج عن كل األسرى من سجون االحتالل، ومن أجل إنهاء معاناتهم التي 

  .طالت واستمرت لسنوات طويلة
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وشددت اللجنة على أن إقفال ملف   اللجنة التنفيذية أن هذه الخطوة يجب أن تتبعها خطوات الحقة،وأكدت
شاليط يتطلب رفع الحصار عن قطاع غزة من قبل إسرائيل، وإلغاء كل اإلجراءات والترتيبات التي 

فلسطيني في فرضت على قطاع غزة وأدت إلى استمرار المعاناة خالل السنوات الماضية ألبناء الشعب ال
  .القطاع

  18/10/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  على مشعل إجراء االنتخابات في أقرب وقت ممكنعباس سيطرح : حنا عميره .5
أبلغ الرئيس محمود عباس اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية انه  :عبد الرؤوف أرناؤوط

 انتخابات إجراءب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في اجتماعهما المقبل سيطرح على رئيس المكت
وقال حنا عميره، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير  .فلسطينية مبكرة في اقرب وقت ممكن

 إلى الخالف الموجود بشأن تشكيل الحكومة فان االتجاه هو التوجه ضوءفي ": "األيام"الفلسطينية، لـ
ية وتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني في اقرب وقت ممكن وذلك في شهر كانون انتخابات رئاس

  ". مع خالد مشعلاألمرالرئيس قال انه سيبحث : "وأضاف"  شباط المقبلينأوالثاني 
  19/10/2011األيام، رام اهللا، 

  
  "الرباعية" دعوة رسمية للقاء ممثلي تسلمت  التحريرمنظمة: عريقات .6

 عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين صائب.قال د: القدس
إن منظمة التحرير تسلمت أمس دعوة رسمية من اللجنة الرباعية لالجتماع ": األيام"الفلسطينيين، لـ

تلقينا الدعوة من اللجنة : " عريقاتوأضافبممثليها في القدس في السادس والعشرين من الشهر الجاري، 
قبلنا الدعوة وسيكون هذا  الرباعية الجتماع مع مندوبيها يوم السادس والعشرين من الشهر الجاري وقد

 بحل الدولتين اإلسرائيلية تأكيدنا على وجوب التزام الحكومة إلى إضافة األعمالالموضوع على جدول 
ونوه عريقات  ".القدس بما في ذلك في اإلسرائيلية ووقف النشاطات االستيطانية 1967 حدود أساسعلى 
 اإلسرائيلي االجتماعات مع اللجنة الرباعية ستكون منفصلة عن االجتماعات التي سيعقدها الجانب أن إلى

  .مع اللجنة الرباعية
 19/10/2011األيام، رام اهللا، 

  
   االستيطانية"إسرائيل" األمم المتحدة ضد سياسة إلىشكوى فلسطينية  .7

 األمم المتحدة إلقرارها بناء وحدات إلىنية شكوى ضد إسرائيل قدمت السلطة الفلسطي: نيويورك
وجاء في الشكوى . استيطانية جديدة وانتهاكها القانون الدولي وجهود المجتمع الدولي إلحياء عملية السالم

 األول تشرين 14التي وقعها السفير الفلسطيني في األمم المتحدة رياض منصور أن إسرائيل أقرت في 
 وحدات استيطانية في حي بيت صفافا في القدس الشرقية، وأن توسيع 2610لحالي بناء ا) أكتوبر(

 سيكمل طوقاً من المستوطنات غير القانونية حول القدس "جفعات هماتوس غير القانونية"مستوطنة 
إن أنه بموجب القانون الدولي ف"وأكد منصور . الشرقية في محاولة لعزلها تماماً عن باقي الضفة الغربية

جميع المستوطنات اإلسرائيلية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية 
  ."وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي والتزامات إسرائيل بموجب خريطة الطريق
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غير الوضع الحرج لألسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية نتيجة اإلجراءات العقابية "أن  إلىولفت 
  . "القانونية التي تتخذ ضدهم من قبل سلطات االحتالل، على رأسها السجن االنفرادي

 19/10/2011الحياة، لندن، 
 
 

  فرحون بالصفقة موجوعون لبقية األسرى: النائب حسن يوسف .8
أكد القيادي في حركة حماس حسن يوسف أن نهج إطالق المعتقلين في سجون :  يوسف الشايب-رام اهللا 
  ".إذا قبل االحتالل أن نعتمد عليها"ل في هذه الصفقة هو نهج ناجح، باإلضافة إلى وسائل أخرى االحتال

ها هم الحضور واألسرى المحررين :  في الضفةوقال في كلمته خالل استقبال األسرى المحررين
بيتك والقوى الوطنية واإلسالمية وشعبنا بأسره هنا وفي غزة وكل مكان جئناك يا سيدي الرئيس إلى 

  .لنؤكد على وحدة شعبنا
بقدر ما نحن مسرورون باإلفراج عن هذا العدد إال أننا موجوعون في نفس الوقت ألنه بقي لنا : وأضاف

إخوة في السجون والمعتقالت، وقال إن الشعب الفلسطيني بكل مكوناته لن يهدأ له بال ولن تقر له عين 
 .حتى يتم تأمين اإلفراج عن كل اإلخوة المعتقلين

إننا نؤكد على ضرورة إنجاز الوحدة وإنجاز المصالحة لنقف جميعاً ونصطف يداً واحدة من : وتابع قائالً
  .أجل لجم السياسات اإلسرائيلية من استيطان وتهويد والتي تتنكر لحقوق شعبنا الفلسطيني
  19/10/2011الغد، عمان، 

  
  ية لإلفراج عن باقي األسيراتجهود مصروتوقيع ال على "إسرائيل"أجبرت حماس : أبو مرزوق .9

موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب الـسياسي  أن   18/10/2011،  المركز الفلسطيني لإلعـالم    ذكر
تقوم بها السلطات المصرية من أجل      " جهود كبيرة "، كشف النقاب عن     "حماس"لحركة المقاومة اإلسالمية    

  .بادل األسرى مع االحتالل اإلفراج عن األسيرات التسعة اللواتي لم تشملهن صفقة ت
اعتقد في الغالب سيكون اإلفـراج      "،  )10-18(وقال أبو مرزوق، في تصريح تلفزيوني له اليوم الثالثاء          

 أسيرا سيفرج عنهم بعد شهرين مـن        550عن األسيرات ضمن المرحلة الثانية من الصفقة، والتي تشمل          
  ".اء من السجون اإلسرائيليةهذا التاريخ، ألن االتفاقية تنص على خروج جميع النس

نشكر الجهود المصرية على هذا الجهد المميز       : "وأشاد بالجهود المصرية في صفقة تبادل األسرى، قائالً       
  ".الذي بذله سواء كان في التفاوض أو في إجراءات عملية التبادل مع االحتالل

نها مسألة فك الحصار الكامـل عـن        وحول ما تقوله الصحافة العبرية بأن في هذا االتفاق بنودا سرية، م           
ليس هناك بنوداً سرية، نحن ذكرنا كل بنوده، هنـاك بنـد            ": "حماس"قطاع غزة، قال القيادي في حركة       

يقول إن على إسرائيل أن تراجع كل اإلجراءات التي وضعتها بعد أسر شاليط وتتوقف هذه اإلجراءات،                
  ". وهذا بند موجود وليس سريا

 ان   محمـد رضـوان    نقالً عن مراسلها     رفح المصرية  من 18/10/2011 الين،   فلسطين اون واضافت  
  . على توقيع صفقة تبادل األسرى) إسرائيل(الدكتور موسى أبو مرزوق، أكد أن حركته أجبرت 

، على أن موافقة حركته على صفقة التبادل جاءت بعد أن "فلسطين"وشدد أبو مرزوق في تصريح لـ
  ". حماس" إنجازاً وحدثاً تاريخياً يحسب لحركة حققت شروطها، وهو ما يعد
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 والقدس، وتقليص حجم اإلبعاد إلى الحد 48على شمول الصفقة ألسرى ) إسرائيل(وأوضح أن موافقة 
حماس وقعت على "وأكد أن . من القادة عجل من إتمام الصفقة% 60الذي أصبح مقبوالً، واإلفراج عن 

ألننا لم نسيس قضية تحرير األسرى والنضال من أجل "ة والدولية الصفقة دون االلتفات للظروف اإلقليمي
من صفقة تبادل األسرى الفلسطينيين "وعبر أبو مرزوق عن سعادته إلتمام المرحلة األولى ". ذلك

  ". بالجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط
د من اإلخوة القادة إال أننا نشعر بالكثير من األسف لعدم اإلفراج عن عد: "واستدرك أبو مرزوق بالقول

مروان البرغوثي وأحمد سعدات وإبراهيم حامد وحسن سالمة وعباس السيد وعبد اهللا البرغوثي "
  ".وغيرهم

  
   يدعو المقاومة إلى تحرير كافة األسرىالسنواراألسير المحرر يحيى  .10

ومة ، فصائل المقا2011-10-18دعا القيادي في حماس األسير المحرر يحيى السنوار، الثالثاء 
الفلسطينية إلى خطة عملية ترصد لها اإلمكانات من أجل تحرير باقي األسرى من سجون االحتالل 

  . اإلسرائيلي
أدعو من أجل تحرير : "وقال السنوار خالل كلمته في مهرجان استقبال األسرى في ساحة الكتيبة بغزة

سام، أن يأخذوا على عاتقهم تحرير كافة قادة فصائل المقاومة، وأخص بالذكر كتائب الشهيد عز الدين الق
  ". باقي األسرى في القريب العاجل

يجب أن يتحول ذلك إلى خطة عملية يشرعوا في تنفيذها وترصد لها اإلمكانات على الفور، : "وأضاف
إما أن يدفع العدو الثمن أو يحطم مبدأ "، مشدداً على أنه "فعدونا البد أن يقع بين المطرقة والسنديان

  ". وامل وجوده وهو التكافل وإال سيتفكك هذا الكيانأساسي لع
وطالب كل من لديه القدرة أن يشارك في هذا األمر، الفتاً إلى أن األسرى يتعرضون لمعاناة شديدة 

تركنا أفئدتنا ومهج قلوبنا تركنا أرواحنا في السجون، تركنا القائد القسامي " :وقال. تعرض حياتهم للخطر
 بخطف الجندي نسيم تولداني لمحاولة تحرير الشيخ احمد ياسين، تركنا حسن محمود عيسي الذي قام

  ". سالمة، والكثيرين من قادة كتائب القسام وسريا القدس ومن كافة الفصائل
واهللا خرجنا ونحن نشعر أننا تركنا قلوبنا وراءنا، هذا الكالم ال يمكن أن ينقص من هذا اإلنجاز "واضاف 

ومقاومتها فهي المرة التي تجري فيها صفقة تبادل لألسرى داخل األرض الضخم في تاريخ شعبنا 
  ". الفلسطينية وعليها وبمثل هذا الحجم

وشدد على أنها المرة األولى التي يفرج عنها مثل هؤالء اإلخوة كماً ونوعاً، ففيهم من ظن العدو أنه قادر 
وقال . ات تدرب وتعد للمعركة الفاصلةعلى قهرهم في سجونهم وأنه فحولنا زنازين سجونه إلى أكاديمي

  ". هذا نصر عظيم حققه شعبنا حققته مقاومة حققته كتائبنا المظفرة"
ننظر إليه مجرد مبشر من المبشرات التي يسومها اهللا إلينا ليثبت قلوبنا ويزيد يقيننا أننا على "وأضاف 

  ". القريب العاجل إن شاء اهللاموعد أن هذه الكتائب ستجتمع في باحات المسجد األقصى المبارك في 
نحن نعيش هذا الحفل الوطني الكبير ال ننسى أولئك الذين غرسوا الغرس األول من الشهداء : "وقال

  ". للمقاومة والجهاد ولمقارعة العدو وتحديداً لمن غرس الغرس األول في نفوسنا
 

  18/10/2011فلسطين اون الين، 
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  اإلفراج عن حرائر فلسطين اكبر انجاز: ن من عزل عسقالسربتحسن سالمة في رسالة  .11
" حماس"أكد القيادي في كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية 

  . األسير حسن سالمة، أن اإلفراج عن حرائر فلسطين اكبر انجاز
يكفي : "2011-10-18 وقال األسير سالمة في رسالة سربت من داخل عزله في سجن عسقالن، الثالثاء         

فو اهللا لو لم تنجز الصفقة إال باإلفراج عن األسيرات لكانت أكبر            . فخرا لكم اإلفراج عن حرائر فلسطين     
  ". إنجاز فكيف وهي قد أخرجت رغم أنف المحتل عن عمداء األسرى وأصحاب المؤبدات

دة اهللا وأنا أعلم أنكم بذلتم كل       كنت أتمنى أنا وجميع إخواني الباقين أن نكون معكم لكن هذه إرا           : "وأضاف
  ".  ال راد لقضاء اهللانما تستطيعون لك

لكننا ما زلنا نعيش بعهدكم لنا الذي هو عهد األبطال وهذا يكفينـي ألنكـم مـن وعـدتم                   : "وتابع سالمة 
  ". وصدقتم فكانت هذه الصفقة وكان هذا وعد األحرار

 18/10/2011فلسطين اون الين، 
  

  "كتائب القسام" منحيط به مجموعة  وصل إلى مصر تطشالي .12
، إذ تـسلَّمه    »معقـدة «بدت عملية تسليم غلعاد شاليت الى الجانب اإلسرائيلي         :  جيهان الحسيني  –القاهرة  

عند معبر رفح، كما تسلم أيضاً األسرى الفلسطينيين الـذين          » حماس«الجانب المصري أمس من حركة      
  .رون إلى قطاع غزةتوجه بعضهم إلى الضفة الغربية، فيما توجه آخ

ووسط الترقب، دخل شاليت في تمام الساعة العاشرة وخمس دقائق صباح أمس بتوقيت القاهرة، بصحبة               
أحمد الجعبري، معبر رفـح تحـيط       » حماس«الجناح العسكري لحركة    » عز الدين القسام  «رئيس كتائب   

. تائب نافذ صبيح ورائد العطـار     بهما مجموعة كبيرة من المسلحين من الكتائب، ظهر منهم القادة في الك           
  .كان يستقلها مع قادة كتائب القسام» ماغنوم«وترجل شاليت من سيارة من نوع 

وكان في استقبال شاليت وفد مصري رفيع المستوى اصطحبه إلى مقر االستخبارات المصرية في معبر               
 من الصليب األحمر الدولي     رفح، وتم إجراء لقاء سريع معه لالطمئنان عليه، ثم انضم إلى االجتماع وفد            

ثم التقى  . وبدا شاليت نحيالً زائغ العينين    . برئاسة الدكتور موسى أبو مرزوق    » حماس«ووفد من حركة    
، »حماس«وفد أمني إسرائيلي شاليت فى معبر رفح وأجريت له بعض الفحوصات الطبية وهو في حوزة                

  .قبل السماح بإطالق األسرى الفلسطينيين
وفد اإلسرائيلي على شاليت، أفرج عن نصف عدد المحررين، ثم تحفَّظ الجانب المصري            وعندما اطمأن ال  

.  أسـيراً  477على شاليت ليتم اإلفراج عن النصف الثاني من المرحلة األولى من الصفقة، التي تـضم                
. ليةوقامت مصر بدورها بتسليم شاليت إلى الجانب اإلسرائيلي الذي قام بنقله إلى داخل الحدود اإلسـرائي               

ودخل األسرى الفلسطينيون المحررون إلى معبر رفح يستقلون عدداً من الحافالت ملـوحين بعالمـات               
ووفـد أمنـي    » حمـاس «النصر ومكبرين، وسط أجواء مفعمة بالفرحة، واستقبلهم أبو مرزوق ووفـد            

  .مصري
از للشعب كله وللمقاومة    ليوم تاريخي ويوم سعيد جداً للشعب الفلسطيني، وهذا إنج        «وقال أبو مرزوق إنه     

 أسيراً، وإلـى    90 أسيرة، توجه إلى الضفة منهم       27 أسيراً و  450وأضاف أنه خرج اليوم     . »الفلسطينية
  .، والباقون تم نقلهم إلى قطاع غزة14القدس 



  

  

 
 

  

            12ص                                     2297:                العدد19/10/2011األربعاء  :التاريخ

 أسيراً إلى كل من قطر وتركيا وسورية، وأشار إلى أن الجزء الثاني مـن               40وأشار إلى أنه سيتم إبعاد      
  .سيتم تنفيذه في غضون الشهرين المقبلينالصفقة 

عزت الرشق، بأن عملية تسليم وتسلم األسرى كانت معقدة جداً، وتم           » حماس«وصرّح القيادي في حركة     
وأعرب عن شكره العميق لجهاز االسـتخبارات المـصرية         . خاللها اتخاذ التدابير األمنية إلتمام الصفقة     

  .الذي قام بدور كبير في هذه العملية
  19/10/2011الحياة، لندن، 

  
  يحيي طاقم المفاوضات الفلسطيني بالصفقة: عبد اهللا أبو سمهدانة .13

عبد اهللا أبو سمهدانة، طاقم المفاوضات الفلسطيني  حيا أمين سر الهيئة القيادية العليا لحركة فتح الدكتور
األراضي الفلسطينية الذي أشرف على صفقة تبادل األسرى لكسرة معايير االحتالل حول أسرى القدس و

  . ، وذوي األحكام العالية1948المحتلة عام 
إن تحريركم دين في : "وقال أبو سمهدانه في كلمته خالل مهرجان استقبال األسرى في ساحة الكتيبة بغزة

رقابنا جميعاً نحن الفلسطينيين عناصر وكوادر وقيادات ألنكم أنتم الذين أشعلتم شعلة الجهاد والنضال في 
  ".  دياجير الظالم، وحولتم المعتقالت إلى أكاديميات للثورة والمقاومةأحلك

 18/10/2011فلسطين اون الين، 
  

   لنا بال حتى نغلق سجونكميهدألن :  للصهاينة"القسام" .14
أنه لن " حماس"أكّدت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية : غزة

   .- بإذن اهللا-ى تغلق السجون من خلف األسرى البواسل واألسيرات الماجدات يهدأ لها بال حت
عقب استكمال ) 10-18(وقالت الكتائب في كلمة وجهها الناطق باسم الكتائب أبو عبيدة، اليوم الثالثاء 

ا لئن طوي فصل من الملحمة كنّا قد أقسمنا على الوفاء به، فم"المرحلة األولى من صفقة وفاء األحرار 
  ".زالت هناك فصول ال محالة سنخوضها متوكلين على اهللا ببصيرة وتحد وندية لقيادة العدو الذليل

لقد بذل مفاوضونا األبطال جهودا مضنية، ولكن للظروف المعقّدة التي الزمت عملية التفاوض "وأضاف 
زهرة أعمارهم في منذ بدايتها لم يتيسر إنهاء عذابات أخوة آخرين ممن قضوا عشرات السنين من 

  ".االعتقال القاهر و العزل في زنازين الجالد الصهيوني
لقد كتبت عليكم "ووجهت كتائب القسام رسالة شديدة اللهجة إلى مواطني العدو الصهيوني قالت فيها 

قيادتكم ملحمة جديدة تتجرعونها ألنه ما كان لها أن ترفض اإلفراج عن من أنهكته األمراض واإلذالل 
  ".ة عشرات السنينطيل

  18/10/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   محددة لزيارة مشعل إلى األردنلمواعيدالرشق ال وجود  .15
عزت الرشق األنباء التي تحدثت     " حماس"نفى عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية        : القاهرة

، في  )20/10(مان، بعد غد الخميس     عن أن رئيس المكتب السياسي للحركة سيزور العاصمة األردنية ع         
  ".غير دقيقة"سياق وساطة قطرية بين الحركة واألردن، وأكد أن هذه األنباء 
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هناك اتصاالت وأفكار لترتيب زيارة لرئيس "أن " قدس برس"وأوضح الرشق في تصريحات خاصة لـ 
". ها بعد بشكل نهائيالمكتب السياسي للحركة خالد مشعل إلى العاصمة األردنية لم يتم تحديد موعد

حتى اآلن ال توجد مواعيد دقيقة لهذه الزيارة، هناك اتصاالت لترتيب مثل هذا التواصل لكن لم يتم " وقال
  .، على حد تعبيره"تثبيت أي شيء

  18/10/2011قدس برس، 
  

  ض السجون من االسرىيماضون في خطف الجنود حتى تبي ":معا" مجاهد لـأبو .16
اطق باسم لجان المقاومة الشعبية اليوم الثالثاء أن المرحلة األولى من صفقة تبادل             أكد أبو مجاهد الن   : غزة

 أسيرا  294األسرى تمت بشروط المقاومة الفلسطينية، مؤكدا إلى اكتمال وصول عدد األسرى المحررين             
  .وأسيرة إلى قطاع غزة

ـ       لقاء األحبة واحتفاء أبنـاء      اليوم اكتملت فرحة الشعب الفلسطيني في     " معا"وقال أبو مجاهد في حديث ل
الشعب الفلسطيني بالمقاومة التي أنجزت هذا االنتصار، وأتمت المرحلة األولي مـن الـصفقة بـشروط                

  .المقاومة
وأكد أبو مجاهد أن المقاومة ماضية على هذا الطريق حتى انتزاع الحريـة لجميـع األسـرى اإلبطـال          

هدى أبو مجاهد هذا االنتصار إلى روح شـهداء         كما أ  .وماضون حتى تبيض السجون من كافة األسرى      
وشـكر   .حامد الرنتيسي من الوية الناصر صالح الدين ومحمد فروانة من جيش اإلسالم           " الوهم المتبدد "

  .الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية المقاومة على هذا االنتصار واالنجاز التاريخي
  18/10/2011وكالة معا اإلخبارية، 

  
  عضو المجلس الثوري لحركة فتح ديمتري دلياني في القدس تقل تع"إسرائيل" .17

 اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي صباح أمس، عضو المجلس الثوري لحركة فـتح ديمتـري               : رام اهللا 
واعتبرت حركة فتح، اعتقـال دليـاني،       . دلياني، وباشرت بالتحقيق معه في سجن المسكوبية في القدس        

الفلسطينيين المقدسيين، وضغطاً ممنهجاً على الشخصيات والمؤسسات الوطنية،        انتهاكاً لحقوق المواطنين    
  .داعية الى ضغط عالمي لإلفراج عن دلياني

  19/10/2011الغد، عمان، 
  

  طوارئ في مطار القاهرة وطائرة قطرية تنقل مشعل واألسرى المبعدين .18
 40الطوارىء قبل تـأمين سـفر       أعلنت أجهزة األمن المصرية بمطار القاهرة، أمس، حالة         : )وكاالت(

  . أسيراً فلسطينياً خالل نقلهم من المطار إلى ثالث دول قررت استضافتهم في إطار تنفيذ صفقة التبادل
وكشفت المصادر قيام مشعل بزيارة عاجلة إلى قطر إلطالع القيادة القطرية على التفاصيل النهائية لتنفيذ               

  .وقيت الذي سيتم فيه سفر األسرىالصفقة قبل وصوله إلى مصر، ولم تحدد الت
وصرحت المصادر أن طائرة قطرية خاصة تنتظر مشعل في أرض المهبط بالمطار لنقله إلـى دمـشق                 

وقالت إن الطائرة التابعة للديوان األميري القطري كانت قد نقلت مـشعل إلـى              . خالل الساعات المقبلة  
.  إلى إحدى المدن العربية يرجح أن تكون دمشق        القاهرة، االثنين، ومازالت تنتظره لحين نقله مرة أخرى       



  

  

 
 

  

            14ص                                     2297:                العدد19/10/2011األربعاء  :التاريخ

هناك توقعات بأن يصطحب مشعل على نفس الطائرة الخاصة، األسري المبعـدين لتنقـل              “وأضافت أن   
  .”الباقين منهم إلى تركيا وقطر

 أسيراً بعد انضمام أحـالم تميمـي        42 أسيراً أو    40ولم تؤكد المصادر عدد األسرى الذين سيبعدون إما         
التي رفضت البقاء في قطاع غزة على أن يتحدد فيمـا بعـد             ” آمنة منى ”رر إبعادها إلى األردن و    التي تق 

  .الدولة التي تستضيفها
من جهته، قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إن عشرة فلسطينيين سيصلون إلى تركيـا فـي                  

كما نقلت وكالـة أنبـاء      . اهرة لنقلهم وأبلغ الصحافيين أن طائرة تركية في طريقها إلى الق        . إطار الصفقة 
األناضول عن دبلوماسيين أتراك لم تذكر أسماءهم القول إن بعض األسرى الفلسطينيين جـرى إطـالق                

  .  منهم10سراحهم شريطة ترحيلهم، وأن أنقرة وافقت على استضافة 
  19/10/2011الخليج، الشارقة، 

  
  أهداف شعبنا تتحقق بالمقاومة: سعدات .19

كد األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين األسير أحمـد سـعدات أن أهـداف الـشعب                 أ: رام اهللا 
  .الفلسطيني يتم تحقيقها بالمقاومة

المقاومة حررت األسرى، وأنها الطريق الوحيـد     : "وقال سعدات في رسالة حملها أحد محاميه الثالثاء إن        
جازٍ فلـسطيني علـى مـدار سـنوات الثـورة           لتحقيق باقي أهداف شعبنا وأنها الدافع األساسي ألي إن        

  ".المعاصرة
هذه ليست آخر معركة، فنحن ماضون في الدفاع عن أهداف شعبنا وسنواصل ملحمة الحريـة               "وأضاف  

  ".مستمدين الصمود واإلرادة من تضحيات أبناء شعبنا وكل أحرار العالم
ال مستمرا في إضرابه عن الطعام      يذكر أن األسير القيادي سعدات الذي نقل لمستشفى سجن الرملة ما ز           

لألسبوع الثالث على التوالي، احتجاجا على الممارسات العنصرية التي يتعرض لها األسرى في سـجون               
  .االحتالل

  18/10/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

  "لن تكون األخيرة" تبادل األسرى وتؤكد أنها صفقةسرايا القدس تبارك  .20
، الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، جهود المقاومـة           "سرايا القدس "باركت  : رام اهللا 

  ".النوعية" وفاء األحرار"التي أثمرت عزاً ونصراً في صفقة "الفلسطينية 
بأحر التهاني "نسخة عنه " قدس برس"، تلقت )18/10(وتقدمت السرايا في بيان لها اليوم الثالثاء 

سرى الفلسطينيين الذين تم تحريرهم بالقوة من خلف قضبان وزنازين االحتالل والتبريكات إلى كافة األ
  ".اإلسرائيلي، بفضل اهللا أوالً ثم بسواعد المجاهدين القابضين على جمرتي الدين والوطن

، "لن تكون األخيرة طالما بقي أسيراً فلسطينيا داخل السجون اإلسرائيلية" وفاء األحرار"صفقة "وأكدت أن 
  ".لن ينعم المغتصبون باألمن واألمان طالما بقي شبر واحد محتالً من أرضنا المباركة: "وقالت

  18/10/2011قدس برس، 
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   حققت انتصارا للجميع في صفقة األسرىحماس مروان عبد العال .21
في لبنان مروان عبد العال، " الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"حذر عضو المكتب السياسي في  :بيروت

، وذكر "ن إسرائيل تريد من صفقة التبادل ان تكون صفعة، وال تريدها ان تكون انتصارا للمقاومةمن أ 
  ".إسرائيل حاولت اإليحاء انها حققت انجازا عبر هذه الصفقة"ان 

في لبنان، أن اتمام صفقة " الجديد"إلى قناة ) 18/10(وأكد عبد العال في تصريحات له اليوم الثالثاء 
االستقباالت الشعبية دلت على ان صفقة التبادل "سبة لدعم أواصر الوحدة، وقال ان األسرى شكل منا

قضية اإلبعاد ستؤثر في نفوس األسرى "، وأشار إلى أن إلى ان "شدت أواصر الوحدة الفلسطينية
  .، على حد تعبيره"إن حماس حققت انتصارا للجميع: "، لكنه قال"والمبعدين

 
  

   المقاومة المسلحة هي التي ستحرر فلسطين :ميميأحالم الت األسيرة المحررة .22
وصلت األسيرة المحررة أحالم التميمي الى عمـان فـي الـساعة            :  تغريد الرشق  ، غادة الشيخ  - عمان  

 ونشطاء حزبيين   أقربائهاالحادية عشرة وربع مساء، قادمة من القاهرة حيث كان في استقبالها المئات من              
م و الالفتات التي ترحب بها، وتحييها على صـمودها البطـولي فـي              ونقابيين ومواطنين رفعوا األعال   

  . لمدة عشر سنواتاإلسرائيليةالسجون 
إنها فـي غايـة الـسعادة       "  الغد"األسيرة المحررة التي استقبلت باألهازيج الوطنية والزغاريد قالت لـ          

ية حماس إلبرامها صـفقة     وحيت التميمي المقاومة االسالم    .لوصولها الى ارض وطنها، وشعبها، واهلها     
وأكدت التميمي ان المقاومة المسلحة هي التي ستحرر فلسطين، وان العدو الصهيوني ال              .تبادل االسرى 

  .يفهم سوى لغة السالح، مرسلة تحياتها لألسرى الذين لم تشملهم الصفقة
19/10/2011، الغد، عمان  

 
   »مل دمه على كفهكل من يعود لإلرهاب منهم سيح «: مستقبال شاليطنتنياهو .23

بعد استقبال الجندي األسير، جلعاد شاليط، خرج القـادة اإلسـرائيليون، فـي             :  نظير مجلي   - تل أبيب 
مقدمتهم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بتصريحات تحتوي على تهديدات مباشرة لألسرى المحـررين             

يعود لإلرهاب منهم سيحمل دمـه علـى       كل من   «فقال نتنياهو، إن    . وقادة التنظيمات الفلسطينية المسلحة   
. »ستعيد النظر في سياستها تجاه قـضية األسـرى        «وقال وزير الدفاع، إيهود باراك، إن حكومته        . »كفه

سيكون مصير كل من يقتـل      » اإلعدام«وقال وزير المواصالت المقرب من نتنياهو، يسرائيل كاتس، إن          
  . القضاءإسرائيليا، سواء أكان ذلك في ميدان القتال أو في

وكما كان مقررا، استقبل شاليط في البداية رئيس طـواقم األطبـاء العـسكريين، ومعـه طـاقم مـن                    
. فأطلعوه على اإلجراءات الرسمية المقررة الستقباله حتـى ال يفاجـأ بـشيء            . االختصاصيين النفسيين 

تـيح لـه إجـراء      ثم أجريت له فحوص طبية أولية، وبعدها أ       . ورحب به قائد اللواء الجنوبي في الجيش      
ثم نقل بطائرة هليكوبتر إلى قاعدة لسالح الجو وسط إسرائيل، وهناك استقبله            . مكالمة قصيرة مع والديه   

. نتنياهو، وباراك، ورئيس أركان الجيش، بيني غانتس، والمفاوض الرئيسي باسم إسرائيل، ديفيد ميـدان             
  . خصيصا لذلكوتكلموا معه لبضع دقائق، ثم سلموه إلى والديه اللذين أحضرا
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. وأبلغ شاليط قبيل لقائه نتنياهو بأنه حصل على درجتين عسكريتين أعلى، ليترقى من عريف إلى وكيـل       
وسارع الناطق بلسان مكتب رئيس الحكومـة       . ورد شاليط على ذلك بإلقاء التحية العسكرية على نتنياهو        

  .وسام لنتنياهواإلسرائيلية لتعميم هذه الصورة على وسائل اإلعالم، كما لو أنها 
  19/10/2011، الشرق األوسط، لندن

 
  "سنفعل كل ما بوسعنا من اجل كبح جماح اإلرهاب" باراك .24

سنفعل كل ما بوسـعنا مـن اجـل كـبح جمـاح             'قال وزير الجيش أيهود باراك      :  أشرف الهور  - غزة
 .'ملية اختطاف أخرى  ستطلب إعادة النظر في مواقفنا في حال وقوع ع        '، الفتاً إلى أن هذا األمر       'اإلرهاب

  .وتمنى باراك للجندي شاليط أن يعود إلى الحياة الطبيعة في أسرع وقت ممكن
 19/10/2011، القدس العربي، لندن

 
  سوف أسعد كثيراً إن تم إطالق سراح باقي األسرى الفلسطينيين: "ليطاش .25

من خروجه مـن غـزة   قال شاليط في مقابلة بثها التلفزيون المصري بعد لحظات :  أشرف الهور - غزة
سوف أسعد كثيراً إن تم إطالق سراح باقي األسرى الفلسطينيين الموجودين في            'بطريقة سرية إلى مصر     

وعبر شاليط عن أمله فـي أن تكـون         . 'كغيرهم، كي يتمكنوا من العودة ألسرهم وأرضهم      . سجون بالده 
  .ينيين واإلسرائيليينصفقة تبادل األسرى هذه مقدمة إلتمام عملية سالم شاملة بين الفلسط

من الممكن استخالص درس هام، وهـو أن        'وعندما سئل شاليط  عن الشيء الذي تعلمه في األسر، قال            
لقد كانت سنوات طواالً لكني اعتقدت أنه       «. 'إكمال صفقة تحرير أسير في وقت قصير تكون أفضل بكثير         

تلقيـت  «وأضـاف   . »وات طويلة جداً  سوف يأتي اليوم الذي أجد نفسي خارج األسر، ولكن ربما بعد سن           
  .»النبأ قبل أسبوع، وشعرت يومها أنها تكون الفرصة األخيرة لتحريري

اعتقد أن المصريين نجحوا من خالل عالقاتهم الجيـدة مـع        «وحول سبب نجاح الوساطة المصرية، قال       
  .»لقد ساعدت هذه العالقات الجيدة على إتمام الصفقة... حماس واسرائيل

 19/10/2011، ربي، لندنالقدس الع
 

  »األمر المخزي« بـ مع شاليطالتلفزيون المصريالتي أجراها  تصف المقابلة "إسرائيل" .26

أجرى التلفزيون المصري مقابلة حصرية مع الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط، وذلك بعدما تسلمته مصر              
  .من حركة حماس ضمن صفقة تبادل األسرى

ـ         وقد أثارت هذه المقابلة انتقا     . »األمـر المخـزي   «دات حادة من قبل إسرائيل، وصلت إلى حد وصفها ب
هذه المقابلة فرضت على شاليط قبـل       «وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية اإلسرائيلية ايغال بالمور إن          

ـ   »عودته إلى إسرائيل، وانطوت على انعدام الحساسية تجاهه        األمر المخـزي الـذي ال      «، واصفاً ذلك ب
  .»ون المصري أن يفتخر بهيمكن للتلفزي

 19/8/2011، السفير، بيروت
 

  غزةقطاع   من العثور عليه في بحثت عن شاليط في عدد من الدول بعدما فشلت"إسرائيل" .27
كشفت القناة العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي صباح أمس، النقاب عن أن األجهزة االسـتخباراتية               :غزة

وذكر ألـون بـن     .  في عدد من الدول     غلعاد شاليط  دي األسير ووحدات خاصة إسرائيلية بحثت عن الجن     
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ديفيد، المعلق العسكري للقناة، أن المؤسسة األمنية اإلسرائيلية، التي لم تـتمكن مـن الحـصول علـى                  
معلومات استخباراتية حول مكان وجود شاليط في قطاع غزة، اعتقدت أن حركة حماس ربما قامت بنقله                

ع غزة، مما جعل القيادة السياسية تقرر تفويض األجهـزة االسـتخباراتية            إلى مكان ما خارج حدود قطا     
وأوضح بن ديفيد أن القيادة السياسية فـي عهـد          . بالبحث عنه في عدد من الدول التي لم يذكرها باالسم         

عـن تـوفير    » الـشاباك «حكومتي رئيس أولمرت والحالي نتنياهو، أحبطت كثيرا بعدما عجز جهـاز            
اراتية الدقيقة عن المكان الذي يحتجز فيه شاليط، على الرغم من الجهود الهائلة التـي               المعلومات االستخب 

استثمرها في سبيل ذلك، إلى جانب الموارد المالية الضخمة التي خصصتها الحكومة لصالحه من أجـل                
وأوضح بن ديفيد أن االستثمار الهائل في مجال البحـث عـن معلومـات              . النجاح في تحقيق هذا الهدف    

ستخباراتية عن مكان شاليط جاء لحاجة الجيش اإلسرائيلي في توظيف هذه المعلومات في تنفيذ عمليـة                ا
  .عسكرية لتحريره بالقوة من األسر

 19/10/2011، الشرق األوسط، لندن
 

   بعد صفقة شاليط مخاوف صهيونية من عمليات أسر جديدة: اإلسرائيليةالقناة الثانية .28
نية في التلفزيون العبري، إن صفقة تبادل األسرى المبرمة مع حركة المقاومـة             قالت القناة الثا  : الناصرة

والتي خرجت منذ ساعات إلى حيز التنفيذ، قد ساهمت في زيادة الدافعية لدى فصائل              " حماس"اإلسالمية  
  .المقاومة لتنفيذ المزيد من عمليات أسر الجنود مستقبالً

زة االحتالل األمنية وقوات الجيش بمنع اثنتي عشر عملية         وبحسب االدعاءات الصهيوينة، فقد قامت أجه     
  ).2011(أسر لجنود صهاينة منذ مطلع العام الجاري 

وأضافت القناة أن احتماالت تكرار عملية أسر الجنود قائمة داخل األراضي المحتلة وخارجها، في ظـل                
  . توافر العديد من اإلنذارات األمنية بهذا الشأن، وفق قولها

إن الدافعيـة   "األسبق، شموئيل زكاي،    " تشكيلة غزة "قالً عن المسؤول في الجيش الصهيوني قائد        وقالت ن 
موجودة وقائمة بالفعل لدى الفصائل الفلسطينية طالمـا أن هنـاك أسـرى فلـسطينيين فـي الـسجون                   

  ". اإلسرائيلية
 18/10/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
  "لة حسنة من آسريه وهو بوضع صحي جيدشاليط تلقى معام ":تقارير إسرائيلية .29

بينت التقارير اإلسرائيلية أن الوضع الصحي للجندي اإلسرائيلي غلعاد شاليط جيد، وأن وضعه الغـذائي               
كما تبين أنه كان منكشفا لوسائل اإلعالم خالل مكوثه في أسر المقاومة الفلـسطينية،              . أفضل من المتوقع  

  . السنوات األخيرة لوجوده في األسروأنه تلقى معاملة حسنة من آسريه في
كنت أتوقع أن تتفاجأوا مـن وضـعي        "في موقعها على الشبكة قوله لألطباء       " يديعوت أحرونوت "ونقلت  
  ".الجيد

شملت تصويرا لألسنان وتـصويرا     " تل نوف "وقالت إن الفحوصات الطبية له في قاعدة سالح الجو في           
ه لم توجه له أسئلة من قبل الجيش ولم يتحدث عن ظروف            وأضافت أن . باألشعة والموجات الفوق صوتية   

  .سجنه أو اختطافه، إال أنه على ما يبدو فقد تحدث عن بعض هذه التفاصيل مع عائلته
بحالة جيدة، ولديه بعض الجروح الطفيفة التي لم تعالج كما يجب بسبب إصابته             "ونقل عن والده قوله إنه      

  ".لضوء الشمسبشظايا، إضافة إلى نتائج عدم تعرضه 
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غلعاد كان في ظروف صعبة في السنوات األولى، إال أن التعامل معه تحـسن              "وأضاف شاليط الوالد أن     
  ".يبدو أنه خرج من بئر أو قبو مظلم"وقال . في السنوات األخيرة

وقال أيضا إن غلعاد كان بإمكانه اإلصغاء إلى اإلذاعة ومشاهدة التلفزيون، ولكن بشكل محدود، وخاصة               
وبحـسبه فإنـه   . كما نقل عن شاليط قوله إنه تم إبالغه قبل أسبوع بنبأ إطالق سراحه      .لمحطات العربية ا

  .كان يشعر بذلك في الشهر األخير
 19/10/2011، 48موقع عرب

 
  " ستطبق قيودا صارمة على األسرى المحررين من الضفة"سرائيلإ" ":يديعوت" .30

ئيلية أن إسرائيل ستطبق قيودا صارمة على األسـرى         عن مصادر أمنية إسرا   " يديعوت أحرونوت "نقلت  
المحررين من الضفة الغربية في إطار صفقة تبادل األسرى، لدرجة أن تأخيرا لمدة ساعة عن الوصـول      

، بحسب االتفاق، قد يعني إلغاء أمر اإلفراج وإعادة األسير إلـى الـسجن              "مكتب التسنيق واالرتباط  "إلى  
  .ليقضي كامل محكوميته

ن الشاباك فرض قيودا على نحو نصف األسرى الذين تم إطالق سراحهم إلى الضفة، فـي حـين       وجاء أ 
فرض على بعضهم عدم مغادرة بلدته لمدة عدة سنوات، وطلب من آخرين التواجد في مكاتب ما يـسمى                  

  . التابعة لجيش االحتالل مرة واحدة في الشهر على األقل" مديرية التنسيق واالرتباط"بـ
ن خرق هذا االتفاق، حتى لو كان بتأخير ساعة واحدة، من الممكن أن يؤدي إلى فرض عقوبة                 كما جاء أ  

صارمة قد تصل إلى إلغاء أمر اإلفراج، وإعادة األسير المحرر إلى السجن ليقضي محكوميتـه كاملـة،                 
  . حتى لو كان الحديث عن سجن مؤبد

 19/10/2011، 48موقع عرب
 

   ألف دوالر لمن يقتل محررين100 تخصص يليةإسرائ عائلة :معارضي صفقة شاليط .31
في تصعيد جديد من معارضي صفقة شاليط، الذين حاولوا إفشالها بالقضاء ولم            :  نظير مجلي   - تل أبيب 

يفلحوا، نشر إعالن في مواقع اإلنترنت والشبكات االجتماعية تعرض فيه عائلة ليبمان جائزة نقدية بقيمة               
من األسرى المحررين، وهما خويلد رمضان إسماعيل عبـد الجليـل،            ألف دوالر لمن يقتل اثنين       100

، »يتـسهار «وهذه العائلة تستوطن في     . ونزار رمضان محمد تيسير، وكالهما من قرية طل قرب نابلس         
 13وقبل  . المتكررة على الفلسطينيين   المستوطنة المقامة على أراضي نابلس وقراها ومعروفة باعتداءاتها       

وأدين فـي   . توطنان، شلومو ليبمان وهرئيل بن نون، عندما كانا يحرسان المستوطنة         سنة قتل منها المس   
وأطلق سراحهما أمس في إطار     . حينه كل من خويلد ونزار بقتلهما وحكم على كل منهما بالسجن المؤبد           

أبعـد  وقد عرضت العائلة المذكورة الجائزة بعدة لغات، بينها العربية والتركية، ألن أحدهما              .هذه الصفقة 
  .إلى تركيا والثاني إلى قطاع غزة

  19/10/2011، الشرق األوسط، لندن
 

  خضعت لحماس" إسرائيل: "الصحافة العبرية .32
شنَّت الصحافة العبرية صباح األربعاء هجوما عنيفًا على حكومة اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو             : أم الفحم 

وقبول اإلفراج عن أكثر من ألـف أسـير   ) سحما(بسبب خضوعها وخنوعها لحركة المقاومة اإلسالمية       
  .فلسطيني مقابل جندي واحد
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صفقة تبادل  "رون بن يشاي في مقال له إن      " يديعوت احرونوت "وقال الكاتب األمني والعسكري لصحيفة      
األسرى التي تحرر على إثرها جلعاد شاليط كانت معقولة من حيث السياسة اإلسرائيلية الداخلية، ومـن                

  ". األمنية المتعلقة بها، ولكنها غير معقولة وتعد خنوعا بائسا من ناحية إستراتيجيةحيث التقديرات
إسرائيل خضعت لحركة حماس، هذه األخيرة التي ظلت تُناور سنوات وسنوات بكـل هـدوء               "وأضاف  

وصبر وعزيمة، حتى استطاعت تحقيق جل مطالبها، ولم يكن الدور اإلسرائيلي سوى أن خنع وخـضع                
  ".طالبلهذه الم

الصفقة كشفت للمقاومة أن الشعب اإلسرائيلي يستطيع التحمل إلى درجة معينة، وأن صبره ينفد              "ورأى أن 
عند خطوط حمراء، إلى جانب نقاط ضعف عديدة في هذا المجتمع، ليس أمام خطف جنود فحسب، إنمـا                

  ".أمام عمليات عسكرية مختلفة
ف هذه، الشعب اإلسرائيلي ال يحتمل، وال بد يـرى  العدو أصبح يعرف نقاط الضع"وأوضح بن يشاي أن    

اآلن أن مثل هذه العمليات أصبحت ورقة رابحة في يديه يستطيع استغاللها، حتى تؤتي أكلها إلخـضاع                 
  ".اليهود ودولتهم في الشرق األوسط

ولفت إلى أن صفقات التبادل أصبحت صفقات تجارية رابحة للمقاومة سواء أكانـت حركـة حمـاس أم                  
اهللا اللبناني، مما يدعم موقف اإلسالميين ويزيد من تعلق الشعوب العربية بهم، ويؤسس لفكـرة أن                حزب  

  ".إسرائيل ال تأتي إال بالقوة"
  صفقة الجنون

سطر الكاتب في الشؤون األمنية أوري شبيط مقالًا له، هاجم فيه صفقة            " هآرتس"وعلى صفحات صحيفة    
  ".الصباح األول"بعنوان التبادل وحكومة نتنياهو التي أقرتها، 

هذا هو الصباح األول لجلعاد شاليط في منزله وبين أفراد عائلته، وهذا من حقه أن ينعم                "ورأى شبيط أن  
  ".بالعيش الهنيء بين ذويه، ولكنه أيضا الصباح األول إلسرائيل، ما بعد معركة الجنون والخضوع

ت نحو شخص واحد، جندي واحد وقع في األسر،         االحتالل أخطأ عندما وجه األنظار لمدة سنوا      "وقال إن   
مما أدخلنا في غياهب تاريخ ومستقبل مظلم، لقد تحولنا إلى دولة تدبر أمورها تماما كاألطفال، دون أخذ                 

اآلن فأصبحت حياة شخص واحد مهمة أكثر من حيـاة كـل            ".الواقع األمني واالستراتيجي بعين االعتبار    
  ".  آالف األسرى الفلسطينيينهؤالء، شخص واحد أطلقنا مقابله 

يجب "ودعا شبيط الحكومات اإلسرائيلية القادمة إلى وضع حد لمثل هذه الصفقات الرابحة للمقاومة، قائلًا               
اتخاذ قرار هام، من اليوم ال صفقات تنجز وال تحرير ألسرى، علينا أن نتبع سياسة الواليـات المتحـدة                   

  ".التجاه، لكي نحاول أن نعيد إسرائيل إلى ما كانت عليه سابقًااألمريكية واستراليا وبريطانيا في هذا ا
  خسارة فادحة

رأى الكاتب األمني والسياسي غيدي آشل في مقال له نشر على صفحات الموقع االلكتروني للقناة السابعة                
ة صفقة شاليط تعد خسارة فادحة لالحتالل، وتراهن على أفـول األيدلوجيـة اإلسـرائيلي             "اإلسرائيلية، أن 

  ".وسياستها وسقوطها
إطالق سراح ألف أسير فلسطيني قتلوا إسرائيليين كثر سابقًا مقابل جندي واحد يعد تجنيا              "وأشار إلى أن    

وأوضـح أن    .على حقوق الشعب اإلسرائيلي، ويؤسس لمعركة ستكون إسرائيل هي الخاسر الوحيد فيها           
  .اهو والتي تمس باألعراف اليهوديةالصفقة تأتي ضمن سلسة تنازالت تقدمها حكومة نتني"هذه 
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إسرائيل اآلن تصارع على وجودها، وأن مثل هذه الصفقة هي نقطة بداية لالنهيار، فـي               "ولفت إلى أن    
حال لم تتوقف العقلية اإلسرائيلية عن التفكير وفي هذا االتجاه، وتسعى إلى تطوير ذاتها والتفكير بمصالح              

  ".لفئوية والفرديةالشعب والدولة ال المصالح الشخصية ا
 19/10/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
  آن أوان السالم: سامي يونس المحررينعميد األسرى  .33

بعد أن عبر عميد األسرى الفلسطينيين، سامي يونس، عن فرحته بحريته وحزنه على أن : تل أبيب
إسرائيل وحماس على صفقة تحرير الصفقة لم تكتمل بعد، صرح بأنه يرى أمال بأال يقتصر التفاهم بين 

آن األوان لتحقيق السالم بين إسرائيل وسائر «إنه » الشرق األوسط«وقال في تصريحات لـ. أسرى
  .»فصائل الشعب الفلسطيني، لما فيه مصلحة الشعبين

  19/10/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  سيرات واألبعد اإلفراج عن مئات األسرى   أعراسلساحاتالضفة وغزة تتحوالن  .34
تحولت شوارع المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، أمس، :  كفاح زبون- رام اهللا

إلى ساحات أعراس كبيرة ال تنتهي، قبل وبعد اإلفراج عن مئات األسرى واألسيرات من السجون 
  .اإلسرائيلية ضمن صفقة التبادل التي أجرتها حماس مع إسرائيل

ف الفلسطينيين في مقر المقاطعة في رام اهللا، والكتيبة الخضراء في غزة، وأمام وتجمع عشرات آال
السجون والمعابر، وعلى طول الشوارع الواصلة بين السجون والمعابر والساحات الرئيسية لالحتفاالت 
بانتظار وصول األسرى، وقد رفعوا أعالم فلسطين والفصائل وصور األسرى وغنوا ودبكوا وهتفوا 

األسرى وللمقاومة، فيما اختلطت الدموع بالزغاريد عندما عانق األهالي واألصدقاء أبناءهم لحرية 
 عاما، في مشهد مؤثر يذكر بمقولة الشاعر 30وأصدقاءهم بعد سنوات من الغياب وصل بعضها إلى 

  .هذا هو العرس الذي ال ينتهي في ساحة ال تنتهي في ليلة ال تنتهي: الكبير محمود درويش
لمن استطعن احتضان أبنائهن في رام اهللا وغزة، فيما بدأت  األمهات وزغردن وطال العناقوبكت 

  .أخريات ترتيبات السفر إلى غزة أو الخارج لمن أبعد أبناؤهن وقد جئن لتقديم التهاني لألمهات األخريات
الي أسرى ولم تقتصر ساحات االحتفال على أهالي األسرى المفرج عنهم فحسب، بل غصت الساحات بأه
  .معتقلين رفعوا صور أبنائهم، وباركوا للمفرج عنهم وراحوا يسألونهم عن أحوال رفاقهم الباقين

  19/10/2011، الشرق األوسط، لندن
  

   ابتهاجا باألسرى المحررينبالتكبيرمآذن القدس تصدح  .35
رات خاصة ابتهاجا  صدحت مآذن مدينة القدس المحتلة بعد أذان وصالة ظهر اليوم الثالثاء، بتكبي:القدس

وفي الوقت الذي أثارت هذه التكبيرات مشاعر  .بتحرير األسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل
  .المقدسيين، استفزت في الوقت نفسه سوائب المستوطنين وقوات االحتالل على حد سواء

طرقات والحواري  بتزيين الشوارع وال، منذ ساعات صباح اليوم،وانشغلت لجان أحياء المدينة المقدسة
والبلدات واألحياء ورفع صور األسرى المحررين وصور غيرهم من األسرى الذين ما زالوا خلف 
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قضبان أسر االحتالل، باإلضافة إلى رفع عشرات األعالم الفلسطينية ورايات الفصائل المختلفة والفتات 
  .الترحيب وأخرى تؤكد على الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الواحد

  18/10/2011، )وفا(الة األنباء والمعلومات الفلسطينية وك
  

   وطنية احتفاء بأسراهم المحررينأعراسا ينظمون 48فلسطينيو  .36
 ، أمس الثالثاء، المحررين48تحول استقبال األسرى الخمسة من فلسطينيي :  يوسف الشايب-الناصرة

 من محاوالت المخابرات إلى أعراس وطنية في مدنهم وقراهم بعد عشرات السنين، على الرغم
اإلسرائيلية فرض قيود على عائالت األسرى لمنع االحتفال بإطالق سراحهم، وجاء الرد حاسما 

  .بمسيرات احتفالية وأهازيج وطنية وأعالم فلسطينية
وحسب معلومات موثوقة، فقد دهمت عناصر من المخابرات اإلسرائيلية بيوت األسرى المحررين قبل 

راحهم، وأنذرت أهاليهم مطالبة بعدم بناء خيام كبيرة الستقبال المهنئين، وعدم رفع يومين من إطالق س
األعالم الفلسطينية على بيوتهم، رغم إلغاء القانون اإلسرائيلي الذي يحظر رفع األعالم الفلسطينية منذ 

  .1993العام 
، وجرى استقبال "مجيدو"إال أن هذه التهديدات لم تنفع، وتجمهر المئات من األهالي عند أبواب سجن 

األسرى بالزغاريد واألهازيج الوطنية وانطلقت القوافل إلى كل من أم الفحم وجارتها قرية عرعرة وقرية 
  .أبطن قضاء مدينة حيفا، ومدينة اللد الفلسطينية العريقة، تحمل أبناءها المحررين
حررين، حيث سارت قوافل وفي كل واحدة من هذه المدن والقرى، كانت الحشود تنتظر األسرى الم

  .الفرح إلى بيوتهم، التي غابوا عنها عشرات السنين، فوجدوا أن العالم غير العالم الذي انفكوا عنه قسرا
  19/10/2011، الغد، عمان

  
  الالجئين الفلسطينيين في لبنانتبادل األسرى بعيون أهالي مخيمات  .37

 عيون أهالي مخيمات لبنان شخصت، ن، أزينة برجاوي، عن 19/10/2011، السفير، بيروتذكرت 
إلى هناك حيث كانت تجري عملية تبادل .. عين الحلوة نحو فلسطين» عاصمة الشتات«وخاصة 

األسرى، فتحول يوم أمس إلى عيد بالنسبة إلى كل الفلسطينيين في الداخل كما في الشتات، وتحول إلى 
وارتفعت في . ة الفلسطينية التي انتجت العمليةفرح عارم وشعور بالنصر واالعتزاز بالمقاومة، وبالبندقي

المخيم األناشيد من المركز والمقرات التابعة لحركة حماس، إضافة إلى صور مؤسس الحركة أحمد 
كما صدحت األغاني الثورية والفلسطينية من مقرات . ياسين، مع صور الشهداء واألعالم الفلسطينية

كما شهد المخيم مسيرات عفوية واحتفاالت . المخيم وأزقتهومراكز الفصائل الفلسطينية، فوق مداخل 
  .تخللها توزيع الحلوى

واستقبل أبناء مخيمي البداوي والبارد الخبر بفرحة عارمة، عمت أرجاء المخيمين اللذين واكب أبناؤهما 
ترقت عبر شاشات التلفزة تفاصيل الصفقة لحظة بلحظة، على وقع أهازيج الفرح وزغاريد النسوة التي اخ

  . جدران المنازل إلى األحياء المجاورة لحظة دخول األسرى إلى مصر
 األسهم النارية من أرض مخيم برج البراجنة، لتمأل فضاء لبنان فرحاً بالمرحلة األولى من تنطلقو

جميع القوى » حماس«جمعت وومن المخيم، . وإسرائيل» حركة حماس«صفقة تبادل األسرى بين 
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ألن عودة األسرى «ل مركزي دعت إليه للمناسبة، ليوحدهم جميعاً، فشبكوا األيادي الفلسطينية في احتفا
  .»اليوم هي عيد وطني بالنسبة لنا

، انطلقت مسيرة شعبية شاركت فيها جميع القوى والفصائل، باإلضافة إلى عدد »شاتيال« وفي مخيم 
لّل المسيرة رفع األعالم وتخ. كبير من سكان المخيم، وانطلقت من مدخل المخيم من جهة صبرا

وتحدث فيها كل من مرة، ورئيس . »كسرنا قيد الجالّد... بالمقاومة«: الفلسطينية والفتات كٌتب عليها
  .رابطة علماء فلسطين الشيخ بسام كايد

يوم أمس تخطّت نسمات الحرية ، أن رامح حمية، عن 19/10/2011، االخبار، بيروتوأضافت 
فاألرض المحتلة أبت إال أن تشرك أبناءها في الشتات ببعض من . المسافاتتجاوزت الحدود و. فلسطين

يوم أمس طاولت تلك النسمات مخيم الجليل في . نسيم الحرية ونشوة االنتصار على العدو اإلسرائيلي
  .فارتسمت عالمات الفرح والنصر على الوجوه. بعلبك

  
  "وفاء األحرار"  لذكرى الصفقة مواليد اختيرت تخليداًأسماُء" فايز"و" وفاء"و" ناصر" .38

عندما التفتُّ في يوم " رمية حظ"كان ضرباً من الجنون ربما، أو ربما كانت :  نرمين ساق اهللا-غزة
لم أقصد البتة أن أتوقّع ما قد ال ! مستشفى الشفاء.. نعم! استقبال األسرى المحررين إلى مستشفى الشفاء

دث عرضية للمنتظرين في ساحة الكتيبة، بل كانت يتوقّعه غيري من حدوث إصابات أو حتى حوا
العديد من ) 2011-10-18(أبصر النور في تاريخ .. هناك حيث قسم الوالدة.. وجهتي مختلفةً تماماً

لألمة اإلسالمية " فخراً"الذين صرخوا صرخة الحياة األولى في يومٍ سيبقى ".. الصغار"أبطال فلسطين 
وفاء "إنه يوم إتمام صفقة تبادل األسرى .. بإنجاز رجاالتها" فرحاً"بأسرها، يوم رقصت فلسطين 

  ".. األحرار
فكانت ".. ماذا سيسمي كلٌّ منكم وليده؟" :كان السؤال األول الذي جال في خاطري ألهالي المواليد الجدد

 مع الحدث -عن عمد-وكلها تناسبت )..  ناصر- فايز- تحرير-وفاء.. (إجاباتهم جميعاً مفاجئة
  .. خي الذي تزامن وإبصار مواليدهم النورالتاري

ومن الجدير ذكره، أن الكثير من العائالت الفلسطينية وفي كل مناسبة وطنية تتعمد إطالق أسماء تتناسب 
  .ومضمون المناسبة على مواليدهم الجدد تخليداً لذكرى المناسبة وميالده معاً

  18/10/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  " بيتونيا" االسرى عند معبر أهاليعلى ي اعتداء إسرائيل .39
بإجراءات أمنية إسرائيلية غير مسبوقة، انطلقت الحافالت من سجن عوفر :  فادي أبو سعدى- بيتونيا

القريب من رام اهللا، حاملة األسرى الفلسطينيين الذين اتفق على االفراج عنهم ضمن صفقة التبادل بين 
  .يتونيا، حيث كان مقرراً أن يكون مكان اإلفراج واللقاء مع األهلحركة حماس وإسرائيل، باتجاه معبر ب

لكن سرعان ما اختلف المشهد فجأة، إثر تغيير إسرائيل للخطة المتفق عليها، حيث كانت البداية بمنع 
ممثلي الصليب األحمر من الدخول لفحص أسماء المعتقلين كما اعتيد في صفقات التبادل، كذلك لم يفرج 

إلى مقر الرئاسة الفلسطينية » رافات«الفلسطينيين من معبر بيتونيا، بل نقلوا عبر معبر عن األسرى 
مباشرة، وهو ما أثار سخط األهالي، وفجر الموقف بمحاولة ازالة السياج عند بوابة المعسكر » المقاطعة«
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ع والرصاص االسرائيلي، ليتطور إلى مواجهات بالحجارة من طرف الفلسطينيين، والغاز المسيل للدمو
  .المطاطي، والمياه العادمة من قبل قوات االحتالل

خالل هذه المواجهات، سقطت عدة إصابات غالبيتها نتيجة الغاز المسيل للدموع، ومنها بالرصاص 
المطاطي، حيث كانت معظم اإلصابات ألهالي األسرى المحررين، الذين وصلوا الستقبال أبنائهم وتم 

  . الموقفالتالعب بأعصابهم، ما فجر
  19/10/2011، االخبار، بيروت

  
   على انتهاكات المستوطنين بحق المزارعينالضوء يسلط "أوتشا"لـتقرير  .40

تحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في األرض الفلسطينية قال تقرير دولي أصدره مكتب األمم الم: القاهرة
المحتلة، اليوم الثالثاء، إن الضفة الغربية شهدت ارتفاعا في وتيرة عنف المستوطنين اإلسرائيليين ضد 

  .المدنيين الفلسطينيين مع بداية موسم قطف ثمار الزيتون هذا العام
ر الجاري، ووزعه المركز اإلعالمي لألمم  من الشه11 إلى 5ووفق التقرير الذي يغطي الفترة من 

المتحدة بالقاهرة، فقد أصاب المستوطنون خالل هذه الفترة أربعة فلسطينيين لدى تواجدهم في أراضيهم، 
  . شجرة250وسرقوا ودمروا محاصيل الزيتون وخربوا 

 إلى 12( بين ووثق التقرير إصابة سبعة فلسطينيين آخرين من بينهم ثالثة أطفال تتراوح أعمارهم ما
عاما، ورجل مسن وامرأتان بعد رشقهم بالحجارة واالعتداء عليهم جسديا على يد مستوطنين في ) 14

  .محافظتي رام اهللا ونابلس
وبين أن سلطات االحتالل تواصل عمليات هدم المباني التي يمتلكها الفلسطينيون في المنطقة التابعة 

  .بحجة عدم حصولها على تراخيص للبناء' ج'للسيطرة األمنية اإلسرائيلية المصنفة 
 مبنى من بينها مبان سكنية ومسجد وبئر مياه، ومبان للماشية، ما 13وذكر أن سلطات االحتالل هدمت 

  . شخصا آخر25 شخصا وتضرر الظروف المعيشية لما يقل عن 16نتج عن ذلك تهجير ما يزيد عن 
هذا األسبوع لوقف بناء ضد مدرسة ومبنى سكني وأشار إلى أن السلطات اإلسرائيلية أصدرت أوامر 

وكشك تجاري وألواح شمسية في محافظات أريحا وجنين والخليل، موضحا أن األلواح الشمسية كانت 
  . شخصا في قرية أم نزيل بالخليل390توفر الكهرباء لـ

رية مغلقة ولفت إلى أن المباني التي هدمت في محافظة طوباس تقع في منطقة أعلن عنها منطقة عسك
  .'منطقة إطالق نار'على يد الجيش اإلسرائيلي ألغرض التدريب 

  18/10/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  "إسرائيل" العربية إلى االلتزام بمقاطعة الدول تدعو "BDS"حملة  .41
ها، وفرض ثمن العضو المؤسس في حملة مقاطعة اسرائيل، وسحب االستثمارات من: عمر العالس

، عمر البرغوثي، دور الكويت الريادي في دعم القضية الفلسطينية، مشددا على )BDS(العقوبات عليها 
  .شعوره بالفخر تجاه هذا الدعم، مبديا تفاؤله بمستقبل القضية الفلسطينية، في ظل ثورات الربيع العربي

، بالتعاون مع »يتيون ألجل القدسكو«ودعا البرغوثي، الدول العربية، في الندوة التي نظمتها لجنة 
جمعية الخريجين، والجمعية الثقافية النسائية، مساء أول من أمس، الى أهمية االلتزام بحملة مقاطعة 
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اسرائيل، وكما التزم به صندوق االستثمارات النرويجي والسويدي، في شأن سحب االستثمارات من 
  .اك القانون الدولي، وحقوق االنسانالشركات االسرائيلية والعالمية المتورطة في انته

، وهدفها انهاء )حاصر حصارك(، تحت شعار 2005، انطلقت عام )BDS(حملة «وقال البرغوثي، ان 
  .»، والتمييز العنصري االسرائيلي، وحق عودة الالجئين الى ديارهم67احتالل 

  19/10/2011، الراي، الكويت
  

  "لنبني غد فلسطين"شعار تحت "2011 بيلدكس"افتتاح معرض : رام اهللا .42
' بال تريد'افتتح وزير االقتصاد حسن أبو لبدة، ورئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني : رام اهللا

بيلدكس 'عرفات أبو اسنينة، اليوم الثالثاء في رام اهللا، معرض الصناعات والمنتجات اإلنشائية الخامس 
  .'لنبني غد فلسطين'، تحت شعار '2011

 شركة ومؤسسة 40 المعرض الذي يتواصل لمدة ثالثة أيام في قاعات منتزه بلدية البيرة، ويشارك في
فلسطينية، ويحضره عدد كبير من رجال األعمال والمستثمرون والمقاولون وممثلو مؤسسات القطاعين 

  .العام والخاص
  18/10/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   يقوم بها خالد مشعل"رسمية وسياسية"تستعد ألول زيارة  ان عم":القدس العربي" .43

بدأت السلطات األردنية خطوات التحضير الفعلي لزيارة سياسية ورسمية هذه المرة سـيقوم بهـا               : عمان
وفد من قادة حركة حماس في الخارج إلى العاصمة عمان، وقد تتخللها ألول مرة اتصاالت سياسية مـع                  

وأكـد الوكيـل القـانوني      . دة واتصاالت رسمية مع مسؤولين في الدولة األردنية       الحكومة األردنية الجدي  
لحركة حماس في األردن ومحامي التنظيمات اإلسالمية موسى العبدالالت أن زيارة خالد مشعل ونخبـة               

  .من قياديي الحركة دخلت حيز التنفيذ فعال وستتم ظهر غد الخميس
ـ   نملك باسم الحركة اإلسالمية والشعب األردني إال أن نرحب بهذه           ال   ":للقدس العربي "وقال العبدالالت ل

الزيارة ونتمنى أن تنتهي بتواصل فاعل له صفة رسمية يعيد العالقات وينهي القطيعة مع حركة حمـاس                 
  .لما في ذلك من آثار ايجابية على الشعبين األردني والفلسطيني

ماس خطوة مقدرة وتزيل االحتقـان فـي الـشارع          وقال العبدالالت أن االنفراج في العالقة مع حركة ح        
  . األردني ألنها تلبي طموحات الشعب األردني الداعم للمقاومة ولحركة حماس

19/10/2011، القدس العربي، لندن  
  

  وفد أردني يقدم مساعدات لغزة بقيمة مليوني يورو .44
أميـال مـن    "ه في قافلـة     نفذ الوفد األردني العائد من قطاع غزة ضمن مشاركت        :  محمد الكيالي  - عمان

برنامجا مكثفا من الزيارات الميدانية للكثير من مواقـع الـدمار التـي خلفهـا العـدوان                 " 6االبتسامات  
  .الصهيوني، كما التقى رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية، وفق المحامي زياد خليفة

 أمس، أن الوفد األردني قـدم مـساعدات         وأوضح خليفة، بمؤتمر صحفي عقد في مجمع النقابات المهنية        
 مليون يورو، وآثر أن يتحمل نفقات إقامته في غزة لتخفيف األعباء المادية التي يعاني منها أهل                 2بقيمة  
  .القطاع
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واستعرض معاناة الشعب الفلسطيني في غزة، منوها إلى أن الوفد شعر بفخـر واعتـزاز عنـدما زار                  
 ألف  600ني الذي يواصل عمله منذ أعوام، وتعامل مع ما يزيد على            المستشفى الميداني العسكري األرد   

  .حالة
19/10/2011، الغد، عمان  

  
  ونروا عن مهامها ؤكد رفض األردن لفكرة تخلي األت الفلسطينيةدائرة الشؤون  .45

أكد مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية بالوكالة المهندس محمود العقربـاوي أن            : ماجد القرعان  –عمان  
تمثل التزام المجتمع الدولي بقضية الالجئين      ) ونروااأل(خدمات وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين       

  .الفلسطينيين إلى حين حلها وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة
ة وأضاف خالل لقائه أمس ممثلين عن مراكز التأهيل المجتمعي للمعاقين ومراكز البرامج النسائية العامل             

ان موقفنا الثابت يتركز على أن تبقى االونروا المظلة الرئيسية لهـذه المراكـز البـالغ                «في المخيمات،   
، مشدداً على بقاء هذه المؤسسات تعمل بكل طاقتها لخدمة الالجئين في المخيمـات              »مركزاً) 24(عددها  

  .وبرعاية تامة من وكالة الغوث الدولية
19/10/2011، الدستور، عمان  

  
  مسيرة في إربد احتفاء بتحرير أسرى فلسطينيين من سجون االحتالل  : ردناأل .46

انطلقت مسيرة امس في مخيم اربد احتفاء بتحريـر عـدد كبيـر مـن األسـرى                 :  صهيب التل  -اربد  
الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي وذلك بعد صالة العشاء من امام مسجد المخيم باتجاه نـادي                

ث جالت عددا من الشوارع الرئيسية في المخيم وردد خاللهـا المـشاركون بالمـسيرة               مخيم الجليل، حي  
وألقى عدد من   .هتافات معبرة عن فرحة الشعب الفلسطيني بهذا االنجاز الذي حققته المقاومة الفلسطينية             

لوسائل الخطباء كلمات في المسيرة اكدوا خاللها تمسك الشعب الفلسطيني بحقه في استخدام كافة السبل وا              
المشروعة لمقاومة االحتالل واقامة دولته المستقلة على ارضه وعاصمتها القدس الشريف، كمـا اكـدوا               

  .تمسكهم بحق العودة والتعويض رافضين اية حلول على حساب الشعب الفلسطيني
19/10/2011، الدستور، عمان  

  
  صوابية المقاومة اإلسرائيلي وتأكيد على  عبـرة للعـدواألسـرىعملية تبادل : لبنان .47

صدرت ردود فعل مرحبة بعملية تبادل األسرى بين حركة         ، أنه   19/10/2011،   السفير، بيروت  ذكرت
  .، شددت على ان العملية تشكل دليال على صوابية خيار المقاومة"إسرائيل"حماس و

يجـب أن    األسـرى أن المرحلة االولى من عملية تبادل       «فرأى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان       
 بأن استمراره في اتباع سياسة الحرب واالعتداءات والهروب من السالم ال            اإلسرائيليتكون عبرة للعدو    

  .»تجدي وال تجعل المنطقة تعيش بأمن واستقرار
من جهته، اعتبر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ان هذا االنجاز ليس فقط ذا طابع انساني، بل هـو                   

ؤكد على ان سياسة التسلط والعدوان التي تنتهجها اسرائيل ال يمكن ان تدوم او              درس سياسي بامتياز اذ ي    
تحقق المراد منها، وانه في النهاية ال بد ان تخضع إسرائيل وتسلم بـضرورة التعـاطي مـع المـسألة                    

  .الفلسطينية على انها قضية حق وعدالة
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  .»على انجاز تحرير االسرىوكان ميقاتي اجرى اتصاال بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وهنأه 
ورأى مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني أن العملية هي انتصار للشعب الفلسطيني في اسـتعادة                

  .حرية األسرى المحررين من أيدي الظالمين المحتلين ألرض فلسطين العربية
ية الفلـسطينية للحـوار     واعتبرت النائبة بهية الحريري خالل ترؤسها في مجدليون اجتماعا للجنة اللبنان          

يأتي تتويجا لمسيرة طويلة من تضحيات ومقاومة وصمود هـذا الـشعب            «والتنمية، ان تحرير االسرى     
العظيم واصراره على انتزاع حقه في تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القـدس الـشريف       

  .»وعودة جميع الجئيه
ـ    لشيخ إبراهيم المصري، رئيس المكتـب الـسياسي لحركـة          ا» الجماعة االسالمية «وهنأ االمين العام ل

وقال في برقيـة    . حماس خالد مشعل ورئيس الحكومة الفلسطينية في غزة إسماعيل هنية بعملية االفراج           
في , »حماس«هذا اإلنجاز هو جزء من الجهاد الطويل الذي تقوده حركة           «وجهها الى مشعل وهنية، ان      

  .»والعودة الناجزة إن شاء اهللا, بالنصر والتحريرما يحقق أماني الشعب الفلسطيني 
ـ         اإلنجاز الـذي حققتـه حركـة حمـاس وفـصائل           «وأشاد العالمة السيد علي فضل اهللا في تصريح، ب

احتضان هؤالء األسرى، وإطالق أوسع عملية إعالمية وسياسـية ضـد العـدو             «، داعيا إلى    »المقاومة
  .»نيةإلخراج اآلالف الباقين وراء القضبان الصهيو

البيان " القوات اللبنانية " في   اإلعالميةصدر عن الدائرة    ، أنه   19/10/2011ت،  المستقبل، بيرو  وأضافت
من اإلخوة الفلسطينيين بالتهاني الصادقة إلطالق أسراهم مـن الـسجون           " القوات اللبنانية "تتقدم  : "اآلتي

تي تقوم بها السلطة الفلسطينية والتي      كما تثني على الخطوات ال    . اإلسرائيلية وعودتهم الى رحاب الحرية    
  ".من شأنها أن تجعل فلسطين عضواً دائماً في الجمعية العمومية لألمم المتحدة

تكون عملية التبادل حلقة في مسيرة      "وأملت الهيئة الوطنية للمعتقلين اللبنانيين في السجون االسرائيلية ان          
  ".تحرير كامل االسرى

 الذين اطلق سـراحهم كـانوا       477قنطار ان معظم االسرى واالسيرات ال       وقال االسير المحرر سمير ال    
ادعو المقاومة الفلسطينية الى اعتقـال المزيـد مـن الجنـود            : "اضاف". يمضون احكاماً بالسجن المؤبد   

  ".الصهاينة من اجل حرية بقية احبائنا الذين ما زالوا خلف القضبان
الذي يكافح من أجـل تحقيـق حريتـه مـن           "لفلسطيني  وهنأ رئيس بلدية صيدا محمد السعودي الشعب ا       

اإلحتالل اإلسرائيلي الغاشم، ويؤكد يوما بعد يوم إصراره على مواصلة نهج النضال لطرد اإلحتالل من               
  ". كامل فلسطين

  
   التعبير عن حق الفلسطيني بدولته والمطالبة بهاالطبيعيمن : بهية الحريري .48

مجدليون اجتماعا للجنة اللبنانية الفلسطينية للحوار والتنمية فـي         رأست النائب بهية الحريري في       :صيدا
  . صيدا والجوار والمخيمات بحضور رئيس بلدية صيدا محمد السعودي

وفي الموضوع الفلسطيني أكدت الحريري، ان من الطبيعي التعبير عن حق الفلسطيني بدولته والمطالبة              
ب قبول عضوية فلسطين في األمم المتحدة كدولة وهـذه          بها والوصول الى األطر الحقيقية، وأن يقدم طل       

وهذه مسؤولية المجتمع الدولي، ويجب أن نبقى       . هناك اصرار على االعتراف بهذا الحق     . لها آلية معينة  
  . مواكبين لهذا التحرك بعيدا عن الرأي والرأي اآلخر

19/10/2011ت، المستقبل، بيرو  
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   وسوريا وتركيا وقطراألردن إلى المحررين األسرىوصول : األسرىصفقة  .49
 عند وا األسرى الفلسطينيين المحررين وصل أنبيت لحم من 19/10/2011وكالة معاً اإلخبارية، نشرت 

 وسوريا وتركيا وقطر قادمين من العاصمة المصرية القاهرة على متن األردنمنتصف الليل إلى 
  ."إسرائيل" حركة حماس وطائرات خاصة، وذلك بعد اإلفراج عنهم ضمن صفقة التبادل بين

 إلى، بينما وصلت  أسيرا16ً أسرى فيما حطت طائرة في مطار دمشق تضم 10 تركيا إلىوقد وصل 
  .أسيراً 15 قطر إلىالعاصمة األردنية عمان األسيرة أحالم التميمي، فيما وصل فجر اليوم 

  وزارة الخارجية التركية فيمسؤوالً أن 19/10/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية وذكرت 
  . تركيا قادمين من مصرإلى األربعاء وصلوا ليل الثالثاء المحررين سرى من األ11 أن أعلن
 أن الخارجية التركية رتبت مع مسؤول كبير في حماس، لم ، يوم الثالثاء،وزارةال الناطق باسم وأفاد

ستستقبلهم تركيا، ونقلت وكالة فرانس يذكر اسمه أمس في أنقرة ترتيبات استقبال المفرج عنهم الذين 
انه .  استثنائيأمرال ينطوي على " هذا القرار أن مساء أوغلوبرس عن وزير الخارجية احمد داود 

 في وطنهم بأنهم يشعر جميع الفلسطينيين أنينبغي  " مضيفاًاألوسطفي الشرق " مساهمة في عملية السالم
  ".في تركيا

  
  عن جميع األسرى الفلسطينيين دون قيد أو شرط اإلفراجمطلوب : العربينبيل  .50

جدد أمين عام جامعة الدول العربية، نبيل العربي، أمس، :  وسوسن أبو حسين، صالح جمعة- القاهرة
 بضرورة االنصياع لجميع قرارات الشرعية الدولية التي تضمن اإلفراج عن األسرى "إسرائيل"مطالبته 

الجندي األوسط حول المنتظر من المجتمع الدولي بعد أن أصبح  على سؤال للشرق الفلسطينيين، ورداً
يجب عدم نسيان حقيقة أن وضع األسرى صعب، ": ، أجاب العربي طليقاًشاليط حراًاإلسرائيلي جلعاد 

، وهذا غير إنساني وغير موجود بأي مكان وأن هناك أسرى قضوا في السجون أكثر من ثالثين عاماً
 أن جامعة الدول العربية تدعم أي تبادل ، مضيفاً" اإلفراج عنهم دون تأخيرما يتطلب.. آخر في العالم

، دون  وأطفاالً وشيوخاً ونساءلألسرى، وتطالب باإلفراج عن جميع األسرى الفلسطينيين والعرب، رجاالً
قيد أو شرط، منهم من مضى على اعتقالهم سنوات طويلة، ومنهم من يقبعون في السجون دون محاكمة، 

  .ا يتناقض مع كل قواعد القانون الدولي اإلنسانيوهذ
  19/10/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  ى صفقة تبادل األسربإتمامشرف يرحب : مصر .51

 بين ىعصام شرف بإتمام صفقة تبادل األسر.  د المصريرحب رئيس مجلس الوزراء: دومة حازم أبو
تأتي ى  صفقة تبادل األسرإنجاحتي أسهمت في  أن الجهود المصرية ال مؤكداً،اإلسرائيليين والفلسطينيين

 األمر الذي ،ضمن المساندة المصرية للجهود المبذولة من أجل دعم االستقرار واألمن في المنطقة
 صرح بذلك ، لمقررات الشرعية الدوليةسيتحقق بالتوصل لحل عادل ومشروع للقضية لفلسطينية وفقاً

  .زراءالسفير محمد حجازي المتحدث باسم مجلس الو
  قوياً أن صفقة شاليط جاءت تأكيداًمصر، أعلن مجدي حتاتة المرشح المحتمل لرئاسة ىومن ناحية أخر

ن مصر وشعبها إ وقال حتاتة ، إنجاز المهام المكلفة بهاى كفاءة المخابرات المصرية وقدرتها علىعل
لسطينيون دولتهم المستقلة  يقيم الفى جانب الحق الفلسطيني حتىلإ في الوقوف  عهدها دائماًىستظل عل



  

  

 
 

  

            28ص                                     2297:                العدد19/10/2011األربعاء  :التاريخ

 وطالب حتاتة ، ويتمكن الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره بنفسه،وعاصمتها القدس الشريف
  . استقاللية دولتهمىالفلسطينيين بوحدة الصف ونبذ الخالفات كي تتحقق أهدافهم للحصول عل

  19/10/2011األهرام، القاهرة، 
  

   األسرىجميعقدمة إلطالق تبادل مال صفقة تكونأمل بأن  يعمرو موسى .52
أعرب األمين العام السابق للجامعة، عمرو موسى، عن أمله بأن تكون  : الخليج، وكاالت-عواصم 

مقدمة " إسرائيل" في صفقة تبادل األسرى بين حركة حماس والخطوة األولى إلطالق سراح األسرى
  .لخطوات أخرى الحقة إلطالق جميع المعتقلين

  19/10/2011الخليج، الشارقة، 
  

  "على مستوى رئاسي" تها كانتمساهمتركيا تهنئ الفلسطينيين بصفقة األسرى وتؤكد أن  .53
هنأ وزير الخارجية التركية أحمد داوود أوغلو الثالثاء الرئيس : .)ب.ف.ا( ،.)أ.ب.د( -إسطنبول 

ونها ساهمت ورد عباس بدوره مهنئاً تركيا ك .الفلسطيني محمود عباس بتبادل األسرى مع اإلسرائيليين
  . الذين أطلق سراحهم من السجون اإلسرائيليةالفلسطينيبالعملية عبر قبولها ببعض 

 إسرائيل بين األسرىلتبادل (في هذه الصفقة "قال نائب رئيس الوزراء التركي بولند ارينش الثالثاء و
 "إسرائيل" إن وقال . كبيرة جداًإسهاماتليط حتى اليوم، قدمت تركيا اوحماية حياة ش).. والفلسطينيين

 إسكاتكل ما نأمل به هو "  وأضاف."على مستوى الرئاسة" الدور التركي، وقال انه جرى "تدرك"
  ." داخل حدودهاوأمناً  حرية واستقالالًأكثر..  ووقف الدم وجعل فلسطيناألسلحة

  19/10/2011، لندن، القدس العربي
  

  "إسرائيل"ضد " اومةثمرة قوة واستمرار المق"صفقة تبادل األسرى : نجاد .54
 األمةيهنئ " رامين مهمانبرست انه اإليرانية قال الناطق باسم وزارة الخارجية .):ب.ف.ا( –طهران 

مقابل الجندي "  الفلسطينيين المعتقلين من قبل النظام الصهيوني غير الشرعيإطالقالفلسطينية على 
  ." الحقيقيينأصحابها إلى تعود ارض فلسطين كلها يوما أننأمل ": وأضاف. شاليطجلعاد 

 مع رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة إسماعيل  هاتفياًكما أجرى الرئيس محمود أحمدي نجاد اتصاالً
  ."إسرائيل" ضد "ثمرة قوة واستمرار المقاومة"هنية، لتهنئته بنجاح صفقة تبادل األسرى ووصفها بأنها 

  19/10/2011الراي، الكويت، 
  

  األسرى لما نجحت صفقة "جديدةالمصر "لوال : محللون .55
.  لوال مصر، لما تمت صفقة تبادل األسرى بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي:محمد شعير -القاهرة 

من هنا، شاعت أجواء احتفالية بنجاح الصفقة في اإلعالم المصري أيضاً، على قاعدة أن القاهرة ستكون 
ر رغبة المجلس العسكري المصري الحاكم بتقديم دليل على من بين المستفيدين من نجاح التبادل، في إطا

تغيير نمط التفكير القائم على العناد أثناء فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك ورئيس جهاز 
االستخبارات السابق عمر سليمان، وهما اللذان أجال تنفيذ الصفقة لفترة طويلة، بحسب تعبير أحد 

  .ن البارزينالمحللين السياسيين المصريي
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ويرى المحلل نفسه أن أحد الشروط التي تمت على أساسها الصفقة بين مصر وحركة حماس، هو موافقة 
 على المشاركة في تأمين المعابر الحدودية ومنع المنظمات اإلسالمية من مواصلة اإلسالميةالحركة 

ن غزة من قبل مهاجمة خطوط الغاز المصري بين الحين واآلخر، في مقابل تخفيف الحصار ع
  . المصريين حتى إلغائه نهائياً قريباً، إذ لن يعود هناك مبرر للحصار في حال تنفيذ هذه الوعود

وبحسب المصدر، تمت مناقشة استضافة المكتب السياسي لحماس في القاهرة بدالً من سوريا، غير أن 
 المصرية، أمس، "سي بي سي"رئيس المكتب السياسي خالد مشعل نفى في برنامج تلفزيوني على قناة الـ
لكن رغم هذا النفي، ظلت . أن تكون حركته قد تقدمت بطلب لنقل المكتب من دمشق إلى القاهرة

 لحماس هو من الشروط غير المعلنة لنجاح "تفكيك المكتب السياسي"تسريبات اعالمية تتحدث عن أن 
 األردن ونقل مقر بعض أعضاء مكتبها  إلى إعادة عالقتها معاإلسالمية، إذ تسعى الحركة "صفقة شاليط"

السياسي إلى هناك، على أن تستضيف القاهرة شخصيات أخرى، منها موسى أبو مرزوق إلى حين 
  .استقرار األوضاع في سوريا

 اإلسرائيلي - عز الدين شكري، مدير ملف الصراع العربي .في المقابل، يرى الدبلوماسي المصري، د
أمر صعب حالياً، وسيؤدي إلى "إن نقل مكتب حماس إلى القاهرة واألردن ، "منظمة إدارة األزمات"في 

  . "مشاكل داخلية وخارجية كثيرة، أهمها زيادة الضغوط األميركية واإلسرائيلية
  19/10/2011األخبار، بيروت، 

  
   سنواتخمسعودة الصحف المصرية إلى غزة بعد انقطاع  .56

، عادت الصحف والمطبوعات المصرية للدخول إلى  سنوات5 بعد انقطاع :العزيز  محمود عبد-رفح 
قطاع غزة، حيث تم أمس إدخال شاحنة تابعة للشركة القومية للتوزيع إلى القطاع عن طريق ميناء رفح 

  .وقال مصدر مسؤول إن إعادة الصحف المصرية جاء بناء على الطلب الفلسطيني المتزايد .البري
  19/10/2011الراي، الكويت، 

  
   يعود على وقع هتافات مناهضة لنظام األسدجوالنيأسير : وئام عماشة .57

من (من بين األسرى الذين شملتهم صفقة التبادل وعاد إلى ذويه، أمس، المواطن السوري وئام عماشة 
 سنوات في السجن بتهم تشكيل 10، ابن الجوالن المحتل، وهو الذي أمضى أكثر من )1981مواليد عام 

، وهو إسرائيليالرتباط بمنظمات محظورة، والتخطيط لعملية اختطاف جندي خلية لمناهضة االحتالل وا
عاد عماشة إلى قرية بقعاتا . 2005 عاماً ونصف العام عام 21ما كانت نتيجته إصدار حكم بسجنه لمدة 

الجوالنية أمس، مثلما أراد أن يعود، على وقع هتافات مناهضة لنظام الرئيس السوري بشار األسد 
  .ارات االنتفاضة السوريةومؤيدة لشع

  19/10/2011األخبار، بيروت، 
  

   تريد تقويض حل الدولتين"إسرائيل" كبيرة واالستيطانوتيرة : صبيحمحمد  .58
 وحدة 2600 عقبت جامعة الدول العربية مجددا على عزم االحتالل اإلسرائيلي بناء أكثر من :القاهرة

عام المساعد لقطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة استيطانية جديدة في شرقي القدس، وقال األمين ال
بالجامعة العربية السفير محمد صبيح في تصريح صحفي يوم الثالثاء، إن ما يقوم به االحتالل من 
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من أراد أن يتفاوض بالسالم ال ": وأضاف. تصرفات يضع عقبات وعراقيل كبيرة أمام عملية السالم
وحذر من أن القيادة اإلسرائيلية تريد اآلن أن تنهي  ."ريقة وبهذا األسلوبيمكن أن يقيم استيطانًا بهذه الط

 إمكانية إقامة دولة فلسطينية وهي مع حل الدولة الواحدة وتناور في قضايا سياسية وتكتيكية وتخلق تماماً
  .يروقال، إن اإلصرار على الدولة اليهودية هو جزء من هذا التهديد والتهج .وقائع خطيرة على األرض

 يقع ضمن الخطط اإلسرائيلية لتغيير وجه المنطقة،  وأشار إلى أن الكالم عن األردن وعن سيناء أيضاً
ولفت إلى أن الجامعة العربية تحذر من استمرار االستيطان وتدعو كل من يطالب بعودة المفاوضات أن 

  . بوقفه"إسرائيل" بأن يلزم  واضحاًيتخذ موقفًا صريحاً
  18/10/2011، )وفا(نية لمعلومات الفلسطيوكالة األنباء وا

    
   نفقاً بين غزة ومصر196 يعلن تدمير المصريةقائد قوات حرس الحدود  .59

 أعلن قائد قوات حرس الحدود المصرية اللواء أركان حرب أحمد يوسف، أن هذه القوات تمكنت :القاهرة
 كما أحبطت قوات حرس الحدود : بين غزة ورفح، وقال نفقا196ًعلى مدار األيام الماضية من تدمير 

 قطعة سالح من ليبيا إلى مصر، تضمنت بنادق آلية ورشاشات جرينوف 138محاولة جديدة لتهريب 
  .ومدفع نصف بوصة

  18/10/2011، )وفا(نية وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي
  

  ينالفلسطينياألسرى  عن بعض "إسرائيل" قلقة من افراج الواليات المتحدة األمريكية .60
 قال مسؤول أمريكي إن الواليات المتحدة تساورها مخاوف بشأن بعض الفلسطينيين            : )رويترز(واشنطن  

الذين افرجت عنهم إسرائيل يوم الثالثاء في مقابل الجندي االسرائيلي المخطوف جلعاد شاليط النهم قتلوا               
  .أو أصابوا مواطنين أمريكيين

 حكومة أوباما نقلت مخاوفها الى الحكومة االسرائيلية قائلـة          وقال المسؤول الذي طلب أال ينشر اسمه ان       
  .انها فعلت ذلك في اللحظات االخيرة حينما قامت اسرائيل بترتيب المبادلة لالفراج عن شاليط

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية االمريكية مارك تونر للصحفيين ان الواليـات المتحـدة تـساورها       
يين الذين شملتهم صفقة المبادلة لكنه لم يشأ أن يحدد هل أحد من هؤالء كان       مخاوف بشأن بعض الفلسطين   

  .بين الذين تم بالفعل االفراج عنهم
تعارض الواليات المتحدة من حيث المبدأ االفراج عـن أفـراد           "وقال تونر في رسالة بالبريد االلكتروني       

ى حكومة اسرائيل بعد أن علمنا أن أفـرادا  نقلنا موقفنا ال"واضاف قوله    ."أدينوا بجرائم في حق أمريكيين    
  ."معينين جزء من هذا االفراج

وقال البيت االبيض يوم الثالثاء ان الرئيس االمريكي باراك اوباما عبر عن سعادته لالفراج عن الجندي                
االسرائيلي شاليط مؤكدا رغبته في ان يتخذ االسرائيليون والفلسطينيون خطوات نحو استئناف محادثـات              

  .سالمال
  19/10/2011، وكالة رويترز لألنباء
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  نحن لن نجلس على الطاولة مع حماس ولن نتعامل معها: واشنطن بعد صفقة شاليط .61
الـرئيس  إدارة  ، أن      واشـنطن   مـن  مينا العريبـي  ، عن   19/10/2011،  الشرق األوسط، لندن  ذكرت  

مـع اإلسـرائيليين    » حماس«تها  أوباما حرصت على إبعاد نفسها من الصفقة التي أبرم        األمريكي باراك   
 وشـدد . بالوساطة المصرية إلطالق ألف أسير فلسطيني مقابل إطالق الجندي اإلسرائيلي جلعاد شـاليط            

هذه المفاوضات كانت إسرائيلية، إنها عملية إسـرائيلية        «مسؤول من وزارة الخارجية األميركية على أن        
على دخول مفاوضات مستقبلية أو     » حماس« تساعد   وحذر من االعتقاد بأن هذه الصفقة قد      . »ولم تشملنا 

إال في حـال    .. نحن لن نجلس على الطاولة مع حماس ولن نتعامل معها         «: فتح مجال سياسي لها، قائال    
مـن الـصعب    «وأضاف أن   . »التزمت بالشروط األساسية بنبذ العنف واالعتراف بحق إسرائيل للعيش        

ولكن نريد أن تكون هناك بيئة أكثر بناءة للـسالم فـي            .. صفقةالتكهن حول النتيجة البعيدة األمد لهذه ال      
  .»المنطقة

وزيرة الخارجية األمريكية هـيالري كلينتـون رحبـت         ، أن   19/10/2011،  الخليج، الشارقة وأضافت  
نحن مسرورون النتهاء محنة غلعاد     “وصرحت  . ”نهاية لمحنة طويلة  “، ووصفته بأنه    شاليطباإلفراج عن   

 أسـيراً   1027والذي أفرج عنه بعد خمس سنوات من احتجازه في قطاع غزة مقابـل              ،  ” الطويلة شاليط
ونحن كذلك نأمل باإلفراج عن ايالن      “وأضافت   .”استمر فترة طويلة جداً   “فلسطينياً، مضيفة ان احتجازه     

  .المعتقل في مصر بتهمة التجسس” اإلسرائيلي“األمريكي  ” غرابل
  

  تعارض مع القانون االنساني الدوليي فرج عنهم فلسطينيين مإبعاد: مم المتحدةاأل .62
عبرت االمم المتحدة عن قلقها يوم الثالثاء من أن بعض الفلسطينيين           : ستيفاني نيبهاي  - )رويترز(جنيف  

الذين أفرج عنهم مقابل اطالق سراح الجندي االسرائيلي جلعاد شاليط ربما لم يحظوا بأي فرصة الختيار                
  . مما قد يمثل ابعادا قسريا غير مشروعالوجهة التي يذهبون اليها

ورحب مكتب نافي بيالي المفوضة السامية لحقوق االنسان في االمم المتحدة باطالق سـراح االسـرى                
الفلسطينيين يوم الثالثاء لكنه أشار الى تقارير أفادت بأن بعض السجناء الفلسطينيين من الضفة الغربيـة                

ويجـرم القـانون     . تسيطر عليه حركة حماس أو الى الخـارج        أفرج عنهم ليذهبوا الى قطاع غزة الذي      
  .االنساني الدولي نقل سجناء الحرب قسرا أو ترحيلهم الى دولة أخرى رغما عن ارادتهم

وقال متحدث باسم اللجنة الدولية للصليب االحمر ان اللجنة أجرت مقابالت سرية على مدى االيام القليلة                
أفرج عنهم من السجون االسرائيلية في اطار المرحلـة االولـى مـن              سجينا فلسطينيا    477الماضية مع   

  .االتفاق
أجرى مبعوثون من اللجنة الدولية للصليب االحمر       "وأضاف المتحدث ماركال ايزارد لرويترز في جنيف        

لكنه أضاف   ".مقابالت مع كل محتجز على حدة قبل االفراج عنه أو عنها للتأكد من قبولهم االفراج عنهم               
اعادة الناس الى أماكن أخرى غير أماكن اقامتهم المعتادة تتعـارض           " أنه يتحدث بصفة عامة أن       موضحا

  ".مع القانون االنساني الدولي
  18/10/2011، وكالة رويترز لألنباء
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  ساركوزي يطلب اإلفراج عن أسرى من الضفة لدعم الرئيس عباس .63
شمل المرحلة الثانية من صفقة التبادل بـين        طلب الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي أن ت      :  صفا -باريس

وحركة حماس أسرى فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة لدعم رئيس الـسلطة الفلـسطينية              " إسرائيل"
  .محمود عباس

يجب أيضا إطالق سراح الفلـسطيني      "وقال ساركوزي في حديث لإلذاعة اليهودية الفرنسية األربعاء إنه          
  ".الجنسية الفرنسيةصالح الحموري الذي يحمل 

حماس لن تكون شريكة في عملية التفاوض إال بعد اعترافهـا           "من جانب آخر، أكد الرئيس الفرنسي أن        
بإسرائيل ونبذها للعنف، وأن فرنسا لن تقيم عالقات معها باعتبارها منظمة إرهابية، إال أنها تعلق أمالًـا                 

  ".على المصالحة الفلسطينية
والـسلطة  " إسـرائيل "ستيطان ليس بشرط مسبق الستئناف المفاوضات بين        وأكد ساركوزي أن وقف اال    

  .كما قال. الفلسطينية، وإنما ثمرة متوقعة عنها
  19/10/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
  واألمم التحدة يرحبون بصفقة تبادل األسرى" الرباعية"بريطانيا والمانيا و .64

زير الخارجية البريطاني وليام هيج على البناء على قوة الدفع           حث و  :مارك هاينريتش  -) رويترز(لندن  
وقال هيج لرويتـرز خـالل       .التي ولدها االفراج عن شاليط لحث خطى محادثات السالم مع الفلسطينيين          

التمكن من اجراء مفاوضات ناجحة بشأن هذا الموضوع الصعب يبعث بـصيص  "جولة في شمال افريقيا     
  .ة في كثير من االحيانامل في مشهد يتسم بالقتام

وقال هيج إن القيود المشددة في المعابر الحدودية لقطاع غزة الذي تسيطر عليه حمـاس اتـت بنتـائج                   
اسهم . امل أيضا ان يشجع ذلك اسرائيل على تخفيف القيود على نقاط العبور الى غزة             "واضاف  . عكسية

  ."تشديد القيود بشكل عام في تقوية حماس ال اضعافها
وقال . بعوث رباعي وسطاء السالم في الشرق االوسط توني بلير فرصة الستئناف عملية السالم            ورأى م 

لنا فرصة ليس فحسب فيما يتعلـق       ) مبادلة االسرى (امل ان تتيح    ) "سي.بي.بي(لهيئة االذاعة البريطانية    
م التي ينبغي   احياء مصداقية عملية السال   ... بغزة حيث تتولى حماس المسؤولية حاليا لكن ايضا من اجل         

  ."لنا حقا أن نمنحها االولوية
وقال متحدث باسم المستشارة االلمانية انجيال ميركل انها تعول على التعاون الناجح بين اسرائيل ومصر               

  .الذي ادى الى مبادلة االسرى في نزع فتيل التوترات التي ثارت في االونة االخيرة بين الجانبين
شارة الى دور القاهرة كوسيط في النزاعـات الفلـسطينية االسـرائيلية            وقال المتحدث باسم ميركل في ا     

ستكون هذه مساهمة مهمة لعملية السالم فـي الـشرق          " والسيما فيما يتعلق بالقضايا االمنية حول غزة        
  ."االوسط

وقال االمين العام لالمم المتحدة بان جي مون أنه يتوقع ان تعزز صفقة مبادلة االسرى بـين اسـرائيل                   
امل مخلصا مع هـذا االفـراج أن        "وقال بان لرويترز     .لفلسطينيين فرص عملية السالم االوسع نطاقا     وا

  ."يكون االثر ايجابيا وواسع النطاق على عملية السالم المتعثرة في الشرق االوسط
  19/10/2011، وكالة رويترز لألنباء
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  سرىمجلسا الشيوخ والنواب في إيطاليا يرحبان بنجاح صفقة تبادل األ .65
أعرب رئيسا مجلسي الشيوخ والنواب في إيطاليا الثالثاء عن ترحيبهما بإطالق سـراح  : روما ـ د ب أ 

  .معتقلين فلسطينيين مقابل الجندي اإلسرائيلي غلعاد شليط
تلقيت بسعادة  'اإليطالية عن رئيس مجلس الشيوخ اإليطالي ريناتو سكيفاني قوله          ' أكي'ونقلت وكالة أنباء    

اإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي غلعاد شليط بعد سنوات من االعتقال وكذلك عن العديـد مـن                غامرة نبأ   
  .'السجناء الفلسطينيين

اليوم تتجه أفكاري نحو آباء وأسر جميع اإلسرائيليين والفلسطينيين أيضا، الذين حرمـوا مـن               'وأضاف  
  .'حريتهم والذين سيتم أخيرا لم شملهم مع أحبائهم

مع األمل واالعتقاد بأن قضية السالم والحوار ستكون قادرة علـى االنتـصار علـى               'وأضاف سكيفاني   
االنقسامات والحروب، أعرب عن أملي الكبير بأن تستأنف المفاوضات المباشرة قريبـا بـين إسـرائيل                

  .في المنطقة' وفلسطين، والتي سوف تثمر بالتأكيد عن مستقبل من السالم واألمن
عظيم االرتياح لإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي      'إليطالي جانفرانكو فيني عن     وعبر رئيس مجلس النواب ا    

  .'غلعاد شليط نتيجة لالتفاق بين حكومة إسرائيل وحماس
الجندي الشاب أصبح رمزا للمأساة والمعانـاة الناتجـة عـن    'وقال في بيان صدر عن مجلس النواب إن    

الـذي يمثـل نتيجـة إيجابيـة        'كـون تحريـره     ، وأعرب عن آمله بأن ي     'التوترات في الشرق األوسط     
  .'للمفاوضات، طريقا الستئناف الحوار المكثف والمثمر بين الطرفين

  19/10/2011، القدس العربي، لندن
  

  وجوبييه يأمل بتخفيف حصار غزة .. ساركوزي يرحب الالفراج عن شاليط وينتظره بباريس .66
وقـال  .  الذي يحمل أيضاً الجنسية الفرنـسية      يطشالعبرت فرنسا عن ارتياحها لإلفراج عن       : )وكاالت (

إن فرنسا تـشعر بارتيـاح      “،  )جنوب شرق فرنسا  (الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي الذي يزور نيس        
. ”وال شك ان كون جلعاد يحمل الجنسية الفرنسية أسهم كثيرا منذ البداية في الحفاظ علـى حياتـه                 . شديد

  .في باريس” قريباً“فرنسي من جهة جدته ألبيه، سيستقبل ال)  عاما25ً(وأضاف ساركوزي أن الشاب 
مقدمـة لتحقيـق    “وفي الجمعية الوطنية عبر وزير الخارجية أالن جوبيه عن أمله في يكون هذا اإلفراج               

تقدم آخر، أوالً تخفيف ورفع الحصار الذي يعاقب ظلما شعب غزة، ثم المصالحة بين الفلسطينيين التـي                 
والفلسطينيين مـن   ” اإلسرائيليين“ة لحل النزاع وأخيراً استئناف المفاوضات بين        تعد من الشروط األساسي   

  .” دون شروط مسبقة
 . شـاليط كذلك عبرت كامل الطبقة السياسية الفرنسية بكل توجهاتها السياسية عن ارتياحها لالفراج عن              

 األغلبيـة اليمينـي      رئيس بلدية الدائرة السادسة عشرة في العاصمة الفرنسية عن حـزب           -وقال النائب 
هذا اإلفراج يمثل أيضاً أمالً في الـسالم        .. أنه ارتياح كبير  “االتحاد من أجل حركة شعبية كلود غوسغان        

  .” لهذه المنطقة من العالم
 شـاليط في بيان عن ابتهاجه باإلفراج أخيراً عـن         ) حزب المعارضة الرئيسي  (وعبر الحزب االشتراكي    

أننا سعداء بـاإلفراج فـي      “وأضاف  . ” وبتمكنه من التقاء ذويه    2006،الذي احتجزته حماس منذ يونيو      
  .”الوقت نفسه عن معتقلين فلسطينيين سيتمكنون من العودة إلى عائالتهم
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أفكر كثيراً جـداً    “ريشار براسكييه   ) كريف(وقال رئيس المجلس التمثيليي للمؤسسات اليهودية في فرنسا         
إن شعوراً بالتأثر العميق ساد كل اليهود في        “مضيفاً  ”  إلى والده  أرسلت رسالة نصية  ). شاليط(في عائلته   

ويمكن أيضاً أن نقول ذلك بالنسبة      .  أصبح ابن البلد كله    شاليطأن غلعاد   “وتابع  . ”إسرائيل“فرنسا كما في    
ال بد من التفكير في إعادة تأهيله التي ستكون طويلـة           . . في آن   ” إسرائيلي”لنا في فرنسا ألنه فرنسي و     

  .” بعد خمس سنوات أمضاها في ظروف اعتقال ال تطاق ألنه لم يجر أي اتصال مع عائلته
وقال رئيسه جويل ميرغي في تعبيـر عنـصري         ” سعادة كبيرة “وتحدث المجمع اليهودي في فرنسا عن       

في خضم كل هذه البهجة هناك شعور بالمرارة لدى التفكير بكل الضحايا الذين سقطوا تحت               “واضح إنه   
وعبر رئيس اتحاد الطلبة اليهود في فرنسا جوناثان هايون عن          . ”ت االرهابيين المفرج عنهم اليوم    ضربا

  .” ان هذا االفراج هو نصر لألمل على االستسالم“فرحته وقال 
  19/10/2011، الخليج، الشارقة

  
  كي مون يدعو لخطوات تؤدي إلنهاء حصار غزة .67

ان كي مون حكومة االحتالل إلى اتخاذ خطوات مـن شـأنها            دعا األمين العام لألمم المتحدة ب     : نيويورك
إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة للسنة الخامسة على التوالي، وذلك في أعقاب اإلفـراج عـن                 

  ".حماس"الجندي الذي كان أسيرا في قطاع غزة، في إطار صفقة للتبادل مع حركة 
): 10-18( المتحدة اإللكتروني مساء اليوم الثالثاء       وقال بان كي مون، في بيان له نُشر على موقع األمم          

، كما دعـا    "آمل في مزيد من الخطوات التي تؤدي إلى إنهاء الحصار على غزة وتمكن من إعادة البناء               "
  .، بحسب البيان"إنهاء تهريب السالح والحفاظ على الهدوء بين إسرائيل وغزة"في الوقت ذاته إلى 

وأعرب عن أملـه فـي أن        .تحدة بتنفيذ صفقة تبادل األسرى اليوم الثالثاء      ورحب األمين العام لألمم الم    
، "تعزيز آفاق عملية السالم المتعثرة إلى نطاق أوسع في منطقة الشرق األوسـط            "يؤدي هذا االتفاق إلى     

ن طالب مرارا بإنهاء االحتجاز لشاليط واإلفراج عن جميع الفلسطينيين الـذي          "الفتًا النظر إلى أنه كان قد       
  .، كما قال"تعرضوا النتهاك حقوق اإلنسان طوال تلك الفترة

  18/10/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

    أخرت إبرام الصفقة وأدت إلى قطيعة مع المخابرات المصريةبمباركاإلطاحة : الوسيط األلماني .68
س وإسـرائيل،  كشف الوسيط األلماني في صفقة تبادل األسرى بـين حمـا  : الناصرة ـ زهير أندراوس 

غيرهارد كونراد، في محادثة مغلقة مع عدد من الصحافيين، كان من بينهم محلل الشؤون اإلسـتراتيجية                
العبرية، يوسي ميلمان، عن أنّه راض عن تحقيق الصفقة، ولكن بالمقابـل قـال إن               ' هآرتس'في صحيفة   

  .إيران ليست راضية عنها، على حد قوله
ربيع العربي أخّر تنفيذ الصفقة بين الطرفين، كمـا أن التـوتر الـذي شـهدته                كما قال للصحافيين إن ال    

  .العالقات المصرية اإلسرائيلية في الفترة األخيرة كان سببا في تأخير إطالق الصفقة إلى حيز التنفيذ
ـ               ع كبـار   ولفت خالل الحديث أن اإلطاحة بالرئيس مبارك مس جدا بالعالقات بين المخابرات األلمانية م

قادة النظام البائد، مؤكدا على أن استبدال الجنرال عمر سليمان بالجنرال مراد مـوافي، أصـابت فـي                  
الصميم العالقات بين الطرفين، وبالتالي فإن المساهمة األلمانية في إخراج الصفقة إلى حيز التنفيذ بـات                

مصر سيدة الموقف في المفاوضات بين حماس       قليالً، على حد تعبيره، الفتًا إلى أنّه منذ ذلك الحين باتت            
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ولفت المحلل اإلسرائيلي إلى أن هذه المهمة هي األخيرة بالنـسبة للرجـل الـذي سـيترك                  . وإسرائيل
 .المخابرات األلمانية

  19/10/2011، القدس العربي، لندن
  

  روسيا والصين يرحبان صفقة تبادل االسرى .69
اطق باسم الخارجية الصينية ليو ويمين فـي مـؤتمر صـحافي            اعتبر الن : وكاالت“،  ”الخليج “-عواصم  

 من شأنه المساعدة في تخفيـف حـدة التـوترات،           ]صفقة شاليط [ االسرى   دوري أن تنفيذ صفقة التبادل    
  .مضيفا أن بكين تثمن جهود مصر واألطراف األخرى في العملية

أجواء العالقات الثنائيـة بـين      ورحبت روسيا، أمس، بتطبيق صفقة تبادل األسرى معتبرة أنها ستحسن           
نرحب بتطبيـق   “عن وزارة الخارجية قولها في بيان       ” إيتر ساس “ونقلت وكالة األنباء الروسية      .الطرفين

نعتقد أن األبعاد اإلنسانية لهذه المبادرة المتبادلة       “، وأضاف   ”اتفاق التبادل الذي أثنينا عليه في وقت سابق       
  .”حسنة النية هي ذات أهمية

  19/10/2011، ، الشارقةالخليج
  

  صفقة األسرى إنجاز عربي وإسالمي: المجلس اإلسالمي في الدنمارك .70
أشاد رئيس المجلس اإلسالمي في الدنمارك عبد الحميد الحمدي بإنجاز صفقة تبادل األسـرى              : كوبنهاجن

ـ   "واالحتالل بوساطة مصرية، ووصـفها بأنهـا        " حماس"بين حركة المقاومة اإلسالمية      ي إنجـاز عرب
  ".وإسالمي يضاهي إنجاز ثورات الشعوب العربية من أجل التحرر واالنعتاق من االستبداد

إلى صالبة المقاومـة وحنكتهـا      "وأعاد الحمدي في تصريحات صحفية الفضل في إنجاز صفقة األسرى           
يعتبـر  .. ال شك أن اإلفراج عن أكثر من ألف أسـير فلـسطيني             : "، وقال "وقدرتها على إدارة المعركة   

إنجازا كبيرا، ليس فقط للمقاومة الفلسطينية والعربية واإلسالمية في وجه أعتى قوة في المنطقة مدعومة               
وهو إنجاز  .. وهو إنجاز بالمعنى اإلنساني والسياسي، فهو أعاد األسرى إلى أهلهم           . من أكبر دول العالم   

ل ملموس علـى حنكـة المقاومـة    سياسي ألنه تجاوز المعايير الحزبية ليشمل مختلف الفصائل، وهو دلي  
 يومـا   23وقدرتها على إدارة المعركة تفاوضيا كما أثبتت ذلك ميدانيا بصبرها ووقوفها في وجه حرب               

  ".دون أن تستسلم أو تنهار كما انهارت أنظمة عربية تآمرت على غزة وعلى المقاومة
  18/10/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   الفلسطينيةة سنوية إضافية من االتحاد األوروبي للسلطة  مليون يورو مساعدمائة .71

جدد االتحاد األوروبي التزامه بمواصلة تقديم الدعم المالي للسلطة الوطنية والعمل على تمويل              :حامد جاد 
المشاريع والبرامج المختلفة التي تنفذها السلطة والمؤسسات غير الحكومية، مؤكداً أنه بصدد دراسة تقديم              

 مليون يورو اعتبارا من العام المقبل، تنفيذا لتوصية تقدم بهـا مـؤخراً              100 مالية إضافية بقيمة     مساعدة
  .البرلمان األوروبي

ـ              إلـى أن   " األيام"وأشار جون جات راوتر القائم بأعمال ممثل االتحاد األوروبي لدى السلطة في حديث ل
ة وتمكينها من دفع رواتب ومخصصات موظفي       االتحاد واصل تقديم مساهماته المالية لدعم ميزانية السلط       
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الخدمة المدنية والمتقاعدين، إضافة إلى تمويل المخصصات االجتماعية التي يـتم دفعهـا عبـر وزارة                
  .الشؤون االجتماعية وبرنامج إعادة إعمار القطاع الخاص في غزة

 يـورو، مـن بينهـا        مليـون  300وبين راوتر أن االتحاد األوروبي قدم منذ مطلع العام الحالي نحـو             
المساعدات المقدمة لوكالة الغوث والمشاريع التي ينفذها في قطاع غزة فـي مجـال الميـاه والـصرف            

  .الصحي والقطاع الخاص وسيادة القانون ومشاريع أخرى شرق مدينة القدس
نـة   مليون يورو بمعدل سنوي، وتمويل مواز      500 التزم االتحاد بتقديم نحو      2007وأوضح أنه منذ العام     

  ".أونروا"السلطة والمشاريع والبرامج المختلفة التي تنفذها السلطة ومؤسسات المجتمع المدني و
  19/10/2011، األيام، رام اهللا

  
  !هتلر لم ينتحر .72

كشف كتاب جديد صدر في بريطانيا أن الزعيم النازي أدولف هتلر لم يقتل :  يو بي آي-نيويورك، لندن 
ووجد مؤلفا الكتاب، جيرارد  .1962 في األرجنتين حتى وفاته عام ، وعاش1945نفسه في برلين عام 

ويليامز وسايمون دونستان، أدلة دامغة تشير إلى أن الزعيم النازي، وعشيقته إيفا براون، نقال جواً وفي 
  .شكل سري إلى األرجنتين

ا جمجمة هتلر يورد أن بقاي» هروب أدولف هتلر: الذئب الرمادي«والكتاب الجديد الذي يحمل عنوان 
السماح له «، متهماً االستخبارات األميركية بـ »هي في الواقع جمجمة إمرأة«التي تحتفظ بها روسيا 

  .»بالفرار من ألمانيا مقابل الحصول على تكنولوجيا الحرب النازية
  .ودرس ويليامز ودونستان اختبارات الطب الشرعي ووثائق سرية نشرت أخيراً

ة شرعية على موت هتلر أو إيفا براون، كما أن روايات شهود العيان تفيد بأنهما ال أدل«: وقال ويليامز
  .»عاشا في األرجنتين حياة مقنّعة

  18/10/2011، الحياة، لندن
  

   عن صفقة تبادل األسرىمشروعةتساؤالت  .73
  هاني المصري

 لـف أو    أثارت صفقة تبادل األسرى أسئلة مشروعة، ال بد من اإلجابة عنها بـصراحة وصـدق، دون               
  .دوران، أو مبالغة أو نقصان

 أسيرا وأسيرة، ولم تشمل عـددا أكبـر، خـصوصا القـادة             1027لماذا شملت الصفقة    : السؤال األول 
السياسيين وأمراء المقاومة الذين جاءت الصفقة ناقصة بدونهم، وبدون غيرهم مـن أصـحاب األحكـام                

ولماذا تضمنت  .  تضم الصفقة إال أكثر من ثلثهم بقليل       العالية الذين يبلغ عددهم حوالي ثمانمئة أسير، ولم       
   كافة؟1948الصفقة إبعاد أكثر من مائتي أسير؟ ولم تشمل جميع النساء وأسرى 

وما يبرر طرح هذا السؤال، أن الشروط الفلسطينية في الصفقة سابقًا كانت أفضل مما تم االتفاق حولـه،                 
لديه أمل باإلفراج عنه ضمن هذه الصفقة، وعدم إطـالق          وأن كل أسير من أصحاب األحكام العالية كان         

  .سراحه، يعني فقدان األمل في الحرية من اآلن وحتى إشعار آخر
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على . وما زاد من خيبة األمل لدى القادة واألمراء، أن وعودا قد أغدقت عليهم بعدم إنجاز الصفقة بدونهم         
إنها بذلت أقصى ما تستطيعه لتحقيق كل مطالبهـا،     : حماس اإلجابة عن هذا السؤال باستقامة، بالقول مثلًا       

  .منها" نسبة محترمة"ولم تسطتع تحقيق إال 
 أسيرا وأسيرة، ضمن    1027من جهتي، أعتقد أن إطالق سراح أسير واحد يعتبر إنجازا، فكيف بـإطالق           

  .صفقة كسرت المعايير اإلسرائيلية لعمليات إطالق سراح األسرى
ها وعليها، تعتبر إنجازا وطنيا لشمولها أسرى ذوي أحكام عالية مـن جميـع              إن صفقة شاليط، بكل ما ل     

  .الفصائل والمناطق الجغرافية الفلسطينية، إضافة إلى الجوالن
السؤال الثاني حول التوقيت، ولماذا عقدت الصفقة اآلن، وليس قبل أو بعد أشهر عدة، وفيمـا إذا كـان                   

ولماذا استعجلت حمـاس وإسـرائيل      . شروطًا أفضل للصفقة  الصبر لمزيد من الوقت من شأنه أن يحقق         
  .إلنجازها اآلن؟ وهذا هو السؤال األهم

جرت منذ سـنوات عديـدة،      " الوهم المتبدد "إن اإلجابة عن هذا السؤال، ال بد وأن تنطلق من أن عملية             
حـتالل،  وكانت عملية جريئة ونوعية، استطاعت المجموعات المنفذة لها قتل وجرح عدد من جنـود اال              

وأسر جلعاد شاليط وإخفاءه في مكان آمن لفترة طويلة، بحيث لم تستطع المخابرات اإلسرائيلية الوصول               
لو تمت صفقة التبادل بعـد      . إليه، وصمد الخاطفون األبطال حتى أثناء حرب الكوانين، وهذا يحسب لهم          
اسـتعجلت إتمامهـا، ولكـن      شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين على عملية األسر لجاز القول إن حماس               

إنجازها بعد أكثر من خمس سنوات يعني أنها استنفذت الوقت الالزم لتحسين شروطها، مع وجود احتمال                
بأن عدم إنجازها اآلن يهدد بعدم إنجازها لفترة طويلة قادمة، أو ربما إلى األبد، أو إنجازها بعـد حـين                    

  .بنفس الشروط الحالية وربما بشروط أقل
 ما الذي سيضمن أنها ستعقد في المستقبل بشكل أفضل؟ دائما ستكون هناك تساؤالت حـول                :السؤال هو 

التوقيت وشروط عقد صفقات تبادل األسرى، ولكن معيار الحكم على أي عمليـة تبـادل ينطلـق مـن                   
حصولها على أقصى ما يمكن من المطالب، بما يتناسب مع حجم األطراف التي تحكمها وتطرحها علـى              

فال يمكن تحميل إطالق سراح جندي إسرائيلي أسير كل شيء، بحيث تـتم الـصفقة               . مفاوضاتطاولة ال 
دون فك الحصار عن قطاع غزة، وإطالق سراح جميع أصحاب األحكام العالية والقادة واألمـراء، وأال                
 تشمل إبعاد أي أسير الذي يعتبر جريمة جديدة ترتكبها إسرائيل بحق األسرى المبعـدين، ال يقلـل مـن                  

خطورتها أنهم سيبعدون إلى داخل وطنهم في قطاع غزة، ألن هذا القول يتجاهل أن القطـاع محاصـر                  
  .ومعزول عن بقية أرجاء الوطن الفلسطيني، ما يجعل اإلبعاد إليه جريمة أخرى بحق المبعدين

ة إن الصفقة أنجزت ما يمكن تحقيقه مع أنها كان يمكن أن تشمل بندا يتحدث عن تحسين شـروط حيـا                   
األسرى وتحقيق مطالب المضربين بإيقاف سياسة العزل االنفرادي، وغيرها من السياسات التي تمارسها             

  .إدارة السجون اإلسرائيلية
لو عقدت الصفقة قبل التوجه الفلسطيني إلى األمم المتحدة لكان وقع توقيتها أسوأ على الوضع الفلسطيني،                

إن عقدها بعد الخطاب التاريخي للـرئيس       . رفًا على آخر  وكانت ستعمق الخالفات واالنقسامات وتقوي ط     
هو رد السحر اإلسرائيلي على أصحابه، فقد أرادت حكومة إسرائيل الخروج من أزمتها وحرف األنظار               
عن التحرك الفلسطيني الدولي وبث بذور جديدة لالنقسام الفلسطيني، فجـاءت المـسألة معاكـسة، ألن                

شعبيا لن يؤثر عليه سلبيا حصول حماس على إنجاز سياسـي وشـعبي،             الرئيس القوي، اآلن، سياسيا و    
فالمنظمـة  . وهذا قد يساعد على اإلسراع في إنجاز وتطبيق اتفاق المصالحة لو توفرت اإلرادة الالزمـة              
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أما المنظمـة الـضعيفة أو حمـاس الـضعيفة          . القوية يمكن أن تتصالح بشكل أسرع مع حماس القوية        
  .مصالحة في شروط غير مواتية لهما أو لطرف دون اآلخرفستخشيان من تطبيق ال

ال يمكن تجاهل أن صفقة تبادل األسرى كانت هي األخرى من ضحايا االنقسام، بحيث أنها لو عقدت في                  
فلم يكن المفاوض الحمساوي في أفضل حاالته، فقد فاوض وحمـاس           . ظل الوحدة لكانت شروطها أفضل    

ح استمرار العدوان، وفي ظل تراجع الدعم اإليرانـي والـسوري،           مأزومة جراء استمرار الحصار وشب    
ودخول مصر مرحلة انتقالية قد تطول، وفي ظل خسارة حماس المضاعفة بسبب موقفها المرتبـك مـن                 
خطط التوجه نحو األمم المتحدة؛ ما جعلها في عجلة من أمرها، ودفعها للحصول علـى إنجـاز سـريع                   

 ظل تزايد مخاوفها من أن عدم إتمامها اآلن، في ظل تقدم خـصمها              وإتمام صفقة التبادل، خصوصا في    
السياسي، وتعنت االحتالل وحكومته المتطرفة واتجاه إسرائيل نحو المزيد من التطرف؛ قد يـؤدي إلـى                
عدم إتمامها في المستقبل المنظور، وهذا يفقد حماس والفلسطينيين ورقة مهمة، خـصوصا إذا تمكنـت                

  .ئيلية من معرفة مكان إخفاء شاليط، وتنفيذ عملية إلطالق سراحهأجهزة األمن اإلسرا
 وزراء  3 وزيـرا وعارضـها      26لقد قللت إسرائيل من الثمن الذي دفعته في صفقة شاليط، لذلك أيدها             

فقط، ولكنها مع ذلك، دفعت ثمنًا باهظًا ال يقتصر على عدد المفرج عنهم، خصوصا من ذوي األحكـام                  
بب مغزاها األساسي، وهو أن إسرائيل أعطت بإتمام الصفقة رسالة ضارة لها على طول              العالية، وإنما بس  

الخط، مفادها أنها ال تفهم سوى لغة القوة والمقاومة، وأنها ال تفرج عن أسرى محكومين أحكام عالية إال                  
ة، ويجعـل   في صفقات التبادل، األمر الذي يعزز خيار المقاومة ويضعف كثيرا خيار المفاوضات الثنائي            

  .خطف الجنود اإلسرائيليين الخيار الوحيد إلطالق سراح األسرى الفلسطينيين
إن اإلنجاز المتحقق كافيا إلى حد كان يجب أن يفرض على بعض قادة حماس وأنصارها أن ال يبـالغوا                   

إنهـا  من مطالب الخاطفين، و   % 99كثيرا بأهمية صفقة التبادل، إلى حد القول إنها غير مسبوقة، وحققت            
  .حصلت على تأييد القادة وأمراء المقاومة واألسرى الذين لم تشملهم

ما الذي يضمن أن تأخير الـصفقة       : كما يفترض على المنتقدين أن يخففوا من انتقادهم، ويقفوا أمام سؤال          
  كان سيحسنها وليس أن يؤدي إلى عدم تحقيقها أو تراجع شروطها؟

ن، وانتقاد نواقصها يجب أن يوجه إلى إسرائيل ال إلى حمـاس،            إن الصفقة إنجاز وطني يوحد الفلسطينيي     
فإسرائيل هي المحتلة التي أسرت مئات اآلالف من الفلسطينيين، وال يزال أكثر من خمـسة آالف مـنهم            

  .خلف القبضان، وتمارس بحقهم وحق الشعب الفلسطيني جرائم حرب مزرية وجماعية
وأفضل صفقات تبادل األسرى لم تنجز بعد، فمـا         " تولد بعد أفضل األطفال لم    : "قال الشاعر ناظم حكمت   

دام هناك أسرى سيكون هناك صفقات تبادل، وال بد من اقتناص لحظة الفرح واألمل، على الرغم مـن                  
الغصة في الحلوق والقلق في القلوب جراء استمرار اعتقال اآلالف، بعضهم قبل التوقيـع علـى اتفـاق                  

  .أوسلو وحتى اآلن
طيني هو توظيف اإلنجازات الوطنية، واألجواء اإليجابية الناجمة عن التحرك الفلسطيني نحو            أبلغ رد فلس  

األمم المتحدة، وصفقة تبادل األسرى لصالح مسارعة الجهود إلنهاء االنقسام واسـتعادة الوحـدة، علـى          
قيـق  أساس إستراتيجية وطنية جديدة قادرة على توحيد الشعب والقوى في مجرى واحد قـادر علـى تح                

  .األهداف الوطنية، التي في مقدمتها اإلفراج عن جميع األسرى
ال يمكن أن ينهى هذا المقال دون التعرض إلى اآلراء، التي قال أصحابها إن ثمن اعتقال شـاليط كـان                    

، في حين أن    "دمرتنا"باهظًا جدا، ما يترافق مع الدعوة الصريحة أو المبطنة باإلقالع عن المقاومة ألنها              
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مة بكل أشكالها، وعلى الرغم من الثمن الباهظ المترتب عليها، هي التي جعلت القضية الفلـسطينية                المقاو
ال تزال حية، وجعلت الشعب الفلسطيني ال يزال رغم المعاناة الشديدة واقفا على قدميه، مـا حـال دون                   

وعلى أساس طرد   تحقيق كامل األهداف الصهيونية التي أرادت إقامة إسرائيل على كامل أرض فلسطين،             
لوال المقاومة بكل إنجازاتها وأخطائها لكان الوضـع        . جميع أفراد الشعب الفلسطيني إلى خارج فلسطين      

  .أسوأ بكثير مما هو عليه اآلن
وحتى تحقق المقاومة أهدافها، يجب أن تستند إلى برنامج سياسي، وتستجيب لمصلحة الشعب، وتخـضع               

 القفز عن أن صفقة تبادل األسرى ال يمكن أن تـتم لـوال حلـول                وفي المقام، ال يمكن   . لمرجعية وطنية 
الربيع العربي ومخاوف إسرائيل من تداعياته، وما لم تشهد مصر ثورة عظيمة حققت بعض الخطـوات،    
وأعطت اهتماما مختلفًا بالملف الفلسطيني عما كان يفعله نظام حسني مبارك، بدليل أنها استطاعت علـى               

ظروفها الداخلية تحقيق اتفاق المصالحة وإتمام صفقة تبادل األسرى، ومن المتوقـع            الرغم من انشغالها ب   
أن تواصل هذا الدور بنشاط حتى تطوى صفحة االنقسام السوداء، وتفتح صفحة جديدة تكـون الوحـدة                 

  .الوطنية فيها ضرورية وشرطًا لالنتصار بدحر االحتالل وإنجاز الحرية والعودة واالستقالل
  18/10/2011، )بدائل(سطيني لالعالم واألبحاث المركز الفل

  
   بـال حـدودالصهيونيالقمع  .74

  براهيم غوشةإ
يتصاعد القمع الصهيوني في كل مكان من ارض فلسطين المحتلة ابتداء من مدينة القدس حيث التهويـد                 

 الغفـران   فتدنيس المسجد االقصى يجري كل يوم تقريباً وآخر ذلك في عيد          · والتهجير والتدمير ال يتوقف   
ومن بعده عيد المظلة وازمة المبعدين من نواب القدس في الصليب االحمر تكاد تختفي بعد اعادة اعتقال                 
الشيخ ابو طير واختطاف النائب عطون ولم يبق اال النائب طـوطح والـوزير ابـو عرفـة مهـددين                    

ذان مازال مستمراً طيلـة     باالختطاف واالعتقال، واستهداف الحرم االبراهيمي في اعياد اليهود ومنع اآل         
  ·الوقت

، ففـي فجـر     1948اما حرق المساجد فقد تجاوز الضفة الغربية المحتلة الى داخل فلسطين المحتلة عام              
 تم حرق مسجد النور في بلدة طوبا الزنغرية في الجليل االعلى وأتت النيران على كامـل                 3/10/2011

ظاهرياً كالعادة بيريـز ونتنيـاهو دون ان يقـوم          المسجد بما فيه السجاد والمصاحف، وقد استنكر ذلك         
الشاباك بأي جهد لكشف المجرمين الذين يعرفهم على االغلب، ومن قبل هذه الحادثة جرى حرق العديـد                 

 عبروا  48من المساجد في الضفة الغربية وايضاً بدون الكشف عن المجرمين، والفرق هنا ان شعب الـ                
وتم اعتقال العشرات من الشباب الفلسطيني الغاضب، بينمـا فـي           بالمظاهرات الواسعة عن استنكارهم،     

  ·مساجد الضفة الغربية المحروقة كانت سلطة عباس تقمع الشباب وتسارع الى تصليح االضرار
القمع الصهيوني انتقل الحقاً من الجليل الى النقب، حيث تدور معركة فلسطينية شعبية شاركت فيها كافة                

ة والوطنية وتجلت في مظاهرة ضمت اآلالف فـي مدينـة بئـر الـسبع يـوم                 القوى االسالمية والقومي  
في تمسكهم بارض االباء واالجداد وضد      )  الف مواطن  200حوالي  ( تضامناً مع بدو النقب      6/10/2011

، مع ان   2 من ارض النقب واختصارها الى مئة كم       2تقرير برافر الذي يرمي الى االستيالء على الف كم        
مـن مـساحة   % 04 اي انها كانت تمثـل حـوالي   1948 عام 2 الف كم11تشكل اراضي النقب كانت    
  ·فلسطين التاريخية
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هذا التضامن الشعبي الفلسطيني جعل مشايخ العشائر البدوية يوقعون على وثيقة ارض النقـب، التـي ال        
  ·تباع وال يساوم عليها وهي ارض عربية اسالمية

لمسلمين والمسيحيين في يافا المحتلة بتدنيسها بالـشعارات        بل وصل الى قبور ا    ·· مسلسل القمع لم يتوقف   
  ·اليهودية

اما الجانب اآلخر من القمع النازي الصهيوني فيتمثل في زجه باكثر من ستة آالف أسير فلسطيني فـي                  
اكثر من عشرين سجناً صهيوني على مساحة فلسطين المحتلة، ويعرضهم لصنوف من العذاب المـادي               

كثر من الف سجين مريض وثالثمئة طفل سجين وثالثين حرة سجينة واكثـر مـن               والنفسي حيث هناك ا   
عشرين بطالً أسيراً معزوالً وحوالي اربعمئة محكومين بالمؤبد على رأسـهم االسـير االسـد عبـداهللا                 

  ·) مؤبدا67ً(البرغوثي 
دما خاضوا غمـار    هؤالء االبطال هم الشهداء االحياء الذين كان يمكن ان يكونوا مع اخوانهم الشهداء عن             

  ·الجهاد والمقاومة
ولكن اهللا شاء لهم ان يكونوا أسرى ابطاالً ولعل اهللا يفرج عنهم جميعاً، واألسير له االولوية في الشريعة                  
الطالق سراحه، بما يمثله من رمز لالمة العربية االسالمية، وفـي انتفاضـة االسـرى االخيـرة فـي                   

تقف معهم بشتى الوسائل لتحقيق مطالبهم وكـذلك اطـالق          االضراب عن الطعام يريدون من أمتهم ان        
سراحهم، ومطلبهم االستراتيجي وقف سياسة العزل االنفرادي واتاحة فـرص التعلـيم وتقـديم العـالج                

  ·للمرضى ووقف العقوبات الجماعية والفردية وتحسين الطعام والسماح لذويهم بزيارتهم وغيرها
عوبته ونتائجه الخطيرة، ولكنه هو السالح الفاعـل الـذي          ان من جرب االضراب عن الطعام يعرف ص       

  ·يملكه األسير
ان العنجهية الصهيونية يمكن كسرها بل البد من ذلك، واألسرى دخلوا الـسجون مـن بـاب الجهـاد                   
والمقاومة، ولن يخرجهم من األسر في تقديرنا اال الجهاد والمقاومة، لو كل فصيل مقاوم قرر أسر جندي                 

وطن صهيوني ألصبح اكثر من شليط صهيوني بأيدي المقاومة والصبح نتنيـاهو فـي              صهيوني او مست  
  ·وضع ال يحسد عليه، واصبح الستة االف أسير هي ازمته الكبرى واالفراج عنهم هو الحل الوحيد لها

  17/10/2011، المجد، األردن
  

  شاليط صفقةمكاسب  .75
  داود الشريان

 انتصاراً للمقاومة   شاليطالفلسطينيين بالجندي اإلسرائيلي غلعاد     الفلسطينيون اعتبروا عملية تبادل األسرى      
لكن ثمة من يرى أن إطالق جندي إسرائيلي في         . الفلسطينية، وخطوة أولى نحو تحرير األراضي المحتلة      

.  أسيراً فلسطينياً ليس نصراً، وهو كرس معنى القيمة لليهودي في مقابل اإلنـسان العربـي               1027مقابل  
أبت على مقايضة جثامين جنودها ورفاتهم، وفرد منهم، بآالف من الفلـسطينيين واللبنـانيين              فإسرائيل د 
 على كـل    شاليطبعيداً عن النظرة العاطفية، وتضخيم قضية قيمة اليهود، فرضت عملية إطالق             .والعرب

وإسرائيل االعتراف ببعضهما، واألهم أن إجراءات تسليم األسـرى نُفِّـذت علـى أرض              » حماس«من  
وهذه هي المرة األولى التي تشهد عملية تبادل أسرى فلسطينيين بيهود على أرض فلـسطينية،              . فلسطينية

فعمليات التبادل السابقة نُفِّذت عبر أراضي دول عربية وأجنبية، ما يعني ان الحكومة اإلسرائيلية اعترفت               
يراً فـي قـدرة جهـاز    على قطاع غزة، فضالً عن ان الصفقة كشفت عجزاً كب     » حماس«مرغمة بسلطة   
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 على مدى خمـس سـنوات،       شاليط، الذي لم يستطع العثور على مكان        )موساد(االستخبارات اإلسرائيلي   
رغم ان الدولة العبرية وضعت كل شبر في قطاع غزة تحت المجهر، وهي تنفق مئات الماليـين علـى                   

  .مراقبة أدق تحركات الفلسطينيين، حتى داخل منازلهم
، سيتحول األخير من ابن لكل مواطن يهودي الى ابن          شاليطقبال اإلسرائيليين للجندي    حين تهدأ فرحة است   

عندها ستكتشف حكومـة بنيـامين      .  خالل فترة اعتقاله   شاليطاسرته، وتتوارى هالة الرمزية التي كسبها       
سباً فـي  الضمني بها مك» حماس«نتانياهو انها لم تكسب شيئاً من وراء هذه العملية، إال إذا كان اعتراف           

ان تبرهن على مدى قوتها وقدرتها التفاوضية، ناهيك عـن          » حماس«في مقابل ذلك، استطاعت     . نظرها
انها وحدت الفلسطينيين تحت رايتها، ليس ألن إطالق السجناء مسألة إنسانية تجمع جميـع الفلـسطينيين                

ل وعلـى رأسـها     فحسب، بل ألن الحركة فاوضت باسم جميع األسرى، وحررت سجناء من كل الفصائ            
، وأكدت للشعب الفلسطيني ان القوة وحدها هي الطريق الوحيد للتعامل مع إسـرائيل، وأرغمـت                »فتح«

والنتيجـة أن الحركـة     . االسرائيليين على ما عجزت عن تحقيقه السلطة الفلسطينية في قضايا مـشابهة           
  .ستسعى الى استثمار هذا االنتصار في كسب الشارع الفلسطيني الى صفها

  19/10/2011، لحياة، لندنا
  

  يوم من أيام األمة .76
  ياسر الزعاترة

يـوم  . يوم زهت فيه فلسطين بأبطالها البررة     . كان يوم أمس يوما من أيام اهللا، ومن أيام فلسطين الرائعة          
ال يدعي أحد بأنه اليوم الذي ننتظره بكنس االحتالل من أرضنا الطاهرة، ولكنه من              . زهت بانتصار كبير  

  .طة في ذلك االتجاهدون شك مح
عندما يقول نتنياهو بأن قرار صفقة شاليط هو أصعب قرار يتخذه في حياته، فهذا يدل على حجم مرارة                  

ومن قرأ استطالع صحيفة يديعوت أحرونوت أول أمس يـدرك أن           . كأس الذل الذي تجرعه في الصفقة     
هـي التـي    » إسرائيل«لغالبية أن   المرارة كانت من نصيب المجتمع اإلسرائيلي برمته أيضا، فقد أكدت ا          

  .تنازلت وليس حماس
صحيح أنهم فرحون بإعادة جنديهم إلى بيته، لكن وقوف مجتمع بأكمله أسير االنتظار من أجـل جنـدي                  
واحد إنما يؤكد تهاوي قابلية التضحية لديه ولدى جنوده، وعندما يقول رئيس جهاز أمنهم إنه يريد التأكيد                 

همات صعبة أنه لن يتركهم إذا وقعوا في األسر، فهو يؤكـد طبيعـة الـروح                لجنوده الذي يرسلهم في م    
  .المعنوية التي يحملها أولئك الجنود، والتي لم تعد كما كانت عليه قبل عقود

 تأكد الجميع أن جندي الدولـة  2009 و2008 وبعدها حرب الرصاص المصهور 2006في حرب تموز    
ابلية للتضحية، وأنه يجر إلى الحرب جرا، وأنه لوال التكنولوجيـا           العبرية بطبعته الجديدة لم يعد يملك الق      

  .وسياسة األرض المحروقة لما تقدم شبرا واحدا في أرض المعركة
في المقابل يخرج أسرانا مرفوعي الرؤوس، ليس فقط ألنهم خرجوا رغم أنف المحتل وكسرا لجبروتـه،                

  . الذي من أجله أسروا لم يجر التنازل عنهبل أيضا ألن الراية التي رفعوها انتصرت، وأن الهدف
 في المئة من فلسطين، وقبـل ذلـك بتـسخيف           80هنا الفرق بين من يريد إخراج األسرى بالتنازل عن          

ثوابـت المقاومـة    . المقاومة التي في سياقها أسروا، وبين من يخرجهم وهم يتمسكون بالثوابت الحقيقية           
  .وفلسطين كل فلسطين من البحر إلى النهر
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يقولون إنهم ال يريدون تخريب العرس، وهم يسعون بكل ما أتوا من قوة لكي يخربوه عبر التنقيب فـي                   
ثنايا الصفقة عما يقلل من شأنها ويتحدثون كما لو أن حماس كانت تفرض الشروط بكل بساطة، وبوسعها                 

  .ساء ما يحكمون. أن تخرج كل األسرى ولكنها تقاعست ألنها فكرت بطريقة فصائلية
األسوأ أن يستعيد بعضهم حكاية محمود عباس المعروفة حول كلفة شاليط، ويتحدث عن الثمن الذي دفعه                
قطاع غزة بسببه، مع أن قادة االحتالل أنفسهم لم يقولوا إن حرب الرصاص المصهور قد شنت من أجل                  

ة وهي في قبـضة     إطالق شاليط، ومع أن أعدادا كبيرة من الشهداء واألسرى قد سقطوا في الضفة الغربي             
  .التنسيق األمني وسياسات دايتون

ليس ثمة من يقول إن كل شيء كان مثاليا، فأن يبقى بطل المقاومة األروع في الضفة الغربية القـسامي                   
في السجن، ومعه ثلة من أروع الرجال، فإن ذلك يؤكد أن المعركة مستمرة، وقد أعلـن                ) إبراهيم حامد (

 زوّر بطريقـة    -هو يدعي االستقاللية  -أحد المواقع التابعة للسلطة     (الصفقة  إبراهيم ورفاقه أنهم يباركون     
غاية في الوقاحة رسالة من زوجات أولئك األسرى تنتقد الصفقة، وعندما بعثت زوجة البطـل إبـراهيم                 

  ).رسالة رد لم ينشرها الموقع) أم علي(حامد، األسيرة المحررة أسماء حامد 
تأكيد جديد على روعة خيار المقاومة وبؤس خيار المفاوضات، وهو تأكيد           هو يوم من أيام فلسطين، وهو       

  .على أن شعب فلسطين ال يزال على عهده في إنجاب األبطال، واالستعداد لزجهم في ساحات البطولة
يخرج شاليط وهو يريد ترك الخدمة العسكرية والتقاعد، بينما يخرج الرجال وعلى كـواهلهم عـشرات                

ال تراجع ها هنا وال ندم وال استسالم، بل إصرار          . ، وهم أكثر إصرارا على المقاومة     السنوات من األسر  
على البطولة والعطاء، واألبطال الذي خرجوا لن يتقاعدوا، بل سيواصلون المسيرة بما تيسر لهـم مـن                 

  .وسائل، وبما يحتمله كاهلهم من أعباء
نان للشهداء الذين ارتقوا إلى العلى في سـبيل         شكرا لكل األبطال الذي صنعوا هذه الملحمة، والمجد والج        

وال ننـسى أبطـال     . إنجازها، والعار كل العار لمن يسخفون المقاومة، ويصرون على سياسة االستجداء          
الثورات العربية الذين لوالهم لما كان لهذا اإلنجاز أن يتم، ولما كان لنتنياهو أن يتجرع كأس السم ويقبل                  

  .بالصفقة وهو ذليل صاغر
ذا يوم من أيام فلسطين لن ينسى، وسيكون محطة باتجاه االنتصار األكبر، فهذا االحتالل زائل، ومنـذ                 ه

هذا ما يؤمن به المخلصون مـن أبنـاء هـذه           . سنوات ومنحناه في هبوط، بينما منحنى األمة في صعود        
  .األمة

قي خلف القـضبان،    سالم على فلسطين، سالم على الشهداء، سالم على األسرى، من خرج منهم ومن ب             
  .سالم على عوائل الشهداء واألسرى، سالم على من يقبضون على جمر الحق إلى يوم الدين
  19/10/2011، الدستور، عمان

  
  سننتصر في الحرب.. خسرنا المعركة .77

  ايتان هابر
ستكون، على ما يبدو، هذا الصباح لحظة واحدة، لحظة واحدة فقط، كثيرون منا، وربما كلنا، سـنحبس                 

  .ورتها في عقلنا، لسنوات وربما الجيالص
، حين هبطت في مطار بـن غوريـون         1978بقدر ما دون مبالغة، فانها تذكرنا بتلك اللحظة اياها، في           

المشهد الفارغ هذا استمر دقيقة، ربما دقيقتين،       . ولم يحصل شيء  . الطائرة الرئاسية المصرية، وفتح بابها    



  

  

 
 

  

            43ص                                     2297:                العدد19/10/2011األربعاء  :التاريخ

! حـسنا، هيـا إذن    .  في البلدان العربية، في العالم، بدت كالخلـد        ولكن لماليين المشاهدين في اسرائيل،    
الـرئيس المـصري    . وعندها، بكامل بهائه، ظهر شخص أنور السادات في الباب، منفعال، بشبه ابتسامة           

توقـف  'و' تحبس االنفـاس  'هذه هي اللحظة التي يكتب عنها الكُتّاب والشعراء بأنها          . وصل الى اسرائيل  
من كـان،   . ، هذه هي اللحظة التي تحز في الذاكرة الجماعية والخاصة لسنوات طويلة           'القلب عن الخفقان  
  .من رأى، لن ينسى

متى . وهذه هي اللحظة التي سنرى فيها، الول مرة، جلعاد شاليط، بعد خمس سنوات ونصف من االسر               
 عيـون  نحن فقط نعرف بانه سيحصل وأنه سـتكون . نحن ال نعرف في هذه اللحظة. سيحصل هذا وأين 

الكثير من أبناء العـائالت     . الكثيرين في اسرائيل ترقرق بالدموع في تلك اللحظة سواء بالفرح، أم بااللم           
سيتذكرون في تلك اللحظة أقربائهم، االبرياء من كل ذنب ممن قتلهم اولئك المخربون الذين ارسلوا هـذا                 

نحن، ماذا يمكـن أن نقـول،       . ا االولية أيها البالد، ال تغطي دمهم، قيل في مصادرن       . الصباح الى الحرية  
  .على االقل في الحالة التي أمامنا، غطينا بل وغطينا

في . في سوريا مكث في حينه في السجن روبين ليبس ودزينة من االسرائيليين االخرين على مدى سنين               
كا تيغر،  مبعوث الموساد، يود  .  سنة كاملة  14في سجن القاهرة على مدى      ' فعلة العار 'مصر ذوى سجناء    

كان خلف القضبان العراقية على مدى سنوات طويلة ولكن لم يكن في حينه لروبين ليبس فـي سـوريا،                   
كانـت  . في مصر ويودكا تيغر في العراق رجال عالقات عامة ووسائل اعالم عاطفة           ' فعلة العار 'سجناء  

  .تلك عهود اخرى ومن هذه الناحية، على االقل، يوجد حظ كبير لجلعاد شليط
؟ في هذه اللحظات نحن ال نزال ال نعرف كيف أثر عليه، على جسده، مضامينه وطبيعته، المكـوث                  حظ

في حاالت سابقة كان آخرون حظوا بلحظات مجد قليلة، وبعد ذلك أنهوا حياتهم             . الطويل في أسر حماس   
ـ            . في مستشفيات مغلقة   ى نفـسه   أين خُبىء جلعاد؟ فوق االرض؟ تحتها؟ كيف عاش؟ كيف نام؟ بماذا أله

على مدى السنين؟ هل سمحوا له على االطالق بفعل أي شيء؟ لعله استلقى كـل الـسنين فـي جـوف                     
. االرض معصوم العينين؟ لكل هذه االسئلة المثيرة للفضول سنحصل على جواب فـي االيـام القريبـة                

ات في هـذا    ستكون هذا الصباح لحظة واحدة، فيها للحظة واحدة فقط ستنتهي كل الخالف           . فليحفظنا الرب 
. ولكل ما يحصل هنا، وستلتـصق العيـون بالـشاشات         . مؤيدون ومعارضون للصفقة  . الشعب الممزق 

جلعـاد  : وستحتبس انفاسهم في تلك الثواني االولى، وبعد ذلك سنرى ونأمل، سنتنفس جميعنا الـصعداء             
  .كلنا نريد سالمته. شليط عاد الى الديار

ولكن من هذا الصباح اضـيفت نفحـة اخـرى مـن العـزة              . ةال ينبغي التنكر، فقد خسرنا هذه المعرك      
ال توجد، على االطالق، دولة واحدة اخرى في العالم من الهند حتى كـوش، تـدفع     . السرائيليتنا العزيزة 

هذه القيمة التي ستنغرس ابتداء من هـذا        . ثمنا باهظا بهذا القدر فقط كي ترى واحدا من ابنائها في البيت           
خرى في جنود الجيش االسرائيلي، في النظامي وفي االحتياط، ريح االسـناد التـي              الصباح المرة تلو اال   

تعطيها لهم، للسنوات القادمة ولالجيال القادمة، لن تغطي، على ما يبدو، على األلم الفظيع البناء عائالت                
 تعيـد الـى     القتلى في العمليات االرهابية وعلى االهانة، المزعومة، للدولة التي نزلت على ركبتيها كي            

  .ولكن هذه قيمة عليا بحد ذاتها. الديار جلعاد شليط
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في واقع االمر،   . قد نكون خسرنا المعركة، ولكن مع قيمة، ذخر، مبدأ أخالقي كهذا، سننتصر في الحرب             
  .فقد انتصرنا منذ االن

  18/10/2011يديعوت 
  19/10/2011، القدس العربي، لندن

  
  :كاريكاتير .78

 

  
  19/10/2011الراية، الدوحة،   


