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   إنجاز وطني يفخر به كل فلسطينيصفقة تبادل األسرى: مشعل .1

أول من » الحياة«خالد مشعل لـ » حماس« رئيس المكتب السياسي لـ قال:  جيهان الحسيني–القاهرة 
كنت في غاية السعادة والفرح العميق «: ، موضحاً»ادل األسرى يوم عظيميوم إنجاز صفقة تب«أمس بأن 

والشعور باإلنجاز مع استحضار أنه ما زال أمامنا شوط، وما زالت المسؤولية مستمرة حتى يفرج عن 
إن شاء اهللا سيكتمل مشروعنا بتحرير أرضنا، واستعادة «: وقال. »جميع األسرى في سجون العدو
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ورفض مشعل االتهامات التي تعرضت . »العودة، والتخلص من االحتالل الصهيونيالقدس، وإنجاز حق 
ال شك أنها صفقة وطنية وشاملة لكل القوى والفصائل، وتلك الجغرافيا «: لها الصفقة بأنها فئوية، وقال

إن مروان البرغوثي وأحمد سعدات وعبد اهللا البرغوثي «: وقال. »وأماكن وجود شعبنا الفلسطيني
 السيد وجمال أبو الهيجا وحسن سالمة وإبراهيم حامد، هذه القيادات لم يتم اإلفراج عنها، وهي وعباس

معظمهم من حماس، ما ينفي ما يروِّج له بعض بأنها صفقة فئوية، «ولفت إلى أن . »مهمة بالنسبة إلينا
  .»ألن هذا إنجاز وطني

: حساب الرئيس محمود عباس، أجابعلى » حماس«وعما يتردد عن أن هذه الصفقة تقوِّي من مركز 
أبداً، حماس لها دور كبير كما يعلم الجميع، وكتائب القسّام العظيمة، وأجنحة الفصائل المقاومة «

في النهاية هذا إنجاز وطني يفخر به كل فلسطيني، سواء . الفلسطينية، كل هؤالء لهم دور في إنجازها
هذه الصفقة نحن عملنا بها من أجل الوطن .  شخص عاديكان فتحاوياً أو حمساوياً أو أي قوى أخرى أو

أبو «وأضاف انه اتصل األسبوع الماضي بـ . »ومن أجل اهللا، وليس إطالقاً من أجل أجندة حزبية
عرضت عليه فكرة اللقاء، وهو تجاوب، وأعتقد أنه في مثل هذه األجواء المميزة التي أبرمت «و» مازن

وعما إذا كان . »يننا قوة دافعة إلنجاز المصالحة بكل ملفاتها بسرعةفيها الصفقة، سيكون لعقد لقاء ب
هناك «: ألقى بظالله على هذا الصفقة في هذا التوقيت، قال» حماس«الوضع في سورية وانعكاسه على 

مبالغة في التفسيرات غير منطقية، الناس دائماً تبالغ في التفسيرات غير المنطقية، الصفقة أنجزت فقط 
تجاب العدو لمطالبنا بدعم من إخواننا في مصر الذين نوجِّه لهم كل التقدير والتحية شعباً وقيادة عندما اس

  .»خصوصاً جهاز االستخبارات العامة الذي كان مناضالً، ولعب دوراً في إنجاز هذه الصفقة
  20/10/2011الحياة، لندن، 

  
  لمالي صعبوضعنا او.. ولكننا سنستمر فشلنا في تحقيق االستقالل: عباس .2

 السنوات الخمس الماضية كانت صعبة فقد بدأ مسيرته أن كشف الرئيس محمود عباس :بيت لحم
 األمنكان ال بد لي ان ابدأ من الصفر ورفع شعار "بالرئاسة بمرحلة مليئة بالفوضى والفلتان االمني قائال 

قف الفلتان والمعيشة ، مشيرا انه استطاع ان يحقق قضيتين من اصل ثالث قضايا وهما و"واألمان
وقال خالل لقاء اجراه معه الزميل ناصر اللحام  . يحقق االستقاللأنواالستقالل، موضحا انه لم يستطع 

، حيث اصبح هناك ثقافة السالم عند الناس واألمانعلى فضائية معا انه استطاع ان يرفع شعار االمن 
  ".م الفلسطينيون مقتنعين بان السالم سيوصلهم لحقوقهوأصبح

انا اقول اننا نجحنا بها إلى حد ما، "اما فيما يتعلق بالقضية االقتصادية والحياة المعيشية العامة للناس، قال 
وفيما يتعلق  ".ولماذا اقول إلى حد ما الن ندرة الموادر وصعوبة الدعم احيانا يأتي واحيانا ال يأتي

فشلنا : " بها شيئا وهي االستقالل، قائال بصراحة انه لم يستطع ان يحققعباس أوضحبالقضية الثالثة 
وليس عيبا ان نقول اننا فشلنا ولكننا سنستمر بهذه القضية، حيث من الممكن ان تتحقق ومن الممكن ان 

  ".ال تتحقق، فنحن نبذل كل مساعينا
نذ نناضل بكل الوسائل من اجل تحقيقيها من خالل المفاوضات ولالسف المفاوضات لم تقلع م"وتابع قائال 

زمن اولمرت والسبب في ذلك ان الحكومة االسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو ترفض مبدأ اقامة الدولتين 
  ". وكذلك وقف االستيطان67على حدود 
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 ان وقف االستيطان ليس افضل من السالم اإلسرائيليالعالم كله يعرف بما في ذلك الشعب : وأضاف
ع ذلك نتنياهو مصمم على استمرار االستيطان، وهناك مساع فالسالم افضل لنا ولهم وللعالم اجمع م

كثيرة تتحدث عن العودة الى المفاوضات ولكن بدون هذين االمرين ال يمكن الحديث عن اي مفاوضات، 
وهذه التزامات ليست جديدة فهي واردة في اكثر من مكان من خالل قرارات دولية ورباعية، من اجل 

 انه واحد  وأكد".ان هناك معارضات بذهابنا إلى مجلس االمن ولكننا ذهبناذلك ذهبنا الى مجلس االمن ك
اننا لسنا دولة مستقلة ولكن : من الشعب، وجاء القدر والنصيب ان يكون رئيسا للشعب الفلسطيني، مؤكدا

لدينا ديمقراطية وحرية وتعددية ولدينا قوانين تضاهي قوانين العالم اجمع ودليل على ذلك ان الجمعية 
االوروبية والبرلمانية قبلتنا كعضو مشارك وكذلك اليونسكو، ونسعى لقيام الدولة لدينا شفافية ولدينا 
محاربة للفساد، ال يوجد لدينا ما يطالبنا فيه الشعب بهذه القضايا كل شيء متوفر اما غير المتوفر هو 

الحتالل نعم لالستقالل فهذا من االستقالل بسبب االحتالل نريد ان نتخلص منه فاذا خرج شعبنا وقال ال ل
  .حقهم عنا مشكلة وهي االنقسام وبدأنا بحلها

  لقاء مع اوباما
مضيفا " ونحن ليس بمقدورنا ان نفتعل مشاجرة مع امريكا،"اوضح ان اللقاء مع اوباما لم يكن مشاجرة 

 نريد ان نكسب ال نريد ان نصطدم مع امريكا او غيرها نريد ان نكسب رضا العالم ولكن ليس بأي ثمن"
دولة ال نقوم باي تنازالت انما نعبر عن موقف الشعب ال يوجد تنازالت ولكن نطرحها بطريقة واضحة 

  "ودون استفزاز
 االمريكي كان بوجود هيالري كلنتون وصائب عريقات، وكان الحديث واضح هواشار ان لقاءه مع نظير

  .االصطداموصريح، واشار ان الصراحة ال تعني المشاجرة وال تعني 
ال ال : هل تقبل ان تذهب للمفاوضات بدون وقف االستيطان؟، ورد: وقال ان اوباما وجه له سؤال

استطيع وشرحت الموقف له قال لي الجمعية العامة قلت له انا مخول ان اذهب لمجلس االمن، قال لي 
 مستقلة تستطيعون ان نحن ضد هذا قلت له هذا امر يعود للواليات المتحدة وانتم اصحاب سيادة ودولة

تقولوا ما تريدوزن وانا لم افاجئهم اطالقا، فكل شيئ اقدمت عليه هم يعرفونه عندما ذهبت لمجلس االمن 
هم يعرفون ذلك، في اخر مرة التقيت بها امريكيون قبل اسبوع من الذهاب لالمم المتحدة وقلت اني اريد 

تكلم عن الذهاب لمجلس االمن ولكن هم يحاولون ان اذهب لمجلس االمن وقلت ال يوجد مفاجأت واني سأ
  .ان يقنعوا انفسهم ان هذا مش صحيح او ان هذه مناورة، فال احد يستطيع ان يلومني وويقول انه تفاجأ

  ردود الفعل بعد خطاب نيويورك
 السياسية بإبعادها صريحا وشرحت القضية أكون حاولت ان أناكنت اتوقع ان الناس ربما تتقبل كالمي 

 بعكس ذلك، وبالتالي لم أنفسهمالتاريخية لم اكتب كلمة ال احد يعرفها لكن هناك من ينسى هم يقنعوا و
وحول سؤال هل فقد اوباما  . ردود فعل سيئة ولكن الردود االيجابية كانت فوق التصورأتوقع أكن

 يحب ان ينجح  كل رئيس:قال ؟تلالنتخابا يلجا للقضية الفلسطينية لينجح واآلنالسيطرة على نفسه 
يعني بسبب هذه "باالنتخابات ويعاد انتخابه ولكن ال يرهن العالم وتطوراته وحراكاته بانتخابات عنده، 

  ". فالن ما رح احكي هيكأو اخسر صوت فالن أن أخافاالنتخابات ال استطيع التدخل 
  ساركوزي صديق

منذ تعرفت عليه "رئيس،  الرئيس الفرنسي ساركوزي صديق وصديق جدا، وقال العباس أن وأشار
 يلعب دور وهو يؤيد الفلسطينيين، لكن هناك ادوار يمكن أن هنالك عالقة بيننا، وساركوزي يريد أصبح
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 المتحدة فقد كان حديثه باألممنحن نقدره ونحترم وقفته معنا " ". يلعبها وهناك ادوار ال يمكن ان يلعبهاأن
  .الموقف ننسى هذا أنعن القضية الفلسطينية وال يمكن 

   عرفاتي؟أنتهل 
طبعا انا عرفاتي وطول عمري مع الرئيس ياسر عرفات ونحن متفقون في كل شيئ، ربما : عباسرد 

انا اعتقد ان ياسر عرفات كان سيقول "السباب ما اختلفنا بالنسبة للعمل المسلح في فترة الفلتان، قائال 
  ".نفس الخطاب وبنفس اللغة باالمم المتحدة

  : عباس بالنسبة للرئيسمن هو القائد
انا احترم القائد " ان القائد هو من يستشف مصلحة الجماهير ويقود الجماهير على اساسها، عباس وأوضح

 30رأه قالذي يناقشني ويقول لي اين الغلط واين الصحيح، فعلى سبيل المثال خطاب االمم المتحدة 
 خالل اللقاء انه ال يحب عباس  وأشار".ابسخصا وتم مناقشته وحتى الثواني االخيرة حصل تغير بالخط

القائد الذي ال يسمع وال يستشف رغبة الناس، فعصر الدكتاتورية ولى فاالن عصر الديمقراطية والتعددة 
ال يوجد "وتابع  ".وما يجري حولنا يدل ان ال بد ان نسمع للناس ونعرف ارائهم ومواقفهم ونمشي عليها

ناس بطريقة واضحة وصريحة، هناك ناس تدعمنا واناس ال تدعمنا فشكرا لدينا لعنة ابدية ونتعامل مع ال
  .واكد ان فتح االن وضعها جيد في ظل التجديدات بالقيادات ".للجميع

  :مؤتمر طهران
قال الرئيس ان خطاب خالد مشعل في طهران هو نتيجة اجواء المصالحة الذي تم التوقيع علية بمايو 

واتمنى من كل قائد ان يقول قناعته بصرف النظر "ه وهذا شيئ جيد، الماضي، فلقد ابدى مشعل قناعت
  ".عن المكان والزمان

  :هل هناك دعوات لزيارة طهران
الوقت لم يكن مناسبا وهذا ال يعني وجود قطيعة هي دولة وشقيقة وايضا هناك خالفات، لكن ال : "عباس

  "نستطيع ان نقول اننا مختلفون او متعادون
  ..لحربهل هناك رغبة با

ال يوجد عندي قدرة وال رغبة باعالن الحرب وليس من المصلحة ان يكون هناك : "عباسواوضح 
  .حرب

  ومبارك....الثورة المصرية 
 ما حصل بمصر هو شأن داخلي وال يمكن ان نقول شيئ عنه، حسني مبارك كان يدعمنا طول إنقال 
حترم رغية المصريين بالتغيير فهو موقف  عاما ال استطيع ان انقلب عليه احترمه وبذات الوقت ا30

  .داخلي، وحتى مع الحكومة الجديدة المصرية هي تدعمنا وانا معها، فالقضية الفلسطينة تجمع ال تفرق
  ..اليسار العالمي 

تصنيفات اليمين واليسار ال اركز عليها، ما في هيك هذه نغمة : وحول تصنيف اليسار واليمين قال
ال نريد ان نختلف على الدب قبل "في مرحلة التحرر الوطني ال يوجد خالف سابقة، اما االن فنحن 

، نحن فلسطينيون، فاذا كان اليمين يساعدني او اليساريساعدني اهال وسهال انا اريد من "اصطياده
  .يساعدني ويؤيدني
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  ...ويكليكس 
راقب ويحاسب نفسه، انا س فال يوجد عندي لغتان، االنسان المسؤول يجب ان يكانا ال اخاف من ويكلي"

  ". سنوات10شخصيا ما عندي استعداد ان اقول كلمة اندم عليها بعد 
  ..يهودية الدولة

 انهم دولة يهودية، انتنياهو من بدأ بالتكلم عن يهودية الدولة وفجأة اكتشفو: "قال بخصوص يهودية الدولة
ون علينا على ذلكـ فهذا يدل على نوايا فهم دولة يسطفلو كيفما يسمون انفسهم ال يأتوا ويجبروننا ويصر"

  ".غير جيده للسالم وانا ال اقبل بذلك فال يحلمو بذلك
  ومشاركة الفلسطينيين... حريق الكرمل

عندما يكون هناك حريق ببيت جارك فمن النخوة ان تساعده، نحن عرضنا المساعدة ترددوا في البداية "
  ".ساعدة، فال نريد شكر وال اجروبعد ساعة طلبوا المساعدة، وذهبا وقدمنا الم

  ...المال 
وضعنا المالي صعب نحن نعيش على المساعدات، ولو لم يكن عندنا احتالل لكان عندنا اكتفاء ذاتي "

كامل بما لدينا من عقول وسياحة وزراعة، لكن الوضع االن صعب واذا لم نتلق المساعدة سيكون 
علم الي مدى سيكونوا جديين، نحن نحاول ان نواجه وضعنا اصعب، الكونغرس يتحدث بوقف الدعم ال ا

  ".هذا، فقد سبق ان واجهنا واستطعنا ان نتعامل معه بشكل رشيد وغير انفعالي
  48كل التحية الهالي 

نحن نشد على ايديهم وكل االحترام لهم النهم تشبتوا باالرض هذه قضية في منتهى الوطنية، هؤالء "
فسنفعل كل ما نستطيع ان نساعدهم ليبقوا بهذه الصفة فهم يحملون جنسية ابطال برغم االحتالل والقيود، 

اسرائيلية يعيشون في اسرائيل ال بأس بذلك هم ما زالو فلسطينيين، يعيشون ويرفعون شعارين ويناضلو 
  .بطريق سلمية من هناك، كل االحترام لما قاموا به

  راحهمس إطالق لم يتم أسرى
م يخرج الفرج قريب، لن ننساهم ولم ننساهم فاالسرى هم من همومنا فقد اهنئ كل من خرج واقول لمن ل

: وبخصوص الصفقة قال .األسرىكان الملف السابع بالمفاوضات مع اولمرت بحيث ال سالم بدون ملف 
 األسير فخروج األسرىانا يسعدني أي صفقه يخرج فيها اسرى، فانا اتصور نفسية الناس وعقلية اهل "

  ".هو اهم شيئبنسبة لعائلته 
  19/10/2011وكالة معا اإلخبارية، 

  
   إسرائيلية - الوقت لم يحن بعد لمحادثات فلسطينية: فياض .3

 محادثات إلجراء إن الوقت لم يحن بعد األربعاءقال رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض : واشنطن
وكان فياض  .وم ال إلى تسويةجدية بين إسرائيل والفلسطينيين وانها على االرجح لن تؤدي اال إلى التال

 في كلمته في مأدبة ، مشيرا في كلمتهيتحدث الى جماعة غير ربحية تساند قضية االستقالل الفلسطيني
تقييمي الشخصي هو ان الظروف ليست مواتية عند هذا "اقامها فريق العمل االمريكي بشأن فلسطين 

  على االرجح في الظروف الحالية اال عن ولن تسفر  ": وأضاف."المنعطف الستئناف جدي للمباحثات
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 اللوم إلقاءاالمر الذي يؤدي الى لعبة يحاول كل طرف فيها ..  موقف الدفاع عن النفساألطرافاتخاذ 
  ."اآلخرعلى الطرف 

  20/10/2011وكالة رويترز لألنباء، 
  

  استئناف المفاوضات يتطلب وقف االستيطان: عريقات .4
 الفلسطينيين، صائب عريقات، أمس، التأكيد على أن استئناف المفاوضات  جدد كبير المفاوضين:رام اهللا

مع إسرائيل يتطلب التزامها وقف النشاطات االستيطانية وبما يشمل القدس الشرقية، ومبدأ الدولتين على 
ليست شروطا كما تزعم إسرائيل، بل التزامات " هذه أنوقال خالل لقائه مسؤولين دوليين . 1967حدود 
  ". في خريطة الطريقعليها

  20/10/201الغد، عمان، 
  

  "طلب العضوية" الستئناف المفاوضات والتراجع عن  عباسعلىدولية ضغوط : النهار" .5
إن الرئيس " النهار" في رام اهللا، قالت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى لـ: محمد هواش-رام اهللا 

ة المفاوضات والتراجع عن طلب عضوية الفلسطيني محمود عباس يتعرض لضغوط دولية قوية لمعاود
فلسطين في مجلس األمن، وانه يقاوم هذه الضغوط، خصوصاً ان واشنطن ال تعرض بدائل عليه، وال 

المفاوضات التي اقترحت الرباعية  "أنواضافت ". تنادي بغير بدء مفاوضات المرجعية واضحة لها
 لم توافق على أي من بياناتها وتحفظت عن الدولية الشروع فيها ليست واضحة المعالم وان اسرائيل

الجدول الزمني لمشروع الرباعية وكذلك عن الربط بين المفاوضات على الحدود والترتيبات االمنية 
  ".وقضايا الوضع النهائي كما تجاهلت المبادرة الفرنسية

  20/10/2011النهار، بيروت، 
  

  ب الفلسطيني في مجلس األمنأميركا تلجأ إلى كل الوسائل بهدف تعطيل الطل: منصور .6
اكد رياض منصور، المندوب الفلسطيني لدى االمم المتحدة، ان : عبد الرؤوف أرناؤوط -القدس 

تلجأ بكل تأييد الى كل الوسائل المتاحة لديها بهدف تعطيل الطلب الفلسطيني "الواليات المتحدة االميركية 
في كل االحوال فإنه اذا ما "وقال، ". مم المتحدةلنيل عضوية فلسطين الكاملة في اال"في مجلس االمن 

االرادة السياسية للقوى المقررة في مجلس "مشدداً على ان " جرى تصويت فإنها ستصوت ضد الطلب
  ".االمن هي التي ستقرر مصير الطلب الفلسطيني في مجلس االمن

يده ان يصل الى نهايته كوننا قدمنا الطلب فنحن جديون بهذا الطلب ونر"على ان " األيام"وشدد لـ
المنطقية بأمل ان ننجح ولكن ان لم ننجح فإننا نريد لهذا المسعى ان ينتهي في فترة زمنية قريبة حتى 

الموقف القيادي الفلسطيني وتعليمات الرئيس "، وقال، "نلجأ الى خيارات أخرى متوفرة ومتاحة لدينا
 نركز جهودنا بهدف ان يصل الى محمود عباس واضحة وهي عندنا طلب في مجلس االمن ونحن

  ".اهدافه المنطقية قريباً
ال تناقض بين ما نقوم به في مجلس االمن وبين ما يتم التعاطي معه بشأن بيان اللجنة "واكد منصور انه 

وذكر انه ستكون هناك جلسة علنية  ".هذان موضوعان متوازيان"، وقال، "الرباعية والعملية السياسية
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في هذه المرة " الجاري حول الحالة في الشرق االوسط والقضية الفلسطينية وقال، 23لمجلس االمن يوم 
  ".ستركز الجلسة على طلب عضوية فلسطين وعلى مسألة بيان اللجنة الرباعية والمفاوضات والمستجدات

  20/10/2011األيام، رام اهللا، 
  

    " الرباعية" تقبل دعوة الجتماع مع التحريرمنظمة  .7
بير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، أمس، قبول منظمة التحرير دعوة من اللجنة أكد ك: د ب أ

الرباعية الدولية لعقد اجتماع على مستوى المندوبين بشكل منفصل عن الجانب اإلسرائيلي لبحث جهود 
د من وقال عريقات، في بيان عقب لقائه وزيرة خارجية كولومبيا ماريا كوالر وعد. استئناف المفاوضات

المسؤولين الدوليين في لقاءات منفصلة برام اهللا، إن القيادة الفلسطينية تؤكد استعدادها الستمرار اللقاءات 
إال أن عريقات أكد أن استئناف المفاوضات مع . مع أعضاء الرباعية الدولية بشكل مشترك أو فردي

، وقبول مبدأ ”الشرقية“يشمل القدس إسرائيل يتطلب التزام حكومتها بوقف النشاطات االستيطانية، وبما 
  . 1967الدولتين على حدود 

  20/10/2011الخليج، الشارقة، 
  

   دوالر لكل أسير محرر في غزة2000قدم تهنية حكومة  .8
 إسماعيل ، أن أشرف الهور،غزة نقال عن مراسلها من 20/10/2011القدس العربي، لندن،  نشرت

لألسرى )  دوالر2000(قرر صرف مبلغ مالي قدره  أعلن أمس أنه في غزةهنية رئيس الحكومة 
  .المحررين

وبموجب بيان صدر عن مجلس الوزراء في الحكومة المقالة فقد ذكر أن هنية قرر صرف هذا المبلغ 
  ). ألف دوالر588(لألسرى المحررين في غزة، حيث تبلغ القيمة اإلجمالية للمبلغ المقدم 

، حازم الحلونقال عن مراسله من غزة،  18/10/2011ين، قع فلسطين أون الموفي السياق نفسه ذكر 
 عطا اهللا أبو السبح، أكد أن الجهات المعنية في قطاع غزة ستقدم كافة .دوزير األسرى في الحكومة أن 

الخدمات الالزمة لألسرى المحررين الذين تعود أصولهم للضفة الغربية والمبعدين إلى قطاع غزة ضمن 
، إلى أنه سيتم توفير وسيلة اتصال لكل "فلسطين"ونبه في حديث لـ ".فاء األحرارو"صفقة تبادل األسرى 

  . أسير محرر سيتم ترحيله من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، باإلضافة إلى توفير مركبة ومرافق له
وأشار إلى أن حكومته ترحب بكافة ذوي األسرى المبعدين، الفتاً إلى أنه تم التنسيق مع الجهات 

وأوضح أنه سيتم  .مصرية بشأن عائالت األسرى الذين من المقرر أن يدخلوا قطاع غزة، اليوم الثالثاءال
توفير غرف داخل فنادق فاخرة لألسرى المبعدين لمدة شهر واحد إلى أن يتم تشكيل لجنة خاصة بهم 

  . لتسكينهم في شقق سكنية
وفي  .يعابهم في الوظائف التي تليق بهموبين أن سيتم الترتيب مع ديوان الموظفين واألجهزة الست

". مهمة الشعب الفلسطيني أن يحرر باقي األسرى بالوسيلة التي يراها مناسبة"إن : السياق، قال أبو السبح
وفي سياق متصل، أكد أن معظم المحكومين بالمؤبد والمفرج عنهم ضمن الصفقة هم من أبناء حركة 

  . حماس
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    الموقف األميركي من صفقة تبادل األسرى"تستهجن" الفلسطينية السلطة .9
استهجنت السلطة الفلسطينية أمس موقف اإلدارة األميركية من صفقة تبادل األسرى : أ ب  د-رام اهللا 

 إزاء "غير مبرر"بين إسرائيل وحماس، المرحب باإلفراج عن الجندي جلعاد شاليط والمعبر عن تخوف 
رة اإلعالم في السلطة في بيان صحافي، اإلدارة األميركية ودعت وزا .اإلفراج عن أسرى فلسطينيين

، محذرة من أن توقيت إبرامها "االلتفات إلى الوجه الحقيقي للحكومة اإلسرائيلية"واالتحاد األوروبي لـ
ليس سوى محاولة باهتة إلقناع اللجنة الرباعية الدولية بحسن نواياها تجاه عملية "صفقة تبادل األسرى 

الخداع الذي تمارسه الحكومة اإلسرائيلية ضد العالم وضد شعبها "ذرت الوزارة من وح. "السالم
واعتبرت وزارة اإلعالم،  ."خصوصا في مجال مواصلة االستيطان وسرقة األراضي وتهويد القدس

دعوات المستوطنين اإلسرائيليين لرصد مكافآت مالية لمن يقتل أسيرا محررا ضمن صفقة التبادل 
  ."بيا خطيراتصعيدا إرها"

  20/10/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

   ترفع ملف األسرى إلى األمم المتحدةالفلسطينية  منظمة التحرير .10
قدمت منظمة التحرير الفلسطينية أخيراً طلباً إلى األمم المتحدة لمتابعة قضية : الدين  نادية سعد- عمان

مة ومجلس األمن، ووضعها في صورة األسرى الفلسطينيين في معتقالت االحتالل مع الجمعية العا
وقال عضو اللجنة  .االنتهاكات التي يتعرضون لها والمطالبة بوقفها وتحقيق مطالبهم واإلفراج عنهم

المنظمة أوعزت للمندوب الفلسطيني في األمم المتحدة رياض "التنفيذية في المنظمة واصل أبو يوسف إن 
من " الغد"وأضاف لـ ".ضية األسرى في المنظمة األمميةمنصور تقديم الطلب األممي لمتابعة وتحريك ق

المنظمة طلبت العمل على استصدار رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن "األراضي المحتلة إن 
قضية "وبين أن  ".الوضع القانوني لألسرى الفلسطينيين في معتقالت االحتالل باعتبارهم أسرى حرب

جدول األعمال الفلسطيني، وهناك مساع مبذولة لتسليط الضوء على األسرى محورية تقع على رأس 
  ".معاناتهم والمطالبة باإلفراج عنهم

  20/10/201الغد، عمان، 
  

  سعدات يعلق إضرابه عن الطعامأحمد : قراقع .11
 أكد وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع، أن األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير :رام اهللا

حمد سعدات علق إضرابه عن الطعام اليوم األربعاء، حسب ما أورده محامي وزارة األسرى فلسطين أ
وقال قراقع، خالل مؤتمر صحفي بمقر نقابة الصحفيين بمدينة رام اهللا، اليوم، بحضور  .من سجن الرملة

 وزارة إنه تلقى اتصاال هاتفيا من محامي"رئيس النقابة عبد الناصر النجار، والنائب خالدة جرار، 
األسرى من مستشفى سجن الرملة، حيث أعلن سعدات تعليق إضرابه بناء على االتفاق الذي تم التوصل 

  ."إليه أول أمس مع إدارة سجون االحتالل بإنهاء العزل االنفرادي
  19/10/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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  قدمة لتحرير األقصى متحرير األسرى: السفير الفلسطيني في الدوحة .12
 سراح إطالققال منير غنام السفير الفلسطيني بالدوحة في تصريح لـ الشرق إن يوم  :محمد دفع اهللا

 واإلسالمية الفلسطينية والعربية لألمة فلسطين وهو يوم عيد أيام هو من اإلسرائيلية من السجون األسرى
 األسرىون ما تم هو مقدمة لخروج باقي  وأعرب عن أمله في ان يكاألسر من األبطالبخروج هؤالء 

، كما اعرب عن امله في اإلسرائيليينالفلسطينيين وهو مقدمة في الطريق الى التحرير الكامل من قبضة 
وتوجه في هذه االثناء بالشكر الى قطر أميراً .. اإلسرائيليين وقد تحرر من األقصىان نجتمع جميعا في 

  . في قطرأهلهم إلىوقال انهم أبناؤنا جاءوا وحكومة وشعبا على استضافة األسرى 
  20/10/2011الشرق، الدوحة، 

  
   وطنطاوي السبت المقبلعباسجلسة مباحثات بين : السفير الفلسطيني في القاهرة .13

 أعلن سفير دولة فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية بركات الفرا، :القاهرة
لرئيس محمود عباس سيلتقي يوم السبت المقبل في القاهرة رئيس المجلس األعلى اليوم األربعاء، أن ا

 إلى "وفا"وأشار الفرا في تصريح خاص بوكالة  .للقوات المسلحة المصرية المشير محمد حسين طنطاوي
أن الرئيس والوفد المرافق له سيبدآن بعد ظهر بعد غد الجمعة زيارة رسمية للجمهورية المصرية تستمر 

اللقاء بين الرئيس والمشير طنطاوي يأتي في سياق  التنسيق المستمر، والمتواصل : وقال .دة يومينلم
جلسة المباحثات ستتناول كافة القضايا التي تهم فلسطين : وأضاف .بين الجانبين وقيادتي البلدين الشقيقين

خطابه التاريخي أمام ومصر، وبالذات تطورات الموقف بعد ذهاب الرئيس عباس إلى األمم المتحدة و
  .الجمعية العامة، وتقديم طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين

  19/10/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

    إرجاء زيارة مشعل لألردن ألسباب لوجستية أنيؤكد ابو مرزوق .14
ي كان مقرراً أن يقوم بها أن الزيارة الت» حماس«كشف قياديون في حركة :  جيهان الحسيني-القاهرة 

رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل اليوم الى األردن، أرجئت ألسباب لوجستية، في وقت قال 
  .»الحوار مع اسرائيل غير وارد في اجندتنا«قيادي بارز في الحركة ان 

ما زالت «ان زيارة مشعل لالردن » الحياة«عزت الرشق لـ » حماس«واكد عضو المكتب السياسي لـ 
، مشيراً الى انها نتاج وساطة قطرية وتتضمن »قائمة، لكن تم إرجاؤها، ولم يتم بعد تحديد موعد لها

  .استقبال العاهل االردني الملك عبداهللا الثاني لمشعل
إرجاء الزيارة ألسباب » الحياة«موسى ابو مرزوق لـ » حماس«واكد نائب رئيس المكتب السياسي لـ 

العالقات مع دولة معنية «ولفت الى ان . نه لم يتم وضع األجندة التي سيناقشها اللقاءلوجستية، موضحاً ا
تماما بالشأن الفلسطيني ولها دور أساسي فيه، سينعكس بالضرورة ايجاباً على القضية الفلسطينية، وبال 

رة ورداً على سؤال ان كانت هذه الزيا. »شك سينعكس على حماس وسيعزز من عالقاتها مع الغرب
الحوار مع اسرائيل غير وارد وغير موجود في «: تمهد لحوار مع إسرائيل في ظل التهدئة السارية، قال

  .»أجندتنا
لألردن ال تتعلق إطالقاً بإنجاز صفقة التبادل » حماس«أن زيارة وفد » الحياة«أوضح أبو مرزوق لـ و

عودة الوفاق « عمان، مشدداً على أن أو بالحوار الفلسطيني أو بالتغيير الحكومي الذي جرى أخيراً في
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، معتبراً »بل لمصلحة الفلسطينيين واألردنيين والجميع... بين حماس واألردن لن يكون على حساب أحد
جسر العالقات مع دولة معنية تماماً «وأضاف أن . أن التوتر والوفاق مع األردن ليس في مصلحة أحد

كس بالضرورة إيجاباً على القضية الفلسطينية، وبال شك بالشأن الفلسطيني ولها دور أساسي فيه سينع
  . »سينعكس على حماس وسيعزز من عالقاتها مع الغرب

  20/10/2011الحياة، لندن، 
  

  النجاز الصفقة  إبعاد األسرى كان المخرج الوحيد: "الحياة"لـالجعبري  .15
قة تبادل األسرى، القائد اعتبر رئيس الفريق الفلسطيني في مفاوضات صف:  جيهان الحسيني–القاهرة 

وقال . »هو أسعد أيام حياته«أحمد الجعبري أن يوم إنجاز الصفقة » كتائب عز الدين القسّام«البارز في 
قبيل مغادرته القاهرة إن الصفقة أنجزت فقط عندما استجاب الجانب اإلسرائيلي لمطالب » الحياة«لـ 

الذين وافقت إسرائيل على إطالق نصفهم ) ي آي بيف(، باستثناء األسرى البارزين والالمعين »حماس«
 أسيراً، الفتاً إلى أن إسرائيل تحفظت على 70بعد أن كانت ترفض اإلفراج عنهم تماماً، في إشارة إلى 

أيقنا تماماً «: ، وقال»حماس«القائدين مروان البرغوثي وأحمد سعدات، باإلضافة إلى القادة البارزين من 
  .»نهمأن إسرائيل لن تفرج ع

: بمبدأ اإلبعاد على رغم أنها انتقدت في السابق إبعاد األسرى الفلسطينيين، أجاب» حماس«وعن قبول 
 أسيراً، معظمهم من حماس، وهؤالء من ضمن قائمة 41إن أعداد األسرى الذين تم إبعادهم هو «

ومن ثم فإن (...)  إسرائيلياً 596شاركوا في عمليات قتل لـ «، الفتاً إلى أنهم »األسرى البارزين
  .»إبعادهم هو المخرج الوحيد لإلفراج عنهم، وفي الوقت ذاته الحفاظ على سالمتهم وعدم استهدافهم

غزة جزء «: ورأى الجعبري أن نقل أعداد من األسرى المحررين إلى قطاع غزة ال يعتبر إبعاداً، وقال
نتين من األسيرات المبعدات، لكنه ، نافياً ما تردد عن قبول مصر استضافة اث»من الوطن الفلسطيني

أوضح أن األسيرة مريم التي طلبت عدم عودتها إلى غزة، هي من مواليد غزة وأسرتها تقيم في أريحا، 
  .ومن هنا حصل اللبس، الفتاً إلى أنه سيتم حل إشكاليتها

  20/10/2011الحياة، لندن، 
  

   منزلهمشعل يهنئ رئيس الحكومة األردنية المكلّف ونزال يزوره في .16
 علمت الرأي ان رئيس الوزراء المكلف الدكتور عون الخصاونة          - فيصل ملكاوي وحاتم العبادي    -عمان

تلقى الليلة الماضية اتصاال هاتفيا من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل هنأه خالله بالثقة                
  .الملكية بتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة

  مكلف في منزله الليلة الماضية القيادي في حركة حماس محمد نزال الـذي             كما استقبل رئيس الوزراء ال    
   .قدم ايضا التهنئة للدكتور الخصاونة

وعلمت الرأي ان مشعل سيقوم بزيارة الى المملكة خالل ايام برفقة ولي العهد القطري الشيخ تميم بـن                  
  .حمد آل ثاني

  20/10/2011الرأي، عمان، 
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  اصيل المرحلة الثانية للصفقةكشف عن تفتالقسام كتائب  .17
كشف أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، النقاب عن المعايير التي تم 

  . االتفاق عليها لتنفيذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل األسرى
 هذه المعايير ، أن من ضمن2011-10-19وأوضح في تصريح لموقع القسام اإللكتروني اليوم األربعاء 

أال يكون األسرى المفرج عنهم من الجنائيين، وأال يكونوا ممن شارفت محكومياتهم على االنتهاء، وأن 
 20تكون األولوية لكبار السن وأصحاب الحاالت المرضية، وأن تكون األولوية لألسرى الذين أمضوا 

  . عاما فما فوق في السجون
ت كراعية لالتفاق بضمان تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة جمهورية مصر العربية تعهد"وأضاف أن 

  ". بناء على المعايير التي نص عليها االتفاق
وأوضح أبو عبيدة أن حركة حماس لن تشارك في وضع األسماء التي سيتم اإلفراج عنها بالمرحلة 

ا الحركة ونص عليها الثانية، مشيرا إلى أن مصر ستشارك في ذلك وفق المعايير والشروط التي وضعته
  . االتفاق

وأكد أنه ليس من صالح االحتالل التنصل من تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل األسرى وفق ما اتفق 
  .  أسيرا550عليه، والتي تتضمن اإلفراج عن 

 19/10/2011فلسطين اون الين، 
  

  هيوني خالل أيامفي سجون االحتالل الص اإلفراج عن األسيرات التسع: العاروريصالح  .18
ومسؤول ملف األسرى فيها الشيخ " حماس"أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية : دمشق

صالح العاروري أن اإلفراج عن األسيرات التسع المتبقيات في سجون االحتالل الصهيوني سيكون خالل 
  .أيام

إنه ) 10-19(األربعاء " إلعالمالمركز الفلسطيني ل"وقال الشيخ العاروري في تصريح خاص لـ
وبحسب تعهدات اإلخوة المصريين؛ سيفرج عن األسيرات التسع خالل أيام وقبل المرحلة الثانية من "

  ".صفقة الوفاء لألحرار
وتعليقًا على التهديدات التي أطلقتها جهات صهيونية ضد األسرى المفرج عنهم في الصفقة، وما إذا كان 

ال ضمانات بعدم اعتداء االحتالل على شعبنا، : "اء عليهم؛ قال العاروريثمة ضمانات بعدم االعتد
والضمانات الوحيدة بأيدينا وهي الرد على أي عدوان يتم، لم نحصل على توقيع أو تعهد بأنه لن يكون 

   ".اعتداء على األسرى المفرج عنهم
لشعبنا الحق في سلوك كل ": "سحما"وعن خيارات المقاومة لتحرير ما تبقى من األسرى قال القيادي في 

الطرق التي تؤدي لتحرير األسرى، يجب أن ال يكون هناك خطوط حمراء لتحرير أسرانا من داخل 
  ".سجون االحتالل

  19/10/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

  ل فوراً من دون مقابطتسليم شاليب "سرائيلإ" رسائل من  نقلتدول عربية: "لجان المقاومة"عام أمين  .19
ان ) ابو ابراهيم(زهير القيسي » لجان المقاومة الشعبية«كشف األمين العام لـ :  فتحي صباح-غزة 

دوالً عربية عدة لم يسمها نقلت للجان رسائل من اسرائيل في اليوم األول ألسر الجندي االسرائيلي غلعاد 
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نه تمت معاملة شاليت معاملة جيدة، شاليت تطلب فيه تسليمه فوراً واال ستدفع ثمناً غالياً لذلك، مؤكداً أ
 وحتى اطالقه أول من 2006عام ) يونيو( حزيران 25كما تم تقديم رعاية صحية له أثناء فترة أسره منذ 

  .امس
منذ اليوم األول على أسر شاليت، وصلتنا «أمس، إنه » الحياة«وقال القيسي في مقابلة اجرتها معه 

شاليت فوراً من دون مقابل بدالً من أن تدفعوا ثمناً غالياً وتدمير رسائل من دول عربية تطلب فيها تسليم 
العدو حاول «، مشيراً إلى أن »رفضت هذا االسلوب والتهديد«وأضاف ان الفصائل اآلسرة . »قطاع غزة

الضغط علينا من خالل قتل عدد كبير من الشهداء دفعة واحدة في أعقاب أسره، لكن المقاومة والشعب 
  .»داالفلسطيني صم

، الذراع العسكرية للجان المقاومة الشعبية »ألوية الناصر صالح الدين«وكشف أن القائد العسكري لـ 
عماد حماد، الذي اغتالته اسرائيل مع امينها العام كمال النيرب وثالثة آخرين من قادتها العسكريين في 

وقال إن حماد . »اليتكان أول من استجوب ش«الماضي، رداً على عملية إيالت ) اغسطس( آب 18
سأل شاليت عن اسمه وجنسيته وديانته ودوره المطلوب منه في الخدمة العسكرية على حدود قطاع «

شاليت كان خائفاً، لكنه كان يجيب بسرعة على األسئلة خالل الساعات األولى التي «: وأضاف. »غزة
الدين القسام بعد التوافق مع قياداتها مكثها لدى ألوية الناصر صالح الدين، قبل أن تسلمه الى كتائب عز 

  .»على ذلك، نظراً ألن لديها امكانات وقدرات تؤهلها لالحتفاظ به في مكان آمن وسري
تم التوافق بين لجان المقاومة الشعبية وحركة حماس وجيش االحتالل على ان يقوم طاقم من «: وأوضح

رائيل لمبادلته بعد نحو ستة اشهر على التي بدأت مع اس» حماس بإجراء المفاوضات غير المباشرة
  .أسره

مصر كانت الجهة األولى التي شرعت في اجراء المفاوضات غير المباشرة قبل أن تدخل «وقال إن 
فرنسا على الخط من خالل وسيط فرنسي حاول ان يتعرف على وضع شاليت الصحي وظروف 

كارتر ثم الوسيط األلماني تناوبوا على تركيا والرئيس االميركي السابق جيمي «واضاف ان . »احتجازه
النجاح الوحيد « الفتاً إلى ان ،»التوالي في بذل الجهد إلتمام صفقة تبادل مع اسرائيل من دون جدوى

 اسيرة فلسطينية في مقابل شريط فيديو ظهر فيه شاليت 20الذي حققه كونراد هو إنجاز صفقة اطالق 
  .»2009عام ) اكتوبر(حياً في تشرين األول 

 يناير، اذ كثف المسؤولون 25وأشاد بالدور الذي لعبته مصر في المفاوضات، خصوصاً في اعقاب ثورة 
  . المصريون جهودهم النجاز صفقة مشرفة

الفريق المفاوض استفاد من خبرة مصر الطويلة في المفاوضات، ما كان له دور بارز «وألمح الى أن 
د بعد قومي وعروبي يحرك المسؤولين المصريين ويحدد كنا نشعر بوجو«: وقال. »في إنجاح الصفقة

مواقفهم تجاه القضية الفلسطينية وصفقة التبادل تحديداً التي كانت تسير وفق محددات المقاومة 
كان يجري معنا مشاورات دائمة ونقاشات ) الحمساوي(الفريق المفاوض «وأشار إلى أن . »وشروطها

  .»إلنجاز صفقة التبادلجادة عن العروض التي يتم تقديمها 
الشهيد جمال أبو سمهدانة هو من وضع فكرة تنفيذ عملية عسكرية يتم «وقال إن األمين العام السابق 

خاللها أسر جندي اسرائيلي لمبادلته بأسرى فلسطينيين، نظراً ألنه كان مهموماً بقضية االسرى ويسعى 
 بعد أبو سمهدانة الذي استشهد في غارة جوية النيرب أكمل المشوار«وأضاف أن . »جاهداً الى تحريرهم
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، مشيداً بالدور »، اي قبل نحو اسبوعين من أسر شاليت2006) يونيو(اسرائيلية في التاسع من حزيران 
  .الذي لعبه الشهيد حماد في وضع خطة العملية وتنفيذها

ي االحتفال الشعبي إنجاز تاريخي، ومشاهد اإلنجاز كانت واضحة ف«ووصف صفقة تبادل االسرى بأنها 
والرسمي باألبطال المحررين من سجون االحتالل، وكان الفرح واضحاً على وجوه الفلسطينيين فيما كان 

رئيس الحكومة االسرائيلية (الخزي والعار للعدو االسرائيلي من خالل االستقبال المخزي من جانب 
  .»نتانياهو لشاليت) بنيامين

 20/10/2011الحياة، لندن، 
 

  بما هو أكثر من شاليط في غير محله" حماس"مطالبة ساركوزي لـ: ة حمدانأسام .20
أسامة حمـدان   " حماس"استغرب مسؤول ملف العالقات الخارجية في حركة المقاومة اإلسالمية          : بيروت

عـن الجنـدي    " حمـاس "حديث الرئيس الفرنسي ساركوزي عن أن إفراج حركة المقاومة اإلسـالمية            
، وأكد أن هذه    "االعتراف بإسرائيل ونبذ اإلرهاب   "ط ليس كافيا، وأن المطلوب منها       اإلسرائيلي جلعاد شالي  

  ".ال محل لها في مناسبة إبرام صفقة األسرى"التصريحات 
كانت تريد من صفقة األسرى اإلفـراج       " حماس"أن  " قدس برس "وأكد حمدان في تصريحات خاصة لـ       
م شاليط إال لنحصل على األسرى، وقد حصل هـذا          نحن لم نسل  : "عن األسرى، وهذا هو ما حصل، وقال      

بالفعل، ولذلك فمسألة االعتراف بإسرائيل أو نبذ المقاومة موضوع غير قائم، وأنا أتعجب مـن الـرئيس                 
  ". ساركوزي مثل هذه التصريحات اآلن

دعـا  ، و "اعتراف إسرائيلي باألمر الواقع   " أسير هو    1027واعتبر حمدان أن إبرام الصفقة واإلفراج عن        
نحن لم نتحدث فـي هـذه المرحلـة عـن           : "الغرب إلى احترام خيارات الشعوب والتعامل معها، وقال       

واالتفـاق معهـا سـواء      " حماس"اعتراف، لكن مجرد إبرام الصفقة يعني أن العدو مضطر للتفاهم مع            
  .اعترف بها علنا أم لم يعترف بها

 19/10/2011قدس برس، 
  

  تي قللت من أهمية صفقة تبادل األسرىبشدة اآلراء الأبو زهري ينتقد  .21
سامي أبو زهري بشدة اآلراء التي قللت من        " حماس"انتقد المتحدث باسم حركة المقاومة اإلسالمية       : غزة

األسرى، وشككت في اعتبارها انتصارا للمقاومة وللشعب الفلسطيني، واعتبـر ذلـك             أهمية صفقة تبادل  
  ".لتيار المتأمرك في الساحة اإلعالمية والسياسية في العالم العربيا"جزءا من إعادة الحياة لما أسماه بـ 

إلى أن االستقبال الجماهيري والشعبي الـذي       " قدس برس "وأشار أبو زهري، في تصريحات خاصة لـ        
يمثل الرد العملـي علـى كـل األقـالم          "حظي به األسرى المحررون من سجون االحتالل اإلسرائيلي؛         

  ،"األسرىالمشككة في انجاز صفقة 
يقللون من أهميـة انجـاز صـفقة        " المتأمركين"وأعرب أبو زهري عن أسفه ألن بعض من أسماهم بـ           

بعض المتأمركين الذين انتقدوا الصفقة، مثل عبد الرحمن الراشد، هـم ال يـسيئون إال               : "األسرى، وقال 
يخي ألسراه المحررين، هـو     ألنفسهم، ألن هذا االنجاز التاريخي الذي عبر عنه شعبنا في االستقبال التار           

رد عملي إلخراس هذه األلسن التي ال هم لها إال خدمة مصالح الغرب واألمريكيين في المنطقـة علـى                   
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حساب معاناة الشعب الفلسطيني والمزايدة على أسراه الذين جاءت الصفقة لترد لهم الحياة بعد أن أوشكوا                
  ".على فقدانها
 أن يسخروا أقالمهم للتأريخ لهذه األسطورة األمنية التـي مثلـت            األولى بأصحاب هذه األقالم   : "وأضاف

  .، على حد تعبيره"انتصارا أمنيا وعسكريا وسياسيا للشعب الفلسطيني ومقاومته
  19/10/2011قدس برس، 

  
  سأعيش مقاتال وسأموت مقاتال: يحيى السنوار لـصفااألسير المحرر  .22

كة حماس المحرر يحيى السنوار إنه يفضل أن يعيش مقاتال          قال القيادي في حر   :  أمين بركة  -خان يونس   
بين الجنود وأن يموت مقاتال، مؤكدا على أن تحذير رئيس حكومة االحتالل للمحـررين مـن العـودة                  

  ".ال يهز لنا جفن، فكلنا تواقون للقاء اهللا تعالى"للمقاومة 
ـ    ون أن الطريق األوحد إلطالق      عاما داخل السج   22أكد السنوار الذي قضى     " صفا"وفي حديث خاص ل

 هو أسر مزيد من الجنود، مشددا على أن غزة باتت اليـوم رقمـا صـعبا                 -بعد فشل التسوية  -األسرى  
  .يصعب كسره ويصعب تجاوزه ويصعب استثناءه في أى معادلة

ية أحد اإلنجازات اإلسـتراتيج   "وأكد على أن صفقة تبادل األسرى بين حماس واالحتالل اإلسرائيلي تعد            
للشعب الفلسطيني في العقد األخير، وهي إنجاز ضخم وهائل، وسيكون له آثـار كبيـرة علـى شـعبنا                   

 ".وقضيتنا وحتى على األحرار في العالم
  19/10/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
  واألسرى إلنهاء الحبس االنفرادي" إسرائيل"اتفاق بين  .23

، أنه تم التوصل 2011-10-19سجون اإلسرائيلية، األربعاء أعلن معتقلون فلسطينيون في ال: وكاالت
بين ممثلين عنهم ومصلحة السجون اإلسرائيلية إلى اتفاق ينص على إنهاء الحبس االنفرادي الذي كانت 

  . تفرضه عليهم) إسرائيل(
وجاء في بيان تلته عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية خالدة جرار بحضور وزير شؤون األسرى 

تم " المبدئي"لفلسطيني عيسى قراقع في مؤتمر صحافي عقد األربعاء في رام اهللا، إن هذا االتفاق ا
وبناء على هذا االتفاق أعلن المعتقلون في بيانهم تعليق اإلضراب المفتوح  . التوصل إليه االثنين الماضي

  . عن الطعام حتى يوم األحد المقبل
 19/10/2011فلسطين اون الين، 

  
  حمد يعلن عن لقاءين مع حماس عقب جولة عباس العربيةعزام األ .24

أعلن عزام األحمد رئيس وفد حركة فتح في حوار المصالحة يوم أمس عن عقد : أشرف الهور -غزة 
  .لقاءين لبحث المصالحة مع حركة حماس بعد انتهاء جولة الرئيس محمود عباس العربية

جتماع األول سيبحث آليات تنفيذ المصالحة، والثاني وقال األحمد وهو عضو في اللجنة المركزية ان اال
بناء على تصريحات الرئيس عباس حول آفاق المستقبل الفلسطيني، واإلستراتيجية الفلسطينية، والتي 

  .تجاوب معها رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل
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بل لتجاوز عقبة تشكيل ونفى األحمد األنباء التي تحدثت عن إجراء انتخابات عامة مطلع العام المق
  .'إنها مجرد اقتراحات ولم تتفق حركتا فتح وحماس عليها بعد'الحكومة، وقال 

  20/10/2011القدس العربي، لندن، 
  

   تدعو الى المساواة بين الشهداءالجبهة الديموقراطية .25
، » الشهداء إنصاف عائالت «، أمس، القيادة الفلسطينية إلى      »الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين   «دعت  

بعدما أمضوا سنوات حياتهم فـي صـفوف الثـورة،          «ومساواة الشهداء المتوفين بالشهداء العسكريين،      
ـ  . »وقضوا وهم يناضلون دفاعاً عن الثورة والقضية الفلسطينية        تأمين كامل الـضمان    «وطالبت الجبهة ب

ووفقـاً لبيـان    . »تمدوا حتى اآلن  الصحي والتعليمي لعائالت وأبناء الشهداء، واعتماد الشهداء الذين لم يع         
الخطوة اإليجابية التي نفذتها القيادة الفلسطينية، والتي قضت بزيادة رواتب          «الجبهة، فإن موقفها يأتي بعد      

 .»أسر الشهداء العسكريين، وتحديد الحد األدنى بثالثمئة دوالر
  20/10/2011السفير، بيروت، 

  
  ل األسرى المحررين إرهاب دولة منظمرسائل التهديد اإلسرائيلية بقت: أبو ليلى .26

عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، التهديدات      ) أبو ليلى (اعتبر النائب قيس عبد الكريم       -رام اهللا 
التي أطلقها قادة المستوطنتين المتطرفين بالتعرض لألسرى المحررين، ورصد مبالغ مالية لم يقتلهم بأنه              

 االحتالل والحكومة اإلسـرائيلية اليمينيـة المتطرفـة بالتـآمر مـع             إرهاب دولة منظم، متهما سلطات    
  .  المجموعات المتطرفة لتنفيذ هجمات جديدة ضد شعبنا األعزل

  19/10/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  الجبهة الشعبية تحيي ذكرى اغتيالها رحبعام زئيفي .27
مساء أمس األول، ذكرى مرور عشر سنوات على اغتيال ، »الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين«أحيت 

وزير السياحة االسرائيلي رحبعام زئيفي، رداً على اغتيال إسرائيل األمين العام للجبهة القائد أبو علي 
وقام، حينها، قائد الجبهة الحالي األسير أحمد سعدات ورفاقه، بتنفيذ عملية االعدام، واعتقل، . مصطفى

وقد نظّم للمناسبة لقاء في قاعة الشعب في  .يقبع سعدات في أحد السجون االسرائيليةومنذ ذاك الوقت، 
مخيم شاتيال، تخلله عرض فيلم وثائقي عن عملية االغتيال، باإلضافة الى قراءات شعرية ألقاها الشاعر 

  .محمود الباشا
  20/10/2011السفير، بيروت، 

  
  بنان إلى سوريا اختفاء مسؤول سابق في حركة فتح غادر ل: لبنان .28

، ان المـسؤول    »فرانس برس «في صور، أمس، لوكالة     » الرشيدية«قال مصدر امني فلسطيني في مخيم       
ويحمـل  » ابو يوسـف  «في منطقة صور العميد جواد شلبي الملقب        » فتح«العسكري السابق في حركة     

د إقامته، ولم يعرف عنه     غادر األراضي اللبنانية إلى سوريا األسبوع الماضي لتجدي       «جواز سفر أردنياً،    
  .»شيء منذ ذلك الحين
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زوجة شلبي أبلغت السلطات اللبنانية وقيادة فتح في لبنان والسفارة األردنيـة            «وأوضح المصــدر أن    
 .»باختفاء زوجها، الذي تعود زيارة سوريا والعودة منها كل ستة أشهر، لتجديد إقامته في لبنان
 20/10/2011السفير، بيروت، 

  
  "إسرائيل" تطالب بإطالق سراح األسرى الفلسطينيين والعرب من سجون التميمي أحالم .29

طالبت األسيرة المحررة أحالم التميمي الحكومات العربية واإلسـالمية وفـصائل           :  غادة الشيخ  -عمان  
كل األسرى الفلسطينيين والعرب من سـجون ومعـتقالت          وحركات المقاومة، بالعمل على إطالق سراح     

  . أسير وأسيرة5000سرائيلي، والذين يقدر عددهم بنحو االحتالل اإل
ـ      أمس خالل حفل استقبال أقيم لها في ديوان آل التميمي بعمان،           " الغد"وأكدت التميمي في حديث خاص ل

األسيرات العربيات اللواتي يقبعن في المعتقالت اإلسرائيلية، يعقدن األمل على اهللا وعلى المقاومـة              "أن  
  ".كال، لشمولهن في الدفعات القادمة في صفقات تبادل األسرى مع المحتل اإلسرائيليللضغط بكافة األش

قضت األعوام العشرة في المعتقل مع اهللا سبحانه وتعالى وال          "وحول ظروف اعتقالها، أكدت التميمي أنها       
احترامنـا  فرض  "، مشددة على أنه بالصبر والعزيمة، تمكنت هي ورفيقاتها في المعتقل من             "أحد غير اهللا  

وأكدت أنه ال قوانين وال تشريعات تحكم استبداد المحتـل والـسجان     ".على إدارة السجون وبرغم أنوفهم    
بال قوانين وبال دين، كانوا يستبدون بنا في كل شيء، وكل ما كنا نقوم به، كان يقابلـه                  "اإلسرائيلي، فهم   

  ."اراتعقاب شديد، سواء بعزلنا في سجن انفرادي أو بحرماننا من الزي
20/10/2011، الغد، عمان  

 
  تعهدوا بالوفاء لقضية المعتقلين و يرفضون التوقيع على تعهد بنبذ المقاومة محررونالاألسرى  .30

قال حسام بدران أحد األسرى المحررين إن األسرى رفضوا : إيهاب حسين - صالح جمعة - القاهرة
اب، وقال بدران إن إسرائيل حاولت تمرير التوقيع على ورقة تعهد بنبذ المقاومة أو ما يسمى اإلره

الورقة على األسرى قبيل إطالق سراحهم استغالال لشوقهم للحرية ولكنهم رفضوا ما أدى إلى تراجع 
السلطات اإلسرائيلية عنها، وتعهد بدران بالوفاء لقضية المعتقلين الباقين في السجون اإلسرائيلية والتي 

  .تة آالف معتقلتقدر جهات حقوقية أعدادهم بنحو س
وتعهد بدران، في كلمة ألقاها مساء الثالثاء نيابة عن األسرى الفلسطينيين عقب استقبال خالد مشعل 
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس لهم بأحد فنادق القاهرة، بالوفاء لقضية باقي األسرى الموجودين 

هلنا، وتركنا هناك إخوة كراما خيرا منا، لقد عشنا معهم أكثر مما عشنا مع أ«: في سجون االحتالل، قائال
القائد القسامي محمود عيسى ابن القدس الذي يمكث في «وخص بالذكر . »وستبقى قضيتهم أمام أعيننا

العزل االنفرادي منذ عشر سنوات، وحسن سالمة، وأكرم القواسمي، ومروان البرغوثي، وأحمد 
لقد حاربنا المحتل، على أرض فلسطين وفي «: وقال بدران بصوت تملؤه الثقة والتحدي .»سعدات

مضيفا أن الشعب الفلسطيني قدم . »سجونه، وسوف نواصل محاربته، وسنعود يوما ألرضنا رغم أنفه
  .»وإذا أرادوا أن ينزعونا من فلسطين، فلن ينزعوا فلسطين منا«بمقاومته نموذجا للربيع العربي 

  20/10/2011، الشرق األوسط، لندن
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   يوجهون الشكر للمقاومة ويطالبونها بتحرير كافة االسرى من السجونحررونمالسرى األ .31
فخر لي ولكل األسرى الذين «: »السفير« لـ الحسني أبو وسام االسير المحررقال: ضياء الكحلوت

أطلقوا في الصفقة أنهم خرجوا بصفقة مشرفة تمسكت المقاومة بمطالبها فيها وعانت غزة كثيراً ألجل 
األسرى المحررون والباقون في سجون العدو «، مضيفاً »ها على الجندي جلعاد شاليتحفاظ مقاومت

  .»يشكرون المقاومة ويتمنون أن تستمر في خطف الجنود ليتم تحرير كل األسرى
لن ننساهم وسنعمل من خارج السجون لكي ينالوا «ولم ينس أبو وسام رفاق سجنه الذين تركهم، وقال 

، مؤكداً أن األسرى »قسمت المقاومة على أن نعمل كل جهودنا للتخفيف عنهمحريتهم، وأقسمنا كما أ
  .الذين بقوا في السجون حملوا األسرى المحررين رسائل للخارج

وأشار أبو وسام إلى أن أهم رسالة حملها األسرى المحررون هي الشكر للمقاومة ومن ثم الدعوة لمزيد 
تي حماس وفتح وبقية الفصائل إلتمام المصالحة الوطنية من العمل من أجل األسرى، وكذلك دعوة حرك

  .وإعادة اللحمة الوطنية لشطري الوطن
هذا يوم عز لفلسطين «أما األسير القسامي المحرر بسيم الكرد فعبر عن سعادته بإتمام الصفقة، وقال 

الً، ولكن اهللا وللعرب جميعاً، هذه صفقة تاريخية ألن االحتفاظ بشاليت طوال هذه السنوات لم يكن سه
  .»صبر شعبنا وغزتنا ومقاومتنا حتى أتمت الصفقة

شعرنا بالعزة ونحن نصل إلى غزة التي تحملت كثيراً من أجلنا، كل الشكر للمقاومة : ب وقال أبو مصع
التي أطلقت سراحنا في صفقة مشرفة، لكني أتمنى على المقاومة أن ال تكّل وال تمّل من أجل اإلفراج 

  .سرى المحررينعن باقي األ
البس، وهي أسيرة غزة الوحيدة، إن الصفقة مشرفة بكل المقاييس وشعور الفرح انتاب كل وفاء وقالت 

األسرى، حتى أولئك الدين لم تشملهم الصفقة، ألن فرحة أسير واحد هي فرحة كل األسرى، مطالبة 
ييـــض كـافة السجون المقاومة بخطف مزيد من الجــنود اإلســرائيليين لمبادلتهم بأسرى وتب

  .من األسيرات واألسرى
20/10/2011، السفير، بيروت  

 
   كولومبيا على رفضها دولة فلسطينيشكرنتنياهو  .32

شكر رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو، كولومبيا، على موقفها الرافض إلقامة دولة فلـسطينية              
ولغوفين، التحالف العميق القائم مـع هـذه الدولـة          أحادياً، وأكد خالل لقاء مع وزير خارجيتها، انغاله ه        

السالم يتحقق عبر مفاوضات مباشرة     «الواقعة جنوب أميركا، ومعرباً عن فرحته ألن كولومبيا تعتقد بأن           
  .»ومن دون شروط مسبقة

  20/10/2011، االخبار، بيروت
 

   يدعو حكومته للحوار مع حماس بعد إتمام صفقة التبادلإسرائيلينائب  .33
، حكومـة بنيـامين نتنيـاهو للمبـادرة     "الكنيست"دعا نائب في البرلمان اإلسرائيلي  : )فلسطين(صرة  النا

وتوجه النائب نحمـان     .والسلطة الفلسطينية " حماس"بإطالق حوار مع كل من حركة المقاومة اإلسالمية         
فرصة التي سـنحت    اغتنام ال "، إلى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بدعوة لـ        )19/10(شاي، اليوم األربعاء    

، وفق ما أوردتـه     "لدى اإلفراج عن الجندي غلعاد شاليط والتحاور مع حركة حماس والسلطة الفلسطينية           
  .اإلذاعة العبرية
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  المعارضة، إنه من الممكن اآلن عقب إطالق سراح شاليط تخفيف الطـوق            " كاديما"وقال النائب عن كتلة     
السالم االقتصادي قد يؤدي للحد من رغبة التنظيمات        "ن  األمني المفروض على قطاع غزة، على اعتبار أ       

  .، على حد تقديره"اإلرهابية بارتكاب اعتداءات تخريبية
 19/10/2011، قدس برس

  
  »شاليط آخر« تستعد لمواجهة معركة "إسرائيل" .34

 صـفقة   جنبا إلى جنب مع بدء االستعدادات اإلسرائيلية لتنفيذ المرحلة الثانية من          :  نظير مجلي  - تل أبيب 
 أسيرا آخر، انفجرت نقاشات حادة حول أبعاد هذه الـصفقة وخطـر             550شاليط، التي سيتم فيها إطالق      

، وهنـاك   »)شاليط آخر (كيف نواجه معركة    «وتتردد كثيرا الكلمات    . اختطاف جنود آخرين في المستقبل    
ئيليون آخـرون فـي     ، في إشارة إلى أنه من شبه المؤكد أن يقع جنود إسـرا            »شاليط القادم «من يسميها   

  .األسر
ومع أن مثل هذا النقاش كان يلهب المجتمع اإلسرائيلي لدى تنفيذ كل صفقة تبادل، إال أنه هذه المرة يتخذ                   
طابعا أشد وتتسع رقعة المنادين بتغيير جذري متطرف في أسلوب الجيش اإلسرائيلي في التعـاطي مـع             

 إلى الوعد بإجراء دراسة حـول إحـداث هـذا           موضوع األسرى، مما دفع وزير الدفاع، إيهود باراك،       
  .التغيير

وبرز بين المطالبين اللحوحين بهذا، الجنرال عوزي ديان، دعا إلى وضع السياسة الجديدة على أسـاس                
وقال إنه ال يستطيع إعطاء تفاصيل حول اقتراحاتـه،         . منع أي إمكانية للنجاح في خطف أسير إسرائيلي       

أن يبقى سرا عسكريا، ولكنه لمح إلى أن التغيير يجب أن يبدأ من ساحة              وإن قسما منها على األقل يجب       
  .المعركة األولى

وإلى جانب هذا األسلوب، فقد اقترح وزير المواصالت، يسرائيل كاتس، وهو أيضا مقرب من نتنيـاهو،                
تنفيـذ  مشروع قانون يلزم المحاكم اإلسرائيلية بإصدار أحكام بإعدام من ينفذ عملية أو يرسـل آخـرين ل            

  .عملية يقتل فيها إسرائيليون
 20/10/2011، الشرق األوسط، لندن

 
   ألف دوالر20 األجر الشهري لرئيس االركان :وزارة المالية االسرائيلية .35

يتبين من التقرير السنوي الصادر عن وزارة المالية االسرائيلية حول أجور المستخدمين والموظفين فـي               
دل األجر الشهري لضباط وجنود الجيش النظامي في الدولة العبرية بلـغ             أن مع  –القطاع الحكومي العام    

من % 39شيكل، بينما بلغ معدل األجر الشهري لحوالي        ) 257(اثني عشر ألفًا و     ) 2010(العام الماضي   
الضباط والجنود النظاميين أقّل من معدل األجر المعمول به في المرافق االقتصادية حيث كـان هـؤالء                 

  .منهم يحصلون على تكملة للدخل% 15شيكل، فيما كان ) 12(ما معدله ستة آالف و يكسبون 
يومها كـان الجنـرال     (وبين التقرير أن أعلى راتب في الجيش النظامي هو راتب رئيس هيئة األركان              

ن شيكل أي ما يقارب العشري    ) 384(ألفًا و   ) 74(، وقد بلغ    )غابي اشكنازي، واليوم الجنرال بيني غانتس     
  .شيكل) 848(اربعة آالف و ) العريف(ألف دوالر، بينما بلغ معدل أجر ضابط الصف 

شـيكل،  ) 979(ألفًا و   ) 28(وبلغ معدل رواتب العاملين في مجال األبحاث في صفوف الجيش النظامي            
ـ        ) 15(ألفًا و   ) 23 (–ورواتب األطباء العسكريين     ة شيكل،بينما بلغ معدل رواتب مـوظفي االدارة ثماني
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شـيكل،  ) 28( أحـد عـشر ألفـا و         –) التقنيـين (شيكل، ورواتب المهندسين والفنيين     ) 990(آالف و   
شيكل، فيما بلغ معدل األجر الشهري لخبـراء القـانون والقـضاء            ) 618(ألفًا و   ) 12 (–والممرضات  

  .شيكل) 33(ألفًا و ) 21(العاملين في صفوف الجيش 
  16/10/2011، موقع عكا اون الين

 
   الكنيست يشتكون من تآكل الرواتبنواب .36

 ألن النـواب  "صرح النائب شطريت بأن رواتب زمالئه أعضاء الكنيست آخذة بالتآكـل منـذ سـنوات                
أثار من جديد مطالب أعضاء الكنيست       حيث   ".ويتهيبون من طرح هذه القضية والخوض فيها      " يستحون"

: امين في الوزارات يزيد عن راتـب النـواب        برفع رواتبهم، حيث تبين ان الراتب الشهري للمديرين الع        
ومعروف منـذ سـنوات أن    .شيكل لعضو الكنيست  ) 762(ألفًا و   ) 34(مقابل  ) للمدير(الف شيكل   ) 37(

اجور المديرين العامين في الوزارات مرتبطة بأجور نواب الوزراء التي تزيـد عـن أجـور اعـضاء                  
  .شيكل شهريا) 451(ألفًا و ) 37(الكنيست حيث تبلغ 

موظفًا في سلك خدمات الدولة يحظون بتدريج أجر يوازي أجر مدير           ) 58(ويستفاد من تقرير األجور أن      
  .موظفًا من بينهم مرتبطة بجدول الغالء) 56(عام في وزارة،بينما أجور 

  19/10/2011، موقع عكا اون الين
 

   فقط الثانية من التبادل لن تشمل أسرى أمنيين بل جنائيينالمرحلة: تل أبيب .37
أكّد مصدر أمني إسرائيلي مسؤول، أن المرحلة الثانية من صفقة التبـادل ستـشمل              : )فلسطين(الناصرة  

  .اإلفراج عن أسرى فلسطينيين محكومين على خلفية جنائية فقط وليست أمنية
ناء النية تتجه لإلفراج عن سج    "، عن المصدر ذاته، قوله      )19/10(ونقلت اإلذاعة العبرية، اليوم األربعاء      

فلسطينيين أدينوا بارتكاب أعمال جنائية كسرقة السيارات والمنازل، والذين ضبطوا فـي إسـرائيل دون               
حيازة التصاريح الالزمة، وإن المرحلة األخيرة من تنفيذ اتفاق التبادل لن تشمل اإلفراج عـن مخـربين                 

  .، وفق تعبيره"فلسطينيين تلطخت أيديهم بالدماء
  19/10/2011، قدس برس

 
  من اإليطاليين يكرهون اليهود % 44 :"معاريف"تطالع اس .38

من اإليطاليين يكرهون اليهـود،      % 44كشف استطالع للرأي نشرته صحيفة معاريف اليوم الثالثاء، أن          
وأوضـح   .من الشبان اإليطاليين يرون أن اليهـود أنـاس منفـرين وقبيحـين            % 22باإلضافة إلى أن    

فيامه نيرنشطين بمشاركة عدد كبيـر مـن الـسياسيين          "إليطالي  االستطالع الذي أعده عضو البرلمان ا     
أن ثلثي الشعب اإليطالي ال يفضلون أن يجلس أبنائهم إلى جانب أطفـال             "واألكاديميين من مختلف العالم     

من اإليطالين غيـر مـستعدين للـزواج مـن فتيـات            % 35إسرائيليين في مدارسهم، باإلضافة إلى أن       
 .إسرائيليات

   19/10/2011،  الينموقع عكا اون
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   التلفزيون اإلسرائيلي من خيمة االستقبالمراسل محمد زيادة يطرد المحرراألسير  .39
قام األسير المحرر محمد منصور زيادة من مدينة اللد، يوم أمس الثالثاء، بطرد مراسل القناة التلفزيونية 

وكان  .الواحة الخضراء بالمدينة  حياإلسرائيلية األولى من خيمة االستقبال التي أقيمت بجانب بيته في
اإلسر في إطار المرحلة األولى  المراسل قد وصل إلى الخيمة إلجراء مقابلة حول ظروف تحريره من

من صفقة تبادل األسرى التي نفذت يوم أمس، إال أن األسير المحرر زيادة رفض استقباله وقام بطرده 
  .من الخيمة

  19/10/2011، 48 موقع عرب
  

   بعد استمرارها في االضرابمحررة وفاء البسالسيرة األحة  صرتدهو .40
أعلنت وفاء البس األسيرة الوحيدة المحررة إلى قطاع غزة ضمن صفقة تبادل األسرى، أنها  :غزة

مستمرة في إضرابها عن الطعام، الذي بدأته برفقة أسرى وأسيرات في معتقالت االحتالل قبل ثالثة 
ها انهارت فجأة بعد وقت قصير من وصولها لمنزلها في مدينة غزة، أول وقالت عائلة وفاء إن. أسابيع

أمس، وتم إدخالها مستشفى الشفاء، حيث نصحها األطباء بإنهاء إضرابها عن الطعام لوقف التدهور 
  .الواضح في حالتها الصحية

  20/10/2011، الخليج، الشارقة
  

  عد إلى قطر من عبور جسر الكرامةمبأسير  االحتالل يمنع زوجة ": التضامن الدوليمؤسسة" .41
أفادت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان، أن سلطات االحتالل اإلسرائيلية منعت زوجة : نابلس

  .أسير محرر مبعد إلى دولة قطر في إطار صفقة التبادل األخيرة من عبور جسر الكرامة لمالقاته هناك
 أن زوجة األسير المحرر عبد الحكيم عزيز حنيني وأوضح احمد البيتاوي الباحث في التضامن الدولي

من قرية بيت دجن شرق مدينة نابلس حاولت اليوم األربعاء السفر إلى األردن ومنها إلى قطر، إال أن 
  .االحتالل منعها من السفر

وأشارت أم حذيفة للتضامن الدولي إلى أن االحتالل نغّص عليها فرحتها بمالقاة زوجها المعتقل منذ 
تيماء (، مشيرة إلى أنها كانت برفقة والد ووالدة زوجها باإلضافة إلى أبنائها الثالثة 28/4/1993يخ تار

  .الذين سمح لهم بالعبور) وشيماء وحذيفة
وناشدت أم حذيفة جميع المؤسسات الحقوقية والقانونية بالوقوف إلى جانب عوائل األسرى المحررين 

الفلسطينية ومساعدتهم بالسفر، الن منعها يعتبر مؤشرا على كيفية الذين تم إبعادهم إلى خارج األراضي 
  .تعاطي االحتالل مع عوائل األسرى المبعدين

  20/10/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

  من سكان غزة يعيشون تحت خط الفقر بسبب الحصار اإلسرائيلي% 38": أوتشا" .42
 38أن " أوتشا"نسانية التابع لألمم المتحدة أكد مكتب تنسيق الشؤون اإل:  عبد الرؤوف أرناؤوط-القدس 

% 26: "بالمائة من سكان غزة يعيشون تحت خط الفقر، بسبب الحصار اإلسرائيلي على القطاع، وقال
، مبيناً أن متوسط الرواتب "منهم من الشباب، عاطلون عن العمل% 38من القوى العاملة في غزة، 

من سكان غزة من انعدام  % 54 األخيرة، ويعاني خالل السنوات الست% 20انخفض بما يزيد على 
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على (منهم يعتمدون على المعونات اإلنسانية، واعتبر حصار غزة % 75األمن الغذائي وأكثر من 
حرماناً من الحقوق اإلنسانية األساسية، وهو مخالف للقانون الدولي ويصل إلى ) األرض وفي البحر

  ".مستوى عقاب جماعي
 أمس، في تقرير تزامن مع دعوات رفع الحصار عن غزة بعد طي صفحة ،"أوتشا"وأوضح مكتب 

الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليت الذي استخدمته إسرائيل مبرراً لفرض الحصار المشدد على غزة، أنه 
من مياه الصيد كلياً وجزئياً بسبب القيود التي % 85من أراضي غزة و% 35يحظر الوصول إلى "

 مليون لتر من مياه المجاري المعالجة جزئياً يتم ضخها في البحر 80-50يلي ويفرضها الجيش اإلسرائ
من مدارس غزة % 85من المياه الجوفية في غزة غير صالحة للشرب و % 90يومياً وما يزيد على 

  ".تعمل بنظام الفترتين الصباحية والمسائية وما يقرب من ثلث األدوية الحيوية نفد مخزونها
لحصار يفرض قيوداً صارمة على االستيراد والتصدير، إضافة إلى تنقل المواطنين ا": "اوتشا"وقال 

خارج غزة وإليها، والوصول إلى األراضي الزراعية ومناطق صيد األسماك، وال يستطيع سكان غزة 
  ".إعالة عائالتهم إضافة إلى تدهور جودة البنى التحتية والخدمات األساسية فيها

 ما زال الوضع اإلنساني هشاً 2010لتي اتخذت لتخفيف الحصار في حزيران رغم التدابير ا: "وأضاف
، 2007 بالمائة عن مستواها ما قبل عام 40للغاية، ورغم زيادة الواردات، إال أنها ما زالت أقل بنسبة 

وما زالت الصادرات مقيدة بصرامة وهي تقتصر على المنتجات الزراعية التي تصدر إلى أوروبا، 
 أن المصالح التجارية في غزة ال يمكنها الوصول إلى أسواقها التقليدية في إسرائيل والضفة إضافة إلى
  ".كما أن الوصول إلى األراضي والبحر ما زال مقيداً بصرامة. الغربية

  20/10/2011، األيام، رام اهللا
  

  فلسطينيينالهوية والوعي القومي لدى اليحارب " إسرائيل"الجهاز السياسي بـ": الكرملمدى " .43
 -يخلص تقرير الرصد السياسي الدوري الذي صدر أمس عن مدى الكرمل : الناصرة ـ زهير أندراوس

) يونيو(وحزيران ) ابريل(المركز العربي للدراسات االجتماعية التطبيقية، والذي يوثق للفترة بين نيسان 
دار هذا الجهاز نحو ثقافة ، إلى أن ما يحدث في الجهاز السياسي في إسرائيل يعكس تسارع انح2011

سياسية غير ديمقراطية تتقاسم فيها مركباتُ الجهاز األدوار وتتكامل، إذ تعمل السلطة التنفيذية على 
تطبيق سياسة معادية للديمقراطية في ما يتعلق بالمواطنين الفلسطينيين، وتعمل السلطة التشريعية على 

 غير الديمقراطية، وتركز على تقليص حيز النشاط سن قوانين توفر الغطاء الشرعي للمواقف والقيم
السياسي لكل من يعارض اإلجماع الصهيوني، وتحارب الهوية والوعي القومي لدى الفلسطينيين في 
إسرائيل؛ بينما تعمل بعض جهات المجتمع المدني على استكمال هذا الدور وتهاجم كل من ال ينضوي 

  .ة، وتطالب بمعاقبته جماهيريا أو مادياالقومية القائم-تحت المسلمات السياسية
  20/10/2011، القدس العربي، لندن

  
  "العصا األمنية" في جامعة النجاح تطالب بإطالق الحريات في ورفع "اإلسالمية الكتلة" .44

طالبت الكتلة اإلسالمية في جامعة النجاح الوطنية في نابلس شمال الضفة الغربية األربعاء : نابلس
عن العمل الطالبي فيها، والسماح لها بممارسة " العصا األمنية"في الجامعة ورفع بإطالق الحريات 
  .نشاطها الطالبي
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" الشبيبة"واتهم بيان أصدرته الكتلة تعقيبا على األحداث التي شهدتها الجامعة أمس الثالثاء عناصر من 
رين في صفقة تبادل وأمن الجامعة بمنع عناصرها من توزيع بيانٍ يرحب بالمحر" فتح"التابعة لـ
مواصلة استباحة حرم الجامعة من قبل األجهزة األمنية، واستغربت في ذات "واستهجنت الكتلة  .األسرى

  ".الوقت موقف إدارة الجامعة المتهاون تجاه ما يحدث
كما استهجنت إصرار اإلدارة على منع الكتلة اإلسالمية من ممارسة أنشطتها في الجامعة في ظل تحسن 

  . الحريات في مختلف الجامعات في الضفة باستثناء النجاحمستوى 
  19/10/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
   ينتقدون تراجع مستوى الدعم العربي لالحتياجات الفلسطينيةاقتصاديون: غزة .45

ي انتقد اقتصاديون ومهتمون بالشأن التنموي حالة التراجع في مستوى الدعم المالي العرب :حامد جاد
المفترض تقديمه لدعم وتمويل االحتياجات والمشاريع والبرامج المختلفة في األراضي الفلسطينية بما 
يسهم في خفض معدالت الفقر والبطالة، وذلك في ظل استمرارية اعتماد االقتصاد الوطني على 

  .مساعدات المانحين
 أبرز مخرجات العملية التنموية، واعتبر الباحث تيسير محيسن أن تعزيز حقوق اإلنسان يعد واحداً من

  .وأن تراجع مؤشرات االقتصاد المحلي ينعكس سلبا على حقوق الفرد في المجتمع
  20/10/2011، األيام، رام اهللا

  
   عاما30طلبة فلسطين يلتحقون بجامعات فيتنام بعد انقطاع دام  .46

لاللتحاق بالجامعات الفيتنامية وصل إلى العاصمة الفيتنامية هانوي عدد من الطلبة الفلسطينيين : هانوي
  .بعد حصولهم على منح للدراسة  في الجامعات الفيتنامية

ويأتي هذا الفوج من الطلبة الفلسطينيين بعد انقطاع دام ثالثين عاما، على آخر منحة دراسية لطلبة 
  .فلسطين في فيتنام

ي ترجمة التفاقية التعاون الثنائي إن هذه الخطوة تأت: وقال السفير الفلسطيني لدى فيتنام سعدي الطميزي
في مجال التربية والتعليم العالي والتدريب، التي وقعت بين كل من فيتنام وفلسطين، على هامش زيارة 

، والتي وافقت بموجبها الحكومة الفيتنامية على تقديم 2010الرئيس محمود عباس إلى فيتنام خالل العام 
 للدراسة في عدد من المجاالت العلمية واألدبية في الجامعات عدد من المنح الدراسية لطلبة فلسطين،

  .الفيتنامية
  19/10/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
     " تحرير الذات قبل الوطن"يوميات "يالوثائقلم يالف .47

فئة من فلسطين لمخرجته مي عودة، والمشارك ضمن ” يوميات“يوثق فيلم  : فدوى إبراهيم-أبوظبي 
األفالم الوثائقية الطويلة، حياة ثالث فتيات يعشن في غزة ويرصدن مشاهد الحياة فيها وآثار الحرب 

  لفلسطين وانعكاسه على جوانب الحياة اليومية، إال أن الجديد في الفيلم أنه ” اإلسرائيلي“عليها واالحتالل 
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د االجتماعية على حريات الذات، والفكر، ال يرصد فقط تأثير اآلخر، إنه يرصد تأثيرنا نحن، تأثير القيو
  .والتعبير، والمظهر

  20/10/2011، الخليج، الشارقة
  

   عظيما شكلت نصراً األسرىصفقة تبادل: القنطار سمير المحرراألسير  .48
أكد عميد األسرى العرب المحررين اللبناني سمير القنطار أن صفقة تبادل األسرى بين المقاومة              : بيروت

وقـال   .لكيان اإلسرائيلي شكلت نصرا عظيما يجب أن يؤسس لمرحلة جديدة من الـصراع            الفلسطينية وا 
تلك المرحلة يجب أن تستند على المقاومة       "اإليرانية األربعاء إن    " فارس"القنطار في تصريح لوكالة أنباء      

  ".التي أوصلت العدو ألن يعيش أزمة فقدان قوة الردع
ية إلى أن تقاتل بيد قوية على األرض وتـسخر بنادقهـا لتحريـر              ودعا القنطار قوى المقاومة الفلسطين    

  .األسرى، منوها إلى أن نهج التسوية لم يفعل شيًئا لتحقيق هذا المقصد
ورأى القنطار أن اإلسرائيليين سيروجون ويسوقون قضية استعادة شاليط لدى المؤسسة العسكرية التـي              

  .زيز قيمة عدم التخلي عن جنودهم أياً كان الثمنلديهم بأنها جاءت لتع" البقرة المقدسة"تشبه 
20/10/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية   

  
  المقاومة هو الطريق األقصر لتحرير األرض والمعتقلين : لجنة دعم المقاومة .49

نسخة منه، أكدت فيه أن     » الجئ نت «أصدرت لجنة دعم المقاومة في فلسطين بياناً وصل شبكة          : بيروت
األقصر لتحرير األرض والمعتقلين ال يمكن أن يأتي إال بالمقاومة المـسلحة وطريـق الجهـاد                الطريق  

إن والعسكري ألن العدو المتغطرس أثبت بالدليل أنه ال يفهم وال يتنازل وال يعطـي شـيئاً إال بـالقوة،                    
تقبالهم يؤكد  المظهر الوحدوي الذي تجل صبيحة يوم التحرير ألسرانا األبطال وخروج الناس العفوي الس            

على ضرورة أن يبادر أخوتنا في كل الفصائل والمنظمات لالستفادة من هذه الفرصة التاريخية ويجلسوا               
للحوار المؤدي حتماً إلى طي صفحة الخالفات المقيتة وإنهاء كل مظاهر االنقسام والتفرقة تحت شـعار                

  .باركالعمل معاً لخدمة فلسطين واستعادة األرض كل األرض واألقصى الم
إلنسان في كل المواقع أن يعلن موقفاً واضـحاً وصـريحاً           ا العالم الحريص على الحرية      ت اللجنة طالبو

  .من األسرى بقوة على االحتالل الصهيوني ليطلق سراح من تبقى طويضغ
19/10/2011، موقع الجئ نت  

  
  "إسرائيل"بصفقة تبادل األسرى بين حماس و التهاني استمرار: لبنان .50

أشـار  قـد   ف .دود الفعل السياسية المرحبة بعملية تبادل األسرى بين حركة حماس وإسـرائيل           استمرت ر 
برئاسـة  » قوات الفجر «الوزير السابق عبد الرحيم مراد بعد لقائه وفدا من قيادة           » حزب االتحاد «رئيس  

بطـولي  إطالق االسرى الفلسطينيين من غير تفاوض أو مساومة، هو انجـاز            «عبد اهللا ترياقي، الى أن      
ـ           »سجل في تاريخ النضال الفلسطيني     حركة «، كما أكد مراد في برقية تهنئة الى رئيس المكتب السياسي ل

  .»اي عمل عربي ال تكون وجهته فلسطين لن يكون في مصلحة االمة«خالد مشعل أن » حماس
فـي  » انيـة االحزاب اللبن «أسامة سعد، خالل ترؤسه اجتماع      » التنظيم الشعبي الناصري  «واعتبر رئيس   

العملية انجاز كبير وتاريخي يؤكد صوابية خيار المقاومـة، فـي ظـل          «أن  ) »السفير«(صيدا والجنوب   
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الظروف الصعبة التي تتعرض فيها القضية الفلسطينية والمنطقة العربية لهجوم أميركي أوروبي رجعـي              
الى اتخاذ موقـف سياسـي      كل القوى واألطر الفلسطينية     «، داعيا   »عربي يستهدف كل قيم المقاومة فيها     

  .»موحد يضع خيار المقاومة في أولوياته
الـشعب  «وهنأ نائب رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ عبد األمير قـبالن فـي تـصريح                 

 األسـرى العمل إلطالق جميع المعتقلين من سجون إسرائيل، الن         «، داعيا الى    »الفلسطيني بهذا االنجاز  
  .»وز التهاون في التعاطي مع قضيتهم المحقة ال يجأعناقنا في أمانة

20/10/2011، السفير، بيروت  
  

  "إسرائيل" يدعي على الشيخ مشيمش المعارض لحزب اهللا بالتعامل مع العسكريالقضاء  .51
ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، على رجل الدين الـشيعي              : بيروت

التعامل مع العـدو اإلسـرائيلي واالتـصال بـه          «مشيمش، في جرم    المعارض لحزب اهللا، الشيخ حسن      
وجـاء  . »ومعاونته على فوز قواته، من خالل إعطائه معلومات عن المقاومة في مقابل مبالغ من المـال    

االدعاء سندا إلى مواد تنص عقوبتها القصوى على اإلعدام، وأحاله إلى قاضي التحقيق العسكري األول               
  .تجوابه وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقهرياض طليع، طالبا اس

20/10/2011، الشرق األوسط، لندن  
  

  نالفلسطينيي باقيانتظر لحظة اإلفراج عن : مشعلخالد المنعم أبو الفتوح لعبد  .52
، وقياداته، بنجاح الفلسطيني هنأ عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل للرئاسة المصرية الشعب :القاهرة

 أن صفقة التبادل كانت تاريخية ومهمة بالنسبة للشعب سرى الفلسطينيين أمس، معتبراًصفقة تبادل األ
 لحركة السياسي أجراه مع خالد مشعل رئيس المكتب هاتفيوقال أبو الفتوح خالل اتصال  .الفلسطيني

 صفقة في أخذتها حركة حماس التيحماس، أهنئكم باإلفراج عن األسرى الفلسطينيين، والخطوة الجيدة 
وتمنى أبو الفتوح أن  .الصهيوني العدو أيدي تعد األكبر لتحرير األسرى الفلسطينيين من يالتبادل الت

عن جميع األسرى الفلسطينيين، بمعاونة القيادات الفلسطينية الصهيوني  يفرج فيها العدو التيتأتى اللحظة 
  .هم بالدفي سالم و حرية فيالمخلصة، داعياً أن يعيش الفلسطينيين 

  19/10/2011وكالة سما اإلخبارية، 
  

   إلى جانب الفلسطينيينالدوحة  يستقبل األسرى المبعدين ويؤكد وقوفالقطرينائب رئيس الوزراء  .53
 ووزير  القطري نائب رئيس مجلس الوزراء،أكد أحمد بن عبد اهللا آل محمود :محمد دفع اهللا، طه حسين

 الفلسطينيين حتى ينالوا حقوقهم األشقاء جانب إلىف  أن دولة قطر تق،الدولة لشؤون مجلس الوزراء
وقال آل محمود إن دولة قطر ومنذ البداية متبنية  .المشروعة وإقامة دولتهم الفلسطينية وعاصمتها القدس

.  مستمرةالموقف الفلسطيني، وهي وإياهم في قارب واحد وأن التنسيق مستمر والخطوات أيضاً
  .. يراعي هذه الحقوقأنوقا مشروعة وانه يتعين على العالم إن لدى الفلسطينيين حق: وأضاف

 من  مبعداًأسيراً 15 لـ قطر، السفير الفلسطيني لدى ،جاء ذلك أثناء استقبال آل محمود ومنير غنام
  .اإلسرائيلية سراحهم من السجون إطالق الفلسطينية بعد األراضي



  

  

 
 

  

            28ص                                     2298:                العدد20/10/2011الخميس  :التاريخ

وتقدم ألسر المفرج  .لهم وإخوانهم في قطر الفلسطينيين المحررين بين أهباألشقاءورحب آل محمود 
  كما هنأ حركة حماس والسلطة الفلسطينية ..  سراحهمإطالقعنهم ولهم شخصيا بخالص التهنئة بمناسبة 

 تكون هذه الصفقة أنوعبر عن تمنياته  .بهذا االنجاز وكافة الشعب الفلسطيني بهذه الصفقة وهذا االنجاز
  .اإلسرائيلي الفلسطينيين في سجون االحتالل هلواأل األشقاء باقي إلطالقبداية 

  20/10/2011الشرق، الدوحة، 
  

  سرىاأل صفقة تبادل  فيالمخابرات المصريةعن جهود  "العرب" لـيكشفمصدر مصري  .54
 عن الجنود المجهولين في المخابرات "العرب" كشف مصدر مصري مطلع لـ: فاطمة حسن-القاهرة 

 تم االتفاق ،نجاز صفقة تبادل األسرى بين إسرائيل وحركة حماسالمصرية الذين كان لهم دور في إ
رفضت تنفيذ االتفاق في ذلك "، مشيراً إلى أن تل أبيب 2007يونيو / حزيرانعليها بوساطة مصرية في 

  ."الوقت ألنها لم تكن تريد منح هذا اإلنجاز لحماس
في تلك الفترة، بدأ المباحثات مع وقال المصدر إن اللواء برهان حماد، رئيس الوفد األمني في غزة 

، مشيراً إلى أن 2006يونيو / حزيران وحركة حماس، فور اختطاف الجندي جلعاد شاليط في "إسرائيل"
  . أسرى فلسطينيين في مقابل إطالق سراح شاليط10 عرضت في البداية اإلفراج عن "إسرائيل"

 أشهر، وتم التوصل إلى اتفاق 8دة وأضاف المصدر أن حماد أجرى مفاوضات مكثفة مع الطرفين لم
االتفاق كان في مراحله النهائية، ولم يكن "نهائي، وتم إرسال مسودة االتفاق إلى القاهرة، مؤكداً أن 

اللواء حماد ناقش مع اللواء عمر سليمان، " على ذلك بأن ، مدلالً"ينقص سوى التوقيع عليه من الجانبين
  ." شاليط إلى مصرمدير المخابرات السابق، كيفية تسليم

المحاوالت األلمانية إلتمام الصفقة استمرت لمدة عامين، وكانت إسرائيل تسعى من "وأوضح المصدر أن 
خاللها إلى التقليل من حجم الصفقة التي تم االتفاق عليها مع مصر، وبدء المفاوضات من نقطة الصفر، 

، وقال "عود الملف من جديد إلى مصرلكن حماس رفضت التوقيع على الصفقة بالشروط األلمانية، لي
  ."محاولة ألمانيا التوسط إلنجاز الصفقة تسببت في توتر العالقات مع مصر"المصدر إن 

إسرائيل فقدت الثقة في إمكانية قيام ألمانيا بإنجاز الصفقة، وأجرت اتصاالت مع القاهرة "وكشف عن أن 
كان "، واصفا دور ألمانيا بأنه "2007يونيو / نحزيراتطلب عودة حماد إلتمام ما تم االتفاق عليه في 

  ."تضييع وقت ومحاولة تعطيل لصالح إسرائيل
بعد الثورة تولى اللواء نادر األعسر ملف الصفقة، وبدأ المفاوضات للتوقيع على االتفاق ": وقال المصدر

المصرية في تل األعسر عمل ضمن البعثة الدبلوماسية "، مشيراً إلى أن "2007الذي تمت صياغته عام 
، وأن 2006 جلسة مباحثات مباشرة إلتمام الصفقة منذ عام 50مصر عقدت "وأكد المصدر أن  ."أبيب

إسرائيل حاولت التراجع عنها أكثر من مرة ألنها لم تكن تريد اإلفراج عن أسماء معينة من بينها بطلة 
 ليقتل في رام اهللا، إضافة إلى من فلسطينية استطاعت إغراء مواطن إسرائيلي عبر اإلنترنت، واستقدمته

  ."48تقول تل أبيب إن أياديهم ملطخة بالدماء، واألسرى من عرب 
االتفاق األخير على تنفيذ الصفقة تم عبر محادثات تليفونية بين مصر وطرفي "ولفت المصدر إلى أن 

  ."وض عليها ولم يكن هناك حاجة للعودة للتفا،االتفاق، ألن بنود الصفقة كانت معدة بالكامل
  20/10/2011العرب، الدوحة، 
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   تدعم موقف مصر في المنطقة العربية تبادل األسرىصفقة: محللون سياسيون .55
 رأى عدد من المحللين السياسيين أن صفقة مبادلة الجندي اإلسرائيلي جلعاد : علي العفيفي-القاهرة 

 أحمد فؤاد أستاذ .، وقال د فلسطينيا ستزيد من ثقة الفلسطينيين في حركة حماس1027شاليط بـ
 لدى المقاومة الفلسطينية 2006إسرائيليات إن صفقة الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط المختطف منذ عام 

تعبر عن فشل ذريع لالستخبارات اإلسرائيلية في تحديد مكانه منذ اختطافه ولذلك لم يكن أمامها غير 
ار إلى أن الصفقة تساهم في دعم المقاومة العربية وأش .اللجوء إلى المفاوضات من أجل إطالق شاليط

ضد العدو الصهيوني وإعالء وضع المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، وأضاف أن الصفقة تدعم موقف 
وهذا يتضح من حديث خالد . مصر في المنطقة العربية وتعزز الوضع المصري على المستوى العالمي

  .أن مصر الضامن الوحيد إلتمام الصفقةمشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ب
اهللا األشعل أستاذ القانون الدولي والعالقات الدولية بالجامعة األميركية في القاهرة  ومن جهته قال عبد

ومساعد وزير الخارجية سابقا إن مصر قامت بنجاح كبير بإتمام صفقة شاليط من الناحية النظرية 
وأوضح أن الصفقة تضاف لسجل نجاحات . حية العمليةوحركة حماس تمكنت من تنفيذها من النا

المخابرات المصرية وحركة حماس، بجانب أنها تعبر عن مصداقية الجانب المصري في المفاوضات 
  .وتزيد من ثقة الفلسطينين بحركة حماس ودروها في قطاع غزة

طين إن صفقة شاليط لن ومن جانبه قال محمد صبيح األمين العام المساعد بالجامعة العربية لشؤون فلس
  .يكون لها مفعول السحر في عملية السالم بالشرق األوسط وال يمكن الربط بين السالم وصفقة شاليط

  20/10/2011العرب، الدوحة، 
  

   أسيراً فلسطينيا11ً أسباب الستقبال تركيا خمسة .56
 "إسرائيل"ذين أفرجت عنهم  من ال فلسطينياًبدأت مسألة استقبال تركيا ألحد عشر أسيراً: محمد نور الدين

وفي حين يرى البعض أن الخطوة التركية  .بموجب صفقة التبادل مع حركة حماس تثير نقاشات داخلية
 الموساد اإلسرائيلي لن يدع األسرى المحررين ينعمون بالهدوء على األراضي أنستثير متاعب لجهة 

يلي شمعون بيريز قد أشاد بدور تركيا في التركية وسيالحقهم الحقا، ذكّر آخرون بأن الرئيس اإلسرائ
الصفقة لجهة استقبالها بعض األسرى وبالتالي توجد ضمانات إسرائيلية بعدم تعكير إضافي للعـالقات 

  .مع تركيا
.  تركيا ستحمي بكل حرص األسرى الفلسطينيين على أراضيهاإن "ميللييت"من جهتها ذكرت صحيفة 

سرى قال مسؤول تركي رفيع المستوى للصحيفة إن هناك خمسة وحول موافقة تركيا على استقبال األ
  .أسباب وراء ذلك

وهذا سيخلق مناخا جديدا في الشرق األوسط .  أن موافقة تركيا جاءت لتسهيل إمكانية حدوث الصفقة-1
إننا نرى انه بعد عملية التبادل سوف نرى مواقف أكثر "وقال المسؤول . وسيخفف من حدة المواقف

 الفلسطينية ما سيشكل دينامية جديدة لعملية السالم ومن أجل ذلك دخلنا - اإلسرائيليةى الجبهة هدوء عل
وقال المسؤول التركي، إن مطلب استقبال تركيا لألسرى جاء بناء على طلب حماس  ."في العملية

راك وأبلغ الموفد األت. ووصول ممثل لحماس بصورة سرية الى تركيا قبل ساعات من إعالن الصفقة
ومن أجل إتمام الصفقة أبلغ رئيس الحكومة التركية . أنهم إذا استقبلوا األسرى األحد عشر تتم الصفقة

  .رجب طيب أردوغان الموفد انه يقبل باستقبال األسرى
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وتقول الصحيفة، إن موفد حماس أعطى ضمانات لتركيا أن هؤالء األسرى لن يشاركوا في أية عمليات 
  .المستقبلعسكرية ضد إسرائيل في 

 اإلسرائيلية -وهذا بعد يقع خارج العالقات التركية . "إنساني" السبب الثاني يقول المسؤول التركي -2
وتركيا كان لها محاوالت لإلفراج عن جلعاد شاليط وكان لها دور غير مباشر في إتمام الصفقة . المتوترة
  .األخيرة

مصالحة الفلسطينية، وهو ما سيريح محمود عباس  السبب الثالث فهو رغبة تركيا في إتمام الأما -3
  .ويقرب بين غزة والضفة الغربية

والمسؤولون األتراك .  الخيار الديموقراطيإلى أما السبب الرابع فهو تسريع دفع حركة حماس -4
 إلى، ومن بينها حماس، للدخول في عملية التحول "اإلخوان المسلمين"يبذلون جهودا لدى حركات 

هناك إشـارات من حماس على وجود تغيير داخلها وقد بدأوا "ويقول المسؤول التركي إن . طيةالديموقرا
ونحن نشجعهم على االستمرار في هذا .  ال تناسب المنطقةأنهايتحدثون ضد األنظمة الشمولية وكيف 

  ."الخطاب
ة بعد على إمكانية  إنه برغم انه ال يوجد لدى المسؤولين األتراك قناعة قاطع"ميللييت"وتقول صحيفة 

 حماس تسرع عملية كسب أن الخيار السلمي غير إلىتخلي حماس عن الكفاح المسلح واالنتقال 
  .المشروعية الدولية

 تركيا لم تستقبل أن تبقي سوريا خارج صفقة التبادل، إذ لو أن تركيا تريد أن أما السبب الخامس فهو -5
 تركيا لم تكن تريد أبدا أي أنا، وكان لذلك معنى في حين  سوريإلىاألسرى األحد عشر لكانوا سيذهبون 

).  سوريا لم تكن خارج الصفقة والعديد من األسرى ذهبوا إليهاأنعلما (دور لسوريا في عملية التبادل 
وتقول .  تركيا تدفع حماس للتخلي عن سوريا وإيران والتعاطي مع مصر والضفة الغربيةأنكما 

ر هي من المراكز المحتملة النتقال قيادة حماس من دمشق في المرحلة الصحيفة، إن تركيا كما قط
  .المقبلة

  20/10/2011السفير، بيروت، 
  

   حذر تركي من الضيوف الفلسطينيين المبعدين:التركية" حرييت ديلي"ة جريد .57
كي  التركية في إحدى صفحاتها باإلشادة بالدور المصري والتر"حرييت ديلي"بينما اهتمت صحيفة  :لندن

 من المبعدين في الصفقة، أفردت موضوعا آخر تبدي فيه مخاوفها المستقبلية من جراء استقبالها عدداً
وقالت الصحيفة إنه على الرغم من االحترام والتقدير اللذين حظيت بهما  .الفلسطينيين على أراضيها

فإن ذلك لن يتعدى مرحلة أنقرة، بعد توصية حماس باختيار تركيا كإحدى الدول التي تستقبل المبعدين، 
  .التصفيق واإلشادة الدولية، وربما تعليق بعض الصور لرجب طيب أردوغان في الشوارع احتفاء به

 آخر من القضية على المدى المتوسط والبعيد، يتمثل في أنه من غير وأوضح المحرر أن ثمة جانباً
يوف على تركيا، ولكنهم في لحظة المتصور أن يظل هؤالء المبعدون على حالة السالم االجتماعي كض

إلى ) الموساد(، التي ستجذب بالتأكيد جهاز االستخبارات اإلسرائيلي "سيتورطون في بعض األنشطة"ما 
  .تركيا، بما سيتبع ذلك من إمكانية تورط تركيا ذاتها في قضية ال تخصها

  20/10/2011الشرق األوسط، لندن، 
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  ن بالجاسوس اإلسرائيلي ستكون سريةصفقة تبادل سجناء مصريي: مصادر أمنية .58
قالت مصادر أمنية مصرية إن صفقة تبادل السجناء المصريين لدى :  يسري محمد-  مصر/العريش

إسرائيل بالجاسوس اإلسرائيلي الذي يحمل الجنسية األميركية إيالن جرابيل، المنتظر إتمامها خالل األيام 
  .مثلما حدث في صفقة تبادل األسرى الفلسطينيينالقليلة المقبلة ستكون سرية ولن تكون معلنة 

ورفضت المصادر اإلفصاح عما إذا  .وأضافت المصادر أنه سيتم إتمام الصفقة عن طريق معبر طابا
 ضمن الصفقة أم ، بالعريش2000 الجاسوس اإلسرائيلي الذي ألقي القبض عليه عام ،كان عودة ترابين

  . في السجون اإلسرائيلية محتجزاً مصريا81ًفراج عن وتابعت أنه سيتم في إطار الصفقة اإل. ال
  20/10/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  شاليطالتلفزيون المصري ينفي ممارسة ضغوط إلجراء الحوار مع  .59

نفى مسؤولون باإلعالم الوطني أن يكون التلفزيون المصري مارس ضغوطاً على الجندي  :القاهرة
احه، أول أمس، إلجرائه حواراً عقب وصوله الجانب المصري في  المطلق سرشاليطاإلسرائيلي غلعاد 
إنه لم يحدث مطلقاً أن "وقال رئيس قطاع األخبار بالتلفزيون إبراهيم الصياد . إطار صفقة التبادل

 إلجراء حوار حصري للتلفزيون المصري، وأن كل ما حدث أننا شاليطمورست ضغوط من جانبنا على 
  ."فوافقعرضنا عليه إجراء الحوار 

  20/10/2011الخليج، الشارقة، 
  

  شاليط لها بشأن مقابلتها مع "إسرائيل"الصحافية المصرية شهيرة أمين ترفض انتقادات  .60
مع الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط عن  تليفزيونياًدافعت شهيرة أمين المذيعة المصرية التي أجرت لقاء 

 إنها لم تفرض المقابلة على شاليط، وإنه أمينوقالت  .نفسها ضد انتقادات إسرائيلية عنيفة تعرضت لها
لم أستغل جلعاد شاليط "وكتبت عن نفسها على موقع الفيسبوك  .كان من المهم أن تمكّن العالم من رؤيته

. لو كان رفض إجراء المقابلة لم أكن ألضغط عليه إلجرائها"وأضافت  ".كما اتهمني اإلعالم اإلسرائيلي
  ".أتمنى له كل الخيرأنا متعاطفة معه و

أعتقد أنه كان يتوق للعودة ورؤية أسرته، لكن المقابلة استغرقت عدة دقائق "وكانت قد قالت لبي بي سي 
  ". يعرف أن شاليط بحال جيدةأنفقط، وكان من المهم أن تمكن العالم من 

  19/10/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
  

  جنة المتابعة العربية بعد اجتماعات اللجنة الرباعيةاجتماع لل":  المقدسيةالقدس" .61
ن لجنة المتابعة لمبادرة السالم  أ"القدس"ـ كشفت مصادر فلسطينية مطلعة ل: المحرر السياسي- رام اهللا

 .العربية ستجتمع في العاصمة القطرية الدوحة نهاية الشهر الجاري من اجل تقييم المستجدات السياسية
 الدولي في األمنحث اجتماع لجنة المتابعة لمبادرة السالم المستجدات في مجلس سيب" وقالت المصادر

 المتحدة والجهود األممضوء النقاش الجاري حول طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في 
   بحث إلى إضافة قاعدة مقبولة الستئناف المفاوضات إيجادالمبذولة من قبل اللجنة الرباعية من اجل 
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 المتحدة لألمم الجمعية العامة أمامدرة التي طرحها الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي في خطابه المبا
  ".حول عملية السالم

  19/10/2011، القدس، القدس
  

تمويل في حـال قبـول عـضوية        البوقف  ة   األمريكي التهديداتعلى اليونسكو رفض    : ن العرب واآلثاري .62
  فلسطين
علي رضوان، المنظمات والدول . يس اتحاد اآلثاريين العرب ددعا رئ :الرحمن  طه عبد-القاهرة 

، لحصول )يونسكو(العربية إلى ممارسة ضغوطها في منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم 
فلسطين على عضوية المنظمة الدولية، وحث المنظمة على عدم الرضوخ للتهديدات األمريكية بوقف 

 تنظر إلى محاوالت "إسرائيل"ن إوقال رضوان للخليج  .بول عضوية فلسطينتمويلها للمنظمة، في حال ق
ضم فلسطين إلى المنظمة الدولية بأنها ستكون كارثة كبرى لها بكل المقاييس، ألن عضوية فلسطين 

  .ستكشف للعالم أسره كذب الدعاية الصهيونية لتهويد آثار فلسطين
  20/10/2011الخليج، الشارقة، 

  
  ترتيبات الحدود واألمن الخاصة بحل الدولتين تريد مقترحات بشأن "يةالرباع": بلير .63

 قال مبعوث اللجنة الرباعية الدولية المعنية بعملية السالم فـي الـشرق             : محمد عباس  -) رويترز(لندن  
االوسط توني بلير يوم االربعاء ان لجنة الوسطاء الدوليين ستطالب الفلسطينيين واالسـرائيليين بطـرح               

  .م بشأن ترتيبات االمن والحدود الخاصة بحل الدولتين خالل ثالثة أشهرتصوراته
وقال بلير ان مبعوثي اللجنة الرباعية التي تضم الواليات المتحدة واالتحاد االوروبي وروسـيا واالمـم                
المتحدة سيجتمعون مع االسرائيليين والفلسطينيين كل جانب على حدة االسبوع القادم في القدس في أحدث               

  .عى الحياء عملية السالممس
مقترحات تفـصيلية بـشأن الحـدود       " سبتمبر ايلول دعا الجانبين ايضا الى تقديم         23وقال بلير ان بيان     

اذا أمكننا أن نجعل الطرفين يتفقـان علـى   "واضاف في تصريحات لرويترز  ".واالمن خالل ثالثة أشهر  
وتـابع   ."ن من اثنتين من القضايا المحورية     القيام بهذا فسنعرف خالل ثالثة اشهر موقف كل من الطرفي         

اذا أمكننا ان نصل الى نقطة يمكننا فيها ان نرى خالل ثالثة شهور ما هي مقترحات الجـانبين بـشأن                    "
  ."الحدود فسنرى مواضع الخالف وسيكون هذا في رأيي تقدما هائال

لقد أوضحت اللجنة الرباعيـة     . أعني أنه ال شك في ذلك     .. القرار الخاص باالستيطان مشكلة   "وقال بلير   
لكنني أرجع الى شيء في غاية البساطة وهو أن أفضل          . باستمرار بواعث قلقها وعدم موافقتها على هذا      

  ."سبيل لحل مشكلة االستيطان هذه هو في نهاية االمر حل مشكلة الحدود
  19/10/2011، وكالة رويترز لألنباء

  
  »العتراف بإسرائيلا« يدعو حماس لتجاوز صفقة شاليط بـساركوزي .64

أعلن الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي انه كي تكـون حركـة حمـاس             :  وكاالت – عواصم   –باريس  
فـرانس  «، وذلك خالل مقابلة الثالثاء مع وكالة        »المطلوب أكثر من اإلفراج عن جلعاد شاليط      «محاوراً  
كان مـن الـضروري أن      من اجل اإلفراج عن جلعاد شاليط،       «وقال   .ومحطتي اذاعة في فرنسا   » برس
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كي تعتبر حماس محـاورا،     «واضاف   .»انها اشارة ايجابية  . يقوم بعض االشخاص بالتواصل مع حماس     
  .»يجب االعتراف بإسرائيل وإدانة كل انواع العنف. المطلوب أكثر من اإلفراج عن شاليط

 .»تدعم اإلرهـاب  ليست لنا اي اتصاالت مع حماس التي تعتبر اليوم بمثابة منظمة            «وأوضح ساركوزي   
أمر ال  «بين حماس وفتح النها     » كثير من األمل في المصالحة الفلسطينية     «وأعرب ساركوزي ايضا عن     

كمـا جـدد     .»آمل ان يكون اإلفراج عن شاليط المرحلة االولى لحوار يـستأنف          . مفر منه لبناء السالم   
في عمليـة الـسالم     »  بقوة اكبر  ان ينخرط «الرئيس الفرنسي التأكيد انه يتوجب على االتحاد االوروبي         

  . الفلسطينية-اإلسرائيلية 
  20/10/2011الوطن، الكويت، 

  
  "ال معنى لدولة يهودية: "ساركوزي .65

ـ  الرئيس الفرنسي نيكوال ساكوزي في مقابلة الثالثاء ردا علـى سـؤال حـول    قال : )ا ف ب(باريس 
مـضيفا ان   " ال اعرف ماذا يعني ذلـك     دولة يهودية   "اصرار اسرائيل على االعتراف بها كدولة يهودية،        

دولـة  "مضيفا ان   " ادافع عن فكرة دولتين   "واضاف   ".دولة للشعب اليهودي امر اكثر اهمية     "الحديث عن   
دولة الشعب اليهودي يمكن ان يحصل نقاش       . يهودية ال معنى لها الن اي دولة ليست يهودية او كاثوليكية          

  ".نىليس لها اي مع+ دولة يهودية+بشأنها ولكن 
  20/10/2011، القدس العربي، لندن

 
   نوفمبر على العضوية الفلسطينية في األمم المتحدة / تشرين الثاني11 محتمل في تصويت .66

/  نـوفمبر 11أفاد دبلوماسي غربي كبير، أمس، أن مجلس األمن الدولي قد يـصوت فـي            : )ب.ف  .أ  (
وصرح الدبلوماسي للصحافيين   . م المتحدة تشرين الثاني على حصول الفلسطينيين على مقعد دائم في األم         

ستسجل نهاية عملية درس الترشـح   ”  نوفمبر مع عملية تصويت محتملة     11ستجري مباحثات جديدة في     “
  .الفلسطيني

وأوضح ان اجتماعاً عقد الثالثاء الستعراض ما آلت إليه أعمال لجنة االنضمام في موضوع الطلب الذي                
وأضـاف أن   . في األمم المتحدة  ” دولة “ـضي للحصول على مقعد دائم ل     تقدم به الفلسطينيون الشهر الما    

 منـه   11اجتماعاً على مستوى السفراء سيعقد في الثالث من الشهر المقبل ثم يعقد اجتماع رسمي فـي                 
لكن الدبلوماسي أوضح أن الفلسطينيين ال يمكنهم حالياً        . سيفضي إذا أراد الفلسطينيون إلى عملية تصويت      

. لى األصوات التسعة الالزمة في مجلس األمن لرفع توصية إيجابية إلـى الجمعيـة العامـة               االعتماد ع 
 .           ”إذا أرادوا تأخير العملية أسبوعين سنحترم قرارهم. كل شيء بأيدي الفلسطينيين“وأضاف 

 20/10/2011، الخليج، الشارقة
  

  "إسرائيل"ـت ل للرئاسة األمريكية يدعو إلى وقف المساعداالجمهوريالمرشح  .67
دعا رون بول، عضو مجلس الشيوخ األمريكي عن والية تكساس، الذي يخوض            ): يو بي اي   (-واشنطن

السباق للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة األمريكية إلى وقف كّل المـساعدات الخارجيـة التـي                
  .تقدمها الواليات المتحدة بما فيها المساعدات إلى إسرائيل
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فـي الس فيغـاس     ) سـي أن أن   (ناظرة مع مرشحين جمهوريين آخرين نظمتها شـبكة         وقال بول في م   
والمساعدات الخارجية يجب أن تكون أسهل شيء       "الثالثاء، إن الواليات المتحدة لم تعد تتحمل اإلستدانة،         

بالنسبة لي، المساعدات الخارجية تأخذ المال من الفقراء في هـذه الـبالد وتعطيـه               "، وأضاف   "لتخفيضه
  ".غنياء في دول فقيرةأل

تلك المساعدات الخارجية   "وسأل أحد المعلقين بول عما إذا كان وقف المساعدات يشمل إسرائيل، فأجاب             
تعلمهـم أن   "، وقال إن المساعدات الخارجيـة       "تجعل إسرائيل معتمدة علينا، ويجب أن يستعيدوا سيادتهم       

  ".يكونوا معتمدين على آخرين
 20/10/2011، القدس العربي، لندن

 
   لالجئين األردن تبحث مع لجنة حق العودة الوضع المالي والخدماتب مديرة عمليات األونروا .68

في األردن ساندرا ميتشيل أخيراً مـع       ) األونروا(بحثت مديرة عمليات وكالة     :  نادية سعد الدين   –عمان  
  ".لمالي وبرامجها الخدميةوضع الوكالة ا"وفد اللجنة العليا للدفاع عن حق عودة الالجئين الفلسطينيين 

اتسم بااليجابية واألجواء المريحة، حيث أبدت إدارة الوكالة تفهمهـا          "وقالت مصادر في اللجنة إن اللقاء       
  ".لمطالب الالجئين والعاملين لديها وإدراكها لمختلف القضايا المتعلقة بهم

ة الـصعبة التـي تـشهدها       ميتشيل وضعت الحضور في صورة األوضاع المالي      "إن  " الغد"وأضافت إلى   
  ".الوكالة حالياً، وسط ضعف المواءمة بين دعم الدول المانحة وازدياد احتياجات الالجئين الفلسطينيين

رفض محاوالت إنهاء عمل الوكالة أو تخفيض خدماتها ونقل صالحياتها أليـة جهـة كانـت،                "وأكدت  
ة الالجئين إلى حين حل قضيتهم وفق قرارات        للمحافظة على األبعاد السياسية والقانونية واإلنسانية لقضي      

  .، الذي ينص على حق العودة والتعويض"194الشرعية الدولية ذات الصلة، بخاصة القرار 
ويأتي ذلك، في ظل تخفيض خدمات الوكالة بما انعكس سلبياً على الظروف المعيشية لالجئين، حيــث                

مـنهم   % 45ن تحت خط الفقر، وأكثر من       من سكان المخيمات في األردن يعيشو      % 60أكثر من   "إن  
  .، وفق المعطيات الرقمية للجنة"عاطلين عن العمل

من  % 60من الالجئين ليس لديهم ممتلكات في أماكن لجوئهم، مقابل نحو            % 76أكثر من   "وافادت بأن   
الواحد  أشخاص، فيما انخفض معدل النفقات على الالجئ         8عائالت الالجئين يبلغ عدد أفرادها أكثر من        

   %".40لما نسبته 
 دوالراً إلى أقل من     330تراجع معدل كلفة التلميذ من      "وأصابت اجراءات التخفيض برامج التعليم، عبر       

 دوالر، وعدم التوسع في المرافق واألبنية المدرسية وعملية الصيانة الدورية للمبـاني المدرسـية               200
  ".ي ووسائل التدفئة والمرافق الصحيةالقديمة بشكل مناسب، وعدم تجهيزها باألثاث المدرس

الكتب المدرسية، في ضوء توجه بتمديد مدة استخدام القديمة منها لثالث سنوات تحت             "وانعكس ذلك على    
من مدارس الوكالة بنظام الفترتين، بما زاد العبء        % 92ذريعة العجز المالي، فضالً عن استمرار عمل        

  ". طالبا50ًلبة في الصف الواحد غالباً إلى على المعلمين والعاملين وزيادة عدد الط
 مريض يومياً فـي معظـم       100بمعالجة الطبيب الواحد ألكثر من      "وطال التخفيض الخدمات الصحية،     

عيادات األونروا، التي يغيب عنها كثير من األدوية األساسية والتجهيـزات الطبيـة الالزمـة إلجـراء                 
  ". أعداد األطباء العامين والمختصينالفحوصات الطبية والمخبرية، فضالً عن نقص
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رفض المساس بالخدمات المقدمة لالجئين، والعمل على تحسين أوضاع المخيمات،          "وشددت اللجنة على    
 مبنى، وتخفيض عدد الطلبـة فـي الـصف     25وافتتاح مدارس جديدة والتخلص من المستأجرة وعددها        

  ".الواحد وإلغاء نظام الفترتين في مدارس الوكالة
زيادة عدد األطباء العامين وأطباء االختصاص وتحسين أحوالهم وتزويد العيادات بـاالجهزة            "ت إلى   ودع

  ".المختبرية الحديثة واألجهزة الالزمة لعالج المعوقين وتوفير األدوية
إعادة النظر في الدرجات الوظيفية بطريقة موضوعية وعادلة، وتعويض نهاية الخدمـة            "وبينت ضرورة   
 سنة، وزيادة مساهمة االونروا فـي       62سنة بدال من شهر واحد، وتمديد سن التقاعد إلى          شهرين عن كل    

  ". دينار قيمة المكرمة الملكية أسوة بالعاملين بالمؤسسات األردنية100صندوق التوفير وصرف 
  20/10/2011، الغد، عمان

  
  يللمجتمع اإلسرائيل" البطن الرخوة" عن ت كشف"صفقة الخضوع": رون بن يشاي .69

، فـي إشـارة إلـى       "صفقة الخضوع "أن ما أسماها    " يديعوت أحرونوت "كتب المحلل العسكري لصحيفة     
  . لألمين العام لحزب اهللا حسن نصر اهللا" خيوط العنكبوت"صفقة تبادل األسرى، تعزز نظرية 

يـة  وكتب رون بن يشاي أن الصفقة التي تم إطالق سراح غلعاد شاليط فيها كان ال بد منهـا مـن الناح                    
السياسية الداخلية، وهي على ما يبدو معقولة من جهة المخاطر األمنية التـي تنطـوي عليهـا، ولكنهـا                

  .بجوهرها وبمعناها اإلستراتيجي تعتبر خضوعا
كشف " جسم إرهابي إسالمي متطرف   "ويضيف أن الصفقة تعتبر خضوعا من إسرائيل البتزاز ما أسماه           

وأن إسـرائيل لـم     . ي وضربها بها بقسوة وبتأن حتى نال مبتغـاه        للمجتمع اإلسرائيل " البطن الرخوة "عن  
  .تخضع فحسب، وإنما احتفلت باإلذالل في مهرجان مخز ساعد الجيش اإلسرائيلي في إخراجه

ويقول المحلل العسكري إن الخضوع ليست كلمة قاسية، وأحيانا ال بد منه في الحرب الطويلة األمد ضد                 
المتعصبة، ولكن الخضوع يظل محتمال طالما لم ينشئ وضعا ال رجعـة            عدو يمتلك العزيمة والحافزية     

عنه، أي طالما أن العملية ال تعرض وجود إسرائيل المادي، كدولة وشعب، للخطر، ويمكّن من الحفـاظ                 
  .على القوة واالنتعاش تمهيدا للجولة القادمة التي تنطوي على احتماالت كبيرة بالنصر

خضوعا من هذا النوع المحتمل، وذلك بادعاء أن الجيش والشاباك لديهما         " صفقة شاليط "واعتبر بن يشاي    
وللدقة، بحـسب   . األدوات لمواجهة أبعادها األمنية بنجاح، ولكونها تساعد إسرائيل في الحافظ على قوتها           

الكاتب، فإنها تعزز حافزية الجيش، وليس المواطنين فحسب، بشكل عام للقتـال ولمواجهـة التهديـدات                
ليست كلمة فارغة في المجتمـع اإلسـرائيلي، معتبـرا أن           " التعاقدات المتبادلة /التعهدات"قا من أن    انطال

ليست فقط بمعرفة أن الدولة والمواطنين سيبذلون جهدهم لتخليص مختطف أو أسير،            " التعاقدات المتبادلة "
  .وإنما االعتراف الداخلي بأن كل فرد مهم

، ولكنها جزء من الصورة الشاملة، حيـث  "ستقبلنا ولمناعتنا القوميةلم"ويضيف أن هذه الحقيقة مهمة جدا       
أن تقدير الوضع بصورة ذكية لما هو متوقع في المستقبل يجب أن يأخذ بالحسبان تأثير الصفقة وأبعادها                 

، بدءا من إيران وحـزب      "أعداء إسرائيل "على الجانب اآلخر، وليس فقط على حركة حماس، وإنما على           
  ".48المتطرفين في وسط عرب "ء بمن وصفهم بـاهللا، وانتها

إذا كان الحكم على الصفقة بموجب ردود الفعل، فيمكن الجزم بأنها عززت لدى الجهات المعادية               "ويكتب  
إلسرائيل اإلدراك بأن المجتمع اإلسرائيلي يستطيع امتصاص الخسائر إلى حد معين، ولكنه غيـر قـادر                
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أي ممارسة للعنف والتي ال تـستطيع إسـرائيل تـوفير الـرد             ف. على مواجهة معضالت حسية ونفسية    
العسكري ضدها تخلق في وسط المجتمع اإلسرائيلي شعورا بالعجز والهستيريا، ولذلك فـالعنف وسـيلة               

  ".ناجعة تؤدي مع مرور الوقت إلى خضوع تكتيكي، وربما إستراتيجي لليهود ودولتهم
" خيـوط العنكبـوت   "عززت مجددا نظرية    " صفقة شاليط "كما يقول بين يشاي إنه على أرض الواقع فإن          

تتضمن أن المجتمع اإلسرائيلي مماثل لخيوط العنكبوت، وبالتالي من         "التي أطلقها حسن نصر اهللا، والتي       
السهل تمزيقه بواسطة إنزال خسائر وأضرار حسية به، من خالل استغالل سلم القيم اإلنسانية للمجتمـع                

.  على لجم ردها، وبدون المواجهة المباشرة مع فائض القوة العسكرية للجيش           الغربي الذي يجبر إسرائيل   
وبالنسبة لنا فإن انسحاب إسرائيل من الحزام األمني في لبنان كـان إثباتـا لهـذه النظريـة، وحمـاس                    

  ".استخلصت النتائج ذاتها من االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة
ل أعمال الخطف مربحة ويجدر االستمرار بها، سـواء          وبحسب هذه النظرية، يضيف بن يشاي، فإن ك       

وتأكيدا على ذلك، بحسب الكاتـب، فـإن اإلنجـاز    . كان الحديث عن جثث أو إسرائيليين على قيد الحياة  
الوحيد لحزب اهللا في حرب لبنان الثانية كانت صفقة التبادل التي أطلقت فيها إسرائيل سراح المئات، بما                 

  . ، مقابل جثتين"ارالقاتل سمير قنط"في ذلك 
، تنطبع في الوعي كإنجاز وتؤكد      "إلحنان تننباوم "ويتابع أن مثل هذا النوع من الصفقات، وبضمنها صفقة          

أي مدى يصدق اإلسالمويون، سنة أو شيعة، في ادعائهم بأن إسرائيل           "للجماهير في الشارع العربي إلى      
  ".تفهم لغة القوة فقط

بناء على ذلك فمن المفهوم ضمنا لماذا تعزز الصفقة قوة حركة حماس            ويخلص المحلل العسكري إلى أنه      
وطريق الكفاح المسلح الذي تتبناه، بشكل مواز لكونها تضعف أبا مازن الذي يتبنى النضال غير العنيف                

ويضيف أن انتصار حماس يجبر أبا مازن على التصلب في          . وإخضاع إسرائيل بواسطة الضغط الدولي    
ويدعي الكاتب أن قيادة حركة حماس في قطاع غزة          .ى الحاجة للدفع باتجاه المصالحة    مواقفه، ويؤكد عل  

تميل اآلن إلى التوصل إلى تسوية ما مع إسرائيل، مثلما يدعي بعض الخبراء، ولكن األسرى الذين أطلق                 
ـ   . سراحهم إلى قطاع غزة لن يدعوها تبدي أي ليونة في الوقت القريب على األقل              صفقة وبالنتيجة فإن ال

  . في المستقبل المنظور"  فلسطينية–إسرائيلية "تبعد أي احتمال للتوصل إلى تسوية 
فقد أدت إلى تحـسن     . في المقابل، يعتبر بن يشاي أن هناك جوانب إيجابية في الصفقة بالنسبة إلسرائيل            

ؤولين في  ملموس في العالقات مع مصر، كما أن نجاح الوساطة المصرية قد أكد بشكل قاطع لكبار المس               
المجلس العسكري األعلى أن العالقة مع إسرائيل ذات أهمية، وأن االتفاق على الصفقة أفسح المجال أمام                
القيادة العسكرية المصرية بأن تثبت للشارعين المصري والعربي أن القاهرة قـادرة ومدركـة لكيفيـة                

  .ئيل إذا اقتضت الضرورة، وقادرة على إخضاع إسرا" الفلسطينية–العربية "االهتمام بالمصالح 
كما يشير الكاتب إلى نقطة أخرى يعتبرها إيجابية بالنسبة إلسرائيل وهي إبعاد عشرات األسـرى إلـى                 
قطاع غزة أو دول أخرى، باعتبار أن ذلك يقلص المخاطر األمنية التي يشكلونها من جهة، ومـن جهـة         

ئلة والبلد، عالوة على كون اإلبعاد يخلق       أخرى فإن ذلك بمثابة عقاب شديد لهم بسبب االنفصال عن العا          
مصاعب نفسية ال يستيطع الكثيرون التغلب عليها، باعتبار أن التجربة، بحسب الكاتب، تؤكد أن غالبيـة                

  .المبعدين يرون في ذلك نوعا من العزلة االجتماعية المستمرة لفترة طويلة
بر بسرعة من قضية شاليط، حيـث أن     ويضيف المحلل العسكري أنه على إسرائيل اآلن أن تستخلص الع         

وأن المغزى األساسي هو أنه على إسرائيل       . التقديرات تشير إلى أن عملية الخطف القادمة على الطريق        
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أن تعمل فور وقوع عملية الخطف في ثالثة اتجاهات في الوقت نفـسه؛ األول إقامـة وتفعيـل جهـاز                    
فـة جوانـب إطـالق سـراح المختطـف أو           استخباري عمالني خاص مهمته الوحيدة تكون معالجة كا       

المختطفين، بدءا من جمع المعلومات االستخبارية حول مكان وجوده، مرورا بتوفير إمكانيات عمالنيـة              
إلطالق سراحه وانهاء بالمساندة بالمعلومات واالستشارة في المفاوضات، وأنه يجب تخصيص وسـائل             

  .وعناصر من الجيش والشاباك والموساد لهذا الجهاز
والمغزى الثاني فهو أنه على الجيش، وبمساعدة األجهزة االستخبارية، أن يقوم بعمليات تخلـق ضـغطا                

ويشير في هذا السياق إلى أنه لو قام الجيش، فـور اختطـاف شـاليط،        . وأوراق مساومة مع المختطفين   
نـت  بتقسيم قطاع غزة إلى ثالثة أجزاء، واإلعالن عن أن شرط الخـروج هـو إطـالق سـراحه، لكا                  

وبدال من ذلك دخل الجيش إلى قطاع غـزة، ونفـذ           . المفاوضات أسهل وأسرع بكثير مع حركة حماس      
كما يشير إلى أن شـن      . سلسلة من العمليات بدون هدف واضح، وفي نهاية المطاف لم يكن لها أي تأثير             

تـدع مـن    هجمات موضعية ستؤدي إلى النتيجة المطلوبة لو كانت إسرائيل تستعد لها كما يجب وال تر              
الهجمات الصاروخية، فمثل هذا النوع من العمليات ال يساعد إلى إطالق سراح الجندي األسـير فقـط،                 

  .وإنما يزيد من قدرة الردع في مواجهة عملية الخطف التالية
ويضيف الكاتب أنه على إسرائيل أن تضع خطوطا حمراء مسبقا بحيث ال تتجاوزها الحكومة، من خالل                

تشديد على أن الخطوط الحمراء يجب أن تكون واقعية، وتأخذ بالحسبان السوابق التـي              سن قوانين، مع ال   
ويشير في هذا الـسياق     . نشأت في صفقات التبادل السابقة، ومشاعر المجتمع اإلسرائيلي تجاه حياة أبنائه          

أمـا  . إلى أن وضع الخطوط الحمراء يجب أن يتم من خالل مناقشات عامة وعلنية وطويلـة ومعمقـة                
إذا كان رئيس الحكومة    "وبحسب الكاتب   . لمغزى الرابع فهو أنه على إسرائيل أن تلتزم بأقوالها وأفعالها         ا

يصرح بعد إطالق سراح شاليط بأن األسرى الذين يعودون إلى نشاطهم السابق سيتم اسـتهدافهم، فإنـه                 
  ". إضافيةوال يوجد أي داع ألي كلمة.. على رئيس الحكومة ومن يأتي بعده أن يلتزم بذلك

في حال قامت إسرائيل بخطوات عملية وحازمـة لتحقيـق واسـتخالص            " ويخلص الكاتب نهاية إلى أنه    
العبر، وتثبت ذلك لعائالت المختطفين، فمن الممكن أن تمنع مستقبال الحمالت اإلعالمية الـضارة التـي                

 المخزي الذي ساعد    ويصبح ال داعي لمهرجان الخضوع    . أطالت مدة أسر غلعاد شاليط ورفعت من ثمنه       
فيه وفي إخراجه الجيش ومكتب رئيس الحكومة، باعتبار أن صفقة الخضوع يجب تقبلها بالعض علـى                

فقط لدينا يتحـول اإلذالل إلـى   .. الشفتين واالنضباط، كمن يوافق مضطرا على أمر سيء ال مناص منه  
  ".باألضرار التي قد يسببهااحتفال بدون األخذ بعين االعتبار كيف سيفسر ذلك في الجانب اآلخر، و

  19/10/2011، 48موقع عرب
  

   لصفقة التبادل القادمة؟"إسرائيل"هل تتجهز  .70
  عدنان أبو عامر. د

أكدت األوساط اإلسرائيلية التي شاركت في تنفيذ اإلجراءات األخيرة في صفقة التبادل أن آسري الجندي               
والتسلم لمنع حـدوث أي انتكاسـة، وهـو مـا           قاموا بسلسلة إجراءات استخباراتية نوعية لحظة التسليم        

حرصت عليه جميع األطراف بشدة، وفسر حالة الكتمان والصمت التي عمت األجهزة األمنية للجهـات               
  .الفلسطينية واإلسرائيلية والمصرية: الثالث
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وبينما خرجت الصفقة إلى حيز التنفيذ، وعاد األسرى الفلسطينيون إلى ذويهم، ألمحـت محافـل أمنيـة                 
 1000، لكن اإلفراج عـن      )إسرائيل(سكرية إسرائيلية إلى أن هناك المئات منهم سيسعون الستهداف          وع

آخرين لن يؤدي لتغيير صورة الوضع، في ضوء أن المعطيات األمنية تؤكد من خالل صفقات التبـادل                 
قاومة، وتنفيـذ   من ثلث األسرى الفلسطينيين الذين تم اإلفراج عنهم، عادوا لعمليات الم          % 30السابقة أن   

  .هجمات ضد اإلسرائيليين، ومن الصعب التكهن بناء على ذلك ماذا ستكون تداعيات الصفقة الحالية
أشار إلى أن الفرضية العملية في الجيش والشاباك تؤكـد أن كـل             " أليكس فيشمان "لكن الخبير العسكري    

إن قدرة الجيش على العـودة      األسرى سيعودون للعمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة للعمل المسلح، و          
ستخيم فوق الصفقة طوال الوقـت، علـى خلفيـة رفـض     ) االغتيال(للعمل وفق تكتيك اإلحباط المركز      

تحرير رموز مركزية من األسرى، ولذلك فإنه من الصعب رؤية خطر أمني كنتيجة مباشـرة               ) إسرائيل(
بعد سـيطرتها علـى غـزة فـي     ، السيما 2005للصفقة، وفق منطق حركة حماس، ألنه منذ االنفصال   

، حصلت تغييرات عديدة في هيكل قوتها البشرية، وتعاظمت، وأسـست قوتهـا علـى وحـداتها                 2007
العسكرية، إلى جانب الوسائل القتالية المحسنة، مع التأكيد على تشكيل القذائف الـصاروخية والمـضاد               

  .للدروع، وخطط العمل في حاالت التصعيد
أنه سيكون لألسرى المسرحين، بمن فيهم المـسئولون الكبـار مـساهمة            من الصعب افتراض    : وأضاف

عسكرية مهمة، ألن معظمهم يعودون للجيل القديم، حين رفعت الحركة شعار العمليـات االستـشهادية،               
وثمة شك من أن يكون لمن سيعودون للضفة الغربية مساهمة ذات تأثير حقيقي، ألنهم سيكونون تحـت                 

ة الفلسطينية والشاباك والجيش، كما يمكن االفتراض أن العالقة بين ناشطي حماس            إشراف األجهزة األمني  
الذين بقوا في السجن وحماس في غزة والضفة وسوريا ستتعزز أكثر من الماضي، وستساهم في تعزيز                
القدرة على تنفيذ عمليات، كما ينبغي االفتراض أن المحررين سيدرجون في مناصـب ذات تـأثير فـي                  

العسكري في غزة، والخاليا المتنافسة في الضفة، والقيادة الداخلية في دمـشق، ويـصبح عبثـاً                التشكيل  
  .تشكيل توجه مؤثر جوهري على الواقع الحالي

  ! خطف آخر
الدرس الواضح والعاجل من صفقة التبادل هو أنه ال يمكن أن يسمح الجيش اإلسرائيلي لنفسه أن يخطف                 

، لو حدث ذلك، فإن رئيس هيئة األركان العامة سيحتاج لكفاءة هائلـة             أي جندي آخر، وفي المرة القادمة     
على اإلقناع ليبقى على مقعده، ألن عدم القدرة على التوصل لخطة تنفيذية قاطعة، والمفاوضات الطويلة               
المستنزفة، واالتفاق الذي يثير الخالفات، والمأزق األخالقي الكبير، وعدم اليقين األمني، كل ذلك مجـرد          

 يوماً قبع خاللها جندي سالح المدرعات من        1930ء من المانشيتات المزعجة التي أطلت علينا طيلة         جز
، بجـوار الـضغوط الـشعبية، جهـوداً         )إسرائيل( في أسر حماس، وفي الوقت نفسه أدارت         71الكتيبة  

يـرة، أدى   عسكرية غير مسبوقة لمحاولة التوصل إلى حل تنفيذي، والفشل الذي يثير عالمات استفهام كب             
  . أسيرا1027بنهاية المطاف للتوقيع على اتفاق إلطالق سراح 

كما ال يوجد خالف على أن الصفقة الحالية ستشجع المنظمات المسلحة لتركيـز جهودهـا علـى تنفيـذ          
اختطافات جنود، حتى حماس، التي تريد االمتناع عن الدخول في مواجهة مع الجيش في هذه المرحلـة،                 

ير سياساتها لو استطاعت أن تأسر أحد الجنود، ومن هنا يتعلق األمر بامتحـان كبيـر                لن تتردد في تغي   
، ولكل من سيأتون من بعده في المنصب، حتى قـادة           "بيني غانتس "لرئيس هيئة األركان العامة الحالي،      

الجبهات المختلفة سيجدون أنفسهم تحت نفس العدسة المكبرة، وبعد ما حدث في خمس سنوات ونـصف                
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 فإن المعنى األكبر سيكون واضحا للجميع، وال توجد أي لجنة تحقيق داخلية ستساعد في تبرئـة                 مضت،
  .ساحة الجنراالت

مع العلم أن هناك فارقاً بين الصيغة الرسمية والترجمة على أرض الواقع، ففـي الجـيش سيـضطرون                  
رصـاص وقـت    الستخالص الدروس، وسيضطرون لتنظيم الملفات الحساسة الذي يـسمح بـإطالق ال           

االختطاف، وإال فإن الفجوة بين الصيغة الرسمية والمراوغة التي ال تتحدث بشكل مباشر عـن الجنـدي                 
المختطف، وترجمة األوامر على األرض، التي تتيح منع اختطاف جندي بأي ثمن، من شأنها أن تـشكل                 

معقدة سيضع علـى طاولـة      عائقاً وقت التنفيذ، ألن قرار رئيس الحكومة ووزير الحرب بإنهاء القضية ال           
  .المداوالت قضية تحديد القواعد في الحادثة القادمة

الرئيس األسبق لمجلس األمن القومي، الذي قال إن الصفقة         " عوزي ديان "األهم من كل ما تقدم، ما ذكره        
في أسوأ حال ممكن على الصعيد االستراتيجي، فهي تبدو صالحة لالبتزاز، وتـضطر             ) إسرائيل(تظهر  
ثمن باهظ مقابل خطف جندي واحد، يتجاوز عدد األسرى المحررين، ولـذلك، البـد مـن خطـة                  لدفع  

، وهو عـضو كنيـست مـن اليمـين          "أرييه إلداد "استراتيجية تغير قواعد اللعب، فيما طالب البروفسور        
 ألنه كسر وعوده وتعهداته بهذه الصفقة، وداس      " نتنياهو"المعارض، بغزو قطاع غزة من جديد، مهاجماً        

، زاعماً أنه من خالل إطالعه الواسع على قدرات الجـيش           )إسرائيل(على مبادئه، وفتح باب جهنم على       
والمخابرات، فإن لدينا وسائل أخرى ناجعة أكثر لمعالجة قضايا األسرى، ولم يكـن مـن الـضروري                 

  .الوصول لصفقة كهذه
  19/10/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  اعياتالدروس والتد.. صفقة التبادل .71

  مؤمن بسيسو
قيل الكثير في الثناء على صفقة تبادل األسرى بين حركة حماس وإسرائيل، سياسيا وعـسكريا وأمنيـا                 
وإستراتيجيا، خاصة أنها تجيء في سياق حالة الصعود الفلسطيني والعربي واإلسـالمي علـى حـساب                

  .التراجع اإلسرائيلي في ظل مرحلة الربيع العربي
 تحط رحالها على واقع فلسطيني وإقليمي حساس تقدم دروسـا بالغـة األهميـة،               لكن صفقة شاليط التي   

وينتظر أن تحمل تداعيات ذات بال وتعكس موجات ارتدادية واسعة تنال مختلف األطراف ذات العالقة،               
  وتؤسس لمعادلة جديدة في إطار الصراع المتواصل بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

  دروس في الصميم
س التي تحملها الصفقة يتجه شطر اإلدارة التفاوضية التي مارستها السلطة الفلـسطينية طيلـة               أول الدرو 

  .عقدين من الزمن، ودخلت بسببها في سجاالت ال تنتهي مع حكومات االحتالل المتعاقبة دون طائل
كللت لقد أثبتت حماس خالل خمس سنوات قدرة فائقة على إدارة التفاوض مع ممثلي حكومة االحتالل، ت               

بنجاح تاريخي في الوقت الذي عجز فيه مفاوضو السلطة عن تحقيق أي إنجاز تفاوضي محترم فـي أي                  
  .مرحلة من المراحل التي أعقبت توقيع اتفاق أوسلو ونشوء السلطة الفلسطينية حتى اليوم

ة مـع   ورغم الفارق الموضوعي بين طبيعة ومضامين المفاوضات السياسية واألمنية التي خاضتها السلط           
االحتالل والمفاوضات الخاصة بصفقة تبادل األسرى، فإن اإلدارة التفاوضية ومحـدداتها ومرجعياتهـا             

  .والسمات الخاصة للكوادر التفاوضية تلعب دورا حاسما في رسم وتحديد النتائج والمآالت
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ار بالمعـصم   وهكذا، يتبدى لنا الفارق الشاسع بين مفاوضي السلطة الذين أحاط بهم الفشل إحاطة الـسو              
  .ومفاوضي حماس الذين انتزعوا الظفر واإلنجاز من بين أنياب التنين اإلسرائيلي الغاشم

ثاني الدروس المستفادة أن انكسار المعايير والشروط والمواقف اإلسرائيلية ليس أمرا مستحيال أو عصيا              
  .على التحقق على أرض الواقع

دية التي تمسك بها طيلة السنوات الماضية علـى صـخرة           اليوم، تراجع االحتالل وسقطت المعايير الحدي     
المواقف الفلسطينية الصلبة، فما كان محظورا باألمس أصبح مباحا اليوم، ومن رفضت إسرائيل اإلفراج              
عنه لكون يديه ملطخة بالدم اإلسرائيلي حسب الرواية اإلسرائيلية ها هي تضطر إلطالق سراحه عن يد                

  .وهي صاغرة
ت التبادل السابقة هامة فإن صفقة شاليط تعد األهم من بينها جميعـا، لكونهـا كـسرت                 ولئن كانت صفقا  

الموقف اإلسرائيلي بعدم الرضوخ ألي صفقة داخل فلسطين، وجعلت من الصفقة الراهنة فاتحـة خيـر                
 لمزيد من الصفقات المحتملة مستقبال، وسببا أساسيا ومباشرا في تعبيد الطريق لمعادلة مستقبلية جديـدة              

  .بين المقاومة واالحتالل
ثالث الدروس ينبغي أن تستفيد منه حركة فتح التي تقود وتشكل العمود الفقري للسلطة الفلـسطينية فـي                  

  .إطار عالقتها الممتدة والمتواصلة مع االحتالل
لقد أمضت فتح عقدين من العبث السياسي واألمني المؤسس على مبدأ اليد السفلى في إطار العالقة مـع                  

حتالل، وكان واضحا أن النهج العام الذي يحكم فتح في مواقفها وسياساتها وسلوكياتها ينبنـي علـى                 اال
إغالق الخيارات وتقبل سياسة الضغط واإلمالء بعيدا عن أي رؤية منهجية سـليمة أو سياسـة وطنيـة                  

  .حكيمة
العالقة معه فـي اتجـاه      صفقة شاليط تمنح فتح اليوم نموذجا رائعا للتعاطي مع االحتالل، وترسيم آليات             

تكريس المصلحة الوطنية العليا لشعبنا وقضيته بما ال يضر بالعالقات المعقدة والمتشابكة مـع المحـيط                
  .السياسي، إقليميا ودوليا

آن األوان لتمثل معاني القوة والصمود والكرامة واإلباء التي رسختها صفقة شاليط، والدفع نحو اعتمـاد                
ت الوطنية، والمباشرة بمراجعة كاملة للحال والمـسار الفلـسطيني سياسـيا            فلسطيني سلطوي على الذا   

وأمنيا، ترتكز على أساس إرساء خطة وطنية فلسطينية للتحلل التدريجي من االلتزامات القاتلة التي قيدت               
ام السلطة منذ توقيع اتفاق أوسلو وحتى اليوم، وإعادة فتح الخيارات الفلسطينية الرسمية من جديد، واحتر              

اإلرادة  الشعبية والفصائلية لشعبنا، وإعادة االعتبار لعناصر القوة ومكامن الفعالية الوطنية التي عطلتهـا               
  .بل وحاربتها السلطة طيلة المراحل الماضية

الدرس األخير الذي تجود به الصفقة يكمن في أن الزمن ال يمكن أن يكون سيفا مـسلطا علـى رقـاب                     
لسطيني ال يسقط بالتقادم أو مرور الزمن، وأن اسـتعجال الحلـول المجحفـة              الفلسطينيين، وأن الحق الف   

  .والتسويات العرجاء بحجة الخشية من ضياع الوطن ليس له ما يبرره على اإلطالق
لو استكانت حماس لمنطق الزمن واستعجلت إبرام الصفقة منذ البداية لخسرت الكثيـر، ولمـا خرجـت                 

  .ونقها العظيمالصفقة بحلتها البهية الراهنة ور
الزمن يسير لصالح الفلسطينيين وقضيتهم العادلة، خصوصا في ظل الثورات العربية التي تحمل بشريات              

 إلى مزيـد    -فقط-التغيير واألمل في مستقبل واعد يعاكس االتجاه اإلسرائيلي واألميركي، ونحن بحاجة            
  .لخالص من نير االحتاللمن الصبر والصمود والتحمل قبل أن نتذوق ثمار النصر والحرية وا
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  صعود حماس وانكسار إسرائيل
في التداعيات فإن حماس ستشق طريقها نحو الرقي والصعود في المرحلة المقبلة بحكم جنيهـا الحـصاد      
األكبر من الصفقة، في حين ستأخذ إسرائيل مسار التراجع واالنكسار الذي هـيمن عليهـا فـي الفتـرة                   

  .األخيرة
طيني بكل شرائحه وأطيافه يعد رابحا هاما وأساسيا من صفقة التبادل، لكن حماس             ال شك أن الشعب الفلس    

تبقى الفائز األول والرابح األكبر بامتياز، واألكثر قدرة على استثمار وتوظيف نتائج ومخرجات الصفقة               
  .على مختلف المستويات

ن المفاوضـات   من الصعب الحديث عن توقيت محسوب إلخراج الصفقة في هذه اللحظـة خاصـة، أل              
الخاصة بالصفقة استمرت بين مد وجزر على مدار خمسة أعوام، وبدت أشد ما تكون جدية في مرحلتها                 

  .حزيران الماضي/األخيرة من شهر يونيو
وهذا ما يعني أن المزاعم واالدعاءات التي ساقتها جهات في السلطة الفلسطينية وحركة فـتح ودوائـر                 

صفقة بالتحرك الفلسطيني السلطوي لدى األمـم المتحـدة لتحـصيل           سياسية خارجية حول ربط إنجاز ال     
  .عضوية الدولة ليس له ما يسنده أو يؤكده سياسيا وواقعيا على اإلطالق

يشرع لحماس أن تستفيد من الصفقة إلى أقصى درجة ممكنة، فهي التي دفعت ثمنا باهظا مـن قياداتهـا                   
  .لقاء الوصول إلى لحظة التبادل المظفرةوكوادرها وعناصرها وبنيتها العسكرية والمؤسسية 

وتحدت حماس كل الحمالت والضربات العسكرية اإلسرائيلية التي توجت بالحرب الشرسة علـى غـزة               
 شـهرا فـي     64، وتمكنت من إخفاء الجندي األسير جلعاد شاليط قرابـة           "الرصاص المصبوب "المسماة  

لية الباغية أو تعلم بأمره الدوائر االسـتخبارية        شريط جغرافي ضيق ومحدود دون أن تدركه اليد اإلسرائي        
  .اإلسرائيلية، رغم ما تملكه من قدرات واسعة ومهارات كبرى على مستوى العالم أجمع

اليوم، تصعد حماس ويعلو شأنها في لحظة جني المكسب وقطف الثمار، فلن تجد ظروفا أفضل من هـذه       
 تأثر بوضوح بفعل الحصار االقتصادي وعدد من        الظروف لرفع أسهمها الجماهيرية في قطاع غزة الذي       

الممارسات الخاطئة التي انزلقت إليها حكومتها وأجهزتها األمنية هناك، واستعادة روح العمل واالنطالق             
  .على أرض الضفة الغربية المحظورة بقرار وسياسة رسمية من لدن السلطة الفلسطينية هناك

ؤتي أكله أو يحقق أهدافه، إستراتيجيا، إذا لم يدر فـي فلـك             ومع ذلك، فإن الصعود الشعبي لحماس لن ي       
خطة إستراتيجية متكاملة إلعادة صياغة عالقة الحركة وحكومتها مع المواطن الفلسطيني في قطاع غزة              
بما يتضمنه ذلك من تحسين لألداء الحكومي العام، إداريا وأمنيا، بما ينعكس إيجابا فـي إطـار عالقـة                   

المواطنين التي شهدت إخفاقات واضحة جراء حداثة التجربة وضعف الخبرة العملية           التماس المباشر مع    
  .والتأهيل المهني والمعنوي

وال يبدو أن حظ المشككين في قدرة حماس على االحتفاظ بزخمها الشعبي الذي ولدتـه صـفقة التبـادل                   
لعربي الذي تزهر رياحينه    سيكون كبيرا، فقد تناسى هؤالء أن مرحلة المفاوضات قد أفلت، وأن الربيع ا            

غير بعيد في دول الجوار قد أرسى معادلة جديدة تنبذ كل أشكال التبعية واالستبداد وااللتحـاق باألجنـدة    
الخارجية، بما ال يصب في مصلحة مشروع حركة فتح ومستقبل سلطتها القائمة على أساس المفاوضات               

  .العبثية وااللتحاق األمني باالحتالل
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ا من مشروع حركة حماس الكفاحي القائم على مقاومة االحتالل وفتح كـل الخيـارات               وهو يعزز أساس  
الفلسطينية في مواجهته، وتحريض العمق العربي واإلسالمي ألخذ دوره في معركة الوجود والحـضارة              

  .مع الكيان اإلسرائيلي الدخيل على أرض فلسطين
جاز الصفقة، وعدم نزولها عند مقتـضيات       ومن دون شك فإن بقاء فتح على نفس نهجها الراهن عقب إن           

المصالحة الوطنية بمفهومها الشمولي، وااللتفات إلى الداخل الفلسطيني عوضا عن االرتهان لالتفاقيـات             
السياسية وااللتزامات األمنية مع االحتالل، من شأنه أن يفقدها المصداقية الوطنيـة ويـضعف أسـهمها                

  . المقاومالجماهيرية لصالح حركة حماس ومشروعها
في المقابل، تعيش إسرائيل اليوم انكسارا غير مسبوق، فها هي تذعن إلرادة المقاومة وتلعق المحرمـات                
التي خطتها بنفسها، وتتجرع تراجعا إضافيا هاما عقب الصفعتين التركية الرسمية والمصرية الشعبية لها              

  .مؤخرا
زوال عن تطورات العالقة المتـدهورة مـع        لذا، فإن التراجع اإلسرائيلي بخصوص صفقة شاليط ليس مع        

الدولة التركية والشعب المصري، وعن الموجات االرتدادية التي يحدثها الربيع العربـي فـي المنطقـة                
واإلقليم، وعن تجليات الفشل االستخباري اإلسرائيلي المدوي في تحديد مكان الجندي شاليط طيلة األعوام              

 وبداية  2008على غزة نهاية العام     " الرصاص المصبوب " حرب   الخمسة الماضية التي دارت في إطارها     
  .2009العام 

ومن يتابع الحالة اإلسرائيلية الرسمية الراهنة يدرك بجالء أن صفقة التبادل تشكل حلقـة فـي سلـسلة                  
  .التراجع واالنكسار اإلسرائيلي، وأن هذا التراجع متبوع حتما بتراجع آخر

ن سابقا، وإسرائيل لم تعد الالعب المقرر الذي يتحكم في مسار المنطقـة،             فالزمن لم يعد إسرائيليا كما كا     
والتضاريس السياسية التي تتشكل وتتفاعل في المنطقة اليوم تعمل في االتجاه المعاكس للمسار اإلسرائيلي              

  .واألميركي
  انتعاش الدور المصري
لحقيقي ومكانتها القوميـة التـي    قد بدأت في استعادة دورها ا    -عبر صفقة شاليط  -ال جدال في أن مصر      

  .بددها نظام مبارك الغابر
فالقيادة المصرية الجديدة بدت أحوج ما تكون إلى الصفقة في ظـل المعيقـات والمـشوشات الداخليـة                  

  .والخارجية التي وضعتها في خانة التوتر واإلرباك في الفترة الماضية
ولمرت قبل تولي نتنياهو الحكم، إال أن تـدخل         وما يؤكد ذلك أن الصفقة قد بلغت الحلقوم زمن حكومة أ          

مبارك ورغبته في قطع الطريق على أي إنجاز يسجل لصالح حماس أفشل الصفقة وأعاد األمـور إلـى                  
  .نقطة الصفر

يواجه المجلس العسكري الحاكم في مصر متاعب داخلية كثيرة، كما يتصدى لحملة نقد واسـعة جـراء                 
أيلـول  /للجنود المصريين في سيناء عقب عملية إيالت فـي سـبتمبر          تهاونه في الرد على قتل إسرائيل       

الماضي، مما يجعله أشد حاجة إلى امتصاص النقمة الشعبية العارمة ضد إسـرائيل، وإثبـات التزامـه                 
بأهداف ومبادئ الثورة المصرية التي تنص في جانب منها على استعادة الدور الطليعي لمصر في قيـادة         

  . مصالحها وقضاياها المختلفةاألمة العربية ورعاية
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وبالفعل، أدخلت الصفقة القيادة المصرية الجديدة في حالة من األريحية الداخلية والخارجيـة، وجعلتهـا               
محط األنظار وموضع اإلشادة والمدح والثناء محليا وعربيا ودوليا، مما يعطيها حافزا ودفعـة سياسـية                

  .صالحة الفلسطينية الداخلية المتعثرومعنوية كبرى لتكرار النجاح نفسه في ملف الم
انتعاش الدور المصري وعودة مصر إلى ساحة الفعل والتأثير في المنطقة واإلقليم من نتائج وتـداعيات                
صفقة شاليط، وال ريب أن العين المصرية تتجه اآلن صوب ملف المصالحة الفلسطينية الذي من شـأن                 

شوة والتألق، ويمنح الدبلوماسية المصرية قوة مـضاعفة        إنجازه أن يدفع بالدور المصري إلى مرحلة الن       
  .وثقة واسعة في التحرك نحو معالجة ملفات أكثر ثقال وصعوبة على المستوى العربي

خالصة القول أن الدروس المستفادة من صفقة شاليط بالغة وعميقة، وأن التداعيات التي حملتهـا لجهـة                 
المصري من شأنها أن ترسم مالمح وتفاصيل المرحلـة         صعود حماس وانكسار إسرائيل وانتعاش الدور       

المقبلة التي تنتظر مزيدا من االنتصارات الفلسطينية والعربية علـى الكيـان اإلسـرائيلي المتغطـرس                
  .وسياساته الغاشمة

  19/10/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

   في صفقة جلعاد شاليطواإلستراتيجيالسياسي  .72
  حسن أبوطالب

عالم اسرائيلية ان مسؤولين اسرائيليين تسلموا يوم الثالثاء الجندي جلعاد شاليط الذي أسرته             قالت وسائل ا  
  .2006عام ) حماس(حركة المقاومة االسالمية 

وعرض التلفزيون االسرائيلي لقطات بثها التلفزيون المصري لشاليط في وقت سابق من يـوم الثالثـاء                
  . 2009وهذه أول لقطات تلفزيونية لشاليط منذ عام . وهو يسير نحو عربة بعد ان افرجت عنه حماس

. وبعد ساعات معدودة يتحرر أربع مائة وخمسون أسيرا فلسطينيا مقابل األسير اإلسرائيلي جلعاد شـاليط           
وفي غضون ساعات معدودة أيضا، ويتحدد مصير المصالحة الفلسطينية في ضوء اللقاء المـرتقب بين              

  .باس وخالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماسالرئيس الفلسطيني محمود ع
فإذا كان عباس قد حقّـق شعبية كبيرة بعد ذهابه إلى مجلس األمن طالبـا العــضوية الكاملـة لدولـة            
فلسطين على حدود الرابع من يونيو، فها هو خالد مشعل يحقِّـق انتصارا كبيرا أيضا عبــر تحريـر                  

  .لسجون اإلسرائيلية أسيرا فلسطينيا من قبضة ا1027
وإذا كان انتصار عباس ما زال سياسيا ومعنويا وبحاجة إلى جهود جبـارة على الصعيد الـدولي لكـي                  
يتبلْـور كانتصار مادي على األرض، فإن مشعل حقّـق انتصارا يـمكن تلمسه باأليدي والنظـر إليـه                

ة في ضوء التـسريبات التـي تأخـذ         بالعيـن وال شك فيه، ولكنه أيضا ال يـمثل نهاية المطاف، خاص          
مجـراها في اإلعالم االسرائيلي، أن هناك اشتراطات وتعهـدات على حماس أن تلتزم بها، على األقل               

  .لكي يكتمل تنفيذ الصـفقة بعد شهرين آخرين
وإذا كان حدث الصفقة يعـد قمـة الفعل السياسي، فإن ما بعده ومـا حولـه يمثِّــل قمـة التحـرك                     

راتيجي لكل األطراف، التي ارتبطت بالصفقة بشكل أو بآخر، وهـم تحديـدا حمـاس وإسـرائيل                االست
ومصر الجديدة بثورتها الشعبية، والتي ظهرت في الصورة كوسيط نجـح فيما تعثّــر فيـه آخـرون،          

  .والفضل لتغيـر النظام واألداء
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د المدى، تظهر مالمحه أكثر وأكثر فـي        بلورة التداخل والتفاعل بين السياسي الحركي واالستراتيجي بعي       
  .ضوء إدراك دوافع كل طرف على حـدة

  مرونة إسرائيلية غير مسبوقة
إسرائيليا، فقد راجت عدة تفسيرات في الصحافة اإلسرائيلية للمـرونة التي أصـابت موقــف رئـيس                

األسـير اإلسـرائيلي    الوزراء نتانياهو وأدت إلى إتمام صفقة تبادل األسرى مع حماس وإطالق سـراح              
أولها، فشل الحّل العسكري واالستخباري الذي تم التعويل عليه طـوال السنوات الخمـس             . جلعاد شاليط 

الماضية لتحرير الجندي اإلسرائيلي ولم يعـد هناك سوى طريق واحد عبـر صفقة تبادل، مهـما كانت               
  .فلسطينيال" اإلرهاب"قاسية ومهـما قيل أن تنفيذها سيقوي شوكة 

أبو مازن، فلسطينيا، نظرا لشعبيته الجارفة التي حققها بعـد الـذّهاب        " معاقبة"وثانيها، رغبة نتانياهو في     
  .إلى األمم المتحدة

وثالثها، الخوف من تداعـيات الربيع العربي، خاصة في مصر، وما قد يترتّــب علـى االنتخابـات                 
ن والتيار اإلسالمي بوجه عام، ومن ثّـم، نشوء تحالُــف          البرلمانية المـقبلة من فوز اإلخوان المسلمي     

أمـر واقع بين المجلس العسكري وحركة اإلخوان لحكم البالد، ال يعرف أحـد كيف ستكون عواقــبه                
  .على مستقبل العالقة المصرية مع إسرائيل أو وضع معاهدة السالم فيها

رنامجها النووي عبـر إنهاء الملفّــات الـصغيرة        ورابعا، االستعداد لمواجهة مع إيران على خلفـية ب       
  .المعلَّـقة، مثل ملف شاليط

وخامسا، تحقيق انتـصار يـعيد االعتبار لشعبية نتانياهو، بعد التراجع الذي حدث نتيجـة المظـاهرات               
بـين  واالعتصامات الخاصة بتدهـور األحوال االجتماعية واالقتصادية وزيادة حـدة الفوارق الطبـقية           

  .اإلسرائيليين
وأخيرا، المرونة التي أبـدتها حماس منذ يوليو الماضي، وعبـرت خاللها عن رغْـبتها في التوصـل              
إلى حل عملي والتخفيف من شروطها السابقة إلطالق شاليط، األمر الذي وجد صدى إيجابيا لدى دوائر                

  .االستخبارات اإلسرائيلية
  الفشل األمني اإلسرائيلي

ومع ذلك،  . اب الستّـة، تتكامـل مع بعضها البعـض، مع اختالف في الوزن والتأثير لكّل عامـل            األسب
يمكن ترجيح أهـم سببين، وهما فشل الحّل األمني اإلسرائيلي، بما يعنيه من فشَـل استراتيجي كبير في                

ـ            مات الفلسطينية الموجـودة   أداء إسرائيل، يقابِـله نجاح كبير في أداء حماس األمني وكذلك أداء المنظّ
في غزة، والتي استطاعت أن تخفي شاليط طوال هذه المدة في قطاع غزة، دون أن تصـل إليـه اليـد                    

  .اإلسرائيلية
أما األمر الثاني، فهو التداعـيات المـباشرة للتحوالت التي تمر بها بلدان عربية كُـبرى، خاصة مصر               

أمـا  . لتي قد تنتج عن هذه التحوالت العربية في المدى الزمني المتوسط          وسوريا، واالحتماالت المتعددة ا   
  .الحديث عن االستعداد لمـواجهة مباشـرة مع إيران، فهو أصال قرار أمريكي وليس إسرائيلي

  نتانياهو وإشارة ذات مغزى
 إلـى الـصفقة     وتبدو هنا اإلشارة ذات المغزى والتي وردت في بيان نتانياهو، الذي أعلن فيه التوصـل             

وقُـرب تحرير شاليط، إذ أثنى على الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية، بينمـا أشـارت الـصحافة                 
اإلسرائيلية إلى محادثة نتانياهو الهاتفية مع المـشير طنطاوي، رئيس المجلس األعلى للقوات المـسلحة،              
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م أدخلـت الـدفء إلـى قلـوب         جهـودك "الذى يـدير المرحلة االنتـقالية في مصر، وجاء فيهـا أن           
  ".اإلسرائيليين

والمعنى، أن التغيرات العربية ال تخُـص العرب وحدهم، فهي تدخل في صميم الحـسابات اإلسـرائيلية                
وإذا أضفنا إليها حالة العـزلة اإلقليمية التي تحيط بإسرائيل اآلن، نتيجة صــدامها مـع               . بعيدة المدى 

ورة مـتكاملة عن التكامل السياسي واالستراتيجي، الذي يحـرك قيـادة           الدولة التركية، تُـصبح لدينا ص    
إسرائيل في هذه اللحظة، وتركيزها على فتح الثغرات في المعادالت الجديدة اإلقليميـة الجديـدة، التـي                 

  .تتشكَّـل ببـطء، ومن شأنها زيادة الضـغط على تل أبيب، إن تُـرِكَـت على حالها
  القويحماس والذراع األمني 

أما من وجهة النظر األخرى، خاصة مصر وحماس، فهناك عناصر أخرى البد أن تدمج في الـصورة،                 
  .لتُـصبِـح أكثر تعبيرا عمـا جرى

لقد أثبتت حماس ومجموعات فلسطينية أخرى، رغم الصعوبات، أن لديها أذرعـا أمنيـة قويـة، مـن                  
دة من األسير اإلسرائيلي بأقصى درجة ممكنـة،        الصـعب اختـراقها، وأن لديها تصميما على االستـفا      

  .لصالح األسرى الفلسطينيين، من كّل المنظمات والجماعات، وليس فقط أسرى حماس
وال شك أن حماس تريد بذلك أن تؤكِّـد توافُـقها مع المصاِلـح الفلسطينية العامة، التي ال يختلف عليها                 

وبالقطْـع، سوف ترتفـع قيمـة مـا تفعلـه         .  وسياسيا أحد، وأن تحركاتها هي تحركات مسؤولة، وطنيا      
  .حماس، إذا ما تقدمت على طريق المصالحة الفلسطينية وساعدت في إنهاء االنقسام الفلسطيني

تحركات حماس، ليست بعيدة عمـا يجري في سوريا، وبينما تتطور األوضاع هناك على نحو سيئ يوما                
 لدمشق، يبدو أمرا حكيما، والبديل المصري قد يشكِّـل االختيـار           بعد آخر، فإن البحث عن مقَـر بديل      

األول، وإن بشروط معيـنة، ولذلك، فإن المرونة التي أبدتها حماس، قد تشكل خُــطوة نحـو تغييـر                  
مـعادالت الحـصار اإلسرائيلي، ويبدو مهِـمـا التذكير بما قاله خالد مشعل في القاهرة، بـأن إتمـام                

 بعد زوال الضغوط اإلقليمية، وربـما تشير الجملة إلى ضغوط سورية لم تعـد موجـودة،               اتِّـفاق جاء 
، في الوقت نفسه، تتحدث تقارير صحفية إسرائيلية عن احتمـال           "مصر لم تطلب منّا إغالق اإلنفاق     "وأن  

طينية تخفيف الحـصار على قطاع غزة وفتْـح المعابِـر، إذا قبِـلت حماس عـودة الـسـلطة الفلـس               
والمراقبين األوروبيين، وهي الصيغة ذاتها التي كان معموال بها في معابر القطاع قبل سيـطرة حمـاس                

  .بالكامل عليه
وبما يوحي بأن صفقة شاليط، ليست معنية وحسب بتبادل االسرى، بل هي مقدمة لتغييرات مهمـة على                

  .مر األكثر حـكمةاألرض، بيد أن الحذر واجِـب وتخفيف التوقّـعات، هو األ
  اعتذار إسرائيلي وزيادة القوات المصرية

أولها، أن اإلعالن عن صفقة تبـادل األسـرى، تزامــن مـع            . مصريا، يلفت النظر ثالثة أمور كبيرة     
اعتـذار رسمي إسرائيلي قدمه وزير الدفاع إلى مصر عن قتل خمسة جنود مصريين فـي سـابقة لـم                   

، واإلعالن عن تصديق الحكومة األمنية اإلسرائيلية المصغَّـرة على انتـشار           تحدث، إسرائيليا، من قبل   
في سيناء، القريبة من الحدود، وهي الكتيبة التي نشرتها مصر بالفعل منذ            ) ج(كتيبة مصرية في المنطقة     

  .شهرين لمـواجهة الوضع األمني المتردي في سيناء
 جاء بتوافُـق كامل بين إسـرائيل وحمـاس، بعـد           الثاني، أن دخول مصر على عملية تبادل األسرى،       

تواصلهما غيـر المـباشر في يونيو الماضي، وقبولهما وساطة القاهرة، دون أن يكون هناك أي طرف               
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ومنذ ذاك، بدأت مصر ملف المسألة من المربـع رقم واحد، مع الحـرص التام على عدم تسريب                . آخر
  .أي معلومة لإلعالم

، أن الفترة من يونيو الماضي وحتى اإلعالن على صيغة الصـفقة، كانت فترة صـعبة               أما األمر الثالث  
للغاية في العالقات بين القاهرة وتل أبيب، وشهدت حدثيـن خطيرين، وهما إطالق جنـود إسـرائيليين                
النار على جنود مصريين على خطّ الحدود بين البلديـن، حيث استشهد خمسة جنود مصريين، واالعتداء               
على السفارة اإلسرائيلية في القاهرة ونجاح السلطات المصرية بصـعوبة باِلـغة فـي تـأمين طاقَــم                

  .السفارة من الهرب وسط جـموع المتظاهرين الغاضبين
  الحـرص على احتواء الغضب الشعبي

مـصرية  ورغم أن الحدثين أديا إعالميا إلى إثارة المطالبات للمجلـس العـسكري بإلغـاء المعاهـدة ال                
اإلسرائيلية وإغالق السفارة المصرية في تل أبيب واستدعاء الـسفير المـصري وتجميـد كـل أنـواع                  
االتصاالت مع إسرائيل، فقد بدا الحرص المصري الرسمي على احتواء تداعـيات هذين الحدثيـن بأقل              

وبعدها، كانت المفاوضـات    ووِفقا للمعلومات المؤكّـدة اآلن، أنه أثناء هذه األحداث         . األضـرار الممكنة 
بين حركة حماس وإسرائيل تَـسير بأعلى درجات االنضـباط بين ممثِّـلين لكل طرف تحـت رعايـة                

وكانت األسابيع الثالثة األخيرة قد شهِـدت وصول أكثر من وفـد أمنـي             . مصرية، مباشرة في القاهرة   
رة غامـضة، بـأن مهمــة الوفـد    إسرائيلي للقاهرة بصورة غيـر معلن عنها، وتم تفسير األمر بصو        

  . اإلسرائيلي، البحث في تأمين السفارة اإلسرائيلية، إذا ما عاد طاقمها للعمل مرة أخرى
إن حـرص مصر على إتمام الصفقة الفلسطينية اإلسرائيلية بصورة مناسـبة، يفتح بدوره الحديث عـن               

نا، أن مصر الدولة ومؤسساتها السيادية، وبغـض        والراجح ه . أولوِيات القاهرة في هذه المرحلة االنتقالية     
النظر عن النظام السياسي والحكومة، ستكون مهتـمة بالتفاعـل، من الناحية االستراتيجية، مع إسرائيل             
بأعلى درجة من الندية والحفاظ على المصالح المصرية، ومن منظور األمن القومي المـصري، وفـي                

لرأي العام المصري، الذي بات عـنصرا مؤثرا في معادلة العالقـات           الخلف من ذلك، متابعة دقيقة من ا      
أما سياسيا، فإن األولوية المصرية اآلن، هي متابعة ملف المـصالحة الفلـسطينية             . المصرية اإلسرائيلية 
  .بيـن فتح وحماس

لفلـسطيني،  فإذا كانت األخيرة، أبدت مـرونة مع العدو، فالمنتظر أن تكون أكثر مـرونة مع الـشقيق ا               
 .مهـما كانت اجتهاداته

  18/10/2011موقع سويس انفو، 
  

  "إسرائيل"انتصار حماس ومكاسب  .73
  عبد الوهاب بدرخان

 أسيراً فلسطينياً ونحو خمسمائة قتيل في غزة خـالل          1027بعد صفقة تبادل أسير إسرائيلي واحد مقابل        
" الرابحـون "طُرحت تساؤالت عمـن هـم       عمليات إسرائيلية انتقامية أعقبت أسر الجندي جلعاد شاليط،         

ـ   . في هذه الصفقة  " الخاسرون"و ، ال ينـسى    "حمـاس "الذي حققته حركـة     " االنتصار"وإذ جرى التهليل ل
وفي كـل مـرة     ". الجبهة الشعبية "و" فتح"الفلسطينيون أنهم عرفوا سابقاً مثل هذه االنتصارات مع حركة          

، في ظل الظلم الجماعي الذي يمثلـه        "أحراراً"عيشوا  كانوا يخرجون مناضلين شرفاء من ظلم السجون لي       
ال أحد يلومهم على اللجوء إلى صفقات كهـذه، وقـد قلّـت             . االحتالل اإلسرائيلي منذ ستة عقود ونيف     
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لكنهم في كل مرة يـساهمون رغمـاً        . خياراتهم بسبب إجحاف المجتمع الدولي ودعمه للنظام اإلسرائيلي       
مخالفـة لكـل    " مشروعية"يم التي فرضها اإلسرائيليون وأضفوا عليها       عنهم في تكريس القواعد والمفاه    

  .القوانين والمعاهدات الدولية ولمعايير العدالة الدولية
تبقى إسرائيل الطرف الرابح، بكل المقاييس، ألنها ال تزال تحتجز أكثر من خمـسة آالف رهينـة مـن                   

ء البتزاز الشعب الفلسطيني فـي حقوقـه        وهي تسترهن هؤال  . الفلسطينيين على مرأى ومسمع من العالم     
  .في غزة في كل الملفات بما فيها المصالحة الوطنية" الحكومة المقالة"األساسية، والبتزاز سلطة رام اهللا و

من شأنها أن تعامل الواقعين تحـت       " دولة قانون "ويكفي االحتالل أنه كسب على مر العقود اعترافاً بأنه          
، بل مـن شـأنها أن       "مجرمين"أو  " إرهابيين"أو  " مخربين"أو  " ن على القانون  خارجي"احتاللها باعتبارهم   

تحاكمهم أو ال تحاكمهم، أما أن تعاملهم كأصحاب أرض يكافحون ضد االحـتالل فهـذا لـم تتوصـل                   
إلى إدراكه، بل إن المجتمع الدولي أعفى إسرائيل من احتـرام           " الديمقراطية الوحيدة في الشرق األوسط    "

متمتعـة  " دولة"أكبر من أن لالحتالل     " ربح"فهل من   . عاهدة جنيف بخصوص معاملة األسرى    التزامات م 
بصالحيات مقوننة إلدارة الظلم والتحكم بالشعب الواقع تحت احتاللها، فيما تلقى أي محاولـة فلـسطينية                

  .لمحاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيليين مقاومة شرسة من كبار هذا المجتمع الدولي
 في التحليل الغربي للصفقة األخيرة أن يقال مثالً إن إسرائيل نتنياهو، وهو الليكودي المتعنـت،                كان الفتاً 

هذا صحيح جزئياً، وظريفاً، لكن     . القضائية التي نجحت طويالً في فرضها     " العدالة"عن معايير   " تنازلت"
يليون والمتعاطفون معهـم،    المتحدثين عن التنازل يتعامون عن معايير اإلنسانية التي انحرف بها اإلسرائ          

" الواحـد "التي طبقت عملياً في مختلف الصفقات، علماً بـأن          " الواحد مقابل األلف  "وإال فما معنى معادلة     
ـ              الفلسطيني؟ " األلف"اإلسرائيلي يكون قد كلّف مئات الضحايا والكثير من الدمار قبل أن تجري مبادلته ب

ن هذا األسير يجب أن يبعد إلى خارج األرض التي فيهـا           ما معنى أن تفرض إسرائيل شروطاً من نوع أ        
أهله وعائلته وبيته، وأن ذاك ال يسمح له بالعودة إلى منزله في الضفة وإنما يبعد إلى غزة؟ يعني ذلـك                    
أنها ال تعتبرهم أسرى حرب، بل رعايا يمكن التصرف بمصيرهم، فحتى الذين خاضـوا قتـاالً ضـدها                  

 استطاعت أن تفرض معاملتهم كمتمردين إمـا أن يعتقلـوا إنفـاذاً             2002عام  والتجأوا إلى كنيسة المهد     
  .لقاء نفيهم إلى الخارج" حقها"أو تتنازل هذه الدولة عن " قانون دولة االحتالل"لـ

ال شك أن مثل هذه المعايير غير القانونية وغير اإلنسانية، فضالً عن عقلية النفي واإلبعاد اآلتيـة مـن                   
وسطى، هي التي توضح أكثر ضرورة ولزوم وإلحاح حـصول الفلـسطينيين علـى              سياسات القرون ال  

المعترف بها وبمواطنيها على أنهم بشر ولهم حقوق يفترض أن يتمكنوا من مباشـرتها              " الدولة"وضعية  
فألنها اسـتندت إلـى     " تتنازل"وإذا كانت إسرائيل اختارت هذه المرة أن        . على األرض التي هي أرضهم    

برفضهما، كٌل ألسبابه، مسعى السلطة الفلسطينية لدى       " حماس"الحاصل بينها و بين     " موضوعيااللتقاء ال "
، "فـتح "بورقة تستقوي بها علـى      " حماس"ثم إن إسرائيل اعتبرت أن اللحظة مناسبة لمدّ         . مجلس األمن 

ر مـع   وأكثر من ذلك، هناك دعوات كثيرة في إسـرائيل إلـى التحـاو            . فتتعقّد مجدداً جهود المصالحة   
الدولية لمنع أي حـوار     " الرباعية"فهل تتخلى إسرائيل عن الشروط األربعة التي فرضتها على          ". حماس"

  ؟"حماس"أو تعامل مع 
المهم اآلن أن صفقة التبادل، تلغي جانباً كبيراً من وظيفة الحصار الذي فرضته إسرائيل بعد أسر الجندي                 

ـ لذا تتوجب إعادة النظر به، إذا كا      . 2006عام   أبعد من ذلك، بات على     . أن تتكرس وتحترم  " الهدنة"ن ل
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أن تقرر إذا كانت لها مصلحة في التوجه فلسطينياً لتطبيق المصالحة أو التوجه إسرائيلياً بحثـاً                " حماس"
  .بما ينطوي عليه ذلك من تأزيم لالنقسام الفلسطيني" فتح"عن اعتراف دولي بها بديالً عن السلطة وعن 

  18/10/2011، ياالتحاد، ابوظب
  

  انتصار لطريق حماس.. صفقة شاليط .74
  آفي يسسخروف

وقد فعلـت ذلـك     . ، أول من أمس، رأسها في الضفة الغربية       "حماس"بعد أكثر من أربع سنوات، رفعت       
  .بمساعدة دولة إسرائيل وإنهاء الصفقة التي منحتها بمعان كثيرة حبل نجاة

العسكرية تختفي من الضفة في السنوات األخيـرة، وتـردى          المنظمة، التي كادت بنيتها التحتية المدنية و      
" حماس"تأييدها بشكل ذي مغزى، تمكنت، أول من أمس، من أن تسجل انجازا مهماً أول منذ قيام حكومة                  

رحلة مليئة بالعراقيل العسكرية والسياسية انتهت عندما بدأت احتفاالت تحريـر           . 2006في كانون الثاني    
، تمنع السلطة الفلـسطينية     2007منذ حزيران   ". حماس"هم ينتمون إلى صفوف     األسرى، الذين في معظم   

  .تماما المهرجانات أو المظاهرات، ويحذرون من رفع العلم األخضر
يرفعون أعالم المنظمة في    " حماس"، أول من أمس، برؤية مئات مؤيدي        "حظي"للمشاهد اإلسرائيلي الذي    

اث أول من أمس بعيدة عن أن تشكل سـببا لالحتفـال، وال             الضفة بعد أكثر من أربع سنوات، كانت أحد       
كان هذا يوما حزينا، تبين فيه أنه على الرغم من الهدوء النسبي في الضفة، ضـعف بنيـة                  . حتى للفرح 

، نشاط األجهزة الفلسطينية ضد المنظمات الفلسطينية، والتحسن في الوضع االقتـصادي، تلقـت              "حماس"
 سـجينا مقابـل     1.027 مهماً على المستوى الجماهيري، بفضل تحرير        المنظمة، أول من أمس، تعزيزا    

  .جلعاد شاليط
معظم اإلسرائيليين، الذين شاهدوا ذلك بالبث الحي والمباشر على قنوات التلفزيون، انفعلوا وربما ذرفـوا     

رمـوا  ولكن الكثيرين منهم ح   . الدموع تأثراً بمشاهدة الجندي يعود إلى بيته بعد خمس سنوات في األسر           
تحتفل في شوارع الضفة، جموع الناس يقسمون على مواصلة العمـل علـى             " حماس: "من صورة الثمن  

اختطاف إسرائيليين، يمجدون الذراع العسكرية للمنظمة ويعودون ليقسموا على الجهاد ضد دولة إسرائيل             
  .حتى محوها

ر للسجناء المحررين في بيتونيـا      األغنية التي انطلقت، أول من أمس المرة تلو األخرى في نقطة االنتظا           
مـسؤولو  . صور مشابهة وصلت أيضا من قطاع غزة ومن القـاهرة         ". الشعب يريد شاليط جديد   : "كانت

وباألساس االختطـاف   " المقاومة"، إلى جانبهم سجناء خطرون، يقسمون على مواصلة العمليات و         "حماس"
  .من أجل تحرير السجناء

، "حمـاس " من الناطقين، وعلى رأسهم رئيس المكتب السياسي لـ          مرة أخرى، مثلما قال عدد ال يحصى      
دافعية الفلـسطينيين،   . خالد مشعل، فان دولة إسرائيل أثبتت، أول من أمس، أنها ال تفهم سوى لغة القوة              

، الختطاف جنود أو مواطنين آخرين في أقرب وقت ممكن، بلغت، أول مـن أمـس،           "حماس"وليس فقط   
  .ذروة جديدة
. ن في إسرائيل سيدعون بان الدافعية لالختطاف كانت قائمة أيضا على أي حال وهم محقـون               خبراء األم 

وذلك ألنه لم توافق إسـرائيل أبـدا علـى          . المشكلة هي أن مستوى الدافعية لم يكن عاليا أبدا بهذا القدر          
، "حماس"وع مع   تحرير هذا العدد الكبير من السجناء مقابل جندي واحد، وأبدا لم تتحقق صفقة من هذا الن               
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أما اآلن فستتـصدى    . المنظمة التي تسعى إلى شطب إسرائيل وتهدد شريك إسرائيل في المسيرة السلمية           
، التـي   "فتح"بل وأيضا من منظمات اخرى، حتى       " حماس"إسرائيل لتهديد االختطاف ليس فقط من جانب        

  .تحسد جدا نجاح خصمها السياسي
بالنـسبة  . سطيني مع إتمام الصفقة إشـكالية علـى أقـل تقـدير           الرسالة التي انغرست في الجمهور الفل     

هي التي انتصرت ونجحت في إلحاق الهزيمة       " حماس"للفلسطينيين، سكان القطاع أو الضفة، فان طريق        
وعلى نحو شـبه    . بإسرائيل، بينما السلطة الفلسطينية، مثلما هو الحال دوما، لم تنجح في أن تحقق النتائج             

في الجانب الفلسطيني واإلضـعاف الـشديد لــ         " معسكر الحرب "ئيل في تعزيز    مأساوي، نجحت إسرا  
. إن منطق اإلسـرائيليين غريـب     " هآرتس"قبل أيام فقط قال أحد مسؤولي السلطة لـ         ". معسكر السالم "
على مدى سنين يطلب أبو مازن من كل رئيس وزراء في إسرائيل تحرير أكرم منصور، سـجين مـن                   "

أمـا  . وقد رفضت إسرائيل المرة تلو األخرى. قبل اتفاقات أوسلو ويعاني من المرض   قلقيليا، اعتقل حتى    
إذاً، أي رسالة تريد أن يفهمها الجمهور       . اآلن فقد وافقت إسرائيل على أن تحرره في إطار صفقة شاليط          

  .، قال"الفلسطيني من ذلك؟
" حمـاس "ملية المـصالحة بـين      قد يسرع ع  " حماس"تغيير ميزان القوى في السياسة الفلسطينية لصالح        

المنظمة اإلسالمية يشجعها تصاعد قوتها، ومن المتوقع أن تلمـح إلـى أنهـا معنيـة بالوحـدة                  ". فتح"و
ومنذ اليوم من المتوقع لقاء في القاهرة بين مشعل وعبـاس           . الفلسطينية بل وربما للتوجه إلى االنتخابات     

  . هو السيطرة على الضفة، ليس بالقوة فقط، الهدف المهم"حماس"بالنسبة لـ . في هذا الموضوع
  19/10/2011، "هآرتس"

  20/10/2011، األيام، رام اهللا
  

  درس فتح من صفقة شاليط .75
  عكيفا الدار

من السهل ان نُخمن ما الذي سيخطر ببال أبناء عائلة أسير فلسطيني بقي في السجن، حينمـا يـشاهدون                   
، )لماذا ال يكون الوالدان؟   ( بأول احتضان لجلعاد شاليط      يتشرف) وسارة؟(رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو     

ويسمعون صيحات فرح الجيران الذين عاد ابنهم الى البيت؛ لماذا، بدل التجول في العالم وقضاء اوقـات               
في الفنادق، ال يختطف الضعفاء في المقاطعة جنديا اسرائيليا مثل حماس يستبدلون به ابنهم؟ فهذه هـي                 

من المؤكد ان عائالت األسرى القدماء تتذكر كيف ينظر بيبـي           . ي يفهمها االسرائيليون  اللغة الوحيدة الت  
الى تحرير أعزائها، حينما ال تحتجز منظمتهم رهينة اسرائيليا وال تشمل الـصفقة ميلودرامـا مغطـاة                 

  .اعالميا كما ينبغي
ع رئيس الحكومة نتنيـاهو      عاما على اتفاق واي، الذي يحمل توقي       13في يوم االحد القادم سيكون قد مر        

ف آنذاك ياسر عرفات، والذي كان رئيس الواليـات المتحـدة، بيـل             .ت.، وزعيم م  )في الوالية االولى  (
كان االتفاق يرمي الى بدء فصل جديد في العالقات بين اسرائيل والفلسطينيين مشتمال على نقل               . كلينتون

وبطلب من نتنياهو، استقر الـرأي      .  الدائمة اراض اخرى الى سيطرة السلطة وبدء التفاوض في التسوية        
يتجاهل نتنياهو مدة شهور طويلة اقتراح الرئيس محمـود         (آنذاك على انشاء لجنة ثالثية لمنع التحريض        

ولتحسين الجو في المناطق ولتجنيد تأييد من الجمهور، طلب عرفات ان تحـرر             ). عباس تجديد نشاطها  
أنا نفـسي أمـرت هـؤالء النـاس بتنفيـذ      '. جناء في اسرائيل اسرائيل عدة مئات من المخربين كانوا س      
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فليس من المقبول في الرأي ان أجلس هنا قربكم وأن نتصافح في حين يـذوي هـؤالء                 '، قال،   'عملياتهم
  .'الناس في السجن

وافترض الفلسطينيون انه من المفهوم     .  أسيرا 450وبعد مساومة طويلة، وافق نتنياهو على اطالق سراح         
وكانوا على ثقـة    .  الحديث عن أسرى امنيين وال سيما اولئك الذين قضوا سنوات سجن طويلة            ضمنا ان 

لـم  '. من ان معايير اطالق سراح األسرى التي حددت في االتفاق البيني نافذة الفعل في االتفاق الجديـد                
 غيـر   يخطر ببالنا ان تشتمل قائمة المحررين في األساس على لصوص سيارات، ومغتصبين، وماكثين            

كـان  . ، قال أمس هشام عبد الرازق الذي كان آنذاك وزير شؤون األسرى           'قانونيين وأشباههم من الجناة   
فقد رمـى متظـاهرون     . الغضب على كبار مسؤولي السلطة فقط أشد من الغضب على حكومة اسرائيل           

ا هي الحال   وأصر نتنياهو الذي حظي كم    . بيت عباس بالحجارة ونشبت أحداث شغب في السجون االمنية        
  .دائما بدعم المنسق االمريكي دنيس روس، أصر على موقفه

من المؤسف جدا انه يحتاج الى اختطاف جندي واحتجازه سنين في الخفاء الحراز اطالق رفاقنـا مـن                  '
يحسن ان تفهموا ان التخلي عنهم بالنسبة إلينا ليس أقل من           '، يقول عبد الرازق،     'شرقي القدس واسرائيل  

برغم ان صفقة شاليط ينسب فضلها الى حماس، يؤكد عبد الرازق أنـه يـشارك               . 'ق الطريق خيانة رفا 
وسيكون فرحه أتم، يضيف فورا نشيط معـسكر الـسالم الفلـسطيني، اذا             . األسرى المحررين فرحتهم  

 الذين سيطلقون في المرحلة التاليـة   550أشركت اسرائيل الرئيس محمود عباس في اختيار األسرى الـ          
  .صفقة شاليط، ويمكن ان نرتب ايضا لبيبي احتضانا مع عباسمن 

  مباشرة من خشبة القفز
ان استقرار رأي نتنياهو على انشاء فريق للفحص عن سبل لترخيص البؤر االستيطانية والمـستوطنات               

. التي ُأنشئت على اراض خاصة لفلسطينيين، يذكر بالطرفة عن المنقذ الذي وبخ رجال تبول في البركـة                
يصف تقرير جديد   . 'ال من خشبة القفز   ': ، فأجاب المنقذ صارخا   'لكن الجميع يفعلون هذا   ': أجاب الرجل و

، يصف طريقة إغماض العين المتواصـل مـن         'يوجد حكم 'كتبه زيف شتيهل من قسم البحث في منظمة         
ـ             ستوطنات السلطات والترخيص الصامت لمخالفات البناء والسيطرة الزراعية التي ترمي الى توسيع الم

  .ويتم ذلك في حاالت غير قليلة مع سلب اراض فلسطينية خاصة. والبؤر االستيطانية
في مباحثة تمت في كانون الثاني االخير في استئناف على بناء خمسة مساكن في مستوطنة بيـت إيـل،                   

ه، نحن نجلس كثيرا على ملفات كهـذ      ': على ارض فلسطيني، قالت رئيسة المحكمة العليا دوريت بينيش        
ومن جميع التصريحات عن ترتيبات أفضليات فرض القانون، لم نر انه يوجد تطبيق أوامـر فـي أيـة                   

ولم تدقق بينيش اجل ان سلطات فـرض القـانون ال           . 'ال توجد أية أفضلية ألنه ال يتم تنفيذ شيء        . قضية
ال بعيدا، لتنفيذ اعمال    تنفذ شيئا لكن المستوطنين يستغلون الموافقة الصامتة للسلطات وعجز الدولة استغال          

  .جديدة على االرض
فعلى سبيل المثال توجه فلسطينيون من قرية عين يبرود الى النيابة العامة طالبين تنفيذ أوامر هدم تـسعة           

. بيوت في عوفرا بنيت على اراضيهم، وتنفيذ أمر بيني يأمر بوقف االعمال ويمنـع اسـتعمال المبـاني                 
اول المدعى عليهم في االستئناف فقط وزير الدفاع وقائد منطقة المركـز            وزعم ممثلو الدولة ان االمر يتن     

اذا اسـتثنينا   ) يهودي بـالطبع  (وعلى حسب تفسير النيابة العامة فان كل شخص         . ورئيس االدارة المدنية  
االشخاص الثالثة المذكورين آنفا، يستطيع ان يفعل في المباني ما شاء له هواه، واستغل المستوطنون هذا                

  .فسير العجيب لسكنى الملك المغتصبالت
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فعلـى سـبيل    . تُستغل طلبات تأجيل مكررة للنيابة العامة هي ايضا القرار حقائق جديدة علـى االرض             
 طالبة أمر الدولة بتنفيذ أوامر هدم صدرت        2005في ايلول   ' سالم اآلن 'المثال، في االستئناف الذي قدمته      

انيتين حورشا وهيوفيل، ُأجيبت المحكمة العليا عما ال يقل عـن           في عدد من المباني في البؤرتين االستيط      
تريد الدولة ان ترخص البنـاء حينمـا يحـين          .  طلبا من الدولة بتأجيل موعد تقديم األجوبة من قبلها         25

هل يمكن ان يكون موعد نشر القرار على تعيين اللجنة الجديدة عشية نشر صفقة شاليط يرمـي                 . الوقت
  .اليمين باطالق األسرى الفلسطينيين؟الى ان يحظى باذن 

  19/10/2011هآرتس 
  20/10/2011، القدس العربي، لندن
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