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***  

  
  األسرى بعد حل قضية شاليط وعد باإلفراج عن عدد أكبر من أولمرت": التايم"ـل عباس .1

ة محمود عباس أبو مازن عن ممارسته الضغط على إسرائيل  كشف رئيس السلطة الفلسطيني:رام اهللا
 السابق اإلسرائيليلإلفراج عن مزيد من السجناء الفلسطينيين، بموجب وعد تلقاه سراً من رئيس الوزراء 

  . أولمرتأيهود
 التفاوض حول تفاصيل اتفاق سالم محتمل فيإنه قضى أشهراً " التايم" مقابلة مع مجلة في وقال عباس 

 السابق عن الرحيل عن منصبه منذ ثالث اإلسرائيليولمرت، قبل أن يتم إجبار رئيس الوزراء مع أ
  .سنوات

وقال عباس إن ما يخص السجناء جاء بعد أن رتب أولمرت مرتين لإلفراج عن عدة مئات الفلسطينيين 
، ووقتها "كبروبعد ذلك طلبت منه اإلفراج عن عدد أ: "وأضاف. كبادرة حسن نية قبيل محادثات السالم

  .فلسطيني سجين 2000أشارت تقارير صحفية إلى أنهم 
ال أستطيع اآلن اإلفراج عن هذا العدد بسبب قضية شاليط، لكن أعدك : "ووفقا لعباس فإن أولمرت قال له

 في، ويؤكد عباس أنه كرر هذا الوعد مرتين "بذلك عند حل هذه القضية، وأعدك باإلفراج عن عدد أكبر
  .فينلقاءين مختل

لكنه طلب منى أن أحتفظ بهذا الوعد سرا بيننا، ألننا ال نريد أن نؤثر على ما يخص : "ويضيف عباس
ويشير أنه اآلن بعد عودة شاليط فإننا سنطالبهم بالوفاء ". وبالفعل التزمت بهذا.. صفقة شاليط وقتها

 يفيد نتنياهو أن بوعودهم، فرغم أن مفاوضات أولمرت حول شاليط من قبل فشلت، لكن عباس يري
  .بوعد سلفه

 الدبلوماسيوفى محاولة لدفع هذه العملية قدما، قال عباس إنه عرض على إدارة أوباما األمر، وأبلغ 
 اعتبر أن إمكانية أمريكي دبلوماسي دانييل روبنشاين بتفاصيل لقاءات فى رام اهللا وبحضور األمريكي

  .الستئناف محادثات السالم" بناء ثقة"اإلفراج عن سجناء فلسطينيين إجراء 
إن المبعوث األمريكى ديفيد هول والمستشار العام دانيال : "وأوضح فى لقائه مع المجلة األمريكية قائال

روبنشاين جاءا قبل ستة أو سبعة أشهر، وأخبرونى أن الرئيس أوباما يرغب فى إجراء بناء ثقة ينبغى 
مساعدة غزة بتخفيف : بشأن نوع بناء الثقة، فكان الردسألتهم : "واستطرد". الوفاء به من قبل نتيناهو

الحصار وإزالة بعض الحواجز ومساعدتك فى المنطقة، وأجزاء من الضفة الغربية تقع بالكامل تحت 
  ".السيطرة اإلسرائيلية، وإطالق سراح السجناء
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تغلونه على  ألنه كان على يقين أن اإلسرائيليين كانوا سيساألمريكيوأكد عباس أنه رفض العرض 
وقد حاول الدبلوماسيون األمريكيون إقناع عباس بالعرض . طاولة المفاوضات بدال من القضية األساسية

  .ثالث مرات مما دفعه أخيراً للموافقة، وطلب منهم المضى قدما لكن شيئا لم يحدث
  20/10/2011وكالة سما اإلخبارية، 

  
  البدء في إعادة اعمارهيجب رفع الحصار عن غزة وتمكين السلطة من : فياض .2

 سالم فياض، في كلمته أمام مجموعة العمل األميركية من أجل الفلسطيني أكد رئيس الوزراء :رام اهللا
فلسطين، في العاصمة األميركية واشنطن، على أن تقدم الجهود الدولية في العملية السياسية يستدعي 

وقادرة على تحقيق األهداف المطلوبة منها، تحديد مرجعية واضحة لها، وأن تكون ذات مصداقية وجادة 
وفي مقدمتها إنهاء االحتالل اإلسرائيلي، وتمكين شعبنا الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين 

دون القدس عاصمة لدولة فلسطين فلن يكون «: ، وقال1967المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 
  .»هناك حل

، أن عدم التوصل إلى حل لم يكن بسبب قلة التفاوض، بل بسبب عدم التزام واعتبر فياض خالل كلمته
إن عدم تحديد مرجعية سياسية واضحة على «إسرائيل وغياب مرجعية واضحة للعملية السياسية، وقال 

، وعدم التزام إسرائيل بمتطلبات هذه العملية، هو 1967أساس قرارات الشرعية الدولية وحدود علم 
  .»ن هذه العملية من النجاح وتحقيق األهداف المطلوبة منهاالذي لم يمكّ

ودعا فياض إلى رفع الحصار عن قطاع غزة فوراً، وتمكين السلطة الوطنية من القيام بمسؤولياتها 
يجب رفع الحصار عن «لتعميق الجاهزية الوطنية إلقامة الدولة، والبدء في إعادة اعمار القطاع، وقال 

  »ين السلطة الوطنية من القيام بمسؤولياتها والبدء في إعادة اعمارهقطاع غزة فوراً، وتمك
  21/10/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
   وحماس وزيارة مشعل قائمة  األردنصفحة جديدة في العالقات بين : دويك .3

عزيز دويك، على وجود ترتيبات . أكد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د:  جمال جمال- عمان
رة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل مع ولي عهد دولة قطر الشيخ جاسم بن حمد لزيا

وقال دويك  . إلعادة ترتيب العالقات ما بين األردن وحركة حماسلألردنبن خليفة آل ثاني 
ي  التواألحداث الخميس لكن نظراً لظروف معينة أمسلقد تم العمل على أن تكون الزيارة  ":"الدستور"لـ

  ."تعصف بالمنطقة تم تأجيلها لكن لم تحدد بتوقيت زمني معين لكن يوجد تأكيد على الزيارة لألردن
وأشار إلى وجود تحسن في العالقات األردنية مع حركة حماس خاصة بعد صفقة تحرير األسرى الوفاء 

 سياسية تعمل لألحرار وقبل ذلك، ألن الحركة تمثل قطاعاً واسعاً من المجتمع الفلسطيني وهي قوة
لمصلحة الشعب الفلسطيني وسند ألمتها العربية واإلسالمية وحامية الثوابت والحقوق الفلسطينية 

  .المشروعة
وأكد الدويك عمق العالقات األردنية الفلسطينية من حيث القرابة والنسب والجوار وقال ان فلسطين 

يوجد تحسن ملحوظ في العالقات ": قالحوالها وأ أحسن تكون العالقات في أن األصلن ما توأواألردن
ورداً على سؤال إن  .مع األردن فهناك اتصاالت ولقاءات والوضع بحمد اهللا في تطور ايجابي مستمر
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ال نريد ان نستبق ": كانت زيارة مشعل تعمل على إعادة فتح مكتب حركة حماس باألردن، أجاب قائالً
  ."األردن في األخوةير لألفضل مع  والحمد هللا تتغاألوضاعالزيارة ولكن كما قلت 

  21/10/2011الدستور، عمان، 
  

  بحر يدين الموقف األمريكي تجاه تحرير األسرى .4
" المنحاز"أدان النائب األول لرئيس المجلس التشريعي، الدكتور أحمد بحر، الخميس، الموقف األمريكي 

الوفاء "سرائيلي في إطار صفقة تجاه األسرى الفلسطينيين الذين تم تحريرهم من سجون االحتالل اإل
  . مؤخرا" لألحرار

قلقها تجاه اإلفراج "وأكد بحر، في بيان صحفي، أن موقف الواليات المتحدة األمريكية في اإلعراب عن 
ال إنسانية تمتهن "، يعبر عن سياسة أمريكية "عن بعض األسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل

وقال إن اإلدارة األمريكية تصطف إلى جانب الجندي اإلسرائيلي  ".لاالنتقائية والتحيز لصالح االحتال
جلعاد شاليط بعيدا عن أي توازن سياسي أو نظرة إنسانية تراعي آالف األسرى الفلسطينيين الذين تمتلئ 

  . ، على حد تعبيره"بهم سجون االحتالل ويواجهون فيها كل أشكال العنت والعسف والقمع واالضطهاد
ن خالل البيان المذكور، على أن الموقف األمريكي المناوئ لإلفراج عن األسرى وشدد بحر، م

يخالف منطق القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني، عالوة على كونه يشكل استفزازا " الفلسطينيين 
طيني لمشاعر الشعب الفلسطيني وسقطة سياسية بالغة أدمنت اقترافها اإلدارة األمريكية ضد الشعب الفلس

  ". وحقوقنا الوطنية
لن "، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني "استخالص العبر قبل فوات األوان"كما دعا بحر اإلدارة األمريكية إلى 

، ومحذرا من "ينسى كل من أساء إليه أو حرض ضده أو عمل ضد تحرير أسراه وضد قضيته الوطنية
  ".أمامها نحو االنهيار القريباستمرار السياسة األمريكية الراهنة يعبد الطريق "أن 

  20/10/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

   يقدم منح اإلفراج المالية لألسرى المحررين عباس .5
 صرح وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع أن الرئيس محمود عباس ومن خالل :رام اهللا

ى واألسيرات المحررين الذين تم الحكومة الفلسطينية ووزارة األسرى سيقدم منح اإلفراج المالية لألسر
 وبالتعاون مع المحافظين والمؤسسات األسرىاإلفراج عنهم في صفقة التبادل، وقال قراقع إن وزارة 

الوطنية ستقدم هذه المنح للجميع ودون استثناء سواء االسرى الذين أفرج عنهم الى بيوتهم أو الذين تم 
  .إبعادهم

  21/10/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  تضحيات األسرى العظيمة لن تضيع سدى  :اً أسيراً محرر39 مهنئاًهنية  .6
 أسيراً محرراً ممن شملتهم 39قدم رئيس الحكومة بغزة إسماعيل هنية، الخميس، التهنئة لنحو : غزة

وأكد هنية خالل جولته على األسرى المحررين التزام حكومته  .صفقة التبادل مقابل الجندي جلعاد شاليط
  .بمسؤولياتها تجاه األسرى المحررين واألسرى الذين ال زالوا خلف القضبان في سجون االحتالل
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وشدد على أن تضحيات األسرى العظيمة لن تضيع سدى وأن الحكومة ستبذل ما بوسعها لتوفير حياة 
  .كريمة لألسرى المحررين

 أبو السبح، والقادة في حركة وزير شئون األسرى والمحررين عطا اهللا: ورافق هنية في جولته كال من
وقدم هنية  .حماس محمود الزهار، وخليل الحية، ونزار عوض اهللا وشخصيات رسمية وفلسطينية رفيعة

دوالر ) 2000(لألسرى المحررين شهادة شكر وتقدير لصبرهم وصمودهم ودرع الحرية ومكرمة بقيمة 
  .لكل أسير محرر

  21/10/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

  طباستمرار حصار غزة بعد إطالق شالي تندد بغزةوزارة الزراعة  .7
نددت وزارة الزراعة في الحكومة الفلسطينية بغزة بما أعلنته سلطات االحتالل من إصرارها على : غزة

مواصلة الحصار البحري المفروض على قطاع غزة، رغم تنفيذ صفقة تبادل األسرى، مطالبة مصر بـ 
نسخة " قدس برس"ودعت الوزارة، في بيان صحفي تلقت  ".لعربي والدولي على االحتاللفرض ثقلها ا"

تكثيف الحمالت الدولية لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني، على غرار "، إلى )20/10(عنه الخميس 
، مشددة على أهمية "سفن المتضامنين الحقوقيين واألجانب الذين تحدوا كل الصعاب للوصول إلى غزة

لرفع الحصار عن قطاع غزة والسيما الحصار البحري "اتف العربي والدولي من قبل أحرار العالم التك
  ".الذي يتبجح االحتالل بمواصلة فرضه

  20/10/2011قدس برس، 
  

     أسير فلسطيني في سجون االحتالل 5300": إحصائية رسمية" .8
سطيني ال يزالون في سجون  أسير فل5300أظهرت إحصائية فلسطينية رسمية، أمس، أن : بي آي يو

 477التي أطلق بموجبها ” إسرائيل”االحتالل، بعد إنجاز المرحلة األولى من صفقة التبادل بين حماس و
  .أسيراً وأسيرة 

 من 131 من القطاع و62إن بين المعتقلين “وقالت وزارة األسرى والمحررين، في قطاع غزة، في بيان 
المحتلة، فيما باقي األسرى من الضفة الغربية المحتلة، وأضافت  من القدس 295 و48فلسطين المحتلة ،

 تسلم راية عميد األسرى الفلسطينيين 1948أن األسير كريم يوسف فضل يونس من فلسطين المحتلة “
وأقدم أسير في العالم بعد إطالق سراح األسير نائل البرغوثي الذي كان يحمل هذا اللقب، حيث إن يونس 

  ." عاماً ويقضى حكماً بالسجن المؤبد29حتالل أمضى في سجون اال
 أسيراً، بينما قائمة 126 أسيراً إلى 299وأشارت الوزارة إلى أن قائمة األسرى القدامى قد تراجعت من 

 عاماً في سجون االحتالل قد انخفضت بعد إتمام الصفقة 20عمداء األسرى وهم الذين امضوا أكثر من 
 أسرى من غزة، 7 من القدس، و4 من داخل الخط األخضر، و12 بينهم  أسيراً،51 أسيراً إلى 145من 
  . من الضفة الغربية28و

 أسيراً 45وأوضحت أن قائمة األسرى الذين أمضوا ما يزيد على ربع قرن في السجون انخفضت من 
  ن  أسيرات لم يفرج عنه9 نائباً من نواب المجلس التشريعي، و22 أسيراً، وأن من بين األسرى 22إلى 
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، فيما ال يزال )أعلنت حماس أنها تبلغت من القاهرة أنه سيجري اإلفراج عنهن خالل أيام(ضمن الصفقة 
  .  طفالً في سجون االحتالل280هناك 

  21/10/2011الخليج، الشارقة، 
  

  نوفمبر المقبل / تشرين الثاني11مجلس األمن يحدد رأيه بعضوية فلسطين : عريقات .9
كبير المفاوضين ، أن  يوسف الشايب،رام اهللا نقال عن مراسلها من 21/10/2011الغد، عمان، نشرت 

الفلسطينيين صائب عريقات أعلن أمس أن أعضاء مجلس األمن الدولي سيعطون رأيهم بعضوية دولة 
  .نوفمبر المقبل/  تشرين الثاني11فلسطين الكاملة في األمم المتحدة في 

نقال عن مراسلها، من رام اهللا، وليد عوض أن عريقات  21/10/2011القدس العربي، لندن، وجاء في 
 الخميس بأن حل السلطة الفلسطينية غير مطروح للبحث في حال استخدام واشنطن "القدس العربي"لـأكد 

  . المتحدةاألممحق الفيتو ضد طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في 
السلطة هي ثمرة كفاح " في رام اهللا قائال  جرى بمكتبه"القدس العربي" عريقات في حوار مع لـوأضاف

، متابعا "الشعوب، والسلطة الفلسطينية هي ثمرة كفاح الشعب الفلسطيني وال احد يتحدث عن حل السلطة
 السلطة ثمرت كفاح الشعب الفلسطيني وهي ولدت بميثاق أنانا قلت للقيادة الفلسطينية في دراسة مكتوبة "

 نتنياهو أن، مشيرا الى 'طيني من االحتالل لالستقالل وهذه هي وظيفتهاتعاقدي دولي لنقل الشعب الفلس
 للضفة اإلسرائيلية المدنية اإلدارة فيه أعاد والذي 1650 القرار العسكري 2010في نيسان "طرح 

  ."الغربية وسحب من السلطة واليتها االمنية والوظيفية والقانونية والسياسية واالقتصادية
  

  حول المصالحة الزهار ريحاتيستهجن تصعبد ربه  .10
اتهم ياسر عبد ربه، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية القيادي في حركة حماس، : غزة

محمود الزهار، بمحاولة فرض نفسه كناطق باسم مصر، في أعقاب التصريحات التي أدلى بها الزهار، 
غير جاد في تنفيذ "الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأكد فيها أن كال من قادة حماس ومصر مقتنع بأن 

أن ينصب " التابعة للسلطة "صوت فلسطين"واستهجن عبد ربه في تصريحات إلذاعة  ."اتفاق المصالحة
، "ليس من حق الزهار أن يتحدث باسم مصر على اإلطالق": ، قائال"الزهار نفسه ناطقا باسم مصر

 قريبا، وإن كانت حركة حماس جادة في تنفيذ اتفاق أبو مازن سيذهب إلى مصر"مشيرا إلى أن 
  ."المصالحة فلتحدد موعدا للقاء سيادته

  21/10/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  يطيح بمندوبة فلسطين في كندا" تويتر"فيديو على  .11
غادرت القائمة بأعمال المفوضية الفلسطينية في اوتاوا ليندا صبح منصبها بعدما نشرت في : ا ف ب
تويتر وصلة لفيديو يدعو للقضاء على اليهود، ما أثار غضب الحكومة الكندية التي طلبت موقع 

الكندية العامة إن صبح اضطرت " سي بي سي"وقالت شبكة . استبدالها، كما أفادت محطة تلفزيون محلية
 فيه لمغادرة منصبها بعدما وضعت على صفحتها على موقع تويتر للمدونات القصيرة وصلة لفيديو تظهر

وقالت صبح . ”شن حرب للقضاء على الظلم والقمع وتدمير اليهود"فتاة تلقي قصيدة بالعربية تدعو إلى 
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يؤسفني هذا الحادث وما جرى هو مجرد إعادة إرسال رسالة تويتر بشكل "في بيان تلقته الشبكة الكندية 
  ". غير متعمد ومؤسف للغاية

للمحافظة على عالقات جيدة "عيينها في بعثة اخرى وأضافت أن حكومتها وافقت على استدعائها وت
انا ال أدعو في أي حال من األحوال إلى "واكدت المبعوثة الفلسطينية من جهتها ". وسليمة مع كندا

وكانت وسائل إعالم كندية ذكرت أن وزير الخارجية الكندي جون بيرد ". أنا من مؤيدي السالم. الكراهية
الحد من االتصاالت مع هذه "كومتها بعدما بلغه امر رسالة التويتر، وقرر قدم احتجاجا رسميا لصبح ولح
  ". المسؤولة لحين تعيين بديل عنها

وفي بيانها اوضحت صبح انها نشرت وصلة الفيديو على صفحتها على تويتر من دون ان تطلع على 
و عليه من قبل بعض تم تضخيمه بشكل متعمد وتفسيره على غير ما ه“محتواه، والمحت الى ان الحادث 

  ".مجموعات الضغط
  21/10/2011االتحاد، أبو ظبي، 

  
  المحكمة العسكرية في غزة تعقد جلسة للنظر في قضية مقتل المتضامن اإليطالي أريجوني .12

 الخميس جلسة، هي السادسة من أمسعقدت المحكمة العسكرية الدائمة في مقرها في مدينة غزة : غزة
وحضر محامو المركز الفلسطيني .  المتضامن اإليطالي فيتوريو أريجونينوعها، للنظر في قضية مقتل

، واصلت النيابة العسكرية تقديم بيناتها أمسوخالل جلسة  .لحقوق اإلنسان بصفتهم وكالء عن العائلة
وأصدرت المحكمة قرارها بالتأجيل . المتمثلة في محضر الكشف والمعاينة ومحاضر ضبط واستالم

  .، الستكمال باقي بينات النيابة العسكرية2011لثاني  تشرين ا3لتاريخ 
  21/10/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  ا م مشعل إلى ما بعد لقائه-القاهرة ترجئ لقاء عباس: الحياة .13

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة أن لقاء الرئيس محمود عباس مع رئيس المكتب :  محمد يونس-رام اهللا 
الد مشعل أرجئ بناء على رغبة مصرية الستكشاف فرص المصالحة في خ» حماس«السياسي لحركة 

 مشعل يجب أن يعقب لقاءات -وقالت إن القاهرة ترى أن لقاء عباس . زيارة عباس المرتقبة للقاهرة غداً
  .الزعيمين مع القيادة المصرية لبحث آفاق إنجاز المصالحة الوطنية

أس سلم أوليات القيادة المصرية في هذه المرحلة، وأنها وأبلغت القاهرة مشعل أن المصالحة تقف على ر
وقالت المصادر إن القيادة المصرية تعتبر ملف غزة . المهمة الثانية لها بعد إنجاز ملف تبادل األسرى

ملفاً بالغ األهمية من الناحية األمنية والسياسية، وتعمل على إعادة ربط القطاع مع الضفة الغربية خشية 
وأضافت أن مصر تعتبر ملفي شاليت أوالً والمصالحة ثانياً المدخل .  وارتباطه بمصرانفصاله كلياً

إلعادة الوحدة إلى األرض الفلسطينية بما يضمن بقاء غزة إقليماً فلسطينياً وعدم تحوله إلى هم مصري، 
. خصوصاً بعد عملية إيالت التي كشفت أن غزة يمكن أن تشكل مصدر عدم استقرار لألمن المصري

ووفق المصادر، ترى مصر أن حل ملف شاليت ينهي الحصار جزئياً عن قطاع غزة، وأن المصالحة 
  .عنصر مهم في األمن المصري» حماس«ستكمل إنهاء الحصار كلياً عن القطاع، معتبرة أن 

وأبلغت مصر األطراف الفلسطينية أن هناك فرصة لحل وسط في البرنامج وفي الشراكة السياسية بين 
وبحثت القيادة المصرية مع مشعل وستبحث . في كل من مؤسسات السلطة والمنظمة» حماس«و» فتح«
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مع عباس العقبات التي حالت حتى اآلن دون إتمام المصالحة، وأبلغته أنها ستقدم اقتراحات عملية للتغلب 
دعوتهما كما أبلغت مصر مشعل وعباس أنها تفضل أن ترى فرص التقدم في ملف المصالحة قبل . عليها

وقالت المصادر إن عباس ومشعل لن يلتقيا في هذه المرحلة ما لم تجد القيادة المصرية فرصة . إلى لقاء
  .كبيرة للتقدم في الملف

 19/10/2011الحياة، لندن، 
  

  من صفقة تبادل األسرى  من عدم االلتزام بالدفعة الثانيةاالحتاللالقسام تحذر كتائب  .14
، الخميس "حماس"ن القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية حذرت كتائب الشهيد عز الدي

، االحتالل اإلسرائيلي من عدم االلتزام بتنفيذ الشق الثاني من صفقة تبادل األسرى التي 20-10-2011
  .  أسيرا حتى اآلن مقابل الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط477سمحت باإلفراج عن 

ليس من صالح العدو اإلسرائيلي التنصل من تنفيذ المرحلة الثانية : " أبو عبيدةوقال الناطق باسم الكتائب
لن تشارك في وضع أسماء المعتقلين الذين سيتم اإلفراج " حماس"، مشيرا إلى أن "وفق ما اتفق عليه

  . عنهم، وأن مصر ستشارك في وضع هذه األسماء
الصفقة تضمنت معايير متفقاً عليها للدفعة ": وأضاف في تصريح نشر على الموقع االلكتروني للكتائب

الثانية من األسرى هي أال يكون األسرى المفرج عنهم من الجنائيين وأال يكونوا ممن شارفت 
  ". محكومياتهم على االنتهاء

وأكد أن األولوية لكبار السن وأصحاب الحاالت المرضية واألولوية لألسرى الذين أمضوا عشرين عاما 
تعهدت كراعية لالتفاق ضمان تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة بناء على هذه "ا أن مصر فما فوق، مبينً

  ". المعايير
 19/10/2011فلسطين اون الين، 

  
  ولن تشمل أسرى جنائيين التبادل  صفقة منالثانية ةمصر تضمن تنفيذ المرحل: الزهار .15

ضمن مسؤولية تنفيذ المرحلة الثانية محمود الزهار ان مصر ت. د' حماس' اكد القيادي في حركة :غزة
  .من صفقة تبادل األسرى

إن جوهر الصفقة  يكمن في المرحلة األولى، وهو ما تم تنفيذه باإلفراج ' صوت فلسطين'وقال إلذاعة 
  . أسيرا وأسيرة477عن 

ى  وأوضح الزهار أن المرحلة الثانية من صفقة التبادل لن تشمل أسرى جنائيين، وإنما األسرى المرض
  .واألمنيين وكبار السن ومن أمضوا سنوات طويلة وبقي لهم سنتنان أو ثالثة

وبين أن ما يشيعه اإلسرائيليون عبر وسائل إعالمهم أن الدفعة الثانية من صفقة التبادل ستشتمل على 
عار عن 'أسرى فلسطينيين أدينوا بارتكاب أعمال جنائية أو من ضبطوا في إسرائيل دون تصاريح 

  .'الهدف منه تخفيف حدة اآلثار السلبية واالنتقادات التي يتعرضون لهاالصحة 
مقدمة من الحكومة اإلسرائيلية لمصر واشُترط فيها 'وأضاف أن المرحلة الثانية من صفقة التبادل هي 

  .'بالنص بأن ال تشمل معتقلين جنائيين، لذلك فلن يضحكوا على مصر وهو ما ال يريدوه
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 .ة وإنهاء االنقسام، اعتبر الزهار أن االنتخابات ليست هي المخرج إلنهاء األزمةوفيما يتعلق بالمصالح
على تنفيذها وهي ' فتح'وأوضح أن حل األزمة يكمن في تنفيذ البنود الخمسة والتي اتفق سابقا مع حركة 
  .منظمة التحرير، واالنتخابات، والحكومة، واألجهزة األمنية والمصالحة المجتمعية

في سجون حماس بقطاع غزة، وإنما يوجد '  فتح'ار وجود أي أسير سياسي من حركة وأنكر الزه
  .'معتقلون جنائيون وأمنيون

  20/10/2011وكالة سما اإلخبارية، 
  

   وقف االستيطانشرط "الرباعية" مستعدون لالجتماع بـ :فتح اللجنة المركزية لحركة .16
جتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس في رام اهللا        خالل ا » فتح« أكدت اللجنة المركزية لحركة      :رام اهللا 

الدولية شرط وقف االستيطان في الـضفة       » الرباعية«امس، ان الفلسطينيين مستعدون لالجتماع باللجنة       
  . الغربية والقدس الشرقية

إن االجتماع بحث استعداد الجانب الفلسطيني لالجتمـاع        «وقال الناطق الرئاسي نبيل ابو ردينة في بيان،         
انه ال تمكن   «وشدد على   . »بالرباعية على قاعدة ما ورد في بيانها عن حدود الدولتين ووقف االستيطان           

  .»قبول حكومة اسرائيل الفعلي لبيان الرباعية االخير) ضرورة(العودة للمفاوضات في ظل االستيطان و
فـي القـدس    »  جديدة  وحدة 1700استمرار البناء االستيطاني، وآخره قرار بناء       » فتح«ودانت مركزية   

المركزية رحبت بإطالق االسرى االبطال، مؤكدة ضرورة اطالق كـل          «واضاف ابو ردينة ان     . الشرقية
االسرى، وطالبت برفع حصار غزة، خصوصاً بعد صفقة التبادل واطالق شاليت، فلم يعد مـن مبـرر                 

  .»الستمرار هذا الحصار الجائر
 21/10/2011الحياة، لندن، 

  
  طيني يدهس جنديين اسرائيلين قرب رام اهللا فلس":يديعوت" .17

العبرية إن جنديين إسرائيليين أصيبا بجراحٍ طفيفة بعد أن حاول سائق " يديعوت أحرونوت"قالت صحيفة 
  . سيارة فلسطينية دهسهما قرب رام اهللا بالضفة الغربية المحتلة

ا فلسطينيا حاول دهس ، أن سائق2011ً-10-20وأوضحت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الخميس 
  . جنديين على أحد الحواجز العسكرية قرب قرية بيت عر الفوقا غرب رام اهللا

ووفقًا لتحقيقات الجيش في المكان، فإن السائق حاول مسرعا تجاوز السيارات المتوقفة على الحاجز 
 . لتلقي العالجاإلسمنتي وقد أصاب الجنديان بجراحٍ طفيفة، نقال على إثرها إلى مستشفى القدس

 20/10/2011فلسطين اون الين، 
  

   جفناًنا تهديدات االحتالل بالتصفية لن تهز ل... جنود القسامبينمكاني القادم : السنوار .18
أكد القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية حماس األسير المحرر يحيى :  محمد أبو شحمة-خان يونس

سرائيلية لم تفتّ في عضده دعم ومساندة القضية السنوار أن ربع قرن قضاها داخل السجون اإل
  . الفلسطينية على مختلف الصور
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وقال السنوار أثناء استقباله لمئات المهنئين في خيمة ضخمة أقيمت في أحد المالعب المجاورة لمنزله في 
سأعود إلى ممارسة عملي الجهادي وسأكون بإذن اهللا ضمن صفوف جيش وجنود " :"فلسطين"تصريح لـ

  ".كتائب الشهد عز الدين القسام
تركت غزة دامية تنزف قبل ربع قرن تحت وطأة االحتالل وأيام :" ووصف غزة بعد سنوات االعتقال

االنتفاضة األولى، واآلن عدتُ لها وهي قلعة من قالع الصمود والتحدي، فغزة اليوم رقم يصعب تجاوزه 
  .في أي معادلة

لغيظ حين علموا بوجود اسمه ضمن صفقة التبادل وقرب اإلفراج وبين السنوار أن سجانيه شعروا با
عنه، معقباً على سؤاٍل يتعلق بتهديدات قادة االحتالل بتصفية األسرى المحررين في حالة عادوا إلى 

كل أبناء الشعب الفلسطيني مهددون بالقتل والسجن واإلبعاد، فتهديدات االحتالل لن تهز لنا أي :"عملهم
  ".قون للقاء اهللا ومن سبقونا من الشهداءجفن ونحن مشتا

إن الحل األجدر واألقوى لتبييض :" وحول الطريقة األنجع لتحرير األسرى من السجون قال السنوار
  ".األسرى من جميع السجون هو خطف المزيد من الجنود اإلسرائيليين والتفاوض عليهم إلخراج إخواننا

بيل إلخراجنا من السجن إال بصفقات التبادل ألنها هي التي تيقنا ونحن بداخل األسر أن ال س:" وتابع
تجبر االحتالل إلى االنصياع وإخراج أصحاب المحكوميات العالية، وغير ذلك من صفقات سياسية أو 

  .سلمية لن تفلح في إخراج أي من األسرى
 20/10/2011فلسطين اون الين، 

  
   إقرار فصل دحالنيتصدرهلحركة فتح  الثوري المجلساجتماع : المستقبل .19

رأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة في مدينة رام اهللا، امس : أحمد رمضان-رام اهللا 
ان االجتماع بحث في " المستقبل"وذكرت مصادر قيادية فتحاوية لـ ".فتح"اجتماعا للجنة المركزية لحركة 

سطيني إلى مجلس األمن لنيل عضوية دولة آخر المستجدات على صعيد العملية السياسية والتوجه الفل
  ".فتح"فلسطين في األمم المتحدة، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الداخلية لحركة 

واشارت المصادر الى ان اجتماع اللجنة المركزية بحث في عقد اجتماع للمجلس الثوري للحركة نهاية 
لبت في القرار السابق للجنة المركزية بفصل الشهر الجاري، حيث من المقرر ان يتصدر جدول اعماله ا

مصادقة " فتح"القيادي البارز محمد دحالن من اللجنة ومن الحركة، حيث يلزم النظام الداخلي لحركة 
واعربت المصادر عن  .المجلس الثوري بأغلبية الثلثين على قرار فصل أي من اعضاء اللجنة المركزية

  .المجلس الثوري متوافراً بشأن المصادقة على فصل دحالناعتقادها بان يكون نصاب ثلثي اعضاء 
  21/10/2011المستقبل، بيروت، 

  
   كافة األسرى المحررينتُهنئحركة فتح في لبنان  .20

أصدرت حركة فتح في لبنان بياناً تهنئ فيه الشعب الفلسطيني واألمة العربية واإلسالمية واألحرار فـي                
ين من السجون والمعتقالت اإلسرائيلية في الدفعة األولـى مـن           العالم بإطالق سراح واألسرى الفلسطيني    

 مـع   25/6/2006صفقة تبادل األسرى بين فصائل المقاومة اآلسرة للجندي اإلسرائيلي في غـزة منـذ               
الجانب اإلسرائيلي، وتُهنئ جميع األسرى المحررين، وتعتبر هذا اليوم المشهود عرساً وطنياً لكل شعبنا               

  طن والشتاتالفلسطيني في الو
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والذي عبرت فيه جماهيرنا المناضلة عن عمق روابطها الوطنية والسياسية ووحدتها والتفافهـا الـشامل               
  .حول قضية األسرى والمعتقلين وحقوق شعبنا وثوابته الوطنية

  20/10/2011موقع الجئ نت، 
 

   شاليط صفقة االحتالل يبدأ بترتيبات المرحلة الثانية من:اإلذاعة اإلسرائيلية العامة .21
 أسـير   550يستعد إلطـالق سـراح      " النظام األمني اإلسرائيلي  "أن  "اإلسرائيلية العامة   "ذكرت اإلذاعة   

  .فلسطيني آخر في إطار صفقة تبادل األسرى بين حركة حماس ودولة االحتالل
, يليوأضافت اإلذاعة أن قائمة األسرى المنوي إطالق سراحهم سيتم إعدادها من قبل الجانـب االسـرائ               

علما أن الشرط الوحيد الذي تم إقراره في إطار المفاوضات هو أن يكون جميع األسرى المنوي إطـالق                  
وأشارت اإلذاعة إلى أن دولة االحتالل غير ملزمـة بـإطالق    .سراحهم من األمنيين وليس من الجنائيين     
دفعة الثانية لن يكنـوا     وعلى ما يبدو فإن معظم األسرى في ال       , سراح األسرى بناء على ضوابط تنظيمية     

  .من حركة حماس
  21/10/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  عززت من قوة حماسو صفقة شاليط زادت: صحف عبرية .22

اإلسرائيلية، إن صفقة شاليط زادت من قـوة حمـاس          » معاريف« صحيفة   قالت:  نظير مجلي  - تل أبيب 
بفضل إصـراره علـى     ) أبو مازن (اس  على حساب الشعبية التي اكتسبها الرئيس الفلسطيني، محمود عب        

التوجه إلى األمم المتحدة طالبا االعتراف بفلسطين عضوا كامال، متحديا الموقف األميركـي والـضغوط     
الواليات المتحدة تتحفظ من التفاوض مع إرهابيين وتستهجن        «وأضافت هذه المصادر أن     . الدولية الشديدة 

ا تستهجن أكثر لماذا رفضت إسرائيل إطالق سراح هؤالء         إطالق سراح أسرى من القتلة الشديدين، ولكنه      
فـإذا كـان هنـاك    . األسرى عندما طلب ذلك الرئيس عباس المؤمن بالسالم وأطلقتهم لمصلحة حمـاس    

  .، على حد قولها»استعداد لتحريرهم، فليكن لمصلحة قوى السالم وليس قوى اإلرهاب
رها للشؤون الفلسطينية والعربية، آفي سخاروف،      ، اإلسرائيلية مقاال بقلم محر    »هآرتس«ونشرت صحيفة   

إسرائيل، بهذه الصفقة، عززت من قوة حركة حماس في الضفة، بعد أن كادت تختفي بنيتها               «قال فيه إن    
).. الشعب يريد شاليطا جديدا   («: ويضيف سخاروف . »العسكرية والمدنية في السنوات األخيرة من هناك      

ن مرة على حاجز بيتونيا، ومشاهد مماثلة يظهر فيها قادة حماس إلـى             هو الشعار الذي تم ترديده أكثر م      
الذين تم تحريرهم، يقسمون على مواصلة العمليـات والمقاومـة واختطـاف            ) الخطرين(جانب األسرى   

  .»الجنود لغرض تحرير األسرى
 21/10/2011، الشرق األوسط، لندن

 
   ؟متى سؤالالو ..عملية الخطف قادمة ال محال: محللون اسرائيليون .23

جمع محللون أمنيون وسياسيون اسرائيليون على أن عملية االختطاف القادمة التي سـتُنفذها الفـصائل               أ
  .الفلسطينية قادمة ال محال، وأن السؤال ليس هل تُنفذ العملية، إنما متى

علـى  العبرية إنه يتحـتم     'يديعوت أحرونوت 'وقال أليكس فيشمان، المحلل للشؤون العسكرية في صحيفة         
على حد تعبيـره،    " الذل والفشل " جميع األجهزة األمنية في دولة االحتالل إجراء حساب للنفس بعد صفقة          

  .والتي تم تنفيذها مع حركة حماس
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الذي دفعته تل أبيب مقابل إعادة الجندي شاليط، سيؤدي إلى تحفيز           "الثمن الباهظ   "وأشار فيشمان إلى أن     
ام بعمليات اختطاف جنود أو مواطنين إسـرائيليين، ملمحـا إلـى أن             جميع الفصائل الفلسطينية على القي    

  .الفصائل فهمت بعد الصفقة األخيرة أن إسرائيل ال تفهم إال لغة القوة
  21/10/2011، السبيل، عمان

 
  عوام من الذل والهزيمة على يد حماسأ خمسةقضينا : المحلل العسكري في اإلذاعة العبرية .24

، إن المطلـوب مـن      2011-10-20إلذاعة العبرية صباح اليـوم الخمـيس        قال المحلل العسكري في ا    
أن تصارح نفسها بدون مواربة، وأن تعترف أن جولة الخمسة أعوام مع حماس كانت مليئـة                ) إسرائيل(

  . بالهزائم واالنكسارات
ب أن  كم سمعنا من الشاباك أنه اقترب من الوصول لشاليط، ثم فجأة تختفي المعلومات، والسب             : "وأضاف

القسام اكتشف األمر، لقد حاصرنا غزة بشدة ولم نصل لشيء، فتحنا الرصاص المصبوب على غزة ولم                
  ". أين كان؟ كيف كان ينام؟ هل كان يسمع أصوات الصواريخ على غزة؟! يمت شاليط

إنني تابعت فضائية حماس يوم إطالق سراح شاليط، لقد شعرت بألم شديد، غزة كلهـا خرجـت                 : "وتابع
حماس وقالت تحيا للقسام، الحرب فشلت والحصار سقط وحماس في النهاية هي مـن انتـصرت                خلف  

  ". شعبياً وامنياً واستخباراتياً
بذلت كل الجهد والطاقة في اللحظات األخيرة لتعرف من أين سيخرج شاليط، فكانت             ) إسرائيل: "(وأكمل

 منطقـة   40 جيب من    40يط، أكثر من    الكارثة أكثر من عشرين موكب للتمويه من بينها كان موكب شال          
بغزة بنفس اللون بنفس الشكل كان شاليط في واحدة منهم، ليس هذا فحسب، المقاتلين الذين رافقوا شاليط                 

  ".كانوا نفس الطول والشكل ودهنوا أجسادهم باللون األسود
 21/10/2011، موقع فلسطين أون الين

  
   في غزة ال يشعرون بالغربةالضفةالمحررون من األسرى  .25

 ال يشعر أنيس النمورة الذي اطلقت سراحه اسرائيل في اطار صفقة التبادل مع : أ ف ب-غزة 
ونقل الى غزة مع انه من سكان الخليل في الضفة الغربية، بالغربة في القطاع على رغم انه لم » حماس«

، ورسالتي ألهلي ان أنا بين أهلي«: ، موضحاً»غربة«ويؤكد انه ال يشعر بأي  .يصافح أهله ولم يرهم
  .»غزة جزء من الوطن الحبيب

شعوري في لحظة «، ويقول ان »االنتصار«ومصعب اسماعيل الهشلموني من الخليل ايضاً يشعر بـ 
اقول الخواني في غزة انتم عائلتنا عشت معكم قلباً في السجن واآلن . االفراج فرحة االنتصار غامرة

الصبر على محنتكم «لم تتمكن من المجيء الى غزة الستقباله على وحض عائلته في الخليل التي . »قالباً
» حماس«و» فتح«وتمنى ان تشكل صفقة التبادل دفعاً لحركتي . »الصعبة كأهلكم الصابرين في غزة

  .لتحقيق المصالحة والوحدة
فراج ، وهو من سلوان وأب الربعة اوالد، فعبر عن سعادته لال) عاما44ً(اما شعيب صالح ابو سنينة 

  . »انني بين اهلي في غزة وهي جزء من الوطن«عنه، مؤكداً 
  21/10/2011، الحياة، لندن
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  المحرريناألسرى مهرجان جماهيري حاشد تضامناً مع األسرى في نابلس بمشاركة  .26
شارك المئات من أبناء مدينة نابلس في المهرجان الجماهيري التضامني مع : بشار دراغمة–نابلس 

قيم أمس في ميدان الشهداء وسط المدينة، حيث تقام هناك خيمة التضامن مع األسرى، األسرى الذي أ
وشارك في المهرجان األسرى المحررون من سجون االحتالل بموجب صفقة التبادل، كما شارك ممثلون 

  .عن االتحاد العام للمعلمين
  21/10/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   في القدس معرضة للهدم على يد االحتاللينيينالفلسطثلث منازل : تقرير دولي .27

 فرع فلسطين، النقاب عن –" الحركة العالمية للدفاع عن األطفال"كشف تقرير صادر عن : القدس
الظروف الصعبة التي يقاسيها األطفال الفلسطينيون في مدينة القدس المحتلة؛ حيث إن ثلث المنازل هناك 

ى تشريد اآلالف من الفلسطينيين بمختلف شرائحهم بمن فيهم معرضة لخطر الهدم، وهو ما سيؤدي إل
  .األطفال

جملة من اإلجراءات اإلدارية والقضائية التي "، أن "أصوات من القدس"وأفاد التقرير الذي حمل عنوان 
، مشيرا إلى "اتخذتها سلطات االحتالل تكرس معاناة أطفالها ضمن مخطط ضم القدس إلى حدود إسرائيل

 في المائة من بيوت الفلسطينيين في القدس، بذريعة عدم التطابق مع 32طر هدم البيوت يتهدد خ"أن 
متطلبات التخطيط الهيكلي االحتاللي، مما يعرض نحو سبعة وثمانين ألف فلسطيني لخطر هدم منازلهم، 

رة بين عامي  بيتًا في القدس الشرقية خالل الفت839بينما تشير إحصاءات األمم المتحدة أنه تم هدم 
  ".2010 و2000

استغرقت عملية الهدم : "واستعرض التقرير شهادة إحدى النساء الالتي هدمت بيوتهن بالقدس، حيث قالت
لم نتمكن من . ساعة ونصف الساعة لتدمير المنزل بالجرافات، وقد انهار المنزل بالكامل فوق أغراضنا

  ".إخراج أي شيء من المنزل، لقد فقدنا جميع أغراضنا
وفي سياق متصل؛ وثّق التقرير حاالت اعتداء المستوطنين على األطفال المقدسيين، حيث تشير تقارير 

 ا أصيبوا وقُتل طفل آخر على يد المستوطنين في القدس منذ بداية 42"األمم المتحدة إلى أنطفالً فلسطيني 
م ينتج عنها إصابات ، ناهيك عن حاالت المضايقات والتخويف التي ل2011 وحتى منصف 2010

  ".جسدية والتي لم يتم حسابها من ضمن الحاالت الموثّقة، رغم انعكاساتها النفسية الخطيرة
وتطرق التقرير إلى حاالت االعتقال من خالل أخذ عينة من عشرين طفالً مقدسيا تعرضوا لالعتقال على 

لعنف الجسدي والتعذيب خالل اعتقالهم أفاد ثمانون في المائة منهم أنهم تعرضوا ل"يد قوات االحتالل، 
 2009من عام ) نوفمبر(، الفتًا النظر إلى أنّه وخالل الفترة الواقعة بين تشرين الثاني "والتحقيق معهم

 ملفا جنائيا ضد أطفال 1267، فتحت شرطة االحتالل 2010من عام ) أكتوبر(إلى تشرين األول 
  ".اء الحجارةفلسطينيين يعيشون في القدس متهمين بإلق

 سياسات االحتالل في مدينة القدس، والمتمثلة بالتضييق على الفلسطينيين من خالل "واعتبر التقرير أن
التخطيط الهيكلي للمدينة والذي يسمح للفلسطينيين بالبناء فقط على ثالثة عشر في المائة من مساحة 

حياء الفلسطينية، كل ذلك ساهم في زيادة المدينة، بالتزامن مع تشجيع تدفق المستوطنين اليهود على األ
حدة التوتر بين الفلسطينيين والمستوطنين، إضافة إلى هدم منازل الفلسطينيين، مما أدى إلى اندالع 

  ".مواجهات بين الفلسطينيين وسلطات االحتالل كان من نتيجتها عمليات اعتقال األطفال
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 350، فيما أصيب 2009تل فلسطينيان منذ آذار وفقًا إلحصاءات األمم المتحدة، فقد ق"وأضاف أنه 
آخرون من قبل أجهزة أمن االحتالل والمستوطنين والحراس األمنيين الخاصين بالمستوطنين في بلدة 

اعتقال ما يزيد عن مائة طفل فلسطيني من بلدة سلوان ذاتها على خلفية اتهامهم "، كم تم "سلوان وحدها
د من هؤالء األطفال لتعرضهم لسوء المعاملة خالل عملية احتجازهم، كما بإلقاء الحجارة، وقد أشار العدي

  ".تم حرمانهم من حقوقهم األساسية
  20/10/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   محرري القدس يزوروفد إسالمي مسيحي  .28

تهنئة  زار بعد ظهر الخميس وفد مقدسي وكنسي أسرى القدس المحتلة المحررين لتقديم واجب ال: القدس
لهم وألسرهم بعد خروجهم من المعتقالت اإلسرائيلية في صفقة تبادل األسرى بين حركة حماس والكيان 

وجه الوفد التحية لألسرى األبطال الذين حرروا، مؤكداً أنهم يجسدون وحدة وأصالة هذا  .اإلسرائيلي
  .متهاالشعب ودفاعه عن قضاياه الوطنية وفي مقدمة قضية القدس قلب فلسطين وعاص

وأشاد الوفد بصمود المقاومة الفلسطينية وما قدمته من أجل أن تصل إلى تحرير األسرى، مقدمين لهم 
من جانبهم شكر األسرى المحررون الوفد على زيارته، مؤكدين وحدة الشعب  .ولعائالتهم التهنئة بالتحرر

  .الفلسطيني
  20/10/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
  الخارج تفوق استثمارات العالم الخارجي فيهب االقتصاد الفلسطيني استثمارات: لطة النقدوس االحصاء .29

 أعلنت سلطة النقد والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أمس عن إعداد البيان الصحفي لوضع :رام اهللا
  .2010االستثمار الدولي لألراضي الفلسطينية لعام 

األصول  (2010 وضع االستثمار الدولي لألراضي الفلسطينية عام وأشارت النتائج األولية إلى أن صافي
 مليون دوالر أميركي، مما يعني أن االقتصاد 1328بلغ حوالي ) الخصوم األجنبية? الخارجية 

الفلسطيني بمختلف قطاعاته قد استثمر خارج األراضي الفلسطينية بقيمة تفوق تلك المستثمرة في 
ج، حيث ساهمت اإليداعات النقدية للبنوك المحلية المودعة في البنوك األراضي الفلسطينية من الخار

الخارجية إضافة إلى النقد األجنبي الموجود في االقتصاد الفلسطيني بالقيمة الرئيسية في األصول 
  .من إجمالي قيمة األصول الخارجية% 58الخارجية وبما نسبته 

 مليون 5424سطيني المستثمرة في الخارج حوالي بلغ إجمالي أرصدة األصول الخارجية لالقتصاد الفل
، واستثمارات الحافظة في %4دوالر اميركي، شكل االستثمار األجنبي المباشر في الخارج منها حوالي 

، واألصول االحتياطية حوالي %64، واالستثمارات األخرى في الخارج حوالي %15الخارج حوالي 
ات الخارجية لقطاع البنوك المساهمة الكبرى من إجمالي وعلى مستوى القطاع؛ شكلت االستثمار%. 17

  .منها% 71األصول الخارجية بحوالي 
أرصدة غير المقيمين المستثمرة في (وبلغ إجمالي أرصدة الخصوم األجنبية على األراضي الفلسطينية 

ي  مليون دوالر أميركي، شكل االستثمار األجنبي المباشر ف4096حوالي ) األراضي الفلسطينية
منها، واستثمارات الحافظة األجنبية في األراضي الفلسطينية حوالي % 34األراضي الفلسطينية حوالي 

وعلى مستوى القطاع؛ %. 32، واالستثمارات األخرى األجنبية في األراضي الفلسطينية حوالي 34%
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شكلت االستثمارات األجنبية في قطاع البنوك في األراضي الفلسطينية المساهمة الكبرى من إجمالي 
  .منها% 45الخصوم األجنبية بحوالي 

  21/10/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   يحتفون باألسيرة المحررة أحالم التميمياألردنيينآالف  والنقابات المهنية .30
شارك االف المواطنين في حفل استقبال االسيرة المحررة احالم التميمـي الـذي         : ايهاب مجاهد  - انعم

اقامته اللجنة الوطنية لالسرى والمفقودين في سجون االحتالل الصهيوني في سـاحة مجمـع النقابـات                
مبعدين وقوافـل   وتعهدت االسيرة المحررة احالم التميمي بالعودة الى فلسطين بصحبة االسرى ال           .المهنية

  .تحرير فلسطين واالقصى ورفع راية العزة على اسواره، وطرد الصهاينة من فلسطين
ن تاخذ على عاتقها مهمة تحرير االسرى كونها امانة في اعناقها،           أودعت التميمي الحكومات العربية الى      

واكـدت ان هنـاك     ،  »اليس من الممكن ان يكون االسرى ورقة للمساومة على العالقات معها          » متسائلة
  .العديد من االفكار التي تحتاج الى ترجمة

ودعت الشعوب العربية واالسالمية الى صحوة اسالمية يكون هدفها تحريـر فلـسطين، مثلمـا دعـت                 
  .الفصائل الفلسطينية للتوحد خلف هذه الصحوة

 اليوم ورأس حربتهـا     المقاومة الفلسطينية "ن  أ عبيدات   عبد اهللا وقال رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين       
هـو  حركة المقاومة اإلسالمية حماس أثبتت ان الخيار التفاوضي الوحيد الذي يفهمه االحتالل الصهيوني              

  ." المبني على مبدأ القوة والتمكينرالخيا
من جانبه، قال عضو اللجنة الوطنية لالسرى والمفقودين في المعتقالت الصهيونية محمد القاق ان احالم               

بعد ان كانت حرة وهي مكبلة بالقيود واالن هي بغير قيد وهي ابنة حماس، كمـا تحـرر                  اصبحت حرة   
  . فتح ليجسد ذلك عرسا للوحدة الوطنيةنوهو ابخطيبها نزار التميمي 

21/10/2011، الدستور، عمان  
  

   إيجاد تسوية عادلة ودائمة للصراع الفلسطيني اإلسـرائيلي ضرورة يؤكد عاهل األردن .31
 وزير الدولـة البريطـاني لـشؤون        أمس، خالل لقائه   الثاني   عبد اهللا  أكد العاهل األردني  :  بترا –عمان  

ن يعمل المجتمع الدولي على إيجاد تسوية عادلـة         ، ضرورة أ  الشرق األوسط وجنوب آسيا اليستير بيرت     
لـسطينية   إقامة الدولة الف   إلىودائمة للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين وبما يؤدي           

  .1967المستقلة على حدود العام 
21/10/2011، الدستور، عمان  

  
   يستقبل قياديا في حماسالمكلفرئيس الوزراء االردني  .32

 لوكالة فرانس بـرس     ،قال مصدر مقرب من رئيس الوزراء المكلف عون الخصاونة        :  ف ب  أ -عمان  
 حماس الـذي هنـأه بتكليفـه بتـشكيل          التقى في منزله ليل االربعاء محمد نزال القيادي في حركة         'انه  

وتلقى الخصاونة كذلك اتصاال هاتفيا من خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي للحركـة لـذات           .'الحكومة
  .الغاية

21/10/2011، القدس العربي، لندن  
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  مؤشرات على قرب عودة العالقات المقطوعة بين األردن وحماس  .33

لماضية عدة مؤشرات عن قرب عـودة الـدفء فـي            ا 48حملت الساعات الـ    : أشرف الهور  -غزة  
 عاماً بين المملكة األردنية الهاشمية وحركة حماس، رغم تأجيل زيارة خالـد             12العالقات المقطوعة منذ    

 عبد اهللا الثاني عائلة مشعل المقيمـة فـي          عاهل األردن مشعل لعمان التي كانت مقررة أمس، فقد هاتف         
  .عاني من المرضالتي تته عمان لالطمئنان على والد

وفهم من االتصال الهاتفي الذي أجراه ملك األردن، أن قناة الحوار والوساطة القائمة بين األردن وحماس                
والتي تدار من العاصمة القطرية الدوحة نجحت في إزاحة العقبات لطـي صـفحة الماضـي، وعـودة                  

  .العالقات المقطوعة والمتوترة بين الطرفين إلى سابق عهدها
21/10/2011، لعربي، لندنالقدس ا  

  
   من التوجه إلى قطاع غزةأردنيامصر تمنع وفدا شعبيا  .34

 شخصا تحت   30منعت السلطات األمنية المصرية وفد شعبي أردني مكون من          :  قصي جعرون  -عمان  
 من عبور أراضيها إلى قطاع غـزة        ،توجه يوم اإلثنين الماضي قاصداً قطاع غزة      " 2قافلة الكرمل   "اسم  

أسباب تتعلـق بتـزامن طلـب       " تضامنية تحمل بعض المساعدات الرمزية لألطفال هناك، لـ          في زيارة 
  ".دخول الوفد مع صفقة تبادل األسرى

21/10/2011، الغد، عمان  
  

   فلسطينيا يمثل لجنة متابعة شؤون األسرى تستقبل وفداً"فلسطين النيابية" .35
نة متابعة شؤون األسرى في المجلـس الـوطني          وفدا يمثل لج   أمس استقبلت لجنة فلسطين النيابية      :عمان

الفلسطيني واطلعت منه على أوضاع األسرى الفلسطينيين والمعتقلين من أعـضاء المجلـس التـشريعي      
  .الفلسطيني القابعين لدى السجون اإلسرائيلية

ع  قدمه الوفد الضيف حول أوضـا      إيجازوقال رئيس اللجنة النائب يحيى السعود إن اللجنة استمعت إلى           
األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية، مبينا أن اللجنة بصدد الطلب من رئاسة مجلـس النـواب                
توجيه دعوة إلى االتحاد البرلماني العربي لعقد جلسة طارئة حول موضوع األسرى الفلـسطينيين لـدى                

  .السلطات اإلسرائيلية
األهل واألخوة في فلسطين قيادةً وحكومة      «يه  وفي الشأن ذاته أصدرت لجنة فلسطين النيابية بيانا هنأت ف         

  .»وبرلماناً وشعباً وفصائل بتحرير األسرى الفلسطينيين
21/10/2011، الدستور، عمان  

  
  ستبدأ من تل أبيب   المقبلة اإلسرائيليةالحرب: نصر اهللا .36

يد حسن نصر اهللا    في عدد من اللقاءات التي أجراها مع كوادر المقاومة، شرح األمين العام لحزب اهللا الس              
أن من يقولون بقرب وقوع حرب إسـرائيلية        وقال  . وجهة نظر حزبه من القضايا الراهنة لبنانياً وإقليمياً       

وأولئك الذين يقولون بأن احتمال وقوع الحـرب ضـعيف          . على لبنان يبنون تحليلهم على معطيات جدية      
 آب  -لعام لحزب اهللا أن حـرب تمـوز          ا األمينورأى  . جداً يبنون بدورهم تحليالتهم على أسس منطقية      
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، وأرادوا كسر عظام المقاومة، لكن المقاومة       »كسر عظم « أراد منها اإلسرائيليون أن تكون حرب        2006
إن أي حرب تقرر إسرائيل شنها في المستقبل ستبدأ مـن           «: ثم أضاف . كسرت عظام الجيش اإلسرائيلي   

سرائيليين سيشنون عدوانهم من دون وجود أي خطـوط         تل أبيب، ال من المستعمرات الشمالية، إذ إن اإل        
وبالتالي، ستلتزم المقاومة بالمعادالت الجديدة التي رسمتها       . حمراء رسموها ألنفسهم في الحروب السابقة     

وإذا قررت إسرائيل شن عدوان على لبنان، أقول لكم من موقع المطلع على مقدرات المقاومـة،                . لنفسها
وشدد نصر اهللا على وجـود      . »ر عظم الجيش اإلسرائيلي، بل سنطحن عظامه      فهذه المرة لن نكتفي بكس    

  .»تغيير وجه المنطقة«، والتي ستؤدي إلى »الكثير الكثير من المفاجآت في جعبة المقاومة«
 قضية األفراد الثالثة المنتمين إلى حزب اهللا، والذين كشف جهاز أمـن المقاومـة تعـاملهم مـع                   وحول

قال إن هؤالء تسببوا في ضرر للمقاومة، لكنه ليس باألذى الكبيـر            . ة واإلسرائيلية االستخبارات األميركي 
  .الذي ال يمكن إصالحه

21/10/2011، ، بيروتاألخبار  
  

   تعيدنا لحرب اآللهة"إسرائيل"يهودية : البطريرك بشارة الراعي .37
أمـس، فـي مقـر     نيويورك في مؤتمر صحافي عقده، في البطريرك بشارة الراعي    قال: غراسيا بيطار 

لـيس   ما يعاني منه المسيحيون في المنطقة ، أنCNEWAالوكالة الكاثوليكية لإلغاثة في الشرق األدنى     
نـزاع  :  النزاعين اللذين يحكمان المنطقـة     إلىإنما السبب يعود    «وأضاف  " إسرائيل"ـسببه تأييد العالم ل   

هذا النـزاع   «وقال  . » من جهة أخرى   إسرائيل والعالم العربي من جهة والصراع اإلسرائيلي الفلسطيني       
المزدوج يؤدي الى الحرمان من الحقوق والى تنامي الحركات األصولية وبالتالي يخلق جوا مـن عـدم                 

ال «وخلـص أن    . »االستقرار واألزمات االقتصادية واالجتماعية التي يتأثر بها المسيحيون في المنطقـة          
  .»ية لم يقوما بخطوة المسيحية بفصل الدين عن الدولةسالم واستقرار في الشرق طالما اإلسالم واليهود

فـي القـرن الواحـد      «:  دولة يهودية، فأجـاب    "إسرائيل" إعالنوسئل الراعي عن ردة فعل العالم ازاء        
والعشرين من غير المسموح اليوم بناء دول على أساس أنظمة دينية ألن هذا يعني نفي اآلخر ومن شأنه                  

قول اليوم بدولة يهودية أو لليهود يعني تحدي العـالم اإلسـالمي وإن كانـت        ال. إعادتنا الى حرب اآللهة   
  .»إسرائيل لم تقل بعد ما هو مصير غير اليهودي في مثل هذه الدولة أو على األقل نحن نجهل ذلك

21/10/2011، السفير، بيروت  
  

  لقاء أمني لبناني فلسطيني في صيدا": صدى البلد" .38
، ان اجتماعا تنسيقيا عقد فـي ثكنـة محمـد زغيـب             "صدى البلد "ـ  كشفت مصادر فلسطينية مطلعة ل    

العسكرية في صيدا بين نائب مدير مخابرات الجيش اللبناني العميد عبد الكريم يونس الذي تولى مهامـه                 
فـي  " لجنة المتابعة الفلـسطينية   "خلفا لنائب المدير السابق المدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم و           

  . ين الحلوةمخيم ع
، حيث ابدى العميد يونس     "ايجابي وهام "، االجتماع بانه    "لجنة المتابعة الفلسطينية  "ووصف مشاركون في    

رغبة في تمتين العالقة، قبل ان يستمع باهتمام الى المشاكل التي طرحها اعضاء اللجنة الـذين تنـاولوا                  
 الـى منـع     إضـافة عند مداخل المخيم،     على الحواجز العسكرية     األمنية اإلجراءاتبشكل رئيسي تشديد    

 على امن المخيم والجـوار      واإلسالميةادخال مواد البناء، مؤكدين حرص كل القوى الفلسطينية الوطنية          
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 الوطني، فيما وعد العميد يونس بمعالجـة المـشاكل التـي            األمناللبناني باعتبارهما جزء ال يتجزأ من       
  .طرحت بايجابية

20/10/2011، موقع الجئ نت  
 

   مصر تسعى إلى إقناع دول االتحاد األوروبي باالنفتاح على حماس:المصريونجريدة  .39
، أن مصر تسعى إلى إقناع دول االتحاد األوروبي باالنفتاح على "المصريون"علمت : عمر القليوبي

وكشفت  .حركة حماس، والتعامل معها كشريك أصيل في عملية التسوية الخاصة بمشكلة الشرق األوسط
، أن القاهرة ستحاول خالل الفترة القادمة البناء على االتصاالت التي جرت بين "المصريون" لـمصادر

 ما شكل ، في إتمام صفقة التبادل التي لعبت دوراً، وألمانيا،التي يحمل شاليط جنسيتها، حماس وفرنسا
ي بضرورة اعتراف اختراقًا في جدار التحفظ األوروبي علي الحوار مع الحركة وتمسك االتحاد األوروب

  . ونبذ العنف كشرط للحوار"إسرائيل"ـحماس ب
 في ، رئيس وحدة إسرائيل بالمركز القومي لدراسات الشرق األوسط، طارق فهمي.من جانبه، قال د

 لتدشين قنوات حوار مع االتحاد ، إن صفقة تبادل األسرى قد تكون مفتاحاً"المصريون"تصريح لـ
  .وصول إلى الشرعية الدولية التي تبحث عنها حماساألوروبي، وقد تكون مقدمة لل

  20/10/2011المصريون، القاهرة، 
  

   وحدة استيطانية في القدس2600تركيا تدين بناء  .40
 وحدة استيطانية إضافية في القدس 2600 بناء "إسرائيل"أدانت تركيا بشدة، أمس، قرار : ).آي.بي.يو(

وأصدرت وزارة الخارجية التركية بياناً . تحقيق السالمالمحتلة، معتبرة أنها تضر باألسس الضرورية ل
 للنداءات الدولية "إسرائيل"نشره الموقع اإللكتروني لصحيفة زمان، قالت فيه إن تركيا تدين بشدة تجاهل 

واعتبرت أنقرة أن قرار بناء الوحدات االستيطانية . واستمرارها في بناء مستوطنات يهودية غير شرعية
وقالت الخارجية التركية إن  . بإلحاق أراضٍ فلسطينية محتلة بها"إسرائيل"حول أهداف يقدم أدلة جدية 

  .االستمرار في بناء المستوطنات لتقطيع الترابط بين األراضي الفلسطينية يضر بأسس السالم
  21/10/2011الخليج، الشارقة، 

  
  م من أيام اهللاصفقة تبادل األسرى بأنها يو ويصف القرضاوي يستقبل األسرى المحررين .41

 عضو المكتب السياسي بحركة ،زار وفد األسرى الفلسطينيين المحررين يرافقهم أسامة حمدان: الدوحة
ووصف القرضاوي صفقة تبادل األسرى  . يوسف القرضاوي في منزله.حماس، فضيلة الشيخ د

داعياً اهللا أن يفك .. همالفلسطينيين بأنها يوم من أيام اهللا، جاء على حين فترة من أعراس العرب وأفراح
أسر باقي إخوانهم من سجون االحتالل، وأن يرزق المقاومة الفلسطينية أسرى إسرائيليين جدد أمثال 

  .جلعاد شاليط يكون بهم فكاك سائر إخوانهم بمعتقالت االحتالل
  21/10/2011الراية، الدوحة، 
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  " تاريخ المقاومة الفلسطينيةاألروع في"صفقة األسرى : اإلسالميينمنتدى البرلمانيين  .42
 طالب المنتدى العالمي للبرلمانيين اإلسالميين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس باإلفراج :القاهرة

عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة، والذين بينهم أسرى محررون، مشيراً إلى أنه ال يعتقل أن 
وقال حسين إبراهيم، رئيس  .يبقى معتقلون في سجون السلطةتُعقد صفقات لتبادل األسرى مع االحتالل و

من العار أن تتكاتف الجهود الفلسطينية لإلفراج عن األسرى داخل : "المنتدى في تصريح صحفي له
  ".سجون االحتالل ويظل معتقلون في سجون السلطة

إلسرائيلي، واعتبر وثمن المنتدى صفقة تبادل األسرى، التي توصلت إليها حركة حماس مع االحتالل ا
أثبتت فشل " ، مشيرا إلى أنها"الصفقة باألروع في تاريخ المقاومة الفلسطينية"إبراهيم صفقة التبادل بأنها 

االحتالل الصهيوني بكل المساعدات األمريكية والحصار الذي تم فرضه على غزة في اختراق الطوق 
 ما يكشف القدرة الفائقة للمقاومة في األمني لحركة حماس والكشف عن مكان احتجاز شاليط، وهو

على الفصائل "وأضاف رئيس المنتدى العالمي للبرلمانيين اإلسالميين  .، كما قال"مواجهة إسرائيل
الفلسطينية في الوقت الحالي إنهاء الخالفات الداخلية، وتوحيد الجهود نحو التقدم بخطوات ثابتة لصالح 

سلطة عن أسلوب أخذ الرهائن من الفصائل الفلسطينية القضية واسترداد األرض، ويجب توقف ال
  .، على حد تعبيره"الموجودة على الساحة

  21/10/2011قدس برس، 
  

  صفقة األسرى انتصار للشعب الفلسطيني:  النمسافي  العربيةسفير الجامعة .43
ن تستمر في  أ"إسرائيل"ـأكد ميخائيل وهبة سفير جامعة الدول العربية لدى النمسا أنه ال يمكن ل: وام

 إلى مبادرة نهجها العدواني االحتاللي واالستيطاني ضاربة عرض الحائط بكل مبادرات السالم، مشيراً
وقال السفير في حديث لوكالة أنباء الشرق األوسط . السالم العربية التي لم تستجب لها حتى اآلن
 عن أمله باإلفراج عن جميع  للشعب الفلسطيني، معرباًالمصرية إن صفقة تبادل األسرى تعد انتصاراً

 أن خروج األسرى األسرى الفلسطينيين والعرب القابعين في السجون والمعتقالت اإلسرائيلية، معتبراً
  . الفلسطينيين خطوة نحو االتجاه الصحيح

  21/10/2011االتحاد، أبو ظبي، 
  

   المرحلة الثانية صفقة األسرى حتى إتمامتها مستمرة في رعايالقاهرة :في رام اهللاسفير مصر  .44
أكد سفير مصر لدى فلسطين ياسر عثمان أن مصر مستمرة في جهودها :  جمال جمال-القدس المحتلة 

  . لما تم االتفاق عليهلرعاية صفقة تبادل األسرى حتى إتمام المرحلة الثانية منها، وذلك وفقاً
 21/10/2011الدستور، عمان، 

  
  استغالل نجاح صفقة التبادل إلتمام المصالحةالبنا يحث مشعل وعباس على سيف اإلسالم  .45

 اتصالين أجرى انه ، القيادي بجماعة اإلخوان المسلمين، حسن البنااإلسالم أكد احمد سيف :القاهرة
هاتفيين بكل من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل ورئيس السلطة الفلسطينية محمود 

 انه حث القائدين على استغالل فرصة فرحة إلى ، مشيراًىاألسرعباس لتهنئتهما بنجاح صفقة تبادل 
إجراء المصالحة في اقرب وقت ممكن "الشعب الفلسطيني بالصفقة في إعادة اللحمة بين حماس وفتح و
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 البنا في تصريح خاص  للمركز الفلسطيني إلعالم الخميس أشارو ؟"حتى تكتمل فرحة الشعب الشقيق
ولوال وجود القيادات المحترمة  ...نانه على الدور المصري قيادة وشعباًامت"ن مشعل أكد له أ إلى 20/10

 عباس رحب أنوضح  أو ". تتمأن في مصر ونجاح الثورة المصرية العظيمة ما كان لهذه الصفقة أمثالكم
 إالنحن رغم اختالف الرؤى واأليدولوجيات : "باالتصال ووعده بإتمام المصالحة، ونقل عن عباس قوله

  ". المستنيرةأفكارهن االحترام والتقدير لإلمام الشهيد حسن البنا على  أكأنني
  20/10/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   األسرىرجل أعمال عربي يستعد لتمويل عملية أسر جديدة بعد مشاهدته لفرحة تحرير .46

يين لمبادلتهم بأسرى  لتمويل عملية أسر جنود إسرائيل أبدى رجل أعمال عربي استعداده التام مالياً:غزة
وأكد رجل األعمال الذي فضل  .فلسطينيين وعرب في السجون اإلسرائيلية، ضمن صفقات تبادل مشرفة

أن قراره هذا جاء بعد مشاهدته لالحتفاالت والفرحة في " صفا"عدم الكشف عن اسمه في حديث لـ
  .لي جلعاد شاليط أسيرا بالجندي اإلسرائي1027فلسطين بعد نجاح حركة حماس بمبادلة 

  20/10/2011، )صفا(نية  الفلسطيالصحافةوكالة 
  

   ال تجرؤ على االقتراب من مياهنا"إسرائيل": المصريةقائد القوات البحرية  .47
 أكد قائد القوات البحرية المصرية عضو المجلس األعلى للقوات المسلحة :العظيم  أحمد عبد-القاهرة 

 عن أسلحة تم  قريباًاإلعالن وسيتم  جديداًدخلت عصراً"ة  البحرية المصريأنالفريق مهاب مميش 
 اإلقليميةوعن نقل التوترات  ."تصنيعها في مصر لتكون نواة لصناعة أسلحة ثقيلة خالل األعوام المقبلة

، قال في حوار مع وإيران "إسرائيل" مياه البحر األحمر مثلما هو األمر بين إلىبواسطة بعض الدول 
هذا ال يؤثر " إن "ايالت" اإلسرائيليةاالحتفال بعيد القوات البحرية وذكرى تدمير المدمرة  لمناسبة "الراي"

، "، وهناك استعداد دائم لمواجهة أي خطر قد تتعرض له مصراإلقليميةعلى سيادة مصر على مياهها 
 السالم مع تل  معاهدةأنوأكد  ." المصريةاإلقليمية ال تجرؤ على االقتراب من المياه إسرائيل"مؤكدا أن 

 ألمن أبيب ال تلزمنا تحديد حجم تواجدنا في البحر األحمر، ألن القوات البحرية تفعل ما تراه صالحاً
  .الوطن، وال توجد أي دولة تحدد طريقة عمل القوات المصرية

  21/10/2011الراي، الكويت، 
  

  جاسوس جرابيل بال"إسرائيل" مبادلة السجناء المصريين في ىعلوافق ت الحكومة المصرية .48
 مبادلة السجناء ى عل، عصام شرف.في اجتماعه أمس برئاسة دالمصري وافق مجلس الوزراء 

وأكد بيان أصدره  .المصريين في السجون اإلسرائيلية بالجاسوس اإلسرائيلي المتهم إيالن جرابيل
 كلف مجلس ،ئيليةالمجلس أنه استجابة لمطالب أهالي المساجين المصريين الموجودين في السجون اإلسرا

 الالزمة إلعادة اإلجراءاتالوزراء وزارة الخارجية بالتنسيق مع جميع الجهات األمنية المعنية باتخاذ 
 واتخاذ ما ، بما في ذلك تبادل المتهم إيالن جرابيل مع هؤالء السجناء،هؤالء المساجين إلي أرض الوطن
  .يتطلبه ذلك من إجراءات قانونية

  21/10/2011األهرام، القاهرة، 
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  إحباط محاولة تهريب أسلحة إسرائيلية لمصر .49
إن سلطات األمن بمعبر طابا الحدودي :  مصريةقالت مصادر أمنية : محمد سليم سالم- سيناء ،القاهرة

بين مصر وفلسطين المحتلة أحبطت تهريب أسلحة آلية، صناعة إسرائيلية وأمريكية، وعدد من الطلقات 
إن األسلحة اآللية وجدت بمخبأ : وأضافت. رية كانت بحوزة سائق إسرائيليالنارية إلى األراضي المص

سري بصندوق خشبي بالسيارة التي كان يستقلها إسرائيلي وزوجته أثناء محاولتهما دخول األراضي 
وأقر المتهم بامتالكه األسلحة النارية .  في فلسطين المحتلة"إيالت"المصرية عبر المعبر قادمين من مدينة 

 الكشف عن أسباب تهريبها لألراضي المصرية، مدعيا أنه كان في طريقه لمقابلة أصدقاء مصريين دون
  .يعملون بإحدى الشركات السياحية بجنوب سيناء

  21/10/2011الخليج، الشارقة، 
  

   شاليط تعرقل المفاوضات اإلسرائيلية ـ الفلسطينيةصفقة: مصادر أميركية .50
 أميركية ودولية، أمس، عن قلقها من أن تكـون صـفقة تبـادل              أعربت مصادر : نظير مجلي : تل أبيب 

  .األسرى بين حكومة بنيامين نتنياهو وحركة حماس قد أدت إلى عرقلة المفاوضات حول التسوية
اإلسرائيلية، إن صفقة شاليط زادت من قوة حماس علـى          » معاريف«وقالت هذه المصادر، وفق صحيفة      

بفضل إصراره على التوجـه     ) أبو مازن (الفلسطيني، محمود عباس    حساب الشعبية التي اكتسبها الرئيس      
إلى األمم المتحدة طالبا االعتراف بفلسطين عضوا كامال، متحديا الموقف األميركي والضغوط الدوليـة              

الواليات المتحدة تتحفظ من التفاوض مع إرهابيين وتستهجن إطالق         «وأضافت هذه المصادر أن     . الشديدة
تلة الشديدين، ولكنها تستهجن أكثر لماذا رفضت إسرائيل إطـالق سـراح هـؤالء              سراح أسرى من الق   

فـإذا كـان هنـاك    . األسرى عندما طلب ذلك الرئيس عباس المؤمن بالسالم وأطلقتهم لمصلحة حمـاس    
  .، على حد قولها»استعداد لتحريرهم، فليكن لمصلحة قوى السالم وليس قوى اإلرهاب

 وزارة الخارجية األميركية، قد كشف أمس عن أن واشـنطن توجهـت             وكان مارك تينر، الناطق بلسان    
وقـال إن   . إلسرائيل بهذا االستهجان حالما راجعت قائمة األسرى الفلسطينيين المحررين فـي الـصفقة            

ولكنها تشكك في إمكانيـة أن تعـود هـذه          . اإلدارة األميركية تعتبر هذه القضية مسألة إسرائيلية داخلية       
  .بي على عملية السالمالصفقة بشكل إيجا

  21/10/2011، الشرق األوسط، لندن
  

   تعزز موقع حماس على حساب السلطة وعباس  شاليطصفقة :واشنطن بوست .51
األميركية في افتتاحيتها صفقة التبادل الستعادة      " واشنطن بوست "انتقدت صحيفة   :  ترجمة صفا  -واشنطن  

ز الطريق المسدود الذي آلت إليه عملية التسوية بل         الجندي غلعاد شاليط، معتبرة أنها لن تساهم في تجاو        
  .على حساب السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس" حماس"بالعكس كونها تعزز موقع حركة 

وأبدت الصحيفة تشاؤمها بالنسبة لقدرة قيادتي كال الجانبين على إظهار الـشجاعة الالزمـة السـتئناف                
  . المفاوضات السلمية
وزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو يستطيع اآلن تخفيف الطوق المفروض على قطـاع            ورأت أن رئيس ال   

  .مع تركيا ومصر" إسرائيل"غزة ما يقلل من التوتر الذي يعتري عالقات 
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وقالت المقالة االفتتاحية للصحيفة إن االبتهاج الذي طغى على استقبال األسرى المحررين وشاليط كـذلك               
، مـشيرةً إلـى أن إتمـام        "إسرائيل"نفراجا سطحيا لألزمة بين الفلسطينيين و     لدى ذويه ومسئوليه شكل ا    

  ".ضخ السم في شريان العالقة بين حماس وإسرائيل"الصفقة لم يكن سوى 
حتى رئيس السلطة محمود عباس فقد استقبل القتلة االنتحاريين العائدين من األسر بمخـاطبتهم             "وأضافت  

، منتقدةً في الوقـت     " يرجع إليه الفضل دائما في نبذ العنف       -عباس-لذي  أنتم أبطال الحرية والنضال، وا    
  ".ذاته تشجيعات األسيرة المحررة وفاء البس لألطفال على تنفيذ عمليات فدائية ضد إسرائيل

إلى أن عباس بترحيبه بالمحررين يرفض بذلك العودة للمفاوضات التي التزم بها            " واشنطن بوست "ولفتت  
 المتحدة واألوروبيين، في الوقت الذي يتعهد فيه مسئولون من حركـة حمـاس باختطـاف                أمام الواليات 

  .المزيد من الجنود اإلسرائيليين مستقبالً
وفي المقابل، تساءلت الصحيفة عن مدى عزم نتنياهو تخفيف الحصار عن قطاع غـزة بعـدما اسـتقبل        

  . بين حكومته وبين القاهرة وأنقرةجنديه األسير منذ خمس سنوات، والذي من شأنه قد يخفف التوتر
واختتم المقال االفتتاحي باإلشارة إلى أن نتنياهو فشل بدعم عملية التسوية لألمام بمخططه االسـتيطاني                
األخير في القدس، وعباس مصر على التوقف التام للنشاط االستيطاني اإلسـرائيلي ليعـود للتفـاوض،                

  . لحماس الستعادة شاليطأخيرا قدمت هديةً استثنائية" إسرائيل"و
  20/10/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

 
  2011 بليون دوالر نهاية 60الَدْين إلى : لبنان .52

 في 4نمواً نسبته «توقع وزير المال اللبناني محمد الصفدي، أن يسجل االقتصاد نهاية هذه السنة : بيروت
 بليون دوالر نهاية 60سيصبح «ن أن الدين العام وأعل. »المئة، بعدما كان صفراً في المئة في مطلعها

  .»الماضي) يونيو( بليون نهاية حزيران 52.6السنة، مقارنة بـ 
عازمة على « ألقاها في مقر جمعية تجار بيروت، أن الحكومة 2012وأكد في محاضرة عن موازنة 

ات النظر حول طريقة تأمين التغطية الصحية لجميع اللبنانيين، بغض النظر عن االختالف في وجه
كانت لها إيجابياتها «واعتبر أن السياسة النقدية المتوافق عليها منذ تسعينات القرن الماضي، . »تطبيقها

كلفة هذا االستقرار باهظة «، لكن رأى أن »وسلبياتها إذ وفّرت وال تزال استقراراً نقدياً نحتاج إليه
، وهو 2012 باليين دوالر عام 4فة خدمة الدين إلى وأرقامها تضغط على الموازنة العامة، إذ تصل كل

سياسة الفوائد المرتفعة شجعت االقتصاد الريعي وعطلت «كما لفت إلى أن . »سبب العجز في الموازنة
قررت تشكيل الهيئة العليا إلدارة الدين العام، كما بدأت الوزارة «وأعلن أن الحكومة . »االقتصاد المنتج

يتضمن نفقات  «2012وأوضح أن مشروع موازنة عام . »لعام للمرة األولىتفعيل مديرية الدين ا
استثمارية في البنية التحتية خصوصاً مد أنابيب الغاز تحضيراً إلنشاء مصانع إنتاج الكهرباء بواسطة 

بات ضرورة قصوى وستنطلق الحكومة في تنفيذ «وشدد على أن إنشاء السدود . »الغاز لخفض الكلفة
  .»هذا المشروع

  21/10/2011، الحياة، لندن
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  !لمن الغلبة؟: دول أربع في فلسطين .53
  أسعد عبد الرحمن. د

، "دولـة المـستوطنين   "، وثانيتهـا    "دولة إسرائيل "أوالها  : أربع دول " فلسطين التاريخية "عملياً، هناك في    
هـو  " يهودية الدولـة  "أدركت الدولة األولى، أن مصطلح      ". دولة غزة "، ورابعتها   "دولة رام اهللا  "وثالثتها  

 الداعي لعودة الالجئين الفلسطينيين في أقرب فرصـة        194الشعار األنجع إلنهاء مضمون القرار األممي       
والمصطلح نفسه يتضمن أيـضاً     . ممكنة والتعويض عن األضرار التي لحقت بهم جراء اللجوء القسري         

 ومحاولة جـذب     ، "الدولة اليهودية  " من وطنهم بزعم الحفاظ على نقاء      48توجه اسرائيل لطرد فلسطينيي     
وبعيداً عن التهوين أو التهويل بخصوص مكامن القـوة اإلسـرائيلية           . مزيد من يهود العالم إلى إسرائيل     

القائمة على نظرية األمن المطلق، والحدود اآلمنة، واستخدام القوة المفرطة، وتأمين كافة مظاهر الدعم              (
 عاماً على وجود الدولـة الـصهيونية يمكـن القـول إن هنـاك               63 إال أنه وبعد  ) والمساعدة الخارجية 

واحد، األمر الذي يجعل اإلسرائيليين يتخوفـون       " مجتمع"إسرائيلية ألنه لم تتبلور بعد حقيقة       " مجتمعات"
بل إن عدداً من قادة إسرائيل السابقين وبعض المفكرين اليهود          . دولتهم ومن زوال كيانهم   " شيخوخة"من  

-فشيخوخة إسـرائيل تبـدو      . عبروا عن هواجس حقيقية على هذا الصعيد      ) ى هؤالء الرواة  والعهدة عل (
انقسام األحزاب الرئيسية وتراجع قوتها، وتشظي      :  واضحة في حالة المؤسسات التي أقامت الدولة       -حالياً

  .البنية السياسية االجتماعية وهزيمتها كإطار جامع للرؤية األحادية للهوية
 حتى اللحظـة هـو عـام       2011وربما يكون   ). المستعمرين" (المستوطنين"، دولة   ")الفتية("الدولة الثانية   

الذين نجحوا، عبر الكنيست اإلسرائيلي، بإصـدار وابـل مـن القـوانين             " للمستوطنين"الظهور األكبر   
ن داخل الدولة، يـشكلو   " دولة"وبذلك، أضحى المستعمرون    . والمبادرات العنصرية الفاشية غير المسبوقة    

تملك السالح، ورجاالتها موجـودون     " دولة. "قوة ضغط سياسية قوية سواء في الحكومة أو في الكنيست         
كثيراً ما يغـض النظـر عـن        " جيش الدفاع "في الفروع األكثر حساسية في اإلدارة في إسرائيل، وبات          

فـي جامعـة بـن      وفي هذا السياق، يقول البروفسور أورن يفتاحئيل، األسـتاذ          . أعمالهم غير القانونية  
المستوطنون باشروا عن طريق الكنيست ضم دولة إسرائيل إلى المستوطنات، وذلك بعـد أن              : "غوريون

ضاقوا ذرعاً بالجدل اإلسرائيلي الال نهائي في شأن مسألة ضم المستوطنات إلى الدولـة، بمعنـى أنـه                  
بضم الدولة إليها، خطـوة بعـد   المناطق المهودة تقوم "، فإن   "المناطق"عوضاً عن أن تقوم إسرائيل بضم       

المشكلة المركزية هنا ليست المستوطنين، ألن      : "بالقول" دولة المستوطنين "ويفسر يفتاحئيل تعاظم    ". خطوة
هؤالء يشكلون أقلية ضئيلة نسبياً وأيديولوجياً، إنما المشكلة البنيوية هي في النخب السلطوية، العـسكرية               

المبادرات ) عبر(ون توقف أو كلل نشاطات المستوطنين وأعمالهم        واالقتصادية، التي تدعم وتشجع من د     
وربما األهم هو أن الغالبية الصامتة في إسرائيل تقبل من دون أي اكتراث عمليـة          . والتشريعات القانونية 
ـ       ". الضم المعاكس هذه   إقامتهم لميليشيا خاصة   " مملكة المستوطنين "وما يؤكد حقيقة وجود ما بات يعرف ب

ـ      )باروخ مارزل (ا، وفق إعالن قائدها     بهم هدفه  تهديـد  "، حماية أحياء في جنوب تل أبيب مما وصف بـ
): أوري أفنيري (ويقول عضو الكنيست األسبق     ). من الفلسطينيين (المنطقة  " تنظيف"ومن أجل   " الالجئين

لذا، ال  ". نينالمفهوم الخفي لسيل القوانين األخيرة في الكنيست هو ضم دولة إسرائيل إلى مملكة المستوط             "
، في استعداد معظـم اإلسـرائيليين       "يديعوت أحرونوت "، أحد كبار معلقي صحيفة      "سيفر بلوتسكر "يشك  

ـ  ال "لكن الدولة التي يقصدونها، كمـا يقـول،         ". التسليم بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل      "حالياً، ل
حية الجغرافية، أو مـن النـاحيتين الـسياسية         تختلف كثيراً عن السلطة الفلسطينية الحالية، سواء من النا        
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والعسكرية، والدليل على ذلك هو أن أقلية من بين اإلسرائيليين، وفقاً الستطالعات الرأي العـام، تؤيـد                 
 ألف مستوطن من الضفة الغربية، أو تدعم انسحاب الجيش اإلسـرائيلي مـن              200 و 150إجالء ما بين    

قامة خط حدودي جديد في مدينة القـدس، أو تحويـل المنـاطق             قواعده العسكرية في غور األردن، أو إ      
  ".إلى بلد يستوعب مئات اآلالف من الالجئين الفلسطينيين وخصوصاً من مخيمات لبنان) المحتلة(

، "بالمـستوطنات "وهي دولـة مليئـة      ! ، ضمن إطار الضفة الغربية المحتلة     "رام اهللا "الدولة الثالثة، دولة    
  . من المستعمرين، عالوة على الحواجز والمعابر والجدار" اسكانه"وعرضة العتداءات 

الفلسطينية المحاصرة التي ترفع شعارات تحرير كامل التراب        " الدويلة"،  "غزة"والدولة الرابعة هي دولة     
  .الفلسطيني، وتجيد فن عقد التحالفات اإلقليمية، وإبرام هدن قد تكون طويلة مع إسرائيل

وفـي مقـال حـديث لـه، يـزعم          . ستا محل جزع إسرائيلي، حالياً على األقل      والدويلتان األخيرتان لي  
، من جامعة تل آبيب، أن التجارب التاريخية السابقة تدل علـى أن الـضفة               "جدعون بيجر "البروفيسور  

والقطاع ال يمكن أن تكونا دولة واحدة زمناً طويالً، وأنهما ستنفصالن لتصبحا دولتين عـربيتين، حيـث          
ن في العالم على االعتراف باالستقالل الفلسطيني، وبموازاة ذلك توقع الـسلطة الفلـسطينية              يحثو: "يقول

لكن هل دولـة منقـسمة   : ثم يتساءل". في غزة للتوحد والعمل السياسي المشترك) حماس(على اتفاق مع  
 يبدو، أننـا    الوضع الحالي كما  : "شطرين، بينهما دولة أخرى، تستطيع البقاء زمناً طويالً؟ ليجيب بالقول         

نواجه رسم دولة جديدة على خريطة العالم يميزها من جملة ما يميزها أنها مؤلفة من جزأين بال صـلة                   
ثم يضيف الكاتب أنه عالوة على جميع االختالفات السياسية، وسواء أكان هـذا   ". مناطقية برية أو بحرية   

يبدو أنه،  : "دوم ذلك الوضع؟ ويختم بالقول    هل يمكن أن ي   : جيداً أو سيئاً إلسرائيل، فإن السؤال المثار هو       
 وبرغم حقيقة أن هاتين المنطقتين هما نتاج احتالل         -في النهاية، وبسبب الفرق البارز بين غزة ورام اهللا          

 ستنشأ في نهاية األمر دولتان عربيتان داخـل أرض          - دون أي أساس سابق للوحدة       1948عسكري في   
ية وهي أكثر تعلقاً بمصر والبحر المتوسط، ودولة الجبـل المتعلقـة            دولة غزة البحرية والساحل   : إسرائيل

  "!بالمملكة األردنية وبالشرق
حقيقيتان قويتـان وتملكـان مقومـات       " دولتان"ختاماً، ال يمكن تجاهل أن الدولتين، األولى والثانية، هما          

 على الجلوس معاً والتصالح حد      الثالثة والرابعة، " الدولتين"قادة  " ليجبر"، ويكفي هذا السبب     "السوبر بور "
وبدون ! وحلفائها" السوبر"لمواجهة الدولة اإلسرائيلية    ) مجرد فرصة ( فرصة   -فعلًا-التوحد إذا هم أرادوا     

  !وحتى إشعار آخر... ذلك، ستبقى الغلبة للدولتين األولى والثانية
  21/10/2011، االتحاد، ابوظبي

  
  وقيت المثاليالدور الوظيفي والت.. صفقة تبادل األسرى .54

  محمود عبد الرحيم
إلـى  ' الوفاء لالحرار 'اختيار مسمى جديد لصفقة تبادل األسرى بين حركة حماس والكيان الصهيوني هو           

وابراز الدور المصري إعالميـا فـي هـذه الـصفقة           ' صفقة شاليط 'جانب المسمى المتداول منذ سنوات    
هذه الصفقة، أو باالحرى الدور الوظيفي لها في        واالشادة الممتنة من كل األطراف، يعكس تماما ما وراء          

  .هذا التوقــيت الذي فاجأ الجميع، لكنه يبدو محسوبا بدقة، وربما مثاليا
فثمة حاجة داخلية لكل من حماس وإسرائيل والسلطة العسكرية االنتقالية في مصر لمثل هذا االنجاز الذي                

راء الكواليس كل من تركيا وقطر وسـورية الـذين          يتم تسويقه، ويتصدر مشهده الثالثة معا، فيما يقف و        
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أتت اسماؤهم عرضا كمستقبلين للمبعدين، بينما لعبت كل منها دورها المطلوب في الصفقة علـى مـدى                 
سنوات بقيادة المخرج األمريكي المنوط به إدارة كل ما يتعلق بشؤون المنطقة، ورعاية مصالح الكيـان                

  .االستراتيجيةالصهيوني التى تصب في خانة مصالحه 
ومن حيث التوقيت، فالوضع االقليمي في حالة اضطراب شديد، في ظل ربيع الثورات العربية الـذي ال                 
تُعرف وجهته حتى اآلن، والجبهة الداعمة لحركة حماس وفي مقدمتها إيران تحت مرمـى االسـتهداف                

 يهدأ، وتصعيد سـعودي     األمريكي كلما اقتربت من انجاز مشروعها النووي، وسط تحريض إسرائيلي ال          
عبر عن نفسه في اتهام طهران األخير بالتخطيط الغتيال سفير المملكة بواشنطن، فيمـا تبـدو سـورية                  
الرسمية في أضعف حاالتها مشغولة بمحاولة إنهاء االنتفاضة الشعبية المستمرة منذ عدة أشهر، و اتخـاذ                

حو يفقدها ديناميكية الدور الذى اعتـادت أن        موقف الدفاع في مواجهة الضغوط الدولية المتزايدة، على ن        
  .تلعبه، وما كانت تمثله من رقم صعب في معادلة اتخاذ القرار على صعيد الملف الفلسطيني

وربما هذا يفسر المرونة التى ابدتها حركة حماس في هذه الصفقة، والتعامل مع الموقف علـى أرضـية                
 األقصى، عكس ما كان مطروحا سابقا، من االصـرار          السياسة، أى القبول بالممكن وليس التمسك بالحد      

على اطالق القيادات الفلسطينية الكبيرة كمروان البرغوثي واحمد سعدات، ورفض عمليـة االبعـاد ألي               
فلسطيني خارج موطنه، وتزامنية التبادل وليس المرحلية، وعوضت هذه الخسائر أو التنازالت التفاوضية             

ألمر كانتصار تاريخي كبير، يتجاوز منظور اطالق جنـدي إسـرائيلي           بحملة إعالمية وسياسية تظهر ا    
بشكل تبادلي إلى الوفاء للمقاومة والعمل على تحرير المقاومين، على نحو يستحق االحتفـاالت الـشعبية                
الحاشدة التى يتصدرها قادة حماس في الخارج والداخل، وهذا جانب من الحقيقة التـى يقـف وراءهـا                  

 الحدث لترميم شعبية حماس، وسط جماهير ضجت من الحصار والمعانـاة اليوميـة              الرغبة في استثمار  
  .المتزايدة، وفشل جهود المصالحة الفلسطينية التى تنال من قوة وحدة الموقف الفلسطيني

وأيضا يبدو االحتفاء الواسع بهذه الصفقة كما لو كان رغبة حمساوية في الرد بفعل مدو علـى الحركـة                   
ام بها رئيس سلطة الحكم الذاتي محمود عباس بالذهاب إلى مجلس األمن لطلـب إعـالن                اآلحادية التى ق  

الدولة الفلسطينية، وما صاحبها من حملة دعائية صاخبة تصور األمر على أنها معركة استقالل حقيقية،               
أنه يصطف إلـى    ) حماس(وليست لعبة ترميم شعبية منهارة وتبرير استئناف التفاوض، واظهار الخصم           

  .انب أمريكا وإسرائيل في مناهضة حلم الدولة المستقلةج
وربما مسارعة عباس إلى مؤتمر صحفي يتحدث فيه عن أن أي تفاوض قادم سيشمل صفقة إطالق عدد                 
أكبر من األسرى، بما فيها القيادات السياسية البارزة، يكشف تهيئة المسرح للعودة للمفاوضات، باستغالل              

ة التواقة إلى عودة ذويهم من السجون اإلسرائيلية، وإرسال رسـالة مكايـدة             مشاعر الجماهير الفلسطيني  
أنكم لم تفعلوا أكثر مما يمكن أن نفعل، ولم تنجزوا الـشيء العظـيم، فملـف                ' فورية إلى حماس مفادها   
  .'األسرى ال يزال مفتوحا

ا تعوض ما فشلت فيه     وعلى الصعيد اإلسرائيلي، تبدو الصفقة عملية ناجحة لحكومة نتيانياهو ومفاوضيه         
آلة الحرب، خاصة مع عدم الرضوخ لشروط حماس العديدة، واتخاذ اجراءات ال تظهر إسرائيل بمظهر               
الضعيف المستسلم لخصمه كاإلبعاد لبعض األسرى، والمرحلية واالعتراض على اطالق اسماء بعينهـا،             

رة، و استرداد كرامة ضائعة فـي       وهو ما يساعد في تسويق الصفقة محليا كمعركة ارادة إسرائيلية منتص          
حرب غزة، واستعداد الحكومة للدفاع عن أى مواطن يتعرض لخطر، وتقديم أية تضحيات مـن أجلـه،                 
على نحو يخفف من الضغوط الشعبية المتزايدة على نتيانياهو، فضال عن اعتبار مفاوضات اطالق شاليط               
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طالمـا لـم    ' الجزرة' الفصيل الممانع ب   تمرين على استقطاب حماس إلى دائرة التفاوض، وترويض هذا        
وحدها، األمر الذي قد يدفع بجبهة محمود عباس إلى الهرولة، وتقديم التنـازالت حتـى ال                ' العصا'تصلح

. يفقد وظيفية دوره التي تعطيه أفضلية على صعيد ملف الصراع العربي الصهيوني في شقه الفلـسطيني               
تفادة متحققة من وراء هذه الصفقة، خاصة إذا ما ربطنا بينها           وإذا ما أتينا إلى الجانب المصري، فثمة اس       

وبين االعتذار اإلسرائيلي عن قتل جنود مصريين على الحدود وعدم التصعيد إزاء حادث اقتحام السفارة               
الصهيونية في مصر، وعبارات الغزل االسرائيلي واألمريكي للمجلس العسكري الحاكم في مصر، فيمـا              

حاد للسلطة االنتقالية العسكرية داخليا، على خلفية تعطيل مسيرة الثورة وأهدافها وعدم            يتصاعد االنتقاد ال  
الرغبة في انجاز التحوالت الجذرية المأمولة، التى من بينها اعادة بناء التحالفات الدولية واالقليمية، وفك               

  .االرتباط بكل من واشنطن وتل ابيب وانتهاج سياسة خارجية ذات استقاللية
 هذا الحدث إذا ما تم إبرازه إعالميا، بالترافق مع اإلعتذار اإلسرائيلي واالشادات المختلفة بالـدور                فمثل

المصري، فسوف يصب، حسبماُ يراد له، في خانة تصدير صورة ايجابية عن المجلس العسكري الحاكم               
هر القـوى والنـاجح     وجهاز االستخبارات المتهم بالفشل في ادارة الملفات االستراتيجية، وتظهرهما بمظ         

والقادر على انجاز ما لم يتحقق في ظل حكم الديكتاتور المخلوع مبارك، أو على يـد أطـراف اقليميـة                    
ودولية أخرى، وكأن ثمة نجاحا في استعادة الدور االقليمي لمصر، واختالفا في النهج واالدارة، ولـيس                

  .التخوف، وأنما االرتياح والمباركةاستكمال مسيرة ومسار ال ترى فيه امريكا وإسرائيل ما يستحق 
  21/10/2011، القدس العربي، لندن
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  صالح النعامي
  

كثيرة هي األوصاف التي أطلقتها النخب اإلسرائيلية على صفقة تبادل األسرى التي وقعتها حركة حماس               
 أسيرا فلسطينيا مقابل الجندي اإلسـرائيلي جلعـاد         1027مع إسرائيل، والتي ضمنها سيتم اإلفراج عن        

ـ              اتفـاق  "شاليط، الذي َأسرته المقاومة الفلسطينية قبل أكثر من خمس سنوات، فهناك من وصف الصفقة ب
، على اعتبار أنها الصفقة التي أطلقت إسرائيل ضمنها العدد األكبر من األسرى مقابـل جنـدي                 "الخنوع

أن الرأي العام اإلسرائيلي ظّل بمجمله يؤيد الصفقة ويبدي تضامنًا كبيـرا مـع              إسرائيلي واحد، صحيح    
عائلة شاليط، والذي وجد تعبيره في مظاهر الفرح والتضامن مع العائلة التي وثقتهـا وسـائل اإلعـالم                  

  .اإلسرائيلية، لكن في المقابل هناك الكثير من النخب التي أبدت اعتراضها الشديد على الصفقة
  وي الردعتها

أحد أهم المسوغات التي قدمتها النخب التي تعارض الصفقة بشدة التأكيد على أن هذه الـصفقة سـتعمل                  
على تهاوي الردع في مواجهة المقاومة الفلسطينية، ويقول موشيه يعلون، نائب رئيس الوزراء ورئـيس               

 التصويت عليها في الحكومـة أن       هيئة األركان السابق، أحد الوزراء الثالثة الذين عارضوا الصفقة لدى         
مثل هذه الصفقة ستشجع الشباب الفلسطيني على االنخراط في ُأطر العمل المقاوم، على اعتبار أنه عندما                
يعي الشاب الفلسطيني أنه سيتم تحريره من السجن مهما كانت التهمة التي ُأدين بها، فإن هـذا سـيجعله                   

  .يقدم على العمل بكل طمأنينة



  

  

 
 

  

            29ص                                     2299:                العدد21/10/2011الجمعة  :التاريخ

 أن الصفقة ستؤدي حتما إلى تعزيز المقاومة الفلسطينية بشكل جذري، حيث يضرب مثالًـا               ويرى يعلون 
واحدا على طابع القيادات التي سيفرج عنها، ويشير إلى يحيى السنوار، أبرز قادة األسرى الذين سيفرج                

ذرا مـن أن اإلفـراج      عنهم في الصفقة، ويصف يعلون السنوار بأنه أبرز عقلية للمقاومة الفلسطينية، مح           
عن مثل هذه القيادات سيمثل سهما مرتدا إلى نحر إسرائيل ومستوطنيها، ويستند المعارضون للصفقة إلى               

مـن األسـرى   % 62، والتـي توضـح أن حـوالي    "الشاباك"إحصائية قدمها جهاز المخابرات الداخلية     
ألسرى يعودون لالنشغال بالعمل المقاوم، في نفس       الفلسطينيين الذين يتم اإلفراج عنهم في صفقات تبادل ا        

الوقت فإن النخب التي عارضت الصفقة تشير إلى الجانب الرمزي في الصفقة، والتي تكرس االنطبـاع                
بأن إسرائيل ونخبها الحاكمة ال تفهم إال لغة القوة والقوة فقط، مما يستدعي من القوى الفلسطينية مواصلة                 

  .مة القوة على اعتبار أنه الخيار األمثل في مواجهة إسرائيلاالستثمار في مجال مراك
  حماس وأبو مازن في ظالل الصفقة

إن أحد أبرز االنتقادات التي توجه للصفقة تقوم على أساس أن هذه الصفقة تمثل دفعة هائلة جدا لحركـة                   
ربة قاصمة ألبـو مـازن      حماس وتعزيزا لشعبيتها أمام الرأي العام الفلسطيني، في الوقت الذي تمثل ض           

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

 في تعزيز مكانة حماس على حسابه عبر التوصـل لـصفقة            إال أن هذا ال يعني أن تسهم إسرائيل تحديدا        
تبادل أسرى على هذا النحو، على اعتبار أن أبو مازن يرفض المقاومة المسلحة وحتى المقاومة الشعبية                
التي تمثل تحديا إلسرائيل، من هنا فإن هناك الكثير من األفكار التي تطرح إسرائيليا لمعالجـة األمـر،                  

يدعو إلى إطالق سراح أسرى فلسطينيين والتشديد على أن هذه الخطوة تأتي من أجل              حيث أن هناك من     
تحسين مكانته، لكن مثل هذا االقتراح صدر بشكل أساسي عن إعالميين ومعلقين وجنراالت متقاعـدين،               

  .وال توجد مؤشراتٌ على أن النخب الحاكمة ستتبنَّاه حتى اآلن
  لماذا الصفقة؟

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

  :الصفقة، ويمكن رصد هذه األسباب على النحو التالي
1-      ر عنه يـورام كـوهين رئـيس جهـاز              انعدام فرص تحرير شاليط بالوسائل العسكرية، وهذا ما عب
، حيث أن إسرائيل فشلت في الحصول على معلومات استخبارية تساعد علـى تنفيـذ عمليـة                 "الشاباك"

التحرير، في نفس الوقت فإن جميع المستويات العسكرية ذات العالقة قـد أكَّـدت أن الحـصول علـى                   
  .ير شاليط على قيد الحياةالمعلومات االستخبارية لن يضمن تحر

 التحوالت الهائلة التي يمر فيها الوطن العربي في عصر ثورات التحول الديمقراطي والتـي جعلـت      -2
القيادة اإلسرائيلية تخشى أن تؤدي هذه التحوالت إلى إسدال الستار على أي إمكانية لإلفراج عن شاليط،                

المصري لعب دورا حاسما في التوسـط للتوصـل لـصفقة      فعلى سبيل المثال تدرك إسرائيل أن الجانب        
شاليط، وفي نفس الوقت ال يوجد هناك ضمانة أن تبقى صيغة الحكم القائمة حاليا في مصر ألمد بعيـد،                   
حيث تخشى تل أبيب أن تسفر االنتخابات التشريعية والرئاسية القادمة في مصر عـن مجـيء حكومـة                  

واضح، وبالتالي لن يكون من مصلحة هذه الحكومة التوسـط مـن أجـل              تناصب إسرائيل العداء بشكٍل     
  .إطالق سراح شاليط



  

  

 
 

  

            30ص                                     2299:                العدد21/10/2011الجمعة  :التاريخ

 التعاطف الجماهيري الواسع داخل إسرائيل مع شاليط وعائلته، في نفس الوقت فإن هناك مخاوف من                -3
لقتاليـة  أن يؤدي بقاء شاليط في األسر إلى تراجع الدافعية لدى الشباب اإلسرائيلي للتطوع في الوحدات ا               

  .للجيش اإلسرائيلي
 هناك من يعتقد أن حماس نتنياهو ووزير حربه إيهود باراك للصفقة يرجع بشكٍل أساسي إلى نيتهمـا                  -4

مهاجمة إيران، على اعتبار أن هذه الخطوة تتطلب تنظيف الطاولة من كل الملفـات، وضـمنها ملـف                  
  .أعقاب مهاجمة إيرانشاليط، على اعتبار أنه سيكون من الصعب تحرير شاليط في 

قصارى القول أن هناك جملة من الظروف التي دفعت نتنياهو والنخبة السياسية الحاكمة في تـل أبيـب                  
إلعادة تقييم موقفها من صفقة تبادل األسرى، مع العلم بأن نتنياهو في كتبه ومقاالته اعتبر صفقات تبادل                 

  .سطينيين لمواصلة النضال ضد إسرائيلاألسرى مع الفلسطينيين تمثل أخطر مصدرٍ لدفع الفل
  19/10/2011، موقع االسالم اليوم

  
  "لإسرائي"كيف ستؤثر صفقة شاليط على الوضع األمني لـ  .56

   تال ليف رام-إيالل شاحر
تقوم الحكومة اإلسرائيلية في أعقاب صفقة التبادل، بالنظر إلى الثمن األمني الذي ستدفعه جراء إطـالق                

  .طيني من أصحاب المؤبدات والمحكومات العالية أسير فلس450سراح 
وإن كانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت واستعدت من جانبها، أنها ستبذل قصار جهـدها، لمنـع هـؤالء                  
المحررين من العودة للعمليات ضد إسرائيل، وذلك من خالل وضعهم تحت مراقبة ورصد دائم من قبـل                 

 رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو بهذا التعهد، وحذر         أجهزة السلطة، وبالرغم من ذلك لم يكتفي      
  .من أن أي محرر فلسطيني سيعود للمقاومة والعمليات ضد إسرائيل، فإن دمه سيصبح مهدوراً ال محال

وتشير التقديرات اإلسرائيلية أنه من الممكن مقاومة أي عملية تصعيد أمنية ضد إسرائيل، من قبل هؤالء                
بالرغم من معرفتهم أن مثل هذه الصفقة قد تشجع مستقبالً عمليات خطف أخرى، وسـنعود               المحررين، و 

إلى نفس الكرة إلطالق سراح أسرى كانوا سبباً في مقتل العديد من اإلسرائيليين، ومع ذلك فأن التقديرات                 
ـ         ى أرض في المؤسسة األمنية اإلسرائيلية ال تعتقد بأن إطالق سراح هؤالء سيتمخض عنه أي تغيـر عل

الواقع، واألجهزة األمنية من جانبها تنظر إلى األمام بعد إتمام هذه الصفقة، وتتساءل ما هي المـدلوالت                 
اإلستراتيجية للثمن الباهظ الذي دفعته إسرائيل في هذه الصفقة، هل يا ترى ستقوم حماس بإصالح بنيتها                

 مدى ستؤثر ذلك على موقف السلطة       في الضفة الغربية من أجل القيام بعمليات خطف جديدة؟، وإلى أي          
  .الفلسطينية، والتي من مصلحة إسرائيل الحفاظ على قوتها ومكانتها

مسئولين في وزارة الجيش اإلسرائيلي يعتقدون بأنهم جاهزون ألي سيناريو مستقبلي، وبأنه لـن يكـون                
سرائيلي مثل  هناك أي تغير ملحوظ على أرض الواقع، ومن جانبهم صرح ضباط سابقون في الجيش اإل              

والذي شغل قائد فرقة قطاع غزة، أن كل من ال يصوت لصالح الـصفقة هـو إنـسان                  " شموليل زكامي "
يتهرب من المسئولية لقد كان من المفترض إنهاء األمر منذ فترة لقد شكل هذا األمر عبئاً ثقـيالً علـى                    

  ستستمر فـي نهـج االختطـاف،       اإلستراتيجية اإلسرائيلية، في نهاية المطاف الجميع متفقون بأن حماس          
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وعلى الجيش اإلسرائيلي أن يقوم بدفع ذلك، وعلى الحكومة أن تثبت للجميع بأن خطف الجنود أمر غير                 
  .رابح ولن يؤتي ثماره

  إذاعة الجيش
  20/10/2011موقع عكا اون الين، 
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