
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  

    
  
  

  
  
  
  
  

  "ي وأخالقيانحطاط وطن"استدعاء األجهزة األمنية لألسرى المحررين : بحر
   ألسر شاليطوضعنا خطة التفاوض إلطالق سراح األسرى منذ اللحظة األولى: الزهار

  سنستمر بأسر جنود صهاينة لتحرير كافة أسرانا: أحمد الجعبري
  أعضاء كنيست متطرفون يطالبون باغتيال قادة حماس وعلى رأسهم الجعبري

   ألف سنة٩٢ أكثر من  االسرى المحررين مجموع األحكام الصادرة في حق:فروانة
  منذ سنوات لماذا يخدعوننا بهذه الطريقة؟ مكان جلعاد شاليط معروفا:صحافة إسرائيلية

سـنعود للمفاوضـات: عباس
 بيـان   "إسرائيل"ا إذا قبلت    فوًر

  "الرباعية"
 ٣ص ... 

  ٢٣٠١  ٢٣/١٠/٢٠١١األحد 



  

  

 
 

  

            ٢ص                                     ٢٣٠١:                العدد٢٣/١٠/٢٠١١ األحد :التاريخ

    :السلطة
 ٤  عباس وهنية يعزيان العاهل السعودي بوفاة ولي عهده.٢
 ٤  "ي وأخالقيانحطاط وطن"ين استدعاء األجهزة األمنية لألسرى المحرر: بحر.٣
 ٥   االستيطان يهدد حل الدولتين: فياض يلتقي العاهل األردني.٤
 ٥  "شرعية وغير شرعية" للمستوطنات "إسرائيل"عريقات يرفض تصنيفات .٥
 ٦   "خدعة جديدة" استعداده لتجميد االستيطان إعالن نتنياهو: مصطفى البرغوثي.٦
 ٦  يتهم أمن السلطة باقتحام منازل عدد من نشطائه في الخليل" حزب التحرير".٧
    

    :المقاومة
 ٦   ألسر شاليطوضعنا خطة التفاوض إلطالق سراح األسرى منذ اللحظة األولى: الزهار.٨
 ٧  سنستمر بأسر جنود صهاينة لتحرير كافة أسرانا: أحمد الجعبري.٩
 ٧  لقاء بين حماس وفتح بحضور مشعل وعباس في القاهرة الشهر المقبل: الرشق.١٠
 ٨  فلسطيني يطعن إسرائيلياً في القدس.١١
 ٨  األسرى المحررين واقتحام منازلهم حماس تتهم األجهزة األمنية التابعة للسلطة باستدعاء.١٢
 ٨  حماس تنعى ولي العهد السعودي األمير سلطان بن عبد العزيز.١٣
 ٩   غتيال أسرى محررين بأول معركة مع غزةال أستبعد ا: ألسير المحرر فؤاد الرازما.١٤
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 ٩  حماس اعدت لنا كمينا دمويا بعد اشهر من اسر شاليط في قطاع غزة: جيش االحتالل .١٥
١٠   وثي باإلفراج الفوري عن مروان البرغ"اسرائيل"لين يطالب ي ب":معاريف".١٦
١٠  "دعوا إلى خطف المزيد من الجنود" اقتراح سحب الجنسية من عرب ":الكنيست".١٧
 ١٠  أعضاء كنيست متطرفون يطالبون باغتيال قادة حماس وعلى رأسهم الجعبري.١٨
١١  كان لدي مذياع وتلفاز باألسربدأت أفهم العربية و: شاليط.١٩
١١  "أمنيون"جميع األسرى المشمولين بالمرحلة الثانية من التبادل : مصدر إسرائيلي.٢٠
١٢   قبرصية األسبوع المقبل-تدريبات عسكرية إسرائيلية : السفارة اإلسرائيلية في الرنكا.٢١
    

    : الشعباألرض،
١٢   ألف سنة٩٢ أكثر من  االسرى المحررين مجموع األحكام الصادرة في حق:فروانة.٢٢
١٢    اسيراً يقضون أحكاما بالسجن المؤبد ال يزالون في سجون االحتالل٥٣٠: فروانة.٢٣
١٣  يرة بيت أمر األسبوعية ضد االستيطاناالحتالل يقمع مس.٢٤
١٣  إصابة أربعة مشيعين برصاص االحتالل خالل جنازة في جنين.٢٥
   

   :اقتصاد
 ١٤  كميات قليلة وإصرار على التحدي وزراعة األرض المجرفة.. موسم الزيتون في غزة .٢٦
   



  

  

 
 

  

            ٣ص                                     ٢٣٠١:                العدد٢٣/١٠/٢٠١١ األحد :التاريخ

   
   : األردن
١٤  القائم على حل الدولتين"مستقبل الشرق األوسط مرتبط بتحقيق السالم : عبداهللا الثاني.٢٧
١٥  األردن مستمر بدعم السلطة الوطنية في سعيها إلقامة الدولة المستقلة: عبد اهللا الثاني.٢٨
   

   :عربي، إسالمي
١٥    أنفاق على حدود رفحثالثةاألمن المصري يدمر .٢٩
١٥  "لمسات نهائية لصفقة تبادل سجناء مع إسرائيل"مصرية تحدثت عن  مصادر: الشرق األوسط.٣٠
   

    :تقارير
١٥   آسروا شاليط لم يتركوا آثاًرا رقمية.٣١
 ١٦   منذ سنوات لماذا يخدعوننا بهذه الطريقة؟، مكان جلعاد شاليط معروفا:صحافة إسرائيلية.٣٢
   

    :حوارات ومقاالت
١٨   الدستور-محرر الشؤون السياسية... عودة األصل في العالقات.. األردن وحماس .٣٣
١٩  مصطفى الصواف... نتظروا جولة قادمة للتحريرا.٣٤
٢١  حنين زعبي... غزة المحاصرة تحرر أسرانا.٣٥
    

 ٢٢  :كاريكاتير
  

*** 
  

  "الرباعية" بيان "إسرائيل"سنعود للمفاوضات فوًرا إذا قبلت : عباس .١
، عقب مباحثاتـه أمـس فـي        )أبو مازن (يس الفلسطيني محمود عباس     قال الرئ :  صالح جمعة  - القاهرة

سيعود إلى طاولة المفاوضات فورا إذا قبلت إسرائيل بيان اللجنة الرباعية الدوليـة األخيـر   "القاهرة، إنه  
  ."المتعلق بدعوة الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي إلى استئناف المفاوضات

الفلسطينية قبلت بما جاء في بيان الرباعية األخير، وأبلغنـا ذلـك            منظمة التحرير   "وأوضح أبو مازن أن     
لجميع أطراف الرباعية، وطلبنا منهم إقناع إسرائيل بالموافقة على البيان، لكنهم حتـى اآلن لـم يـردوا                  

نحن على استعداد للعودة للمفاوضات شريطة اعتـراف الجانـب اإلسـرائيلي بحـدود              "، موضحا   "علينا
  ."بوقف االستيطان، وااللتزام ١٩٦٧

وشدد رئيس السلطة الفلسطينية على أنه لن يسحب الطلب الفلسطيني الذي تم تقديمه إلى األمم المتحـدة                 
ألننا قدمنا الطلب فعال ومستمرون فيـه       "لطلب العضوية الكاملة حتى ولو تم استئناف المفاوضات، وقال          

  ."حتى النهاية
ة للمفاوضات هو الشروط الفلسطينية المسبقة، قـال الـرئيس   وحول ما تدعيه إسرائيل بأن ما يعيق العود 

هذا كالم مغلوط، وما نطالب به هو التزامات واردة بخطة خارطة الطريق وقرارات الـشرعية               ": عباس
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 ما  أن، موضحا   "الدولية، وأنا بكل مطالباتي وتحركاتي أستند لوجود حق واضح وقضية عادلة يجب حلها            
لبية المجتمع اإلسرائيلي، حتى لو كانت سياسة الحكومة اإلسـرائيلية تـسير            يطالب به يحظى بموافقة غا    

  .بخط مخالف لذلك
ورفض عباس ما تردد من أنباء عن تعرضه لضغط قطري لعدم التوجه لمجلس األمن، موضحا أن أمير                 

  . قطر كان في مقدمة المرحبين بكلمته في الجمعية العامة لألمم المتحدة
ؤله بحدوث اختراق إضافي في ملف المصالحة، ورجح أن يجري لقاء مع رئيس             وعبر أبو مازن عن تفا    

المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في القاهرة بداية الشهر المقبل، بعد انعقاد اجتمـاع المجلـس          
  .الثوري لحركة فتح وانتهاء اجتماع اللجنة الرباعية

من الواضح أن هناك فهـم مغلـوط،        "ل عباس   وحول الخالفات بشأن تشكيل حكومة فلسطينية جديدة، قا       
فالحكومة التي ستتشكل هي حكومتي حتى تتم االنتخابات، وبعدها يشكل الحكومة من سينجح بها، فهـذه                
حكومة انتقالية أنا أتحمل مسؤولية كل شيء، والتوافق شيء مهم، وأن ترشح حركة حماس أسماء مـن                 

  ."كون هذه األسماء مقبولة وال تجلب الحصار إلى شعبناالتكنوقراط هذا أمر صحي، ولكن من المهم أن ت
المقبل هو أمـر متفـق      ) أيار(وأكد أبو مازن أن إجراء االنتخابات في موعد أقصاه يوم الرابع من مايو              

كانون (عليه في اتفاق المصالحة، وأنه على استعداد إلجراء االنتخابات قبل ذلك، كأن تكون بشهر يناير                
  ."نحن نحترم النتائج مهما كانت"المقبل، وقال ) شباط(ر ، أو فبراي)الثاني

  ٢٣/١٠/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن
  
   وهنية يعزيان العاهل السعودي بوفاة ولي عهدهعباس .٢

تقدم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الحكومة في غزة إسماعيل هنيـة،             :  غزة –رام اهللا   
عبد اهللا بن عبد العزيز بوفاة شقيقه األمير سلطان بن عبد العزيـز،             بالتعزية من العاهل السعودي الملك      

  .ولي عهده
فقدنا بوفاة ولي   'إننا  : "وقال عباس في تصريح نقلته عنه وكالة األنباء الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية           

 القـضية  عهد المملكة العربية السعودية، األمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود، صديقا ومـدافعا عـن         
المرحوم آل سعود كان أخًا عزيزا وداعما قويا لقـضية فلـسطين            "وأضاف أن    ".الفلسطينية والمقدسات 

  ".وشعبها على طريق تحقيق االستقالل، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف
كومته والشعب الفلسطيني تلقوا    ح"من جانبه؛ أكد هنية في برقية تعزية بعث لها إلى العاهل السعودي أن              

يربط اهللا على قلب العاهـل الـسعودي، وأن         "وأعرب عن أمله أن      ".اليوم بحزن نبأ وفاة األمير سلطان     
  ".يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته ويلهم أهلنا في المملكة الصبر والسلوان وحسن العزاء

  ٢٣/١٠/٢٠١١، قدس برس
  
  "ي وأخالقيانحطاط وطن"ة األمنية لألسرى المحررين استدعاء األجهز: بحر .٣

، فى بيان له مساء اليوم الـسبت        "أحمد بحر "قال النائب األول لرئيس المجلس التشريعى       : محمد طنطاوى 
على نسخة منه، إن قيام األجهزة األمنية التابعة للـسلطة الفلـسطينية فـى رام اهللا                " اليوم السابع "حصل  

 .ي وإنسان ي وأخالق ي، يعبر عن انحطاط وطن    "الوفاء لألحرار "رين ضمن صفقة    باستدعاء األسرى المحر  
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وأضاف بحر، إن ذلك إن دل فإنما يدل على عمق ارتباط األجهزة األمنية التابعة لـسلطة رام اهللا مـع                    
  .االحتالل اإلسرائيلى، كما أن هذه االستدعاءات تندرج فى إطار انتهاك وتجاوز المحرمات الوطنية

لنائب األول لرئيس المجلس التشريعى، أن استدعاء األسرى المحررين يشكل الخطوة األولـى             وأوضح ا 
التى تمهد العتقالهم خالل المرحلة المقبلة، مشددا على أن أجهزة أمن الضفة قد نزعت عنها كل شـكل                  

ـ                 ى أو  من أشكال الحياء، وباتت تتصرف بكل وقاحة وسفور بعيداً عن أى نَفَس وطنى، أو ضمير أخالق
كما أكد أن األجهزة األمنية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، لن تستطيع أن تهين كرامة               .نزعة إنسانية 

  .األسرى المحررين مهما فعلت
  ٢٣/١٠/٢٠١١، اليوم السابع، مصر

  
  االستيطان يهدد حل الدولتين : فياض يلتقي العاهل األردني .٤

ر سالم فياض أمس، في األردن موقفه بأن الظروف غير          كرر رئيس الوزراء الدكتو   : ب  .ف. أ –عمان  
مواتية إلعادة إطالق مفاوضات السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، محذراً مـن خطـورة اسـتمرار               

  .االستيطان على فرص حل الدولتين
 علـى   وقال فياض عقب لقائه العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني في الشونة على شاطئ البحر الميـت                

الظروف القائمة غير مواتية إلعادة إطالق العمليـة        "هامش مشاركته في المنتدى االقتصادي العالمي ان        
وأشار الـى    ".السياسية بما يمكن ان يفضي إلى نتائج مختلفة عن النتائج السابقة التي كانت مخيبة لآلمال              

ر الواقع من خـالل االسـتيطان       ما يجري على األرض من جهد منظم من قبل الجانب اإلسرائيلي لتغيي           "
وإقرار المزيد من المشاريع االستيطانية في جنوب القدس بهدف عزل القـدس الـشرقية عـن المحـيط         

  ".الفلسطيني من جهة الجنوب
نحن بحاجة لتغيير ذلك الواقع عبر تدخل فاعل من المجتمع الدولي، خصوصاً فيما يتـصل بتلـك                 "وقال  

المستوطنون واإلرهاب المرتكب بحـق مواطنينـا       ) الذي يمارسه (ف  القضايا وذلك لجهة وضع حد للعن     
وممتلكاتهم ووضع حد للطريقة التي يتعامل معها الجيش اإلسرائيلي مع مظاهرات فلسطينية العنفية التي              

  ".يرفض فيها االحتالل
   ٢٣/١٠/٢٠١١، األيام، رام اهللا

  
  "شرعيةشرعية وغير " للمستوطنات "إسرائيل"عريقات يرفض تصنيفات  .٥

أكدت منظمة التحرير الفلسطينية، أول من أمس، أن المعيار الوحيـد المطبـق             : "الشرق األوسط " -لندن  
على المستوطنات اإلسرائيلية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القـدس الـشرقية، هـو القـانون                 

إن كـل المـستوطنات     "قـات   وفي بيان صحافي، قال عري    . الدولي، بما في ذلك القانون اإلنساني الدولي      
اإلسرائيلية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، هي غير شرعية وفقا للقانون الدولي               

ورفـض عريقـات محـاوالت الحكومـة        . "وال توجد استثناءات لهذا المبدأ القانوني الراسخ      . اإلنساني
  .بناء في المستوطنات غير الشرعيةاإلسرائيلية خلق فروق وهمية بين أنواع مختلفة من ال

  ٢٣/١٠/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن
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  "خدعة جديدة"إعالن نتنياهو استعداده لتجميد االستيطان :  البرغوثيمصطفى .٦
قال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور مصطفى البرغوثي األمين العـام لحركـة              : رام اهللا 

إن ما تناقلته الصحف اإلسرائيلية حول استعداد بنيـامين نتنيـاهو رئـيس             " المبادرة الوطنية الفلسطينية  "
ال يدور عن تجميد شامل بل هو خدعـة         "الحكومة اإلسرائيلية، عبر وساطة كولومبية لتجميد االستيطان        

،  )٢٢/١٠(نسخة عنه اليوم السبت     " قدس برس "وأكد البرغوثي في بيان صحفي تلقت        ".جديدة ومكشوفة 
به نتنياهو هو محاولة لاللتفاف على اإلجماع الـوطني الفلـسطيني بـرفض العـودة إلـى                 أن ما يقوم    

 حـدودا   ٦٧المفاوضات ما لم يوقف االستيطان بشكل كامل بما في ذلك في القدس واالعتراف بحـدود                
وأضاف البرغوثي أن ما يقوم به نتنياهو هو محاولة يائـسة لثنـي              .للدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس   

لسطينيين عن معركتهم في األمم المتحدة لالعتراف بعضوية فلسطين وعـن تكـاتفهم نحـو الوحـدة                 الف
  .الوطنية

ودعا البرغوثي وسائل اإلعالم إلى الحذر من الوقوع في فخ نتنياهو وفضح وتعرية طبيعة تـصريحاته                
  .المضللة حول تجميد االستيطان

  ٢٢/١٠/٢٠١١، قدس برس
  
  سلطة باقتحام منازل عدد من نشطائه في الخليليتهم أمن ال"  التحريرحزب" .٧

في فلسطين، إن األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في بلدة          " حزب التحرير اإلسالمي  "قال  : الخليل
يطا بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، تصدت لمحتجين حاولوا منع إقامة مباراة كرة قـدم                

  . الوا عليهم بالعصي والهراوات، قبل أن تشن حملة اعتقاالت في صفوفهمنسائية في البلدة، وانه
القمـع تـاله   "، أن  )٢٢/١٠(نسخة عنه اليوم السبت     " قدس برس "وأضاف الحزب في بيان صحفي تلقت       

حملة اعتقاالت شرسة قامت بها األجهزة األمنية في منطقة يطا، حيث داهم عشرات من األفراد المقنعين                
اصة عددا كبيرا من بيوت نشطاء الحزب بأسلوب عنيـف، علـى خلفيـة المـشاركة فـي                  والقّوات الخ 
  . بحسب البيان" االحتجاج

  ٢٢/١٠/٢٠١١، قدس برس
  
   ألسر شاليطمنذ اللحظة األولى وضعنا خطة التفاوض إلطالق سراح األسرى: الزهار .٨

، إن حركته ٢٠١١-١٠-٢٢الدكتور محمود الزهار، السبت " حماس"قال عضو المكتب السياسي لحركة 
" الوهم المتبدد"وضعت منذ اللحظة األولى التي أسرت فيها كتائب القسام والفصائل المشاركة في عملية 

  . جلعاد شاليط، خطة إستراتيجية للمفاوضات غير المباشرة مع االحتالل اإلسرائيلي
وض اشتملت على مجموعة االلكتروني، أن إستراتيجية التفا" القسام"وأوضح الزهار في تصريح لموقع 

من النقاط، وأول هذه النقاط هو عدد األسرى، حيث وضعت الحركة ضمن الخطة أن تقوم باإلفراج عن 
  . ألف أسير من أصل العدد الكلي لألسرى الذين يقبعون في السجون

ية وأشار إلى أن النقطة الثانية في الخطة اإلستراتيجية هي التركيز على أصحاب المحكوميات العال
، والنقطة الثالثة هي األسرى الذين أمضوا سنوات كثيرة جدا، أما النقطة الرابعة فهي مراعاة )المؤبدات(

حرصت ضمن اإلستراتيجية التي وضعتها أن " حماس"وأكّد الزهار أن  . الحاالت المرضية، وكبار السن
، وكذلك أن تشتمل على )صفقة وطنية(تشتمل الصفقة على كافة الفصائل الفلسطينية بمعنى أن تكون 
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جميع األراضي الفلسطينية، وعدم الخضوع لالبتزاز في هذه المعيار عندما يرفض العدو اإلفراج عن 
أسرى من القدس بحّجة أنه أرض تابعة للكيان الصهيوني، فقد جرى التخطيط لكسر هذا المعيار 

فراج عن جميع األسيرات، وبدون وضعت في بداية الخطة أن يتم اإل" حماس"وشّدد على أن  . الصهيوني
  . تحديد العدد واألسماء

 ٢٢/١٠/٢٠١١فلسطين اون الين، 
  
  سنستمر بأسر جنود صهاينة لتحرير كافة أسرانا: أحمد الجعبري .٩

قال رئيس الفريق الفلسطيني في مفاوضات صفقة تبادل األسرى، ونائب القائد العام لكتائب القسام : غزة
إن عمليات أسر الجنود "، القيادي أحمد الجعبري "حماس"قاومة اإلسالمية الجناح العسكري لحركة الم

  ".والضباط الصهاينة ستتواصل، طالما بقي األسرى الفلسطينيون في سجون االحتالل
كتائب القسام وضعت على عاتقها "، إن )١٠-٢٢(وبين الجعبري في تصريحات صحفية، نُشرت السبت 

  ".اج عن جميع األسرى بغّض النظر عن انتمائهم وفكرهم السياسيتبييض السجون الصهيونية واإلفر
إن يوم إنجاز صفقة التبادل هو أجمل وأسعد أيام حياتي، ألن هذا اليوم أدخل الفرحة والبسمة إلى "وتابع 

فما أجمل تلك الفرحة، إنها , "قلب األم واألب واالبن واألحباب في الكثير من البيوت واألسر الفلسطينية
  ". الحرية التي ال يشعر بها إال من ذاق مرارة السجنفرحة

وأرسل الجعبري التحية لكافة األسرى المحررين، وفيما يتعلق باألسرى المبعدين إلى غزة فأكد أنهم في 
  .وطنهم وبين أهلهم ألن غزة جزء من فلسطين

 المرحلة سيتم وفق ما تم وفيما يخص المرحلة الثانية من صفقة تبادل األسرى، أكد الجعبري أن تنفيذ هذه
االتفاق عليه، بحيث أال يكون األسرى المفرج عنهم من الجنائيين أو ممن شارفت محكومياتهم على 
االنتهاء، وأن تكون األولوية لكبار السن وأصحاب الحاالت المرضية، إضافة إلى أولئك الذين أمضوا 

  . عاما فما فوق في السجون٢٠
 تعبث دولة االحتالل في االتفاق ألنه يوجد راعٍ مصري متكفل بضمان واستبعد الجعبري أن تخل أو

  . تنفيذ تلك المرحلة
  ٢٢/١٠/٢٠١١، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  لقاء بين حماس وفتح بحضور مشعل وعباس في القاهرة الشهر المقبل: الرشق .١٠

شق وجود ترتيب لعقد عزت الر" حماس"أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية : دمشق
لقاء بين حركتي حماس وفتح الشهر المقبل في العاصمة المصرية القاهرة يحضره رئيس المكتب 

  .السياسي للحركة خالد مشعل ورئيس السلطة محمود عباس
هناك اتفاق أولي : "قال الرشق) ١٠-٢٢(السبت " المركز الفلسطيني لإلعالم"وفي تصريحات خاصة لـ

نحن في : "، متابعا"ركتين يحضره مشعل وعباس، لكن لم يتم تحديد موعد نهائي للقاءعلى لقاء بين الح
وكشف القيادي الفلسطيني عن عناوين اللقاء المزمع  ".حماس حريصون على إنجاز وإنجاح هذا اللقاء

تطبيق اتفاق المصالحة، وبحث إجراء الحوار الوطني الفلسطيني الشامل : "بين حماس وفتح، وهي
  ".عة الموقف السياسي، والتوافق على استراتيجية وطنية في ظل فشل خيار التسويةلمراج

  ٢٢/١٠/٢٠١١، المركز الفلسطيني لإلعالم
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  فلسطيني يطعن إسرائيلياً في القدس .١١

  اقدم شاب فلسطيني امس على طعن مستوطن يبلغ من : وكاالت–  كامل ابراهيم -القدس المحتلة 
 . رموت االستيطاني في القدس الشرقية بحسب الشرطة االسرائيليةالعمر نحو عشرين عاما في حي

شابا عربيا طعن شابا يهوديا يبلغ من العمر عشرين عاما "وقالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري ان
في القدس " تم تحويل الشاب المصاب لتلقي العالج في مستشفى هداسا عين كارم"واضافت  ".والذ بالفرار
وباشرت وحدات من الشرطة االسرائيلية والمروحيات البحث عن ". بالغة"شيرة الى ان اصابته الغربية، م

  .الشاب الفلسطيني
  ٢٣/١٠/٢٠١١، الرأي، عّمان

  
  األسرى المحررين واقتحام منازلهم حماس تتهم األجهزة األمنية التابعة للسلطة باستدعاء .١٢

نية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، ، أمس، األجهزة األم”حماس“اتهمت حركة : آي.بي .يو 
. بتوجيه استدعاءات لعدد من األسرى المحررين في صفقة التبادل األخيرة، واقتحام عدد من منازلهم

في بيان لها، إن األجهزة األمنية في محافظة طولكرم بالضفة استدعت عدداً من ” حماس“وقالت 
وذكرت أن هذه األجهزة هددت أفراداً من  .ضور إلى مقراتهاالمحررين وأقربائهم وطلبت منهم الح

عائالت هؤالء األسرى المحررين باالعتقال في حال لم يوقفوا االحتفاالت باإلفراج عن أبنائهم، فيما 
دهمت في جنين شمال الضفة، أول أمس، عددا من بيوت التهنئة التي أقيمت للمحررين في الصفقة 

  .وطالبتهم بإنزال الرايات
وأشارت إلى أن قوة من األمن الوقائي دهمت منزل األسير المحرر سامر المحروم في مدينة جنين، وهو 

وقالت  .الخضراء، فرفض األهالي” حماس“من كوادر الجبهة الشعبية، وطالبت ذويه بإنزال راية 
وم بالسجن إن عناصر من الجهاز نفسه دهمت بيتي التهنئة للمحررين وائل أبو جلبوش المحك” حماس“

 عاما في قرية مركة جنوب جنين وطالبتهم بإنزال الرايات ٢٥المؤبد، وعماد موسى المحكوم بالسجن 
  .عنها

 ٢٣/١٠/٢٠١١الخليج، الشارقة، 
  
   تنعى ولي العهد السعودي األمير سلطان بن عبد العزيزحماس .١٣

لطان بن العزيز آل سعود، ولي العهد السعودي األمير س" حماس"نعت حركة المقاومة اإلسالمية  :دمشق
، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز خمسة وثمانين )٢٢/١٠(الذي توفي فجر اليوم السبت 

  .عاماً
تتقّدم حركة : "نسخة عنه" قدس برس"وقالت الحركة في بيان نعي صادر عن مكتبها اإلعالمي، تلقت 

لملك عبد اهللا بن عبد العزيز آل سعود، إلى خادم الحرمين الشريفين ا" حماس"المقاومة اإلسالمية 
والشعب السعودي الشقيق وآل الفقيد بالتعزية الخالصة والمواساة بوفاة األمير سلطان بن عبد العزيز آل 

  ".سعود، ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والطيران
  ٢٢/١٠/٢٠١١قدس برس، 
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  اغتيال أسرى محررين بأول معركة مع غزةال أستبعد : ألسير المحرر فؤاد الرازما .١٤

إنه ال يستبعد إقدام االحـتالل      ) عاما٥٢(قال عميد األسرى المقدسيين األسير المحرر فؤاد الرازم         : غزة
فـي أول   " اإلسرائيلي على اغتيال أسرى محررين ضمن صفقة التبادل بين حركة حمـاس وإسـرائيل               

  .ة أو عملية عسكرية يشنها على قطاع غز" معركة"
أنه ال يمكن أن يؤمن لالحتالل علـى حيـاة   " وكالة قدس نت لألنباء" وأوضح الرازم في حديث لمراسل      

إسرائيل معروفة أنها ال تحترم     :" األسرى المحررين، فهو يتربص بهم ويحمل لهم نية غير سليمة، قائالً            
  ".ىاالتفاقيات وال الضمانات التي جاءت في صفقة التبادل وتكفل حياة األسر

وبين أنه رغم إبعاده عن مسقط رأسه مدينة القدس قصراً ، إال أنه يشعر في غزة بأمان أكثر من لو أنـه       
عاد إلى القدس، معلل ذلك أن قطعان المستوطنين وسلطات االحتالل لن تتركه على قيد الحياة خاصة في                 

  .قتل أسرى محررينظل التهديدات والمكافآت المالية التي تمنحها العائالت اليهودية لمن ي
غالباً كان االحتالل ينفذ االغتيال     :" ولفت الى أن سياسية اغتيال األسرى ليست جديدة على االحتالل قائالً          

بحق األسرى داخل السجون على ثالث مراحل، األولى من خالل االغتيال المباشر بإطالق النار علـى                
  ".حمد األشقراألسير وهناك العديد من الشواهد منها اغتيال األسير م

أما المرحلة الثانية  من خالل العمالء حيث يسلط االحتالل أحد عمالئه الغتيال أحد األسرى               :" وأضاف  
) األسـرى (، مشيراً إلى أنهـم      "وإشاعة أنه عميل يعمل مع االحتالل للنيل من إرادة األسرى وتحطيمها          

  .ادة تأهيلهكانوا دائما يكتشفون ذلك ويقوموا بالتعامل حتى مع العميل بإع
أما المرحلة الثالثة فتكون دائما خالل لقاءاتنا مع إدارة السجون حيث يقوموا بتقدم لنـا القهـوة                 :" وتابع  

، موضحا  بأن األسرى كانوا يرفضون شربها ويطلبون بدالً منها الماء ألنهم يكـشفون إذا       "وبداخلها السم 
  ."كان وضع فيها السم من خالل لونها

  ٢٢/١٠/٢٠١١وكالة قدس نت، 
  
  حماس اعدت لنا كمينا دمويا بعد اشهر من اسر شاليط في قطاع غزة: جيش االحتالل  .١٥

ذكرت االذاعة العبرية الرسمية ان اّسري شاليط خططـوا السـر مزيـد مـن الجنـود                : القدس المحتلة 
ان رونين بيرجم " يديعوت احرونوت "وكشف الصحفي في صحيقة     . االسرائيليين بعد اختطافه بعدة اشهر      

حول مكـان اسـر شـاليط       " الشاباك"لالذاعة العبرية ان معلومات مؤكدة وصلت الى جهاز االمن العام           
وقال ان االوامر صدرت للجيش واالجهزة االمنية باقتحام المنـزل          . والبيت المحتجز به في قطاع غزة       

 اكتـشف ان    واوضـحح ان جهـاز االمـن العـام        . اال انه تم التراجع عن الخطة في اللحظات االخيرة        
المعلومات التي وصلت عبر عمالء له كانت مضللة وان كمينا دمويا اعدت له حماس ومؤيديها لجـيش                 

  .االحتالل بغزة كان سيكلف اسرائيل عشرات القتلى والجرحى واالسرى
ان الرقابة العسكرية تمنعه حتى االن من نشر تفاصيل حول هذا الموضـوع بـسبب               " بيرجمان"واوضح  

بيرة ولعدم كشف خيوط المعركة االستخبارية التي كانت قائمـة بـين اجهـزة االسـرائيلية                حساسيته الك 
  .وحماس في قطاع غزة

 ٢٢/١٠/٢٠١١وكالة سما اإلخبارية، 
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   باإلفراج الفوري عن مروان البرغوثي"اسرائيل"لين يطالب ي ب":معاريف" .١٦

لين طالب الحكومة اإلسرائيلية    يوسي ب قالت صحيفة معاريف على موقعها االلكتروني إن ي       : القدس المحتلة 
برئاسة نتنياهو باإلفراج الفوري عن عضو اللجنة المركزية في حركة فتح واألسـير داخـل الـسجون                 

  .اإلسرائيلية مراون البرغوثي
وأضافت الصحيفة أن يوسي بلين مسئول ملف المفاوضات سابقا أكد أن البرغوثي ليس رجـال إرهابيـا                 

ونقلت الصحيفة عن بيلين أن الحكومة اإلسرائيلية ارتكبت خطا كبيـر            .رع وقت ويجب اإلفراج عنه بأس   
في عدم اإلفراج عن البرغوثي، مشيرا إلى أن استمرار عملية االعتقال دليل على عـدم التعـاون مـع                   

  .الجانب الفلسطيني، ورفض للمبادرات السلمية
ـ        والذي يحظي بإجماع الشارع    " برجماتيالزعيم ال "وحسب الصحيفة فقد وصف بيلين، األسير البرغوثي ب

  .الفلسطيني في كال من الضفة وغزة األمر الذي ال يمتلكه أي زعيم فلسطيني أخر
 ٢٣/١٠/٢٠١١، وكالة قدس نت

  
  "دعوا إلى خطف المزيد من الجنود" اقتراح سحب الجنسية من عرب ":الكنيست" .١٧

ئيل بيتنا، ورئيس لجنة الدسـتور والقـانون        ، من كتلة إسرا   "دافيد روتيم "قدم عضو الكنيست االسرائيلي     
والقضاء البرلمانية، باقتراح قانون للكنيست، يقضي بسحب الجنسية االسرائيلية من المواطنين العرب في             
الداخل الفلسطيني، الذين دعوا إلى أسر المزيد من جنود الجيش االسرائيلي، في أعقاب نجاح صفقة تبادل                

  .األسرى
الستقبال األسرى المحررين زمن   " هداريم"ن من عرب الداخل تظاهروا قبالة سجن        يشار إلى أن متظاهري   

إنجاز صفقة التبادل، وادعت السلطات االسرائيلية أنهم دعوا خالل التظاهرة إلى أسر المزيد من الجنـود               
  .االسرائيليين، لغرض استبدالهم بالسجناء الفلسطينيين في السجون االسرائيلية

 ٢٣/١٠/٢٠١١، ٤٨موقع عرب
  
  أعضاء كنيست متطرفون يطالبون باغتيال قادة حماس وعلى رأسهم الجعبري .١٨

فيما اعتبر نواب من اليمين اإلسرائيلي عملية الطعن في القدس أمس بأنها الرد على ما               ": األيام" -القدس
زل منفذي  فإنهم دعوا الى هدم منا    " حماس"أسموه استسالم رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو لـ         

  .في غزة بمن فيهم القائد في الجناح العسكري للحركة احمد الجعبري" حماس"العمليات وقتل قادة 
نحن نشاهد موجة جديدة من اإلرهـاب       "وقال عضو الكنيست من حزب االتحاد الوطني الديني اريه الداد           

 إعادة قوة الردع السرائيل     يتوجب"واضاف  " تستمد التشجيع من اإلفراج عن المئات من القتلة اإلرهابيين        
بما في ذلك قتل قادتها في غزة بمن فيهم القائد العسكري احمد الجعبري الذي احتجز شاليت                " حماس"ضد  

  ".فهذه هي الطريقة الوحيدة لمنع موجة جديدة من اإلرهاب وحماية االرواح
ان "يانا مشتركا قاال فيه     أما عضوا الكنيست من االتحاد الوطني يعقوب كاتس واوري ارئيل فقد اصدرا ب            

عملية الطعن في القدس ومحاولة الهجوم االسبوع الماضي في غوش عتصيون هي إشارة إلى الموجـة                
  ".القادمة من اإلرهاب بعد االستسالم المخزي لنتنياهو امام حماس
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افـة  ان عملية الطعن في القدس لهي مثال على ثق        " داني دانون ) الليكود(وقال عضو الكنيست من حزب      
اإلرهاب الفلسطينية، يجب إيجاد اإلرهابي وهدم بيته، ففقط األعمال القاسية ستمنع هكـذا أعمـال فـي                 

بعد الكرم الذي أظهرته إسرائيل في صفقة شاليت فقد حان وقت الحزم في اقـتالع               "وأضاف  ". المستقبل
  ".اإلرهاب، لقد طلبت من رئيس الوزراء التحرك وهدم منازل اإلرهابيين

لقـد أعطـت الحكومـة اإلسـرائيلية        " قال عضو الكنيست ميخائيل بن اري من االتحاد الوطني           وبدوره
اإلرهابيين تصريحا للقتل فمن اآلن فصاعداً يعرف كل إرهابي ان العقاب على قتل اليهود سيكون مشابهاً                

  ".لسرقة سيارة مع سجون خمس نجوم وإفراج خمس نجوم
  ٢٣/١٠/٢٠١١األيام، رام اهللا، 

  
  بدأت أفهم العربية وكان لدي مذياع وتلفاز باألسر: طشالي .١٩

أن الجنـدي جلعـاد شـاليط قـال         ) ١٠-٢٢(العبرية، السبت   " يديعوت آحرنوت "ذكرت صحيفة   : غزة
ولم ير تقريبـا    , للمقربين منه أنه احتجز في موقع صغير مظلم تحت األرض وعرف فقط بعض حراسه             

  .ضوء الشمس منذ اعتقاله
واتضح أنه سمح له باالحتفـاظ      . صبح يفهم العربية، لكنه غير قادر على التحدث بها        وأضاف جلعاد انه أ   

بساعة يد طوال فترة أسره، وأن آسريه اعتادوا تقديم وجبة دجاج له كل يوم جمعة األمر الذي مكنه من                   
  .معرفة أيام األسبوع

نه يعرض بالتدريج تفاصـيل     إ" عيد العرش "وقالت أفراد عائلة شاليط وأصدقاؤه الذين تحدثوا معه خالل          
  .حول ظروف أسره خالل السنوات الخمس والنصف التي قضاها في أسر حماس

وقال والد شاليط أن غلعاد كان يستمع إلى اإلذاعة العبرية طوال ساعات اليوم، وكان يشاهد أحيانا قنوات                 
وأضاف والـده أن     .عالموال) إسرائيل(تلفزيون بالعربية ولهذا فانه يعرف جميع األحداث التي جرت في           

شاليط كان لديه مذياع وكان بإمكانه التقاط إذاعة الجيش وإذاعة الجنوب، وأنه حدثهم وعلى سبيل المثال                
، "صب الرصاص، وأشار إلى أن شاليط كان مدركا للعملية الجارية ولكل ما كـان يحـصل               "عن عملية   

ال أعتقد أن   : "وقال .سمع أصوات القنابل  لقد كان قريبا جدا من األحداث ومن ضجيج المعركة و         "مضيفا  
  ".فوقه وتقصف كل ما يتحرك) المقاتالت الصهيونية (١٦- واف١٥-األمر مسر بأن تحلق مقاتالت إف

  ٢٢/١٠/٢٠١١، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
  "أمنيون"جميع األسرى المشمولين بالمرحلة الثانية من التبادل :  إسرائيليمصدر .٢٠

سي إسرائيلي رفيع المستوى، إنه وفقاً التفاق صفقة التبادل الذي أبرمته تل أبيـب              قال مصدر سيا  : عّمان
، فإنه سيتم اإلفراج عن خمسمائة وخمسين أسيرا فلسطينيا كلهم من           "حماس"مع حركة المقاومة اإلسالمية     

  .األسرى األمنيين، ضمن المرحلة الثانية من الصفقة
، فإنه مـن    )٢٢/١٠(ة، على موقعها اإللكتروني اليوم السبت       العبري/ هآرتس/ووفقاً لما أوردته صحيفة     

المقرر أن يستأنف نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي، ديفيد ميدان، اتصاالته ومباحثاته مـع المخـابرات               
المصرية، لضمان االستعداد والتهيئة لتنفيذ المرحلة الثانية من استحقاقات صفقة تبادل األسرى، وذلك بعد              

  . اآلننحو شهرين من
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وأشارت الصحيفة، إلى أنه بحسب اتفاق التبادل فإنه لن يتم التفاوض بشأن أسماء األسـرى المـشمولين                 
بالمرحلة الثانية من الصفقة، حيث ان الجانب اإلسرائيلي هو من سيختارهم وفق معايير محّددة تقـضي                

أيـديهم غيـر ملطخـة      "، و بأن يكون كل األسرى أمنيين وحكم على السواد األعظم منهم بالسجن المؤبد           
 .، بحسب تعبير الصحيفة"بالدماء

 ٢٢/١٠/٢٠١١، قدس برس
 
   األسبوع المقبلة قبرصي- ةتدريبات عسكرية إسرائيلي : اإلسرائيلية في الرنكاالسفارة .٢١

تجري قوات الجيش اإلسرائيلي جولة تدريبات عسكرية مع نظيرتهـا القبرصـية،            : )فلسطين(الناصرة  
  .ل في قبرصخالل األسبوع المقب

وأكدت السفارة اإلسرائيلية في الرنكا، في بيان رسمي صدر عنها الليلة الماضية، أن هذا التمرين هـو                 
  .، حسب تأكيدها"تمرين اعتيادي وأنه ال ينطوي على أي اعتبارات سياسية"

ـ "من جانبها، رأت وسائل إعالم تركية وقبرصية أن تل أبيب والرنكا تسعيان لـ            د إلـى  نقل رسالة تهدي
أنقرة على خلفية النشاط العسكري التركي في شرق حوض البحر المتوسـط والنـزاع المـستمر علـى                 

  ".الموارد الطبيعية في المنطقة
وكانت تركيا قد أعلنت عن نيتها اتخاذ كافّة التدابير الضرورية لضمان أمن المالحة البحرية في منطقـة                 

محاولة لمنع إسرائيل   "ح البحرية التركي لما قالت إنه       شرق المتوسط، من خالل تكثيف انتشار قوات سال       
 .من مواصلة البلطجة في المياه الدولية، حسب التعبير التركي

  ٢٢/١٠/٢٠١١، قدس برس
  

   ألف سنة٩٢ أكثر من  االسرى المحررين مجموع األحكام الصادرة في حق:فروانة .٢٢
ان ،  قال الباحث المختص في شؤون األسرى األسير السابق عبدالناصـر فروانـة           :  فتحي صباح  -غزة  

المرحلة األولى من صفقة تبادل األسرى األخيرة التي تمت في مقابل إطالق الجندي االسرائيلي غلعـاد                
 ٩٢ أسيرة، وبلغ مجموع األحكام الصادرة في حقهم أكثر مـن            ٢٧ أسيراً و  ٤٥٠ شملت إطالق    ،شاليت

 اسـرائيلي وفقـاً إلحـصاءات       ١٢٠٠شاركوا في شكل مباشر أو غير مباشر في قتل نحو           ألف سنة، و  
  ."شاباك"إسرائيلية وما صرح به رئيس جهاز األمن العام اإلسرائيلي 

 أسيراً، إضافة الى خمس أسيرات، كانوا يقضون أحكاماً بالـسجن المؤبـد             ٢٧٩من بينهم   " وأضاف أن   
 اسيراً يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد لمـرة        ٥٣٠ في سجون االحتالل     لمرة واحدة أو أكثر، فيما ال يزال      

  ."واحدة أو مرات عدة
  ٢٣/١٠/٢٠١١، الحياة، لندن

  
   اسيراً يقضون أحكاما بالسجن المؤبد ال يزالون في سجون االحتالل٥٣٠: فروانة .٢٣

، إنه ال يزال في      قال األسير السابق، الباحث المختص بشؤون األسرى، عبد الناصر فروانة          : وفا –غزة  
  . أسيرا يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لعدة مرات٥٣٠سجون االحتالل 

 في سجل صفقات التبادل عربيا وفلسطينيا منذ        ٣٨وأشاد فروانة بصفقة تبادل األسرى التي حملت الرقم         
معاصرة التي تتم فـوق األرض      ، فيما تُعتبر األولى فلسطينياً في تاريخ الثورة الفلسطينية ال         ١٩٤٨العام  
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وبين أن راية عميد األسرى عموماً، وأسرى الداخل خصوصاً انتقلت قـسراً إلـى األسـير                 .الفلسطينية
 ويقضي حكماً بالسجن المؤبد     ١٩٨٣ المثلث والمعتقل من يناير      -من بلدة عارة  " كريم يونس    "الفلسطيني  

بالرغم مما حققته الصفقة    ":  هذا الصدد قال فروانة      وفي ."وهو أحد األسرى الذين استثنتهم صفقة التبادل      
من انجاز وانتصار إال أننا كنا نتمنى فيما لو كانت قد ضمنت اإلفراج عن كافة األسـرى القـدامى دون                    
استثناء باإلضافة إلى رموز المقاومة والقيادات السياسية أمثال القادة أحمد سعدات ومـروان الرغـوثي               

  ."رهم الكثيرينوعبد اهللا البرغوثي وغي
  ٢٣/١٠/٢٠١١، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   يقمع مسيرة بيت أمر األسبوعية ضد االستيطاناالحتالل .٢٤

 قمعت قوات االحتالل، أمس، المسيرة االسبوعية في بيت أمـر ضـد الجـدار               : وسام الشويكي  -الخليل
واصيب مشاركون فـي المـسيرة       .واالستيطان التي نظمتها اللجنة الشعبية لمقاومة االستيطان في البلدة        

برضوض واختناق بالغاز جراء اعتداء قوات االحتالل عليهم وتصديها للمسيرة التي انطلقت من وسـط               
 والتـي يمنـع     "كرمـي تـسور   "البلدة باتجاه االراضي الزراعية المهددة بالمصادرة المحاذية لمستوطنة         

  .اصحابها والمزارعون من الدخول اليها
كرمـي  " بالقرب من بوابة مستوطنة      "خلة الكتلة "تالل المنتشرة بالعشرات عند منطقة      وتصدت قوات االح  

، وعلى بعد امتار من األراضي الزراعية، للمشاركين في المسيرة ومنعتهم من الوصول إلى هـذه                "تسور
األراضي للعمل فيها وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة، واعتدى الجنود على بعض المـشاركين بالـضرب           

يدي واألرجل قبل أن يقوموا بإطالق الغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين وتفريقهم مـا أدى إلـى                 باأل
  .إصابات عديدة بحاالت اختناق بالغاز

  ٢٣/١٠/٢٠١١، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  خالل جنازة في جنين  مشيعين برصاص االحتاللأربعة إصابة .٢٥
االحتالل االسرائيلي امس أربعة مشاركين في تـشييع  أصيب برصاص قوات : رام اهللا ـ احمد رمضان 

جنازة في قرية ظهر المالح، الواقعة خلف جدار الضم والتوسع العنصري، شمال بلدة يعبد في محافظـة                 
 ٧٣(واوضح شهود أن قوات االحتالل أغلقت بوابة الجدار بوجه المشيعين لجنازة جميل الخطيب               .جنين
 لدفنه في مقبرة طورة المحاذية لقريتهم، والتي يفصلها عنها الجدار فقط،            ، والذين كانوا في طريقهم    )عاما

  .حيث اعتاد أهالي ظهر المالح دفن موتاهم في مقبرة طوره لعدم وجود مقبرة في قريتهم
واشاروا إلى أن قوات االحتالل اغلقت البوابة رغم التنسيق المسبق مع االحتالل لفتحها، االمر الذي ادى                

اشتباكات بين المشيعين وجنود االحتالل الذي أطلقوا الرصاص وأصابوا أربعة مشيعين، إثنين            الى اندالع   
  .١٩٤٨منهم من أراضي العام 

س قروي اسكاكا، سمير حريص، ان سلطات االحـتالل تقـوم ببنـاء بـرج               لالى ذلك، كشف رئيس مج    
أراضي بلدة اسكاكا فـي محافظـة       في  " نفي نحنياه "مراقبة، وبعمليات بناء جديدة في البؤرة االستيطانية        

  ) جدار سلكي(عملية بناء البرج تأتي بعد عمليات التجريف والتوسيع لألسالك الشائكة "وقال إن .سلفيت
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إلحكام السيطرة على مساحات واسعة من أراضي المواطنين، ومنعهم من الوصول إليها وضمها للبـؤرة     
  االستيطانية

  ٢٣/١٠/٢٠١١، المستقبل، بيروت
  
  كميات قليلة وإصرار على التحدي وزراعة األرض المجرفة..  الزيتون في غزة موسم .٢٦

 مع بدء موسم الزيتون في قطاع غزة، انتشرت في المحال التجارية عبـوات مـن زيـت                 :حسن دوحان 
الزيتون المهرب عبر األنفاق على الشريط الحدودي مع مصر بشكل كبير، األمر الذي أدى إلى انخفاض                

ومع تصاعد أزمة العجز في كميات زيت الزيتون في قطاع           .لغزاوي وتضرر المزارعين  أسعار الزيت ا  
غزة، تمكن التجار من خالل األنفاق من استيراد أنواع مختلفة من زيت الزيتون المـصري واالسـباني                 

  والسوري الذي يعد أقل جودة من الزيت الفلسطيني ولكن أسعاره اقل بمقدار النصف، 
يتون في قطاع غزة بشكل كبير على ما تنتجه أراضيهم من زيتون وزيـت لتـوفير                ويعتمد مزارعو الز  

نفقات حياتهم على مدار العام، ولكنهم باتوا يخشون من أن انخفاض األسعار سيدفعهم لزراعة أراضـيهم               
  .بمحصوالت وأشجار غير الزيتون لكي يتمكنوا من توفير نفقات أسرهم

ه من زيت الزيتون بجلب كميات من الزيت من الضفة، ولكـن            وكان قطاع غزة يعوض النقص في إنتاج      
بعد إغراق السوق بزيت الزيتون السوري والمصري واالسباني وأنواع أخرى، أصبح قطاع غزة لـيس               

  .بحاجة لزيت الزيتون من الضفة
 ألف دونم فقط منها ١٨ ألف دونم،   ٣١وتبلغ مساحة األراضي المزروعة بأشجار الزيتون في قطاع غزة          

  . ألف دونم زيتون لتحقيق االكتفاء الذاتي٤٠مثمرة، بينما يحتاج القطاع إلى زراعة نحو 
  تجريف

وتتعرض األراضي المزروعة بالزيتون في قطاع غزة لعمليات تجريف منذ نحو عشرة أعوام خاصـة               
وتستهدف قوات االحتالل خصوصا األراضي     . ٢٠٠٨خالل الحرب األخيرة على قطاع غزة أواخر عام         

  .لزراعية على طول الحدود الفاصلة بين قطاع غزة والخط األخضر من اتجاهين الشرقي والشماليا
   طن عجز ١٨٠٠

 ألف طن، منهـا     ١٥وتتوقع مصادر زراعية مطلعة أن يبلغ إنتاج قطاع غزة من الزيتون العام الجاري              
ألف طـن للتخليـل      ٢٥خمسة آالف طن للتخليل وعشرة آالف طن زيت، بينما يحتاج قطاع غزة لنحو              

 طن، أي   ١٨٠٠ طن من الزيت سنويا، فيما يبلغ إنتاج العام الحالي فقط            ٣٦٠٠والزيت، كما يحتاج إلى     
  .أن نسبة العجز في قطاع غزة من الزيت ستكون بمقدار النصف

 كيلوغرامـا نظـرا للعنايـة مـن قبـل      ٨٥٠ويبلغ إنتاج الدونم الواحد من الزيتون في قطاع غزة نحو      
  .نالمزارعي

 ٢٣/١٠/٢٠١١الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  
  القائم على حل الدولتين"مستقبل الشرق األوسط مرتبط بتحقيق السالم : عبداهللا الثاني .٢٧

 أكد الملك عبداهللا الثاني في خطاب ألقاه أمس في الجلسة االفتتاحية : يوسف ضمرة-البحر الميت 
أن مستقبل الشرق األوسط مرتبط بتحقيق ، حر الميتللمنتدى االقتصادي العالمي المنعقد في منطقة الب

 ١٩٦٧القائم على حل الدولتين، إحداهما دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود عام "السالم 
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وعاصمتها القدس الشرقية، حسب ما تنص عليه قرارات األمم المتحدة، وبما يؤدي إلى معالجة قضايا 
وإذا ما تحقق ذلك، فسوف تبدأ . ك إسرائيل التي يتحقق لها األمن والقبولوهنا. الوضع النهائي جميعا

  ".حقبة من السالم والتعاون في منطقة تمتد بين المحيطين األطلسي والهندي
 ٢٣/١٠/٢٠١١الغد، عمان، 

  
  األردن مستمر بدعم السلطة الوطنية في سعيها إلقامة الدولة المستقلة: عبد اهللا الثاني .٢٨

 استقبل الملك عبداهللا الثاني امس السبت رئيس الوزراء في السلطة الوطنية : بترا–منطقة البحر 
الفلسطينية الدكتور سالم فياض في اجتماع جرى خالله بحث األوضاع في األراضي الفلسطينية وآخر 

عيها وأكد الملك استمرار دعم األردن للسلطة الوطنية الفلسطينية في س .التطورات المتصلة بتحقيق السالم
ولفت  .١٩٦٧لتحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني في التحرر وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 
  .إلى ضرورة أن تقوم إسرائيل بوقف سياساتها االستيطانية التي تقوض مساعي تحقيق السالم

  ٢٣/١٠/٢٠١١الرأي األردنية، 
  
   أنفاق على حدود رفحثالثةاألمن المصري يدمر  .٢٩

لقد : "، في تصريحات نشرتها وسائل إعالم مصرية٢٠١١-١٠-٢٢در أمني مصري، السبت قال مص
جرى تدمير األنفاق الثالثة عن طريق الردم بالرمال والحجارة حفاظاً على السكان كون األنفاق تقع في 

لبناء واكتشفت الشرطة المصرية األنفاق الثالثة أمس الجمعة وهى تستخدم لتهريب مواد ا". منطقة سكنية
  . من األسمنت والحديد، حيث صادرت كميات منها بجوار فتحات األنفاق

  ٢٢/١٠/٢٠١١فلسطين اون الين، 
  

  "لمسات نهائية لصفقة تبادل سجناء مع إسرائيل"مصرية تحدثت عن  مصادر: الشرق األوسط .٣٠
طار صفقة تبادل قالت مصادر مصرية إنه يتم حاليا وضع اللمسات النهائية في إ: هيثم التابعي: القاهرة

جديدة مع تل أبيب، بما يعني أن هناك اتجاها يتضمن اإلفراج عن اإلسرائيلي المتهم بالتجسس في مصر، 
  . أطفال معتقلين٣ سجينا مصريا و١٦إيالن تشايم غرابيل، مقابل نحو 

 مؤكدة "األسرى"وبينما رفضت مصادر دبلوماسية وصف المصريين المسجونين في إسرائيل بـ
، أوضح الخبير األمني، سامح سيف اليزل، أن مصر "وصف غير دقيق بالمرة" أنه "رق األوسطالش"لـ

 ٢٥تتفاوض من أجل معتقليها المتهمين بقضايا أمنية وعسكرية فقط وليس جنائية، وأنهم يقدرون بنحو 
لمحتجز في وأعلنت وزارة الخارجية المصرية قبل يومين أنها تعد لمبادلة الجاسوس اإلسرائيلي ا. سجينا

  .مصر بناء على تكليف من مجلس الوزراء المصري
 ٢٣/١٠/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 

  
  آسروا شاليط لم يتركوا آثاًرا رقمية .٣١

تعتبر صفقة التبادل االخيرة بين العدو الصهيوني والفلسطينيين ضربة موجعة بكل المعايير لدولة             : المجد
ة االستخبارات التابعة للكيان بـشكل ال لـبس فيـه فـي             االحتالل الصهيوني، وذلك بعد أن فشلت أجهز      

  .الوصول لمكان الجندي جلعاد شاليط
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 التابعة ألمان التابعة للجيش،     ٨٢٠٠ سنوات كانت سقطة مدوية لكل من الشاباك والوحدة          ٥فبعد اكثر من    
ـ                الء علـى   هاتان الهيئتان اللتان كلفتا بالبحث عن معلومات وفق التخصص المناط بهما من خـالل العم

  .األرض، والتتبع التقني والمراقبة االلكترونية في رصد معلومة عن الجندي شاليط
حسب كتاب صهاينة إن المعلومات المتوفرة لدى هذه األجهزة أو الوحدات ال ترتق حتى لجهـة تنفيـذ                  

  .عملية يمكن من خاللها تحرير جلعاد شاليط بالقوة
  هو الذي عزز فكـرة الـذهاب إلبـرام           ٨٢٠٠ و الوحدة    الصحفي يوسي ميلمان يقول أن فشل الشاباك      

  .الصفقة مع الفلسطينيين لفك أسر شاليط
وحسب ميلمان فإن المعلومات وفي حال توفرت بشكل جيد يجب األخذ باالعتبار الفجوات القائمـة بـين                 

ة بير نباال   المعلومات والتي من شأنها أن تؤدي الى الفشل، مثلما حدث في حالة ناحشون فاكسمان في بلد               
في الضفة الغربية المحتلة، حيث كان يخيل للجيش أنه يمتلك معلومات كاملة، الحقـا يتبـين أن غيـاب                   

 وبـسبب فجـوات فـي       - وجود باب اضافي في المبنى الذي احتجز فيه فاكسمان         -معلومة صغيرة مثل  
كان في وحدة االنقاذ، كما     المعلومات، انتهت العملية نهاية تراجيدية حيث قتل فاكسمان ونير بوراز الذي            

  .  يقول ميلمان
إن مرور طول فترة أسر شاليط داخل القطاع لم يكن سوى إعطاء أمل من قبل حكومة نتنياهو الحاليـة                   
لتتمكن المخابرات من الحصول على معلومات عن شاليط بعد الحرب على غزة، اال أن نتنياهو فهم هـو   

  . وفير معلومات وأن الخيارات أمامه مسدودةاآلخر تدريجيا أن المخابرات ال تستطيع ت
من جهة ثانية، قالت صحيفة هآرتس أن الشاباك كان ينتظر أن تقترف المقاومة أخطـاء تـساعده فـي                   
الحصول على معلومات عن مكان شاليط، وذلك بسبب تأخر الشاباك وعدم قدرته على تجميع معلومـات                

المحيط بجلعاد شاليط حيث حرصوا على عدم اسـتعمال         ذات داللة،  باإلضافة إلجراءات فريق الحراسة        
الهواتف الخليوية أو األرضية أو أجهزة الال سلكي أو الكمبيوتر، فلم يتركوا اثارا رقمية، األمـر الـذي                  

  .٨٢٠٠ووحدة  " الشاباك"احبط مخطط العدو وأفشل مهمة التنصت والتعقب و فك الرموز من قبل 
  ٢٢/١٠/٢٠١١، موقع المجد االمني

  
   منذ سنوات لماذا يخدعوننا بهذه الطريقة؟، مكان جلعاد شاليط معروفا:صحافة إسرائيلية .٣٢

، ١٨/١٠اآلن، بعد أيام معدودة فقط من عودة الرقيب أول جلعاد شاليط من األسـر، يـوم                 : موقع ديبكا 
ة آلـة   بدأت بعض الحقائق في الظهور، وهذه الحقائق كانت معروفة طيلة الوقت، ولكن تم حجبها بواسط              

متطورة من العالقات العامة، والتي حولت المعركة الشعبية من أجل إطالق سراحه إلى معركـة تُخفـي                 
  .عن عمد الوضع الحقيقي الذي واجهه جلعاد شاليط

وهكذا أصبح هناك وضع إستمر طيلة خمس سنوات ونصف، لم يتم فيه تضليل إسرائيل وحدها، ولكـن                 
  :وإليكم خمس أمور رئيسية.  وصور غير صحيحةالرأي العام العالمي أيضا، بحاالت

العقيد رونين كـوهين، رئـيس      .  طوال خمس سنوات ونصف في األسر، كان مكان شاليط معروف          -١
شعبة اإلرهاب باالستخبارات العسكرية، صاغ هذا األمر بحذر، حين بدت حالة كبيرة من الغضب علـى                

  ". طرف خيطكان هناك"وجهه وحركات جسده، وقت أن حدد بحسم أنه 
 جلعاد شاليط لم يكن في حفرة مظلمة تحت األرض ال يرى فيها النور، ولكن مثلما قالـت مـصادر                    -٢

وقد عرض نوعام شاليط وعائلته    . ديبكا اإلستخباراتية، كان في بناية متعددة الطوابق في وسط مدينة غزة          
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لكبير والقوي قادرا على إطالق     كيف لم يكن جيش الدفاع ا     (للمواطنين اإلسرائيليين موقف يطرح سئوال      
  .سراح جندي واحد؟، وكيف لم تنجح اإلستخبارات اإلسرائيلية في كشف مكان أسره؟

ست دورات تجنيد إسرائيلية شهدت تعليم الجنود على الخضوع للشكوك التي مستهم جميعا، بأن جـيش                
 شاب واحد، وال تبدي الدولـة       الدفاع وشعبة اإلستخبارات العسكرية يشكالن فشال حين يتعلق األمر بحياة         

إنه الـثمن القـومي     ... الواقع كان آخر  . إستعدادا لفعل شئ من أجل إعادة جنودها الذين ترسلهم للجبهة         
  .الباهظ للغاية الذي دفعته إسرائيل في مقابل شاليط

إلـى  فجميع التقديرات التي قام بها جيش الدفاع أظهرت أن القوات التي ستهاجم، لن تنجح في الوصول                 
حتى إخفاء هذا األمر عن الشعب، مكن عائلة شاليط ومقر النضال           . شاليط، قبل أن يقوم أحد آسريه بقتله      

من أجل تحريره، عبر مكتب العالقات العامة في تل أبيب برئاسة داني كوهين وروني ريمون، من القيام                 
جلعاد .  يكن لهذا الربط أي أساس     وفي الواقع لم  . بالربط الدعائي األبدي بين رون أراد وبين جلعاد شاليط        

لقد كان األمر تضليال محكما     . شاليط لم يكن رون أراد إطالقا، ولم يوشك أن يصبح رون أراد ولو مرة             
  . طيب اهللا ثراه–وناجحا، إنتهك وداس وأهان ذكرى وتضحية رون أراد الشخصية 

ف صعبة في الشهور الخمسة     ، إعترف نوعام شاليط بأن جلعاد مر بظرو       ٢٠/١٠ مساء يوم الخميس     -٣
مـن  .. بمعنى آخر، خمس سنوات أو أقـل  . أو الستة األولى من أسره، وبعد ذلك تحسنت هذه الظروف       

بين خمس سنوات وأربعة أشهر قضاها جلعاد في األسر، كان يعيش في ظروف معقولة، كـان يمكنـه                  
  .خاللها اإلستماع للراديو ومشاهدة التلفزيون وإستخدام الكمبيوتر

 يوجد جدال حول مسألة ما هي حالة شاب تم إختطافه ووضعه في األسر ولو أسبوع واحـد، ولكـن                    ال
في دولتـه،   .. األوصاف التي تصيب بالقشعريرة، حول شاب يتعفن في الظلمة، وال يعلم ماذا يحدث معه             
تنياهو أصـدر   عائلته، وفي العالم من حوله، ومن الكلمات القاسية التي حدت أن رئيس الحكومة بنيامين ن              

حكما بالموت على جلعاد شاليط، كل هذا أشعل التعاطف القومي حول الموضوع، ولكنه في الحقيقة كان                
  .يقوم على تضليل متعمد لم يكن له أساس في الواقع

فما قاله رئيس الحكومة بنيـامين      .  ليست فقط عائلة شاليط التي إستخدمت أسلوب المعلومات المضللة         -٤
 خالل إجتماع الحكومة التي صدقت على صفقة شـاليط، وفـي المـؤتمر              ١٣/١٠ميس  نتنياهو يوم الخ  

الصحفي بعد اإلجتماع، وكأن بعد مرور شهر سوف تُغلق نافذة الفرص إلطالق سراح شاليط، أي فـي                 
، وأن جلعاد سوف يبتلع في ظلمة أبدية ولن يعرف أحد مصيره، تماما مثلما ال يعلم أحـد                  ٢٠١١نوفمبر  

الخاصـة  ) أوبـرا الـصابون   (هذا ما هو مصير رون أراد، كل هذا كان ذروة الرخص في             حتى يومنا   
  .بالزعامات السياسية التي حاولت عرض األمر علينا

 يوليو، أي قبل أربعة أشهر، وحين وصلت وثيقة رسمية لبنيامين نتنياهو من حماس، تحمل رقم                ١٤فمنذ  
اس إلطالق سراح شـاليط، بعـد ورقتـين         من قبل حم  ) أخير(، وبها عرض وصف بأنه      ٢٠١١-١٤٧

فكان من الواضح في القدس وغزة على السواء أن جلعاد شـاليط            . سابقتين من حماس رفضتهما إسرائيل    
  .سوف يعود إلى إسرائيل حتى لو إستمرت المفاوضات مع حماس أسبوع أو شهر أو أكثر

 من أدار وكيف أدار المفاوضـات        جميع المانشيتات واألوصاف في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية حول        -٥
في العريش شمالي سـيناء،     : فاآللية التي أدت في النهاية إلطالق سراح شاليط عملت هكذا         . كانت خاطئة 

) جرشون باسكين ( مصرية إلطالق سراح شاليط، بعد أن نقل         –تم في شهر يوليو تشكيل هيئة إسرائيلية        
 كان هناك دافيد مايدان، مبعوث رئيس الحكومة لملـف          وفي مقر الهيئة  . الوثيقة النهائية الخاصة بحماس   
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الجنرال نادر األعصر، الخبير فـي الـشؤون        : وفي المقابل كان هناك ثالثة جنراالت مصريون      . شاليط
اإلسرائيلية باالستخبارات المصرية، الجنرال رفعت شحاته، نائب وزير المخابرات المصري، والعميـد            

  .أحمد عبد الخالق
الهيئة أي عالقة بالوسطاء أو باألجهزة السرية التركية، األلمانية، والقطرية، والتي كانـت             ولم يكن لهذه    

جميع الوسطاء عزلوا عن المفاوضـات التـي إنتقلـت          . على صلة في المراحل السابقة من المفاوضات      
 الحكومـة   التفاصيل التي تم اإلتفاق عليها في العريش نُقلت شماال إلى القدس، إلى رئيس            . لمرحلة أخرى 

  .بنيامين نتنياهو، وجنوبا إلى وزير المخابرات المصري الجنرال مراد موافي
ولكن بينما كان مكتب رئيس الحكومة بالقدس هو المحطة األخيـرة لهـذه المعلومـات، إنتقلـت هـذه                   

زعيم اإلخوان المسلمين المصريين محمد بديع، ومن هناك بعد أن          : المعلومات في القاهرة إلى عنصرين    
طلع عليها إلى الوفد األمريكي المتواجد منذ األسابيع األخيرة بشكل ثابت في القاهرة، والذي يشكل مكتبا                إ

  .لإلتصال بين واشنطن واإلخوان المسلمين
ضغط على إسرائيل وحماس للقيام     . وتشير مصادرنا اإلستخباراتية إلى أن هذه اآللية عملت في إتجاهين         

تمام صفقة شاليط، وتسويات سرية بين المجلس العسكري المصري وبـين           بالتنازالت المطلوبة من أجل إ    
زعامة اإلخوان المسلمين، الذين حصلوا على تأشيرة األمريكيين فيما يتعلق بإنتقال قيادة حماس، بما في               

  .ذلك القيادة العسكرية من دمشق إلى القاهرة
لرئيس بشار األسد، والدور األكبـر      بمعنى آخر، أتيحت صفقة شاليط فقط بسبب التمرد في سوريا ضد ا           

فيها كان لإلخوان المسلمين السوريين، ورغبة حماس في الفرار من دمشق، لكي ال يضطرون للقتال ضد               
وال يوجد هنا أي تظاهر بالزعامة سواء إلسرائيل أو حماس، ولكنها سياسـة واعيـة،               . الحركة األم لهم  

 واألمريكية ومصالح المخابرات العسكرية المـصرية،       تتعارض في الوقت نفسه مع المصالح اإلسرائيلية      
  .واإلخوان المسلمين في مصر

، يوم إجتماع الحكومة بالقـدس      ١٣/١٠وقد كان هذا هو السبب وراء تحديد موقع ديبكا منذ يوم الخميس             
للتصديق على صفقة شاليط، أن الثمن الباهظ الحقيقي الذي دفعته إسرائيل مقابل شاليط، ال يتمثـل فـي                  

 إرهابي، ولكن بموافقة إسرائيل عبر صمتها على التعاون بين المجلس العـسكري             ١٠٢٧إطالق سراح   
 – عدا خطر اإلرهاب الكامن بها       –وبذلك فقط وضعت الصفقة     . المصري، اإلخوان المسلمين، وواشنطن   

دائرة ال تقـل    . حجر زاوية آخر في بناء الدائرة اإلسالمية المتطرفة التي يتم تأسيسها من حول إسرائيل             
  . خطورة، بل ربما تزيد عن التهديد اإليراني

  ٢٣/١٠/٢٠١١، الرأي نيوز
  
  عودة األصل في العالقات .. وحماساألردن  .٣٣

   الدستور-محرر الشؤون السياسية
تمثل حالة االنفراج في العالقة مع حركة حماس، خطوة متقدمة نحو فتح افاق جديدة للتقـارب واعـادة                  

  .مود الذي غلف العالقة مع االردن على مدى اكثر من عقد من الزمنتنظيمها وإذابة الج
وخالل السنوات الماضية نأت حركة حماس عن التدخل في شؤون االردن الداخلية كما في كـل الـدول                  
العربية، وهو ما يدفع الى تعزيز عوامل التقارب وبناء عالقة تقوم على المصالح المشتركة بين الطرفين                
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لح الوطنية األردنية أوال ومن خدمة مصالح االشقاء الفلسطينيين، خصوصا وان عوامل            تنطلق من المصا  
  .التقارب بين الطرفين أكبر بكثير من عوامل االختالف

وتنطوي عودة العالقة بين األردن وحماس على أهمية كبيرة في الوقت الراهن، لعل فـي مقـدمتها ان                  
انزالق المنطقة في مزيد من التشتت والفرقة، ووقف حالـة          الخطوة االردنية باتجاه حماس من شأنها منع        

االستقطابات اإلقليمية، كما انه من شأنها تخفيف الحصار السياسي واالقتصادي المفروض على الحركـة              
وبالتالي تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتقوية الدعم له وتساعده على مواجهة التحديات التى تعـصف               

ان حماس حركة وطنية فلسطينية مجاهدة في الدفاع عـن مقدسـاتها ووطنهـا              بالقضية الفلسطينية ذلك    
  .والتصدي للمشروع االسرائيلي، ومن حقها ان تحظى بدعم ومساندة واحترام رموزها

شهدت الفترة الماضية سلسلة من الرسائل واالشارات االيجابية بين الطرفين مهدت الطريق نحو عـودة               
ة فيها، وتوج ذلك باتصال رئيس الحركة خالد مشعل مع رئيس الوزراء            الدفء للعالقة وفتح صفحة جديد    

المكلف الدكتور عون الخصاونة وتهنئته بتولي رئاسة الوزراء وقبل ذلك كان مشعل قد زار عمان مرتين                
تحت عنوان انساني منذ خروج قادة حماس من عمان واغالق مكاتب الحركة، حيث حضر مراسم تشييع                

  .ولى وزار والدته المريضة في الثانيةجنازة والده في األ
واخيرا جاءت خطوة اسماعيل هنية باطالع الحكومة على تفاصيل صفقة تبادل األسـرى بـين حركـة                 
حماس والحكومة اإلسرائيلّية من كافة جوانبها ومراحلها وظروفها وقبلها كان وزير الصحة الفلـسطيني،              

  .سياسيفي حكومة حماس بغزة، يزور عمان، في سياق غير 
العالقات بين األردن وحماس دخلت في مرحلة متقدمة لجهة عودة القنـوات الـسياسية بعـد أن كانـت                 
مقتصرة على العالقات اإلنسانية والشخصية، فإسماعيل هنية وقادة حمـاس فـي الـداخل الفلـسطيني                

  .هل غزةوخارجه، لم يتركوا فرصة، دون أن يتم االشادة فيها بدور األردن اإلنساني الداعم أل
وفي االطار تبرز مواقف االردن في دعم االهل في قطاع غزة ورفدهم بالمساعدات االنـسانية طـوال                 
السنوات الماضية حيث تمكن االردن بدعمه المتواصل من الحيلولة دون تفاقم المعانـاة االنـسانية فـي                 

 للظلم عـن كـاهلهم      القطاع فعمل على رفع الحصار عن اهلنا في غزة نصرة لهم وتخفيفا عنهم ورفعا             
بالمساعدات االنسانية واقامة المسشتفيات الميدانية لمواصلة رسالته تجاه األشقاء في غزة وتقديم الخدمـة              

  .الطبية بكل كفاءة وتميز تنفيذا لتوجيهات جاللة الملك عبداهللا الثاني
ملف اإلصالح الداخلي،   ان التقارب بين االردن وحماس ال يشكل انعطافاً بالسياسة األردنية تجاه حماس و            

بقدر ما ينم عن مقاربات أكثر توازناً للمصالح األردنية ومصالح الحركة التي تعرف اهمية الدور الـذي                 
يؤديه االردن في الصراع الفلسطيني ـ اإلسرائيلي، وكذلك دور األردن في حماية المقدسات اإلسـالمية   

  .في القدس
  ٢٣/٢٠١٠/٢٠١١، الدستور، عّمان

  
  ولة قادمة للتحريرانتظروا ج .٣٤

  مصطفى الصواف
أسئلة كثيرة برسم الواقع تطرح في كل مكان من فلسطين وفي خارج فلسطين وممن هم خارج الـسجون              
وأكثر ممن في داخل السجون، يبوح بها من في الخارج، ويسارر بها من في داخل السجون ولكن الجميع             
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يـب، وأن يرسـم المالمـح والـسيناريوهات         يطرح السؤال والكثير ال يكتفي بطرحه بل يحاول أن يج         
  .والتوقعات كيف ستكون الصفقة القادمة؟

سؤال مشروع ومنطقي والتفكير فيه وارد على كافة الصعد حتى اإلسرائيلية منها ألن الطرفين جزءا من                
ـ   ة إال التفكير وهما العقدة والحل وكالهما يريد نهاية لهذه القضية المتعسرة والتي ال تحل حتى هذه اللحظ

بطريقة واحدة وهي العمل العسكري وأسر الجنود واإلسرائيليين، فعلى مدى الصفقات السابقة لـم يـتم                
على فعل ذلـك وإن كـان       ) إسرائيل(اإلفراج عن أسرى فلسطينيين هكذا بدون أن يكون هناك ما يجبر            

اً عن العنجهية والغـرور  البعض ينتظر بعد صفقة وفاء األحرار أن يكون التفكير اإلسرائيلي معمقاً وبعيد  
اللذين الزماها طيل تلك السنوات ومازاال، ولكن واقع الحال نعتقد أنه تغير وأمام هذا التغيـر البـد أن                   

  .يتغير نمط التفكير، وحتى نوفر مزيداً من المعاناة والدماء يجب أن يتغير
مـن أمـضى عـشرات      هؤالء األسرى يفكرون دائما كيف لهم أن يخرجوا من سجون االحتالل ومنهم             

السنوات ومنهم من هو محكوم بمئات السنين بل بعضهم وصلت سني حكمه إلى األلف عام ويزيد، هم ال                  
يرجى خروجهم من السجن في ظل الظروف الطبيعية، والبد من تدخل القدر في أمـرهم وهـذا القـدر                   

 قد تكون فلسطينية كمـا      اإللهي سيجري على أيد بشرية كما جرى في صفقة وفاء األحرار، وهذه األيدي            
هو حادث على أيدي المقاومة في عملية الوهم المتبدد، أو قد يكون من خالل إمعان العقل والتفكير لـدى                   

في العمل على إطالق سراح األسرى بمحض اإلرادة، وهذا ال نعتقد أنه متوقع، ولكنه ممكـن                ) إسرائيل(
 أو من يعرف أن من مصلحة يهـود أن يطلـق            التحقق لو وجد في دولة االحتالل من له عقل يفكر فيه          

وكـان  ) إسـرائيل (سراح األسرى بدالً من اللجوء إلى الطريق اآلخر وهو طريق المقاومة الذي جربته              
  .الوسيلة التي بها تم إطالق سراح هذه الكوكبة من األبطال

تكنولوجيـة وترتيـب    المطلوب من المقاومة الجاهزية التامة وإعداد الخطط وتجهيز األدوات البشرية وال          
) إسـرائيل (األجواء للقيام بعملية جديدة يتم فيها أسر ما يمكن أسره من جنود أو إسرائيليين ما لم تقـوم                   

بنفس الطريقـة التـي شـرعتها       ) إسرائيل(بمحض إرادتها باإلفراج عن األسرى، وهنا يجب أن تعامل          
سياسية واألمنية في أي مكـان مـن العـالم،          لنفسها وهي أنها تقوم بتنفيذ سياساتها وما يخدم مصالحها ال         

تخطف وتعتقل وتجلب إلى كيانها من تقوم بخطفهم، وهذا باب شرعته هي، فلمـاذا نحـن ال نـشرعنه                   
ونطبقه على أرض الواقع ونقوم به؟، سواء بقوى المقاومة أو من قبل محبين لفلسطين ولألسرى وللقدس                

، وأن يتم أسر إسرائيليين ألنهـم جميعـاً جنـود ويقومـون      وهناك من لديه االستعداد للقيام بما هو أكبر       
  .باإلرهاب متى سنحت لهم الفرصة

يجب التفكير الجاد في توسيع دائرة المواجهة خاصة في قضية خطف وأسر إسرائيليين لتمتد إلى سـاحة                 
سـر  الخارج وفي هذا الموضوع تحديداً يجب أال يقتصر على الساحة الفلـسطينية ألنـه ال مجـال إال أ                  

إسرائيليين من أجل إطالق سراح األسرى المتبقين داخل سجون االحتالل، وعليه على الجميع أن يكونوا               
جاهزين لتنفيذ المخططات المعدة بعد فترة انتظار تقدرها المقاومة وبعد انتهاء هذه المدة سـواء كانـت                 

  .معلنة أو غير معلنة، يتم العمل على تنفيذ خطط الخطف واألسر
على إطـالق   ) إسرائيل(تمع الدولي أن يقف مع نفسه بشكل جاد وأن يفكر ويعمل على إجبار              وعلى المج 

  سراح األسرى الفلسطينيين قبل أن تنفذ المقاومة عملية جديدة وعندها سيولول الغرب ويخرج ساركوزي 
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نسانية والحرية  أو كاميرون أو أوباما أو من سيأتي بعدهم ليجرموا ما تقوم به المقاومة ويتباكون على اإل               
  .ومشاعر الوالدين وحقوق اإلنسان والقانون الدولي

  ٢٢/١٠/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين
  

   تحرر أسراناالمحاصرةغزة  .٣٥
  حنين زعبي

 أنه لن يخـضع لحمـاس   ٢٠٠٦لقد صرح أولمرت عام . ال أحد يشكك في كون الصفقة إنجازا فلسطينيا    
سرائيل شعبا كامال في غزة، من أجل تحرير شاليط دون          ولن يطلق سراح أي أسير فلسطيني، ثم أسرت إ        

مقابل تحرير شاليط، قتلت إسرائيل ألف وأربعمائة فلسطيني، لكن شاليط لم يخرج مـن              . مقابل، وفشلت 
لقد أراد الفلـسطينيون ورضـخت      . أسره، إال عندما أراد الفلسطينيون ذلك، وليس عندما أرادت إسرائيل         

  .إسرائيل
تت غزة سياسيا، وقاومت الحصار وصمدت، وطوال السنوات الطوال لم تـتح غـزة              بعد أسر شاليط، ثب   

  .للمخابرات اإلسرائيلية أي مجال للمناورة والعمل وتقصي مكان شاليط، أو ما يمكن أن يشير لمكانه
لم تنجح إسرائيل في استرجاع شاليط دون مقابل، لكنها نجحت في جعل غزة بكاملها تـدفع ثمـن بقـاء                    

األسر، وقد قبل الشعب الفلسطيني أن يدفع الثمن، حصارا ال إنسانيا، مقابل تحريـر أسـرى،                شاليط في   
وهي رسالة سياسية أخرى مررتها غزة البطلة أثناء حصارها، لقد قبلت غـزة             . وليس مقابل تحرير غزة   

  .غزة المحاصرة تحرر أسرانا السياسيين. أن تفاوض على تحرير األسرى وليس على فك حصارها
صفقة التي تجريها غزة وهي محاصرة تؤكد على مكانة ووزن قضية األسرى فـي نـضال الـشعب                  وال

ال نضال فلسطيني كامل، ال تكون فيه قضية األسرى، كما القدس، كمـا الالجئـين، جـزءا                 . الفلسطيني
  .مركزيا في النضال وفي أهدافه

، تضامنا غير مسبوق مع إضـراب       وهذا ما أكده شعبنا في كل مكان، لقد كان تضامن شبابنا في الداخل            
لقد أكد إضراب األسرى بأن جدران السجن ال تسجن إرادة األسرى، كما كان للتضامن الشبابي               . األسرى

كما أعطى شبابنا   . غير المسبوق مع قضية األسرى رسالة بأن جدران السجن ال تسجن األسير عن شعبه             
ا على أن نضاالت الشعب الفلسطيني ال تتجزأ، وإن         في الداخل، في الناصرة وأم الفحم وحيفا، تجسيدا حي        

، إن لم نكن جزءا من      "أن نكون جزءا من الشعب الفلسطيني     "تعددت سياقاتها وأشكالها، وأنه ال معنى من        
  .نضاالته وتضحياته

لقد أكدت حماس أنها لن تتنـازل ال عـن          . بهذا الميزان، ميزان اإلنجاز السياسي، فإن الصفقة منقوصة       
وفوجئنا، بل صدمنا، عندما عرفنا أن خمسة       . داخل، وال عن األسيرات، وال عن جميع القيادات       أسرى ال 

 أسيرا، وأنه لم يتم تحرير أحمد سـعدات         ١٦٠أسرى فقط من الداخل تم تحريرهم من أصل ما يزيد عن            
ـ  . ومروان البرغوثي، وأن أسيرات الداخل، ورود وخديجة ولينا بقين داخل جدران الـسجن     ت وقـد كان

  .هنالك معلومات شبه مؤكدة على خروج هذه العناصر جميعها
من غير الواضح كيف قامت حماس بالتنازل عن معظم أسرى الداخل وأسيراته، وكيف ولماذا تنازلـت                

  .عن قيادات الفصائل األخرى، وما زالت حماس ملزمة بتقديم تفسيرات حول ذلك للشعب الفلسطيني
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المسبوق مع قضية األسرى في الـضفة والـداخل وغـزة، وإنجـاز             مع ذلك، ال شك أن التضامن غير        
الصفقة، يضعنا أمام مرحلة نضال جديدة تتعلق بمسؤولية السلطة الفلسطينية، وبالعالقة بـين الفـصيلين               

  .الرئيسيين، فتح وحماس، وبمكانة قضية األسرى على أجندتنا الوطنية
" سـجلت "قوى بين فتح وحماس، وبأن حماس       السياسي وصراع ال  " التنافس"جرى وسيجري الحديث عن     

وفي هذا الصدد، علينا أن نقول أن الشعب الفلسطيني يرفض تحويل النضال إلى لغـة               . نقاطا مقابل فتح  
من يقدم  . مكاسب سياسية لفصائل، ويرفض تحويل قضية األسرى أو غيرها إلى مواقع لمهاترات سياسية            

يطالبه في نفس الوقت بالمزيد من النضال والحـرص علـى           إنجازات سياسية لشعبه، يكافئه شعبه، لكنه       
  .المصلحة الوطنية

من جهة ثانية، يضع إنجاز الصفقة السلطة الفلسطينية أمام مهمة تاريخية تتعلق بالحفاظ على المنجـزات                
الوطنية للصفقة، وحماية منجزات الصفقة تكون بوقف التنسيق األمني الذي دونه سيكون من األصـعب               

ئيل االستمرار في االعتقاالت، فال يمكن أن نحرر أسرانا باليد اليمنى، ونسلم غيرهم إلسرائيل              على إسرا 
  .في اليد اليسرى

من جهة ثانية، مطلوب استثمار زخم التفاعل الشعبي مع قضية األسرى على جانبي الخـط األخـضر،                 
  .وتحويل قضية األسرى لقضية مركزية في نضالنا السياسي

  ٢٢/١٠/٢٠١١، ٤٨موقع عرب
  

  :كاريكاتير .٣٦
  

  
  

 ٢٠/١٠/٢٠١١فلسطين اون الين، 
  


