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في المستوطنات وهو بنـاء     " البناء الحكومي "الخارجية الكولومبية ماريا أنجيال هولغوين باستعداده وقف        
في المستوطنات، الذي يعتبر البناء األساس في المستوطنات،        " الخاص"ه وقف البناء    هامشي كليا، ورفض  

  .إذ أن البناء الخاص يعني أيضا بناء جمعيات استيطانية ضخمة تبني آالف البيوت االستيطانية سنويا
هو وكانت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية ادعت في عددها الصادر أمس، أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي نتنيا             

  .استجاب لمبادرة طرحتها كولومبيا فيما لم يعط الرئيس الفلسطيني محمود عباس جوابا حتى اآلن
وأضافت الصحيفة أن نتنياهو أعرب عن استعداده لتجميد االستيطان على األراضي الحكوميـة مقابـل               

علـى أراض   موافقة عباس على العودة لطاولة المفاوضات المباشرة، علما بأن معظم االستيطان يجري             
  .خاصة

وكان الرئيس الكولومبي خوان منوال سانتوس  قد قدم مبادرة سياسية بهدف اختراق الطريق المـسدود                
وقبل وصول عباس اتصل نظيره الكولـومبي بـوزيرة          .الذي وصلته عملية السالم في الشرق األوسط      

األمر الـذي لـم تعارضـه       الخارجية االميركية هيالري كلينتون مقترحا التوسط بين إسرائيل وفلسطين          
  .كلينتون بل وشجعته

واتصل الرئيس الكولومبي مع نتنياهو، حيث أعرب عن نيته التعاون إلنجاح المبادرة الكولومبية، فيمـا               
  .امتنع عباس على األقل عن إعالن معارضته لهذه المبادرة

فـي رام اهللا الـرئيس      وحسب ما كشفته هآرتس التقت وزيرة الخارجية الكولومبية، الثالثاء الماضـي،            
الفلسطيني محمود عباس وعرضت عليه عدة صيغ تسهل اجتماعه مع نتنياهو بما في ذلك تنظـيم لقـاء                  
سري بين االثنين في المنطقة او باستضافة كولومبيا أو كبديل عن مثل هذا اللقاء بداية مفاوضات علـى                  

 الرئيس الفلسطيني إنه ال يعـارض       وفي إطار االجابة قال   . مستوى منخفض، وفق الصحيفة اإلسرائيلية    
استئناف المفاوضات، لكن مثل هذه الخطوة تلزم نتنياهو باتخاذ خطوات تتعلق بالنباء االستيطاني بعيـدة               
عن كونها لفتة حسن نية رمزية، بحيث تمكن هذه الخطوة الفلـسطينيين تقـديم إنجـاز للـرأي العـام                    

  .الفلسطيني
إلسرائيلي الكبير قوله إن وزيرة الخارجيـة الكولومبيـة قالـت           ونقلت الصحيفة عمن أسمته بالموظف ا     

لنتنياهو إنها وجدت الرئيس عباس في مزاج متعكر، وقد بدا خالل االجتماع يائسا ومحبطا، هذا التقيـيم                 
الذي أيد الكثير من التقارير التي تلقتها اسرائيل في الفترة االخيرة من العديد من الدبلوماسيين والسياسيين                

  .ربيينالغ
إنه معني جدا بذبحي ألنني الشخص الـذي        "وتحدث عباس خالل االجتماع بحدة كبيرة عن نتنياهو قائال          

  ".يشكل خطرا كبيرا على إسرائيل هذه األيام
وعادت وزيرة الخارجية الكولومبية خالل اجتماعها بنتنياهو وكررت تهديدات عباس تقـديم اسـتقالته،              

ليست المرة االولى التي يهدد فيها عباس باالسـتقالة ولـن تكـون             "القول  األمر الذي رد عليه نتنياهو ب     
  ".األخيرة

وكانت المفاجأة حين اقترح نتنياهو أنه اذا ما قرر عباس العودة للمفاوضات، ستعمد إسرائيل إلى تجميـد                 
 بواسـطة   البناء االستيطاني الممول حكوميا والمقام على األراضي الحكومية، مع استمرار البناء المنفـذ            

  .مستثمريين خاصيين وعلى اراضي خاصة
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ووفق هآرتس، فإن موظفين إسرائيليين كبار يعتقدون أن الرئيس الفلـسطيني غيـر معنـي باسـتئناف                 
المفاوضات بل االستمرار في خطوته المتعلقة باألمم المتحدة، االتجاه الذي تعزز لديه في اعقاب صـفقة                

  .تبادل االسرى
نتنياهو لم يقترح تجميدا جديدا لالستيطان وان موقف اسرائيل لـم           "قرير هآرتس   مكتب نتنياهو رد على ت    

  ".يتغير، ويقضي باستئناف المفاوضات فورا بدون شروط مسبقة
  22/10/2011، الغد، عّمان

  
  المفاوضات لن تؤثر على المصالحة: عباس .2

ال، فلن تؤثر على قال رئيس السلطة محمود عباس إنه ال يوجد مفاوضات حاليا، وإن تمت مستقب
  .المصالحة، ألنها تبقى قضية داخلية ووطنية وبها مصلحة وطنية عليا

ال يوجد ما يمنع االلتقاء برئيس المكتب السياسي "وبين أثناء لقائه رؤساء تحرير الصحف في مصر أنه 
لحركة حماس خالد مشعل ذلك إطالقا، ومطلوب أن نبحث مع بعضنا البعض ما نحن مقدمون عليه، 
فهناك مجموعة من المسائل ال بد من النقاش بها، وفي االتصال األخير بيني وبين مشعل اتفقنا على 

  ".اللقاء، فالمصالحة مستمرة
بعد انعقاد اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح : "وحول الموعد الذي قد يعقد به هذا اللقاء، قال عباس

  ".ماع سيعقد بداية الشهر المقبلوانتهاء اجتماع اللجنة الرباعية، وبالغالب االجت
وبشأن ما يثار حول وجود خالفات جوهرية مع حركة حماس تحول دون تطبيق كل بنود اتفاق 

نحن مختلفون بالفعل، ولكن هناك مستقبل وطن يجب أن نتفق بشأنه، فمثال في : "المصالحة، رد
  ".الحكومة والمعارضة يتوحدون حول القضايا المصيرية) إسرائيل(
أما بشأن تشكيل الحكومة، فمن الواضح بان هناك فهم مغلوط، فالحكومة التي ستتشكل هي : "ضافوأ

حكومتي حتى تتم االنتخابات، وبعدها يشكل الحكومة من سينجح بها، فهذه حكومة انتقالية أنا أتحمل 
 صحي، مسؤولية كل شيء، والتوافق شيء مهم، وأن ترشح حركة حماس أسماء من التكنوقراط هذا أمر

  ".ولكن من المهم بأن تكون هذه األسماء مقبولة وال تجلب الحصار إلى شعبنا
مايو المقبل هو أمر متفق عليه في اتفاق  /وأكد أن إجراء االنتخابات في موعد أقصاه يوم الرابع من أيار

ناير، أو ي /المصالحة، وأنه على استعداد إلجراء االنتخابات قبل ذلك، كأن تكون بشهر كانون الثاني
أنا من جرت االنتخابات في عهده وفازت بها حركة حماس، ومشهود لنا : "وقال .فبراير المقبل /شباط

  ".بأن االنتخابات تتم بشفافية وذلك بشهادة مراقبين دوليين كثر، ونحن نحترم النتائج مهما كانت
  22/10/2011موقع فلسطين أون الين، 

  
  طنيا بإطالق سراح قادة مقاومينصفقة التبادل حققت إنجاًزا و: هنية .3

أكد إسماعيل هنية، رئيس الحكومة الفلسطينية أن صفقة التبادل بين المقاومة واالحتالل الصهيوني : غزة
  .حققت إنجازا وطنيا بإطالق سراح القادة المقاومين األبطال من سجون االحتالل

معة بحضور عشرات األسرى المحررين وقال هنية في كلمة له بمسجد الشاطئ الكبير عقب صالة الج
نحن : "وعدد من عوائلهم وعدد من قادة حماس من الضفة الغربية المقيمين في دمشق الذين وصلوا غزة
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اليوم إذ نستقبل هؤالء اإلخوة المجاهدين األبطال وبعض العوائل القادمة من الضفة نشكر اهللا على هذا 
  ".النصر والفضل

افة العبرية من معلومات عن طبيعة األسرى المحررين وكيف خرج فيها وأشار إلى ما أوردته الصح
 صهيونيا وفق ما أعلنه االحتالل، كما لفت إلى أن اإلحصائية الصهيونية 1120مقاومون قتلوا أكثر من 

  . ألف سنة192تتحدث عن أحكامهم بأنها تصل إلى 
دين والقساميين طوي الزمن وتحقق لكن اهللا سبحانه وتعالى طوى الزمن، ثم بيدي المجاه: "وقال

  ".اإلفراج
ولفت إلى أن هذا اللقاء على أرض غزة بحضور األسرى والمحررين وبعض قادة حماس من الضفة 
الذين قدموا من الشام لم يحدث من سنوات طويلة؛ حيث هو اللقاء األول بعد اللقاء الجامع خالل اإلبعاد 

  .في مرج الزهور
ررين التقيناهم في مرج الزهور وبعض القادة من الضفة قدموا إلينا من بعض األسرى المح: "وقال
  ".الشام

  21/10/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  عباس يبحث في القاهرة تطورات القضية الفلسطينية .4
وصل إلى القاهرة أمس الرئيس الفلسطيني محمود عباس في زيارة تستغرق :  جيهان الحسيني–القاهرة 

اقترحت » فتح«اء محادثات مع المسؤولين المصريين، فيما اعلن مسؤول فلسطيني ان حركة يومين إلجر
وبحث عباس  .»حماس« يناير لتسريع المصالحة مع حركة /اجراء انتخابات تشريعية في كانون الثاني

في اجتماعين منفردين أمس مع وزير الخارجية محمد كامل عمرو ورئيس اإلستخبارات اللواء مراد 
في تطورات القضية الفلسطينية، والجهود المبذولة لتعزيز الوحدة الوطنية، على ان يلتقي اليوم رئيس موا

وأشاد عباس بالجهود التي قامت بها مصر  .المجلس األعلى للقوات المسلحة المشير محمد طنطاوي
  .الفلسطينيواسرائيل فضالً عن جهودها إلنهاء االنقسام » حماس«إلنجاز صفقة تبادل األسرى بين 

  22/10/2011الحياة، لندن، 
   

  االستجابة لضغوط الرباعية انتحار سياسي وسقوط وطني: بحر .5
 أحمد بحر، النائب األول لرئيس المجلس التشريعي، رئيس سلطة رام اهللا محمود عباس، .دحذر : غزة

العودة إلى طاولة واللجنة المركزية لحركة فتح من التعاطي مع دعوات اللجنة الرباعية الدولية حول 
  .المفاوضات مع االحتالل

المركز "تعليقًا على اجتماع مركزية فتح يوم أمس، تلقى ) 10-21(وشدد بحر في بيان صحفي، الجمعة 
تشكل انتحارا سياسيا وسقوطًا " الرباعية"أي استجابة لدعوات "نسخةً عنه، على أن " الفلسطيني لإلعالم

حركة فتح للثبات على الموقف، والبدء في مراجعة شاملة للحال والمسار و" أبو مازن"وطنيا، داعيا 
الفلسطيني بما يقود إلى التوافق على إستراتيجية وطنية فلسطينية جديدة إلدارة الواقع الفلسطيني الداخلي 

  ".كما إدارة الصراع مع االحتالل
ع أو كلمة تقال، وأن شعبنا وحول الموقف من المصالحة، أكد بحر أن المصالحة ليست شعارا يرف

وحركة فتح أفعاال ال أقواال، ويتوقع منهم البدء بتنفيذ إجراءات عملية " أبو مازن"الفلسطيني ينتظر من 
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لتطبيق اتفاق المصالحة على أرض الواقع وعدم رهنها لنتائج خطوة أيلول أو ربطها بأي أجندة أو 
  .اعتبارات سياسية أخرى

 اإلطالق لتأخير تطبيق المصالحة، وخصوصا في ظل األجواء الوحدوية التي ال مبرر على: "وتابع بحر
، "وفرتها صفقة تبادل األسرى، ما يعني أن المصالحة يجب أن ترتقي إلى مصاف األولوية الوطنية

المصالحة لألمزجة الشخصية والتقديرات الحزبية من شأنه أن " فتح"و" أبو مازن"محذرا من أن إخضاع 
  .مصداقية الوطنية ويكرس مزيدا من المعاناة لدى أبناء شعبنايفقدهم ال

  21/10/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  اقترحنا على حماس إجراء انتخابات في كانون الثاني لتعجيل المصالحة : عريقات .6
احد الخيارات التي اقترحناها على حركة حماس من اجل «قال المفاوض الفلسطيني صائب عريقات ان 

وأضاف  .»تسريع المصالحة هي اجراء انتخابات برلمانية في كانون الثاني من اجل تشكيل حكومة
  .»هذا مجرد اقتراح ولم يتم االتفاق عليه، وهو خيار للمناقشة واعطيناه لحماس«عريقات 

ال يوجد جديد في «بالقول انه » حماس«ورداً على ذلك اكتفى طاهر النونو المتحدث باسم حكومة 
ع االنتخابات، وهو احد الملفات الخمسة التي جرى االتفاق حولها في القاهرة وتطبيقها مرتبط موضو

  .»بتطبيق باقي ملفات المصالحة، وال يمكن عزل االنتخابات عن اي ملف آخر
بالتأكيد مع االنتخابات، ووافقنا عليها في هذا االطار كجزء من اطار المصالحة «لكنه اكد ان حركته 

  .»الشامل
  22/10/2011وكالة سما اإلخبارية، 

  
  ةمناورة مكشوف في الضفة" االستيطان الحكومي"لتجميد استعداد نتنياهو : السلطة .7

رأت الرئاسة الفلسطينية في تسريبات اسرائيلية عن استعداد رئيس  :كاالت و-عبد الرؤوف ارناؤوط، 
 االسرائيلي وعدم قدرته على تجميد الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو لتجميد االستيطان الحكومي

مشيرة إلى وجود جهود " محاولة لخداع وتضليل المجتمع الدولي"االستيطان االسرائيلي الخاص بأنها 
  . االسرائيلية-وليس مبادرة كولومبية الستئناف المفاوضات الفلسطينية 

ديث االسرائيلي عن استعداد الح": "األيام"وقال نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة، في تصريح لـ
لتجميد االستيطان الحكومي وعدم القدرة على تجميد االستيطان الذي تقوم به الشركات االسرائيلية 
الخاصة وبلدية القدس الغربية هدفه هو محاولة لتضليل المجتمع الدولي واللجنة الرباعية الدولية وهو 

وأشار إلى أن الجهود الكولومبية انصبت على  ".سالمتأكيد على أن الحكومة االسرائيلية ليست جاهزة لل
  .دفع استئناف المفاوضات على أساس قبول مرجعية لعملية السالم ووقف االستيطان محاولة

انه في االجتماع ما بين الرئيس محمود عباس ورئيس كولومبيا "وفي هذا الصدد فقد أوضح أبو ردينة 
ة إطالق المفاوضات وقد رد الرئيس أبو مازن بوضوح بأن قبل أسبوعين تساءل األخير عن كيفية إعاد

 ووقف جميع األنشطة االستيطانية االسرائيلية، 1967المطلوب هو قبول الحكومة االسرائيلية بحدود 
  ".وهو تماماً ما قاله الرئيس عباس لوزيرة الخارجية الكولومبية في زيارتها قبل أيام للمنطقة
  22/10/2011األيام، رام اهللا، 
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  نريد االنتخابات كجزء من المصالحة الشاملة: حكومة هنية .8
أكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية طاهر النونو أن ال جديد على ملف إجراء االنتخابات التشريعية 

، 2011-10-21وأضاف النونو في تصريحات صحفية الجمعة  .في إطار تسريع المصالحة الفلسطينية
موضوع االنتخابات هو "ه حركة فتح إلجراء االنتخابات في يناير القادم، أن ردا على اقتراح تقدمت ب

احد الملفات الخمسة التي جرى االتفاق حولها في القاهرة، وتطبيقها مرتبط بتطبيق باقي ملفات 
  ".المصالحة، وال يمكن عزل االنتخابات عن أي ملف آخر
  ".ذه اإلطار كجزء من إطار المصالحة الشاملوأكد أن حركته مع االنتخابات وقد وافقنا عليها في ه

  22/10/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

  جريمة يعاقب عليها القانون" المحررين"تهديد المستوطنين بقتل : وزارة األسرى في رام اهللا .9
واد استنكر مدير عام الدائرة القانونية في وزارة شؤون األسرى بالحكومة الفلسطينية برام اهللا ج: رام اهللا

عماوي تهديدات المستوطنين بقتل األسرى المحررين ورصد مبالغ مالية لهذا الهدف، معتبرا أن ذلك 
واعتبر عماوي، في تصريحات لإلذاعة الرسمية  ".جريمة تعاقب عليها كافة القوانين بما فيها اإلسرائيلية"

، مشيرا "ة ما لم تعتقل الداعين لهامتواطئة بهذه الجريم"التابعة للسلطة الفلسطينية، أن سلطات االحتالل 
إلى أن الوزارة دعت وزارة الشؤون الخارجية إلى توجيه رسائل لكافة السفراء والمؤسسات الدولية، 

  ".لوضعهم في صورة تهديدات المستوطنين تجاه األسرى المحررين في صفقة التبادل
 صفقة التبادل لمعرفة تفاصيل من جهة ثانية؛ دعت وزارة األسرى حركة حماس إلى نشر جميع بنود

إن موافقة حماس على "وقالت . اإلجراءات والقيود األمنية التي تضمنتها بحق األسرى المحررين
  ".إجراءات من هذا القبيل في الصفقة يترتب عليه التزام األسرى المحررين بها

  21/10/2011قدس برس، 
  

  لتقي مشعل تحرير األسرى وّحدنا وعباس قد ي :عبد اهللاعبد اهللا  .10
أكد سفير فلسطين في لبنان عبد اهللا عبد اهللا أن القيادة الفلسطينية بتوجهها بطلب قبول عضوية : صيدا

فلسطين الكاملة لدى األمم المتحدة استطاعت ان تخلق موقفا عربيا موحدا وأن توحد الشارع الفلسطيني 
ملية التبادل األخيرة التي أطلق بنتيجتها واعتبر أن ع. ليحرج من سيحرج: وقال. في الداخل والخارج

ونوه بخطاب رئيس . سراح مئات األسرى الفلسطينيين وحدت البسمة الفلسطينية وادخلت األمل لكل اسير
المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في طهران معتبرا أنه خطاب ناضج، كاشفا أن زيارة الرئيس 

  .قد تشهد لقاء بينه وبين مشعلابو مازن الى القاهرة في هذه الفترة 
في منسقية تيار المستقبل في صيدا والجنوب " منبر صيدا"كالم السفير عبد اهللا جاء خالل ندوة نظمها 

  .وذلك في مقر التيار في عمارة المقاصد في صيدا" انضمام الدولة الفلسطينية الى مجلس األمن"بعنوان 
  22/10/2011المستقبل، بيروت، 

  
   نترك أسرانا بالسجون مهما كانت النتائج والتضحياتلن: الزهار .11

أن الحركة  " حماس"أكد الدكتور محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية           : غزة
  .والمقاومة لن تترك أسراها في سجون االحتالل مهما كانت النتائج والتضحيات
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مسجد الشاطئ الكبير غرب مدينة غزة، بحضور رئيس        وقال الزهار خالل خطبة الجمعة التي ألقاها في         
لن نتنازل عن اإلفـراج عـن       "الحكومة إسماعيل هنية، وعشرات األسرى المحررين من الضفة الغربية          

  ".باقي األسرى في سجون االحتالل مهما كانت األثمان والنتائج
ا عن أسرانا بـأي صـورة       أمامهم فرصة أن يفرجو   : "ودعا من يعنيهم األمر إلى استيعاب الدرس وقال       

  ".يرونها، سواء بقرارات تخصهم أم بقرارات دولية، أو تدخالت أممية
 أو أي شبر من فلسطين، لكـن دون         67وجدد الزهار موقف حماس المؤيد إلقامة دولة على حدود عام           

  .االعتراف باالحتالل أو التنازل عن أي شبر
من يقول بتحريـر فلـسطين   "ف الفلسطيني، قائالً ودعا إلى ضرورة اإلسراع في المصالحة وتوحيد الص      

  ".وعدم التنازل بذرة تراب منها ال يقبل بأن تنفصل الضفة غزة وهي ليست منفصلة باألصل
 فتعالوا نتعاون لهذه المرحلـة ولكنهـا ليـست          67إذا كانت الجهود تقول بإقامة دولة على حدود         "وقال  

  ". حدودنا ألن حدودنا معروفة وهي كل فلسطين
  22/10/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  أخرجوا أسرانا وإال سيخرجون كما خرج هؤالء: خليل الحية مخاطًبا االحتالل .12

، أن الحركـة    "حماس"أكد الدكتور خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية           :غزة  
  . كلف ذلك من ثمنماضية نحو تحرير األرض وعودة اإلنسان وتحرير المقدسات مهما

وشدد الحية في كلمة له خالل مهرجان الوفاء لألحرار في خان يونس على تمسك الحركة بالعمـل مـن                   
نقول لمن تبقى ولتسمعنا أمنـا الكريمـة أم         : "أجل اإلفراج عن باقي األسرى في سجون االحتالل، وقال        

 سيخرجون، نقول لالحـتالل     من هم خلف القضبان هم تيجان الرؤوس كما خرج هؤالء         ..  حسن سالمة   
  ".وفروا على أنفسكم العناء وأخرجوا أسرانا وإال كما خرج هؤالء سيخرجون بإذن اهللا تعالى

دنا كلماته بالدماء، قال سيخرج أوالدنا غصبا عنهم، وبعـد          مّيوما وع ) أحمد ياسين (قالها شيخنا   "وأضاف  
 يرى شاليط النور حتى يخرج أسرانا وصـدقنا اهللا          معركة الفرقان خرجنا وسالحنا بأيدينا أعزاء وقلنا لن       

شعبنا جربنا وال نضن على شعبنا بقائد وال عزيز وال بمال وال نفس وسنكون أوفياء مـا                 "، وتابع   "وعده
  ".حيينا حتى تحرر األرض ويحرر المسجد األقصى عزيزا بإذن اهللا

بعد أسر الجندي الصهيوني جلعاد شاليط،      وأشاد الحية بشعبنا واحتضانه للمقاومة وحمايته وعدم التخاذل         
  ".نصبر على الحصار وإغالق المعابر ونحرر أبناءنا"حيث كان شعار الجميع 

وفي نهاية الحفل قام رئيس الوزراء إسماعيل هنية، والدكتور محمود الزهار، وعدد من الوزراء والقادة               
 . تشهد خالل عملية الوهم المتبددوعائلة الشهيد محمد فروانة الذي اس, بتكريم األسرى المحررين

  11/10/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  االحتالل لم يترك لشعبنا خياًرا إال خطف جنوده لإلفراج عن أسرانا: السنواريحيى  .13
أكد القيادي األسير المحرر يحيى السنوار، أن اإلفراج عن األسرى في سجون االحتالل يشكل : غزة

  .، مطالبا المجتمع الدولي التدخل إلطالق سراحهم وإال فإن المقاومة لن تكون مالمةأولوية بالنسبة لشعبنا
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وقال السنوار في كلمة له خالل مهرجان الوفاء لألحرار الذي نظمته حركة حماس في خان يونس اليوم 
إن االحتالل لم يترك لشعبنا خيارا إال خطف الجنود لإلفراج عن األسرى في ) 10-21(الجمعة 

  .سجونال
 عاما في عملية السالم التي حولها إلى سراب ولم يترك خيارا 20االحتالل ماطل أكثر من "وأضاف 

ورأى أن النصر الذي حققته المقاومة الفلسطينية بإطالق األسرى يمثل مقدمة  ".أمامنا إال بخطف الجنود
  .طبيعية للنصر الكبير المتمثل بتحرير المسجد األقصى

، مطالبا بأن " المقاومة الفلسطينية وإطالق كافة األسرى والمعتقلين السياسيين من السجوندعم"ودعا إلى 
  . تكون مدن الضفة الغربية ساحة أفراح كما هي األفراح في غزة احتفاء بإطالق األسرى
  21/10/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  هرةال موعد محدداً للقاء بين الرئيس ومشعل في القا: األحمد .14

سيعقد بعد " حماس"إن لقاء مع " األيام"قال عزام األحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، لـ: القدس
  . أيام بدءاً من يوم الثالثاء المقبل3انتهاء أعمال دورة المجلس الثوري لحركة فتح المقرر ان تستمر 

كتب السياسي لحركة حماس وقال انه سيجري البحث في عقد لقاء قريب بين الرئيس عباس ورئيس الم
مؤكداً أن موعد اللقاء المنتظر في القاهرة لم يحدد بعد، نافياً بذلك أنباء تحدثت عن عقد هذا . خالد مشعل

  .اللقاء يوم األحد أو االثنين القادم
لم تبدأ بعد للتحضير للقاء الرئيس ومشعل، وأن زيارة " حماس"و" فتح"وأوضح األحمد أن االتصاالت بين 

ئيس الراهنة لمصر ال عالقة لها باللقاء مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، معرباً عن توقعه الر
  .بأن يعقد هذا اللقاء بعد اجتماعات المجلس الثوري لحركة فتح

  22/10/2011األيام، رام اهللا، 
     

  من عملية اغتيال إسرائيلية وسط قطاع غزة" لجان المقاومة"نجاة قيادي في  .15
الفلسطينية، االحتالل اإلسرائيلي بمحاولة اغتيال أحد قادتها، مـساء أمـس           " لجان المقاومة "همت  ات: غزة

  .، وذلك عبر تفجير عبوة ناسفة زرعت أسفل سيارته)21/10(الجمعة 
  وأعلنت اللجان، على موقعها اإللكتروني اليوم السبت، نجاة عضو القيادة المركزية فيها أيمن الشـشنية              

  ".محاولة اغتيال صهيونية فاشلة مساء اليوم الجمعة"ن م" أبو ياسر"
وأوضحت أن انفجارا وقع في سيارة أبو ياسر الششنية بسبب عبوة ناسفة تم زراعتها أسفل السيارة التي                 

  .كانت متوقفة أمام منزله في مخيم البريج وسط قطاع غزة، دون وقوع أي إصابات
  22/10/2011قدس برس، 

  
   استشهاد الشقاقي وانطالقتهاكرى ذالجهاد تحيي حركة  .16

مسيرة حاشدة في مخيم برج البراجنة، إحياء للذكرى الرابعة والعشرين          » حركة الجهاد اإلسالمي  «نظمت  
  .النطالقة الحركة، والذكرى السادسة عشرة الستشهاد قائدها الدكتور فتحي الشقاقي

فلسطينية وفعاليات، ووجهاء المخيم واللجـان      وقد شارك في المسيرة ممثلو األحزاب اللبنانية والفصائل ال        
وتخلل . الشعبية في البرج، وتقدمتها الفرق الكشفية ولبسة األكفان، ورفعت مجسمات ترمز إلى المقاومة            
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القيادي في الحركة الشيخ علي     » الجهاد«وألقى كلمة    .»أشبال بيت المقدس  «لـ» رابيل«المسيرة عرض   
  .شقاقي في المقاومةأبو شاهين، عارضاً دور الشهيد ال

المطلوب اليوم من الجميع إعادة النظر وتقييم الخيارات الموجودة في الساحة الفلسطينية في             «واعتبر أن   
المقاومة أثبتت فاعليتها وقدرتها علـى اسـترداد        «، معتبراً أن    »ظل ما يجري في المنطقة من متغيرات      

  .»ل األسرى األخيرةالحقوق وحماية الشعب الفلسطيني كما أثبتت عملية تباد
 22/10/2011السفير، بيروت، 

  
  احتفال شعبى باألسرى المحررين :دمشق .17

في مخيم اليرموك لالجئين الفلـسطينيين      ” حماس“احتشد مئات األشخاص من أنصار حركة       : )أ.ب  .د  (
في تكريماً ألسرى محررين    ” حماس“جنوبي دمشق، في احتفال شعبي أقامته، الليلة قبل الماضية، حركة           

وشاركت وفود جماهيرية من مختلف فـصائل المقاومـة فـي           . قبل يومين   ” إسرائيل“صفقة تبادل مع    
  . أسيراً وأسيرة استقبلتهم السلطات السورية وال يزالون بضيافتها15المهرجان الذي حضره 

ـ                 الق وقدم األسرى أنفسهم وتحدثوا باختصار عن تجاربهم في فترة االعتقال وحتى لحظة تلقيهم نبـأ إط
وقال وليد عبـد    . ”اليوم عيد وطني وهو نصر للمقاومة ومشروعها المقاوم       “وقال حسام بدران    . سراحهم

 عامـا،   35لم يغب عن بالي األمل وال مرة، كنت محكوما بمدة           “العزيز انجاص عن تجربته في المعتقل       
  .”زيمتيالفضل اليوم لمقاومتنا الباسلة أن نكون هنا، ظلم السجن والسجان لم يثنيان ع

شعوري اليـوم ال يوصـف وفـي        “أما مريم طرابين وهي الفتاة الوحيدة التي وصلت سوريا فقالت إن            
الحقيقة هو ممزوج بين الحزن والفرح، اتصلت بأهلي وتحدثت إليهم مطوالً، لكنني شعرت هنا أنني بين                

  .”أهلي أيضا
 22/10/2011الخليج، الشارقة، 

  
  سنوات األسرحماس عاملتني جيدا معظم : شاليط .18

قال األسير اإلسرائيلي جلعاد شاليط، إن آسريه من حركة حماس عاملوه بشكل جيد نسبيا فـي                 :تل أبيب 
ووفروا له مذياعا وأتاحوا له مشاهدة التلفزيون، وحرص عدد من قادتهم على لقائه             . غالبية سنوات أسره  

مل معه كان سيئا في بداية األسـر،        إن التعا «وأضاف شاليط في حديث لوالديه وألصدقائه       . بشكل منتظم 
  .»ولكن بعد ذلك، تحسنت معاملته نسبيا. لمدة نصف سنة وحتى سنة

وكان شاليط قد بدأ يعود بالتدريج إلى الحياة الطبيعية ويندمج مع ذويه وأصدقائه، فالتقى رفاق الطفولـة                 
. لجيش الذين ال يفارقونه   ولكن هذه اللقاءات جرت تحت مراقبة مندوبي ا       . وعددا من أصدقائه في الجيش    

وحسب . وخرج في جولة مشي وجولة أخرى بالدراجة في البلدة الصغيرة التي يسكنها في أعالي الجليل              
عائلته، فإنه بدأ يتعرف على التطورات التكنولوجية التي حصلت خالل غيابه في األسـر لمـدة خمـس                  

  .سنوات وأربعة شهور، مثل الشبكات اجتماعية وغيرها
ده مؤتمرا صحافيا، أمام إلحاح عشرات الصحافيين الذين ال يغادرون مدخل البيت، طـالبين أن               وعقد وال 

يرد على تصريحات زهير القيسي، أحد قادة لجان المقاومة الشعبية التي أسرته، التي قـال فيهـا إنهـم                   
. رائيليةعاملوه بالحسنى ووضعه في األسر كان أفضل من أوضاع األسرى الفلسطينيين في السجون اإلس             

لقد تعرض جلعاد شاليط ألوضاع قاسية وتعامل       . خذوا تصريحاتهم بحجمها الصحيح   «: فقال نوعم شاليط  
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فهو . ولكن كل شيء نسبي   . ثم تحسنت معاملته  . سيئ على األقل في بداية أسره، لمدة نصف سنة أو سنة          
  .» يوم2000عاش في غرفة تحت األرض ولم ير نور الشمس معظم أيام األسر لنحو 

وروى أن جلعاد قال إنه كان مطلعا على ما يدور من حوله خالل هذه السنوات، من خالل جهاز الراديو                   
لكن محطات  . الذي وفره له اآلسرون، وتمكن من خالله من االستماع إلى اإلذاعات اإلسرائيلية بالعبرية            

وقد تعلمهـا شـيئا فـشيئا،       . يدهاالتلفزيون التي أتيح له أن يشاهدها كانت باللغة العربية التي لم يكن يج            
وقال إنه تابع أحداث الحرب العدوانية على       . وأصبح يفهم ما يقال له بهذه اللغة، ولكنه ال يجيد الكالم بها           

الـذي كـان    «قطاع غزة، من خالل المذياع، وكذلك من خالل شعوره بالقصف اإلسرائيلي لقطاع غزة              
  .»دويه قريبا مني

رغم أنه يعاني من آثـار بعـض   «هم من الوضع الصحي والنفسي البنهم وأعرب ذوو شاليط عن ارتياح    
وقالوا إن جلعاد ما زال جنديا فـي الجـيش          . »الجروح التي كان قد أصيب بها ولم يعالج منها بشكل تام          

وأكـد أن   . وهو الذي يقرر متى يستطيع أن يتكلم للصحافة       . ولذلك، فإن الجيش يعالجه حاليا    . اإلسرائيلي
وأن ما يقوله جلعاد اليوم، يرويه      . بدأ بعد التحقيق معه، كما يجري عادة مع األسرى العائدين         الجيش لم ي  

  .بالتدريج ومن دون ضغوط
  22/10/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  48ن في أراضي الـض قيودا على تحركات األسرى المحرري تفرالمخابرات اإلسرائيلية  .19

" الـشاباك "مس الجمعة، إن جهاز المخابرات اإلسرائيلية العامة         قالت وسائل إعالم إسرائيلية أ     -الناصرة  
شرع في مراقبة كافة األسرى الفلسطينيين المحررين، بأنهم ينفذون شروط الصفقة، من حيـث أمـاكن                

فرض علـيهم   " الشاباك" الخمسة المحررون، أن     48تواجدهم وشكل تحركهم، كذلك فقد روى أسرى الـ         
  .كل واحد منهم بالعودة إلى السجن مدى الحياة، على أتفه األسبابقيودا شديدة وخطيرة، تهدد 

 الخمسة الذين جرى إطالق سراحهم ضمن صفقة تبادل األسرى، أن           48في حين روى أسرى فلسطينيو      
)  عاما 81(المخابرات العامة فرضت عليهم قيودا خطيرة، وقال عميد األسرى الفلسطينيين سامي يونس             

ل يومين من إطالق سراحه هو وزمالؤه، استدعى جهاز المخابرات كل واحـد             من قرية عرعرة، إنه قب    
  .منهم، وطلب التوقيع على سلسلة تعهدات، وفي البداية رفضوا

ومن هذه التعهدات، بعدم مغادرة البالد إطالقا لمدة ثالث سنوات على األقل، وكما يبدو فإنها مدة قابلـة                  
، وعدم المشاركة في أي نشاط سياسي، وأنه        1967لة منذ العام    للتمديد، وعدم الدخول إلى المناطق المحت     

عقوبتها أكثر من ثالثة اشهر في السجن، فإن األسير سيعود إلى السجن ليمـضي              " بمخالفة"في حال قام    
  .بقية عمره هناك

ورفض األسرى الخمسة التوقيع، بداية من دون التنسيق في ما بينهم، وقال لهم االسير سامي يونس، لقد                 
في األسر، وال مانع لي من أن أبقى في السجن، ولن أتحرر مقابل التوقيـع               )  عاما 28(أمضيت عمري   

على تعهد كهذا، ثم بدأت عملية ضغوط، وغرر عناصر المخابرات باألسرى األربعة اآلخرين، إذ ادعوا               
  .أمامهم أن األسير يونس وقع

  هددا بالعودة إلى السجن، حتـى فـي حـال          وقال محامون، إن هذا التعهد خطير، وقد يجعل كل اسير م          
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ارتكابه مخالفة سير خطيرة، وأعلن عدد من المحامين عزمهم بالتقدم بالتماس إلى المحـاكم اإلسـرائيلية             
  .الثبات بطالن هذا التعهد الذي جرى التوقيع عليه في ظروف ضاغطة، وأن ال أساس قانونيا له

  22/10/2011، الغد، عّمان
  

  األسرى المحررين» مراقبة«تركي مصري لـتعاون إسرائيلي  .20
الشاباك سـيراقب   «اإلسرائيلية امس إن    » هآرتس«قالت صحيفة   : والوكاالت» البيان «-القدس المحتلة   

سوية مع االستخبارات المصرية األسرى الفلسطينيين المحررين الذين عادوا إلى الضفة الغربية وقطـاع              
وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل لـم       . » ممارسة نشاط مسلح   غزة بهدف التأكد من أنهم لن يعودوا إلى       

ممارسـة اإلرهـاب،    «تتعهد من خالل صفقة التبادل بعدم التعرض ألسرى يعودون إلى مـا وصـفته               
  .»ويخرقون شروط إطالق سراحهم

ستجري تعاوناً مشابهاً مع االستخبارات التركية لمراقبـة األسـرى الفلـسطينيين            «وأضافت إن إسرائيل    
األسـرى  » الـشاباك «وأرغـم  . » الذين تم إبعادهم إلى تركيا في إطار صفقة التبـادل األخيـرة      11ـال

  . الفلسطينيين على التوقيع قبيل إطالق سراحهم على تعهد بعدم عودتهم إلى العمل المسلح
  22/10/2011، البيان، دبي

  
   تؤجل الحصول على جيل جديد من طائرات التدريب"إسرائيل" .21

 الحرب اإلسرائيلية تأجيل خططها إلصدار طلب اقتراحات للحصول على ما يتراوح بـين              أعلنت وزارة 
وأجلت وزارة الحرب اإلسرائيلية خططها في هذا الصدد بسبب          . طائرة تدريب مقاتلة جديدة    30 إلى   20

الغموض المتعلق بميزانية الحرب اإلسرائيلية، حيث أعلنت الحكومة اإلسرائيلية خططها لتخفيض هـذه             
  . مليون دوالر أميركي على امتداد العامين المقبلين850الميزانية بمقدار 

  22/10/2011، البيان، دبي
  

  نتنياهو كذاب: جلعاد شارون .22
 قال جلعاد  شارون نجل رئيس الوزراء اإلسرائيلي االسبق اريئيل، فـي مقابلـة مـع مجلـة                   :الناصرة

تنياهو كذاب، وهذا ما كان يقوله والده عنه، وقـال          ، إن رئيس الوزراء الحالي بنيامين ن      "نيويورك تايمز "
مكتب نتنياهو ببيان غاضب، إن األحداث التي يذكرها جلعاد لم تكن اصال وأن األخير يسعى إلى تسويق                 

  ."كديما"ذاته في حزب 
 22/10/2011، الغد، عّمان

  
    األبقار الوحشية ساعدت الجيش في كشف خنادق حزب اهللا:مجلة الجيش اإلسرائيلي .23

 العدد األخير من مجلة الجيش اإلسرائيلي الرسمية، النقاب في تقرير كشف: الناصرة ـ زهير أندراوس 
مطول وحصري عن استخدام الجيش للحيوانات في عمله الميداني، السيما على جبهتي لبنـان وغـزة،                

ـ           ) الالما(ومنها حيوانات    شرات مـن   المنضبطة، التي تحمل سالحاً ومعدات لوجيستية تـزن بـضع ع
  .الكيلوغرامات
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عملية أطلق عليها اسم أزرق بني، ضد خنادق الجبهة الشعبية لتحرير فلـسطين ـ   عن  التقرير وتحدث
 مسلحاً، وقائد كتيبـة فـي       30القيادة العامة بقيادة أحمد جبريل، جنوبي بلدة النعامية في لبنان، حيث قتل             

الب المفخخة، ولم تنجح الفكرة، فقد قتلـت خـالل          المختارة، حاول الجيش استخدام الك    ) غوالني(وحدة  
القتال بنيران الجيش أو المسلحين، دون أن تنفجر في الخنادق التي توجد بها األسلحة مثلما كان مخططاً                 

  .له، على حد قول المصادر ذاتها
وخلص التقرير الحصري إلى القول إن حيوانا أخر حاز على إعجاب وتقدير كبيرين بـسبب مـساهماته             

 بقرات بعد حرب لبنان الثانيـة مـن الـسفاري           7للجيش اإلسرائيلي، وهو البقر الوحشي، فقد تم جلب         
، وقامت بأكل   )قطمون(مباشرة إلى داخل كتلة نباتية كثيفة عبر السياج األمني في لبنان عند منطقة تسمى               

لتابعة لحزب اهللا،   الشجيرات، وخلقت لنفسها مسارات، وبذلك ساعدت الجيش في كشف عدد من الخنادق ا            
  .كانت تالصق السياج، ومازالت تلك البقرات حتى اآلن تمشط المنطقة داخل العمق اإلسرائيلي

  22/10/2011، القدس العربي، لندن
  

   مليون دوالر40للجيش اإلسرائيلي بـ " كاردوم"صفقة هاونات  .24
لتسليم وحـدات   " بيت سيستمز ال" مليون دوالر على شركة      40قام الجيش اإلسرائيلي بترسية صفقة بقيمة       

المشاة لديه المزيد من أنظمة مدافع هاون بعيدة المدى سريعة االنتشار ارتداديـة مـستقلة تعمـل علـى      
سـولتام  "، وذلك عن طريق فرع الشركة       "كاردوم" ملم المعروفة اختصارا باسم      120الكمبيوتر من عيار    

  ".سيستمز
، وجرى استخدامها بشكل واسع خـالل       2007رة في عام    وتسلم الجيش اإلسرائيلي هذه األنظمة ألول م      

، ويتوقع أن يجري تسليم     2009 إلى يناير    2008الهجمات اإلسرائيلية على غزة خالل الفترة من ديسمبر         
  .المزيد من هذه األنظمة على مدى السنوات األربع المقبلة

  22/10/2011، البيان، دبي
  

    د إسرائيليين اختطاف جنو لدعوتهم إلى48 من فلسطينيي ال 16اعتقال  .25
 متظاهراً من فلسطينيي المناطق المحتلـة       16أعلنت المتحدثة باسم شرطة االحتالل اعتقال       : )ب.ف  .أ  (

بهـدف مبـادلتهم بـآالف األسـرى        ” إسـرائيليين “ لدعوتهم خالل تظاهرة إلى اختطاف جنود        48عام  
” بيـتح تكفـا   “طلبنا من محكمة     ” “برسفرانس  ”وقالت لوبا السمري ل   . الفلسطينيين في سجون االحتالل   

لقد حملوا أعالماً فلسطينية خالل هذه التظاهرة غيـر المرخـصة           “وأضافت  . ”تمديد اعتقالهم لخمسة أيام   
 .””إسرائيل“ليكونوا ورقة مساومة لتبادل فلسطينيين معتقلين في ” إسرائيليين“ودعوا إلى خطف جنود 

  22/10/2011، الخليج، الشارقة
  

  االسرائيلي  يحتفلون بتحرير االسرى أمام سجن هشارون48 فلسطينيو .26
، في االراضي الفلسطينية المحتلة عام قررت مجموعة من شبيبة حركة أبناء البلد واألحزاب : تل أبيب

، حيث يحتجز األمين العام االسرائيليشارون ه التجمع إلقامة احتفال على طريقتها أمام سجن ،48
وتحتجز في السجن نفسه األسيرات التسع، اللواتي نسيهن . لسطين، أحمد سعداتللجبهة الشعبية لتحرير ف

مفاوضو حماس خالل المفاوضات، ويسعى المصريون حاليا ألن يتم إطالق سراحهن في المرحلة الثانية 
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وراح المتظاهرون يهتفون الشعارات ويصرخون حتى يسمع األسرى كلمات . من الصفقة، بعد شهرين
 ورشت عليهم الغاز المسيل ، ختام المظاهرة، داهمت الشرطة المتظاهرين بهجوم مفاجئوعند. التضامن
 منهم، بينهم ثالثة شبان يهود جاءوا للتضامن مع األسرى والمطالبة بإعادة 15واعتقلت . للدموع

 وفي تبرير لهذه االعتقاالت، زعمت الشرطة أن. االمتيازات التي كان األسرى قد حصلوها بقوة الكفاح
أمام مؤسسة ) علم فلسطين(، وأنهم رفعوا أعالم أجنبية "الشعب يريد شاليط جديد"المتظاهرين هتفوا 
  . رسمية إسرائيلية

وفي مدينة اللد، حاول أحد ناشطي اليمين المتطرف، المحامي أهرون أتياس، استفزاز ذوي األسير محمد 
نحن أسياد هذه البالد، ولن نسمح لكم "  لهم، قائالًغزال، الذين احتفلوا بتحريره بحضور مئات المواطنين

وفي مدينة نتسيرت عيليت، . "بأن تحتفلوا بإطالق سراح مخربين إرهابيين قتلوا مئات اليهود في إسرائيل
القائمة على أراضي مدينة الناصرة العربية، تظاهر في المدينة نحو ألفي شاب احتجاجا على الوجود 

سرائيلية قد رفضت منح لجنة المتابعة العربية ترخيصا اإلانت الشرطة كفي حين . العربي الراسخ فيها
وعللت هذا االمتناع بأنه للحفاظ على . لمظاهرة احتفالية بجميع األسرى في قرية كفر مندا في الشمال

  .أمن الجمهور العام
  22/10/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  األسبوعية في الضفة ضد الجدار واالستيطانات مسيربالإصابة العشرات باالختناق واعتقال مواطن  .27

، أمس، بحاالت واعشرات المتظاهرين أصيبأن  ،رام اهللامن  22/10/2011، األيام، رام اهللانشرت 
اختناق، واعتقل مواطن، خالل اعتداء قوات االحتالل على المسيرة األسبوعية ضد جدار الفصل 

 المنسق اإلعالمي أشارو. "االنتصار لألسرى"معة العنصري في قرية بلعين، والتي نظمت تحت عنوان ج
للجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان في بلعين راتب أبو رحمة إلى إصابة العشرات من المواطنين 
ونشطاء سالم إسرائيليين ومتضامنين أجانب بحاالت اختناق، واحتراق مساحات واسعة من المحمية التي 

، ) عاما30(ن جنود االحتالل اعتقلوا الشاب أشرف أبو رحمة أ مضيفاً. طتحوي الكثير من أشجار البلو
رفع المشاركون في المسيرة، األعالم الفلسطينية والليبية، وجابوا قد و. خالل مشاركته في المسيرة

شوارع القرية وهم يرددون الهتافات الداعية إلى الوحدة الوطنية، والمؤكدة على ضرورة التمسك 
  .لسطينية، ومقاومة االحتالل وإطالق سراح جميع األسرى والحرية لفلسطينبالثوابت الف
قوات ، أن فلسطين المحتلة مراسلها من  جمال جمال عن22/10/2011،  الدستور، عّمانوأضافت

رات نعلين والمعصرة التي خرجت تبارك صفقة االحرار لتبادل ياالحتالل اإلسرائيلي قمعت امس مس
قد و. ل واالستيطان وتدعو الى الوحدة والتالحم بين فتح وحماس لكنس االحتاللاالسرى وتندد باالحتال

مما أدى إلى باغتت قوات االحتالل المتظاهرين بوابل من الرصاص وقنابل الصوت والمسيل للدموع 
صابة العديد من المتظاهرين بحاالت اختناق جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع الذي اطلقه جنود إ

واعتدت قوات االحتالل على المشاركين في مسيرة قرية المعصرة ضد جدار الفصل . تالل عليهماالح
 متظاهر بينهم متضامنون اجانب منهم لويزا مورغانتيني نائبة 200 نحو  فيهاشاركالتي العنصري 

ى الى استخدمت ضدهم الهروات الخشبية والبالستيكية على حد سواء مما ادو. رئيسة البرلمان االوروبي
  .اصابة عدد منهم برضوض
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  الضفة الغربية في  والمستوطنينإصابات واحتراق عشرات أشجار الزيتون باعتداءات لالحتالل .28
هاجمت مجموعة من المستوطنين، أمس، مزارعين فلسطينيين ومتضامنين :  يوسف الشايب–رام اهللا 

تهم مزارعي قرية جالود جنوب أجانب وإسرائيليين، وأصابت أربعة منهم بجروح، وذلك خالل مساعد
وقال . لمساعدة المزارعين بقطف ثمار الزيتون" إحنا معكم"نابلس في قطف ثمار الزيتون، ضمن حملة 

ن المزارعين الفلسطينيين والمتضامنين، تصدوا للمستوطنين المسلحين إمنسق الحملة خالد منصور، 
وأوضح أن قوات معززة من جيش . بل الصوتبالرشاشات والهراوات وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنا

االحتالل اإلسرائيلي حضرت إلى مكان االعتداء، وشرعت بإطالق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع 
من . ما تسبب باشتعال النيران بمساحات واسعة من أراضي جالود، وبإحراق عشرات أشجار الزيتون

رية كفر قدوم قرب مدينة قلقيلية، بحاالت اختناق، جهة أخرى، أصيب، ظهر أمس، ستة فلسطينيين من ق
بينهم مسنة سبعينية، جراء قمع قوات االحتالل للمشاركين في المسيرة السلمية األسبوعية المطالبة بفتح 

  . سنوات10المدخل الشرقي للقرية المغلق منذ 
  22/10/2011، الغد، عّمان

  
   البص جنوبي لبنان في مخيم ورشة عمل".. الفلسطينيون وحق االنتخاب" .29

، وبتمويل من جمعية المساعدات الشعبية )الحمائي لحقوق االنسان(أطلق مركز التنمية االنسانية 
 أربعون كادراً يمثلون هاالنروجية، ورشة عمل في المركز الثقافي الفلسطيني في مخيم البص شارك في

.  المدني الفلسطيني في منطقة صورعدداً من الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية ومؤسسات المجتمع
المجلس التشريعي (وتناولت الورشة مقدمات في األنظمة االنتخابية، تطبيقات على الحالة الفلسطينية 

، وتم نقاش صيغ )2011 ـ 1964(، منظمة التحرير وبنية المجلس الوطني الفلسطيني )2005 و1996
النقاش حق الالجئين في انتخاب ممثليهم داخل كما تناول . مقترحة النتخابات الهيئات الفلسطينية

  .المخيمات والتجمعات الفلسطينية، وامكانية المشاركة في انتخابات الرئاسة والمجالس التشريعية والوطنية
  22/10/2011، المستقبل، بيروت

  
  جتزوجا في السجن ولم يلتقيا إال مرتين ومن وراء سيا.. األسيران المحرران نزار وأحالم: تقرير .30

 بدد الفراق غير المتوقع بين األسير المحرر نزار التميمي وزوجته األسيرة :كفاح زبون - رام اهللا
المحررة وابنة عمه أحالم التميمي فرحتهما الكبيرة بهذا اإلفراج، فصار همهما األكبر هو اللقاء بعدما 

نظيرها، يمكن أن ونزار وأحالم، يجسدان قصة حب، قل . كان الخروج من سجن طويل ومعتم وصعب
 الفلسطينية، وهي مماثلة لكثير من قصص الحب األسطورية في "روميو وجولييت"يطلق عليها قصة 

العالم، فقد تزوجا دون أن يلتقيا سوى مرة واحدة من خلف سياج شائك، ولم يلتقيا بعدها أبدا سوى مرة 
 عاما، 38وكان نزار، . خل السجونواحدة من خلف زجاج، عندما كانا يقضيان أحكاما مختلفة بالمؤبد دا

 وحكم عليه بالسجن المؤبد، بعد أن أدانته محكمة إسرائيلية بخطف 1993الذي ينتمي لفتح، اعتقل عام 
، وقضت 2001 عاما، التي تنتمي لحماس، عام 31وقتل مستوطن في رام اهللا، بينما اعتقلت أحالم، 

أن أدانتها بالمساعدة في عملية تفجيرية في مطعم  عاما بعد 250 مؤبدا و16محكمة إسرائيلية بسجنها 
 قرب رام اهللا، ورحلت "النبي صالح" عن نزار إلى بلدته "إسرائيل"واليوم وبعد أن أفرجت . إسرائيلي

أحالم إلى األردن، ضمن صفقة تبادل األسرى مع حماس، ما زال لقاء العروسين يشكل الهاجس األول 
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خطط ينزار . "إسرائيل"لرئيسية هي أن قرار اللقاء ال يزال كما كان، بيد بالنسبة لهما، غير أن المعضلة ا
غير أن هذا الهدف قد ال يبدو سهل المنال، .  األول واألخيره هدفذلك ويعتبراآلن للسفر إلى األردن، 

وعادة ما يمنع اإلسرائيليون فلسطينيين من السفر إلى عمان، من دون إبداء األسباب، وليس ألسرى 
  .  يأمل بالسفر من دون أي معيقات، خصوصا أنه من بين الذين أفرج عنهم من دون قيوده لكنوحسب،

بدأت قصة نزار وأحالم في بداية التسعينات، عندما اعتقل نزار بينما كانت أحالم ما زالت طالبة في 
ان وعلقت صورة البن عمها المناضل في غرفتها الصغيرة في عمان، وك. عمان حيث تسكن عائلتها

وبعد أعوام قليلة انتقلت إلى الضفة . يمثل لها فارسا يختزل النضال الذي طالما حلمت بالمشاركة به
 سنوات، حدث تطور 3وبعد . الغربية لتدرس في جامعة بيرزيت، وظل نزار يشكل لها حلما جميال

. "إسرائيل"في مفاجئ، إذ اعتقلت أحالم التي أصبحت تنتمي لحماس، بتهمة المساعدة في تنفيذ عملية 
كبر الحب بينهما، ولم يجدا آنذاك سوى االستمرار في تبادل الرسائل، . وحده نزار لم يتفاجأ من ابنة عمه

ولم يصدق أحد أن أسيرا محكوما ، "مجنونا"كان قرارا . ، قررا الزواج2005وفي . من سجن إلى سجن
 يعلمان أن باب السجن لن يغلق عليهما وحدهما كانا. بالمؤبد يريد أن يتزوج أسيرة محكومة بالمؤبدات

وبرغم أن القانون اإلسرائيلي ينص على السماح ألي زوجين معتقلين بأن يلتقيا بشكل مفتوح كل . لألبد
 شهور، فإن إدارة السجون ضربت بالقرار عرض الحائط، ولم تسمح لنزار وأحالم بااللتقاء أبدا سوى 3

   . عازل، من وراء زجاج2010 سنوات أي في 5بعد 
ومثل . األسبوع الماضي، أبلغ الزوجان العاشقان األسيران بقرار اإلفراج عنهما، لكن أيضا من دون لقاء

سنوات ماضية، فإن التواصل بينهما ال يتم مباشرة، لكنه أكثر تقنية اآلن، عبر الهاتف وبرامج الفيديو 
 الذي يملك إيمانا عميقا بلقاء زوجته، لكن هذا الوضع لن يدوم طويال بحسب نزار،. المربوطة باإلنترنت

ان مثلما كان يملك إيمانا عميقا باإلفراج عنه وعنها، ولذلك ال يتردد في دعوة مهنئيه إلى العرس في عم
  .مفاخرا وهو الفتحاوي بحبه ألحالم الحمساوية، وأمال أن يتعلم منهما المتخاصمون في فتح وحماس

  22/10/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  استهداف االحتالل والمستوطنين ألشجار الزيتون يكلف الفلسطينيين خسائر كبيرة : قريرت .31
قالت منظمات المساعدات والتنمية الدولية والفلسطينية، العاملة على تحسين :  يوسف الشايب–رام اهللا 

لزيتون إنتاج زيت الزيتون الفلسطيني، أول من أمس، إن تدمير المستوطنين اإلسرائيليين ألشجار ا
كي، مشيرة ي ألف دوالر أمر500الفلسطينية سوف يؤدي إلى تقليص محصول هذا العام بما يقدر بنحو 

وصرحت .  شجرة زيتون، نتيجة أعمال العنف التي قام بها المستوطنون7500إلى أنه تم تدمير 
ية الفلسطينية بأن المنظمات، ومنها منظمة أوكسفام، واتحاد لجان العمل الزراعي، ولجان اإلغاثة الزراع

خسارة المزارعين جراء تلك الهجمات عالية بشكل استثنائي؛ حيث يتوقع أن ينتَج من الزيتون الذي يتم 
جمعه طوال موسم الحصاد، والذي يمتد لشهر واحد، نصف كمية الزيت الذي كان قد تم إنتاجه العام 

 إحراق شجرة  أنريمي هوبز الوضع بقولهالدولية جي" أوكسفام"وشرح المدير التنفيذي لمنظمة . الماضي
 ألف أسرة فلسطينية تعيش 100فهناك أكثر من . زيتون واحدة يساوي حرق الحساب المصرفي للمزارع

على المال، الذي يتم جنيه في موسم الحصاد، وفي ظل سوء الموسم هذا العام، تزداد أهمية كل حبة 
غير " يش دين"كم سوى بضع قضايا، حيث وثقت منظمة ورغم هذا التدمير لم تُرفَع أمام المحا. زيتون

.. 2011 وحتى 2005 قضية عنف من المستوطنين تجاه الفلسطينيين منذ 688الحكومية اإلسرائيلية، 
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 دعوى 97من تلك القضايا تم حفظها من دون توجيه اتهام، وهناك اآلن  % 91إن " يش دين"وتقول 
وتقول . المنظمةتقدم أي منها إلى المحاكم حتى اآلن، حسب تخص تدمير أشجار الفلسطينيين، ولكن لم 

المنظمات إن إقامة العدل تقتضي أن تلتزم الحكومة اإلسرائيلية بتطبيق القانون، وتقديم مقترفي تلك 
عية الفلسطينية قال مدير دائرة الضغط والمناصرة بلجان اإلغاثة الزرامن جهته، . الجرائم إلى المحكمة

، لفتح الطريق أمام بناء الجدار هامنجد أبو جيش، إن عشرات اآلالف من أشجار الزيتون تم اقتالع
هذا فضال عن أن نحو مليون شجرة تقع في منطقة التماس، المحظور الدخول إليها، والتي تقع .. العازل

ف األشجار األخرى التي يتم منع غير هذا وذاك، فهناك آال. 1967بين الجدار وخط وقف إطالق النار 
  .وصول المزارعين الفلسطينيين إليها، لقربها من المستوطنات غير الشرعية

  22/10/2011الغد، عمان، 
  

  العثور على أقدم دليل للحياة على األرض .32
عثر باحثون كنديون على أقدم دليل لحياة تعتمد على األوكسيجين على :  يو بي آي-) كندا(إدمونتون 
وأوضح العلماء أن بكتيريا تتنفس .  بليون سنة2.48، وظهرت على شكل بكتيريا قبل حوالى األرض

وقد .  مليون سنة مما كان يعتقد سابقا100ًاألوكسيجين عاشت وتكاثرت على األرض قبل أكثر من 
ي درسوا الرابط بين مستويات األوكسيجين في الغالف الجوي، والكثافة المتصاعدة لمعدن الكروميوم ف

وقال . "البيريت"الصخور بقاع المحيطات، والذي عزي إلى بكتيريا تتنفس األوكسيجين فتت معدن 
الباحث كيرت كونهوسير إن الدراسة تقدم تاريخاً جديداً لحدث التأكسد العظيم، وهو التاريخ الذي ظهر 

الجوي، رعى أنواعاً ارتفاع معدالت األوكسيجين في الغالف "وأضاف أن . فيه األوكسيجين للمرة األولى
، الفتاً إلى أن األنواع "جديدة من البكتيريا تمكنت من العيش، بفعل عملية التنفس الهوائية على األرض

 في األماكن الغنية بالمياه العالية "البيريت"عينها من البكتيريا ال تزال موجودة اآلن، وتعيش على 
  .الحموضة في المناجم حول العالم

 22/10/2011، الحياة، لندن
  

  "إسرائيل" مدانين بالتجسس لـ 10أحكام بالسجن على : لبنان .33
أصدرت المحكمة العسكرية في بيروت، أمس، أحكاماً تراوحت بـين الـسجن المؤبـد              : )آي.بي  .يو  (

وحكمت المحكمة غيابياً   . "إسرائيل" أشخاص بعد إدانتهم بالتجسس لصالح       10والسجن ثالث سنوات على     
 وتزويدها بمعلومات حول مواقـع      "إسرائيل" لبنانيين بعد إدانتهم بالتجسس لمصالح       8 بالسجن المؤبد على  

وفي قضية ثانية حكمت المحكمة حضورياً على الفلسطينية حياة أيوب بالـسجن ثـالث              . ومنشآت لبنانية 
 عاماً إلدانتهما بالتجـسس     15سنوات، فيما حكمت غيابياً على زوجها الفلسطيني حسين خطاب بالسجن           

  . "إسرائيل"ـل
22/10/2011، الخليج، الشارقة  

  
  
  
  



  

  

 
 

  

            19ص                                     2300:                العدد22/10/2011السبت  :التاريخ

   القادماألسبوع التسع األسيرات حول إسرائيلالقاهرة تؤكد استئناف المفاوضات مع : وكالة سما .34
 قالت مصادر مصرية ان القاهرة ستستأنف المحادثات مع الجانب االسرائيلي حول : وكاالت-القاهرة

تي لم يتم إطالقهن بموجب صفقة التبادل، وذلك عقب انتهاء مصير األسيرات الفلسطينيات التسع الال
  .األعياد اليهودية األسبوع المقبل

واضاف المصدر أن مصر حصلت على وعود من الجانب اإلسرائيلي بدراسة حالتهن، ألن اإلسرائيليين 
  .يعتبروهن موقوفات قيد التحقيق ولسن أسيرات لذلك فالصفقة لم تشملهن

  22/10/2011ية، وكالة سما اإلخبار
  

  زيارة عباس إلى القاهرة لالطالع القيادة على التطورات بعد ذهابه إلى األمم المتحدة: الحياة .35
وصف مصدر مصري موثوق به زيارة الرئيس الفلسطيني إلى القاهرة بأنها :  جيهان الحسيني–القاهرة 

 ذهابه إلى األمم المتحده لتقديم تطورات الموقف بعد«سيطلع خاللها عباس القيادة المصرية على » مهمة«
  .»طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين

ولفت المصدر الى ان تنفيذ صفقة تبادل األسرى مهدت في شكل واضح إلى إنهاء االنقسام الفلسطيني 
تجسد في االستقبال الوحدوي لألسرى، معتبراً أن ذلك خلق مناخاً جديداً وإيجابياً يتطلب انتهاز هذه 

 السانحة إليجاد كل السبل إلنهاء االنقسام، موضحاً أن مصر ستسعى خالل هذه الزيارة إلى إزالة الفرصة
أية عوائق تحول دون إنجاز المصالحة، مشيراً إلى مساع مصرية بينها العمل على عقد لقاءات بين 

  .اللجان الفنية من الجانبين
خالد مشعل » حماس«لمكتب السياسي لـ وأعرب المصدر عن تفاؤله إزاء الخطاب الذي ألقاه رئيس ا

أخيراً في القاهرة عقب استقباله األسرى المحررين، وما تضمنه من كلمات تعكس تجاوباً صريحاً مع 
  .دعوة الرئيس الفلسطيني إلى عقد لقاء يجمعهما إلنجاز المصالحة

يلية لإلفراج عن دفعة من وأكد المصدر ما أعلنه الرئيس الفلسطيني عن اتفاق بينه وبين الحكومة اإلسرائ
، وانتقد تل أبيب لعدم التزامها »حماس«األسرى الفلسطينيين تماثل صفقة التبادل التي أبرمتها مع حركة 

  .بهذا الوعد
 22/10/2011الحياة، لندن، 

  
  ليطاتصرف مثل نتنياهو من أجل إطالق سراح شأ ست كن:كارتر .36

 في مقابلة هاتفية أجرتها معـه      األسبق، جيمي كارتر،     الرئيس األمريكي  قال   : زهير أندراوس  - الناصرة
 العبرية أن الدولة العبرية قامت بعرض ماليين الدوالرات على سورية مقابل اإلفـراج              "هآرتس"صحيفة  

عن الجاسوس اإلسرائيلي إيلي كوهين، إال أن االقتراح اإلسرائيلي قوبل بالرفض القاطع من قبل النظـام                
ومة رئيس الوزراء آنذاك، ليفي إشكول، عرضت على سورية، عن طريق وسيط            حكف. الحاكم في دمشق  

 مليون دوالر، إال أن سـورية       370 مليون دوالر، تعادل قيمتها اليوم       53أوروبي، صفقة تدفع بموجبها     
 كـان    أنه صفقة التبادل بين حماس وتل أبيب، قال كارتر       وحول  . رفضت الصفقة وأصرت على إعدامه    

ـ          سيتصرف مثل رئيس   كمـا نقلـت    . ليطا الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو من أجل إطالق سراح ش
  .الصحيفة عنه قوله إنّه كان بإمكان نتنياهو التوصل إلى صفقة مماثلة قبل سنتين، على حد قوله
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أمل بأن تؤدي الصفقة إلى تحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، وإجراء انتخابات فـي فلـسطين                و
  . ركة حماس من السالم، على حد قولهوتقرب ح

 الصحيفة اإلسرائيلية كارتر حول رأي المواطن األمريكي العـادي بمـا أسـمته دولـة، أي                 وفي سؤال 
 مقابل شاب واحد جيد، فرد الرئيس األمريكي األسبق على          سيءإسرائيل، تقوم بإطالق سراح ألف شاب       

األخيار، عالوة على ذلك ذكر أن هنـاك آالف األسـرى           السؤال قائالً إنّه في كل جهة هناك األشرار و        
  .الفلسطينيين في السجون ينتظرون حريتهم، على حد تعبيره

22/10/2011، القدس العربي، لندن  
  

  بالمفاوضاتللبدء نتنياهو   اقترحت عقد لقاء سري بين عباس وكولومبيا": هآرتس" .37
 اقترحت عقد لقـاء سـري بـين الـرئيس            كولومبيا أن  ' هآرتس'صحيفة   ذكرت   : أشرف الهور  - غزة

نتنياهو في كولومبيا أو فـي المنطقـة، أو         رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين     عباس و الفلسطيني محمود   
وأكـدت الـصحيفة أن     . البدء بالمفاوضات بين مسؤولين من الطرفين وليس بين الرئيس عباس ونتنياهو          

 يعارض العودة للمفاوضات لكن علـى نتنيـاهو اتخـاذ           ال'الرئيس عباس أخبر الوزيرة الكولومبية انه       
  .'إجراءات بالنسبة لوقف االستيطان

22/10/2011، القدس العربي، لندن  
 
 

   تواصل العنف ضـد أطفال فلسطين"إسرائيل": األمم المتحدة .38
رق اتهم ريتشارد فالك مقرر األمم المتحدة لشئون حقوق اإلنسان في الش          :  جمال جمال  -فلسطين المحتلة   

وقال المقرر وهو أمريكي الجنسية في نيويورك إن هناك         . األوسط إسرائيل باستخدام العنف ضد األطفال     
العديد من المستوطنين الذين يمارسون العنف ضد السكان الفلسطينيين في األراضي المحتلة بمن في ذلك               

  .حماية هؤالء األطفالوأوضح فالك أن من واجب الحكومة اإلسرائيلية أن تعمل على ضمان . األطفال
وقال فالك إن عدد األطفال الذين تعتقلهم السلطات اإلسرائيلية زاد عن األعداد التي كانت رهن االعتقـال     

 فلسطينيا برصاص المستوطنين اإلسرائيليين،     178وأوضح فالك أن العام الحالي شهد جرح        . 2007عام  
إن هناك يوميـا حـاالت اعتـداء       "وأضاف  . نوهو عدد يزيد عن العام السابق بمقدار شخصين حتى اآل         

  ".وتخريب من قبل المستوطنين اليهود على األراضي والقرى الفلسطينية
22/10/2011، الدستور، عّمان  

  
  الثورة المصرية أحدثت تغييراً في قواعد اللعبة: طكواليس المفاوضات المعقدة في صفقة شالي .39

رونين » يديعوت أحرونوت«ون األمنية في صحيفة عرض محرر الشؤ :كتب محرر الشؤون اإلسرائيلية
للمفاوضات بين إسرائيل وحماس من أجل تبادل األسرى » ملخص األحداث«بيرغمان ما أسماه 

  .والقنوات، والمراحل التي مرت قبل إبرام الصفقة
 صاغ وأشار إلى أن اإلفراج عن جلعاد شاليت بدا قريباً جداً، في منتصف كانون الثاني الماضي عندما

: الوسيط االلماني غيرهارد كونراد مسودة االتفاق الثالثة التي كتبها وقدمها الى حماس مرفقة بإنذار
ولكن تطوراً دراماتيكياً جداً غير قواعد اللعب أال وهو . التوقيع حتى مطلع شباط أو اعتزال الوساطة

  .الثورة في مصر
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.  ُألفرج عن جلعاد شاليت في شباط كما يبدوويشير بيرغمان إلى أنه لو لم يسقط نظام حسني مبارك
وأوضح أن الصفقة أبرمت في النهاية من غير االستخبارات االلمانية ـ ولكن استناداً للوثيقة التي سلمها 

غير أن الصفقة أبرمت آخر المطاف بفضل ناشط السالم . كونراد إلى الطرفين في مطلع العام
  .من حماساالسرائيلي غرشون باسكن مع غازي حامد 

في هذه االتصاالت تم . في األشهر األولى بعد أسر شاليت، توسط المصريون بين اسرائيل وحماس
.  أسيراً لحماس في قائمة يتفق عليها الطرفان450االتفاق على مخطط الصفقة وهو إفراج اسرائيل عن 

ر تحددهم على نحو  أسيراً آخ550وفي الدفعة الثانية، بعد اإلفراج عن شاليت، تفرج اسرائيل عن 
مسؤولو حماس قدموا جميع االسماء . وأصرت اسرائيل على أن تسلم حماس القائمة االولى. حصري

الثقيلة، ومنذ ذلك الحين قيدوا اسرائيل وأنفسهم بهذه القائمة التي لم يستطيعوا النكوص عنها الى ما قبل 
  .اسبوع

  يعارضان» الشاباك«الموساد و
يون في جلب اسرائيل وحماس الى القاهرة وطلب رئيس الوزراء اإلسرائيلي  نجح المصر2009في آذار 

في حينه، يوفال ديسكن، االنضمام الى عوفر ديكل المسؤول » الشاباك«آنذاك إيهود أولمرت من رئيس 
في حينه . عن موضوع شاليت في المحادثات، وأصرت حماس على اإلفراج عن مسؤولين كبار كُثر

آنذاك ورئيس الموساد مئير دغان حتى نهاية » الشاباك« وعلى رأسها رئيس عارضت االستخبارات
  . صفقة اإلطالق2011عملهما في العام 

وفي نهاية المطاف لم يتم التوقيع على . واحتار أولمرت، وأجرى مشاورات مع اصدقاء ومسؤولين كبار
  .الصفقة

  لقاء حاسم في برلين
اس الذي عينه نتنياهو، الى برلين مع مسؤولين كبار من بعد تبدل الحكم في اسرائيل خرج حجاي هد

وحمل هداس رسالة من نتنياهو يطلب رسمياً . آرنست اورالو» دي.ان.بي«الموساد للقاء رئيس جهاز 
استُدعي كونراد . عامة، وغرهارد كونراد خاصة، مسؤولية الوساطة مرة اخرى» دي.ان.بي«ان تتولى 

  .ضغوط كبيرة وافق على قبول المهمةالى اللقاء وبعدما مورست عليه 
كان لكونراد شروط عدة، وهي ان يكون واضحاً انه لن يستطيع ان يخصص وقته كله كما في المرة 
السابقة، بسبب التزامات شخصية، وان تقبله اسرائيل وحماس ايضا بصفته وسيطاً، وال يقل أهمية عن 

 المانية في المسيرة، وأعلن اورالو ان المانيا ذلك، سرية كاملة السم وصورة ومشاركة رجل استخبارات
  .تلتزم بصورة كاملة قضية شاليت وانها ستخصص لذلك جميع الموارد المطلوبة بال حدود

بعد شهرين من ذلك كشف مبارك الذي شعر باإلهانة في مقابلة . المصريون لم يتقبلوا بفرح هذا التطور
منذ ذلك الحين وفي تفاوض محموم، . يفترض ان تظل سريةتلفزيونية عن المشاركة االلمانية التي كان 

وقد كان . تم في تنقل على تواٍل احياناً كل يوم بين تل ابيب وغزة، تقدم كونراد سريعاً في حبك الصفقة
، أي حتى نهاية سنة »قبل عيد الميالد«متفائالً في تموز وقال لنظرائه في برلين انه يأمل أن يوقع 

2009.  
وقد . س من الوسيط كونراد برهاناً على ان شاليت حي معافى، بشريط فيديو اذا أمكنطلب حجاي هدا

» خفيفة« أسيرة 20وفي اطارها سيشاهد الشريط المسجل بعد ذلك تنقل اسرائيل : صاغ الوسيط الصفقة
  .وبعد ذلك ينقل الشريط المسجل الى اسرائيل بوساطة الوسيط
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وكانت تلك اشارة . شاليت فيه في وضع أفضل من المتوقعوصل الشريط المسجل وظهر . تمت الصفقة
  .ايجابية الى الصفقة التي ستوقع في الحال

وفي الحقيقة فإن الفروق في المحادثات بين كونراد وحجاي هداس في تل ابيب ومحمود الزهار المسؤول 
حينه الى  التي قدمتها حماس في 450وزع الوسيط قائمة الـ . من قبل حماس في غزة أخذت تضيق

، ممن اعتقد انه سينجح في اقناع اسرائيل »اإلشكاليين«المتفق بشأنهم، و: مصر في ثالث مجموعات
بأكثرهم، واولئك الذين ال يحتمل البتة ان توافق اسرائيل على اإلفراج عنهم والذين أسماهم مجموعة 

  . تأتي بأسماء بديلةبالنسبة لالسماء في المجموعة الثالثة، طُلب الى حماس ان» بي.آي.في«الـ
في تشرين الثاني بدأوا في االستخبارات االسرائيلية يالحظون فروقاً داخل . بدا كل شيء ايجابياً جداً

نجح حجاي هداس في . كل االشارات التي كانت أكثر اقالقاً كانت في الطرف االسرائيلي خاصة. حماس
وكان يبدو للحظة ان . العالقات بالوسيط االلمانيفقد نجح في تقويم . بداية طريقه نجاحاً رائعاً في عمله

قبل . الصفقة توشك ان تتم وبدأوا في وزارة العدل يعدون ملفات العفو التي ستُقدم للرئيس شمعون بيريز
وآنذاك في ... قُدم اقتراح مكتوب من قبل الوسيط االلماني ليوقع عليه الطرفان» عيد الميالد«يوم من 

  .ار كل شيء انه2009كانون االول 
  صفقة ممكنة وتفجير

وقد . 2009يبين تحليل متأخر أن حجاي هداس تابع التفاوض من النقطة التي وقف فيها في آذار عام 
جرى هداس الى األمام مع التفاوض الذي نضج لما أصبح يبدو صفقة ممكنة التوقيع قُبيل نهاية السنة 

  .الميالدية
ً التي  نشأت بين المنسق هداس وبين الوسيط االلماني تقدم هداس في في العالقات الخاصة الجيدة جدا

 20 ـ 15(في هذه المرحلة كان الفرق بين الطرفين ضئيالً جداً . التفاوض وهو يعمل باسم نتنياهو
الى داخل «، بل وجدت دولة خليجية مستعدة الستيعاب عدد من المفرج عنهم اتُفق على أال يطلقوا )إسما

  .»الميدان
جمع . فض نتنياهو ما عرض عليه من حجم تنازالت اسرائيل بل نشأ جدل حاد بينه وبين هداسآنذاك ر

لنقاش ماراثوني أجاز فيه اقتراحاً جديداً تماماً أكثر ) حلقة السباعية(نتنياهو المجلس الوزاري المصغر 
الذي يعارض أي هو بني بيغن (تشدداً من الذي صاغه كونراد وهداس وأمضاه بأكثرية ستة مقابل واحد 

  ).دفع عن مخطوفين
وعاد حجاي هداس الى المنسق االلماني وقد تراجع في واقع االمر عن االتفاقات التي تم إحرازها من 

» تنظيف«وعرض موقفاً أكثر تشدداً من الصفقة، يشتمل على شروط اسرائيل االخيرة وفي مقدمتها . قبل
اهو هداس بوقف التفاوض ورؤية الصفقة التي اقترحها شرطاً وأمر نتني. القائمة من أكثر االسماء الثقيلة

  .نهائياً لن يكون بعده مصالحة اخرى
 نقل كونراد باسم اسرائيل الى حماس تنازالت اخرى عن اقتراح نتنياهو 2010في كانون الثاني عام 

وظلت » ة فقطتجميلي«لكن حماس رأت هذه التنازالت . وال سيما ما يتعلق باالفراج عن نساء» االخير«
  .المنظمة على صمتها ولم يصدر عنها جواب نهائي عن االقتراح

   ـ بال تقدم2010
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ففي داخل حماس تم اتهام محمود . أحدث انهيار التفاوض سلسلة ازمات اخرى، ال في اسرائيل وحدها
ورة مختلة، جداً، بسبب عالقاته الطيبة مع كونراد، وبأنه أدار االمور بص» غربياً«الزهار بأنه أصبح 
  .بإحداثه تفاؤالً مفرطاً

نُحي الزهار جانباً وسيطر رجال احمد الجعبري سيطرة مطلقة على التفاوض وحينما تبين انه ال يمكن 
التوصل، في ذلك الوقت على األقل الى صفقة بين الطرفين، استقر الرأي في االستخبارات االلمانية على 

  .فينة واخرىأال ينهي كونراد عمله وان يتابعه بين 
في تشرين االول فقط استقر رأي كونراد على أن .  من غير تقدم ما2010وهكذا انقضى أغلب سنة 

جاء الى غزة حيث تحدث محمود الزهار معه بإلحاح عن طموحه الى انهاء القضية . يضغط ضغطاً آخر
ة حماس أن ال تعطي مع ذلك أكد الزهار ان رأي الجعبري في هذا الشأن يؤثر في قياد. واتمام صفقة

  .»االخير«جواباً ايجابياً عن االقتراح اإلسرائيلي 
  بمساعدة فرنسا وتركيا

بل انه حاول ان يجند دولة . وتركيا للمساعدة في الجهود) شاليت مواطن فرنسي(جنّد كونراد فرنسا 
فقد كانت . ضبطأحرزت جميع هذه الجهود النتيجة العكسية بال. مهمة في الخليج، لكنها رفضت المشاركة

يد الجعبري في حماس هي العليا ونشر اعالنات من قبله لم ترفض مخطط شباط فقط بل اتهمت كونراد 
  .ايضاً بأنه يخدم اسرائيل وبأنه ليس وسيطاً نزيهاً

وعلى خلفية الطريق المسدود المطلق الذي دفع التفاوض اليه، استقر رأي الوسيط حجاي هداس على 
ورد هداس . فا التوقيع على الصفقة في مصر أبلغه فريق شاليت آخر المستجداتوعلى ش. االستقالة

باستغراب وبغير قليل من خيبة األمل وقال إن نتنياهو قال له في االمور المتفق عليها اآلن بالضبط إنه 
  .لن يهادن أبداً

العالقات الخارجية ، وهي شعبة »تيفل«تولى العمل بدل هداس دافيد ميدان الذي كان في السابق رئيس 
وآنذاك حدث غير المتوقع الذي أفضى الى . التابعة للموساد والذي أعارته المنظمة لديوان رئيس الحكومة

فقد ُأغرق هداس وبعد ذلك ميدان باقتراحات جهات مختلفة ونشطاء منظمات غير . الصفقة آخر االمر
  .اطةحكومية مختلفة من البالد والعالم أرادوا المساعدة في الوس

وجاء ناشط السالم االسرائيلي غرشون باسكن للقاء مع ميدان الذي اعتقد في البدء انه واحد آخر من تلك 
وقد زعم باسكن أنه انشأ عالقة طويلة . الحاالت التي سيتبين انها ضجيج لكن استقر رأيه على المحاولة

  .ة نقل رسائل الى الجعبريوعميقة تعتمد على الثقة بغازي حمد من حماس وأنه يمكن بهذه العالق
وجندت جماعة االستخبارات . نقل رسائل عدة في القناة الجديدة. واستقر رأي ميدان على أن يجرب

فالرسائل الى باسكن تُنقل بحرفيتها من ميدان : االسرائيلية موارد كثيرة بينت ان قناة االتصال ثقة ودقيقة
  . دقيقاً الى قيادة حماسوينقلها حمد نقالً» يجملها«الى حماس وهو ال 

بعدما تبين ان القناة ثقة طلب ميدان الى باسكن ان ينقل الى حمد ان ينقل الى الجعبري ان اسرائيل 
ولعدم التعقيد وعدم البدء من جديد، سيقوم االتفاق على مخطط شباط . مستعدة لبدء التفاوض من جديد

يد أن يغيره في هذا المخطط، وهكذا سترى فليتفضل السيد الجعبري وليقل ما الذي ير. 2011عام 
، أضاف »وقُل لحامد أن يكتبوا شيئاً ما منطقياً وإال فال داعي لكل هذا«. اسرائيل هل يوجد ما يتحدث فيه

  .ميدان
  وثيقة جديدة ومفاجأة
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فقد وافقت حماس على عدم بدء . وفوجئوا في اسرائيل. مضى باسكن وعاد بعد اسبوع مع وثيقة مكتوبة
كان يبدو انه يوجد ما يتحدث . شيء من جديد، وكان الشذوذ عن مخطط شباط أقل تطرفاً من المتوقعكل 
  .»هذه مطالب غير سهلة، لكن يمكن بدء العمل«: وقال ميدان لنتنياهو. فيه

وخلص . من هذه النقطة طلب ميدان التحول الى تفاوض رسمي بين الطرفين يتم تحت مظلة دولة ثالثة
وفي النهاية وقع االتفاق على مصر التي لم تتحمس .  ان اسرائيل تحتاج الى مصر أو تركياالى استنتاج

  .لمشاركة تركية
 تشرين 6 ـ 4وتمت الجولة الثانية بين . تمت الجولة األولى في القاهرة في النصف الثاني من أيلول

ى الصفقة في الجلسة يوم االول وتمت اللقاءات االخيرة خالل االسبوعين االخيرين، حتى االتفاق عل
  .الخميس قبل اسبوعين
  ضغط مصري ثقيل

فهم لم يضغطوا على حماس ولم يستغلوا تأثيرهم في قادتها . لكن المصريين فاجأوا في نقطة اخرى
وقد وجدت . فحسب بل استعملوا ضغوطاً بعضها عنيف، من أجل المصالحة في نقاط االختالف المركزية

طاعنين » عرب إسرائيليين«فقد تبين انه يمكن االفراج عن :  ممتازاً من جهتهااسرائيل لواحدة منها حالً
ويكون هذا في ظاهر األمر خرقاً لخط احمر بالنسبة لنتنياهو، . في السن جداً، بصورة ترضي حماس
  .لكنه ال يكون في الحقيقة خطراً أمنياً
لذان عارضا الصفقة وحل محلهما تمير دغان وديسكن ال» الشاباك«وفي مقابل هذا بدل رئيسا الموساد و

بل ان كوهين كان مشاركا في صوغها في المرحلة . بردو ويورام كوهين اللذان وافقا على الصفقة
  .االخيرة من التفاوض في القاهرة

مهما يكن األمر فإن أبطال الساعة هم الوسطاء المصريون الذين برهنوا على مثابرة منقطعة النظير 
  .»التعب هو دالل«بلغة الوسيط ميدان في أحاديث مغلقة على ان وكانوا مثاالً، 
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  تداعيات ودالالت صفقة تبادل األسرى .40
  جوني منصور

أفرزت صفقة تبادل األسرى بين اسرائيل وحركة حماس عددا من الدالالت التي ال بد من اإلشارة إليها 
ة العامة ومشهد التحركات الديبلوماسية القادم على المنطقة عامة، لفهم ما ستؤول إليه الحالة السياسي

  .وعلى الصراع االسرائيلي ـ العربي بوجه خاص
  الصفقة انجاز• 

بالرغم من أن مقترحا سابقا للصفقة شمل حوالي . أما بالنسبة لحماس فإن الصفقة بحجمها إنجاز كبير
سرى الفلسطينيين من أعضاء حماس وفتح من جهة أخرى، إطالق سراح األ. ألف وخمسمائة أسير

وفصائل أخرى ومن فلسطينيي الداخل عكس توجها ايجابيا في الساحة الفلسطينية والعربية بأن حماس لم 
هذا التوجه البراغماتي يشكل قاعدة جيدة لدفع . تهتم فقط لرجالها بل لكافة مركبات الشعب الفلسطيني

  .رض الواقع، ومنع بقائه حبرا على ورقاتفاق المصالحة إلى حيز التطبيق على أ
حيث أن . ال شك في أن الصفقة في حد ذاتها انجاز هام للشعب الفلسطيني عامة وللحركة األسيرة خاصة

الصفقة في دالاللتها األولى قد نسفت وحطمت الغطرسة االسرائيلية وتبجح القيادات السياسية والعسكرية 
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ي السر، وان اسرائيل بحكومتها وجيشها وشعبها تتجند إلعادته حيا بأنه لن يبقى جندي اسرائيلي واحد ف
وهذا ما قامت به حكومة اسرائيل بحربها على غزة الستعادة الجندي األسير جلعاد شاليط، . أو ميتا

وأنزلت كميات هائلة من قنابل بغضها على القطاع وقتلت مئات األطفال والنساء والشيوخ والرجال 
وكذلك فشلت مخابراتها من الشاباك والموساد في معرفة المكان . في استعادة جنديهاوفشلت . األبرياء

ولم تستطع هذه المخابرات بما تملكه من امكانات معروفة عالميا من الوصول . الذي تم فيه إخفاء شاليط
 ونتنياهو وناورت حكومتا اولمرت. إلى مكان الجندي وال تحديد موقعه أو المواقع القريبة من مكان أسره

وبالرغم من تشديد الحصار على القطاع وأهله إال أن صمود . على فرص االقتناص دون نجاح يذكر
الفلسطينيين فيه، وفشل سياسات اسرائيل القمعية وعدم تمكنها من إعادة الجندي فيه الكثير من دالالت 

  .تراجع مناعة اسرائيل وضعف اجهزتها األمنية في االختراق والعمل
  كومة نتنياهورضوخ ح

أمام فشل حكومة اسرائيل في إعادة جنديها، وازدياد الضغط   الجماهيري في اسرائيل والذي قادته عائلة 
  .شاليط ومؤازريها، رضخت الحكومة االسرائيلية في النهاية لدفع هذا الثمن الذي اعتبره نتنياهو غاليا

  هل حماس طرف تفاوضي؟
منظور سياسي، حيث أنه يبدو أن نتنياهو قد بدأ ينظر إلى حماس من جهة أخرى فإننا نقرأ الصفقة من 

ما يريده نتيناهو هو معاقبة . كطرف أو شريك في التفاوض معه نيابة عن السلطة الفلسطينية في رام اهللا
محمود عباس على قيامه بطرح مشروع اعتراف األمم المتحدة بدولة فلسطين دون االتفاق حول ذلك مع 

لى ذلك أن نتنياهو يدرك تماما أن قوة فتح والسلطة الفلسطينية في مناطق ومواقع عدة أضف إ. اسرائيل
مقابل ذلك، فإن الصفقة بمركباتها بينت بوضوح أن حماس . في الضفة الغربية باتت ضعيفة إلى حدّ ما

سرى، ليست حركة عسكرية فقط إنما حركة سياسية اعتمدت المسار البرغماتي في تعاملها مع ملف اال
  .وهذا امتحان لها

  تغييرات في توجهات حماس
فتنازل قيادة حماس عن عدة مركبات كانت قد صاغتها سابقًا بخصوص تبادل األسرى لهو دليل أن 

ففي العام الماضي أعلن خالد مشعل رئيس . حماس تشد رحالها لخوض حراك سياسي فعلي مع اسرائيل
 كأساس للدولة الفلسطينية، وبالرغم من انه لم 67د المكتب السياسي لحماس، أن حركته تقبل بحدو

من جهة أخرى، . يعترف بدولة اسرائيل رسميّا، فمجرد قبوله بهذه الحدود فهو قد قبل بوجود اسرائيل
قبول حماس بإبعاد عدد من األسرى المحررين فيه داللة على رضوخ قيادة حماس للضغط االسرائيلي، 

وهذا في حد ذاته . يل مستقبالً في صفقة قادمة برفع عدد ونسبة المبعدينوهذا ما يمكن ان تستغله اسرائ
ومن تداعياته مستقبالً زيادة الضغط على قيادة حماس في ابتزاز . فشل في صد الضغط االسرائيلي

  .شروط أصعب وأشد قسوة
  امتحان لشعبية نتنياهو

ب تأييدا شعبيا هو في أمس الحاجة إليه أما تداعيات الصفقة على الساحة االسرائيلية فإن نتنياهو قد كس
حيث أن الصفقة قد حركت الشارع . ليخرج حكومته من الجمود الداخلي الذي توجهه في اسرائيل

وكسب نتيناهو تأييدا حكوميّا وحزبيا لقبوله بشروط الصفقة ليظهر . االسرائيلي بأن هذه الحكومة تفعل
دا، وهذا سيتم التعبير عنه كإنجاز في صناديق االقتراع في انتخابات أمام ناخبيه أنه ما زال زعيما وقائ

  .الدورة القادمة من الكنيست االسرائيلي، والتي على ما يبدو ستكون في العام القادم
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  كشف الخلل في المؤسسة العسكرية
الصفقة قد ومقابل انجاز نتنياهو السياسي وقد يكون مؤقتًا، فإن مكانة الجيش االسرائيلي إزاء هذه 

الجيش االسرائيلي الذي يعتبره االسرائيليون بقرتهم المقدسة، وما يزال، في حالة ليست . أصيبت بخلل
وهذا ما دعا عددا من القيادات السياسية والعسكرية إلى إعادة النظر في بنية ورؤية . كما كانت سابقا

وكشفت الصفقة . م عربي متغيرالجيش من خالل منظور التغييرات الحاصلة اقليميا، وخاصة في عال
  .مدى التباين بين المستويين السياسي والعسكري، واشتداد حدة التوتر بينهما

  الربيع العربي كان حاضًرا
ويبقى السؤال المركزي هنا، هل للربيع العربي دور في التأثير على دفع عملية إتمام الصفقة وانجازها 

جابيا، من حيث أن الربيع العربي لم يكن مقصورا على بلد في هذا الظرف حصريّا؟ قد يكون الجواب اي
وال شك في أن . عربي واحد، إنما تعدى تونس إلى مصر وليبيا وسوريا والبحرين، وغيرها مستقبالً

مسلسل الثورات في العالم العربي ليس لصالح اسرائيل ال في الوقت الراهن وال في المستقبل القريب أو 
تحصل في العالم العربي نفسه وفي سياسات قياداته المستقبلية، وفي عالقات العالم فالمتغيرات س. البعيد

العربي مع الغرب، ومع القضية الصراعية في الشرق األوسط، بل جوهر ونواة الصراع كافة نعني 
وهذا معناه، أن اسرائيل ال يمكنها أن تبقى متغطرسة ومتعنتة ومتشبثة . العربي_ الصراع االسرائيلي 

  .لهذا، هناك من يعتقد أن الصفقة هي عالمة أو بادرة لحراك سياسي مستقبلي. واقفهابم
  الخالصة

وال شك في أن الصفقة قد . ال شك أن الصفقة انجاز للشعب الفلسطيني عامة، ولحركة حماس خاصة
 تفاوضي سيكون لحماس دور –أدت إلى تحريك المنطقة من جمودها وتوترها للسير في طريق سياسي 

  .فيه، قد يأتي على حساب دور فتح رام اهللا
  21/10/2011، 48موقع عرب 

  
  !األسرى" بعض"أميركا تعارض تحرير  .41

  نقوال ناصر
إلـى دولـة    " وقد نقلنـا موقفنـا    "األسرى الفلسطينيين   " بعض"تحرير  " تعارض"و" قلقة"الواليات المتحدة   

 األميركية، مارك تونر، في مؤتمر صـحفي  االحتالل اإلسرائيلي كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية  
كمـسألة  : "قبل أن تفسر وزارته السبب في هذه المعارضة في بيان الحق األسبوع الماضي، قالت فيـه               

، تعليقـا علـى     "مبدأ، تعارض الواليات المتحدة اإلفراج عن أفراد كانوا قد أدينوا بجرائم ضد أميركيين            
 –تالل األسير جلعاد شاليط الذي يحمـل جنـسية إسـرائيلية            صفقة مبادلة أسرى فلسطينيين بجندي االح     

  .فرنسية مزدوجة
والجنسية المزدوجة سوغت لفرنسا المطالبة بإطالق سراح شاليط، مثلما تسوغ للواليات المتحـدة اليـوم               

 إسـرائيليين   –" بجرائم ضـد أميـركيين    " معارضة تحرير أسرى فلسطينيين بحجة إدانة االحتالل لهم         
في الجنسية لم تكن حتى اآلن دافعا ألي موقـف فلـسطيني أو             " االزدواجية"يتها، لكن هذه    يحملون جنس 

عربي يتخذ موقفا يحاسب الدول الغربية ويسائلها عن الجرائم ضد اإلنسانية وفظائع انتهاكـات حقـوق                
ـ                 سيات اإلنسان التي ال يزال يرتكبها مئات اآلالف من جنود دولة االحتالل ومستوطنوها من حملـة الجن

 وحتى اآلن، حيث تحولـت الجنـسية      1948المزدوجة لهذه الدول ضد الشعب الفلسطيني منذ النكبة عام          



  

  

 
 

  

            27ص                                     2300:                العدد22/10/2011السبت  :التاريخ

يدخل منه جواسيس دولة االحتالل إلى األراضـي الفلـسطينية          " قانوني"االسرائيلية المزدوجة إلى معبر     
ب جرائم فيها كما أثبتت      وإلى العواصم العربية ليس لجمع المعلومات فقط بل والرتكا         1967المحتلة عام   

 الغربية المزدوجة في اغتيال الشهيد الفلسطيني محمود المبحوح في دبي           –فضيحة الجنسيات اإلسرائيلية    
  .قبل أقل من عام

فلسطينيا، ما زال جواسيس دولة االحتالل يصولون ويجولون بحرية في الضفة الغربية بجنسيات أميركية              
ضمن المائة وخمسين عضوا في فريق المنسق األمنـي األميركـي          وغيرها وربما يكونون على األرجح      

الفريق مايكل مولر، خليفة كيث دايتون، دون اتخاذ أي إجراء احترازي، في األقـل مثـل اإلجـراءات                  
  .التنظيمية التي طبقت مؤخرا في قطاع غزة بشأن دخول األجانب وإقامتهم

 في الضفة الغربية المحتلة، والكثير منهم يحمـل         ولم يكن مستغربا أن يعتبر المستوطنون غير الشرعيين       
الجنسية األميركية، إعالن المعارضة األميركية بمثابة رخصة لهم بالقتل، كي تعلن عائلة ليفمـان فـي                 
مستعمرة استيطانية قرب نابلس في شمال الضفة وأنصار االرهابيين الحاخام مئير كاهانا وابنه بنيـامين               

ألف دوالر أميركـي    ) 100(جنوبها عن تخصيص كل منهم مكافأة قدرها        في مستعمرة قرب الخليل في      
لمن يقتل ثالثة من األسرى الفلسطينيين المحررين في صفقة تبادل شاليط، قتال خارج أي قانون وضعي                

  .أو سماوي
د المعارضة األميركية أحدث مثال على انحياز الواليات المتحدة السافر الى دولة االحتالل ح            " هذه"وتمثل  

التطابق معها حتى في تفاصيل صراعها مع العرب والمسلمين فوق أرض فلسطين، وهو انحيـاز دفـع                 
أمام احراز أي تقدم    " العقبة األكبر "المفكر اليهودي األميركي نعوم شومسكي الى اعتبار الواليات المتحدة          

ز دراسات فلـسطين    وذلك في محاضرة له األسبوع الماضي بمرك      " عملية السالم في الشرق األوسط    "في  
  .في جامعة كولومبيا

ومع ذلك فإن إدارة باراك أوباما تسابق الزمن في ضغطها على رئاسة منظمـة التحريـر الفلـسطينية                  
مع دولة االحتالل قبل الحادي عشر من الشهر المقبل         " مفاوضات السالم "النتزاع موافقتها على استئناف     

جنة التي أحال اليها مجلس األمن الدولي طلب االعتـراف          وهو الموعد المقرر لرفع تقرير وتوصيات الل      
المكونـة  (سوف يجتمع مبعوثو اللجنة الرباعية الدولية       "ولهذا الغرض   . بعضوية دولة فلسطين للنظر فيه    

فـي  ) الفلسطيني واالسرائيلي (مع الطرفين   ) من األمم والواليات المتحدة واالتحادان األوروبي والروسي      
بهدف بدء التحـضيرات ووضـع      ... اكتوبر الجاري   / لعشرين من تشرين األول     القدس في السادس وا   

كما أعلن المتحدث باسم الخارجية األميركية، مـارك تـونر، يـوم            " جدول أعمال الستئناف المفاوضات   
  .األربعاء الماضي

أعلن رئـيس  وتحت الضغط األميركي تبدو القيادة المفاوضة للمنظمة متناقضة في مواقفها المعلنة، فبينما       
بواشـنطن  ) ATFP" (قوة العمل األميركية من أجل فلسطين     "سالم فياض، أمام    . وزرائها في رام اهللا، د    

تلبية لدعوة  " بحسب تقييمنا لألمور فان الظروف لم تتهيأ بعد الستئناف مفاوضات تكون ذات مغزى            "أنه  
تلقينا الدعوة من اللجنة الرباعية      "صائب عريقات، . الرباعية، اعلن عضو لجنة تنفيذية منظمة التحرير، د       

كما يتضح التنـاقض    ". الجتماع مع مندوبيها يوم السادس والعشرين من الشهر الجاري وقد قبلنا الدعوة           
في مواقف مفاوض المنظمة في قبول دعوة على أساس بيان اللجنة الرباعية األخير الذي شذ عـن كـل                   

 بياناتها من أي إشارة الى المستعمرات االسـتيطانية التـي           بياناتها السابقة في خلوه ألول مرة في تاريخ       
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يكرر هذا المفاوض إعالنه بأنه لن يستأنف التفاوض اال بشرط وقف توسيعها واالعتراف بحدود الرابـع                
  . مرجعية للمفاوضات1967يونيو / من حزيران 

الرباعية بعد وقت   ويصبح التناقض في موقف مفاوض المنظمة موضع تساؤل مستهجن عندما يقبل دعوة             
االسرائيلية في الثالث عشر من الشهر الجاري الذي كشف عن خطة بناء            " السالم اآلن "قصير من تقرير    

وهـي  " 1997عـام   ) جبل أبوغنيم (ألول مرة منذ اقامة حار حوما       "مستعمرة جديدة في القدس المحتلة      
والتي ستحكم فصل أحياء شـرقي    التي ستقام على أراضي قرية بيت صفافا        " جفعات حاماتوس "مستعمرة  

وتغير قواعد اللعبة تغييرا هاما يغير الحدود بين اسرائيل وبين          "القدس العربية عن جنوب الضفة الغربية،       
إن إدانة كل أعضاء الرباعية وعلى مستوى رفيع لخطة بناء المـستعمرة            ". السالم اآلن "حسب  " فلسطين

منظمة دعوة الرباعية، فهي إدانـة مكـررة ممجوجـة ال    الجديدة ليست مسوغا كافيا كي يقبل مفاوض ال      
  .تؤهل الرباعية لتجديد وساطتها ألنها ال تلبي الحد األدنى المعلن من هذا المفاوض الستئناف التفاوض

وفي سياق تخبط الفريق المفاوض وتناقضاته، لم يجد الدكتور فياض أي حرج حتى في تناقض عملي مع                 
د حملة اعتراف األمم المتحدة بعضوية دولة فلسطين من جهـة ويكـرر             الرئيس محمود عباس الذي يقو    

قوة العمل األميركية من أجـل      "من جهة ثانية، وذلك بزيارته      " حماس"تأكيده على ضرورة المصالحة مع      
بواشنطن العاصمة، وهي مجموعة يقودها زياد العسلي وغيث العمري وحسين ايبش           ) ATFP" (فلسطين

جماعـات  " احتـرام " وتمول نفسها من تبرعات المانحين ومنهم يهود، وتحظى ب         وتقول إنها غير ربحية   
  ".ايباك"الضغط الصهيونية واليهودية ومنها 

األميركية بعث رئيس بعثة منظمة التحرير الفلسطينية بواشـنطن العاصـمة          " بوليتيكو"فعلى ذمة صحيفة    
معها، ألنهـا قـررت     " طع كل العالقات  ق"السفير معن رشيد عريقات رسالة الى هذه المنظمة أعلن فيها           

في االشتباك الدبلوماسي بين المنظمة وبين إدارة الرئيس أوباما بـشأن االعتـراف             " على الحياد "الوقوف  
ال تؤيد  "األممي بدولة فلسطين، مما قاد الى استقالة الكاتب داود كتاب من مجلس إدارتها مؤخرا، وألنها                

كما قال العمري، في تنـاقض      " بين السلطة الفلسطينية وبين حماس    في الوقت الراهن فكرة حكومة وحدة       
فيـاض  . وبالرغم من كل ذلك لم يجد د      . مباشر وعلني مع أهم بندين على جدول أعمال عباس والمنظمة         

اي حرج في زيارتها ومخاطبتها، وكان سفير دولة االحتالل في العاصمة األميركية مدعوا لالستماع الى               
  .عن الحضور اللتزامه بشعائر عطلة دينية يهوديةخطابه لكنه اعتذر 

لقد كانت مفاوضات منظمة التحرير في واقعها تفاوضا مع الواليات المتحدة أكثر مما هي تفاوض مـع                 
دولة االحتالل، ولم تترك واشنطن مجاال ألي شك فلسطيني في أن التفاوض معها ال يقل عبثا وضـررا                  

وقد حـان   . بث والضرر الناجمين عن التفاوض مع دولة االحتالل       بالقضية الوطنية أرضا وشعبا عن الع     
الوقت الذي يقتضي من منظمة التحرير أن تدرك بأن تخلي أي إدارة أميركية عـن االلتـزام بتعهـدات                   

 1967الرئيس األميركي السابق جورج بوش بعدم العودة إلى حدود ما قبل االحتالل اإلسـرائيلي عـام                 
االستيطانية الكبرى وبضمها إلى دولـة االحـتالل وبعـدم عـودة الالجئـين             وبعدم تفكيك المستعمرات    

الفلسطينيين، كما جاء في رسالة بوش إلى رئيس وزراء دولة االحتالل األسـبق آرييـل شـارون فـي                   
، ينبغي أن يتحول اآلن إلى شرط فلسطيني مسبق ألي دور وساطة أميركي في الـصراع                14/4/2004

  .العربي مع دولة االحتالل
  

 22/10/2011فلسطين اون الين، 
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  وفاء األحرار لصناع االنتصار .42
  مصطفى يوسف اللداوي. د 

انتهت المرحلة األولى من صفقة األحرار، وعاد من كان العدو اإلسرائيلي يظن أنهم سـيموتون داخـل                 
 وأنهم لـن    السجون، وسينقلون رفاتاً إلى ذويهم، أو سيدفنون في مدافن األرقام بعيداً عن أهلهم وأسرهم،             

ينعموا يوماً بالحرية، ولن يلتقوا بأهلهم إال من خلف القضبان، أو من وراء الجدران الزجاجية الـسميكة،                
فقد عادوا إلى بيوتهم وأسرهم، وكلهم عزم وثقةٌ وإصرار وإيمان بأن من خلفهم سيلحق بهـم، وسـيأتي                  

 وينبلج فيه نور الـصباح، وسـيغيظون        دورهم في الحرية، وسيكون لهم معها يوماً آخر، يولد فيه الفجر          
العدو ويرغمونه من جديد على فتح أبواب السجون لهم، وكسر األغالل التـي تقيـدهم وتلتـف حـول                   
معاصمهم وتثقل أقدامهم، وتحول دون حركتهم، فإصرار المقاومة ورجالها، الذين ال يعرفهم كثيـر مـن    

نصر المبين، وصناع هذا الفجر العظـيم، فهـم ال          الناس، وال يميز وجوههم أحد، كان أحد أسباب هذا ال         
يحبون األضواء، وال تقع عليهم عدسات اإلعالم، وال يتسابقون للظهور، وال يحبـون التنـافس إال فـي                  
                   أو متابعـة، أو ربـاط ميادين القتال، وال يتزاحمون إال على الثغور، وال يبكرون في الخروج إال لرصد

رتقى إلى العال شهيداً مكرماً، ومنهم من بقيت البندقيـة علـى كتفـه،              ومقاومة، منهم من قضى نحبه وا     
والقنبلة تزين خاصرته، وأحزمة النار تلتف حول وسطه، وحنينه إلى الشهادة مع كل يومٍ يزداد، وحبـه                 
في اللحاق بمن سبقه من الشهداء يؤرقه ويضني نهاره ويهم ليله، هؤالء األخفياء األنقياء األتقياء، الـذين                 

  .قوا الدنيا وجعلوا ملذاتها آخر اهتماماتهم، هم من يستحقون منا كل تقديرٍ ووفاءطل
المقاومون المقاتلون حملة البندقية، الذين أخذوا على أنفسهم عهداً وأصروا علـى الوفـاء بـه، وعـدوا                  

ـ                دو األسرى وأوفوا بوعدهم لهم، حفظوا وصية شيخهم األجل ياسين بأن أوالدنا سيعودون غصباً عن الع
فأعادوهم رغم أنف العدو قادةً وشعباً، وأجبروهم على التنازل عن ثوابتهم، والتراجع عـن شـروطهم،                
              والتخلي عن محرماتهم، والخضوع لمعايير جديدة وقوانين مختلفة، هؤالء المقاومون ال ينتظرون من أحد

قون نحو كاميرا أو منصة، وال      غير اهللا جزاء أو مثوبة، وال يقبلون من أحد مكافأة أو مكرمة، وال يتساب             
يجرون نحو مأدبة أو وليمة، وال يعيرون أهميةً لمؤتمر أو قيمة لمهرجان، وال يهمهم تصريح أو تعقيب،                 
فالبندقية لديهم أصدق إنباء من كل الكتب، وهم ال يتطلعون لغير تكرار ما فعلوا، واستنقاذ من بقي فـي                   

 ليس غاية المنى ونهاية المطاف، بل إنها مسيرةٌ متواصلة،          السجون، فمن تحرر من األسرى على أيديهم      
ورحلةٌ موصولة غير مقطوعة، ال تصل إلى محطتها األخيرة إال مع األسـير األخيـر الـذي يقـوض                   
بخروجه جدران آخر معتقٍل إسرائيليٍ على أرضنا الفلسطينية، فهؤالء لـن يـضعوا بـصفقة األحـرار                 

ة، ولن يحنثوا بقسمهم، ولم يخلفوا وعدهم، بـل سيواصـلون العمـل،             البندقية، ولمن يتخلوا عن المقاوم    
وسيصلون الليل بالنهار، ليتموا استدارة قمر الحرية بعودة من بقي من األسرى خلف القـضبان، فهـذا                 

  .وعدهم، وهذه غايتهم، وهو الهدف الذي إليه يتطلعون ويعملون
ي من المقاومين على قيد الحياة، فهؤالء قد رأوا         الوفاء واالعتراف بالفضل بعد اهللا عز وجل ليس لمن بق         

ثمرة جهادهم، ونتيجة عملهم، وأثلج اهللا صدورهم برؤية األسرى أحراراً، وقد أنعم عليهم بمصافحة من               
عاهدوهم على الحرية والفرج، وأسعدهم عودة كل أسيرٍ إلى حضن أهله وأسرته، يعانق أطفاله، ويقبل يد                

 غيابه، يقف أمامه بكل الخشية والوقار والهيبة والجالل علهـم يـشاركونهم             أمه، ويزور قبر من فقد في     
البهجة، ويشعرون معهم بفرح العودة، وقد أبهج األحياء من المقاومين الذين نسجوا خيوط هـذا النـصر                 
لألمة راياتُ النصر ومهرجاناتُ الفخر ودموع الفرح، ولكن الوفاء الصادق هو مع الذين غـابوا عنـا،                 
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ا إلى السموات العلى، وهم الذين كان لهم فضل السبق، وشرف المشاركة، وقد ضـحوا بحيـاتهم                 ورحلو
ليحيا شعبهم، وقدموا أرواحهم لتسمو روح األمة، وغابوا عن أسرهم ليلتئم شمل غيرهم، وووروا تحـت                

 إلى جواره   الثرى لترتفع فوق األرض راياتٌ وأعالم، هؤالء الشهداء حملة بيارق النصر قد اختارهم اهللا             
دون غيرهم، وأسكنهم جناته قبل غيرهم، وجاورهم تحت عرشه مع األنبياء والصديقين ومن سبقهم مـن                
الشهداء، اليوم نذكرهم ونعدد مآثرهم، ونحفظ فضلهم ونجل جهدهم، ونذكرهم في كل محافلنا، وندعو اهللا               

فحت أيدينا أسيراً أحببناه، أو قبـل       لهم في صلواتنا ولقاءاتنا، ما وقعت عيوننا على أسيرٍ محرر، أو صا           
أسير ولده، أو بلل بدموعه الحرى يد والده أو والدته، نذكرهم ما عمرت الفرحة بيوتنـا، ومـا سـكنت                    
البهجة ديارنا، وما ازدانت شوارعنا بالزينة، وما صدحت مآذننا بالتكبير والتهليل حمداً هللا وشـكراً لـه،                 

ورجاالً، مقاتلين ومدنيين، مرضـى وأصـحاء، فقـراء وأغنيـاء،       وقطاع غزة كله حجراً وبشراً، نساء       
موظفين وتجارا، عاملين وعاطلين، كلهم كان لهم فضٌل في هذه الصفقة بصبرهم واحتسابهم وتحملهـم،               
فقد نالهم من األذى الكثير، وكان حجم البالء الذي تعرضوا له عظيماً، ولعلهم كانوا األكثر مساهمة بمـا                  

  .كثر وفاء بما عاهدوا عليه، واألكثر صدقاً فيما عزموا عليهتعرضوا له، واأل
وكان لألسرى في سجونهم رغم القيود التي تعيق حركتهم، وسلطات السجون التـي تمنـع اجتمـاعهم                 
ولقاءهم، أبلغ الدور في الوصول إلى هذه الخاتمة الطيبة، فقد تمكن األسرى بالتراضي فيما بيـنهم مـن                  

ماء، وتحديد األولويات، ووضع الخطوط الحمراء للمفاوضين، وتحديـد هـامش           التوافق على قائمة األس   
المناورة لهم، وأمدوهم بكل المعلومات الجديدة عليهم والخفية عـنهم، وزودوهـم باتجاهـات التفكيـر                
اإلسرائيلية المختلفة تجاه قضية األسرى، فكان التوصل إلى قائمة موحدة ترضي جميع األطـراف مـن                

التنظيمات إنجازاً عظيماً، ونتيجة يصعب التقليل من شأنها، إذ أنهـا أرضـت النفـوس،           مختلف القوى و  
وأثلجت القلوب، وأسعدت من ورد اسمه في قوائم المحررين، وأرضت من استثنته الظروف وحالت بينه               
 وبين الحرية أحقاد االحتالل وشروطه الخبيثة، فباركوا للمحررين حريتهم، وتمنوا لهـم حيـاةً ملؤهـا               

السعادة والهناء، على أرض وطنهم وفي صحبة أهلهم، وفي حضرة أطفالهم وصغارهم، فشكر األسـرى               
بعد اهللا الذين أنعم اهللا عليهم بالحرية، هو إلخوانهم األسرى الذين أبت سلطات االحتالل اإلفراج عـنهم،                 

فاوضون عن كبار األسرى    وحالت بينهم وبين الحرية، فعرقلت التوصل إلى اتفاق حولها إال أن يتخلى الم            
وهم جميعاً كبار وقادة، وخير شكرٍ لهم هو تجديد العزم، وتأكيد العهد على أن يبذلوا كل جهد مـستطاع                   
لتحريرهم وعودتهم إلى بيوتهم وأسرهم، ذاك هو الشكر الذي ينتظره الشعب واألسـرى الـذين آثـروا                 

غيرهم، ويرسموا البسمة على شـفاه غيـر        غيرهم، وتنازلوا عن حريتهم، وهي عزيزة، ليحققوا حرية         
  .أهلهم، وإن كان الشعب كلهم لهم أهٌل

كثيرون هم الذين شاركوا في صناعة هذا النصر، وفي وصولنا إلى هذا اليوم، وفي تحقيق الحلم الـذي                  
كان يراودنا، واألمل الذي كنا نتطلع إليه، ونعمل من أجله، كلهم شاركوا رجال المقاومـة، وقاسـموهم                 

دور والمهمة، فما كان لطرف أن يصل إلى هذه النتيجة المباركة دون جهد ومساهمة اآلخـرين، فـي                  ال
الوقت الذي ال يدعي فيه فريقٌ أنه وحده الذي نفذ العملية، وأنه استطاع أن يصل إلى نهايتها بجهده وحده                   

  .دون غيره، فهذا نتاج المشاركة، وعمل الوحدة، وبركة التعاون والتكامل
 22/10/2011ين اون الين، فلسط
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  تحقيق الجيش اإلسرائيلي حول عملية إيالت.. "خطأ في هوية العدو" .43
  أليكس فيشمان

فجأة تبدأ المكعبات باالنتظام، ثالثة أحداث استثنائية قفزت إلى العناوين في األسبوع الثاني مـن شـهر                 
ات المتحدة أعلنـت عـن إلقـاء        تشرين األول، إسرائيل وحماس توقعان على صفقة تبادل أسرى، الوالي         

القبض على أفراد من الحرس الثوري اإليراني، كانوا متورطين في محاولة اغتيال السفير السعودي في               
  .واشنطن، ووزير الدفاع إيهود باراك ينشر اعتذارا لمصر عن مقتل جنود مصريين خالل عملية إيالت

طة الواحد باآلخر بشكل مباشر أوغير مباشـر،        جميعها مرتب .. أي من هذه األحداث لم يكن وليد الصدفة       
وتشكل معا جزءا صغيرا من جهد كبير، يهدف إلى استعادة السيطرة األميركية والغربية المتآكلة علـى                

  .الشرق األوسط في ظل أسطورة الربيع العربي
سـراح  إن المصلحة المشتركة لمصر وإسرائيل كانت ماثلة في خلفية االتصاالت التي أدت إلى إطـالق                

غلعاد شاليط، وهذا ما أدى أيضا إلى اعتذار باراك لطنطاوي، في أعقاب العملية التي وقعت في شـارع                  
  . في إيالت12رقم 

محاوالت وقف التدهور في العالقات بدأ في منتصف أيلول عندما وصل مسؤول أمني إسـرائيلي كبيـر                
كان مفاجئا أن يطلـب رئـيس المجلـس         إلى مصر، على خلفية أحداث السفارة اإلسرائيلية في القاهرة و         

  .العسكري المشير حسين طنطاوي شخصيا االجتماع به
االجتماع بحث مبدئيا في تسوية الخالف حول مسؤولية عملية إيالت وباإلرهاب الوافد إلى إسرائيل مـن                

فقا على  الطرفان ات . سيناء، ولكن في الخلفية كانت تقف المرحلة الثانية وشبه المضمونة في صفقة شاليط            
أن التسويات التي يتم التوصل اليها في موضوع شاليط وموضوع سيناء تخدمان نفس الهدف وترتبطـان                
ببعضهما البعض، وأن الصفقة يجب أن تعيد شاليط وتقوي مصر كعامل إقليمي قيادي والحد من النفـوذ                 

  .اإليراني
بة إبقاء جذوة النار مـشتعلة بـين        إن إيران عارضت إنجاز الصفقة ألن إبقاء شاليط في األسر كان بمثا           

  .الفلسطينيين وإسرائيل والتي يمس إطفاؤها بالمصلحة اإليرانية
إسرائيل حولت مسألة تعزيز مكانة النظام المصري الجديد إلى إستراتيجية، وفي هذا السياق جاءت زيارة               

لى اسـتقرار الـسفينة   وزير الدفاع األميركي إلى إسرائيل ومن ثم إلى مصر، والتي هدفت إلى الحفاظ ع  
الغربية في مياه الشرق األوسط، في هذا النطاق يدخل نشر أسماء المتورطين في محاولة اغتيال الـسفير                 
السعودي في واشنطن وتوجه الواليات المتحدة إلى مجلس األمن وإلى وكالة الطاقـة النوويـة، لكـشف                 

ة لزيادة الضغط على إيران الـذي سـيكون         التقارير المتعلقة ببرنامج إيران النووي، كلها مؤشرات أولي       
  .إلسرائيل دور فيه

صفقة شاليط، موضوع سيناء ولجم النفوذ اإليراني في المنطقة كلها أجزاء في نفس المعادلة، وإسـرائيل                
ملتزمة بهذه االستراتيجية، وقد تضطر لدفع الثمن أحيانا، ولذلك لينت موقفهـا فـي موضـوع شـاليط،      

  .جنودها في سيناءواعتذرت لمصر على قتل 
النظام المصري طلب اعتذارا، لتعزيز مكانته في الشارع وإسرائيل كانت بحاجة لمصر كي تدير صـفقة      
شاليط بنجاح، والصفقة عززت موقع مصر اإلقليمي وأضعفت إيران، وهذا بداية مسلسل عمليات تهدف              

مية التحقيق الذي أجراه الجـيش      إلى ضرب اإلسفين الذي دقته إيران في المنطقة، من هنا تكمن أيضا أه            
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اإلسرائيلي حول عملية إيالت، إذ أن جوهر التقرير ال يعالج العثرات الميدانية، بل خطر اإلسفين الـذي                 
  .دقته إيران في سيناء على حدود إسرائيل والذي يصعب على المصريين التعامل معه

في هذه الحالة يكون الـرأس  .  من غزةان الجيش اإلسرائيلي نصب كمينا، وكان يتوقع عملية لفلسطينيين    
اإلسرائيليين، وهنا كمنت المفاجأة،    » الشاباك»والمخططون وقدرتهم العسكرية الميدانية معروفة للجيش و      

كنا نعرف عن وجوده ولكن طالما لم يخرج من         » شيطان«.. جديد» شيطان«فبدال من العدو التقليدي قفز      
  .الزجاجة لم نستعد لمواجهته

أيديولوجية وقدرات مختلفة، فهو يقاتل بشكل مختلف، ويتصرف بشكل مختلـف، هـذا             » يطانالش«لهذا  
  . من أيلول مرحلة جديدة على الحدود المصرية اإلسرائيلية18دشن في الـ » الشيطان«

لم يكن أي إنذار مسبق يقول إن العملية التي كانت مرتقبة ستنفذ من قبل مجموعة إسالمية متطرفة مـن                   
لك فإن جميع االستعدادات وخطط المواجهة لم تكن فعالة، رجال سيناء تصرفوا بعكـس كـل                سيناء، ولذ 

ـ         » الشاباك«التوقعات، االدعاء بأن     » الـشاباك »أعطى إنذارا تحول بعد نتائج التقرير إلى غير عملي، ف
أيضا لم يعرف في الساعات األولى للحدث من يقف ضد من، ولم يكتشف أن منفذي العملية مـصريون                  

  .من سيناء سوى في معهد التشريح أبو كبير
، دخلتـا   12 دخلت سيارتان إسرائيليتان خصوصيتان كانتا تتحركان على شارع رقم           11:56في الساعة   
إم « متر، صندوق يتألف من ثالثة أشـخاص مـسلحين ببنـادق             500بعرض  » صندوق نار «إلى داخل   

سيارات المصابة حالما تـصل إليهـا قـوات         ، أحزمة ناسفة ومتفجرات، كان الهدف منها تفخيخ ال        »16
  .اإلنقاذ

خليتان إضافيتان مكثتا في الجانب اآلخر من الحدود على مسافة قريبة، بينما مكثت خلية أخـرى علـى                  
مسافة بعيدة من الحدود وهي مزودة بصواريخ، بهدف إسقاط مروحيات إسرائيلية قد تتـدخل لمـساعدة                

م إطالق صاروخ على مروحية هجومية وصلت إلـى المكـان لمنـع             القوات اإلسرائيلية البرية، وفعال ت    
  .اختطاف إسرائيلي

الجيش اإلسرائيلي انتظر وصول الخلية ليال، السيناريو كان يفيد بأن التخطيط هـو اختطـاف مـواطن                 
إسرائيلي ونقله الى قطاع غزة، تحت جنح الظالم، ولكن رجال سيناء نفذوا العملية نهارا، بعـد ثـالث                  

  .ن موعد تحرير الجيش اإلسرائيلي للمرابطين الذين جثموا طوال الليل بانتظار العمليةساعات م
، دخلت إلى صـندوق النـار   11:57التحقيق يكشف أنه بعد ثالث دقائق من اإلنذار، الذي وصل الساعة         

ة مـن  الذي صنعه المنفذون أربع سيارات في البداية، اثنتان خصوصيتان، األولى من جهة إيالت، والثاني    
جهة الشمال، وخرجتا منه مصابتان، ولكن بعدهما دخلت حافلة مليئة بالجنود، وحافلة أخرى كانت خلفها               

قتل سائق الحافلة الثانية يتسحاك سيالع وانقلبت على        . ولكنها خالية من الركاب، وتعرضتا إلطالق النار      
  .جانب الشارع واشتعلت فيها النيران

د الذين يقفون على الحاجز، الذي يبعد كيلومترا واحدا عن موقع العمليـة،             حتى تلك اللحظة لم يعلم الجنو     
أن الحديث يدور عن عملية مسلحة، وواصلوا تمرير السيارات وصوال الى صندوق النار، لوال مبـادرة                

 وصلت  12:03السائقين الذين أصيبت مركباتهم الشخصية في منع السيارات من العبور، فقط في الساعة              
  .د العسكري طال روسو معلومات حول إطالق نار على حافلةإلى القائ

التقرير يشير إلى أن المرة األولى التي اصطدم فيها الجيش بالمنفذين، كانت بعد عشر دقائق من بدايـة                  
محاولة الـدهس   . دورية إسرائيلية تصل المكان وتقرر دهس المنفذ األول الذي يقف في طريقها           . العملية
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حبل المشغل للعبوة الملفوفة على جسد المنفذ، وعندها اشتبك أفـراد الدوريـة مـع               تؤدي إلى انقطاع ال   
  .المجموعة

القصة لم تنته عند هذا الحد ففي الساعة الخامسة والنصف، وعندما كان وزير الدفاع وقائد األركان وقائد                 
طالق النار علـى    الجبهة الجنوبية يستعدون لعقد مؤتمر صحفي حول العملية على الشارع المذكور، تم إ            

  .مجموعة من أفراد وحدة خاصة كانت على مقربة من المكان، فقتل القناص بسكال أبرومي
 شخصا فيما تم إحصاء تـسع       15 إلى 10حسب التقديرات اإلسرائيلية اشترك في العمليات المدمجة بين         

  .جثث، وألقي القبض على اثنين في الجانب المصري
 أن بناء سيناريو خاطئ تشترك فيه جميع األجهزة األمنية قـاد إلـى              التحقيق وصل إلى نتيجة خالصتها    

 لحركة السير رغم وجود إنذار وإن كان        12تصرف خاطئ واستنتاجات خاطئة باستمرار فتح شارع رقم         
  .غير محدد بوقوع عملية مسلحة

   " احرونوتيديعوت                                                                         "
 22/10/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
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