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  ة الفلسطينية جيش االحتالل ينصح ببادرات حسنة تجاه السلط:"هآرتس" .1

 إن هيئة أركان الجيش تعتقد أنه على إسرائيل أن تقـوم            ادر اليوم، في عددها الص   "هآرتس"قالت صحيفة   
ـ    الذي حصل للـسلطة فـي أعقـاب    " الضرر"ببادرات حسنة تجاه السلطة الفلسطينية لتقليص ما أسمته ب

صفقة تبادل األسرى، وفي هذا اإلطار ينوي الجيش تقديم توصيات، الشهر القادم، للمـستوى الـسياسي                
هدف إلى تعزيز مكانة السلطة، وبضمنها إطالق سراح أسرى فلسطينيين آخرين،           تتضمن اتخاذ خطوات ت   

  .ووضع مناطق أخرى في الضفة الغربية تحت المسؤولية األمنية للسلطة
وفي الوقت نفسه، أشارت الصحيفة إلى أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانيـاهو، إضـافة إلـى                 

عارض اتخاذ أي خطوة من هذا النـوع تجـاه رئـيس الـسلطة              وزراء في المجلس الوزاري الثماني، ي     
  .الفلسطينية محمود عباس

يجب معاقبة عباس علـى مـضيه فـي         "ونقلت عن مستشارين لنتانياهو قولهم في اجتماعات مغلقة إنه          
نحن ال نريد للسلطة الفلـسطينية أن تنهـار،         "كما نقل عنهم قولهم     . المسعى الفلسطيني في األمم المتحدة    

  ". إذا حصل االنهيار فإن ذلك لن يكون نهاية العالمولكن
ـ    الجنرال إيتان دانغوط قد قال في اجتماعه مـع وزيـر           " منسق العمليات في المناطق   "وكان ما يسمى ب

األمن إيهود باراك، األسبوع الماضي، إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يهدد باالسـتقالة مـن                
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اسي وتعزز قوة حماس في أعقاب صفقة تبادل األسرى والخشية من فشل            منصبه على خلفية الجمود السي    
  .المسعى الفلسطيني في مجلس األمن

في المقابل، لم يأخذ مستشارو نتانياهو التهديدات بحل السلطة الفلسطينية بجدية، وادعوا أن الحديث عـن                
  .  مناورة يكررها عباس كل بضعة شهور

  24/10/2011، 48موقع عرب
  

   صفقة األسرى باستغالل حماسيتهم الضميري  .2
اتهم الناطق باسم األجهزة األمنية في الضفة الغربية اللواء عدنان الضميري حركة حماس : رام اهللا

، ونفى الضميري "باستغالل فرحة تحرير األسرى لتمرير أجندات حزبية وتنفيذ نشاطات انقالبية بالضفة"
اتهامات حركة حماس لألجهزة باستدعاء عدد من في تصريحات إلذاعة صوت فلسطين صباح األحد 

األسرى المحررين ضمن الصفقة ومداهمة منازلهم ومجالس استقبالهم، األمر الذي أكد صحته المتحدث 
  .باسم الحركة فوزي برهوم

ما يجري على أرض الواقع "، مضيفا أن "هذه المزاعم تأتي في ظل أجواء إيجابية تجاه المصالحة"قال و
نشطاء حماس حاولوا استثمار فرحة األسرى من أجل تمرير نشاطات محظورة مثل رفع أن بعض 

  ".الرايات وعقد االجتماعات
التي ال تسمح ألعضاء المجلس الثوري وقيادات منظمة التحرير باالنتقال لحضور "شدد على أن حماس و

 مع رام اهللا، تعرف أن اجتماعات في الضفة الغربية وتقوم بمحاكمة نشطاء ووطنيين بتهمة التخابر
عبر "وأضاف أن هذه األنشطة تتم ". نشاطها محظور في الضفة على أرضية أنها نشاطات انقالبية

  ".استغالل بشع لفرحة الناس بتحرير األسرى بعقد ورشات ومؤامرات ضد السلطة
  23/10/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
  عاء األسرى المحررين انهيار أخالقي اتهامات الضميري واستد: حكومة هنية .3

قال رئيس المكتب اإلعالمي الحكومي بغزة حسن أبو حشيش إن محاوالت تبهيت :  سمير حمتو-غزة 
صفقة تبادل ألسرى المحررين وتبخيسها من قبل بعض األطراف الفلسطينية لن تنجح في التقليل من 

وأشار أبو حشيش خالل . فلسطيني وعربيأهمية الصفقة وما أحدثته من تأثير وفرحة في كل بيت 
أمس أن البعض نظر للصفقة من زاوية حزبية ضيقة وأنها أتت لرفع شأن » لقاء مع مسؤول«برنامج 

  .حركة حماس والفصائل المشاركة معها بأسر شاليط
وفي سياق آخر، اعتبر أبو حشيش اتهام الناطق باسم األجهزة األمنية بالضفة عدنان الضميري لحركة 
حماس بأنها تحاول استغالل الصفقة لالنقالب، واستدعاء األسرى المحررين واقتحام بيوت االستقبال 

وأوضح أن . "انهيار أخالقي لألجهزة األمنية يحط من مكانة السلطة ورئيسها محمود عباس"لبعضهم بأنه 
مون لحركة ما قاله الضميري غير صحيح خاصة أن األمن اقتحم بعض بيوت استقبال أسرى ال ينت

  .حماس مثل المحررة قاهرة السعدي التي تنتمي لحركة الجهاد اإلسالمي وبعض محرري الجبهة الشعبية
  24/10/2011الدستور، عمان، 

  
  



  

  

 
 

  

            6ص                                     2302:                العدد24/10/2011اإلثنين  :التاريخ

  
   في إطالق المفاوضات " الرباعية"تستبعد نجاح " منظمة التحرير" .4

ين، أكدوا أمس  نقال عن، د ب ا، أن مسؤولين فلسطيني24/10/2011الخليج، الشارقة، نشرت 
قريبا عشية جهود جديدة للجنة الرباعية ” إسرائيل“ شبه التام إلمكانية استئناف المفاوضات مع استبعادهم

  .الدولية للسالم في الشرق األوسط بعد أيام
وقال ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن فرص نجاح جهود اللجنة الرباعية 

عقدها اجتماعات منفصلة مع الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي لبحث استئناف المفاوضات الدولية عند 
من الواضح أنه ال يوجد شريك “واعتبر عبد ربه، لإلذاعة الفلسطينية الرسمية، أنه  ."تبدو معدومة“

ن ورأى أ. "إسرائيلي قادر على السير قدما في عملية سلمية أو راغب في أن يسير في هذه العملية
مجرد أالعيب ومناورات وخداع تمارسه "الحديث اإلسرائيلي عن تجميد جزئي للبناء االستيطاني 

  ."في ظل ما تتعرض له من ضغط على الصعيد الدولي” اإلسرائيلية“الحكومة 
للبدء ” في السياق ذاته، قال عضو الوفد الفلسطيني المفاوض محمد اشتية إن الظروف الحالية غير مواتية

ألن الحكومة اإلسرائيلية الحالية لم تغير سياساتها المعروفة والنشغال العرب "ة تفاوض حقيقية في عملي
وبخصوص الجولة المرتقبة ألعضاء الرباعية  ."في قضاياهم الداخلية وأوروبا في أزمات مالية خانقة

ع االرتقاء لخلق حالة من الدولية إلى المنطقة اعتبر اشتيه لإلذاعة الفلسطينية الرسمية، أن اللجنة لم تستط
 "إسرائيل“وانتقد اشتيه ما تقوم به . "عدم وجود تجانس في تركيبتها"ـ التوازن على طاولة المفاوضات ل

إنها تضرب بعرض الحائط كافة “من استمرار لالستيطان وبناء للجدار الفاصل وإرهاب المواطنين قائالً 
  . "قرارات المجتمع الدولي والرباعية الدولية

حنان عشراوي ، أن  يوسف الشايب،رام اهللا نقال عن مراسلها من 24/10/2011الغد، عمان،  ذكرتو
 أمس، فشل اجتماعات اللجنة الرباعية المقرر  توقعتعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،

 لطرح تصوراتهم  من الشهر الحالي مع الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي كل على حدة،26انعقادها في 
وقالت عشراوي إن الرباعية  .بشأن ترتيبات األمن والحدود الخاصة بحل الدولتين خالل ثالثة أشهر

اجتمعت عشرات المرات ولم تتوصل لشيء، فهناك خلل، وهو التعنت أو الصلف والرفض اإلسرائيلي 
  .وعدم االنصياع للقرارات الدولية

  
  تاللصفقة التبادل حطمت الءات االح: دويك .5

قال الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني خالل احتفال نظمه محافظ الخليل : الخليل
كامل حميد لتكريم األسرى إن صفقة التبادل حطمت الءات الصهيونية الخمسة التي استخدمها االحتالل 

فاوضات اإلفراج عن وأضاف دويك إن االحتالل رفض خالل كافة الم .في كسر إرادة األسرى البواسل
، وأسرى القدس 48األسرى الذين قال عنهم إن أيديهم ملطخة بالدماء ورفض اإلفراج عن أسرى الـ

إن اإلفراج عن األسرى هو : وتابع .والجوالن والدول العربية، لكنه أذعن لشروط المقاومة وأفرج عنهم
  .ألمة العربية واإلسالميةيوم من أيام اهللا، وإن قضيتهم يجب أن توحد الشعب الفلسطيني وا

  23/10/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  بحر يحذر االحتالل من استهداف األسرى المحررين .6

 أحمد بحر، النائب األول لرئيس المجلس التشريعي، حكومة االحتالل من أي مساس أو .دحذر : غزة
ى رصد جماعات وجمعيات صهيونية استهداف لألسرى المحررين خالل المرحلة المقبلة، مشيرا بذلك إل

وأكد  .مكافآت مالية لقتل واغتيال األسرى، وقيام أعضاء كنيست بممارسة التحريض في ذات االتجاه
نسخةً منه، أن التهديدات " المركز الفلسطيني لإلعالم"تلقى ) 10-23(بحر في بيان صحفي األحد 

وأشار إلى أن التعبئة الحاقدة التي  .امالصهيونية بحق األسرى المحررين يجب أال تمر مرور الكر
يتوالها بعض أعضاء الكنيست وغالة المستوطنين ضد المحررين األبطال تؤكد بشكل سافر على النية 

  .الصهيونية المبيتة الستهداف األسرى المحررين خالل المرحلة المقبلة
ركزيا في التصدي وأكد بحر أن محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية يجب أن يمارس دورا م

لمخططات االحتالل ومساعي بعض الجهات الصهيونية للمساس باألسرى المحررين، وأن يضطلع 
بمسئولياته الكاملة في الحفاظ على محررينا األبطال وتكريمهم بدال من توجيه اإلهانات إليهم عبر 

 .ت المنظمة خصيصا لتكريمهماستدعائهم من قبل األجهزة األمنية التابعة له وحظر المهرجانات والفعاليا
ودعا بحر القيادة المصرية للجم كل أشكال العبث ووضع حد للمخططات الصهيونية العنصرية الستهداف 
المحررين األبطال، مؤكدا أن التدخل المصري قادر على إحباط كل المساعي والمخططات الصهيونية 

  .   بحقهم ورد كيد الصهاينة المجرمين إلى نحورهم
  24/10/2011 الفلسطيني لإلعالم، المركز

  
  قرارا من االتحاد اإلفريقي بالتصويت لصالح فلسطين في مجلس األمن: المالكي .7

إننا ال نعتبر أن إسرائيل : رياض الماكلي .قال وزير خارجية فلسطين د: برهوم جرايسي -الناصرة 
ية الفلسطينية، ورغم الضغوطات خسرت الغابون ألن الغابون معروفة بمواقفها التاريخية المناصرة للقض

اإلسرائيلية إال أن الغابون صاحبة موقف واضح وجرئ، ونحن عقدنا مؤخرا سلسلة لقاءات مع 
المسؤولين في غابون بدءا من الرئيس وحتى باقي المسؤولين، وقد أكد الرئيس الغابوني على دعم بالده 

ن بعدد من الزعماء العرب وأكّد امامهم أن لقضية فلسطين وحق إعالن الدولة، كما التقى رئيس الغابو
  .بالده ستصوت لصالح فلسطين

وأخيرا قمنا بإرسال وفد للتواصل وشكر الرئيس الغابوني على مواقفه وتعزيز المواقف : وأضاف المالكي
كنا على ثقة ان الموقف الغابوني محسوم لصالح "كما قال . المعلنة وتوطيد عالقات الصداقة بين البلدين

قضية الفلسطينية العادلة خاصة وأن هناك قرارا من االتحاد االفريقي ومن المفوض العام لالتحاد ال
االفريقي بالتصويت لصالح فلسطين في مجلس األمن من الدول االفريقية الثالث صاحبة العضوية في 

  ".مجلس األمن وهي جنوب افريقيا والغابون ونيجيريا
، إن مؤشرات وصلت إلى إسرائيل تفيد بأن دولة الغابون قالتؤولة  مصادر حكومية إسرائيلية مسوكانت

  .تميل إلى تأييد طلب منظمة التحرير الفلسطينية لعضوية كاملة لفلسطين في مجلس األمن
  24/10/2011الغد، عمان، 
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  عباس ومشعل يبحثان قريباً التوصل إلى رؤية سياسية مشتركة: شعث .8

نبيل شعث أمس أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ” فتح“ية لحركة ذكر عضو اللجنة المركز: االتحاد
خالد مشعل توطئة لتسريع ” حماس“أبلغ أعضاء اللجنة بأنه يريد لقاء رئيس المكتب السياسي لحركة 

عملية المصالحة الوطنية الفلسطينية بين الحركتين بحث سبل التوصل إلى رؤية سياسية مشتركة، 
ئمة من أجل تبكير موعد إجراء االنتخابات الفلسطينية العامة إلى شهر يناير واقتراح تشكيل حكومة دا

وأوضح شعث في تصريح صحفي في رام اهللا أن اتفاق المصالحة،  .بدالً من شهر مايو العام المقبل
الموقع في شهر مايو الماضي، شمل تشكيل حكومة انتقالية تقوم باإلعداد إلجراء االنتخابات ولم يتم 

على الفلسطينيين اإلسراع بتوحيد األجهزة األمنية والقضاء وكل المؤسسات "وقال .  حتى اآلنتشكلها
الحكومية المدنية وحل المشكالت االجتماعية الناجمة عن االنقسام، واستعادة الوحدة الوطنية قبل شهر 

استراتيجية وأضاف أن عباس ومشعل سيبحثان سبل التوصل إلى رؤية سياسية مشتركة و. "مايو المقبل
  . وطنية لمواجهة السياسات اإلسرائيلية

  24/10/2011االتحاد، أبو ظبي، 
  

  ينهي زيارة للقاهرة وأنقرة بعد لقاءات بحثت دعم وتفعيل المصالحة إسماعيل األشقر .9
أنهى المهندس إسماعيل األشقر، نائب رئيس كتلة التغيير واإلصالح زيارته للقاهرة وأنقرة ضمن : غزة

تلف ألوان الطيف الفلسطيني تخللها سلسلة لقاءات مع مسؤولين مصريين وأتراك لبحث سبل وفد من مخ
والتقى األشقر والوفد الفلسطيني خالل زيارته، بحسب بيان صادر عن  .دعم وتفعيل المصالحة الفلسطينية

ووزير الخارجية ، كالً من األمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي )10-23(الكتلة اليوم األحد 
وشارك في هذه  .المصري محمد العرابي وبحثوا معهما آفاق وسبل دعم وتفعيل المصالحة الفلسطينية

أشرف جمعة والنائب جميل المجدالوي عن " فتح"اللقاءات إلى جانب النائب األشقر النائب عن حركة 
  .سسات المجتمع المدني ومستقلينالجبهة الشعبية وممثلون عن الفصائل الفلسطينية إضافة لممثلين عن مؤ

في سياق متصل؛ التقى النائب األشقر والوفد الفلسطيني خالل زيارتهم ألنقرة بعدد من مسؤولي وزارة 
الخارجية التركية ووضع النائب األشقر المسؤولين في صورة الوضع الفلسطيني وناقشوا سبل دعم 

  .وتفعيل المصالحة الفلسطينية
  24/10/2011عالم، المركز الفلسطيني لإل

  
   اإلطاحة بعرفاتيزعباس ناقش مع بير:  إسرائيليةوثيقة سرية .10

كشف نجل رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق، جلعاد أريئيل شارون، شهادات له، في الكتاب : تل أبيب
، الذي كتبه جلعاد شارون، وقال إنه يعتمد فيه » سيرة حياة قائد-شارون «الذي سيصدر قريبا بعنوان 

ويتناول الكتاب أهم المحطات في . على وثائق ورسائل ومحاضر جلسات جمعها والده وأرشفها في منزله
اإلسرائيلية، أمس، نشر مقتطفات » يديعوت أحرونوت«حياة شارون العسكرية والسياسية، بدأت صحيفة 

  .منه
ده حينذاك، شمعون وينقل جلعاد شارون في الكتاب رسالة سرية بخط يد وزير الخارجية في حكومة وال

محضر جلسة «، وتتضمن »الرسالة التي تحرج أبو مازن«وتوصف الرسالة في الكتاب بأنها . بيريز
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، عندما كان مرشحا لتسلم رئاسة )أبو مازن(عقدت بين بيريز والرئيس الفلسطيني، محمود عباس » سرية
ازن وبيريز كانا يجريان وحسب الكتاب فإن أبو م. الوزراء في عهد الرئيس الراحل، ياسر عرفات

  .اتصاالت سرية تنسيقية من وراء ظهر الرئيس عرفات
وتشير الرسالة، حسب جلعاد، إلى أن أبو مازن حذر بيريز من أنه إذا انكشف أمر اللقاء فإن حياته 

وحسب الرسالة، قال أبو مازن . »إذا انكشف أمر اللقاء سأكون في عداد األموات«: ستكون في خطر
ويصف . »ينبغي أن تتوقف إسرائيل عن الثناء علي كي ال تمس بفرص تعييني رئيسا للحكومة«: لبيريز

كما طلب أبو مازن بعد انتخابه، . »إنسان غير واقعي«أبو مازن الراحل عرفات، بحسب الرسالة، بأنه 
ي الرسالة إنه مساعدة إسرائيل في إقناع الواليات المتحدة بمنح معونات مالية للفلسطينيين، ويقول بيريز ف

  .ناقش مع أبو مازن في جلسة سابقة اإلطاحة بعرفات
  24/10/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
   لإلطاحة بعرفات "إسرائيل"حماد ينفي وجود اتفاق مع نمر  .11

نفى نمر حماد مستشار الرئيس محمود عباس وجود اتفاق سري مع إسرائيل لإلطاحة بالرئيس : غزة
 . أن هذه التصريحات ال تستحق الرد عليها وأنه ال قيمة لها على اإلطالقالراحل ياسر عرفات، مؤكدا

األحد، عن محاوالت إسرائيلية في " وكالة قدس نت لألنباء"وكشف حماد في تصريح خاص لمراسلة 
المرحلة الحالية تهدف للتشويش على كل مايقوم به الرئيس عباس خاصة بعد توجهه لطلب عضوية 

إن نتنياهو يعترف أينما ذهب بأن الرئيس " :وقال .تحدة وانزعاج إسرائيل من ذلكفلسطين في األمم الم
، موضحا أن االحتالل يسعى إلى تشويه صورة "لأبو مازن أخطر قائد فلسطيني تعاملت معه إسرائي

  .الرئيس بعد العزلة التي شعرت بها إسرائيل
  23/10/2011وكالة قدس نت، 

  
  ة بوزارة المرأة بالضفةتجاوزات أخالقية ومالي: زكارنة .12

قال رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في الضفة الغربية بسام زكارنة إن تجاوزات خطيرة 
تجري بحق الموظفين في وزارة شؤون المرأة في رام اهللا، دون إجراء جدي " أخالقية ومالية وإدارية"

  . من الوزيرة ربيحة ذياب
جوم الوزيرة عبر إحدى محطات اإلذاعة المحلية السبت على الموظفين وانتقد زكارنة في بيان له ه

ووصفهم بالمدعين، دون احترام تدخل المجلس التشريعي والنقابة لحل األزمة على الرغم من إعالمها 
اإلشكاالت زادت ووصلت األمور لحد ينتج عنه مشاكل "وأضاف أن .  أشهر6بالمخالفات منذ أكثر من 

  ". ال لم تعالج األمور وفق القانونأسرية خطيرة في ح
وكان عدد من موظفي وموظفات وزارة شؤون المرأة تقدموا بشكوى للنائب العام الفلسطيني اتهموا فيها 

  . الخطيرة بحق عدد من الموظفات" األخالقية"مسؤوالً كبيرا في الوزارة ببعض التجاوزات 
في "ماية الموظفات في وزارة شؤون المرأة ووطالب زكارنة كل مؤسسات المجتمع المدني التحرك لح

  ". المؤسسة المخصصة أصال للدفاع عن المرأة والذي فيه يتم حرمانها من أبسط حقوقها
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وقال إنه وبعد ثالثة أيام سيكون من حق النقابة ذكر تفاصيل المخالفات الموثقة للشارع الفلسطيني، علما 

  .ز الوزارة عن الحفاظ على حقوقهمبأن الموظفين توجهوا للنائب العام بسبب عج
  24/10/2011موقع فلسطين أون الين، 

  
  لكنها تراجعت في االيام االخيرةو وافقت على اطالق مروان البرغوثي "إسرائيل: "الحياة .13

أن اسرائيل وافقت في قناة اتصال مباشر مع » الحياة«كشفت مصادر مطلعة لـ :  محمد يونس-رام اهللا 
مروان البرغوثي، لكنها تراجعت في االيام االخيرة » الفتحاوي«الق القائد على اط» حماس«حركة 

  .بحجة ان اطالقه مسألة سياسية، وأن الحكومة ترفض اتخاذ قرار بذلك في هذه المرحلة
وإسرائيل نجحت في كسر الجمود في موقف » حماس«وقالت المصادر إن قناة االتصال المباشرة بين 

غلعاد شاليت، وأن تفاوضاً مباشراً جرى بين ) في حينه(السرائيلي االسير الطرفين من ملف الجندي ا
الجانبين على أسماء االسرى فرداً فرداً، وأن شوطاً كبيراً نحو االتفاق قطع في هذه االتصاالت قبل ان 

وأوضحت ان وكيل وزارة الخارجية في الحكومة المقالة غازي حمد والناشط في . تنتقل الى مصر
سالم والمجتمع المدني غيرشون باسكين أجريا اتصاالت فردية تحولت بعد عرضها على قضايا ال

  . المسؤولين في الجانبين الى اتصاالت رسمية
في صفقة شاليت، ما » انتصار«، كانا في حاجة الى »حماس«يرى مراقبون ان الجانبين، إسرائيل وو

في حالة هي االسوأ منذ » حماس«وكانت . جعلهما يتنازالن لبعضهما بعضاً ويتوصالن الى الصفقة
، فالحصار على غزة مستمر، والحكومة المقالة اخفقت في تلبية حاجات اهالي 2006انتخابات عام 

كتائب عز الدين «القطاع، كما تزايد التحدي من التيارات الجهادية المتنامية في القطاع بما فيها داخل 
  . »حماس«، الجناح العسكري لـ »القسام
 اسرائيل ايضاً، كان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يواجه تحديات كبيرة ليس أقلها الهبة وفي

وقالت المصادر ان الجانبين طلبا من مصر استضافة مفاوضات غير مباشرة بينهما بعد ان . االجتماعية
 إلتمام توصال في االتصاالت المباشرة الى تقدم كبير ينبئ بإمكان وقرب التوصل الى اتفاق كامل

  .الصفقة
ان الحركة ادركت انه ليس باالمكان التوصل الى اتفاق افضل مع » حماس«وأوضحت مصادر في 

نتانياهو، وان ال بوادر في االفق تشير الى قرب حدوث تغيير، وان االحتفاظ بالجندي األسير لفترة اطول 
ائيلي في الوصول اليه، او محفوفاً بالمخاطر، ومنها خطر نجاح الجهد االستخباري التجسسي االسر

 .تعرضه لمكروه من اي نوع يبطل الصفقة برمتها
  24/10/2011الحياة، لندن، 

  
  فتح إتصاالً يحدد موعد لقاء عباس ومشعل في القاهرةحركة نتظر من ن: عزت الرشق .14

عزت الرشق اعطاء الرئيس » حماس«انتقد عضو المكتب السياسي لحركة :  جيهان الحسيني-القاهرة 
األولوية لخيار المفاوضات على حساب الخيارات األخرى، موضحاً أن هذا ) أبو مازن(مود عباس مح

ندعو الرئيس عباس الى حوار شامل «: »الحياة«وقال لـ . الموضوع هو مصدر الخالفات بين الجانبين
د ومعمق لمراجعة الموقف الفلسطيني من أجل التوافق على استراتيجية عمل شاملة تعزز من صمو
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. »المقاومة هي الخيار الوحيد الممكن أن يلبي حقوق الشعب الفلسطيني«، معتبراً أن »الشعب الفلسطيني
لذلك ال يجوز اختزال ... تجاربنا مع العدو الصهيوني تؤكد أنه ال يعطي شيئاً إال مكرهاً «: وأضاف

  .»ر والصمودوحشر الخيارات بخيار المفاوضات، خصوصاً أنه ثبت فشله ويجب التحلي بالصب
مروان البرغوثي » فتح«لم تتمسك بإطالق القيادي البارز في حركة » حماس«ونفى ما تردد من أن 

ان انجاز الصفقة تأجل بسبب تمسكنا بضرورة أن تشمل رموزاً «: خالل مفاوضات صفقة التبادل، وقال
، الفتاً إلى »يادات حماسسياسية وعسكرية كبيرة، على رأسها البرغوثي وسعدات واألسماء الالمعه من ق

، معتبراً »لكننا لم نحققها كلها... حققنا شيئاً من مطالبنا «: وأضاف. أن ُأسر تلك القيادات تعلم ذلك جيداً
  .أن ما يتم ترويجه في هذا الخصوص يهدف إلى اثارة البلبلة

: الد مشعل، قالوعن موعد اللقاء المرتقب بين الرئيس الفلسطيني ورئيس المكتب السياسي للحركة خ
ننتظر من االخوة في فتح أن يبادروا باالتصال معنا لتحديد موعد اللقاء عقب انتهائهم من التزاماتهم «

وكان مصدر . ، مشددا على أهمية اللقاء»الحركية وعندما ينتهي الرئيس عباس من زياراته لبعض البلدان
  .عباس ومشعل منوط فقط بالطرفينان ترتيب لقاء يجمع بين » الحياة«مصري موثوق به قال لـ 

 24/10/2011الحياة، لندن، 
  

  األسرى   الفرحة بصفقةأجواء تسميم إلى تهدف الضميريتصريحات : حماس .15
القيادي في حركـة المقاومـة اإلسـالمية        ، أن   غزةمن   23/10/2011،  المركز الفلسطيني لإلعالم   ذكر

ربية من قبل أجهزة أمن السلطة، وما جاء على         صالح البردويل، قال إن ما يجري في الضفة الغ        " حماس"
لسان الضميري من تصريحات أساء فيها إلى حركة حماس وإلى األسرى المحررين يتناقض تماما مـع                
التصريحات العلنية والمواقف الصادرة عن الرئيس عباس والتي ثمن فيها الصفقة واعتبرها إنجازا وطنيا              

  .أدخل الفرحة في كل بيت فلسطيني
الحملة ) 10-23(نسخة عنه، األحد " المركز الفلسطيني لإلعالم"واستغرب البردويل في بيان له وصل 

اإلعالمية المسمومة التي تهدف إلى تسميم أجواء الفرحة والتنغيص على كل بيت فلسطيني وتشويه هذا 
حزبية الضيقة واحترام اإلنجاز العظيم، ودعا إلى ضبط النفس وعدم انجرار إعالم السلطة إلى المشاعر ال

  .مشاعر الشعب الفلسطيني واألمة العربية جمعاء
فوزي " حماس"المتحدث باسم حركة المقاومة اإلسالمية      ، أن   23/10/2011 فلسطين اون الين،     وأضافت

برهوم، اعتبر تصريحات عدنان الضميري بشأن منع أجهزة السلطة األمنية بالضفة الغربية لالحتفـاالت              
خطيرة "نئة باألسرى المحررين، باإلضافة إلى تصريحاته عن حركة حماس، بأنها تصريحات            المقامة للته 

  ". جداً
، أن تلك التصريحات تؤكد صحة الحديث عن 2011-10-23وشدد برهوم في تصريح صحفي األحد 

   .االستدعاءات لألسرى المحررين من قبل أجهزة أمن السلطة ومنع واقتحام بيوت التهنئة المقامة لهم
وبأن تصرفات األجهزة األمنية تجاه األسرى وعوائلهم " التوتيرية"ووصف برهوم هذه التصريحات بـ

تهدف إلى ضرب كل جهود المصالحة وإفشال متعمد ألي لقاء مرتقب يجمع السيد محمود عباس بالسيد "
  ". خالد مشعل
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قاطع تماماً مع رغبات هذا السلوك المشين وهذه التصريحات غير المسؤولة تت"واعتبر برهوم أن 
ومتطلبات االحتالل اإلسرائيلي، وتتنافى مع المطلب الوطني واإلرادة الشعبية المتعلقة بقضية األسرى، 

  ".والداعمة لها والداعية إلى احترام وتكريم هؤالء األبطال ورموز الشعب الفلسطيني
  
  

  من المساس بأسرى التبادل اإلسرائيلي حماس تحذر الكيان .16
من المساس بأسرى صفقة التبادل ” إسرائيل“، أمس، ”حماس“حذر مسؤول بارز في حركة : )أ.ب .د (

وتوعد محمود الزهار عضو المكتب . جلعاد شاليت” اإلسرائيلي“المحررين مقابل اإلفراج عن الجندي 
فصائل المقاومة قادرة على الرد بأقصى “السياسي للحركة، في تصريحات للصحفيين في غزة، بأن 

إال أن الزهار قلل من  .بمعتقلين فلسطينيين” إسرائيلي“في حال أي مساس ”  وبالطرق المناسبةسرعة
تأتي في سياق التقليل “باستهداف أسرى محررين واعتبر هذه التهديدات ” اإلسرائيلية“أهمية التهديدات 

. ”ر جنديه شاليتمن خسارة االحتالل الكبيرة التي مني بها جراء الثمن الباهظ الذي دفعه لقاء تحري
هذه التهديدات تكشف أيضا حجم اإلفالس الذي يعيشه االحتالل أمام إنجازات المقاومة “وأضاف أن 
  .”الفلسطينية
جديد ضد قطاع غزة في المرحلة المقبلة، منبها إلى أن أي تصعيد ” إسرائيلي“الزهار أي عدوان  واستبعد

  .”وعلى رأسها مصرسيواجه بردود قوية من المنطقة العربية بأسرها “
 24/10/2011الخليج، الشارقة، 

  
   في مخيم برج البراجنةاًاعتصامتنفذ  "الديمقراطية" .17

، أمس، اعتـصاماً    »المنظمات الديموقراطية الفلسطينية  «و» الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين   «نفذت  
 أوضـاع بنـاه التحيتـة،       ، شارك فيه الجئون من المخيم الذي يعاني من تفاقم         »برج البراجنة «في مخيم   

مطالب محقة يا أونروا من أجل حيـاة األحيـاء          : الكهرباء والمياه واالستشفاء واإليواء   «مطلقين صرخة   
  .»واألبناء

مـشروع  »في المخيم حسني أبو طاقـة أن      ) منظمة التحرير الفلسطينية  (» اللجنة الشعبية «وأكد أمين سر    
ة العام الحالي، ليس قائماً على أساس المواصفات المطلوبـة،          البنى التحتية المتوقع إنهاء أعماله في نهاي      

مشروع خـاص ينقـذ كـابالت       «إلى تنفيذ   » األونروا«، داعياً   »وربما يؤثر على أساسات بناء المنازل     
  .»الكهرباء التي تعانق نفسها في أزقة المخيم، وتشكل خطراً كبيراً على حياة أبنائه

في بيروت أحمد مصطفى عند مشكلة      » موقراطية لتحرير فلسطين  الجبهة الدي «من جهته، توقّف مسؤول     
ـ     ، الفتـاً إلـى     »بوجود أكثر من سبعمئة منزل غيـر صـالح للـسكن          «المنازل اآليلة للسقوط، مذكراً ب

  . »ضرورة تأمين الميزانية لترميم المنازل األكثر تضرراً«
  24/10/2011السفير، بيروت، 

  
  ف تفاصيل جديدة عن نشاطها المقاومالتميمي تكشاألسيرة المحررة أحالم  .18

كشفت األسيرة المحررة أحالم التميمي تفاصيل جديدة حول عملها المقاوم، في فلسطين قبل أن يتم : عمان
التي سجنت على إثرها " سبارو"، وهي تفاصيل لم تكن مشهورة على خالف عملية 2001اعتقالها عام 
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قناة األقصى الفضائية أن عملية سبارو سبقتها عملية عبر " لقاء خاص"مباشرةً، وأكدت التميمي في 
وأكدت ألول مرة أنها نفذت ) منصور وسليم(أخرى نفذتها شخصياً في اليوم التالي الستشهاد الجمالين 

  .بعد سبارو في شارع يافا في القدس المحتلة" سوبر ماركت كنج جورج"العملية في 
أعد المهندس البطل قائدي عبد اهللا البرغوثي، والذي لم : "وأضافت التميمي التي تحمل الجنسية األردنية

أكن على دراية بأنه قائدي حينها، عبوةً متفجرة عبارة عن زجاجة بيرة كبيرة، بها مؤقت ينفجر على 
 وهو من جندني في كتائب القسام ،علمني إياه محمد دغلس: "مضيفةً" رأس الساعة، ولها زر للتوقيت

  ".ا كيفية استخدامه،آنذاك
 24/10/2011السبيل، عمان، 

  
   األسرىسراحمهرجان حاشد لحماس احتفاءاً بإطالق : مخيم البرج الشمالي .19

أقامت حركة المقاومة االسالمية حماس مهرجاناً جماهيرياً حاشداً في قاعة مسجد أبي بن كعب في مخيم 
 مفتي مدينة صور البرج الشمالي احتفاءاً بتحرير األسرى من سجون االحتالل الصهيوني حضره

حزب اهللا نواف الموسوي ومسؤول العالقات الدولية في حركة عن وضواحيها مدرار حبال والنائب 
  .حماس أسامة حمدان

واعتبر مسؤول العالقات الدولية في حركة حماس اسامة حمدان ان هذا اليوم ما كان ليكون لوال فضل 
ة النصر ال تكون بقوة المادة وال التحالفات الدولية اهللا ولوال عرق المجاهدين ولوال ادراك ان معادل

  .الظالمة بل بقوة اهللا وقدرته
ان الذي يريد العزة عليه ان يدفع الثمن ويبذل التضحيات فقد تحقق النصر بسواعد المجاهدين : وقال

طولية في في معركة ب" االسرائيلي"واهلهم الصابرين موجها التحية لسواعد المقاومين التي اسرت الجندي 
ان الشعب خرج : اقتحام موقع للعدو االسرائيلي منتقدا المتحدثين عما قامت به المقاومة بالمغامرة، وقال

يفرح بهذه الصفقة موجها التحية لالمة التي وقفت إلى جانبنا ودافعت عن خياراتنا مشيرا إلى ان الشعب 
 ال مجد للمفاوضين وال ذكرى لهم في التاريخ الفلسطيني ثبت معادلة المقاومة التي سيبقى لها المجد حيث

وان الشعب الفلسطيني في كل مكان يؤكد فرحه بهذه العملية الن الخيار الحقيقي هو خيار المقاومة وان 
  .من اعاد األسرى هي المقاومة التي ستعيد الشعب إلى دياره

ق نقدم لالمة عنوانا واضاف المسار متواصل لتحرير ما تبقى من أسرى بذات السبيل وذات الطري
واضحا ان مسيرة الجهاد متواصلة ال تنقطع رغم الحدود والجغرافيا نصنع النصر متراكما حتى 
الوصول إلى طرد العدو وتحرير كل فلسطين مشيرا إلى ان هذا االنجاز يدفعنا إلى الحرص على المزيد 

ة جديدة وسنشهد نصرا استراتيجيا ولبذل المزيد من الجهد الن االمور لم تنته الن ما حصل يعتبر محط
  .في الصراع مع العدو الذي لم يعد على تحقيق أي انجاز

لقد انتهى عقد انجازاته ويحاول تبرير موقفه وباتت المقاومة تحدد ما تريد وتحقق النصر داعيا إلى 
فلسطيني عنوانه مرحلة جديدة لمراجعة شاملة لكل المسار الفلسطيني هدفها اعادة بناء البرنامج الوطني ال

  .التحرير والعودة والمقاومة
كفى الحديث عن مفاوضات فمسارنا الوطني يحدد بدماء المجاهدين ويحفظ ارض فلسطين ويعيدنا : وقال

  .إلى ارضنا وليس المساومة على متر هنا أو هناك
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 بنود اتفاق وفيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية قال حمدان آن األوان لتطبيق كافة ما اتفق عليه من
المصالحة ومعروف من يأخر في تنفيذها ويعمل على المماطلة بها قائال ليكن اطالق األسرى دافعا 

  . ومحفزا يدعم تحقيق المصالحة وتنفيذ كافة بنودها
وعن وضع الالجئين الفلسطينيين في لبنان طالب حمدان كافة الجهات والمسؤولين اللبنانيين إلى انصاف 

  .ى اقرار حقوقهم وتخفيف الضغط عنهم إلى حين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منهاالفلسطينيين وال
  22/10/2011موقع الجئ نت، 

  
  احتفاء بتحرير األسرى في بر الياساستقباال حركة حماس تقيم : لبنان .20

دل في بر الياس، احتفاء بنجاح عملية تبا" مركز الدعوة"استقباال امس في " حماس"اقامت حركة : زحلة
وحضر مهنئا عدد من النواب والوزراء الحاليين والسابقين، وممثل لمفتي زحلة ". وفاء االحرار"االسرى 

  .والبقاع الشيخ خليل الميس الى ممثلين للفصائل الفلسطينية واالحزاب اللبنانية
هم اال لغة ان العدو االسرائيلي ال يف"واكد المسؤول السياسي عن الحركة في البقاع بسام خلف في كلمة 

ان العملية "، معتبرا "وان الصفقة جسدت الوحدة الوطنية باسمى معانيها. القوة وال يعطي شيئا بال مقابل
نصر للمقاومة التي استطاعت االحتفاظ بجلعاد شاليط خمس سنوات على رغم التفوق االمني للصهاينة، 

ا اثمانا باهظة من قتل وحصار في وهي كسر لمعايير التفاوض الصهيوني، ونصر الهل غزة الذين دفعو
  ".حركة حماس لن تألو جهدا لتحرير من تبقى من االسرى"وختم مؤكدا ان ". سبيل حرية االسرى

  24/10/2011النهار،بيروت، 
  

   وضاعفت قوة حماس"إسرائيل" أضعفت األسرىصفقة تبادل : ليفني .21
أضـعفت   سرى بين حماس وإسرائيل   إن صفقة تبادل األ   : قالت تسيبي ليفني  : زهير أندراوس  -الناصرة  

الدولة العبرية من الناحية اإلستراتيجية، وبالمقابل أكدت أنها، أي الصفقة، أدت في ما أدت إلـى تقويـة                  
حركة حماس في الشارع الفلسطيني، وليس فقط مـن الناحيـة التكتيكيـة، إنمـا أيـضا مـن الناحيـة                     

طيرة وإستراتيجية على أمن إسـرائيل، علـى حـد    اإلستراتيجية، وهو األمر الذي ستكون له تداعيات خ   
  . تعبيرها
 رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باطالق سراح مئات االسرى الفلـسطينيين مـن              من ي ليفني بتسيوطلبت  

حركة فتح دعما للرئيس الفلسطيني محمود عباس في مواجهة الصفقة التي تمت مع حماس وعززت من                
  .مكانتها في الشارع الفلسطيني

 24/10/2011، قدس العربي، لندنال
  

   بعد أسبوعين من أسرهطكان هناك اتفاق لتحرير شالي: عمير بيرتس .22
ذكر عضو الكنيست من حزب العمل عمير بيرتس أنه تم التوصل إلى صفقة تبادل أسـرى    : )آي.بي.يو(

حرب، وشدد  جلعاد شاليت، عندما كان يتولى منصب وزير ال       ” اإلسرائيلي“بعد أسبوعين من أسر الجندي      
  .على أن الخيار العسكري لتحرير الجندي لم يكن واردا

الصادرة أمس، عن بيرتس قوله إن هذه الصفقة بلورهـا الجانـب المـصري              ” معاريف“ونقلت صحيفة   
فـي  (رئيس الحكومة   “وأضاف أن   . بواسطة ضابطين مصريين كانا موجودين بشكل دائم في قطاع غزة         
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ه على ما يبدو تم تحديد صفقة يتم بموجبها تحرير شاليت يوم الجمعة عند              أبلغني بأن ) حينه ايهود أولمرت  
الرئيس المصري السابق   (الساعة الرابعة بعد الظهر وأن المسألة منتهية، وتوقعنا الحصول على النبأ من             

لكن ) الرئيس الفلسطيني محمود عباس  (ووعدنا بأن نحرر أسرى فلسطينيين إلى أبو مازن         ) حسني مبارك 
  .” ما تفجر هناكشيئا

وحتى أننا لم نتردد في إجراء مفاوضات       “بذلت جهودا كبيرة من أجل تحرير شاليت        ” إسرائيل“وتابع أن   
خالد مشعل بهدف معرفة ما     ) ”حماس“رئيس المكتب السياسي لحركة     (مع جهات في سوريا ووصلنا إلى       

لقد عملنا بشكل مكثف    “وأضاف  . ”يمكن فعله، وبعد شهر ونصف الشهر من عملية االختطاف عينا منسقاً          
بحثاً عن خيار عسكري وكأنه ال توجد مفاوضات وبذلنا جهدا في إجراء مفاوضات وكأنه ال يوجد خيار                 

  .”عسكري
وقال إن الفشل األساسي في أنه لم يتم تحرير شاليت بعمليـة عـسكرية سـببه أجهـزة االسـتخبارات                    

  .”اإلسرائيلية“
  24/10/2011، الخليج، الشارقة

  
   علمت مكان شاليط لكن رفضت إقرار عملية إلنقاذه خشية اإلخفاق فيها"إسرائيل": تايمز .23

أفادت مصادر أمنية إسرائيلية أن مكان إخفاء الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليط في غـزة طـوال                 
مـة  السنوات الخمس الماضية تم رصده من قبل المخابرات اإلسرائيلية في ثالث مناسبات، لكـن الحكو              

  . رفضت في كل منها إقرار عملية إلنقاذه خشية اإلخفاق فيها
فإن واشيا عربيا كشف أن شاليط كـان        ) الشين بيت (ووفقا لمصادر في جهاز األمن الداخلي اإلسرائيلي        

  . 2006محتجزا في قبو منزل بجنوب قطاع غزة بعد أسره بفترة وجيزة عام 
زل كان مفخخا ومحاطا باأللغام وكان هناك فريـق مـن           ونقلت صحيفة تايمز عن هذه المصادر أن المن       

% 50القوات الخاصة جاهزا لشن عملية إنقاذ، لكن فرص النجاح في مهمة تحرير شاليط كانت أقل من                 
  . فرفض رئيس الوزراء إيهود أولمرت وقتها إعطاء الموافقة

 لقطـاع   2008/2009زو  وقالت الصحيفة إن أقرب فرصة سنحت للشين بيت إلنقاذ شاليط كانت أثناء غ            
  . غزة وأصبح فريق إنقاذ إسرائيلي وقتها مقتنعا بأنه كان قريبا من شاليط وسط قتال شرس

 بعد عودة بنيامين نتنياهو إلى السلطة رئيسا للوزراء، لكنـه           2009والحت فرصة أخرى في أواخر عام       
. ومات المتوفرة لدى الشين بيت رفض الموافقة على عملية إنقاذ لعدم وجود تأكيد من مصادر بشرية للمعل           

وقال مصدر في الجيش اإلسرائيلي إنه ال شيء تغير على األرض خالل السنوات الثالث الماضـية وإن                 
  .الصفقة هي نفسها منذ إبرامها مع حماس قبل ثالث سنوات

  24/10/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  "إسرائيل"ـلمصرى ل استئناف ضخ الغاز ا:اإلسرائيليةوزارة البنية االساسية  .24
قالت وزارة البنية االساسية اإلسرائيلية اليوم االحد إن إمدادات الغاز الطبيعي من مصر إلى إسرائيل قـد   

وقالت الوزارة فـي     .استؤنفت بعد أن فجر مهاجمون خط االنابيب الشهر الماضي مما أوقف تدفق الغاز            
  .ي للتأكد من أن النظام يعمل بشكل سليمبيان إن االمدادات بدأت تدريجيا أواخر االسبوع الماض

  24/10/2011، المصريون، القاهرة
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   على طاولة المفاوضات ال كشروط الستئنافهاالسلطةسنناقش مطالب : تل أبيب .25

رفضت تل أبيب شروط السلطة الفلسطينية الستئناف المفاوضات بين الجـانبين، ال            : )فلسطين(الناصرة  
مستعدة لمناقشة مثل هـذه  "، معتبرة أنها   1967تراف بدولة على حدود     سيما شرط وقف االستيطان واالع    

  ". المطالب خالل المفاوضات ذاتها، ال كشروط الستئناف المفاوضات
، عن مسؤولين رفيعين في الحكومـة اإلسـرائيلية         )23/10(ونقلت مصادر إعالمية عبرية اليوم األحد       

 إال أن الجانب الفلسطيني يضع شروطًا لمجرد عقـد          مستعدة الستئناف المفاوضات؛  "قولهم إن حكومتهم    
  ".االجتماعات
أن إسرائيل مستعدة لمناقشة المطالب الفلسطينية في المفاوضات، ولكنها غير مستعدة العتبـار             "وأضافت  

  .، كما قالت"تلبية هذه المطالب شرطًا الستئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية
  23/10/2011، قدس برس

  
  "ولو للحظة واحدة" االستيطان لوقفال مجال : رائيليوزير إس .26

اعتبر وزير العلوم اإلسرائيلي، دانيئل هرشكوفيتس، أن شروط الجانب الفلـسطيني           ): فلسطين(الناصرة  
وقال هرشكوفيتس، في    ".إفشال العملية التفاوضية برمتها   "الستئناف المفاوضات مع تل أبيب، تهدف لـ        

إنـه ال مجـال لتجميـد       "،  )23/10(ة مجلس الوزراء األسبوعية، اليوم األحد       كلمة ألقاها في سياق جلس    
أعمال البناء االستيطاني ولو للحظة واحدة، ألن إسرائيل قامت بتجميدها لمـدة عـشرة أشـهر، إال أن                  

  .، كما قال"الطرف الفلسطيني رفض العودة إلى طاولة المفاوضات
  23/10/2011، قدس برس

 
  ال حوار مع األسد لفقدانه الشرعية: ألسبق مع سورياالمفاوض اإلسرائيلي ا .27

 ال  ،قال إيتمار رابينوفيتش رئيس الطاقم اإلسرائيلي المفـاوض لـسنوات مـع الـسوريين             : محمد بلوط 
   سورية ما بقي الرئيس بشار األسد في سدة الحكم في دمشق- مفاوضات إسرائيلية

 إن إسرائيل لن تكون مهتمة مستقبال باسـتئناف أي          وقال الخبير اإلسرائيلي األبرز في القضايا السورية      
ولم يعد قادراً على تقديم أي ضمانات لتنفيذ أي اتفاقـات           » نظامه فقد شرعيته  «مفاوضات مع األسد، ألن     

أن تـصل   «وتوقع أن تدخل سوريا مرحلة طويلة من الفوضى من دون أن يـستبعد              . مستقبلية تعقد معه  
بقتها إليه شريحة من الجيش المصري، للتحالف مع االنتفاضة ضد          شريحة من الجيش السوري إلى ما س      

  .»الدولة
وقال رابينوفيتش إن إسرائيل غير مهتمة ببقاء الرئيس السوري في السلطة، وإن كثـر أسـاؤوا تفـسير                  

 للرئيس األميركي الـسابق     2005الموقف اإلسرائيلي من األسد بسبب نصيحة أسداها ارييل شارون عام           
ألن الشيطان الذي نعرفه أفضل من ذلـك الـشيطان الـذي            «دم زعزعة النظام السوري     جورج بوش بع  

  . ، في إشارة إلى نظام يخلفه ويسيطر عليه اإلخوان المسلمون»نجهله
  24/10/2011، السفير، بيروت
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  أثريون يفندون مزاعم يهودية في القدس المحتلة .28
أن الـسلطات اإلسـرائيلية قـررت عـرض      كشف النقاب أمس األحد عن      :  برهوم جرايسي  - الناصرة

مصاحف تاريخية ونادرة من القرون الماضية، ومعها عشرات المخطوطات اإلسالمية النادرة، وتـدعي             
المكتبة "إسرائيل انها كانت بحوزة باحث في الشؤون اإلسرائيلية توفي قبل سنوات ووهبها لما يسمى بـ                

ين فند عالما آثار إسرائيليان مزاعم العصابات الـصهيونية         في القدس المحتلة، في ح    " الوطنية اإلسرائيلية 
موجود في حي سلوان الفلسطيني المجاور للبلدة القديمة في القـدس           " بستان الملك داود  "بأن ما يسمى بـ     

  .المحتلة
، إن الحديث يجري عن ثالثة مصاحف واحد من القرن التاسع وآخر من القـرن               "هآرتس"وقالت صحيفة   
لقرن الثاني عشر ميالدية، وأنها في األصل من األندلس وإيران وانطاليا التركية، وكانت             الحادي عشر وا  

لدى الباحث في الشؤون اإلسالمية، اليهود أبراهام شالوم يهودا، الذي عمل باحثا في النصف األول مـن                 
 عـشرات   القرن الماضي ومنح ما لديه من مخطوطات أثرية وتاريخية للسلطات اإلسرائيلية ومن بينهـا             

  .المخطوطات اإلسالمية
وتقول الصحيفة، إن المصاحف الثالثة كتبت باليد وبخطوط جميلة ونادرة، وأن أحد الكتب هـو كتـاب                 

  .ديني إيراني بأحرف عربية
 24/10/2011، الغد، عمان

  
   تتطلع للحد من حرية اإلعالم"إسرائيل" .29

طرة على المشهد اإلعالمي وبسط سـيطرته       يسعى اليمين اإلسرائيلي للسي   :  محمد محسن وتد   - أم الفحم 
عليه، بعد أن فرض هيمنته على األجندة السياسية بالدولة العبرية، ونجـح بلجـم الحريـات الـسياسية                  

  .واألصوات التي تتعارض ونهجه ورؤاه
الذي يقـضي برفـع الغرامـات       " قانون التشهير "وصادقت لجنة القانون والدستور بالكنيست على تعديل        

ثمانين ألف دوالر كحد أدنى، وإلزام أي مؤسسة إعالمية أو صحفي أو كاتب بـدفعها بحالـة                 لتصل إلى   
  .اإلدانة بالتشهير واإلساءة

وتهدف للحد من الحريـات،     , ويندرج ذلك ضمن القوانين والتشريعات العنصرية التي شرعت بإسرائيل        
سائل اإلعالم وتقييـد حريـة      والتضييق على حقوق اإلنسان وكبت حرية التعبير، وفرض القيود على و          

  .العمل الصحفي
  المطالبة بالتعويض

ووفق التعديل، بإمكان كل شخص أو قيادي التوجه للقضاء والمطالبة بالتعويض، حتى في حالة عدم قيام                
  .المؤسسة اإلعالمية بنشر تعقيبه بالكامل، وأيضا في حال عدم إثبات حصول أي ضرر له بفعل النشر

 أصحاب وسائل اإلعالم والصحفيين للتردد واالمتناع عن نشر أي معلومات تثيـر             وسيدفع هذا اإلجراء  
  .غضب أي شخص، وبالتالي إضعاف العمل الصحفي وشل تأثيره

  24/10/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
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  فى الدول المتطورة" جدول خطر الفقر" تتصدر "إسرائيل": اإلحصاء المركزى اإلسرائيلى .30
كشف تقرير صدر مؤخرا بجهاز اإلحصاء المركزى اإلسرائيلى عن أحوال الفقـر فـى              : القدس المحتلة 

  ).OECD(إسرائيل، ومقارنتها بالدول األعضاء فى منظمة البلدان المتطورة 
مـن اإلسـرائيليين     % 30اإلسـرائيلية أن    " يديعوت أحرونوت "وجاء فى التقرير الذى نشرته صحيفة       

ه أعلى نسبة ضمن الدول األعضاء فى المنظمة المذكورة للتعـاون            خطر الفقر، وهذ   2000واجهوا عام   
 دولة، بينما بلغت النسبة فى اليونان وأسبانيا اللتين تواجهان األزمة االقتصادية األشد فى              34البالغ عددها   

  .فقط% 20أوروبا 
دالـة علـى الفقـر،      وأشار التقرير إلى أن إسرائيل تحتل المرتبة األخيرة فى الغالبية الساحقة للجداول ال            

وتدنّى خدمات ومستويات المعيشة ضمن الدول المذكورة، ويعود السبب فى ذلك إلى النسبة العالية لعـدد                
العائالت كثيرة األطفال فى إسرائيل، بينما تقّل أعداد من يعول هذه العائالت، ومن هنا مـصدر العـدد                  

  .الكبير لألطفال الذين يواجهون خطر الفقر
من العائالت االسرائيلية أحادية العائل التى يواجه األطفال فيها         % 39أنه فى مقابل نسبة     وأوضح التقرير   

  %.34خطر الفقر، فإن هذه النسبة فى دول االتحاد األوروبى تبلغ 
من األسر األحادية المعيـل     % 91ومن بين البايانات الواردة فى التقرير أن النساء يتولّين إعالة ورعاية            

  ا مما هى الحال فى دول                التى تضمن أوالدا بأن نسبة األسر األحادية المعيل فى إسرائيل أدنى نسبيا، علم
  .االتحاد األوروبى

وأشار التقرير إلى أنه مع مرور السنين طرأ ارتفاع على خطر الفقر فى هذه األسر، وقد بلغت نـسبتها                   
ول االتحاد األوروبـى    ، فى حين هبطت نسبة فى د      2009عام  % 41، مقابل    %35 حوالى   2001عام  
  .2009عام % 23 إلى 2001عام % 27من 

، وسجل تفاوت ملحوظ فى هذه النـسبة        %13وبلغ معدل نسبة الفقر فى أوساط األطفال فى دول االتحاد           
فى إسرائيل، وهـى النـسبة       % 29، مقابل    %5فقد بلغت فى الدنمارك وفنلندا أقل من        : بين تلك الدول  

، علما بأن نسبة الفقر فى أوساط األطفـال فـى           )أعلى من تركيا والمكسيك   (ورة  األعلى بين الدول المتط   
  .الدول المذكورة تزيد عن النسبة العامة للفقر فى أوساط المواطنين

  24/10/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

   تخطّط للثأر من تركيا"إسرائيل"": يديعوت" .31
لعبرية، في نسختها اإللكترونية تحت عنـوان       ا/ يديعوت أحرونوت /أوردت صحيفة   : )فلسطين(الناصرة  

، أن مجموعة من النواب اإلسرائيليين يترأسهم نائب رئـيس البرلمـان،            "ثأر أعضاء الكنيست من أنقرة    "
بدأوا بخوض غمار حملة دعاية دولية ضد تركيـا بالتعـاون مـع النـواب األمـريكيين                 "داني دانون،   

لولة دون اختيار تركيا لتنظيم األلعاب األولمبية الصيفية لعـام          واألوروبيين الموالين إلسرائيل، وذلك للحي    
  .، وفق الصحيفة"2020

قد يكلّف الثأر اإلسرائيلي من تركيا بسبب مواقفها المعادية لحكومـة تـل أبيـب ثمنـاً     "وقالت الصحيفة   
  .، حسب قولها"باهظاً

  23/10/2011، قدس برس
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  سالميين في االنتخابات بتونس باهتمام مشاركة اإليتابعاإلعالم اإلسرائيلي  .32
تتابع وسائل اإلعالم العبرية باهتمام مشاركة اإلسالميين في أول انتخابات ديمقراطية           ): فلسطين(الناصرة  

تُجرى في تونس اليوم، معتبرة أن فوز اإلسالميين في هذه االنتخابات من عدمه يعـد اختبـارا لمـزاج                   
  .الشعوب العربية عقب الثورات الشعبية

لم تغب التغطية الصحفية لالنتخابات في تونس عن اإلذاعة العبريـة الرسـمية وكبريـات الـصحف                 و
، حيث فردت في كل واحدة منها تغطية عـن          "هآرتس"و" معاريف"و" يديعوت أحرونوت "اإلسرائيلية مثل   
  .في هذه االنتخابات واحتماالت فوزه" النهضة اإلسالمي"مشاركة حزب 

  23/10/2011، قدس برس
  
  

  القوانين التعسفية بحق األسرىوبرفع وإلغاء اإلجراءات " إسرائيل"قراقع يطالب  .33
 العمل على رفع كافة ،عيسى قراقع رام اهللا –طالب وزير شؤون األسرى والمحررين : بيت لحم

اإلجراءات العقابية التعسفية التي اتخذتها حكومة إسرائيل بحق األسرى قبل اسر الجندي جلعاد شاليط 
  . القوانين ومشاريع القوانين وذلك بعد آن تمت عملية تبادل األسرى وأفرج عن الجندي شاليطوإلغاء

وقال قراقع ان أحد شروط الصفقة حسب الجانب الفلسطيني الذي شارك في ابرامها هو الغاء كل 
 أسرى االجراءات والتشديدات التي اتخذت بحق المعتقلين وعلى رأسها العزل االنفرادي والسماح ألهالي
  .قطاع غزة بالزيارات واعادة التعليم الجامعي ووقف العقوبات الجماعية والفردية بحق المعتقلين

  24/10/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   تفتح أبوابها لألسرى المحررين في غزةالجامعة اإلسالمية.. لهممخصصةأطلقت برامج تعليمية  .34
 األمناء بالجامعة اإلسالمية والكلية الجامعية بغزة، رئيس أكد النائب جمال الخضري، رئيس مجلس: غزة

اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن الجامعة والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية تفتحان أبوابهما لكافة 
  .األسرى المحررين، وستقدم كل ما يمكن أن يخدمهم في مسيرتهم التعليمية

، على )10-23(ه الجامعة لتكريم األسرى المحررين األحد وشدد الخضري، في كملته خالل حفل عقدت
. أن الجامعة ستطلق مطلع الشهر المقبل برامج أعدت خصيصا في شتى مجاالت العلوم لخدمة األسرى

وأشار إلى أن الكليات المختلفة ستسهم أيضا في تقديم كل ما لديها لخدمة األسرى بما يتناسب مع 
جامعة الوحدة الوطنية والتوحد وتفتح أبوابها لكافة أبناء الشعب "اإلسالمية وأكد أن الجامعة  .مؤهالتهم

  ".الفلسطيني وال تميز بين طالب وطالب وأكاديمي وآخر إال بما يقدمون  للمسيرة التعليمية
  23/10/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
    ام  أيستةبعد إغالقه " كرم أبو سالم"معبر  يفتح االحتالل :رائد فتوح .35

كرم “أعادت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، فتح المعبر التجاري الوحيد مع قطاع غزة : )أ.ب .د (
وقال رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع إلى قطاع غزة رائد فتوح، . بعد ستة أيام من إغالقه” أبو سالم

إدخال البضائع والسلع إلى في بيان، إن السلطات اإلسرائيلية فتحت المعبر صباح األحد، أمام حركة 
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 شاحنة عبر المعبر محملة بالمساعدات إضافة إلى بضائع 270وأضاف أنه من المقرر دخول . القطاع
  .وأشار إلى أنه سيتم ضخ كميات محدودة من غاز الطهي. للقطاعين التجاري والزراعي

  24/10/2011، الخليج، الشارقة
  

  لقدس  قرية بيت اكسا في ااغالقاالحتالل يواصل  .36
واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر امس، اقتحام منازل المواطنين في قرية :  جمال جمال-القدس 

بيت اكسا بمحافظة القدس بحجة البحث عن شاب تدعي أنه طعن امس االول يهوديا واصابه بجروح ما 
 القرية ومنع يذكر أن جيش االحتالل اإلسرائيلي أغلق مساء السبت، مدخل. بين متوسطة وخطيرة

 مواطنين بجروح بعد اعتداء جنود االحتالل 3وأصيب . المواطنين من الدخول أو الخروج من القرية
كما اعتقلت قوات . عليهم بالضرب أثناء محاولتهم دخول القرية بعد إغالق الحاجز المقام على مدخلها

  .االحتالل مواطنين اثنين، أثناء مداهمة منازل المواطنين في القرية
  24/10/2011، الدستور، عمان

  
    قميص جلعاد شاليط.. اخر صيحة في غزة..كان يرتديه يوم اطالق سراحه  .37

 الغزاويون مشهود لهم في النضال والمقاومة، مثلما هو مشهود لهم في االعمال والتجارة او العكس :غزة
 فإن تجار غزة عرفوا كيف حتى النهاية في صفقة شاليط) بحق(وان كانوا قد نجحوا في ابتزاز اسرائيل 

  .يستفيدوا حتى من قميصه المخطط الذي كان يلبسه يوم تحريره من األسر
وهو يباع " يديعوت احرونوت"القميص المشهور، تحول الى اخر صيحة في عالم ازياء غزة، كما نقلت 

  . شيكل، في محالت غزة ويطلق عليه قميص شاليط وهناك تشكيلة بالوان مختلفة60ب 
  24/10/2011 سما اإلخبارية، وكالة

  
   على هدم منازلهم بأنفسهم بذريعة عدم الترخيصالمقدسييناالحتالل يواصل إجبار  .38

تواصل قوات االحتالل اإلسرائيلي سياسة هدم منازل المقدسيين بذريعة عدم الترخيص، حيث : القدس
 التهديد بالهدم إلى جانب دفع أجبرت مواطناً مقدسياً على هدم منزله المكون من طابقين بيده، تحت ضغط

  .غرامات مالية باهظة
إلى أن سلطات االحتالل تفرض رسوما " مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية"وتشير أرقام 

عالية على رخص البناء، تتراوح  ما بين خمسة وعشرين وثالثين ألف دوالر أمريكي، كما يضطر 
انتظار تتراوح ما بين خمس إلى عشر سنوات قبيل الحصول على المواطن الفلسطيني إلى قضاء فترة 

الرخصة، حيث أن إصدار الرخص من قبل االحتالل يتم بنسبة خمسة في المائة فقط من الحجم اإلجمالي 
  .للطلبات المقدمة للبلدية

في وتكشف إحصاءات بلدية القدس االحتاللية النقاب عن أن هناك نحو عشرين ألف بناء غير مرخص 
 منزال في حي سلوان لوحده، وفي حال تنفيذ أوامر هدم المنازل غير 657القدس الشرقية، منها 

المرخصة في القدس، فإن هذا يعني تهجير ما يقارب من مائة وعشرين ألف مواطن مقدسي، وكانت 
  .المنازل وحدة خاصة بالشرطة مهمتها متابعة قضايا هدم 1997السلطات اإلسرائيلية قد أنشأت في عام 
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  2010وتؤكّد معطيات مركز القدس على أن بلدية القدس االحتاللية قامت بهدم خمسة وأربعين منزلًا عام 
  . أمرا بالهدم116مهجرة بذلك مائتي مواطن فلسطيني، كما أصدرت في الفترة نفسها 

القدس، فهذا يعني أن ونوه المركز الحقوقي إلى أنه في حال تنفيذ أوامر هدم المنازل غير المرخصة ب
  .نحو خمسمائة مواطن فلسطيني سينضمون إلى قوافل المهجرين من القدس

  23/10/2011، قدس برس
  

   مستمر بحق المدنيين الفلسطينيين المستوطنينتصعيد : "أوتشا"تقرير  .39
محتلة  ذكر تقرير مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية ال:رام اهللا

، اليوم األحد، أن المستوطنين يواصلون تصعيد األوضاع في الضفة الغربية من خالل مصادرة 'أوتشا'
   .األرض واالعتداء على ممتلكات الفلسطينيين
أكتوبر الجاري ووزعه المركز /  تشرين األول18 إلى 12وأضاف التقرير الذي يغطي الفترة من 

 عنف المستوطنين اإلسرائيليين مازال مستمرا مع بداية موسم قطف اإلعالمي لألمم المتحدة بالقاهرة أن
  . شجرة زيتون900 حادثا، ما أدى إلى إصابة ستة فلسطينيين وتدمير 11الزيتون حيث وقع 

وأوضح أن منظمة اليونيسيف طالبت السلطات اإلسرائيلية بإطالق سراح جميع األطفال الفلسطينيين 
 عاما معظمهم بتهم تتعلق 18 طفال دون سن 164لي الذين يبلغ عددهم المحتجزين لدي الجيش اإلسرائي
  .بإلقاء الحجارة في الضفة الغربية

وأفاد بأن المستوطنين شرعوا بإنشاء أو توسيع بؤر استيطانية في موقعين منفصلين حيث نصب 
نون في مستوطنين في محافظة رام اهللا خياما في موقع قرب مستوطنة بيت ايل، بينما جرف مستوط

 دونما من األراضي التي يمتلكها الفلسطينيون قرب قرية اسكاكا ونصبوا بيوتا متنقلة 30محافظة سلفيت 
وقال التقرير، إن الفترة السابق ذكرها لم تشهد تنفيذ سلطات  .جديدة لتوسيع بؤرة استيطانية جديدة

 مبنى على مدار األسبوعين 39االحتالل أي عملية هدم ضد مبان يمتلكها الفلسطينيون مقارنة بهدم 
   .بالضفة الغربية' ج'الماضيين جميعها تقع في المنطقة 

 حاج فلسطيني مسجلين ألداء فريضة الحج عبروا 2600وعن قطاع غزة، أشار التقرير إلى أن نحو 
 أشخاص إلى غزة، موضحا أن 3310 شخصا غزة عبر المعبر فيما دخل 4170رفح بينما غادر حوالي 

مازال هو المعبر الوحيد المفتوح أمام سكان غزة للوصول إلى العالم الخارجي، في ظل معبر رفح 
  .استمرار إسرائيل بإغالق بقية المعابر األخرى

  24/10/2011وكالة سما اإلخبارية، 
  

   مع مصر قريباواستثماريةعالقات اقتصادية  .40
ر في مصر، أسامة صالح، بارقة شكلت تصريحات رئيس الهيئة العامة لالستثما:  نرمين ساق اهللا-غزة

أمل لدى الشعب الفلسطيني بإمكانية تحسين أوضاعه االقتصادية بعد حصار إسرائيلي شديد على غزة بدأ 
فقد أوضح صالح أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونًا اقتصاديا واستثماريا بين مصر . منذ سنوات ومازال

ساهم في دعم وتنمية االقتصاد الفلسطيني خالل المرحلة واألراضي الفلسطينية المحتلة؛ األمر الذي سي
، أن إقامة عالقات اقتصادية واستثمارية مع "فلسطين"ورأى مختصان اقتصاديان، في حديث لـ. المقبلة

مصر يمكن أن تنعش االقتصاد الفلسطيني وتحقق نموا وتفتح أفقًا أمام الدول العربية لتستثمر في 
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ت القانونية المشجعة لالستثمار موجودة ويمكن االستفادة منها وتطوير بعض وأكدا أن التشريعا. فلسطين
جوانبها التي تؤدي إلى توفير اإلمكانيات للمستثمرين العرب، خاصة في جانب التبادل التجاري وإقامة 

  . المشاريع الضخمة
  23/10/2011، موقع فلسطين أون الين

  
   ي بإجراءاتها األمنية قتلت اتفاق باريس االقتصاد"إسرائيل": اشتية .41

محمد اشتية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس المجلس االقتصادي الفلسطيني . قال د: رام اهللا
إن إسرائيل قتلت اتفاق باريس بإجراءاتها األمنية، مشيراً إلى أن حجم : بكدار-للتنمية واإلعمار

  . مليون شيكل شهريا200ًالتسريبات الضريبية بلغ حوالي 
في رام اهللا، إلى أن السعي الفلسطيني إلدخال تعديالت على اتفاق " بكدار"وأشار اشتية خالل ندوة نظمها 

باريس االقتصادي والذي يعتبر جزءاً من اتفاق إعالن المبادئ، دون أن يكون هنالك إطار سياسي لهذا 
  .ضغط الدولي عليهااالتفاق، سيكون بمثابة ملجأ للحكومة اإلسرائيلية، وسيعمل على تخفيف ال

وأوضح إشتية أن واردات السوق الفلسطينية من البضائع اإلسرائيلية تبلغ أكثر من أربعة مليارات دوالر 
 مليون دوالر، وهو ما يظهر حجم العجز في 300سنويا، بينما ال يدخل السوق اإلسرائيلية أكثر من 

ضائع على العالقات التجارية مع إسرائيل الميزان التجاري بين الجانبين، ولم تقتصر اعاقة حرية الب
وإنما امتدت لتشمل التجارة الداخلية حيث إن دخول السلع والمنتجات اإلسرائيلية إلى رام اهللا قادمة من 

  .تل أبيب أسهل من خروجها من رام اهللا إلى أريحا
  24/10/2011، األيام، رام اهللا

  
  وية عادلة للقضية الفلسطينية  يدعو المجتمع الدولي للتوصل لتسالعاهل األردني .42

 مبعوث اللجنة الرباعيـة      لقائه خالل مس األحد أ  العاهل األردني عبد اهللا الثاني     اأكد:  بترا –البحر الميت   
 ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي لمساعدة الجـانبين الفلـسطيني           ،الدولية للشرق األوسط توني بلير    

ة وعادلة للقضية الفلسطينية تعالج جميع قضايا الوضع النهائي،         واإلسرائيلي على التوصل إلى تسوية دائم     
  .1967 إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام إلى وصوالً

  24/10/2011، الدستور، عمان
  

   إلى جانب الشعب الفلسطينينا وقوفه سببمحاولة نزع سالحنا :حزب اهللا .43
 حركة المقاومـة  هأقامت، جماهيري حاشد مهرجان، في موسوي باسم حزب اهللا النائب نواف ال   قال الناطق 

 في قاعة مسجد أبي بن كعب في مخيم البرج الشمالي احتفاءاً بتحرير األسـرى مـن                 ،االسالمية حماس 
أن هذا االنجاز تمكنت من خالله حركة حماس الحفاظ على الجندي األسير            ،  سجون االحتالل الصهيوني  
 محاوالت العدو الصهيوني من تحريره مما يدل على تقـدم           وأحبطتسنوات  شاليط حياً على مدى هذه ال     

الكادر األمني في حماس وارتفاع المستوى في جمع المعلومات منتقداً الحملة النكراء التي شنتها بعـض                
  .األنظمة العربية قبل العدو الصهيوني حين نفذت عملية األسر

ة حقوقه وأرضه المغتصبة وأن الحملة التي تشن علـى          وقال سنبقى إلى جانب الشعب الفلسطيني الستعاد      
 ليس لها من سبب سوى لوقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني الفتاً إلى أن الواليـات                 لنزع سالحه  الحزب
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المتحدة األميركية قدمت عروضاً لحزب اهللا وخروجه من دعم الشعب الفلسطيني مقابل إغراءات سياسية              
" إسـرائيل "انب الشعب الفلسطيني مشيراً إلى ان أي خطاب طائفي يخـدم            ومادية فاخترنا الوقوف إلى ج    

  . ويدعو إلى الوحدة في نهج المقاومةاألمةواستكبار اميركا داعياً إلى خطاب جامع يتالزم مع مصالح 
مفتي صور ومنطقتها الشيخ مدرار حبال أن شعب فلسطين يهجر من أرضه ويعتدى عليه ويخذلـه          وقال  

نه وينتظر نصراً من الشرق والغرب لكن النصر يأتي مـن عنـد اهللا بـصنع سـواعد                  الكثير من إخوا  
  .المقاومين الصامدين المثابرين

  22/10/2011، موقع الجئ نت
  

   في مصلحة القضية الفلسطينية األمن مجلس فيطلب عضوية فلسطين : مفتي طرابلس .44
 جهـاد   أبـو  سر حركة فتح في الشمال       ، خالل لقائه أمين    مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار      قال

 إلـى  المتحدة وتقديمه طلب العضوية لدولة فلـسطين         األمم خطوة الرئيس ابو مازن في تجاه        أن"،  فياض
 هي خطوة متقدمة وجريئة جدا وتصب في مـصلحة          إنمامجلس االمن والجمعية العامة لالمم المتحدة ،        

دفعني للقول بان العمل السياسي والجهاد العسكري ينبغـي         ان هذا كله ي   : "وتابع قائال ". القضية الفلسطينية 
ان ال يتوقف احدهما او ينفصل عن االخر، فالدولة الفلسطينية ال تقوم بالحوار السياسي فقط االعزل من                 
القوة الرادعة، كما انها ال تقوم بالقوة الرادعة وحدها، لذلك ال بد من ان يـرتبط االمـران كـل واحـد                      

حد ذاته ينبغي ان يعطي دفعة الى االمام ألن قضيتنا لن تتوقف ولن تـراوح مكانهـا،                 باالخر، وهذا في    
  ".وستسير قدما الى االمام حتى تحقيق النصر والعودة واقامة الدولة بعاصمتها القدس الشريف

مبادرة عظيمـة   " اعتبرها الشعار    "إسرائيل"و صفقة تبادل االسرى بين حركة حماس        إتماموعن موضوع   
للفريق الفلسطيني ايا كان انتماؤه في اطار الفصائل ألنها ابرزت أن الطرف الفلسطيني مفاوض              وبخاصة  

ـ  ".قوي يستطيع ان يفرض الشروط التي يريدها       ضرورة اتمام المصالحة الفلسطينية بين االخوة      "وختم ب
  .المتخاصمين لما لذلك من اهمية لمواجهة االخطار الخارجية

 24/10/2011، المستقبل، بيروت
  

  القيادة الفلسطينية هي التي تحدد اإلطار الذي تتحرك به الجامعة: العربينبيل  .45
 الملك األردني عبد اهللا الثاني ئه خالل لقا، قال أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي:البحر الميت

عة ومنذ فترة تقوم إن الجام" :على هامش أعمال المنتدى االقتصادي العالمي في البحر الميت، يوم األحد
بدور أساسي لصالح القضية الفلسطينية، ألن المطلوب منها التفاوض واالتصال وحشد التأييد وتكوين 

  ."المواقف، وهذا يتم بالتفاهم مع القيادة الفلسطينية، ألنها هي التي تحدد اإلطار الذي تتحرك به الجامعة
  23/10/2011، )وفا(نية وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي

  
   إذا أراد الشعب ذلك"إسرائيل"ـعلى الحكومة المصرية قطع عالقتها ب: العربينبيل  .46

يتوجب على الحكومة المصرية قطع " قال أمين جامعة الدول العربية نبيل العربي أمس إنه :البحر الميت
وأكد  ".نعالقتها بإسرائيل إذا أرد الشعب ذلك، لكن دون سحب معاهدة السالم المبرمة بين الطرفي

آثار الربيع العربي على "العربي خالل جلسة عقدت في اليوم الثاني للمنتدى االقتصادي العالمي بعنوان 
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أن الكلمة الفصل في رسم السياسات الخارجية أصبحت بيد الشعب المصري وذلك في " العالقات العربية
  .رد على سؤال حول أثر الربيع العربي على السياسة الخارجية لمصر

  24/10/2011لغد، عمان، ا
  

  القضية الفلسطينية ستظل ضمن أساسيات السياسة المصرية: عمرو موسى .47
أكد األمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، أن :  محمد الدعمة،)األردن(البحر الميت 

ة مهمة لتحقيق  لمبادرة السالم العربية، مسأل وفقاً"إسرائيل"القضية الفلسطينية وحل الصراع مع 
وقال موسى خالل مشاركته في  .االستقرار في المنطقة، وستظل ضمن أساسيات السياسة المصرية

 على هامش فعاليات المنتدى االقتصادي "2012السيناريوهات الجيواستراتيجية لعام "مناظرة أمس، حول 
ط موقف استراتيجي، وال الموقف المصري من عملية السالم في الشرق األوس": العالمي بالبحر الميت

وشدد موسى على أن االلتزام بالمبادرة العربية والمواثيق الدولية، أمر  ."يمكن أن يتغير بتغير النظام
، التي "إسرائيل"ثابت في السياسة المصرية، ولكن يمكن إعادة النظر في بعض مالحق معاهدة السالم مع 

 تطور تتطلبه األوضاع وال يتعارض مع االلتزامات ال تحقق هدفها، مثل الوضع األمني في سيناء، وهو
كانت هناك تراجعات في السنوات األربع األخيرة في ما يتعلق بالملف الفلسطيني، ": المصرية، وأضاف

لكن هذه التراجعات انتهت، ونحن ملتزمون بالقضية الفلسطينية وحلها، ونناصر توجه الرئيس الفلسطيني 
  ."بعد أن أغلقت كل األبوابمحمود عباس لألمم المتحدة، 

  24/10/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  نجاح مصر في صفقة التبادل يؤكد عودتها لدورها الريادي في المنطقة: خبراء .48
 أكد مجموعة من الخبراء السياسيين والعسكريين أن الدور المصري في صفقة األسرى يعد أحد :القاهرة

 على أن نجاح متصريحات خاصة للمركز الفلسطيني لإلعالوشددوا في  .األركان الرئيسة في نجاحها
مصر في دور الرعاية والتفاوض دفع بها إلى مربع العودة إلى ريادة المنطقة إقليميا، وأن أحد أسباب 
نجاح صفقة األسرى هو نجاح الثورة المصرية التي دفعت بأن يكون الشعب هو المحرك الرئيس 

  .   للسياسة الخارجية المصرية
أن ، سات الشرق األوسط بالقاهرةاسات اإلسرائيلية في مركز درارئيس وحدة الدر،  طارق فهمي.وأكد د

الدور الذي لعبته المخابرات المصرية في صفقة األسرى أصاب الجانب الصهيوني بحالة من الرعب 
 بعد رحيل والمفاجأة خاصة أن المفاوض اإلسرائيلي كان يتوقع أن المفاوض المصري في حالة ارتخاء

مبارك وانشغال المسؤولين المصريين باألوضاع الداخلية وتأمين المرحلة الداخلية، فلعب الجانب 
  . وقويا في إنجاح التفاوض في صفقة األسرى بارزاًالمصري دوراً

 أن صفقة األسرى نجاح للدولة ، كبير الباحثين بمعهد كارينجي للسالم، عمرو حمزاوي.من جانبه يرى د
 عن اعتقاده أن هذه الصفقة تؤكد على عودة مصر إلى دورها ية بجميع مؤسساتها الرئيسة، معرباًالمصر
، وأضاف إن الدور المصري في الصفقة ي المنطقة بصورة تتماشى مع وضعها العربي الفعال فيالطبيع

ي كشف عن حياديته كمفاوض على عكس ما كشفت عنه وسائل اإلعالم من انحياز المفاوض األلمان
  ".إسرائيل"لصالح 
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 أن نجاح صفقة تبادل األسرى تشير ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حسن نافعة.من جانبه أكد د
  معنويا كبيراًإلى عودة مصر إلى دورها اإلقليمي والعربي لصالح الشعوب العربية، وتقديمها دعماً

الفلسطينيين خاصة السيدات منهم إلى قضية للشعب الفلسطيني، وتحويل قضيه ألف أسير من األسرى 
  .عالمية تلقى الدعم من كافة األطراف

 تم بموجبها تبادل األسرى التي أن صفقة التبادل ، الخبير العسكري،وأكد اللواء محمود البشري
 .ا قويا على كفاءة المخابرات المصرية وقدرتها على إنجاز المهام المكلفة بهالفلسطينيين جاءت تأكيداً

إن مشهد شاليط في مرحلة التسليم يقف بين أحد ضباط المخابرات وأحد قيادات المقاومة : وقال البشري
 يدل على أن مصر أحد األركان الرئيسة في صفقة األسرى ويؤكد فاعلية الدور يالقائد أحمد الجعبر

مت به المخابرات في وأشار البشري إلى أن ما قا . رعاية القضية الفلسطينية رعاية صادقةي فيالمصر
الصفقة يدل على أن المحرك الرئيس في القضية هي الشعوب التي نهضت من كبوتها والداعمة الحقيقية 

  .للقضية الفلسطينية، وأنها شهادة نجاح للثورة المصرية
  23/10/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   غزةمع األنفاق على الحدود سدتوقف السلطات المصرية  .49

أوقفت السلطات المصرية عمل الجرافات التي كانت تقوم بسد األنفاق :  يسري محمد- )مصر(رفح 
، في حملة أمنية مصرية كبيرة على الحدود بين مصر وغزة، والتي بدأت قبل نحو ثالثة أشهر تقريباً

لعملية، وقال شهود عيان إن معدات الحفر التي كانت تشارك في ا. كانت تستهدف وقف أعمال التهريب
  .ما زالت متمركزة داخل معسكر لقوات األمن قرب معبر رفح

  24/10/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  أسرى مصرييناستبدال الجاسوس اإلسرائيلي ب  إلنهاء صفقةمتواصلةاتصاالت : القاهرة .50
  بالدهأنأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية المصرية عمرو رشدي، :  محمد عبد الحكيم-القاهرة 

رابيل مع سجناء جتواصل اتصاالتها إلنهاء صفقة مبادلة الجاسوس ضابط جهاز الموساد إيالن "
 على تضارب األرقام التي بثتها بعض وسائل  رداً"الراي"وقال لـ ."مصريين في السجون اإلسرائيلية

المصرية هي التي الجهات األمنية "رابيل إن جاإلعالم عن أرقام السجناء المصريين الذين ستتم مبادلتهم ب
وشدد  ."ستحدد األعداد واألسماء النهائية للسجناء المصريين الذين ستتم مبادلتهم بالجاسوس اإلسرائيلي

، "الخارجية المصرية تدرس بمنتهى الدقة ملف السجناء المصريين المحتجزين في إسرائيل"على أن 
  ." أو تمت محاكمتهم في تهم جنائيةال يوجد بينهم أي أسرى، حيث إنهم جميعهم يحاكمون"مؤكدا أنه 

  23/10/2011الراي، الكويت، 
  

   بتضمين اسمه في صفقة الجاسوس اإلسرائيلي جرابيل تطالبأسرة عمر عبد الرحمن  .51
بعد أن أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن قرب إتمام صفقة تبادل :  محمد عبد الرءوف- القاهرة

 أطفال 3 باإلضافة إلى  مصرياً سجينا30ً و20ل ما بين الجاسوس اإلسرائيلي إيالن جرابيل مقاب
 الزعيم الروحي للجماعة ،، وجهت أسرة عمر عبد الرحمن"إسرائيل"مصريين معتقلين في سجون 

 انتقادات حادة للصفقة ألنها لم تشمل والدهم الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة في أحد ،اإلسالمية
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طالبنا كل ":  عبد اهللا عمر عبد الرحمن للشرق األوسط.وقال د .1993السجون األميركية منذ عام 
الجهات المعنية بالتدخل لدى واشنطن لإلفراج عن والدي الشيخ الضرير، لكن ال حياة لمن تنادي، ونعتقد 

  ."أن صفقة جرابيل كانت فرصة ذهبية للضغط لخروج الشيخ من محبسه
  24/10/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  أمام المحافل الدولية" إسرائيل" بفضح ممارسات يطالبونة العرب وزراء البيئ .52

طالب المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون البيئة في الدول العربية  :القاهرة
 وقوى االحتالل األخرى من تخريب ممنهج للبيئة في "إسرائيل"باالستمرار في فضح ما تقوم به 

 التي عقدها أمس المكتب التنفيذي بمقر الجامعة 45ـ جاء ذلك في الدورة ال. ةاألراضي العربية المحتل
  .العربية، برئاسة نائب رئيس المكتب، وزير البيئة المصري، ماجد جورج

  24/10/2011الخليج، الشارقة، 
  

  الجامعات الفلسطينية لتمكينها من أداء رسالتها الجامعات العربية تعمل على دعم: عرابي بوأ .53
استقباله رئيس جامعة الخليل ، خالل عرابيأبو  سلطان . قال أمين عام اتحاد الجامعات العربية د:عمان

 الجامعات العربية تعمل على دعم الجامعات الفلسطينية الشقيقة األعضاء في أن ، عوني الخطيب.د
ألهل واألشقاء االتحاد، لتمكينها من أداء رسالتها على صعيد البحث العلمي وتطوير برامجها وخدمة ا

  .اإلسرائيليالذين يعانون ظروف حياة قاسية بسبب االحتالل 
 24/10/2011الدستور، عمان، 

  
   الفلسطينيون على ما يريدونه باألمم المتحدةيحصلآمل أن : بلير .54

أكد مبعوث الرباعية الدولية توني بلير، أن حالـة عـدم اليقـين    :  محمد الدعمة - )األردن(البحر الميت   
 في المنطقة العربية، هي أنسب وقت للدفع باتجاه عملية السالم وحل الدولتين، معربا عن أملـه                 السياسي
يتم استئناف مفاوضات السالم، وأن يحصل الفلسطينيون على ما يريدونه باألمم المتحـدة، فهـم               «في أن   

عضوية ) مازنأبو  (، في إشارة إلى طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس          »قدموا طلبا من حقهم تقديمه    
  .دولة فلسطين باألمم المتحدة

 24/10/2011، الشرق األوسط، لندن
  

   العضوية بعد عدة أشهرة كاملدولة فلسطين": اليونيسكو"مشاورات لحل وسط في  .55
ـ     : ميشال أبو نجم  : باريس ( ـ 36تنطلق غدا أعمال المؤتمر العام ال التي ينتظر أن تـشهد     » اليونيسكو« ل

 تتمثل في تصويت المؤتمر على منح فلسطين صفة العضو كامل العضوية، بـدل              معركة دبلوماسية حادة  
  .صفة المراقب التي تتمتع بها في الوقت الحاضر

، عـن أن    »الشرق األوسط «لـ» اليونيسكو«وكشفت مصادر واسعة اإلطالع على كواليس ما يدور في          
اشنطن مؤخرا، عقـب التـصويت فـي        المديرة العامة البلغارية، إيرينا بوكوفا، قامت بزيارة سريعة لو        

بوقف مساهمتهم في ميزانية    » سينفذون تهديداتهم «المجلس التنفيذي، وعادت منها مقتنعة بأن األميركيين        
بينما قبول فلسطين عضوا كامل العـضوية       «منها، إذا قبل الطلب الفلسطيني      % 22البالغة  » اليونيسكو«
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أن المندوب األميركي لدى المنظمة     » الشرق األوسط «وعلمت  . »موضع مناقشة في مجلس األمن الدولي     
كي ال يطلب منه العـودة مباشـرة إلـى          «الدولية تدخل لدى عدد من المندوبين العرب طالبا مساعدتهم          

  .في حال قبول الطلب الفلسطيني» واشنطن
سـينعكس  لمنع انقسام المؤتمر العام، وبالتالي تفادي إحداث شـلل          » حل وسط «بدأت المشاورات لبلورة    
  وكشفت مصادر عربية عن الصيغة التي يجري العمل عليها، وتقوم على منح             .سلبا على عمل اليونيسكو   

ستة إلى تسعة   (فلسطين صفة العضو كامل العضوية، شرط أن تصبح هذه العضوية نافذة بعد عدة أشهر               
ومصير مساعي معاودة   ، مما سيسمح بمعرفة مصير طلب االنضمام الفلسطيني إلى األمم المتحدة،            )أشهر

  . اإلسرائيلية-المفاوضات الفلسطينية 
  24/10/2011، الشرق األوسط، لندن

 
   الغابون ستصوت لصالح االعتراف بالدولة الفلسطينية  .56

امس، إن الغابون ستصوت لصالح االعتراف بالدولة الفلسطينية        » معاريف«قالت صحيفة   : القدس المحتلة 
على الرغم من الجهود الكبيـرة التـي بـذلتها إسـرائيل            «أنه  » فمعاري«وأضافت  . في مجلس األمن  

والواليات المتحدة في إقناع الغابون بعدم التصويت مع االعتراف بدولة فلـسطين، إال أن الفلـسطينيين                
وذكرت الصحيفة أن رئيس الغابون أعرب عن غضبه من تصرف رئـيس            . »استطاعوا احتالل الغابون  
إلى » معاريف«وأشارت   .ين نتنياهو، الذي الغي مرتين لقاءه مع رئيس الغابون        الحكومة اإلسرائيلية بنيام  

أن دول إضافية ستصوت إلى جانب االعتراف بدولة فلسطين، وسيحصل الطلب الفلسطيني على أغلبيـة               
  .في مجلس األمن، وستفرض واشنطن الفيتو لمنع تمرير القرار

  24/10/2011، الدستور، عمان
  

   من العرض الذي قدمه أولمرت للرئيس عباستفاجأت: دي كتاب جدي فرايس .57
 السابقة كوندليزا رايس، في كتاب جديد اصدرته األمريكية كشفت وزيرة الخارجية :القدس المحتلة

مؤخرا، انها تفاجأت عندما اخبرها رئيس الحكومة اإلسرائيلي السابق ايهود أولمرت بالعرض الذي 
  .سيقدمه ألبو مازن

يقترب، لكن مخاوفها " دولتان لشعبين" اتفاق السالم الذي يقوم على حل أنكتابها، رايس أوردت في 
تأكدت عندما رفض أولمرت تسليم ابو مازن الخارطة التي رسمها والتي، كما يقول اولمرت، تتنازل 

 وطلب منه التوقيع الفوري 67 الفلسطينية التي احتلتها عام األراضيمن % 94اسرائيل بموجبها على 
بعد شهرين طلب الرئيس  .تقول رايس ى اإلتفاق، ابو مازن رفض واإلتفاق لم يخرج الى حيز التنفيذ،عل

  .بوش من ابومازن قبول اقتراح أولمرت لكن الفلسطينيين لم يكونوا مستعدين وهكذا ماتت الفكرة
  23/10/2011وكالة سما اإلخبارية، 

  
  "إسرائيل" انتصروا على الذين" الرجال الرماديون" .58

 شهرا الفائتـة، منـذ      64فشل كبير ألجهزة المخابرات اإلسرائيلية وانجاز كبير لحماس، هي حصيلة ال          
بصفته المسؤول عن التغطية اإلستخبارية     " شاباك"ـ  كانت سقطة مدوية لل   . وقوع غلعاد شاليط في االسر    
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ركزيـة فـي قـسم      ، الوحـدة الم   8200في الضفة الغربية وقطاع غزة أساسا، وبالدرجة الثانية للوحدة          
  .اإلستخبارات التابع للجيش اإلسرائيلي

، الصادرة في نهايـة األسـبوع،       "هارتس"هكذا لخص الصحفي يوسي ميلمان، في تقرير نشرته صحيفة          
األيام والشهور والسنين الماضية التي قضاها غلعاد شاليط في األسر الفلسطيني والتـي علـى طولهـا                 

سرائيلية جميعها خاللها بالحصول على أدنى معلومـات تمكنهـا   وعرضها فشلت أجهزة االستخبارات اإل    
  .حتى من فحص إمكانية تنفيذ عملية لتحرير شاليط بالقوة

هذا على الرغم من أن توفر معلومات عن مكان وجود شاليط وعن ترتيبات الحراسة المفروضة عليه، ال           
ي حاالت توافر معلومات جيـدة يجـب        تعني بالضرورة وجود إمكانية تنفيذ عملية لتحريره، ألنه حتى ف         

األخذ باالعتبار الفجوات القائمة بين المعلومات والتي من شانها أن تؤدي إلى الفشل، مثلما حـدث فـي                  
حالة نحشون فاكسمان، حيث كان يخيل للجيش أنه يمتلك معلومات كاملة، الحقا يتبين أن غياب معلومـة                 

 وبسبب فجوات في المعلومـات،      -احتجز فيه فاكسمان   وجود باب إضافي في المبنى الذي        -صغيرة مثل 
انتهت العملية نهاية تراجيدية حيث قتل فاكسمان ونير بوراز الذي كان في وحدة اإلنقـاذ، كمـا يقـول                   

  .ميلمان
ميلمان يقول، إنه في ظروف عمى معلوماتي مطلق لم يكن أمام لجيش اإلسـرائيلي وال أمـام القيـادة                   

صحيح أن مثل هذه الصفقة ما كانـت        . ى صفقة تبادل موجعة وغير مسبوقة     السياسية، أي خيار آخر سو    
لتخرج إلى النور قبل سنتين ونصف، في نهاية عهد اولمرت، ولكن اولمرت حظي بـدعم مـن رئـيس                   

 شروط  2009الموساد في حينه مئير دغان ومن رئيس الشاباك في حينه ديسكين، رفض في نهاية آذار                
 أسيرا من قيادات األسرى، رفض تحريـر        125رفض تحرير   : اء هي حماس ووضع ثالثة خطوط حمر    

  . في الصفقة1948أسرى إلى داخل الضفة الغربية و رفض شمل أسرى من األراضي المحتلة عام 
حماس رفضت التراجع عن شروطها وأولمرت استقال وجاء نتنياهو، الذي حاول التنصل من خارطـة               

" باإلرهـاب "ت، معتقدا أن أي صفقة ستعني الخضوع لما وصفه          الطريق المتعلقة بالصفقة في عهد اولمر     
وأمل أن تتمكن المخابرات من الحصول على معلومات عن شاليط بعد الحرب على غزة، إال أن نتنياهو                 
فهم هو اآلخر تدريجيا أن المخابرات ال تستطيع توفير معلومات وأن الخيارات أمامه مـسدودة، ناهيـك                 

  .ن الداخلية والخارجيةعن أن ضعفه على الجبهتي
" إنذار مـسبق  "القضية ما كان يجب أن تنتهي بهذا الشكل، رغم معطيات البداية التي كانت معقولة، كان                

عن إمكانية اختطاف رغم أنه لم يكن محددا، لكن بالرغم من ذلك نجحـت حمـاس بمفاجـأة الجـيش                    
  .الفشلواختطاف شاليط، ناهيك عن أن بعض الظروف اإلضافية زادت من حدة 

، كـان يفتـرض أن تـساعد اإلسـتخبارات          "الخـاطفين " والحقا فان المعلومات التي توفرت عن هوية      
جاء حصيلة تعاون عدة تنظيمات كان من المفروض أن يـسهل           " االختطاف" اإلسرائيلية، كذلك فإن كون   

  .عملية االستخبارات
عملية االختطاف، كان يفترض أن     ، إن كثرة األجسام والمنظمات المشاركة في        "هارتس"ويضيف تقرير   

في الحصول على معلومات، إال أن ذلك لم يحصل وهذا هـو            " الشاباك"يمس بسرية العملية ويسهل على      
عن التسبب بأن تقترف حماس أخطاء تـساعده        " الشاباك"الفشل األول، أما الفشل الثاني فيكمن في عجز         

لمهندس يحيى عياش، الذي هرب من الـضفة        في الحصول على معلومات، هذا فعال ما حصل في حالة ا          
إلى غزة واختفت أثاره ولكن بمساعدة سلسلة عمليات، تم خاللها تفعيل عمالء أرتكب عياش عدة أخطاء                
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بطرف الخيط الذي مكن من تصفيته، بواسطة عبوة وضـعت          " الشاباك"وظهر إلى السطح وهكذا امسك      
   .1996 عن بعد بواسطة طائرة بدون طيار عام في هاتفه المحمول وتم تشغيلها بواسطة جهاز تحكم

بدأ بتجميع المعلومـات فـي مرحلـة        " الشاباك"مثل هذا األمر لم يحدث في حالة شاليط، يقول ميلمان،           
تمكن من رصد اثنين مـن      " الشاباك"متأخرة نسبيا، الفترة التي مرت مكنت الخاطفين من اإلختفاء نهائيا،           

نجح بتصفية اثنين منهم عماد حامد وكمال النيرب، الذي كان أول من            الخاطفين والتعرف على هويتهم و    
  .حقق مع شاليط، في حين تمكن من اختطاف آخرين والتحقيق معهم، إال أن هذه التحقيقات لم تثمر شيئا

يمكن أن نسجل بالتأكيد أن حراس شاليط حافظوا على عدم استعمال الهواتف الخلوية، أو أرضية               "ويقول  
 سلكي أو كمبيوتر وعرفوا أن االستخبارات اإلسرائيلي تعمل ساعات إضافية، فـي تتـبعهم               أو أجهزة ال  

" الشاباك"ولذلك لم يتركوا لها أثارا ديجيتالية وفي غياب وسائل تصنت فان االلتقاط وفك الرموز من قبل                 
  ". لن يجدي8200ووحدة 

 الرسائل فيما بينهم وتواصلوا مباشـرة أو   ويختتم تقرير هارتس بالقول، يبدو أن الخاطفين قللوا من تبادل         
عن طريق حمائم بريد ولم يكشفوا وجوههم أمام شاليط، لكي ال يتعرف عليهم وفي تلك الحرب الصامتة                 

  .كانت أيدي حماس من فوق هذه المرة
 22/10/2011موقع فلسطين أون الين، 

  
  الربح والخسارة تراجع حساباتها وتفتح سجالت "إسرائيل" ..طبعد إتمام صفقة شالي .59

أنجزت إسرائيل وحماس المرحلة األولى واألساسية من صفقة تبـادل األسـرى وعمـت              : حلمي موسى 
وبعد أن هدأ غبار الصفقة شرع البعض في كل من          . الفرحة المناطق الفلسطينية واسرائيل على حد سواء      

وبعيدا عن المبالغات، فإن    . ماالجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي بحساب مقادير الربح والخسارة في جانبيه        
في الظـروف الراهنـة     » أفضل الممكن «االنطباع السائد في الجانب الفلسطيني حول الصفقة أنها كانت          

ورغم تأكيد الحكومة اإلسرائيلية وقادة األذرع األمنية أن هـذا أيـضا هـو              . ومن دون تجاهل نواقصها   
  . هو الحالالتوصيف اإلسرائيلي، إال أنه يصعب اإليمان بأن هذا

في الجانب الفلسطيني يدور النقاش حول ما إذا كان إنجاز الصفقة سيصب في خانـة تـسهيل مـساعي                   
وكذلك ثمة من يتساءل من دون أجوبة قاطعة حـول مـا إذا             . المصالحة أم سيخلق عوائق جديدة أمامها     

د تـنعكس ضـغطا     كانت وحدة المشاعر التي تبدت إزاء األسرى عموما في أوساط الشعب الفلسطيني ق            
  .على كل من حماس وفتح إلنجاز المصالحة

فبعد أن كانت وسائل اإلعالم طوال الحملة الـشعبية مـن أجـل             . أما في إسرائيل فالوضع مختلف تماما     
اإلفراج عن شاليت متعاطفة مع الحملة، سرعان ما غيرت موقفهـا، باسـم الموضـوعية الـصحافية،                 

وطفحت الصحف اإلسرائيلية بتقارير تظهر األخطار التي       . اليتوشرعت بإظهار الثمن المدفوع مقابل ش     
غير أن التعاطي اإلعالمي في هذا الشأن كان جزءا من نقـاش            . قد تواجهها إسرائيل جراء هذه الصفقة     

وبدا جليا أن معارضي الحلـول      . أوسع طال كال من المستوى السياسي والعسكري والفكري في إسرائيل         
لكن كثيرين  . ي والديني عارضوا في الغالب الصفقة ووجهوا انتقادات شديدة لها         الوسط في اليمين السياس   

  .صمتوا، وبعد إنجاز الصفقة فتحوا أفواههم، بأشكال مختلفة
فالحاخام العسكري األكبر السابق الجنرال أفيحاي رونسكي عقب على الثمن الباهظ لصفقة شاليت بالقول              

إنهم . تصفيتهم. لة عائلة بوغل، ينبغي ببساطة اطالق النار عليهم       عندما تأتي لتعتقل مخربين مثل قت     «انه  
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وأشار الحاخام إلى أن بوسع إسرائيل مواصلة فعـل  . »مخربون قتلوا أناسا ويجب قتلهم في غرف نومهم   
قتلة كبار تلقوا عقابهم عن طريق االحباط المركز        . لقد سبق ان حصلت مثل هذه االمور      «: ذلك بطريقتها 
  .»رى، دون الحديث أكثر مما ينبغي ودون النشراو بوسائل اخ

زعيمة المعارضة تسيبي ليفني شرعت بشن هجوم       . إذاً، الحاخام يفتي بالقتل، وماذا عن غير الحاخامات       
وبعد أسبوعين من صـمتها علـى       . جبهوي على صفقة شاليت واعتبرتها ضارة بإسرائيل وخطرا عليها        

. والمؤيدون للصفقة يفهمون ذلك   . ء الصفقة ونالت شرعية   حماس تعززت جرا  «الصفقة أعلنت ليفني أن     
  .»وإسرائيل حاليا تفقد قدرتها الردعية

وفي إسرائيل شعور متعاظم بأنه رغم االدعاء القيمي بأن إسرائيل تدفع الكثير من أجل استعادة أسـراها                 
وشكلت الحكومة لجنة   فقد سبق   . والثمن هذه المرة ال يرتبط بقضية شاليت      . فإن النقاش حول الثمن واسع    

برئاسة القاضي مئير شمغار وعضوية عسكريين وفالسفة للبحث في تحديد قواعد ملزمـة ألي حكومـة                
وتم تقديم تقرير اللجنةالذي بعد النظر فيه تم اإلعالن عن أنه لـن             . بشأن التفاوض من أجل تبادل أسرى     

  .يدرس ولن ينفذ إال بعد إنجاز صفقة شاليت
ا فكريا عميقا في كل من الجيش اإلسـرائيلي والمـستوى الـسياسي حـول هـذه                 ويبدو أن هناك خالف   

فهي تقيد أي حكومة ويمكن أن تقود إلى مقارنات ضارة بين ما جرى في الماضي مع أبنـاء               . التوصيات
ولهذا، فإن توصية الجيش كانت بشكل ما االبتعاد عن تبني قواعـد            . عائالت معينة وما سيجري مستقبال    

فالمسألة ليست فقط ما يمكن أن توصـله        . الباب مفتوحا أمام هامش مناورة واسع للحكومة      ملزمة وترك   
ونتنيـاهو،  . من رسالة للعدو، وإنما األهم أن ال تقيد نفسك بقواعد تأتي ظروف تقلبها رأسا على عقـب                

. آخرعلى سبيل المثال، برهن على أن األمور تبدو من شرفة رئيس الحكومة غير ما تبدو من أي مكان                   
  .وهذا ما دفعه البتالع مواقفه من الخضوع لإلرهاب

وربما لهذا السبب دعت لجنة الخارجية واألمن في الكنيست، بعد أن استمعت إلى تقريـر مـن رئـيس                   
الشاباك وجهات أخرى، حكومة نتنياهو إلى تبني إجراءات واضحة تشكل خطوطـا أساسـية لمواجهـة                

تبدأ لجنة الخارجية واألمن بسلسلة مداوالت تشكل أساسا لوثيقـة          ومن المقرر أن    . حاالت األسر مستقبال  
  .توصيات ستقدم للحكومة

وطالب رئيس الكنيست روبي ريفلين الحكومة اإلسـرائيلية بتبنـي قواعـد الفتـداء األسـرى وإدارة                 
ن وقال ان تقرير شمغار يمكن أن يقر في الحكومة، لكن ال ينبغي إقراره كقـانو          . المفاوضات مع آسريهم  

ومن المقرر أن يبحث الكنيست عند بدء دورتـه         . في الكنيست من أجل إبقاء هامش مناورة بيد الحكومة        
الشتوية هذا األسبوع مشروع قانون حول الثمن الذي يمكن إلسرائيل دفعه في مقابـل األسـرى وعلـى                

ين بهذا الشأن فـي     وال تتعلق مشاريع القوان   . وأحياء بأحياء وموتى بموتى   » واحد في مقابل واحد   «قاعدة  
مشاكل ضـميرية   «المعارضة أو المتطرفين، بل ان الحكومة نفسها تنوي تقديم مشروع قانون كهذا ألن              

  .»تجعل صعبا رسم الحدود في هذا المجال
غير أن النقاش في إسرائيل لم يتوقف عند اآلثار السياسية والعسكرية للصفقة بل تعداه إلى الجانب القيمي                 

. »بطـال «غل معلقون تصريح رئيس األركان بني غينتس الذي اعتبر فيه جلعاد شاليت             واست. والمفهومي
ورأى بعضهم أن في مثل هذا التوصيف انتهاكا لمفهوم البطولة في الجيش اإلسرائيلي، وتناقـضا معـه                 

بن كسبيت، تحت   » معاريف«بل ان المعلق السياسي في      . ايضا، خصوصا عندما يصدر عن قائد الجيش      
انت البطل االكثر مناهضة للبطولة     « : ، كتب مخاطبا جلعاد شاليت نفسه     »لبطل نقيض البطولة  ا«عنوان  
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انت الشخص الوحيـد الـذي      . انت تحتفظ برقم قياسي نادر، خاص، لن يحطم ابدا        . التي يمكن تصورها  
  .»لحماس وللجيش االسرائيلي: التقطت له صور في نصف ساعة مع رئيسي أركان

  24/10/2011، السفير، بيروت
  

   المعونة األمريكية مشروط بعدم التعاون مع حماس وإيرانصرف) 3(المعونة وسنينها : مصر .60
 أصبحت مصر ثـاني أكبـر    1979 عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد للسالم عام      :  سـيد عـلي   تقرير يكتبه 

لمها أن كال من مصر      ومن الحقائق التي ينبغي أن نع       . دولة تستفيد من المساعدات األمريكية بعد اسرائيل      
  .وإسرائيل تحصالن علي مساعدات سنوية امريكية

 في إطار ميزانية المساعدات األمنية للواليـات المتحـدة التـي تمـول برنـامجي صـندوق الـدعم                   
 وهما البرنامجان المخصصان للدول التـي       FMF وتسهيالت التمويل العسكري األجنبي    ESFاالقتصادي

وبعيدا عن حجم المـساعدات     , ألمريكية بمصالح استراتيجية في المقام األول     ترتبط مع الواليات المتحدة ا    
 2:3االقتصادية والعسكرية التي حصلت عليها كل من مصر واسرائيل والتي كان يـتم تقـديمها بنـسبة                

لمصر واسرائيل منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد وبموجبها حصلت مصر علي إجمالي مـساعدات قـدرها                
إال أن هناك مجموعة من الحقائق التاريخية التـي         , مليارات دوالر 109ر واسرائيل علي   مليار دوال  71.6

ففي الوقت الذي تقدم المزيد     , توضح كيفية تعامل واشنطن مع كل من مصر واسرائيل بالنسبة للمعونات          
الصارمة من التيسيرات لالبنة المدللة اسرائيل نجدها في المقابل تفرض العديد من المشروطيات والقواعد              

علي مصر الدولة المناظرة إلسرائيل الموقعة علي اتفاقية كامب ديفيد التي أنشأت برنـامج المـساعدات                
  وفي اسرائيل تدخل المعونة االمريكية لموازنة الدولة مباشرة عكس مصر تماما... السنوي للبلدان

لتنمية الدولية في القاهرة كانـت      فمع بدء المساعدات االقتصادية لمصر تم إنشاء بعثة للوكالة األمريكية ل          
تعد منذ نشأة الوكالة اكبر بعثة للوكالة األمريكية علي مستوي العالم ووصل حجم الموظفين األمـريكيين                

 موظف أمريكي انخفضوا فيما بعد الحرب علي العراق وانتقالهم للعيش في العراق الي              800فيها الي نحو  
ويتمتـع هـؤالء    ,  وتنفيذ المشروعات األمريكية في مصر     موظفا أمريكيا بغرض إدارة ومتابعة    150نحو

الموظفون األمريكيون بالحصانات واالمتيازات واالعفاءات الضريبية والجمركية التي يحـصل عليهـا            
لسبب بـسيط وهـو أن      , في حين لم تنشأ بعثة مماثلة في اسرائيل       , اعضاء البعثات الدبلوماسية في مصر    

ودون مطالبتها بتقديم أية تفسيرات حول      ,  كانت تقدم لها في صورة نقدية      المساعدات االقتصادية إلسرائيل  
حتي إن بعضها حسب تقرير للكونجرس نفسه مول شراء سـندات وزارة            , كيفية إنفاقها لهذه المساعدات   

وقد سمح باسـتخدام جـزء مـن المـساعدة          , المالية األمريكية بما يعود علي إسرائيل بالفوائد المجزية       
أما مصر فكانت في المقابـل مطالبـة بتوقيـع          , 1990سرائيل بنفس الطريقة ابتداء من عام     العسكرية إل 

حيث أرسـلت عمالـة     , اتفاقيات سنوية لتنفيذ مشروعات تقوم امريكا باستغاللها أفضل استخدام لصالحها         
أمريكية اطلقوا عليهم صفة الخبراء الفنيين وبرواتب تعادل عشرة أضـعاف أي خبيـر مـصري ليـتم                  

وياليتهم كانوا خبراء علي المستوي المأمول بل كانوا اقل خبرة          , ستعانة بهم في تنفيذ هذه المشروعات     اال
, وكان هدفهم األساسي هو جمع أكبر قدر من مبالغ المعونة في جيوبهم           , وتعليما من نظرائهم المصريين   

الخلـيج بالنـسبة    حيث إن العمل في الوكالة في مصر كان بالنسبة لهم مصدر الرزق الـذهبي كـدول                 
للمصريين في السبيعنيات في القرن الماضي كما صرفت أمريكا بموجب هذه االتفاقيات العديد من السلع               

أي أن أغلب المعونة    , والمعدات االمريكية وتشغيل وسائل الشحن األمريكية في نقل هذه السلع والمعدات          
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للمخزون السلعي لألجهزة والمعدات    كان يعود مرة أخري ألمريكا في صورة رواتب لموظفها وتصريف           
فضال عن تشغيل العديد من الشركات      , الراكدة وباسعار أغلي من مثيلتها في الدول األوروبية وجودة أقل         

, ويترك لمصر وللمصريين الفتات   , األمريكية وبما يعود في نهاية المطاف بالفائد علي االقتصاد األمريكي         
من المعونة المقدمة لمصر قد عـاد للواليـات         % 80 الي ان  وبحسبة أمريكية خالصة أشارت مصادرهم    

اما اسرائيل التي تحصل علي المعونات النقدية في يدها في أول أكتوبر من كل عام واليوجد بها             . المتحدة
خبراء أمريكيون لصرف اموال دافعي الضرائب األمريكية الذين كثيرا ما تشدقوا بانه البد ان يعرفوا أين                

قد ذهبت للمواطن االسرائيلي الذي يبلغ نصيبه من المعونة األمريكية إذا ماتم توزيعهـا              تصرف امواله ف  
 6 ألف دوالر سنويا في حين اليتجاوز نصيب المصري مـن المعونـة سـوي              92علي المواطنيين نحو  

  .دوالرات سنويا
  جيش أمريكي للرقابة

مريكيين في الوكالة في مصر؟ وهـل       والسؤال الذي يفرض نفسه لماذا هذا العدد الهائل من الموظفين األ          
هم حقا خبراء في مجال المشروعات التي ينفذونها؟ وهل يعملون لصالح الواليات المتحدة ام لصالح تنفيذ                

ام ان هدفهم األساسي هو التغلغل داخل المجتمع بحرية ودون إثـارة الـشبهات يجمعـون                , المشروعات
 بأول الي واشنطن باعتبـار انهـم موظفـون ينفـذون            المعلومات بمختلف الطرق حتي يتم إرسالها أوال      

هي أداة من أدوات تحقيـق      , فمن المعلوم أن الوكالة األمريكية    . مشروعات ويتمتعون بحصانة دبلوماسية   
 التي يتم   CIAالسياسة الخارجية األمريكية ومشروعاتها هي ستار للعديد من أنشطة المخابرات األمريكية          

 براقة كمحاربة الفقر وايجاد فرص العمل ومكافحة البطالة وتحسين البيئة           تنفيذها تحت مزاعم ومسميات   
كما يجري اسـتبدال دور الوكالـة حاليـا         , وغيرها من الشعارات كماسبق أوضحنا في الحلقة الماضية       

 ـ كما اوضحنا فـي   IDN وIRIبمنظمات مجتمع مدني امريكي مثل المعهدين الديمقراطي والجمهوري
وها هو المعهد الديمقراطي يقوم     ,  واللذين يعمالن في األراضي المصرية بدون ترخيص       الحلقتين السابقين 

مؤخرا بارسال دعوات للمجتمع المدني وللمراكز البحثية والعلمية بالبريد االلكترونـي لطلـب مـدربين               
  .للعمل والتعاون معهم في تدريب األحزاب السياسية وغيرها من األنشطة غير المعلنة

ت مصر بأن تحصل علي جزء من المساعدات االقتصادية في صورة نقدية أسوة باسـرائيل               وحينما طالب 
 1984التي تحصل علي كل المساعدات االمريكية نقدا كان ذلك بعد مفاوضات طويلة وشاقة فـي عـام                

مليون دوالر كأول منحة نقدية لمصر زادت في السنوات التاليـة تـدريجيا       ) 101(984انتهت بتخصيص 
ولكن مصر كانت لألسف التتمتع بمزايـا حريـة الـصرف الممنوحـة             ,  مليون دوالر  200لتصل الي 
ثم زادت  , فقد كانت المنح النقدية مرتبطة بضرورة استخدامها في شراء سلع ومعدات امريكية           , السرائيل

فباالضافة الي مشروطيات استخدام المنحة     , 1992المشروطيات تدريجيا سنة بعد اخري اعتبارا من عام       
ربط صرف هده المنح بتنفيذ الحكومة المصرية لعدد من اجراءات االصالح االقتصادي التي كانـت               تم  

مبسطة في البداية ثم زادت نوعية المشروطيات في السنوات التالية سنة بعد اخـري لتـشمل المطالبـة                  
يـة  باصدار قوانين تجارية واقتصادية ترتبط بموضوعات تهم الشأن األمريكي مثـل موضـوعات الملك             

الفكرية وغيرها والمضي بخطوات متسارعة في عمليات الخصخصة وبيع بنوك القطاع العام وشـركات              
بل أن واشنطن بعد اتفاقها علي هذه المشروطيات دخلت في مفاوضات شاقة مع القاهرة بدء من                , التأمين
 المتفق عليها    لتقصر هذه المشروطيات علي القطاع المالي في ضوء اكتشافها أن المشروطيات           2002عام

يمكن للقاهرة إن تنفذها وبالتالي سيتوافر لديها سيولة نقدية ومن ثم تفقد واشنطن أداة من أدوات الـضغط        
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علي القرار السياسي المصري وهي سياسة العصا والجزرة التي طالما نفذتها السياسة األمريكيـة علـي                
والمعونة مقابل التعاون فـي مجـال       , ائيلفالمعونة مقابل السالم مع اسر    , مدي العقود الماضية مع مصر    

والمعونة مقابل عدم التعاون مع حماس وايران وغيرها من الطلبات األمريكيـة التـي              , مكافحة االرهاب 
  .التنتهي

  تدليل إسرائيل
حقيقة أخري تظهر االزدواجية األمريكية في تقديم المـساعدات االقتـصادية لمـصر واسـرائيل ففـي           

توصلت فيه اسرائيل التفاق مع الحكومة األمريكية اللغاء المساعدات االقتـصادية           وهو العام الذي    98عام
سنويا من حجم المساعدات االقتصادية السرائيل      % 10 سنوات بتخفيض  10األمريكية السرائيل علي مدي   

نجد أن الحكومة األمريكية طبقت علي مصر في المقابل اعبتارا          , وتحويل نصفها الي مساعدات عسكرية    
 مليون دوالر في    40أي بنحو , في كل سنة  % 5 تخفيضا علي المساعدات االقتصادية بنسبة     9991اممن ع 

 مليون دوالر   815من( 2009كل سنة بحيث تنخفض المعونات االقتصادية الي النصف تقريبا بحلول عام          
ة انخفضت المساعدات االقتـصادي   , وبناء علي هذا التوجه   , )2008 مليون دوالر في عام    415 الي 98في

ثـم  , 99 مليـون دوالر فـي     577 الي 8991 مليون دوالر في   518األمريكية التي تقدم سنويا لمصر من     
, 2002 مليون دوالر في   655ثم الي , 2001 مليون دوالر في   695ثم الي , 2000 مليون دوالر في   727الي

 2009 مليون في عـام    200ووصلت علي يد بوش بقرار منفرد الي      , 2003 مليون دوالر في   615ثم الي 
وهو ما دعا القاهرة الي رفض تلقي المـساعدات         . لينسف أساس االتفاق بين الجانبين في هذا الخصوص       

واذا .  مليار دوالر سـنويا    1.3 بينما استمرت المعونات العسكرية ثابتة عند مستوي       2009االقتصادية عام 
  :د انها تسعي اليما الحظنا الربط بين المعونات المقدمة الي مصر والمعونات المقدمة السرائيل نج

وهـو مـا يجعـل      ,  التي بقت االشارة اليها    3:2الوفاء بشكل أكبر باحتياجات اسرائيل من خالل قاعدة       < 
نصيب الفرد من المعونة األمريكية في اسرائيل أضعاف نصيب الفرد من هذه المعونة في مـصر كمـا                  

  .سبق االيضاح
أي أن مصلحة امريكا هي اساس      . أمن اسرائيل ضمان التفوق االسرائيل عسكريا واقتصاديا بما يحقق        < 

  .وليس ما يعلن عنه المسئوليون األمريكيون من أن المساعدات غرضها مساعدة المصريين, تقديمها
أضف الي ذلك طبعا أن اسرائيل وحدها من بين الدول المتلقية للمساعدات األمريكية كـان يـسمح لهـا                   

ألن القرض ال يبـدأ حـساب       , لبنكية التي تدفعها اسرائيل   بسحب المنح قبل القروض حتي تقلل الفوائد ا       
بينما كان علي الدول األخري ومن بينها مصر ـ والتي كانت تحـصل منـذ    , الفائدة عليه إال بعد سحبه

 ـ أن تسحب المـنح والقـروض    83بداية البرنامج علي المساعدات في صورة منح وقروض حتي عام
  .الفوائدعلي قدم المساواة وتتكبد المزيد من 

اذ يفترض أن تذهب بالكامـل لـشراء األسـلحة مـن            , أما المساعدة العسكرية للبلدين فحدث وال حرج      
أما اسرائيل فتـستطيع اسـتخدام      , وهو الشرط المفروض علي الدول بما فيها مصر       , الشركات األمريكية 

 700 ما يعادل  1990ت عام ال بل انها تلق   , جزء من المساعدة العسكرية األمريكية لشراء أسلحة اسرائيلية       
هذا فضال عن أن كل دول العالم المتلقية للمساعدة العسكرية          , مليون دوالر لشراء أسلحة أوروبية غربية     

إال , األمريكية عليها أن تدير مشترياتها من الشركة العسكرية األمريكية من خالل وزارة الدفاع األمريكية             
 مباشرة دون الحاجة إلي تقديم كـشف بمـا اشـترته إلـي              إسرائيل التي تتعامل مع الشركات األمريكية     

  .البنتاجون
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فـي  , أما من الناحية الفنية فإن اسرائيل تحصل علي مساعداتها العسكرية فور قيام الكونجرس بإقرارها             
أمام مصر التي كانت تحصل علي      , اليوم األول من أكتوبر من كل عام وهو بداية السنة المالية األمريكية           

فقد أمكن في السنوات األخيرة بأن تحصل مصر علي المـساعدات           , عدات وفقا لكل عقد يبرم    هذه المسا 
علي أن يوضع المبلغ المخـصص      ,  يوما من إقرارها في بداية السنة المالية األمريكية        03العسكرية خالل 

مثابة زيادة  بحيث يكون هذا العائد ب    ,  مليار دوالر في حساب في أحد البنوك األمريكية ليدر عائدا          1.3لها
  .لقيمة المساعدات العسكرية لمصر

  معونة مابعد الثورة
بعد هذه الخلفية التاريخية هل تغيرت السياسة األمريكية تجاه المساعدات لمصر واسرائيل بعد الثورة؟ ما               

 يدل علي تمادي واستمرار واشنطن في       2011 سبتمبر 12صدر عن لجنة االعتمادات بمجلس الشيوخ يوم      
فقد خصصت لمصر بموجـب مـشروع       , ه استخدام المساعدات كوسيلة للضغط علي مصر      سياستها تجا 

والسرائيل ,  مليار دوالر  1.3مساعدات عسكرية تصل إلي   2011قانون اعتمادات العمليات الخارجية لعام    
وبرغم فارق حجم المساعدات الممنـوح لكلتـا الـدولتين إال أن            .  مليار دوالر  3.079مساعدات قدرها   

حيـث  , العسكرية المدرجة لمصر في مشروع القانون تختلف عما كانت في السنوات السابقة           المساعدات  
استخدمت لجنة االعتمادات في مجلس الشيوخ ألول مرة لفظ تصل إلي وهو ما يعني إمكانيـة حـصول                  

أو ربمـا ال تحـصل علـي المـساعدات          , مصر علي مساعدات عسكرية أقل من المبلغ المخصص لها        
 في حين أن مبلغ المساعدات السرائيل تمت صيانته وضمان حصول اسرائيل عليه كامال              ,العسكرية كلها 

من خالل استخدام عبارة اليجب أن تقل عن وهو ما يضمن حصول اسرائيل علي المساعدات العسكرية                
  .دون أي نقص

لمصر في  بل تم الترخيص بامكانية استخدام المساعدات العسكرية        , لم تقتصر المشروطية علي ذلك فقط     
تمويل برنامج المساعدات االقتصادية لتضمن واشنطن تمويل المزيد من األنشطة التي تسمح لها بالمزيد              

ليس , والتي يتم تنفيذها من خالل مقر الوكالة األمريكية في القاهرة         , من التغلغل داخل المجتمع المصري    
ة بأن الحكومتين اتفقتا علي اسـتخدام       بل التأكيد علي ضرورة أن تقر وزيرة الخارجية األمريكي        ,ذلك فقط 

فضال علي النص أن إجراء انتخابات حـرة ونزيهـة          , المخصصات بما يحقق المصالح الوطنية للبلدين     
فمن الذي سيحكم علـي  , ومراعاة حقوق األقليات يعدان شرطا لحصول مصر علي المساعدات العسكرية    

اسي مناوئ للواليات المتحدة هل ستعتبر واشـنطن        وهل إذا وصل للحكم تيار سي     , االنتخابات بأنها سليمة  
أن االنتخابات نزيهة؟ أم ستدفع بعمالئها الذين حصلوا علي تمويل منها للتهليل والولولة علـي ضـياع                 

وان االنتخابات زورت وإثارة القالقل والي غير ذلك من األسـاليب المدعومـة             , حقوقهم في التصويت؟  
 هواها؟ من الذي سيحكم علي أن مصر راعت حقوق األقليات هـل             حتي تسقط من ال يتفق مع     , أمريكيا

هو المفوض السامي الذي عينه الكونجرس في السفارة األمريكية في عدد من الدول ومن بينهـا مـصر                  
للرقابة علي حقوق األقليات؟ أم ماذا؟ أسئلة بديهية تثار عند قراءة التقارير األمريكية المنـشورة علـي                 

  .ية األمريكية والكونجرسمواقع وزارة الخارج
  ابتزاز

فإن المساعدات االقتصادية لـم     , وحتي اليفهم أن هذه المشروطية مطبقة فقط علي المساعدات العسكرية         
حيـث أوصـت اللجنـة    , تسلم هي األخري من مشروطيات أعضاء لجنة االعتمادات في مجلس الشيوخ          

شرط إقرار وزيرة الخارجية األمريكيـة       مليون دوالر ب   250بتقديم مساعدات اقتصادية لمصر تصل إلي     
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واستخدام مخصصات هذا البرنامج في دعـم       , بالتزام مصر بشروط معينة ومنها االلتزام بمعاهدة السالم       
, الجهود للحد من التهديدات التي تواجهها اسرائيل بسبب ما أسموه تدهور األوضاع األمنية فـي سـيناء                

 مليون دوالر من مخصـصات هـذا العـام          500ع نحو أضف إلي هذه المشروطيات النص علي استقطا      
وهو ما يعني أن ما أعلن      , واألعوام الماضية والقادمة لتخفيف عبء الديون وإنشاء صندوق المشروعات        

عنه أوباما عقب الثورة في مصر من حزمة لدعم مصر في المرحلة االنتقالية من إعفاء مليار دوالر من                  
ليس إال لعبـة    , ئل االعالم والمنتديات الدولية مثل مجموعة الثمانية      ديون مصر وتم التهليل لذلك في وسا      
حيث ستستقطع أمريكا جانبا من المساعدات التـي سـبق لمـصر            . أمريكية تقوم علي التالعب باأللفاظ    

ونتيجـة لهـذه    , مقابل مـا أسـمته اعفـاء للـديون        , الحصول عليها وجانبا من المساعدات االقتصادية     
وسيتم تنفيذها  , جيل تنفيذ العديد من المشروعات الجاري تنفيذها لعدم توافر التمويل         االستقطاعات سيتم تأ  

, رغما عن أنف كل المـصريين , ببطء شديد وبما يضمن للوكالة االستمرار في مصر ألطول فترة ممكنة    
  .ولحين أن يصل لمقاليد الحكم في مصر حكومة تكون علي هوي واشنطن واسرائيل

قد وردت في مشروع القانون وهي فرض اجراءات عقابية علي كل من تـسول لـه                أما الطامة الكبري ف   
حيث أدخل اقتراح عدد من أعـضاء الكـونجرس         , نفسه االعتراف بالدولة الفلسطينية في األمم المتحدة      

تشريعا يفيد بحظر برنامج المساعدات العسكرية عن الدول التي ستصوت في الجمعيـة العامـة لألمـم                 
االعتراف بالدولة الفلسطينية دون اتفاق علي الحدود عن طريق التفاوض بين الحكومـة             المتحدة لصالح   

  .االسرائيلية والسلطة الفلسطينية
وهذه هي المشروطية األمريكية علي برنـامج       , هذا هو تاريخ وحال المعونة األمريكية لمصر واسرائيل       

ة؟ هل هناك من في المجتمع المـدني        فهل هناك من يرغب في هذه المعون      . المساعدات لمصر بعد الثورة   
في مصر من يرغب في تلقي أموال المعونة للرقابة علي االنتخابـات أو بمعنـي آخـر رهـن االرادة                    

  .السياسية المصرية مقابل حفنة من الدوالرات
  محاوالت الفتتاح مقر غير شرعي بالقاهرة

  !والفعل إسرائيلي.. األصل أمريكي.. فريدوم ـ هاوس
ة تجري السفارة االمريكية استعداداتها العادة افتتاح مكتب منظمة فريدوم ـ هاوس بـشكل   في سرية تام

غير قانوني وفي تحد غريب لقوانين الدولة المصرية والتي سبق واغلقت هذا المكتب علما بـان هنـاك                  
  .مكاتب لمنظمات امريكية تعمل بصورة غير شرعية
وقال , ي السيدات الالتي يطلقن عليهن ناشطة سياسية      ومن المنتظر أن ترأس فرع المنظمة في مصر احد        

مصدر قانوني ان الخارجية المصرية تستطيع اللجوء لقاضي االمور الوقتية الغالق المكتب وفقا لمبـدأ               
  .انه اذا كان هناك امر يحيق خطرا فيتم اللجوء لقاضي االمور الوقتية واليتم االنتظار لمراحل التقاضي

 بدعم مـن وكالـة   1941 فريدوم ـ هاوس احدي المنظمات التي تأسست عام ومن المعروف ان منظمة
المخابرات االمريكية وبدعم مباشر من الرئيس االمريكي فرانكلين روزفلت وجعل علي رأسها زوجتـه              
الينور روزفلت مع المحامي وبندل ويكليلي اكبر داعم للمشروع الصهيوني ووقتها كـان الهـدف مـن                 

عية واالتحاد السوفيتي وبعدها انتقل الصهاينة من اوروبا لمراكز المال والبورصة           تأسيسها مواجهة الشيو  
واالعالم في نيويورك سيطر اللوبي اليهودي علي فريدوم ـ هاوس وسخروها في العلن لمصلحة امريكا  

  .ولمصلحة اسرائيل في السر
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راطية المـسيحية للفـوز     وأسهمت تلك المنظمة في حصار الشيوعية في اوروبا ودعمت االحزاب الديمق          
والوصول للسلطة في المانيا وايطاليا واسقطت فيما بعد االنظمة الشيوعية في بولندا والمجر ليس حبا في                
تلك الشعوب ولكن كرها في االتحاد السوفيتي ثم مولت مشروع التقسيم في العراق بعد حصاره واحتالله                

  .رية علي ارض مصروهي اكبر ممول للمتطرفين االقباط النشاء دولة عنص
وبمراجعة السيرة الذاتية لمديري فريدوم ـ هاوس سنجد هناك تطابقا بينهم وبين قادة االيبـاك اللـوبي    
اليهودي وكذلك مع الرؤساء السابقين لوكالة المخابرات االمريكية مثل بيتر اكرمان اليهـودي ـ الـذي    

  .وات اكثر نفوذا او كيف تهزم الديكتاتوراشرف بنفسه علي الثورة البرتقالية والوردية وصاحب لعبة ق
ويتم تمويل فريدوم ـ هاوس من نفس الشخصيات التي تمول االيباك مثل جورج سورس ـ المليـاردير    

  ).مؤسسة امريكية حكومية( الصهيوني وهيئة الوقف القومي للديمقراطية
استقطاب جيل جديـد  وقامت فريدوم ـ هاوس بتدريب عدة آالف من المصريين ونجحت الي حد ما في  

وقد حولت تلك المنظمة تكتيكـات      , من النشطاء اليعادون امريكا واسرائيل ومن بينهم عدد من المدونين         
غاندي في الكفاح السلمي ضد االحتالل الي خطط االختراق سيادة الدول واالطاحة بـنظم الحكـم فيهـا                  

  .التي تسمي مستقلةوتقوم بتمويل ما يسمي بالنشطاء وبعض الصحف , واحتاللها سلميا
وتعتمد خططها او كتالوج الثورات علي االضراب والمقاطعة واالحتجاج والمظاهرات والعصيان المدني            
واستخدام االعالم في تهييج الجماعات الدينية والعرقية واالقليات وخطط االستيالء علي اي شئ بدءا من               

نظمة الحكم من خالل منظمات المجتمع المدني  طريقة لقلب ا67اقسام الشرطة وانتهاء بالمواني ـ ولديها 
والخالصة هي منظمة تابعة    , وتمويل منظمات حقوق االنسان الي فئران تقرض ببطء كل مقومات الدولة          

للمخابرات االمريكية لصناعة العمالء تحت دعوي نشر الديمقراطية وتعليمها وخطورتها انهـا تـصدر              
تم تحويلها لقرارات ثم مجلس االمن كمـا حـدث فـي العـراق              تقارير ترسلها لالمم المتحدة للتحقيق وي     

  .والسودان
  24/10/2011، األهرام، القاهرة

  
  نجاح صفقة تبادل األسرى رفع أسهم حماس: صالحمحسن . د .61

توقع مدير عام مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات في بيروت الدكتور :  أحمد المصري-بيروت
 التبادل األخيرة بالجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط من أسهم ورصيد محسن صالح، أن يرفع نجاح صفقة

حركة المقاومة اإلسالمية حماس لدى الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل 
  . الفلسطيني المحتل والخارج

ة في واعتبر صالح أن نجاح صفقة التبادل سيغدو عنصرا فاعلًا في الضغط على األطراف الفلسطيني
الوصول إلى مصالحة وطنية شاملة وإنهاء ملف االنقسام السياسي، فيما استبعد أن تؤسس الصفقة لبناء 

  . عالقات دولية جديدة
عبر الهاتف، إلى أن الصفقة أفقدت اإلسرائيليين أحد " فلسطين"وأشار صالح في حوار أجرته معه 

تجربة التبادل، أحد األدوات التي تلجأ إليها المبررات الرئيسية الستمرار الحصار، فيما سيكون نجاح 
  . الفصائل إلطالق سراح األسرى الفلسطينيين من سجون االحتالل اإلسرائيلي

ورأى أن صفقة التبادل رفعت من أسهم حركة حماس وزادت من مصداقيتها في الساحة الفلسطينية، 
في النهاية، وفرض اإلرادة الفلسطينية وأثبتت أن صمودها على الحصار والمعاناة فترة طويلة، أتى أكله 
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على اإلرادة اإلسرائيلية في عملية صراع اإلرادات التي استمرت أكثر من خمس سنوات هي عمر 
  . المفاوضات حول الجندي شاليط

تمثلت في إطالق سراح عدد كبير من األسرى " نتائج باهرة"وأضاف إن حركة حماس قد حققت 
 من أصحاب أحكام المؤبدات، وهو اإلنجاز األول من نوعه في 315 الفلسطينيين وعلى وجه الخصوص

الساحة الفلسطينية، والذي وضعها موضع تقدير في أعين الشعب الفلسطيني، وفي الساحة العربية وحتى 
  . الدولية

ولفت إلى أن المؤشرات الدالة على ذلك حجم المشاركة الشعبية في استقبال األسرى، واالحتفاالت 
هم، وخاصة أمام شمول الصفقة لكافة الفصائل الفلسطينية، وللمناطق المختلفة في الضفة الخاصة ب

  . الغربية وقطاع غزة والداخل المحتل ووصولًا للجوالن السوري
في حال إجراء انتخابات برلمانية في الضفة " حماس"وتوقع صالح أن تغدو الصفقة نقطة رابحة لحركة 

يت في أجواء حرة، وبعيدا عن هيمنة األجهزة األمنية التابعة للسلطة الغربية وقطاع غزة في حال أجر
  . الفلسطينية في الضفة الغربية

طوال السنوات الماضية لم تهتز شعبية حركة حماس بشكل كبير، ولكن أي فصيل يتعرض : "وقال
 سياسية لظروف بين الفترة واألخرى، وله شعبية ثابتة، ومتغيرة في نفس الوقت ترجع في ظل ظروف

  ". كالمقاومة وصفقة التبادل
  المصالحة الوطنية 

" تأثيرا كبيرا بشكل أو بآخر"وحول تأثير صفقة التبادل على المصالحة الوطنية، أشار صالح إلى أن 
لصفقة التبادل اتجاه تفعيل عملية المصالحة، وإنهاء ملف االنقسام السياسي المستمر منذ خمس سنوات 

  ".  بظالله على كافة مناحي الحياةمتواصلة والذي ألقى
ولفت إلى أن الصفقة من شأنها أن تحدث ضغطًا على الطرف المتلكئ لتنفيذ المصالحة، مبينًا أن أهم 
األسباب السابقة المعيقة لتنفيذ المصالحة تكمن في عدم وجود اتفاق على تنفيذ اآلليات المتفق عليها على 

  . األرض من دون معيقات
يثه إلى أن النقاش الطويل حول اسم رئيس الوزراء وتعيينه، والخلفيات السياسية وأشار ضمن حد

واأليدلوجية، والتي يؤمن طرف فيها بالمفاوضات وطريق التسوية، وآخر بطريق المقاومة، لعب دورا 
 وشروط الرباعية العبا آخر) إسرائيل(بـ" حماس"آخر في إعاقة تنفيذ المصالحة، فيما كان عدم اعتراف 

  . لذلك
  عالقات دولية جديدة 

والدول الغربية، قال " حماس"وعن إمكانية بناء صفقة تبادل األسرى بالجندي شاليط جسرا بين حركة 
إن الصفقة أزالت حاجزا ولكنها ليست كافية لبناء عالقات دولية جديدة وخاصة مع األطراف : "صالح

  ". ل االتحاد األوروبيالمعنية بالقضية الفلسطينية كالواليات المتحدة ودو
حماس الثابت "وأرجع أسباب ذلك إلى وجود مصالح مشتركة مع دولة االحتالل اإلسرائيلي، ونهج حركة 

والتي تقود الحكومة في قطاع غزة من بعض القضايا التي ترغب تلك األطراف في نزعها كاالعتراف 
  . ، واتفاقيات التسوية، واالتفاقات الدولية)إسرائيل(بـ
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 الجانب العربي رأى صالح أن الصفقة من شأنها أن تريح التعامل بين الدول العربية وحركة وعلى
، وأن تعزز من العالقات المتبادلة، مشيرا إلى أن مواقف بعض الدول العربية بدأ يتزحزح اتجاه "حماس"

  . بناء جسور مع الحركة وخاصة بعد ثورات الربيع العربي
: سرائيلي المفروض على قطاع غزة، وارتباطه بصفقة التبادل، قال صالحوفي قراءة سريعة للحصار اإل

إن صفقة شاليط أفقدت اإلسرائيليين أحد المبررات الرئيسية للحصار في الوقت السابق، بسبب تحججها "
  ". بوجود الجندي شاليط في قطاع غزة

ولية والتي كانت تؤيد وذكر أن صفقة التبادل أيضا ستخلق حالة من الحرج في صفوف المنظومة الد
اآلن تسير األمور عكس ذلك، وكل روايتها لم : "وتشارك في الحصار المفروض على قطاع غزة، وقال

يعد لها أي مبرر، واإلطار الخارجي سيدفع لفك الحصار ولكن من دون بعض األطراف كالواليات 
  ". المتحدة األمريكية

جنود إسرائيليين جدد، أكد صالح أن حدوث ذلك األمر وتعقيبا على دعوات الفصائل الفلسطينية ألسر 
  . شيء وارد، وخصوصا بأن دولة االحتالل ال تعرف غير لغة القوة إلطالق سراح األسرى من سجونها

ولفت إلى أن ما يزيد عن خمسمائة أسير فلسطيني يقضي أحكاما مؤبدة، فيما نجحت الصفقة في إطالق 
تور صالح سيكون سببا في الولوج إلى نفس الطريق الذي سلكته حركة  أسير تقريبا، وهو وفق الدك300

  ". يصعب فعلًا إطالق سراح هؤالء األسرى إال بعملية تبادل جديدة: "، وقال2006عام " حماس"
من الناحية النظرية يمكن أن يكون االختطاف أحد األدوات التي تلجأ إليها الفصائل، أما من : "وتابع

وضمن الظروف الموضوعية الموجودة ليس من السهل تنفيذ عملية أسر ألي جندي الناحية العملية 
اسرائيلي خصوصا في ظل أجواء الضفة الغربية التي يعرفها الجميع، وظروف الدمار والحصار 

  ".والمعاناة التي شهدها قطاع غزة والذي يحتاج إلى أن يتنفس لفترة من الوقت
  23/10/2011، موقع فلسطين أون الين

    
  فلسطينيو لبنان بحاجة إلى قرار من األمم المتحدة للحصول على الحقوق المدنية .62

  فرنكلين المب. د
 كلم شرقي بيـروت، ويعـد    90يقع مخيم الجليل لالجئين في سهل البقاع على بعد          : ترجمة زينب عبداهللا  

وبات المخيم يعرف   . الم من الالجئين الفلسطينيين األكثر عوزا في الع       8000هذا المخيم مسكنا لما يقارب      
في القاعـدة   " أرشيبالد برسيفال وايفل  "عقب الفترة التي تواجد فيها المشير البريطاني        " مخيم وايفل "باسم  

  .العسكرية الفرنسية سابقا خالل الحرب العالمية الثانية
يها عقب  وقد بنى الفرنسيون هذه القاعدة بهدف حماية قطعة واسعة من األرض العربية التي سيطروا عل              

 والتي قسمت مناطق جنوب غرب آسيا التي كانت         1915مايو  /  أيار 16السرية في   " سايكس بيكو "اتفاقية  
وقد تـضمنت هـذه     . محكومة من قبل األتراك العثمانيين إلى أجزاء توزع حكمها بين بريطانيا وفرنسا           

األمم، وتجدر اإلشارة   السيطرة نحتا غير شرعي لدولة لبنان من جهة سوريا خالل فترة تفويض عصبة              
واليوم، يعيش سكان المخيم بظروف غير صـحية        . 1948إلى أن مخيم الجليل يؤوي الالجئين منذ العام         

فضال عن بعض العائالت التي ما تزال تعيش في ثكنة الجيش الفرنسي األصلية وفي إسطبالت الخيـول                 
يجبر الكثير من هذه العائالت علـى       من دون أن يصل إلى هذه األماكن ضوء النهار أو حتى التهوئة، و            

  .التشارك في حمامات جماعية تتجمد فيها المياه أحيانا في شتاءات البقاع القارسة
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وعندما زرت المخيم األسبوع الماضي مع زميل لي من حملة فلسطين للحقوق المدنيـة للمناقـشة فـي                  
 4000ما يوفر فرص عمل لحـوالى  احتمال سابق هو أن تبني الواليات المتحدة مصنعا مجاورا للمخيم م      
وافترضت أن أحد المعلمـين قـد       . فلسطيني، تفاجأت أوال بما رأيته مكتوبا على لوح في ثانوية القسطل          

، وكانت الفكرة األولى التي تراءت لي هـي أنـه           !!" وما من فائدة ألحد    425حرام،  : "كتب هذه الكلمات  
بمقاومـة القـرار    ) األونروا( التابعة لألمم المتحدة     أخيرا قام بعض المعلمين في وكالة الغوث والتشغيل       

من تدريس أطفال الالجئين أي شيء عن تاريخ فلسطين وثقافتها          ) األونروا(المهين القاضي بمنع مدارس     
وحتى منعهم من ارتداء سوار أو دبوس عليه العلم الفلسطيني أو أي رموز فلسطينية فضال عـن منـع                   

وإذ كنـت   . ما أنها باتت زينة شعبية في لباس طالب المدارس حول العالم          ارتداء الكوفية في المدرسة عل    
مدركا أن قرار المنع هذا صادر عن اللوبي األميركي اإلسرائيلي خشية أن يتطـور الـشعور بالقوميـة                  

ولطالما شـعرت   . الفلسطينية سريعا بين الشباب الفلسطيني الذين يعرفون تاريخ وطنهم ويعرفون النكبة          
  .رفضه كليا) األونروا(تذلل مخز وأنه على بأن هذا ال

المكتوبة على لوح المدرسة لم تكن تعني قرار مجلس األمن في األمم            " 425"وعندما بدأ لقاؤنا أدركت أن      
كما اخطأت بافتراضي، وقد نص هذا القرار على انسحاب القوات اإلسـرائيلية مـن              " 425"المتحدة رقم   

 عاما، لم تنجز مطلـب األمـم        33، ولكن إسرائيل حتى اآلن، وبعد       1978المناطق اللبنانية المحتلة عام     
عدد األيام التي تلـت     " 425"وفي الحقيقة، كان    . المتحدة هذا وما زالت تحتل مزارع شبعا وقرية الغجر        

 بمنح الالجئين الفلسطينيين في لبنـان حـق العمـل           2010أغسطس  /  آب 17زعم البرلمان اللبناني في     
  ".جزئيا"

، لم يقم البرلمان بأي شيء من هذا القبيل، ولم يكن لقرار إلغاء الرسوم المفروضة على رخصة                 وبالطبع
العمل أي مبادرة حسنة بالنسبة ألي الجئ فلسطيني يمكن أن يكون قادرا على الخروج من هذه المتاهـة                  

مخـيم بأنـه ومنـذ      وقد أخبرنا ممثل عن ال    ). فالرسوم لم تكن مشكلة مهمة قطّ     (الدرامية التي ولدة ميتة     
إطالق المبادرة البرلمانية الصيف الماضي، التي تشكل تعديال يكاد ال يذكر في قانون العمل اللبناني، لـم                 

وكما توقع معظمنا في ذلك الوقت، لم ينجز البرلمان ولو رخصة عمل فلسطينية             . يتم العمل بها حتى اآلن    
رسة أي مهنة ما عدا العمل الزراعي المتقطـع،         واحدة، وال يزال الفلسطينيون جميعهم محرومين من مما       

ولذلك تحولت فكرة بناء المـصنع      . والمياومة في البناء، والقليل من المهن الهامشية جدا كرعاية الماشية         
إلى مشكلة بما أن القانون اللبناني يمنع الالجئين الفلسطينيين من العمل في أكثر من ستين وظيفة بما فيها                  

  .عقدت عليه آمال جديدةمصنع التجميع الذي 
ولكن إذا ما سمع المرء تقرير األصدقاء الجدد لالجئين حول المتوقع دوليا في ما يخص الالجئين حاليا،                 

وبالمقابل، فإن الحقائق مختلفـة بالكامـل       . فإن الظروف الجديدة قد جاء بها سكان المخيم في لبنان أيضا          
  .بالنسبة لمستقبل الالجئين هنا في لبنان

 أن األحداث األخيرة التي حصلت في األمم المتحدة بخصوص الطلب الفلسطيني للعضوية فـي               وصحيح
كما أنني سررت لهـذا اإلقبـال غيـر         . األمم المتحدة قد زادت من أمل الكثيرين في المخيمات اللبنانية         

م مـار  المتوقع على دعم الدولة الفلسطينية في مقر األمم المتحدة وسط العاصمة بيروت فضال عن مخـي       
الياس لالجئين الذي يعد األصغر بين المخيمات اإلثنا عشر الموجودة في لبنان، كما أنه أحد المخيمـات                 

  .الثالثة الموجودة في بيروت، والمخيمان اآلخران هما مخيم شاتيال ومخيم برج البراجنة
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ارك لحركة حمـاس    وكان أحد الزائرين الفلسطينيين غير المخدوعين بزيارتهم األخيرة هو المؤسس المش          
محمود الزهار الذي صرح عقب زيارة إلى مخيم نهر البارد بأن الفلسطينيين في لبنـان يعيـشون فـي                   
ظروف أسوأ من تلك التي يعيشها الفلسطينيون في فلسطين المحتلة أو حتى الذين عاشوا في غزة عقـب                  

وقد وعـد الزهـار     . مليون اإلسرائيلية على القطاع الذي يبلغ عدد سكانه مليون ونصف ال          2008حرب  
سنبذل أقصى جهودنا مع الجامعة العربية والدول العربية للمساعدة في رفـع هـذا              : "الجئي لبنان بالتالي  

إن هذا الظلم هو الذي ال يمكن تحمله وال يقبل بـه اهللا  . الظلم الممارس عليكم في المخيمات هنا في لبنان 
  ".تعالى

للبناني مجددا مسألة الحقوق اإلنسانية األساسية في العمـل وامـتالك           وفي هذه األثناء، يتجاهل البرلمان ا     
وقد تم إدراج مشروعي قانون للتصويت عليهما في هـذه الجلـسة بعـد              . المنازل لضيوفه الفلسطينيين  

تجاهلهما العام الماضي، وسيتم التصويت مع األكثرية الجديدة التي يقودها حزب اهللا بحسب كفالئهم، أي               
ي القومي االجتماعي، والحزب التقدمي االشتراكي الذي يرأسه الـزعيم الـدرزي وليـد              الحزب السور 

ولم يلمح البرلمان مؤخرا إلى النظر في مشروع القانون الذي يمكن أن يسن أي حقوق مدنيـة                 . جنبالط
  . سنة مضت63مكفولة دوليا للفلسطينيين المجبرين على البقاء في لبنان منذ 

 الجـئ فلـسطيني     2500طينيين فيتحدث وكأنما ما من مشكلة بوجود ما يقارب          أما كّل من خصوم الفلس    
وميشال عون قال خالل اللقاء األسبوعي لتيـاره الـوطني          . محروم من حق العمل وحق امتالك المنازل      

إن األمم المتحدة هي من يرتكب جريمة دوليـة عبـر عـدم االعتـراف               : "سبتمبر/  أيلول 27الحر في   
واليوم نرى األمم المتحدة مرتبكة وصامتة بوجه الجريمة المستمرة ضد          ...  للفلسطينيين بالحقوق المتبقية 

الشعب الفلسطيني والتي تعتبر مسؤولة عنها بشكل رئيسي ذلك أن إسرائيل تأسـست بموجـب إعـالن                 
ـ                . أممي ود والفلسطينيون ال يطالبون بالمشاركة الكاملة، وإنما يطالبون بما تبقى لهم بعـد أن احتـل اليه

وإن لم تكن األمم المتحدة قادرة على إعالن الدولة         . 1967إنهم يطالبون بحدود عام     . 1948أرضهم عام   
اليوم سترتكب األمم المتحدة جريمة أخرى ضد       ... ، فلماذا هناك أمم متحدة؟    1967الفلسطينية بحدود عام    

 أسأل الدول المسماة بالـدول      ولذلك أود أن  . الفلسطينيين من خالل عدم االعتراف ببقية أرضهم وحقوقهم       
  ".العربية المعتدلة إذا كانت قد فهمت أم لم تفهم أن السبيل الذي سلكته مع إسرائيل كان خاطئا

                ويعتبر المكتب السياسي للكتائب وحزب الكتائب جناح اليمين المنافس لعون في إبعاد البرلمان عن سـن
الل انتخابات العـام الماضـي، تبـاهوا بعـدد          الحقوق المدنية، وقد تباهى بعض أعضاء هذا الحزب خ        
سـبتمبر  /  أيلول 28وقد ذكر سامي الجميل في      . الفلسطينيين الذين قتلهم الحزب خالل السنوات الماضية      

في األمم المتحدة في    " بشكل إيجابي " أن حزبه يسير على خطى الرئيس الفلسطيني محمود عباس           2011
الكتائب لطالما وقفـت إلـى   "وقد زعم بشكل ملحوظ أن   . للعضويةما يتعلق بتقديم األخير رسميا محاولة       

جانب الشعب الفلسطيني ودعمت حقوقه الشرعية في إنشاء دولة مستقلة في فلسطين، والحزب ال يستطيع               
". وهو يدعم أي خطة حكومية لتلبية هذه المطالـب        . أن ال يساعد في تحقيق هذه المطالب المحقّة والملحة        

لقـضية الالجئـين    " حـل سـريع   "تائب أيضا المجتمعات العربية والدولية على إيجاد        وقد حث بيان الك   
  .الفلسطينيين وعلى وجه الخصوص أولئك الموجودين في لبنان

ولقد بات من الواضح أن البرلمان اللبناني ال يرغب وليس قادرا علـى التـصرف لوحـده، وأن هـذه                    
حثّ لبنان على التقيد بالتزاماته الدولية تجاه الجئيه الذين         العقوبات الدولية يمكن أن تكون الطريق الوحيد ل       

  .ينتظرون حق العودة إلى فلسطين
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  قناة المنار
  20/10/2011، موقع الجئ نت

  
  !أتفعلها يا سيادة الرئيس؟ .63

  عريب الرنتاوي
ليط جلعاد شـا  " المحرر"في األنباء، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ينتوي زيارة الجندي اإلسرائيلي            

أبـو  "إن صحت هذه األنباء، فإن الـرئيس        "...المنزل"لالطمئنان على صحته وتهنئته بسالمة العودة إلى        
األسرى منهم بشكل   ...سيكون قد أقدم على خطوة، من شأنها المساس بمشاعر ماليين الفلسطينيين          " مازن

التي فقدت أحباءها   خاص، من تحرر منهم، وباألخص من بقي خلف القضبان، فضال عن ألوف العائالت              
  .باألسر واالستشهاد والنفي واإلعاقة

بهذه المعلومة  " يفضفض"ال أدري ما الذي يمكن أن يكون قد دار في خلد الرئيس عباس، وهو يفضي أو                 
هل يعتقد أنـه سيكـسب      ...والناطقين باسمها " المقاطعة"إلى اإلذاعة اإلسرائيلية، مباشرة أو عبر مصادر        

وما ... من قال إن الرأي العام في إسرائيل سيقدر مثل هذه الخطوة          ...يلي بهذه الخطوة  الرأي العام اإلسرائ  
" طريقاً التفافيـاً  "هل يعتقد أنه بذلك يمكن أن يشق        !...فائدة أن تكسب الدنيا وتخسر الرأي العام في بلدك؟        

ينية هل سيساعد ذلك في كـسب اسـتحقاق االعتـراف بالدولـة الفلـسط             ...حول المفاوضات المتعثرة  
  !.هل هي جزء من معركة الرأي العام والعالقات العامة؟...العتيدة

قضية األسرى ما زالـت جرحـاً       ...هناك مئات اآلالف من العائالت األولى بالرعاية والزيارة واالهتمام        
) أو في الطريق إلـى الحريـة      (االهتمام بمصائر ألف أسير محرر      ...نازفاً ومفتوحاً في الكف الفلسطيني    

التفرغ إلنجاز ملـف  ...لجهد فريق كامل من كبار المسؤولين، على رأسهم الرئيس عباس شخصياً بحاجة  
خطوة كهذه سـتبعث برسـالة      ...المصالحة، وإزاحة كل عقبة تعترض طريقه، أولى باالهتمام والرعاية        

ـ   ...ما شأننا وشأن شاليط   ... خاطئة، وقد تضيف عقبة إضافية على طريق الحوار والمصالحة         م شـاليط ل
لقد كان جنـدياً    ... يكن عضوا في فرقة كشافة أو فريق من السياح الشبان المتسكعين على أطراف غزة             

لقد اعتقل وهـو يرتـدي بزتـه        ...في دبابة، يطلق النار على الغزيين من دون تمييز بين مدني ومقاتل           
ليخدم فـي   " ية الفرنسية التابع"لقد ترك فرنسا وواجبات     ...العسكرية، مدججاً بسالح الكراهية للفلسطينيين    

جيش دولة أخرى، وعلى أرض شعب آخر، وليسهم بعمليات القتل والحصار المنهجي المنظم التـي مـا                 
يكفي أنه لقي معاملة جيدة من قبل خاطفيه، أفضل بما ال يقاس من المعاملـة               ... زال يتعرض لها القطاع   

  .في إسرائيل" الشاليطات"الي يلقاها الغزييون على أيدي كل 
والمؤسف أن يتزامن خبر من هذا النوع، انتظرنا تكذيبه ولم نعثر عليه، مع أنباء اخرى تحـدثت عـن                   

 إن  – االسـتدعاءات    –هذا الخبر   ...استدعاءات أمنية لعدد من األسرى المفرج عنهم في الضفة الغربية         
صـفه عرسـاً    صح، سيشكل صدمة بال شك للرأي العام الفلسطيني، الذي نظر ليوم تبادل األسـرى، بو              

وطنياً، وعيداً من أعياد الشعب الفلسطيني، حرص الرئيس أن يكون في صدارة المحتفين بـه، محاطـاً                 
  .بمعظم قادة حماس والفصائل في الضفة الغربية، في مشهد غاب أن أنظارنا لسنوات خمس عجاف

لسلطة والمنظمة، ومـن    ال تفعلها يا سيادة الرئيس، وأنت تجلس اليوم على قمة الهرم القيادي في فتح وا              
ال تفعلها يا سيادة الرئيس وتقامر بتبديد رصيد جيد من الشعبية، بنيته بمواقفـك المقاومـة                ...دون منازع 

ال تفعلها يـا سـيادة      ....للضغوط األمريكية واالسرائيلية، زمن استحقاق أيلول، وبعد خطاب نيويوروك        
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حتقان الشعبي ضد جور االحـتالل وجـشع   الرئيس، وأنت تدرك مثل غيرك، وأكثر من غيرك، حجم اال   
  .االستيطان وضراوة السجان اإلسرائيلي

الذي لم يحظ باهتمام يليق به، إلـى معلومـات أدلـى بهـا صـحفيون                " الخبر الصغير "لقد أعادني هذه    
 كيف منع "...ماورائياتها"احتفاالت رام اهللا بصفقة التبادل، و     " كواليس"وصحفيات لكاتب هذا السطور، عن      

وكيـف  ...وكيف رفض بعض المسؤولين مصافحة بعـض المحـررين        ...األسرى من الحديث والخطابة   
نزعت إعالم حماس التي صاحبت االحتفال، مع أن أعالماً أخرى رفعت إلـى جانـب علـم فلـسطين                   

وكيف صدرت التوجيهات من بعض مفوضي اإلعالم لوضع حدود ومعايير للتغطيـة، تنـزع              ...الوطني
وكم كان الحضور متواضعا فـي سـاحات        ...المناسبة، وتبدد بعض مزايا المنجز الوطني     الكثير من ألق    

لقد بلغت الغصة الحلق، ولكن أحداً من هـؤالء الـصحفيين، أو أنـا              ...المقاطعة، قياساً بأهمية المناسبة   
  .على الشعب في واحد من أيام فرحه ومجده" التنغيص"شخصياً، كان بوارد 
مقاتلو الحرية الفلسطينيون المفرج عـنهم،      ...س، وامض قدماً على طريق المصالحة     ال تفعلها سيادة الرئي   

أو القابعون في السجون، ليسوا سوى قتلة وإرهابيين في نظر نتنياهو وحكومته وثالثة أربـاع المجتمـع                 
احتفاالت الشعب الفلسطيني بتحرير األسرى، وصفها نتنيـاهو باحتفـاالت القتلـة غيـر              ...اإلسرائيلي

هذه هي صورة شعبك في نظر خصومه، فال تزيـدن الطـين            "...اإلرهابيين"تحضرين، باإلفراج عن    الم
وال تتجشم عناء االنتقال من المقاطعة إلى أي مكان، غير بيوت األسرى واألسر الثكلى التي ال تعد                 ...بلّة

رات لكل بيـت مـن      وال تحصى، حتى أنك ستحتاج لواليتين أو ثالث واليات قادمة، التمام برنامج الزيا            
ال تفعلها يا سيادة الرئيس، من أجلك وأجلنا وأجل كل من سقط            ...هذه البيوتات العامرة بالتضحية والمجد    

  .شهيداً وأسيراً وجريحاً أو منفياً على دروب النضال الوطني الفلسطيني
  24/10/2011، الدستور، عمان

  
  التفاهمات التي لم يتم التوقيع عليها .64

  اليكس فيشمان
يصر متحدثون رسميون في اسرائيل في الحقيقة على أنه ليس للصفقة أية مالحـق              . فقة شليط لم تنته   ص

اذا . فالماء يتسرب الى المكان الذي يحدث فيه صدع. سرية ـ مكتوبة وموقع عليها ـ لكن الحياة أقوى  
كـة ضـعف    ربما ال تكون االمور مكتوبة لكن توجد تطورات اقليمية، وتوجد تفاهمـات، وتوجـد حر              

  .اسرائيلي تُملي اجراءات
  .ان أبرز ملحق بعقب صفقة شليط هو االستمرار في جعل الحكم العسكري المصري أمر ال يمس به

ان حماس الخارج التي تبحث عن بديل لدمشق، ترى مصر قاعدة أمام تناسب حاجاتـه، هـذا الـى أن                    
ون ال يعشقون هذه الفكرة لكن يجـب علـى          والمصري. االنتقال الى القاهرة يعني اتصاال مباشرا بالقطاع      

  .النظام ليرضي االخوان المسلمين ان يتظاهر على األقل بأنه يناضل من اجل حماس
واسرائيل من جانبها ستضطر الى ابتالع ضفادع، كل ذلك كي ال تمـس بمكانـة المجلـس العـسكري                   

مـثال،  . ع وستدفع بعد عنه   وهذا شرك دخلته الحكومة بعيون مفتحة مع صفقة شليط، وهي تدف          . المصري
اذا كانت حماس تعمل اليوم في سيناء التي هي ارض مشاع بحسب جميع اآلراء، فلن تتجـرأ اسـرائيل                   

واذا . على أن تشتكي للمصريين لئال يفسر هذا معاذ اهللا بأنه محاولة الظهار عدم سيطرتهم على سـيناء                
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 يمكّنون من انتقال سلع من اسرائيل الى مـصر          كان البدو يسدون بالنار المحور بين العريش ونتسانا وال        
  .وبالعكس، فان اسرائيل لن تشتكي كي ال تخزي المصريين بعجزهم

في العملية القادمة الموجهة على اسرائيل والتي ستخرج من مصر ايضا           . وتوجد أمثلة ال تحصى اخرى    
لذين قتلوا عددا من االسرائيليين  ليس من الممتنع ان تكون قد أخذت تنضج ـ سنُبين ألنفسنا ان الناس ا -

  .هم مخلوقات مجهولة بال هوية وبال قومية
 األسير الذين تُعدهم اسرائيل وجبـة ثانيـة لـن           550في هذا الوضع يحسن أال يتعجب أحد من ان الـ           

بـين  ' تبـادل آراء  ' الذين نوت الحكومة ان تعطيهم في األصل، فقد أصبح يوجد اليوم             550يكونوا الـ   
ين المباشرين وغير المباشرين في الصفقة ـ من السلطة الفلسطينية الـى االتحـاد االوروبـي     المشارك

والواليات المتحدة ـ يقولون ان هذه الوجبة يجب ان تكون جذابة ألبو مازن، بحيث تقويه وتقوي فـتح   
ت وقد ولدت هذه الزيادة لعهد اولمرت حينما أفرجت اسـرائيل عـن مئـا             . في مواجهة انجازات حماس   

  .األسرى، بعدة أقساط تفضال على أبو مازن واستحثاثا له
.  اسير 550تمت التفضالت بحيث اختارت اسرائيل األسرى وكانت هذه هي النية فيما يتعلق بهؤالء الـ               

وقد . كان يفترض ان يتم تسليمهم الى مبارك مكافأة له على مشاركته وكان يفترض ان ينقلهم الى السلطة                
 أبو مازن اآلن أعظم ولهذا يجب ان تشتمل قائمة المفرج عنهم علـى أسـرى                أصبحت ضرورة إرضاء  

  .أصبحوا رموزا وطنية أو ممن حكم عليهم بعقوبات سجن طويلة على نحو خاص
وهكذا وبرغم أنهم   . ليس المصريون وحدهم هم الذين يريدون نصيبهم بل االوروبيون واالمريكيون ايضا          

ي هذا أي تفاهمات، ستزيد في خالل مدة غير طويلة مرونة سياسـة             في اسرائيل يزعمون انه ال توجد ف      
سيحدث هذا ألن الرباعية ترسل منذ زمن بعيد بواسطة طوني بلير رسالة أن             . االنتقال بين غزة والضفة   

  .التصدير من القطاع سيقوي اقتصاده ويسهم في االستقرار االقليمي
ة عنه الى المصريين واالوروبيين أو من يريد تحملها،         تريد اسرائيل االنفصال عن القطاع ونقل المسؤولي      

لكن في حراك اليوم وفي الوقت الذي أصبحت فيه الرباعية مشاركة بقوة في جهود اعادة أبو مازن الـى            
  .مائدة التفاوض، ستنكمش اسرائيل

التاليـة  وسيبدأ هذا باخراج بضائع من القطاع الى الضفة، وستبدأ بعد ذلك حركة الناس، وفي المرحلـة                 
  .سيطلب توسيع مناطق الصيد في غزة وهكذا دواليك

  .وهكذا بدل ان تنفصل اسرائيل عن القطاع ستجد نفسها تحتضنه مخالفة مصلحتها وارادتها
فال شك، سواء وجد اتفاق مكتوب أم ال، في أن رتابة           . سيحتفل أسرى حماس الذين بقوا في السجن ايضا       

ا كانت من قبل وتندمج اندماجا جيدا بنوعية حياة األسرى في الـسجن             زيارات أبناء العائالت ستتجدد كم    
  .التي ال نظير لها

  23/10/2011يديعوت احرونوت 
  24/10/2011، القدس العربي، لندن
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ـ                 " حماس"قالوا لنا إن     ا إن  عصابة متعطشة للدم؛ وقالوا لنا إنه ال يوجد مـن يتحـدث إليـه؛ وقـالوا لن
لكن دون معرفة شيء    (استخباراتنا هي األفضل في العالم، وإننا نعلم كل شيء عن تلك العصابة القاسية              

وإن تعجب فعجب قولهم إن الحكومة األكثر يمينية في تاريخ الدولة أجرت            ). عن مكان أسر جلعاد شاليت    
وإذا لم يكن هذا كافياً فقد تبين       تفاوضاً جدياً مع هذه العصابة األصولية، وتوصلت معها إلى اتفاق جدي،            

لكن تعالوا نُسكن النفوس فوراً بالقول إنه يمكن        . كلمة واالتفاق معها اتفاق   " العصابة"فجأة أيضاً أن كلمة     
فالبحر نفس البحـر،    ". حماس"االعتماد على إسرائيل أال تفضي صفقة شاليت إلى أي تطوير للعالقة مع             

  .، بعد االتفاق أيضاً)والواليات المتحدة(في نظر إسرائيل " اسحم"نفس " حماس"والعرب نفس العرب و
يمكن االعتماد على إسرائيل أال تغير شيئاً في تفكيرها، ألنه في ذروة صفقة األسـرى اسـتمرت هنـا،                   

 1027فاألسرى الــ    . بكامل قوتها وقبحها، حمالت غسل األدمغة والتخويف والشيطنة وسلب اإلنسانية         
، خطر يمشي على    82واإلفراج عن كل واحد منهم، بمن فيهم سامي يونس ابن الـ            كلهم غيالن بشرية،    

  .قدميه
إن كل محاولة لفهم فرح عائالت األسرى الفلسطينيين المحررين، وبعضهم بعد عـشرات الـسنين مـن                 

. فلشاليت وحده عائلة والفرح في إسرائيل وحـدها       : السجن، القت رشقات احتقار وزخات كراهية قومية      
تخيلوا فقـط مـاذا     .  مقدم برامج في التلفاز أطلق لسانه بكالم بذيء إزاء احتفاالت الفرح في غزة             إن كل 

كان سيحدث لو أن تالي أخبار واحداً حاول أن يقول العكس، وهو انه ربما يكون حسناً أن يسود الفـرح                    
  .ألول مرة في اآلن نفسه، في غزة ومتسبيه هيال

ول أن يزعم أن الطرفين لهما دماء على األيدي، وأنـه يوجـد بـين               قُرن بعمود العار فوراً كل من حا      
األسرى الفلسطينيين أيضاً من حكم عليهم بعقوبات سجن قاسية غير مناسبة، وان ظروف سجنهم أصعب               
من أن تحتمل أيضاً، بال عطلة أو مكالمة هاتفية واحدة مدة عشرات السنين، ومن غير زيارات العائلـة                  

 وانه يمكن في إسرائيل قتل سبعة فلسطينيين والخروج لعطل متوالية، وإنشاء عـصابة              أحياناً مدة سنين؛  
مقيدي األيدي وأن تحظى بعفو     " مخربين"إرهاب يهودية سرية والتحرر في طرفة عين، وتحطيم جماجم          

 قبل ثالثين سنة يجب أن يمكث في الـسجن مؤبـداً،          " مخرباً"في دولة القانون تلك، من نقل       . بال محاكمة 
 هـم   1027إن جميع األسـرى المحـررين الــ         . ومن قتل فلسطينيين يعفى أحياناً حتى من المحاكمة       

  .؟ عامي بوبر مثالً؟"قاتل يهودي"فهل سمعتم مرة عن ". قاتلون"
 قتل فلسطينياً مقيداً وُأفرج عنه بعد أقل من ثمـاني سـنين مـن    –" قاتالً" وهو ليس  –إن يورام شكولنك    

 سنة  29خر هو كريم يونس الذي نقل ماهر يونس الذي قتل جندياً، ما زال يمكث منذ                إسرائيلي آ . السجن
ومثلـه أيـضاً    . في السجن، بال عطلة واحدة وبال مكالمة هاتفية واحدة وحتى من غير أن تُحدد عقوبته              

 فمن يتجرأ على ذكر هذا في بحر مـديح        . اإلسرائيلي وليد دقة، الذي ال يمنحونه حتى أن يخلو بزوجته         
  .الذات

الذين ُأخلي سبيلهم فـي الـصفقة،       " المخربون"تأثر القلب عندنا كثيراً بمشاعر العائالت الثكلى التي قتل          
أعزاءها، فماذا عن العائالت الفلسطينية الثكلى التي قتل أعزاءها إسرائيليون، ولم يحاكم قاتلوهم أو مكثوا               

  . إياكم أن تسألوافترات سجن تثير السخرية؟ ما الذي يفترض أن تشعر به؟
في خضم موجة الفرح اإلسرائيلية المفهومة والمحقة كان هناك مكان ألن نوجه ولو للحظة نظرة إنسانية                

فهناك أيضاً يوجد بشر، بمن فيهم فريق من األسرى وأبنـاء عـائالتهم، ذوو              . نحو الجانب الثاني أيضاً   
سرى أبداً، لكن يوجد بينهم أيـضاً مـن         كان من المناسب أال يفرج عن بعض هؤالء األ        . مشاعر وحقوق 
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كان يجب اإلفراج عنهم منذ زمن لو أنه سادت المساواة جهاز القضاء اإلسرائيلي ولو أنه أيضاً سـادت                  
ماذا كان سيحدث لو ُأفرج مثالً عن حفنة األسيرات الالتي          . الحكمة لوجب جعل الصفقة أداة لتغيير الجو      

يحدث لو ُأفرج أيضاً عن مروان البرغوثي وأحمد سعدات تفـضالً           لم تشملهن الصفقة خطأ؟ وماذا كان س      
على المعسكر المعتدل؟ وماذا تستطيع إسرائيل أن تقول لمن يدعون اآلن إلى معاودة اختطاف جنود؟ هل                

  .يوجد احتمال ألن يفرج عن األسرى المؤبدين الفلسطينيين بطريقة أخرى؟
فنحن تكفينا حقيقة واحدة، واحدة ووحيدة      . لة فالحكم عليه واحد   إن من يثير في إسرائيل هذه األسئلة المثق       

  .ليس غير
  23/10/2011، هآرتس
  24/10/2011، األيام، رام اهللا

  
  نهاية االنتفاضة الثالثة .66

  نحمان شاي
 يوما  لم تنهي فقط قصة االختطاف بل اختتمت ايضا االنتفاضة            1941عودة جلعاد شليط الى الديار بعد       

  . الثالثة
.  أنهت اسرائيل انسحابا احادي الجانب مـن غـزة        2005في صيف   :  بنا أن نتذكر تاريخنا القريب     يجدر

  . واعتبر االنسحاب ايضا نهاية االنتفاضة الثانية وظاهرا وعد بالهدوء على هذه الحدود
اختطاف غولدفاسر وريغف ادى الى     . ولكن اختطاف شليط فتح دائرة عنف شديدة استمرت خمس سنوات         

النار الكثيفة من السالح الصاروخي نحو االراضـي االسـرائيلية اسـتدعى حملـة              . نان الثانية حرب لب 
  . عسكرية واسعة النطاق في غزة، وبعدها ايضا التنقيط الصاروخي لم يتوقف

عودة جلعاد الى الديار هي نقطة نهاية لجولة اخرى من العنف، ولكنها ايضا بداية لخطوة سياسية جديدة                 
. 1993 - 1987لفلسطينيين، مثل اتفاقات اوسلو التي جاءت في اعقاب االنتفاضة االولـى،            بيننا وبين ا  

في الشرق االوسط، بعد أن يستنفد الطرفان الصراع المادي الدموي، فانهما يكونـان ناضـجين لفتـرة                 
  . هذا ما يعلمنا اياه التاريخ. قصيرة على االقل للفصل السياسي

د شليط هي نقطة بداية هامة لفحص عالقاتنا مع المنظمة االسالمية المتطرفة            التسوية التي بدايتها في جلعا    
نحن ال نحبها بل ووضعنا قواعد ال ينبغي التراجع عنها وتم االعتـراف             . التي سيطرت على غزة بالقوة    

  . بها دوليا حول متى يمكن الحديث معها
د ضمان الهدوء لفترة طويلة بل وربما       ولكن الواقع يفيد بان حماس هي رب البيت في غزة، واذا كنا نري            

 الفلسطينية فان علينا أن نثبـت ارادة طيبـة          -ضمان مشاركة مستقبلية لحماس في التسوية االسرائيلية        
مثال الحصار البحري والبري على غزة جاء للضغط علـى          : واستعدادا لفحص من جديد للحقائق القديمة     

  . حال سبق أن خففنا الحصار في اعقاب مرمرةوقد حصل االمر، وعلى أي . حماس لتحرير شليط
النـاس  . السالم االقتصادي حسب رئيس الـوزراء نفـسه هـام         . لعله يمكن مواصلة الطريق الى االمام     

  .الجوعى والعاطلون عن العمل من الجهة االخرى للحدود هم وصفة للعنف
ى القطاع وعدم الخـروج منـه،       اسرائيل ملزمة بان تتأكد من عدم دخول الوسائل القتالية والمخربين ال          

  .ولكن العقاب الجماعي هو أمر ال داعي له من حيث الجوهر
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الفلـسطينيون  . في العالقات بيننا ايضا وبين السلطة الفلسطينية توجد لرئيس الوزراء فرصة لفصل جديد            
رضـين  يفهمون االن بانه توجد معارضة دولية وال سيما في مجلس االمن لقبولهم وانه على رأس المعا               

بعد الفشل الفلسطيني بالذات ينبغـي      . وبالنسبة لهم ايضا هذه لحظة حساب للنفس      . تقف الواليات المتحدة  
وقد رسمت الرباعية جدول أعمال ومـسار       . لرئيس الوزراء ان يثبت عمليا بان اسرائيل مستعدة للتسوية        

غير المقـرة هـو صـفعة       قرار الفحص المفاجيء لمكانة المستوطنات      ". استفزازات"وطلبت اال تكون    
  . للرباعية ولالمم المتحدة

صفقة شليط قربتـه مـن      . رئيس الوزراء أثبت بان في وسعه ان يتخذ قرارات قيادية، واحدا على االقل            
سنتان في المنصب وائتالف مـستقر      ". ترى فيه االمور من هنا على نحو ال يرى من هناك          "المكان الذي   

و نفسه شخّص التغييرات الجوفية في الشرق االوسط، وآخرها سقوط          ه. هما سند موثوق للخطوات التالية    
يمكن في هذا الوقت المواظبة على عدم الفعل، ولكـن          . االسد على ما يبدو على الطريق     . معمر القذافي 

على رئيس الـوزراء أن يـسير الـى    .  يسير الى الخلف   -مثلما سبق أن قيل فان من يراوح في المكان          
  . بي، أركضأركض، يا بي. االمام

  23/10/2011 -معاريف 
  23/10/2011، وكالة سما اإلخبارية
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