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***  

  
  "مصر الثورة"لن نمل من شكر و.. ةالعقلية األمنية الفلسطينية تغلبت على اإلسرائيلي: هنية .1

إن صفقة : "ل رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة إسماعيل هنيةقا:  محمد المنيراوي-قطاع غزة شمال 
تغلب العقلية "، مؤكداً أنها أثبتت "مثلت نصراً فلسطينياً بكل المقاييس" وفاء األحرار"تبادل األسرى 

جاء ذلك، في كلمة له على هامش ". الفلسطينية األمنية والعسكرية والتفاوضية على العقلية اإلسرائيلية
شمال " بيسان الترفيهية"ء أقامتها حركة حماس، االثنين، برعاية رئيس الوزراء، في مدينة مأدبة غدا

قطاع غزة على شرف أسرى المنطقة المحررين، بحضور عدد من الوزراء، والبرلمانيين، وعدد من 
، وقادة فصائل العمل الوطني واإلسالمي، ووجهاء )كتائب القسام(قادة حماس وجناحها العسكري 

  . تير المنطقة، إضافة إلى حشد من ذوي المحررينومخا
: ، ثم نتيجة تداخل عوامل كبيرة، منها"قدرة اهللا ومنّته"وأكد هنية أن صفقة وفاء األحرار جاءت نصراً بـ

نجاح فصائل المقاومة الفلسطينية التي أسرت الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط وعلى رأسها كتائب القسام 
خمسة أعوام، من المناورة خالل الصفقة التي أثبتت تغلّب العقل العسكري واألمني واحتفاظها به طوال 

  . والتفاوضي الفلسطيني على العقل اإلسرائيلي
اإلرادة السياسية الصلبة التي ما زالت تحتضن مشروع المقاومة، وامتالك "وأضاف أن العامل الثاني كان 

 قضيته وثوابته وحقوقه، رغم الحصار اإلسرائيلي القرار السياسي الذي دفع الثمن باهظاً من أجل
والحرب على غزة والقتل والتدمير واإلغراءات، إال أنه بقي صامداً ولم ينهار من أجل هذه اللحظة 

  )". تحرير األسرى(
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الحاضنة الشعبية من قبل الفلسطينيين للمقاومة كانت مبعث الفخر الذي أنجح الصفقة، "وتابع هنية أن 
الصابر الذي قدم كل الثمن والتضحيات على امتداد تواجده في فلسطين وفي "شعب الفلسطيني مشيداً بال

الحرب األخيرة على –غزة على وجه الخصوص، لما قدم من تضحيات عظيمة في معركة الفرقان 
إن األسرى األبطال في سجون االحتالل " :وقال.  والحصار ومواجهة االحتالل وإرهابه وسياسياته-غزة
وا وما زالوا عامل صمودنا، إذ أنهم ضحوا بزهرات أعمارهم خلف القضبان من أجل القضية كان

لقد ذاب حديد بوابات زنازينهم وما ذابت إرادتهم التي كنا (..) الفلسطينية وبقوا شامخين كالجبال الراسية 
  ". نستمد منها الصمود والثبات

الربيع العربي هو الحاضنة العربية :" لصفقة، قائالًوأكد أن الربيع العربي كذلك كان من عوامل إنجاز ا
والعمق االستراتيجي للقضية الفلسطينية، ويوم تَوفر هذا العمق األمين على القضية الفلسطينية وقضية 

قضية فلسطين هي قضية فلسطينية لها عمق عربي، :" وأضاف". الصفقة، األسرى تحقق هذا النصر
التي كانت أمينة في ملف الصفقة وغيره من " مصر الثورة"من شكر لن نمل :" ، مردفاً"بوابته مصر

  ". الملفات
 كافة، فشلت في إرغام الفلسطينيين على التفريط بقضية األسرى، "إسرائيل"وشدد هنية على أن سياسات 

 . موضحاً أن سياسة الحصار واإلرهاب اإلسرائيلي فشلت في إرغام الفلسطينيين على رفع الراية البيضاء
نحن ": ، مستدركاً"قلناها مراراً لن تسقط القالع ولن تخترق الحصون ولن ينتزعوا من المواقف" :وقال

  ". من انتزعنا من االحتالل المواقف بتحقق انتصار تحرير األسرى رغم تعنته ومعاييره التي دائماً يسوقها
ومته الباسلة، ومستوياته سيكونون مدداً للشعب الفلسطيني ولمقا"وبين هنية أن األسرى المحررين 

السياسية والقيادية والحركية والحكومية كافة، وسيشكلون إثراء للحركة اإلسالمية الكبيرة في العالم، 
وتعهد  ". وللحركة اإلسالمية الفلسطينية على وجه الخصوص، وإضافةً نوعية للعمل الوطني اإلسالمي

عهداً ألسرانا المتبقين أال :" ، قائالً"حتالل اإلسرائيليبتحرير األسرى الذين ما زالوا يقبعون في سجون اال
ولفت إلى أن  ". ننساهم أبداً وأال نتخلى عن مسئولياتنا تجاههم، وسيأتي اليوم الذي سيعانقون فيه الحرية

الفلسطينيين في الوطن والشتات ما زالوا يحتفلون بالصفقة بشكل عفوي، وتحرير أسراهم التي لم يكن "
  ". و االتحاد األوروبي يد فيه، بل معية اهللا ثم المقاومة الفلسطينية الباسلةألمريكا أ

  24/10/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

  عباس يطالب نتنياهو بتنفيذ ما تم االتفاق عليه مع أولمرت باإلفراج عن عدد من األسرى .2
سؤال يتمحور حول إلى أين  على لإلجابة القيادة في ورشة عمل أن أكد الرئيس محمود عباس :رام اهللا

 اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح أننحن ذاهبون؟ مشيرا إلى 
وجدد التأكيد على أنه ال عودة للمفاوضات قبل الوقف اِلتام لالستيطان  .ستجيبان على هذا التساؤل

  . 1967وااللتزام بحدود عام 
إذا لم يتم وقف االستيطان ما الذي يضمن االلتزام بتنفيذ القضايا "ة دريم المصرية وقال في مقابلة مع قنا

ورفض االدعاءات اإلسرائيلية بأن  . مشددا في الوقت ذاته على أنه ال خيار سوى المفاوضات"األخرى؟
 االستيطان تزوير للحقائق أن هي شروط مسبقة مؤكدا 1967وقف االستيطان وااللتزام بحدود عام 

 المجتمع الدولي وحتى الحكومات أن إلىللتاريخ وممنوع بكافة االتفاقات الثنائية والدولية مشيرا و
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وذكر بأن شعبنا هو آخر شعوب األرض  . كمرجعية للمفاوضات1967 السابقة تعتمد حدود اإلسرائيلية
  .الرازخ تحت االحتالل وأنه آن األوان إلنهاء ذلك

الرئيس الحكومة اإلسرائيلية الحالية بتنفيذ ما تم االتفاق عليه مع وبشأن اإلفراج عن األسرى، طالب 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق ايهود اولمرت قبل سنوات باإلفراج عن عدد من األسرى يوازي 

   .صفقة التبادل مع حركة حماس
لروسي  في مقر إقامة سفير فلسطين لدى األردن مساء أمس نائب وزير الخارجية اعباسواستقبل 

  .ميخائيل بوغدانوف، وذلك عشية اجتماع اللجنة الرباعية المقرر غدا في المنطقة
  25/10/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  الذي بيننا وبين الحكومة اإلسرائيلية هو مرجعيات صناعة السالم: عريقات .3

ت الوضع النهائي صائب  قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضا:أريحا
عريقات، إن الذي بيننا وبين الحكومة اإلسرائيلية ليس حسن أو سوء نوايا، وإنما مرجعيات صناعة 

وأوضح أن هذه المرجعيات تقوم على أساس انسحاب القوات اإلسرائيلية إلى حدود الرابع من  .السالم
 1967ين المستقلة على حدود  بما فيها القدس الشرقية، وإقامة دولة فلسط1967حزيران عام 

الحدود، واألمن، والمياه، والمستوطنات، (وبعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضايا الوضع النهائي 
جاء ذلك أثناء  .استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات العالقة) والالجئين، والقدس واإلفراج عن األسرى

تحدة لعملية السالم، روبرت سيري، والقنصل الفرنسي لقاء عريقات مع مبعوث السكرتير العام لألمم الم
أن قضية األسرى والمعتقلين الفلسطينيين تعتبر من "وأكد عريقات  .العام فريدريك ديزانيو، كل على حدة

ضمن القضايا الوطنية األولى للشعب الفلسطيني، وأن اإلفراج عن أي معتقل فلسطيني وعودته إلى بيته 
نيا للشعب الفلسطيني، وأن هذا يقوي الشعب الفلسطيني، وليس هذا الفصيل أو وأهله يعتبر إنجازا وط

  ."ذاك
أو الرئيس محمود عباس، هو كالم مرفوض ' فتح'أن كل ما يروج له إسرائيليا كالقول تقوية "واعتبر 

جملة وتفصيال، حركة فتح وحركة حماس مثلهما مثل باقي الفصائل الفلسطينية تعمل جميعها من أجل 
وعلى صعيد اجتماع اللجنة الرباعية القادم، أشار عريقات إلى أن هذا يدخل في  ."ية واستقالل شعبناحر

إطار النقاش المستمر بين أعضاء الرباعية بشكل فردي أو جماعي مع منظمة التحرير الفلسطينية، 
افة النشاطات والعودة للمفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي تتطلب إلزام الحكومة اإلسرائيلية بوقف ك

  .1967االستيطانية بما يشمل القدس الشريف، وقبول مبدأ الدولتين على حدود 
  24/10/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعومات الفلسطينية 

  
  بتمديد مناقشات الطلب الفلسطيني في مجلس األمنالواليات المتحدة المالكي يتهم  .4

بتمديد مناقشات "ي رياض المالكي الواليات المتحدة اتهم وزير الخارجية الفلسطين:  وكاالت– السفير
اللجنة الفنية والقانونية في مجلس األمن الدولي في ما يتعلق بطلب عضوية دولة فلسطينية في األمم 

يبدو أن هناك رغبة لدى اإلدارة األميركية بتمديد المناقشات إلى "وقال المالكي . "المتحدة إلى أطول مدة
 11ا يسمح به القانون، وبالتالي هناك تخوف أن يستمر هذا النقاش إلى أبعد من أطول فترة ممكنة بم
نحن لدينا إمكانية واحدة في مثل هذه الحالة، فإذا ما شعرنا أن هناك ": وأضاف. "تشرين الثاني المقبل
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ن مماطلة من قبل أميركا لتمديد مثل هذه المناقشات، فسوف نطلب من إحدى دول مجلس األمن، وقد يكو
  ."لبنان، لطلب التصويت على مشروع القرار

وأشار المالكي، إلى أن هناك دوال جديدة غير دائمة العضوية ستدخل في األول من كانون الثاني المقبل 
وهذا سيغير أيضاً من التركيبة والمعادلة فيما يتعلق بمن سيصوت أو يمتنع في "إلى مجلس األمن الدولي، 

  ."لسطينيداخل المجلس على الطلب الف
  25/10/2011السفير، بيروت، 

  
  المحكمة العليا اإلسرائيلية تنوي إلغاء قرار إبعاد نواب القدس .5

الصادر في (أبلغت المحكمة العليا وزير الداخلية اإلسرائيلي نيتها إلغاء قراره :  خالد محمود- القدس
، وذلك على أساس )ئهم إلسرائيل بإلغائه إقامة النواب والوزير السابق بتهمة عدم وال30/6/2011تاريخ 

أن القانون اإلسرائيلي ال يتضمن أي تفويض صريح ومفصل يعطي الوزير هذه الصالحية، كما جاء في 
 يوماً للرد من 90وقد أمهلت المحكمة وزير الداخلية  .القرار األولي الذي صدر عن قاض المحكمة العليا
 . اليوم لعدم اتخاذه القرار المذكورأجل إعطاء تبريرات مقنعة غير التي قدمها حتى

وفي تعقيبهم على قرار المحكمة العليا أعرب النواب والوزير السابق في بيان صحفي عن ارتياحهما 
 الصحيح، وأكدوا أن حق المقدسيين في مدينتهم حق االتجاهاألولي لهذا القرار، واعتبروه خطوة في 

 وسياساتها المسعورة الهادفة إلى تطهير المدينة حتاللاالأصيل ال يتزعزع وال يغير فيه تغول سلطات 
 .عرقياً وتفريغها من سكانها األصليين

وأضاف نواب القدس والوزير السابق أن قرار العليا وإن أتى متأخراً لكن فيه تصحيح ولو بالحد األدنى 
من .  النواب المقدسيينلمسيرة طويلة من السلبيات والتراجعات على المستوى القضائي فيما يتعلق بقضية

عرفة أنهما ماضيان في اعتصامهما في خيمة النواب في مقر  جهة أخرى أكد النائب طوطح والوزير أبو
طير واألستاذ   للنائبين الشيخ محمد أبواإلسرائيلية اختطاف السلطات بثنيهماالصليب األحمر، وأنه ال 

 481 قبل االعتصامما الذي لم ينقطع منذ بدء أحمد عطون، وأنهما يباركان دعم وتأييد المقدسيين له
  .يوماً

  24/10/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

  أحالم التميمي شكلت حالة إلهام لجيل نسائي كامل في شعبنا وأمتنا: بحر .6
 أحمد بحر، النائب األول لرئيس المجلس التشريعي، أن األسيرة المحررة أحالم التميمي .دأكد : غزة

أة الفلسطينية المجاهدة والمقاومة التي كسرت إرادة االحتالل ومرغت أنفه في تراب شكلت رمزا للمر
الهزيمة والعار، مشيرا إلى أن المرأة الفلسطينية صنعت تاريخ وأمجاد شعبها جنبا إلى جنب مع الرجل 

في المهرجان وأكد بحر، خالل كلمة ألقاها عبر الهاتف  .في كافة المحطات الوطنية والكفاحية الفلسطينية
الحركة اإلسالمية في األردن احتفاء بتحرير األسيرة ) 10-24(التكريمي الحاشد الذي أقامته اإلثنين 

أحالم التميمي، أن أحالم باتت تشكل حالة إلهام وتأس واقتداء لجيل كامل في الفتيات والنساء في شعبنا 
حياتها من فداء وعطاء وتضحيات، هي وأخواتها الفلسطيني وأمتنا العربية واإلسالمية، وأن ما جادت به 

ورفيقاتها الالتي خضن معترك المقاومة ضد االحتالل، أحرى أن يكتب بماء الذهب ويدون بمداد من 
  ".نور في سجل الخالدين والعظماء من أبناء شعبنا وأمتنا
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ي المعاصر دون أن ينقص تعتبر الصفقة األهم في التاريخ الفلسطين" الوفاء لألحرار"وقال بحر إن صفقة 
ذلك من أهمية الصفقات السابقة جميعا، مؤكدا أن الصفقة تشكل إنجازا وطنيا وسياسيا وأمنيا بكل 

الصهيوني التي وضعتها حكومة االحتالل لمنع اإلفراج عن " الفيتو"المقاييس، وأنها أسقطت كل أشكال 
   .العزة والكرامة واالنتصارات بفضل اهللاألسرى، وعبدت الطريق أمام مرحلة جديدة ملؤها 

  24/10/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  ليبرمان يتحدث بعقلية الغاب: حمادنمر  .7
قال نمر حماد المستشار السياسي للرئيس محمود عباس، مساء االثنين، إن وزير الخارجية : رام اهللا

ردا على تصريحات قال ليبرمان فيها إن الرئيس اإلسرائيلي افيغدور ليبرمان يتحدث بعقلية الغاب، وذلك 
، إن "صوت فلسطين"وأضاف حماد، في تصريحات لـ .عباس عقبة أمام عملية السالم ويجب إزالته

، "العقلية البلطجية والهمجية'"، التي وصفها بـ"تدل على العقلية التي تحكم إسرائيل"تصريحات ليبرمان 
إنه يجب أخذ الحذر، وخاصة "وقال  ."ون شخصا كليبرمان ليمثلهمأن يختار اإلسرائيلي"معربا عن أسفه 

، مذكرا بما قاله نتنياهو إن الرئيس عباس أخطر رجل فلسطيني على "إن مثل هذه التصريحات تتكرر
  .إسرائيل ألنه يتحدث بنعومة ويكسب العالم ويتمسك بالثوابت

يس عباس وليست السياسية الفلسطينية، وإنما العقبة أمام تقدم عملية السالم ليست الرئ"وتابع حماد أن 
، التي وصفها "السياسة اإلسرائيلية وتصريحات ليبرمان التي تعكس حقيقة هذه السياسة المتعجرفة

ومن  .، داعيا المجتمع الدولي ووزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون إلدانتها"عقلية الغاب"بـ
طاني الجديد إلقامة أربعة أالف وحدة استيطانية في القدس جانب آخر، اعتبر حماد المخطط االستي

  .المحتلة بالصفعة للجنة الرباعية الدولية
  24/10/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعومات الفلسطينية 

  
  حصار غزة سيرفع بفضل الربيع العربي: فتحي حماد .8

ينية المقالة في غزة فتحي حماد كشف وزير الداخلية واألمن الوطني في الحكومة الفلسط: ضياء الكحلوت
، مؤكداً أن طعن أول عرض إسرائيلي قدم عبر الوسيط المصري مقابل الجندي األسير جلعاد شالي

وقال حماد، الذي يعد من أبرز قادة حماس، في حوار مع  .حماس رفضته، وأصرت على مطالبها
 أصحاب المحكوميات القليلة مقابل  أسيرا من50، إن إسرائيل قدمت عرضاً يقضي باإلفراج عن "السفير"

وشدد . ، وأن حماس أصرت على المطالب التي وردت في بيان كتائب القسام األول عن األسرطشالي
على أن حماس حققت معظم مطالبها من صفقة التبادل، وأن من سيبعد إلى الخارج سيعود الحقاً إلى 

بينه وبين عائلته ومد جسور العالقة مع أرض الوطن، وستقوم حكومته وحركة حماس بتسهيل التواصل 
ال نطلب من عدونا أن يرفع الحصار عنا، نحن من يرفعه . الحصار في طريقه للتفكك وقال إن .اآلخرين

واالحتالل مرغماً سيرفعه، والربيع العربي باعتقادي لن يسمح للوضع الفلسطيني ولغزة أن تبقى على ما 
  :الع على نص الحوار ولالط.هي عليه من حصار وتجويع وحرب

=ChannelId&6882=articleId&1987=EditionId?aspx.Article/com.assafir.www://http
%84%9D%7A%8D%20%1A%8D%7A%8D%A8%9D%6B%8D=%Author&47006

AA%8D%88%9D%84%9D%AD%8D%83%9D  
  25/10/2011السفير، بيروت، 



  

  

 
 

  

            9ص                                     2303:                العدد25/10/2011اء الثالث :التاريخ

  
   مليون يورو1.5السلطة والحكومة االيرلندية توقعان اتفاقية منحة بقيمة  .9

 مليون 5 .1ية دعم مالي بقيمة ، أمس، اتفاقاأليرلنديةوقعت السلطة الفلسطينية مع الحكومة : د ب أ
وقال رئيس حكومة تصريف األعمال في السلطة الفلسطينية سالم فياض الذي ). مليوني دوالر(يورو 

وقع االتفاقية عن الجانب الفلسطيني مع ممثل إيرلندا لدى السلطة جيمس كارول إن مليون يورو من هذه 
تخصيص نصف مليون يورو لدعم جهود المنحة سيخصص لدعم أجور موظفي السلطة، فيما سيتم 

  .السلطة في توفير المساعدات االجتماعية
 أيرلنداأشاد فياض في كلمة له خالل توقيع االتفاقية في رام اهللا بالضفة الغربية بالدعم الذي تقدمه و

اوز للسلطة الفلسطينية على الصعيدين المادي والسياسي، مشيراً إلى أن هذه المنحة ستمكن السلطة من تج
  .األزمات المالية التي لطالما عطلت جهودها

  25/10/2011الخليج، الشارقة، 
  

  فتحي حماد يشارك فتح باحتفال أسراها المحررين في غزة .10
شارك وزير الداخلية واألمن الوطني في حكومة غزة فتحي حماد وعدد من قادة :  الدستور–غزة 

حد احتفاء بأسراها المحررين ضمن صفقة تبادل األجهزة األمنية في حفل أقامته حركة فتح مساء األ
  .األسرى

أقول في هذا المقام الذي "ورحب حماد في الحفل الذي رفعت فيه رايات حركة فتح بالحضور، وقال 
يجسد الوحدة إن صفقة وفاء األحرار جسدت الوحدة الوطنية ومثلت انتصارا عسكريا وأمنيا وتفاوضيا 

هذه الصفقة كان لها لون آخر فكانت على "وأضاف أن . ها لن تكون األخيرة، مشددا على أن"فلسطينيا
وقال حماد إن منحنى النصر صاعد وذلك يحتاج . "أرض فلسطينية وبأيد فلسطينية ومفاوضين فلسطينيين

  ."المزيد من الدماء والوحدة الوطنية والعطاء والحفاظ على الثوابت الفلسطينية
  25/10/2011الدستور، عمان، 

  
  خالل صفقة تبادل األسرى" إسرائيل"اتصاالت مباشرة مع أو  سرية بنود نفي وجودت حماس .11

عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة ، أن كاالتنقالً عن الو 24/10/2011 فلسطين اون الين، ذكرت
ى التي صالح البردويل، نفى األنباء التي تحدثت عن أن إتمام صفقة تبادل األسر. د" حماس"اإلسالمية 

  . قد تم من خالل اتصاالت مباشرة بين الجانبين) إسرائيل(و" حماس"تم التوصل إليها بين 
، أن كافة االتصاالت مع الجانب 2011-10-24وأكد البردويل في تصريحات صحفية، االثنين 

 تم وأوضح أن التوقيع النهائي أيضا على الصفقة. اإلسرائيلي كانت غير مباشرة وعبر الوسيط المصري
ومصر " حماس"ومصر واألخرى وقعت عليها ) إسرائيل(عبر ورقتين منفصلتين، إحداهما وقعت عليها 

  . حتى ال يكون هناك أي اتصال مباشر مع الجانب اإلسرائيلي
) إسرائيل(إن : "ورفض التهديدات اإلسرائيلية باغتيال األسرى المحررين في الضفة والقطاع، وقال

العربي على الهزيمة، وعندما شعرت بمرارة الهزيمة، تحاول اآلن الرد من تعودت على برمجة العقل 
  ". خالل أساليب بربرية دموية

  معايير إنسانية 
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وحول الدعوات اإلسرائيلية إلطالق سراح أسرى فتح ضمن المرحلة الثانية من صفقة التبادل، قال 
سانية، وأهمها أن تكون المرحلة إن حماس عندما عقدت الصفقة وضعت معايير وطنية وإن: "البردويل

الثانية مشتملة على كبار السن والذين قضوا جزءا كبيرا من محكومياتهم خلف القضبان وان يكونوا من 
  ". جميع الفصائل

تحاول االنتقام لذاتها عبر محاوالت شق الصف الفلسطيني خاصة أن هذه ) إسرائيل(إن : "وأضاف
تحاول شق الصف الفلسطيني من خالل ) إسرائيل(وأوضح أن ". الصفقة اعتبرت عيدا وطنيا فلسطينيا

حث األجهزة األمنية في الضفة الغربية على اعتقال بعض األسرى المحررين أو من خالل تصريحات 
  . لبعض المسئولين اإلسرائيليين التي تركز على أن المرحلة الثانية للصفقة ستكون من نصيب أسرى فتح

بهذا االتفاق فإنها ستدفع الثمن غاليا في الوقت المناسب ألنها تحاول بذلك أن ) يلإسرائ(ذا لعبت ‘: "وتابع
، معربا في الوقت ذاته عن أمله في أن تتم الصفقة كما تم "تؤجج نار الخالف بين أبناء الشعب الفلسطيني

  . باالتفاق) إسرائيل(التوقيع عليها وان ال تنكث 
ة على اختيار األسماء ويجب أن تتحمل التزاماتها وان تكون وأشار إلى أن مصر هي الراعية والمشرف

واعية بأن الجانب اإلسرائيلي قد يتالعب لذلك عليها االنتباه بأن تكون هذه األسماء من جميع الفصائل 
  . وملبية لكافة المعايير حسب الجزء األول من الصفقة

  صراع مفتوح 
إن : "ائيليين إلطالق سراح األسرى، قال البردويلستأسر مستقبال جنود إسر" حماس"وفيما إذا كانت 

  ". الصراع مفتوح مع دولة االحتالل، واألسر هو احد أوجه هذه المعارك وهو أمر وارد بشدة
أن " حماس"وبخصوص التصريحات اإلسرائيلية حول قبولها بحل السلطة الفلسطينية؛ أكد القيادي في 

، وترفض رفضا تاما حلها، بل هددت عباس "سلطة إدارية"أكثر حرصا على وجود السلطة كـ) إسرائيل(
في حال حلها أن يكون مصيره كمصير الرئيس الراحل ياسر عرفات، لذلك هي حريصة على وجودها 

  . بصورة مطلقة
رفع الحصار عن غزة رغم إطالق سراح شاليط، مدعية أن استمرار عمل ) إسرائيل(وحول رفض 

ل أن االنفاق كانت نتيجة للحصار وليست مسببا له، والموقف األنفاق هو السبب، أوضح البردوي
اإلسرائيلي في حالة استمرار رفض رفع الحصار سيكون اضعف بكثير أمام العالم وستكون هذه الدولة 

  ". معزولة أكثر
عضو المكتـب   أن جيهان الحسينينقالً عن مراسلتها القاهرة من  25/10/2011 الحياة، لندن،   وأضافت
عزت الرشق نفى وجود بنود سرية في صفقة تبادل األسرى تم التوصل إليها،             » حماس«لحركة  السياسي  

ومواقعها فـي   » حماس«العبري في شأن معلومات عن تغيير استراتيجية        » دبكا«واصفاً ما ذكره موقع     
 هذه األكاذيب ال تنطلي على أصغر طفل فلـسطيني        «: »الحياة«، وقال لـ    »محض أكاذيب «المنطقة بأنه   

إن «: وأكد أنه لم يحدث أي لقاء مع أي مسؤول أميركي على أي مستوى كان، مضيفاً              . »من أبناء شعبنا  
مجمل ما تم نشره في هذا الموقع هو فبركات من أجل خدمة أغراض إسرائيل وأميركا وحروبهـا فـي                   

  .»المنطقة
ود حماس ومقر ال يوجد أي تغيير على وج«: من دمشق، قال» حماس«وعلى صعيد نقل مقر قيادة 

الحركة لم تبحث ولن تبحث عن مقار بديلة لوجودها الحالي في دمشق، «، مؤكداً أن »قيادتها في دمشق
  .»وبالتالي فليس هناك أي تغيير على وجودنا في دمشق
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وليس هناك أي تغيير طرأ على العالقة ... عالقة حماس بإيران متينة وراسخة «وشدد الرشق على أن 
 ورأى أن الحديث عن دعم أميركي للحركة هو ادعاء إعالمي سخيف، مستنكراً ومبدياً .»في ما بينهما

تناقش نقل مقارها مع إدارة أميركية منحازة » حماس«دهشته إزاء ما ورد في الموقع المذكور بأن 
  .بالكامل إلسرائيل، وتقف ضد طموحات الشعب الفلسطيني وتطلعاته

 
  لمكان الذي تم احتجاز شاليط فيهحماس لن تفصح عن ا: صالح العاروري .12

أعلن صالح العاروري مسؤول ملف األسرى في حركة حماس أن حركته لن تفصح عن المكـان                 :غزة
الذي تم احتجاز الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط فيه طوال فترة أسره خالل السنوات الخمس والنـصف                

طها وسياستها األمنية، مشددا علـى أن  قال العاروري إن حركته حريصة جدا على إخفاء خط    و. الماضية
وأوضح العاروري أنـه مـا دام       . المكان الذي يحتجز فيه شاليط سيظل سرا ولن يتم اإلعالن عنه مطلقا           

األسرى الفلسطينيون في السجون اإلسرائيلية فإن كل الخيارات متاحة من أجـل العمـل علـى إطـالق         
  .سراحهم

 25/10/2011الشرق األوسط، لندن، 
 

   االلتزام بتنفيذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل األسرىعلىاالحتالل مجبر : الحية .13
أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور خليل : وكاالتوال محمد المنيراوي - شمال القطاع

على هامش مأدبة الغداء، أن االحتالل مجبر على االلتزام " فلسطين"الحية، في تصريحات خاصة بـ
مرحلة الثانية من صفقة تبادل األسرى بالجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط، مشيراً إلى أنه تم االتفاق بتنفيذ ال

  . على شروط ومعايير الستكمال التنفيذ
تصريحات جوفاء لن "وقلل الحية من شأن تصريحات االحتالل حول تصفية المحررين، معتبرا أنها 

  ". ت في كل المواجهات مع العدو اإلسرائيليتخيف الشعب الفلسطيني الذي صبر وقدم التضحيا
إن جرائم االحتالل في األساس لم تتوقف ضد الشعب الفلسطيني منذ احتالله لفلسطين عام :" وقال

تنم "، مؤكداً أن تهديدات االحتالل "، ولم تتوقف التهديدات والتوعدات ضد المقاومة والفلسطينيين1948
  ". عن عقلية إرهابية وإجرامية

نحن قضيتنا عادلة، وعدونا عدو استئصالي من حقنا الدفاع عن أنفسنا بكل ما نملك، ولن :" فوأضا
  ".نخضع ألي تهديد فأعمارنا مكتوبة ومقدرة

  24/10/2011فلسطين اون الين، 
  

   من الوصول إلى رام اهللا يعكس عقلية االنقسام"الثوري"منع حماس أعضاء : فتح .14
أجهزة حماس أعضاء المجلس الثوري للحركة من الوصول إلى رام اهللا اعتبرت حركة فتح منع : رام اهللا

للمشاركة في الدورة السابعة دليالً على مدى النهج االنقسامي لدى قيادات متنفذة في قطاع غزة ويدحض 
  .دعواتهم للمصالحة التي أثبتت إجراءاتهم بحق أعضاء الثوري أنها مجرد دعايات كالمية

أن » :باسم الحركة اسامة القواسمي في بيان صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافةوقال الناطق اإلعالمي 
تصرفات حماس بغزة تقطع الشك باليقين على رغبة شديدة لمجموعة قيادات من حماس في التمسك 
بسلطتها الالشرعية في غزة، مشيرا إلى مسعى هذه القيادات لتوتير األجواء الفلسطينية الداخلية قبيل لقاء 

  .ئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعلالر
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ورأى القواسمي أن إجراءات أمن حماس تدلل على انعدام المسؤولية تجاه قضية المصالحة، حيث 
حمالت إعالمية مفبركة متساوقة مع الهجمة اإلسرائيلية على القيادة الفلسطينية، للنيل من الموقف 

  .أبو مازن في األمم المتحدةالسياسي الذي عبر عنه الرئيس 
إننا نؤكد بأن الشعب الفلسطيني الذي عبر عن وحدته الوطنية بدعمه الالمحدود للرئيس محمود : وقال

عباس في األمم المتحدة واستقبال األسرى المحررين يرفض بالمطلق إجراءات حماس واإلصغاء ألبواق 
  .إعالمية تستهدف وحدة الشعب وقواه الوطنية

  25/10/2011لجديدة، رام اهللا، الحياة ا
  

  األمنيالوضع " خربطة" مخيم عين الحلوة يعملون على في أشخاصوجود : "اللينو" .15
ان لدى ) اللينو(أكد قائد الكفاح المسلح الفلسطيني في لبنان العقيد محمود عيسى : رأفت نعيم -صيدا 

الوضع االمني داخل " ربطةخ"جهازه معلومات عن وجود اشخاص في مخيم عين الحلوة يعملون على 
  .المخيم، وانهم تحت المراقبة حاليا

، الخوض في هوية وانتماءات هؤالء األشخاص، استبعد ان "المستقبل"واذ رفض عيسى، في حديث الى 
أنصار "يكون هناك رابط بين األحداث األمنية األخيرة في المخيم وبين بيان وزع فيه مؤخرا ذيل بتوقيع 

محاسبة ومعاقبة المخلين باآلداب االسالمية ومن يتسبب بالفلتان األخالقي في المخيم، يتوعد ب" االسالم
  .معتبرا أن االشكاالت األمنية التي وقعت ناجمة عن مشاكل فردية وشخصية 

وكان الوضع األمني في عين الحلوة عاد مجددا الى الواجهة اثر تصاعد وتيرة الحوادث األمنية المتفرقة 
ان آخرها ليل األحد االثنين انفجار قنبلتين، األولى في حي الصفصاف، والثانية اثر اشكال داخل احيائه ك

عائلي بدأ خارج المخيم وتطور داخله في سوق الخضار الى إلقاء القنبلة واطالق نار ادى الى سقوط 
 .جريحين 

  25/10/2011المستقبل، بيروت، 
  

  اع رأسا على عقب دولة وستقلب األوضإرهابتهديدات ليبرمان : فتح .16
مواقف الحكومة اإلسرائيلية التي عبر عنها ) فتح(اعتبرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني : رام اهللا

إن الرئيس عباس عقبة أمام عملية 'بوضوح وزير الخارجية اإلسرائيلي افيغدور ليبرمان التي قال فيها 
  .، إرهاب دولة تمارسه حكومة االحتالل'السالم ويجب إزالته

إن أي مساس 'وقالت الحركة، في بيان صادر عن مفوضية اإلعالم والثقافة، مساء اليوم االثنين، 
  .'بالرئيس محمود عباس سيقلب األوضاع في المنطقة رأسا على عقب

إن موقف ليبرمان المعلن أتى تتويجا لعملية منظمة 'وقال الناطق اإلعالمي باسم الحركة أحمد عساف 
داف الرئيس، بدأت بتشويه المواقف الحقيقية للرئيس من عملية السالم، مرورا وممنهجة تمهد السته

بمقولة إنه األخطر على إسرائيل، ليتوجها ليبرمان اليوم، بالقول إن الرئيس عقبة في طريق السالم يجب 
  .'إزالتها

  24/10/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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  "وفاء األحرار" بيروت بمناسبة عملية  فياستقبالحفل حماس تقيم  .17
بمناسبة عملية تبادل األسرى وتحرير أكثر من ألف أسير فلسطيني، أقامت حركة المقاومة : بيروت

 حماس في لبنان حفل استقبال رسمي حضره عدد من النواب والشخصيات السياسية -اإلسالمية 
، في فندق 24/10/2011مساء أمس اإلثنين في وذلك . والحزبية والرسمية والعسكرية واألمنية والدينية

  .السفير في بيروت
تأتي لتؤكد » وفاء األحرار«وتحدث في االحتفال ممثل الحركة في لبنان علي بركة الذي قال إن عملية 

توفيق اهللا ثم صمود شعبنا وثبات المقاومة «على صدقية نهج المقاومة، راداً الفضل في نجاح العملية إلى 
  ..»ان الصهيوني على غزةوفشل العدو

وأكد بركة على أن تحقيق هذا اإلنجاز هو فرصة تاريخية لتوحيد الصف الفلسطيني وتحقيق الوحدة 
أثبت أن العدو ال يفهم إال لغة القوة، وقد «مشدداً على أن هذا االنتصار .. الوطنية وتنفيذ اتفاق المصالحة

  .. »رأى شعبنا نتيجة المفاوضات على مدى عشرين عاماً
فرحتنا ستبقى منقوصة حتى يتم اإلفراج عن جميع األسرى في سجون االحتالل «واعتبر بركة أن 

  »..ونعاهد اهللا أوالً ثم أسرانا وضعبنا أن نعمل على اإلفراج عن كل األسرى في سجون االحتالل
الستقالل، وما عملية طريقنا وسبيلنا للتحرير والعودة وا«وأكد ممثل الحركة في لبنان أن المقاومة ستبقى 

  . وفاء األحرار إال خطوة على طريق تحرير األسرى والقدس وكل فلسطين
  25/10/2011موقع الجئ نت، 

  
  حماس تعزي تركيا في مصابها بضحايا الزلزال وتتضامن مع منكوبيه .18

وع عن تألمها لما أصاب الشعب التركي العزيز من وق" حماس"عبرت حركة المقاومة اإلسالمية : دمشق
  .مئات الضحايا والجرحى جراء الزلزال الذي وقع جنوب شرق البالد

، )10-24(نسخة منها اإلثنين " المركز الفلسطيني لإلعالم"في برقية مواساة، تلقى " حماس"و تقدمت 
كما عبرت  .، وألسر الضحايا الذين فقدوا أبناءهم)حكومة وشعبا(بالتعزية الخالصة والمواساة لتركيا 

 عن تضامنها مع المنكوبين، متوجهة بالدعاء هللا العلي القدير بالرحمة لمن قضوا، والشفاء العاجل الحركة
 بمقياس ريختر، قد ضرب إقليم فان شرق تركيا أمس األحد، مخلّفًا 7.2وكان زلزال بقوة  .للجرحى

  .  مصابا1100 قتيلًا و217
  24/10/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  في ضحايا الزلزال يقدم تعازيه  نتنياهو :مكتب أردوغان .19

قال مكتب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيـامين              : وكاالت
 شخصا في   279نتنياهو اتصل باألول هاتفيا االثنين ليقدم تعازيه في ضحايا الزلزال الذي أدى إلى مقتل               

تب أردوغان في بيان أن نتنياهو قال في االتصال الهـاتفي           وأضاف مك  .شرق تركيا، وعرض المساعدة   
  .ولم يدل مكتب نتنياهو على الفور بأي تعليق. إن إسرائيل مستعدة لمساعدة تركيا

وكان وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك قال األحد إن تركيا رفضت عرضا قدمته إسرائيل من أجـل                 
  .المساعدة في عمليات اإلنقاذ
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لرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز محادثة هاتفية مع نظيره التركي عبد اهللا غـل قـدم فيهـا                 كما أجرى ا  
  .تعازيه في قتلى الزلزال

  24/10/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
 

  نتنياهو يأمر بتحقيق المساواة في مكافحة الجريمة بين العرب واليهود .20
بين اليهود، ولكنها   % 17 الجريمة انخفضت بنسبة     بعد نشر تقرير للشرطة اإلسرائيلية يفيد بأن      : تل أبيب 

ارتفعت بنسبة عالية في الوسط العربي، أصدر رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنيـاهو، تعليماتـه               
. لوزير الشرطة، يتسحاق أهرنوفتش، بأن يسعى للمساواة في مكافحة الجريمة ما بين اليهـود والعـرب               

  .»في إسرائيل قانون واحد ونظاما عمل مختلفان في الوقت نفسهليس من المعقول أن يسود «: وقال
وقال نتنياهو، في بيان عممه أمس الناطق بلسانه، إن المساواة التي يقصدها هي في إجـراءات فـرض                  

  .القانون وكذلك في خدمات الشرطة المقدمة للمواطنين
ن، الذي أظهر نسبة عالية للجريمة      وكان نتنياهو يعلق بذلك على تقرير مفتش الشرطة العام، دودي كوه          

، تزيد بكثير عن نسبتهم من السكان، ففي حين         )48فلسطينيي  (في صفوف المواطنين العرب في إسرائيل       
فقط في الشهر األخير    % (51من سكان إسرائيل، تبلغ نسبتهم في جرائم القتل         % 17.5تبلغ نسبة العرب    
% 48ار بشكل غير قانوني في إسرائيل، ونـسبة         في حوادث إطالق الن   % 80ونسبة  ) قتل ستة أشخاص  

والغالبية الساحقة من رؤساء البلـديات      . من حوادث السطو والسرقة   % 52من حوادث إشعال الحرائق، و    
  .العرب في إسرائيل مهددون بالقتل، مما يستدعي حمايتهم الدائمة

 والحكومة بالمـسؤولية عـن      وكان النواب العرب في الكنيست اإلسرائيلي قد سارعوا إلى اتهام الشرطة          
تفاقم الجريمة في الوسط العربي، قائلين إن سياسة التمييز تجاه العرب، التي تجعل نـسبة الفقـر نحـو                   

، وتؤدي إلى تراجع التعليم وغياب المرافق الشبابية، كلها ومعها غياب الشرطة، تؤدي إلى إيجـاد                45%
  .أرضية صالحة لنمو الجريمة

 25/10/2011، الشرق األوسط، لندن
 

   ورحيله نعمة"إسرائيل"ـ األسوأ بالنسبة لالرئيسعباس : ليبرمان .21
هاجم وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان مـساء أمـس اإلثنـين،            :  برهوم جرايسي  -الناصرة  

الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ابو مازن، وقال في لقاء مع الصحافيين في وزارته، إن عبـاس هـو                  
  .وأ بالنسبة إلسرائيل، ورحيله عن السلطة نعمة، وكل شخص بديل له سيكون أفضل منهالرئيس االس

وقال ليبرمان، إن العقبة الوحيدة في الطريق للمفاوضات مع الفلسطينيين، التي باإلمكان إزالتهـا، هـو                
  .رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن

تيح؟، إنه ليس تهديدا إنها نعمة، يا ليت يفعل هـذا           يهدد بتسليم المفا  ) ابو مازن (هل  "وتابع ليبرمان قائال،    
أخيرا، كل من سيأتي مكانه سيكون أفضل منه بكثير، ففي هذه المرحلة ما هـو واضـح أنـه مـشغول          

  ".بأجندته الشخصية
وادعى ليبرمان أن األمر األهم بالنسبة ألبو مازن هو مكانته في التاريخ وحاجته ألن يمضي ما تبقى من                  

  لقد رأى القذافي وبن علي ومبارك، وهو يفكر أوال بنفسه، هذا امـر إنـساني               "ار ورفاهية،   حياته بازده 
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جدا، ولكنه ال يساعد على الوصول إلى حل، إنه يريد أن يتم ذكره في التاريخ كمن أقام دولة فلـسطينية                    
  ".وتوصل إلى مصالحة بين الفلسطينيين

 25/10/2011، الغد، عمان
 

  ليفني ـ  خالفاً ل االسرىدلموفاز يؤيد صفقة تبا .22
الصهيوني شاؤول موفـاز مـن      ” الكنيست “ـعبر رئيس لجنة الخارجية والحرب التابعة ل      : )آي.بي.يو(

، وذلك خالفاً لموقـف     ”حماس“وحركة  ” إسرائيل“المعارض عن تأييده لصفقة التبادل بين       ” كاديما“حزب  
ة واعتبرت أنها ألحقت أضراراً استراتيجية      رئيسة الحزب تسيبي ليفني التي عبرت عن معارضتها للصفق        

هذه صفقة صعبة ومؤلمـة     “، أمس،   ”الكنيست“وقال موفاز في مداخلة في الهيئة العامة ل         . ”إسرائيل“ب  
المحـررين وإنمـا    ) األسـرى (ومملوءة بالمخاطر وهي تضع سابقة خطيرة، ليس فقط من حيث عـدد             

، في إشارة إلـى األسـرى       ”إسرائيليين“مواطنين  بخطورتهم، وهي سابقة أيضاً من حيث إطالق سراح         
رغم ذلك فقد أيدت الصفقة ألنه من دون أن تكون هنـاك            “وتابع  . 48المحررين الستة من فلسطينيي ال      

  .”لتحرير شاليت فإن هذا كان قراراً صحيحاً) عسكرية(طريقة أخرى 
  25/10/2011، الخليج، الشارقة

 
  في القاهرة وعمان من فتح مكاتب لحماس قلقة" إسرائيل" .23

عبر مسؤولون إسرائيليون كبار في أجهزة األمن أنهم قلقون من نية مـصر              :محمد جمال -القدس المحتلة 
واألردن السماح لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل وقيادة الحركة في دمشق بفتح مكاتب               

  .حسب تعبيرهم" إعطاء شرعية لإلرهاب"واعتبر المسؤولون األمنيون أن ذلك بمثابة . في القاهرة وعمان
" اإلخوان المـسلمين  "وقالت التقارير اإلسرائيلية إن األجهزة األمنية في إسرائيل والواليات المتحدة تتابع            

في الشرق األوسط، بادعاء أنها تتحدى األنظمة العربية القائمة، وتطرح نفسها كبديل لألنظمة في الـدول                
مني إسرائيلي، في أعقاب محاوالت حركة حماس فتح مكاتب للحركة في           وقال مصدر أ  . التي تنشط فيها  

عملية سلبية فـي    "القاهرة وعمان، إن مجرد فكرة استضافة قيادة حماس في مصر أو األردن تشير إلى               
، وأن األنظمة في األردن ومصر تعترف بتصاعد قوة اإلخوان المسلمين، خاصة وأن الواليـات               "المنطقة

دثات مكشوفة مع اإلخوان المسلمين في مصر، فإن األنظمة أيـضا تحـاول تلطيـف          المتحدة تجري محا  
  . األجواء

في " حركة إرهابية "كما نقل عن مسؤولين كبار في األجهزة األمنية قولها إن قرار مصر استضافة قيادة               
ذاتهـا  وأضافت المصادر   . أراضيها من شأنه أن يزعزع العالقات الحميمة مع أجهزة األمن في إسرائيل           

، وأنه ال يمكن االستخفاف بذلك،      "جلعاد شاليط "أن السلطات المصرية أبدت رغبة وعزيمة إلنهاء قضية         
على أراضيها يرتسم كإعطاء شرعية لحركة حماس وحكمهـا         " إرهابي"ولكن القرار بإقامة مركز قيادي      

  .في قطاع غزة والقبول بدور مهم لها في المنطقة قبل أن تعترف بإسرائيل
 25/10/2011، رق، الدوحةالش
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 لفلسطينيين هو من أحالم اليقظةلحق العودة :  المتحدةباألمم "لإسرائي"سفير  .24
ما زعم أنه اهتمام غير طبيعي من قبل العـالم          " رون بروسور "انتقد السفير اإلسرائيلي في األمم المتحدة       

ك آالف القتلى والجميع فقط يركـزون       بالصراع اإلسرائيلي الفلسطيني بينما المنطقة كلها تشتعل وأن هنا        
 .على قضية واحدة

إن كل دولة تصوت لصالح قيام دولة       "قائال  , وأضاف بروسور الذي كان يتحدث في مجلس األمن الدولي        
علـى حـد   , "فلسطينية تتحمل مسئولية نتائج ذلك ألن الحديث عن أمر سينتج عنه عدم استقرار وعنـف   

 .زعمه
اتصفت بالعنف والعدوانية في مجلس األمن خالل االجتماع الحاسم حـول           " بروسور"ويشار إلى ان كلمة     

 .الوضع في الشرق األوسط والمسألة الفلسطينية
إن هذه الخطوة األحادية الجانب من شـأنها أن ترفـع سـقف المراقبـة للـشعب                 "وتابع بروسور قائال    

تبارات الدبلوماسية هاجم السفير    ودون أي حفاظ على االع    ,  "الفلسطيني وأن شيئا على األرض لن يتغير      
اإلسرائيلي مجلس األمن بشدة والذي بسحب رأيه ال يضع على جدول أعماله إال صراع واحد في منطقة                 

 .مليئة بالصراعات
إن إدعاء الفلسطينيين بأن المستوطنات عقبة في طريق السالم         "قائال  , كما تطرق السفير إلى المستوطنات    

اريخي فهذه مجرد تذرعات فلسطينية من أجل عـدم العـودة إلـى طاولـة             هو بمثابة تخريف وتزييف ت    
علـى حـد    , "وان العقبة الحقيقية هي التمسك بحق العودة وعدم االعتراف بدولة إسـرائيل           , المفاوضات

 .زعمه
إن القيادة الفلسطينية ال تريد أن توضح لشعبها أن حق العودة هو من أحـالم اليقظـة وأن                  "ومضى قائال   

  ".هو تحطيم وتدمير دولة إسرائيلمفهومها 
  25/10/2011موقع عكا اون الين، 

 
  يمس نتنياهو" خطيرا" ينشر تقريرا االسرائيليمراقب الدولة  .25

العبرية النقاب اليوم االثنين عن عزم مراقب الدولة في إسرائيل          "معاريف  "كشفت صحيفة   : القدس المحتلة 
  .ل األسبوع القادمنشر تقرير وصف بالخطير خال" ميخاليند شتراوس"

وبحسب الصحيفة فإن تقرير المراقب وصف هذه المرة بالخطير جداً، بسبب تناوله ما يجري في ديـوان                 
حيث لم يكتفي المراقب بذلك فقد قام بعملية بحث تاريخية لفتـرة تـولي     " بنيامين نتنياهو "رئيس الحكومة   

مة السابقين في الفترة التـي تناولهـا        وتضيف الصحيفة فان جميع رؤساء الحكو      .رؤساء حكومة سابقين  
التقرير قاموا بعمليات تعيين لشخصيات في مناصب غير مناسبة وبمنأى عـن االعتبـارات والمقـاييس            

  .الرسمية المعمول بها حسب األصول وقوانين التوظيف
أن ومن المتوقع كذلك أن يوصي التقرير بتغيير معايير التوظيف والتعيين بشكل أساسي، ويؤكـد علـى                 
  .عدد الوظائف التي يستطيع رئيس الحكومة تشغيلها في مكتبه يحب أن تصل إلى  خمسة وظائف فقط

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك العدد األساسي المناط برئيس الحكومة تعيينه باألساس، ولكـن رؤسـاء                
 وكل ذلـك     وظيفة وبمسميات وظيفية مختلفة    50الحكومات المتعاقبة عملوا على زيادته حتى وصل إلى         

  .مفوض شؤون الوظائف الحكومة" هولندر"كان بمصادقة 
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وفي غضون ذلك عبر مكتب رئيس الحكومة عن بالغ غضبه من التقرير وتأثره السلبي منه وفي أعقاب                 
ذلك قام بإرسال إجابات مفصلة حول تساؤالت التقرير من أجل إيضاح واثبـات مـصداقية التعيينـات                 

إلى أن المكتب قام بتشكيل لجنة تقصي خاصة لفحـص األمـر برئاسـة              والوظائف في المكتب، إضافة     
  ".يوسي كوتشيك"

 25/10/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

   المقاومة رفض األسرى التوقيع على تعهد باالمتناع عنبعد باإلحباط أصيبالشاباك ": معاريف" .26

ابرات الداخلية اإلسـرائيلي  اإلسرائيلية في عددها الصادر أمس أن جهاز المخ » معاريف«ذكرت صحيفة   
» اإلرهاب«أصيب باإلحباط في أعقاب رفض غالبية األسرى التوقيع على تعهد باالمتناع عن             ) الشاباك(

ونقلـت  . بعد اإلفراج عنهم، على اعتبار أن إسرائيل كانت ملزمة بـاإلفراج عـنهم تحـت أي ظـرف                 
اؤه للتوقيع رفض ذلك، وقال إنه لـم        عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن أول أسير تم استدع         » معاريف«

يطلب إطالق سراحه في الصفقة، وإنه إذا كانت إسرائيل غير معنية بإطالق سراحه فإنه على اسـتعداد                 
وأضاف المصدر أن رفض التوقيع انتشر بين األسرى، في حـين أن ضـباط              . للتنازل عن الصفقة كلها   

وأوضحت الصحيفة أن ضباط    . كيف يردون على ذلك   الشاباك، الذين طالبوا األسرى بالتوقيع لم يعرفوا        
ـ    » الشاباك« في مواجهة الفلسطينيين لم يعتادوا على أن يقول لهم         » ملوك«الذين اعتادوا على التصرف ك

 .أحد ال، بسبب نفوذهم الكبير، إال أنهم استسلموا لألمر وقبلوا بعدم التوقيع
 25/10/2011، الشرق األوسط، لندن

 
   بتهمة تهريب مخدرات"عقيد" ضابط صهيوني برتبة اعتقال: الشرطة الصهيونية .27

ذكر مصدر في الشرطة الصهيونية أنه تم إلقاء القبض على ضابط كبير في الجيش الصهيوني               : الناصرة
بحوزته، والتـي تقـدر قيمتهـا       " الهيروين"برتبة عقيد، بعد أن تم اكتشاف كميات كبيرة من المخدرات           

  .بماليين الدوالرات
 اإلذاعة العبرية أن الضابط الصهيوني المذكور، الذي رفضت الرقابة العسكرية الكـشف عـن               وذكرت

وهو متفوق وحاصل على شـهادات أكاديميـة عليـا ويعمـل            " كريات مالخي "اسمه، من سكان منطقة     
  .محاضرا في الكليات العسكرية في الجامعات الصهيونية

ة أن الضابط المذكور ألقي القبض عليه على معبـر          العبري" يديعوت أحرونوت "وقالت اإلذاعة وصحيفة    
  .وهو قادم من مصر، وكانت كمية المخدرات بحوزته ساعة دخوله المعبر" كيرم تسور"

وأشارت مصادر الشرطة الصهيونية أن التحقيقات األولية تشير أن الضابط المذكور كان علـى عالقـة                
  . تعمل ما بين الكيان ومصر وكولومبيابشبكة من تجار المخدرات المحليين والدوليين، والتي

 24/10/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

   تجري تمريناً موسعاً يحاكي هزة أرضية مدمرة"إسرائيل": "يديعوت" .28
يحذر الخبراء في إسرائيل من هزة أرضية مدمرة يمكـن أن تـضرب             :  كامل ابراهيم  –القدس المحتلة   

ن هذا التهديد سيكون أحد األسس التي ستبنى عليها منـاورة الجبهـة             لذا فإ , إسرائيل في السنوات المقبلة   
  .والتي بدأ االستعداد لها في وزارة الجبهة الداخلية» 6نقطة تحول«الداخلية الموسعة 
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وذكرت صحيفة يديعوت احرونوت أن الجيش اإلسرائيلي سيشارك في هذه المناورة إلى جانب الـشرطة               
وجهات مـسؤولة عـن البنيـة       , والوزارات الحكومية المختلفة  , طفائيةونجمة داوود الحمراء وجهاز اال    

  . سلطة محلية120التحتية وأكثر من 
 25/10/2011، الرأي، عمان

 
   اقرار معايير لتقييد الصفقات المقبلةيرفض" الكنيست"رئيس  .29

جـل  اإلسرائيلي روفين ريفلين إقرار معايير جديدة إلجـراء مفاوضـات مـن أ    " الكنيست"رفض رئيس   
  . اإلفراج عن أسرى من خالل عملية تشريع في الكنيست

، من االنعكاسات السلبية التي قـد تترتـب         2011-10-24وحذر ريفلين في مقابلة إذاعية اليوم اإلثنين        
: وقال . على إلغاء أو تعديل مثل هذا القانون إذا وقعت عملية أسر جديدة لجنود إسرائيليين في المستقبل               

  ". د على حرية تصرف الحكومة اإلسرائيلية في إطار نظام ديمقراطي برلمانيال يجوز فرض قيو"
يذكر أن حكومة االحتالل رضخت لشروط المقاومة الفلسطينية من أجل تحرير جنديها األسير في قطاع               

  .غزة بعد خمسة أعوام على أسره وعجزها المطلق في استعادته بالطرق العسكرية واإلستخباراتية
 25/10/2011، أون الينموقع فلسطين 

  
 صدامات حادة بين اليهود العلمانيين والمتدينين في القدس .30

اندلعت الليلة الماضية صدامات حادة بين اليهود العلمانيين والمتدينين في أحدى أحياء القدس الذي يقطنه               
 .اليهود، وشوهد انتشار مكثف لعناصر من أفراد الشرطة اإلسرائيلية في المكان لفض الصدمات

وأفيد أن الصدم نشأ على خلفية وصول عدد من اليهود العلمانيين إلى الحي الذي يقطنه اليهود في مدينة                  
القدس لالحتجاج على الفصل بين النساء والرجال في بعض شوارع الحي وذلك خالفا لقـرار محكمـة                 

 .العدل العليا في إسرائيل
ي الحي القوا الحجارة والزجاجـات باتجـاه أفـراد          يشار إلى أن اإلسرائيليين المتدينين الذين يسكنون ف       

الشرطة اإلسرائيلية مما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح طفيفة، وقامت الشرطة بتفريـق المـشاغبين                
  .واعتقلت احدهم على ذمة التحقيق

  23/10/2011موقع عكا اون الين، 
  

 "جبي الثمن" في عمليات المستوطنيناتهام جندي بمساعدة  .31
شرطة العسكرية أمس جندي من الجيش اإلسرائيلي باشتباه أنه سرب معلومـات مـن داخـل                اعتقلت ال 

علما أن الجندي يخدم في لواء شمال الضفة الموسع وهو يقيم في المنطقة             , الجيش لعناصر يمينية متطرفة   
 أن الجندي المذكور كان على اتصال مع عناصـر فـي      " إسرائيل اليوم "وذكرت صحيفة    .التي يخدم فيها  

وبذلك سـاعد فـي     , أوساط المستوطنين ونقل لهم معلومات عن عمليات الجيش اإلسرائيلي في المنطقة          
التـي ينفـذها المـستوطنين ضـد        , "جبي الـثمن  "تشويش عمليات الجيش في المنطقة والقيام بعمليات        

  .الفلسطينيين وممتلكاتهم
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شتباه بالمساعدة فـي عمليـات      وأوضحت مصادر في الجيش أن الحديث يدور عن قضية خطيرة بعد اال           

 .إرهابية يهودية
  25/10/2011موقع عكا اون الين، 

  
   وحدة استيطانية بالقدس1400المصادقة على إقامة .. آالفأربعةضمن مخطط لبناء  .32

 1400حكومة االحتالل اإلسرائيلي صادقت على بناء ، أن 24/11/2011، موقع فلسطين أون اليننشر 
  . ديسمبر الماضي/ وبي القدس المحتلة في كانون األولوحدة استيطانية جديدة جن

وافقت ) إسرائيل(في " لجنة التخطيط والبناء"العبرية، أن ما تسمى " يديعوت أحرونوت"وكشفت صحيفة 
 وحدة استيطانية جديدة في هذه المنطقة للحد من أزمة 4000على بناء هذه الوحدات، ضمن خطة لبناء 

  ). رائيلإس(السكن التي تعاني منها 
، أن هذا المشروع االستيطاني الجديد 2011-10-24وادعت الصحيفة في عددها الصادر، الخميس 

  . 1997 منذ عام 67سيكون أول حي يهودي جديد سيقام خارج أراضي عام 
جفعات ( يديعوت ذكرت أن البناء سيكون في منطقة، أن 24/10/2011موقع عكا أون الين، وأضاف 
وأوضحت الصحيفة أن مشروع البناء سيتم على ثالثة مراحل،  .جنوب القدس" رةتلة الطيا) "همطوس

 549 وحده استيطانية، وفي المرحلة الثانية سيتم بناء 2610حيث أن المرحلة األولى ستتضمن بناء 
  . وحدة استيطانية جديدة813وحدة استيطانية، أما المرحلة الثالثة فسيتم فيها بناء 

إن نصف األراضي التي سيتم " :قولها تعقيباً على قرار الحكومة" السالم اآلن"ونقلت الصحيفة عن حركة 
عليها البناء، تقع في ملكية السلطة الفلسطينية، وكان من المقرر استغاللها في توسعة قرية بيت صفافا 

، وستسحق جميع فرص التقاء إن خطة البناء تعد صفعة في وجه أبو مازن" :وتابعت الحركة ".الفلسطينية
الجانبين على طاولة المفاوضات، كما أنها تعزز من موقف حركة حماس، التي تدعم موقف المواجهة 

  ".العنيفة مع إسرائيل
ويشار إلى أن هذه هي المرة األولى التي يتم فيها المصادقة على بناء حي استيطاني جديد خارج الخط 

, وحينها كان بنيامين نتنياهو يترأس الحكومة األولى, 1997عام األخضر منذ إقامة حي هارحوما في 
  .وحينها أشعل هذا المشروع عاصفة انتقادات في العالم

  
   تنتهك خصوصية األسيرات بتركيب كاميرات مراقبة"هشارون" سجن إدارة : سيرنادي األ .33

حة الفورة في قسم مؤخرا على تركيب كاميرات مراقبه بسا' هشارون'أقدمت إدارة سجن :  اهللارام
وقال نادي األسير إن تركيب الكاميرات أثار استياء األسيرات اللواتي اعتبرن هذا اإلجراء  .األسيرات

التعسفي من قبل إدارة السجن ينتهك خصوصيتهن ويهدف إلى رصد تحركاتهن مما اضطرهن إلى 
  .إغالق أبواب الغرف بشكل دائم تخوفا من ذلك

الذي ينم عن عنجهية ' بالسافر'نادي األسير الفلسطيني هذا اإلجراء ووصفه وفي هذا اإلطار، استنكر 
االحتالل، وتجرده من مبادئ اإلنسانية، الفتا إلى أنه سيعمل على اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة ضد 

  .هذا اإلجراء
  24/10/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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   األسرى المحررين من غزة في السجون اإلسرائيليةموع ما أمضىمج"  سنة2161": فروانة .34

 قال الباحث المختص بشؤون األسرى، عبد الناصر فروانة، إن مجموع األسرى من قطاع غزة :غزة
أسيراً، باإلضافة الى أسيرة واحدة، وأن  ) 132( الذين تحرروا في إطار صفقة تبادل األسرى قد بلغ 

، فيما لم يمض ) سنة2161( سنوات في سجون اإلحتالل وصل الى مجموع ما أمضوه هؤالء من
  .يوماً ) 1940( الجندي اإلسرائيلي شاليط سوى 

أسيرا، باإلضافة إلى أسيرة واحدة قد أطلق سراحهم إلى بيوتهم في قطاع غزة،  ) 131( وأضاف أن 
را الذين أبعدوا إلى فيما تم إبعاد أسير واحد من قطاع غزة إلى خارج فلسطين ضمن األربعين أسي

أسيرا من هؤالء األسرى المحررين أمضى كل واحد منهم أكثر من ) 38( وأوضح فروانة بأن  .الخارج
  .أسرى أمضوا أكثر من ربع قرن) 8( عشرين عاماً بشكل متواصل، فيما بينهم 

لقدامى الذين أسيراً من األسرى ا ) 87( وبين فروانة أن من بين المحررين من أسرى قطاع غزة يوجد 
أسرى اعتقلوا بعد أسر  ) 8( ، فيما 1994اعتقلوا قبل أوسلو وقيام السلطة الوطنية في الرابع من آيار 

  .2006شاليط في حزيران 
أسيراً كانوا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لعدة  ) 84( كما بين ان من بين االسرى 

  .سنوات ) 10( سيرة الوحيدة من القطاع كان متبقي لهم أقل من أسيراً، باإلضافة لأل ) 19(مرات، وأن 
  25/10/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   شهرا  130اعتقل .. "سرائيلإ"أقدم أسير إداري في سجون ": التضامن الدولي" .35

سلطت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق االنسان امس الضوء على معاناة ومأساة اقدم اسير : القدس
ري في سجون االحتالل اإلسرائيلي وهو االسير احمد نبهان صقر، خاصة بعد ان لم تتمكن زوجته أن ادا

تُحصي عدد المرات التي اعتقل فيها زوجها على يد قوات االحتالل من منزله في مخيم عسكر القديم 
  .قضاء مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة

يتاوي عن االعتقاالت المتكررة لألسير احمد صقر، مشيرا إال انه احمد الب" التضامن"وتحدث الباحث في 
. شهرا في االعتقال اإلداري منذ بداية تسعينيات القرن الماضي) 130(أمضى ما مجموعه اكثر من 

 وال يزال حتى اليوم رهن 28/11/2008اعتقل آخر مرة بتاريخ ) ابو بصير(وذكر البيتاوي أن األسير 
شهرا متواصلة، ليصبح أقدم أسير إداري ) 36(بذلك يكون قد مضى على اعتقاله االعتقال اإلداري، و

  .على اإلطالق في السجون اإلسرائيلية
  25/10/2011، الدستور، عمان

  
   في صيداعين الحلوةفي مخيم  بانفجار جرحى سبعة .36

سفرت عن انفجرت حوالى الساعة العاشرة ليل امس عبوة ناسفة في مخيم عين الحلوة أ: محمد صالح
وافادت مصادر امنية فلسطينية بأن العبوة كانت موضوعة ضمن كيس في . سقوط اكثر من سبعة جرحى

مستوعب للنفايات وانفجرت اثناء نقلها من المستوعب الى عربة النفايات في اول سوق الخضار قرب 
الشعبية وعضو لجنة حي يسكنه آل المقدح الذين سقط منهم ثالثة جرحى هم اوالد شقيق امين سر اللجان 

المتابعة في المخيم عبد مقدح اضافة الى نجل عامل النفايات عبد السالم سويلم الذي كان يجمع النفايات 
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وعلى . وعلم ان اصابته خطرة كما اصيب مصطفى شناعة وابراهيم نجمة وشخص من آل مقدح بجراح
 مخيم عين الحلوة يشهد هذه الفترة يذكر ان. الفور توتر الوضع في المخيم الذي شهد استنفارا مسلحا

  . توترات امنية
  25/10/2011، السفير، بيروت

  
   فلسطينياً في الضفة الغربية12االحتالل يعتقل  .37

واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس اعتداءاتها في مدن وبلدات :  وكاالت–  عالء المشهراوي
  . إلى مراكز التحقيق التابعة لها فلسطينياً، واقتادتهم 12الضفة الغربية، حيث اعتقلت 

 لسلطات االحتالل، وقالت إنهم ُأحيلوا "مطلوبون"وزعمت مصادر عسكرية إسرائيلية أن أولئك المعتقلين 
  ."الجهات المختصة للتحقيق معهم"إلى 

  25/10/2011، االتحاد، ابوظبي
  

   القدس تحسبا لهجوم فلسطينيفياستنفار إسرائيلي  .38
ة اإلسرائيلية، عن حالة التأهب واالستنفار في مدينة القدس المحتلة وذلك تحسبا أعلنت األجهزة األمني

  . لهجوم فلسطيني
وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة التي أوردت النبأ أن قوات كبيرة من الشرطة واألجهزة األمنية تنتشر 

  . في أنحاء القدس، وذلك عقب ورود إنذارات باحتمال وقوع هجوم فلسطيني
ان مستوطن إسرائيلي قد أصيب بجراح خطيرة أول أمس بعد تعرضه للطعن بسكين من قبل شاب وك

  .بمدينة القدس) راموت ( فلسطيني في مستوطنة 
  24/10/2011، موقع فلسطين أون الين

  
   لقائمة اليونسكو للتراث العالميلحممساع لترشيح بيت  .39

ون لترشيح مدينة بيت لحم التي شهدت ميالد السيد  قالت مسؤولة فلسطينية ان الفلسطينيين سيسع:الخليل
التراث العالمي بمجرد أن تمنحهم ) يونسكو(المسيح لقائمة منظمة االمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

  .المنظمة العضوية الكاملة فيها ثم سيرشحون مواقع أخرى في أراض تحتلها اسرائيل للقائمة
لفلسطينية خلود دعيبس أنه اذا حصل الفلسطينيون على العضوية الكاملة وذكرت وزيرة السياحة واالثار ا

وسبق . في اليونسكو فانهم سيجددون مسعاهم لترشيح مدينة بيت لحم وكنيسة المهد لقائمة التراث العالمي
  .أن رفض الترشيح هذا العام الن الفلسطينيين ال يتمتعون بالعضوية الكاملة في المنظمة
  25/10/2011، نباءوكالة رويترز لأل

  
   تعيش تحت خط الفقر48لـ على األقل من األسر الفلسطينية في ا% 56.4: جمعية الجليل .40

أصدرت جمعية الجليل، الجمعية العربية القطرية للبحوث والخدمات  :الناصرة ـ زهير أندراوس
وى المعيشة لدى الصحية في الداخل الفلسطيني، بياناً صحافياً، يتضمن معطيات خطيرة حول تدني مست

الفلسطينيين في إسرائيل، مشيرة إلى دور السياسات اإلسرائيلية الرسمية والممنهجة في إفقار المجتمع 
في الجمعية إلى أن أكثر من نصف المجتمع ' ركاز'تشير معطيات بنك المعلومات والفلسطيني، 
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األسر الفلسطينية تقع تحت خط  بالمئة من 56.4حيث يتضح أن . الفلسطيني في إسرائيل يعاني من الفقر
ج للفرد المعياري . ش2286 والمقدر بـ 2009تم االعتماد على خط الفقر لعام (الفقر في المعدل العام 

 بالمئة، 64تزداد أألزمة حدة في منطقة الجنوب لتبلغ ). الواحد حسب معطيات مؤسسة التأمين الوطني
ويتضح .  بالمئة60.1لمجتمع الفلسطيني، إلى وتصل في منطقة الشمال، حيث يسكن أكثر من نصف ا

 بالمئة من األسر 30.2، أن 2010من المسح االجتماعي االقتصادي الثالث الذي أجرته الجمعية للعام 
 بالمئة من األسر العربية 50.3العربية تعتمد على المخصصات الحكومية كمصدر دخل أساسي لها، وأن 

ويستدل من المعطيات أن متوسط الدخل الصافي . ل أساسيتعتمد على األجور والرواتب كمصدر دخ
ج، بينما بلغ متوسط الدخل الشهري العام في إسرائيل . ش8171الشهري لألسرة العربية في إسرائيل 

  .ج. ش10.965
 بالمئة، وتصل نسبة مشاركة 40.9أما في مجال العمل فقد بلغت نسبة مشاركة العرب في سوق العمل 

 7.1أما نسبة البطالة بين الفلسطينيين في إسرائيل فقد وصلت إلى .  بالمئة28.3لى النساء العربيات إ
وتشير المعطيات أن أحد األسباب .  بالمئة بين الرجال5.6 بالمئة بين النساء مقابل 10.5بالمئة بواقع 

ياب الرئيسية لتدني نسبة المشاركة في سوق العمل، إضافة إلى السياسات الحكومية العنصرية هو غ
االستثمارات في البنى التحتية، عدم توفر فرص العمل واضطرار النساء العربيات لالنخراط في مهن 

تجدر اإلشارة إلى أن مشروع األقلية والمرأة الفلسطينية في الموازنة الحكومية المشترك لجمعية  .مفقرة
جاهل الممنهج لألقلية الجليل ومركز مدى الكرمل ومركز إعالم، قد حذر من سياسات اإلفقار والت

الفلسطينية وللنساء بشكل خاص، كما ينعكس في ميزانية الدولة التي ال تقر بضرورة العمل على تغيير 
حيث أن الميزانية الحكومية هي األداة األمثل . واقع النساء الفلسطينيات واخراجهن من دائرة الفقر

  .لتحقيق أي تغيير مجتمعي اقتصادي
 بالمئة من األسر 55.2 من خالل احتياجات المسكن، حيث تشير المعطيات إلى أن وتبرز سياسة اإلفقار

 46.8الفلسطينية في البالد تحتاج إلى وحدة سكنية واحدة على األقل خالل السنوات العشر القادمة، وأن 
ويالحظ بشكل خاص النقص الحاد في المالعب والحدائق . بالمئة منها لن تتمكن من بناء أي وحدة

كما .  بالمئة من األسر الفلسطينية في إسرائيل تتوفر لديها حدائق ومالعب في الحي22.6امة، إذ فقط الع
 بالمئة من الفلسطينيين يعانون 14.8تنعكس سياسة اإلفقار في مجال الصحة، فتشير المعطيات إلى أن 

  .ال بالمئة بين الرج14.1 بالمئة بين النساء، مقابل 15.5من أمراض مزمنة، بواقع 
  25/10/2011، القدس العربي، لندن

  
   2011 الى 1936 في فلسطين من عام هدم المنازل: تقرير .41

، قامت الحكومة اإلسرائيلية بهدم حي المغاربة في البلدة القديمة من القدس 1967في العاشر من حزيران 
قع أخرى بعدما  بيت ومسجدين وموا135فلقد تم هدم . الشرقية من أجل تسهيل الوصول لحائط المبكى

قام الجيش اإلسرائيلي بنداء السكان إلخالء بيوتهم قبل ساعتين فقط من عملية الهدم، نداء لم يسمعه 
 شخصاً ومات العديد تحت أنقاض بيوتهم، في حين أن عملية الهدم هذه لم تكن 650الجميع؛ فتشرد 

ة البداية لصراع على مدى الحياة مع األولى من نوعها في األراضي الفلسطينية المحتلة ولكنها كانت نقط
  .عمليات هدم المنازل غير القانونية من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي
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:  بيت تقريباً في األراضي الفلسطينية المحتلة وذلك لثالثة أسباب وهي18000، تم هدم 1967منذ عام 
  .العقاب الجماعي ولما يسمى أسباب عسكرية وإدارية

 عندما نفّذها االنتداب البريطاني كوسيلة لطرد الفلسطينيين 1967دم البيوت قبل عام فقد بدأت عمليات ه
  :وفيما يلي موجز تاريخي عن هدم البيوت في فلسطين. من بيوتهم
اإلدارة البريطانية في فلسطين تستخدم عمليات هدم المنازل كوسيلة إلخماد انتفاضة السكان : الثالثينيات

  .يطانياألصليين ضد الحكم البر
  . بيت فلسطيني5000السلطات البريطانية تهدم أكثر من : 1936-1939
دولة إسرائيل الجديدة تبدأ بهدم بيوت الالجئين الفلسطينيين لمنع عودتهم، حيث تم اإلضرار : 1948

 بيت، بعضها تدمر خالل الحرب والبعض اآلخر تم تدميره في عملية عرفت ب 125000بأكثر من 
  ."الوطنيةتطهير اآلراء "

إسرائيل تطرد مواطنين فلسطينيين من مناطق حدودية وقرى حيث تبقّى بعض السكان : الخمسينيات
  .الفلسطينيين بعد الحرب، ودمرت بيوت فلسطينية

 بيتاً في 550 بيتاً في يالو، و535 بيتاً في عمواس، و375تدمير مساكن خالل الحرب بما يشمل : 1967
 بيت في قلقيلية، 1000تاً في حي المغاربة في البلدة القديمة في القدس، و بي135بيت نوبا، وتقريبا 

وباإلضافة إلى آالف المنازل في بيت مرسم وبيت عوا والجفتلك والبرج وأيضاً مخيمات الالجئين في 
  .منطقة أريحا وقطاع غزة
زة إلنشاء ما يسمى  مأوى لالجئين في قطاع غ10000إسرائيل تدمر أكثر من : السبعينيات والثمانينيات

. بالممر األمني بين جنوب قطاع غزة وسيناء ولتوسع الطرق في المخيمات لدوريات الجيش اإلسرائيلي
  .عمليات الهدم هذه كانت أيضاً جزءاً من حملة إلعادة توطين الالجئين خارج المخيمات بالقوة

  . المحتلة بيت في األراضي الفلسطينية1000دمرت إسرائيل أكثر من : 1993-2000
إسرائيل تستمر في تدمير منازل فلسطينية داخل إسرائيل، فقد تضاعفت عمليات هدم مساكن : 2003

 280 مسكن، وباإلضافة لذلك، تم هدم 100البدو في النقب أكثر بثماني مرات، حيث تم تدمير أكثر من 
هذا، هناك أوامر معلقة وليومنا .  بيت500في المحصلة، تم هدم أكثر من . بيتاً في الجليل والمثلث

  . أمر آخر في النقب30000 أمر في الجليل وحوالي 12000بالهدم، لما يقرب 
 منزل في منطقة رفح وحدها في عمليات 1500وفقاً إلحصائيات األمم المتحدة، تم هدم : 2000-2004

  .الجيش اإلسرائيلي
سرائيلية بحجة عدم وجود الرخص  بيت بعد أوامر اإلدارة المدنية اإل1900تدمير : 2007-2000أيلول 
من الطلبات الفلسطينية للحصول على رخص بناء % 94، تم رفض أكثر من OCHAوبحسب . األصلية

 أيضاً أن في الربع األول من عام OCHAوأوردت. 2007 وعام 2000 وذلك ما بين العام Cفي مناطق
  .جود التراخيص بناء فلسطينياً في الضفة الغربية لعدم و124، تم تدمير 2008

 منزالً في الضفة الغربية وقطاع 37قدمت بتسيلم تقريراً يفيد بأن : 2008بين كانون الثاني وحزيران، 
 منازل 10وفي الفترة ذاتها، تم تدمير .  شخصا141ًغزة تم هدمه ألغراض عسكرية والتسبب بتشريد 

  . شخصا41ًفي الضفة الغربية لعدم وجود التراخيص؛ وبذلك تشريد 
أوردت األمم المتحدة أن عدد عمليات هدم المنازل من قبل إسرائيل قد تضاعفت في الضفة : 2011ذار آ

 70 األونروا بتسجيل –وقامت األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين . الغربية وقطاع غزة
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.  سنة18نوا تحت سن  شخصاً كا43 فلسطينيين من بينهم 105، وتشريد 2011عملية هدم منذ بداية عام 
ولقد تم تنفيذ عمليات الهدم هذه في الضفة الغربية والقدس الشرقية بأوامر من الشرطة اإلسرائيلية 

وفي حديث له مع وكالة معا اإلخبارية، قال كريس . ومسؤولي البلديات وذلك بتفويض من اإلدارة المدنية
 كانوا قلقين جراء االزدياد الكبير في عمليات  المتحدث باسم األونروا في القدس أن المسؤولين–غونيس 

 وذلك منذ أن بدأت الوكالة 2000 بيتا في الشهر منذ عام 24هدم المنازل لتصل نسبة الهدم إلى حوالي 
 349 قام الجيش اإلسرائيلي بتدمير أكثر من 2010وبحسب تقارير األونروا، فإنه في العام . بالرصد

 الضفة الغربية والتي تقع تحت السيطرة اإلسرائيلية الكاملة، األمر الذي  منCبناء فلسطينياً في مناطق 
وكل هذا يعكس ازدياداً ملحوظاً خالل عام .  فلسطينياً تقريباً، نصفهم من األطفال485أدى إلى تشريد 

 أشخاص آخرين تدمير ممتلكاتهم وسبل عيشهم 2606 بناءا، في حين شهد 191 عندما تم هدم 2009
ووفقا لمعلومات رسمية صادرة عن وزارة الدفاع اإلسرائيلية، يوجد هناك أكثر من . بهاواإلضرار 

وتقدر الجمعية اإلسرائيلية المناهضة لعمليات الهدم أنه تم . C أمر معلق بالهدم ألبنية في مناطق 30000
  .1967 منزالً في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة منذ عام 24813تدمير على األقل 

  10/10/2011، موقع مفتاح
  

  2011 يتوقع نمو صافي االرباح في الفلسطينيةرئيس باديكو  .42
التي تملك ) باديكو(قال منيب المصري رئيس مجلس ادارة شركة فلسطين للتنمية واالستثمار : نابلس

 مقارنة استثمارات في قطاعات شتى من االنشاء حتى االتصاالت انها تتوقع نمو صافي الربح هذا العام
وأرجع المصري انخفاض أرباح النصف االول قبل خصم الضرائب الى تأخيرات في  .مع العام الماضي

 في المئة من 71التي تملك باديكو ) بريكو(مشروعات إنشاء تتوالها شركة فلسطين لالستثمار العقاري 
ام بأكمله سيكون أفضل منه أعتقد ان أداءنا في الع. في نهاية العام سيكون أداؤنا أفضل"وقال  .أسهمها
  .ورفض االدالء بمزيد من التفاصيل." أتحدث عن صافي الربح. 2010في ر

 مليون دوالر 38.8وأظهر بيان للنتائج نشر على موقع باديكو على االنترنت أنها حققت أرباحا قدرها 
  .2010في 

  25/10/2011، وكالة رويترز لألنباء
  

   السرطاننقص في أدوية:  في غزةوزارة الصحة .43
أكدت وزارة الصحة في الحكومة في قطاع غزة، أمس، إن أزمة الدواء في القطاع  : رائد الفي-غزة 

 من المستهلكات الطبية 150 صنفاً من األدوية و120، وبخاصة أن هناك "ما زالت تراوح مكانها"
 غزة وائل سكيك، وقال رئيس قسم صيدلية العالج الكيمياوي في مجمع الشفاء الطبي في. رصيدها صفر

 الذي بعد عالجا أساسياً في بروتوكوالت العالج "لوكوفرين"إن هناك نقصاً حاداً في صنف عالج 
وأكدت مديرة دائرة صيدلية . الكيماوي الخاص بعالج سرطان الجهاز الهضمي بمستوياته الثالثة

غزة األوروبي يعانون من المستشفيات ماجدة القيشاوى أن المرضى في قسم الدم واألورام في مستشفى 
  .لدى مستودعات وزارة الصحة المركزية صفر) لوكوفرين(ذات المشكلة، وأن رصيد هذا الصنف 

  25/10/2011الخليج، الشارقة، 
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   بعملية السالمعد متفائالًأللمرة األولى لم ": الراي"العاهل األردني لـ .44
، أن العاهل اهللا اهللا خير  خيرعن مراسلهانقالً البحر الميت  من ،25/10/2011،  الراي، الكويـت   ذكرت

المنتـدى  «، علـى هـامش       الكويتية »الراي« معه   أجرته في لقاء خاص     األردني عبد اهللا الثاني أوضح    
:  عن عملية السالم في الـشرق االوسـط        ، اكتوبر الجاري  23 و 21الذي انعقد بين  » االقتصادي العالمي 

ويخطـئ المـسؤولون    ... قت ال يعمل لمصلحة إسـرائيل     الو«، مضيفا ان    »للمرة األولى لست متفائال   «
االسرائيليون إذا اعتقدوا أن الربيع العربي يصب في مصلحة إسرائيل وتكريس احتاللها لألرض العربية              

  .»وسلب حقوق الشعب الفلسطيني
تترجم الحكومة اإلسرائيلية الحالية ال تتخذ خطوات عملية وجادة         «أن  » الراي«وأوضح عبداهللا الثاني لـ     

ما الذي يمكن أن نتوقعه في حال عدم قيام الدولة الفلـسطينية            «: وتساءل. »االلتزام الدولي بحل الدولتين   
  .»القابلة للحياة، هل يعتـــبر خيار الدولة الواحدة حال؟

الفلسطينيين ذهبوا إلى األمم المتحدة سعيا إلى اعتراف بالدولة الفلسطينية في حـدود العـام               «وأعتبر أن   
، بعد شعورهم بنوع من اليأس في ضوء السياسات اإلسرائيلية الرافضة لخيار الدولتين والمواقف              1967

الدولية التي ال تعكس رغبة في ممارسة دور فعال يسهل العودة إلى المفاوضات على أسـس واضـحة                  
  .»ومرجعية محددة

ـ   " نتنياهو ، أنه قال أن   )بترا(، نقالً عن وكالة     25/10/2011،  الغد، عمان  وأضافت  بحـل   اًلـيس مهتم
وحث جاللته األميركيين على عدم التخلي عن المنطقة خالل فترة االنتخابـات             ".الدولتين في واقع األمر   

وطالب جاللته بأن يبقى التركيز على القضية الفلسطينية باعتبارها القـضية المركزيـة فـي               . األميركية
  .المنطقة

  
   في سجون االحتالل األسرىنا تضامنيا مع  يقيم مهرجا"الشعبيةالوحدة : "األردن .45

 مهرجانا خطابيـا    األحد األول أمس حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي في مقره مساء         أقام:  بترا –عمان  
  . دفاعاً عن كرامتهم ورفضاً لسياسة العزل االنفرادياإلسرائيليتضامناً مع األسرى في سجون االحتالل 

 اغتنام عملية خروج االسرى الفلسطينيين من معاقـل         إلىر سعيد ذياب     العام للحزب الدكتو   األمين دعاو
 حالـة االنقـسام والـضعف والتـشتت         إلنهاء في عملية التبادل التي تمت قبل ايام         اإلسرائيلياالحتالل  
  .الفلسطيني

25/10/2011، الدستور، عمان  
  

    إلى القطاع"16الميداني األردني غزة "وصول قافلة التزويد الخاصة بـ .46
 االثنـين قافلـة التزويـد      أمسوصلت إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون شمال القطاع           :  بترا –غزة  

  .16ومقدمة المستشفى الميداني العسكري األردني غزة
محمد الرواشدة في تصريح لمراسل وكالـة       .  د 15 وقال مدير مستشفى الميداني العسكري االردني غزة      

ان القافلة التي تضم تسع شاحنات حملت على متنهـا معـدات وأجهـزة              في غزة   ) بترا(األنباء األردنية   
  .وعالجات ومستلزمات طبية وغيرها من االحتياجات واللوازم إلدامة عمل المستشفى

25/10/2011، الدستور، عمان  
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  عمار وتنمية فلسطين  عاصم بن نايف يفتتح المؤتمر والملتقى الدولي إلاألمير: األردن .47
  نيابة عن العاهل األردني عبـد اهللا       رعى االمير عاصم بن نايف    :  العمري إسالم ،رعان ماجد الق  - عمان
قال مستشار الرئيس الفلسطيني محمـود      و.  أمس المؤتمر والملتقى الدولي العمار وتنمية فلسطين       ،الثاني

نقطـع  عباس حسن العوري ان هذا المؤتمر يأتي في الوقت المناسب اذ تقوم القيادة الفلسطينية بجهـد م                
النظير وسباق مع الزمن وبدعم من االشقاء العرب لتثبيت فلسطين على الخارطة السياسية مشيرا الى ان                
ابناء فلسطين المشاركين في هذا المؤتمر يمثلون الجغرافيا الفلسطينية ويمثلون كذلك النسيج االجتمـاعي              

  .الفلسطيني بكافة اطيافه السياسية
لسطيني سميح العبد إلى أن المؤسسات الفلسطينية العامـة والخاصـة           ولفت رئيس صندوق االستثمار الف    

حرصت على المضي قدما باعمار فلسطين وتطوير مختلف المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية            
بهدف احداث التنمية الشاملة، والتي هي من اهم عوامل قيام واستقالل اي دولة ومن ابرز مقومات تقـدم          

ت مبينا ان الصندوق اعلن عن نيته اطالق صندوق استثماري بحجم مليار دوالر مـن               وتطور المجتمعا 
  .اجل اعادة االعمار في قطاع غزة وتنفيذ مشاريع حيوية في البنية التحتية هناك

25/10/2011، الدستور، عمان  
  

   حول األسرى الفلسطينيين والعرب في سجون االحتالل  السلطندوة في : األردن .48
أقام منتدى البقعة الثقافي ندوة عن أسرى فلسطين والعرب في سجون االحتالل            : مي عصفور را –السلط  

  .اإلسرائيلي حاضر فيها األسير المحرر سلطان العجلوني
وتحدث العجلوني عن أوضاع األسرى في سجون االحتالل وما يواجهونه من شتى أنواع التعذيب الـذي                

م مغيبون عن أنظار الدول وهيئـة األمـم المتحـدة لمـا             يمارس بحقهم بشكل ينافي حقوق اإلنسان وه      
يواجهونه من ذل وقهر وتدمير للروح اإلنسانية بشتى أنواع الترهيب واألحكام المؤبدة التي وصلت إلـى                

  . مئات السنين 
وأضاف لذلك علينا الوقوف مع األسرى وتضامننا معهم يخفف الوضع النفسي لهم كما أن علينا وضـع                 

اسـترجاع  ، و يفية تحريرهم من براثين االحتالل وفضحه حتى يرضخ العدو لفك األسـرى           إستراتيجية لك 
كافة حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة الحرة على أرضه وان يعـيش بكرامـة                 

  .وعزة كباقي شعوب العالم 
25/10/2011، الدستور، عمان  

  
  على إجازة عمل عبر آلية مسهلة  الفلسطينيون سيحصلون الالجئون: شربل نحاس .49

أكد وزير العمل شربل ناس أن الالجئين الفلسطينيين سيحصلون من خالل آلية مسهلة جداً على إجازات                
إلى أنه إثر تعديل قانون عمل األجراء من        " المنار"عمل خالل أسبوع أو أسبوعين، مشيراً في حديث إلى          

ت معينة، وقد أصبحت جاهزة وستوضع موضـع التنفيـذ          الالجئين الفلسطينيين كان يجب اتخاذ إجراءا     
  .بغضون أيام

23/10/2011، موقع الجئ نت  
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  اً إسرائيلياً ألف دوالر لمن يأسر جندي100 يخصص القرنيالداعية اإلسالمي عوض  .50
 ألف دوالر 100 أعلن الداعية اإلسالمي البارز الشيخ عوض القرني عن مكافأة مالية قدرها :وكاالت

يني يتمكن من أسر عسكري إسرائيلي داخل فلسطين بهدف مبادلته بأسرى في سجون ألي فلسط
 أن هذه المكافأة تأتي رداً" الفيسبوك"وأوضح القرني على موقعه في شبكة التواصل االجتماعي . االحتالل

  . على قيام مستوطنين برصد مبالغ مالية طائلة لمن يقتل أسرى فلسطينيين محررين
  25/10/2011 الين، موقع فلسطين أون

  
   ألف عائلة56 قدم مساعدات لـ تالحرمين حملة خادم :غزة .51

انطلقت من مقر الهيئة الخيرية األردنية، أمس، قافلة محملة بمساعدات غذائية :  محمد الدعمة- عمان
 ألف عائلة في قطاع 56، إلغاثة "سلطان الخير"مقدمة من حملة خادم الحرمين الشريفين تحمل اسم 

 طنا من 175وبين المدير التنفيذي للحملة السعودية، مبارك بن سعيد البكر، أن القافلة تتكون من  .غزة
 في غزة، التي األونروا طنا تم تسليمها إلى وكالة 1530األرز، ومواد غذائية متنوعة بوزن إجمالي 

  .بدورها ستقوم بتعبئتها على شكل طرود وتوزيعها على مستحقيها من أبناء القطاع
قال ممثل المفوض العام في وكالة األونروا، بيتر فورد، في كلمة ألقاها نيابة عن المفوض العام فيليبو و

 ماليين دوالر لتأمين الطعام والمحافظة على 10غراندي، إن الوكالة ما زالت بحاجة إلى أكثر من 
  .خدمات األونروا اإلغاثية حتى العام المقبل

  25/10/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

   مصرياًاًأسير 28 بـاإلسرائيلي  الجاسوساتفاق لتبادل : مصر .52
 تبادل إيالن جرابيل المزدوج الجنسية ى عل"إسرائيل"اتفقت مصر وأمريكا و :.)أ.ش.أ( –القاهرة 

 من السجناء المصريين في 25  وذلك مقابل،"إسرائيل" اإلسرائيلي المتهم بالتجسس لصالح -األمريكي 
وذكر مندوب وكالة أنباء الشرق .  معتقلينأطفال 3 ن في قضايا سياسية إلي جانب المتهمي"إسرائيل"

  . وأنها تشمل جوانب لم يتم اإلعالن عنها،األوسط أن الصفقة سيتم تنفيذها خالل اليومين المقبلين
  25/10/2011األهرام، القاهرة، 

  
  عنهم جميعاً يهددون بتصعيد االحتجاجات لإلفراج "إسرائيل"عائالت أسرى مصر في  .53

 تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مديرية امن "إسرائيل"أرجأت عائالت األسرى المصريين في : مصطفى سنجر
وقال مصطفى األطرش  .، سيتم تحديده الحقاًشمال سيناء، للتحضير إلى موقف احتجاجي أوسع قريباً

 تقرر حشد كامل اسر األسرى ":إسرائيل"الناشط في حملة المطالبين باإلفراج عن األسرى المصريين في 
 لتنفيذ احتجاج للمطالبة باإلفراج عن كامل األسرى المصريين في سجون االحتالل "إسرائيل"في سجون 

  . فقط أسيرا28ًرافضين أن يتم اإلفراج فقط عن 
  24/10/2011الشروق، القاهرة، 
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  واألردن "إسرائيل" إلى الغازف ضخ انئ است:مصر .54
يوم ) ايجاس( قال حسن المهدي رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية :مها الدهان -القاهرة 
وأبلغ  . بعد توقف بسبب هجوم على خط أنابيب"إسرائيل"و األردن إلى اآلن مصر تضخ الغاز إناالثنين 

 أعلى من السعر السابق لكن االتفاق ال يتضمن األردنالصحفيين أنه جرى االتفاق على سعر جديد مع 
 الغاز إمدادات إن األحد يوم "إسرائيل"وقالت  . من الغاز وهو موضوع طرح في السابقإضافيةكميات 
  .استؤنفت

  24/10/2011وكالة رويترز، 
  

   لتقديم المساعدة عقب كارثة زلزال فانإسرائيلياًتركيا ترفض عرضاً  .55
مساعدة لها عقب كارثة  بادرت الحكومة اإلسرائيلية إلى االتصال بأنقرة وعرض تقديم ال:الناصرة

  .23/10 األحد يومالزلزال المدمر الذي ضرب مدينة فان التركية على الحدود مع إيران، 
من جانبها، رفضت الحكومة التركية العرض اإلسرائيلي لتقديم المساعدات اإلنسانية والطبية للمساهمة 

المساعدات المقدمة لها من إيران في تجاوز كارثة الزلزال، وأعلنت أنها تكتفي في المرحلة الراهنة ب
  .وأذربيجان المجاورتين

  24/10/2011قدس برس، 
  

  ملتزمون بدعم االقتصاد الفلسطيني: 'وفا'لـنائب وزير التجارة األميركي  .56
قال نائب وزير التجارة األميركي فرانسيسكو سانشيز، اليـوم اإلثنـين، إن            :  بالل غيث  - وفا -رام اهللا   

زمة بتقديم الدعم للشعب واالقتصاد الفلسطيني من أجـل مـساعدته علـى النمـو               اإلدارة األميركية ملت  
  .والتطور، كون االقتصاد نواة للدولة الفلسطينية المقبلة

إننا ندعم جهود الرئيس محمود عباس، ورئـيس الـوزراء سـالم            '،  'وفا'وأضاف في مقابلة خاصة مع      
  .' االعتماد على المساعدات الخارجيةفياض، الهادفة إلى تطوير االقتصاد الفلسطيني وتقليل

قرأت باألمس تقريرا للبنك الدولي يتحدث عن التطور االقتصادي الفلسطيني وكنت سعيد            'وقال سانشيز،   
 دولة في العالم تعمل على تأمين االستثمارات الخارجية فيها          50جدا أن السلطة الوطنية هي من بين أول         

  .'بشكل يشجع على مزيد من االستثمار
الحكومة األميركية هي أكبر ممول للسلطة الوطنية وستواصل تقديم دعمها عبـر            'وأشار سانشيز إلى أن     

القطاع الخاص والتدريب وللسلطة مباشرة عبر دعم المؤسسات وبنائها ودعم قطاع األمن في فلـسطين،               
عدة مباشـرة    مليـون دوالر كمـسا     200الواليات المتحدة قدمت حـوالي      الى أن   في هذا االتجاه    أشار  و

 مليون دوالر لوكالة غوث وتشغيل الالجئـين        237، وكما قدمت ما يقارب      2011لموازنة السلطة خالل    
 250 قدمت أيضا مساعدات للسلطة الوطنية ومن بينها رصد مـا يقـارب              2010الفلسطينيين، وفي عام    

  .مليون دوالر لبرامج الدعم األمني
تزمة كل االلتزام بدعم بناء الدولة الفلسطينية جنبا إلى جنب مع           إدارة الرئيس أوباما ال تزال مل     'وأضاف،  

  .'دولة إسرائيل
  24/10/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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   االستيطان جزئيا الستئناف المفاوضات تجميدواشنطن تقترح ": معاريف" .57
دارة األمريكية اقترحت مـؤخرا     كشفت صحيفة معاريف ان اإل    : وكالة قدس نت لألنباء    -القدس المحتلة 

 تجميد أعمال البناء في المستوطنات جزئيا ودون اإلعالن عن ذلك رسميا من أجل إفساح               "سرائيلإ"على  
  .المجال أمام استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين

بيـة  وأضافت الصحيفة ان اإلدارة األمريكية اقترحت على اسرائيل عدم بناء أحياء جديدة في الضفة الغر              
وستقوم اإلدارة األمريكية بتقـديم ضـمانات       . وأن تجمد أعمال البناء خارج الحدود الراهنة للمستوطنات       

للفلسطينيين بأنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد اسرائيل في حالة خرقها التفاهمات الخاصة بالبنـاء فـي                
  .المستوطنات

ضد اسرائيل في مجلس األمن الدولي      وأوضحت الصحيفة ان هذه اإلجراءات تشمل إصدار بيان استنكار          
  .والتهديد بإلغاء صفقات بين اسرائيل ودول غربية أخرى

وأضافت الصحيفة ان واشنطن ستلتزم بعدم توجيه االنتقادات الى اسرائيل على خلفية أعمال بناء علـى                
وحسب الصحيفة فانه لم يتضح بعـد مـا هـو موقـف     . نطاق مقلص في المناطق المحددة للمستوطنات  

  .اسرائيل من االقتراح األمريكي
  25/10/2011، وكالة قدس نت

  
   فوق مقبرة إسالمية"متحف التسامح" بوقف بناء "إسرائيل" يطالبون  في العالم عالم آثار84 .58

بالتوقف فوراً عن   ” اإلسرائيلية“ طالب العشرات من كبار علماء اآلثار في العالم السلطات           :)يو بي آي   (
على مقبرة مأمن اهللا اإلسالمية التاريخية في القدس واحتجوا على المـس            ” ائيليإسر“أعمال بناء متحف    

  .بالمقبرة
 من علماء اآلثار الكبار من المؤسسات البحثية المرموقة في العـالم توجهـوا              84بأن  ” هآرتس“أفادت  و

” ائيليةاإلسـر “وبلدية االحتالل في القدس وسـلطة اآلثـار   ” مركز شمعون فيزنطال“برسالة إلى كل من   
وشدد علماء . الذي يبنيه االحتالل على المقبرة فوراً    ” متحف التسامح “وطالبوا بوقف أعمال بناء ما يسمى       

اآلثار في رسالتهم، التي بعثوها نهاية األسبوع الماضي، على أن إقامة المتحف على أرض مقبرة مـأمن                 
 في عالم علم اآلثار وحتـى مـع قـانون    اهللا اإلسالمية في القدس تتناقض مع قواعد آداب المهنة المتبعة       

  .”اإلسرائيلي“اآلثار القديمة 
  25/10/2011، الخليج، الشارقة

  
  بموجب اتفاقية دعم مالي أميركياً  مليوني دوالرالفلسطينيةإيرلندا تمنح السلطة  .59

 يـورو    مليون 1,5منحت الحكومة اإليرلندية أمس السلطة الوطنية الفلسطينية مبلغ         : )د ب أ  ( -رام اهللا   
، بموجب اتفاقية دعم مالي وقعها من الجانب الفلسيطيني رئيس حكومة تـصريف             )مليونا دوالر أميركي  (

  .األعمال سالم فياض، وعن إيرلندا ممثلها في رام اهللا، جيمس كارول
التي أطلقتها المفوضية األوروبية في شهر فبراير عـام         ” بيجاس“وسيتم تقديم المنحة اإليرلندية عبر آلية       

  ، لتشكل نظام التمويل الرئيسي لالتحاد األوروبي الرامي إلى دعم السلطة الفلسطينية فـي تغطيـة        2008
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تمهيدا إلقامة  ” برنامج اإلصالح والتنمية  “جزء كبير من النفقات، وفق أولوياتها واالحتياجات المحددة في          
  . الدولة الفلسطينية المستقلة

  25/10/2011، االتحاد، ابوظبي
  

  ألمم المتحدة لعلمية السالم ينتقد مطالبة ليبرمان بإزالة عباس من السلطة منسق ا .60
 أسف المنسق الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط روبرت سيري لتصريحات وزير              

 عقبة أمام عملية السالم ويجب إزالته، وذلك        الذي زعم فيها أن محمود عباس     الخارجية افيغدور ليبرمان    
يبدو «وقال ميرون لوكالة فرانس برس ان تصريح ليبرمان         . لسان المتحدث باسمه ريتشارد ميرون    على  

تعليقات مماثلة تثير قلقا كبيرا وتقوض الثقـة        «واضاف ان   . »كمحاولة لنزع الشرعية عن الرئيس عباس     
  .»في مرحلة تعمل فيها اللجنة الرباعية على استئناف المفاوضات

  25/10/2011، هللالحياة الجديدة، رام ا
  

   لعضوية األمم المتحدة قد يعقد ويؤخر عملية السالمالفلسطينيينح رشُتَ: واشنطن .61
 قالت السفيرة االميركية في األمم المتحدة سوزان رايـس خـالل            : وكاالت – الحياة الجديدة    -نيويورك  

 يدفع بعملية السالم    لن«اجتماع لمجلس األمن ان ترشح الفلسطينيين للحصول على عضوية األمم المتحدة            
  .»الى األمام لكنه قد يعقدها ويؤخرها وربما يقوض أمل التوصل الى اتفاق عبر التفاوض

لتحريك الحوار المباشر بين الجانبين المجمد منـذ        » على قدم وساق  «واكدت رايس ان ادارة اوباما تعمل       
  .ألراضي المحتلة بسبب رفض اسرائيل تمديد وقف االستيطان االسرائيلي في ا2010أيلول 

الـى االتحـاد    ) في األمـم المتحـدة    (ندعو جميع اعضاء هذا المجلس والدول األعضاء        «وقالت رايس   
في حين يسعى الفلسطينيون الـى      » للمساهمة في ايجاد مناخ ايجابي يسمح بالعودة الى طاولة المفاوضات         

لعرقلـة الطلـب    » فيتـو « الـ   وحذرت الواليات المتحدة من انها ستستخدم      .ايجاد أصوات لدعم مطلبهم   
  . الفلسطيني اذا استلزم األمر

  25/10/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   االعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلةتأييدهادول عدم اإلنحياز تؤكد  .62
 أكدت دول عدم االنحياز تأييدها التام للحقوق الفلسطينية المشروعة، وعلى رأسـها             : وكاالت -نيويورك  

  . وعاصمتها القدس1967ة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام إقام
وقالت تلك الدول في بيان لها أمس أمام مجلس األمن تاله مندوب مصر لدى األمم المتحدة في نيويورك                  

 دولـة   130إن اعتراف أكثر من     «السفير ماجد عبد الفتاح، الذي ترأس بالده اآلن حركة عدم االنحياز،            
في العالم بالدولة الفلسطينية، هو عدد أكبر من ثلثي عدد الدول األعضاء في األمم المتحدة، األمر الـذي                  

  .»يؤكد دعم المجتمع الدولي للمسعى الفلسطيني الحالي للحصول على عضوية األمم المتحدة
 رفض دول حركة عدم     وأكد عبد الفتاح، خالل جلسة اإلحاطة الشهرية حول الوضع في الشرق األوسط،           

االنحياز الكامل للسياسات االستيطانية اإلسرائيلية، مطالبا بالوقف الفوري والكامل لها، وضـرورة قيـام              
المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل على االنصياع لقرارات الشرعية الدولية ومطالبات األطـراف الدوليـة              

  .حول هذا الشأن
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ة كانت السبب الرئيسي وراء توقـف سـير المفاوضـات بـين             وأوضح أن سياسة االستيطان اإلسرائيلي    
الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، مشددا على أهمية التوصل إلى حل شامل للصراع العربي اإلسرائيلي،             

  .على أساس مرجعيات وقرارات الشرعية الدولية
  25/10/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  الفتات .63

  موسى أبو مرزوق.د
صفقة تبادل األسـرى مـع      ( يقول البعض بأن حماس زادتها بذكرها أن هذه الصفقة          : األولى الالفتة   -

هي األهم واألكبر في تاريخ الشعب الفلسطيني، وأقول بأن حماس ال تنطلق من وصـف               ) الجندى شاليط 
يني الصفقة باعتبارها إنجازاً حمساوياً بل يرتكز الحديث على أنه إنجاز وطني لكل قوى شـعبنا الفلـسط                

المقاوم، وال بأس عند ذلك من تقييم الصفقة تقييماً موضوعياً كونها الصفقة األولى التي تمت فيها عملية                 
األسر من داخل فلسطين بعد محاوالت عديدة غير ناجحة وكذلك عملية التبادل جرت في الـداخل، ثـم                  

فقة أيضاً كسرت قيـود  الحصار والعقاب الجماعي لسكان قطاع غزة على مدار الخمس سنوات، هذه الص     
اإلحتالل من خالل األسماء التي وردت في القائمة فأطلقت أسرى عرب سوريين وأطلقت أسـرى مـن                 

 ومن فلسطيني القدس باإلضافة إلى الضفة والقطاع ولم يعد من كان على أيديهم دماء عائقـاً              48فلسطين  
قات كبيرة مميزة كصفقة التبادل     في الخروج من السجن وفي نفس الوقت ال يمكن أن ننسى أن هناك صف             

  .للقيادة العامة بعد اإلجتياح اإلسرائيلي للبنان 
) رزاي بركعي   ( أحد القياديين الفلسطينيين تحدث لراديو الجيش الصهيوني مع المذيع          : الالفتة الثانية _ 

كراً أن حماس   ذا) أي أن الخطاب كان لمن يستمع لراديو الجيش اإلسرائيلي        (بلغة الجيش الصهيوني طبعاً     
انكسرت في الصفقة ولم تكن معاييرها وطنية مستدالً أن حماس تركت سبعة مـن أعظـم قادتهـا فـي                    
السجون اإلسرائيلية وكانوا خطاً أحمر عند حماس وإن معظم الصفقة من حماس وأريد أن ألفت االنتبـاه                 

  :هنا إلى اآلتي
أكثر عدداً ممن عاد إلى بيته من حماس كمـا           ) انتماءاً( إن من عاد إلى بيته في الضفة الغربية من فتح           

وعناصر حماس لم تعد للقدس بـل أبعـدوا، وإن لـم            .  أكثرهم كان على خلفية فتح     48أن من عاد من     
 من أمثالهم وتـم     40تستطع حماس إخراج قادتها وأشك أن غضبه كان من أجل هؤالء فقد أفرجت عن               

س سنوات متمسكين بمثل هؤالء وانتزعنا مـن قائمـة          إبعادهم إلى خارج فلسطين، وإن كنا طوال الخم       
القادة الخمسين أربعين أسيراً وهذا أقصى ما انجزناه وأحزننا عدم خروج الباقي وهؤالء أحب إلينا مـن                 
أبنائنا وبقائهم في السجن مزق قلوبنا كما مزق قلوب آبائهم وأزواجهم ولذا كان القرار صعباً على الرغم                 

ذي تم تحقيقه في الصفقة، وإلى كل القادة إبراهيم حامد وعبـاس الـسيد ومـروان                من اإلنجاز الهائل ال   
البرغوثي وأحمد سعدات وعبد الخالق النتشة وعبد اهللا البرغوثي وجمال أبو الهيجا وحسن سالمة وجميع               

أقول لكم أنتم حبات العيون وأنتم في سويداء القلوب واهللا لـن تتركـوا فـي سـجون                  . إخواننا األسرى 
صـدق اهللا   "ويقُولُون متَى هو قُْل عسى َأن يكُون قَرِيبا       ". حتالل وليله إن شاء اهللا أقصر مما تتصورون       اال

  .العظيم
إن البحث في ثنايا الصفقة عن نواقصها ال يفيد ألنه ال يعقل أن حماس كـان باسـتطاعتها أن تخـرج                     

  .الخمسة آالف أسير وقصرت معاذ اهللا
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يلمز آخرون بأن توقيت الصفقة مشبوه ألنها الطريق على التأثير اإليجابي لخطاب األخ             :  الالفتة الثالثة  -
هل كان سيعجبكم لو أن الصفقة تمت قبل الخطاب بأيام أو أثناء انعقاد مجلس              : ولهؤالء نقول . أبو مازن 

خمس سنوات مـع  قولوا لنا باهللا عليكم ما هو التوقيت المناسب؟؟ ثم هل يعقل بعد تفاوض            . األمن الدولي 
عدونا وبمختلف اللغات منها الحصار ومنها الضغوط السياسية والدبلوماسية ومنها حربين كانـت فيهمـا         
التضحيات مئات الشهداء وآالف الجرحى وتدمير البنية التحتية والوزارات ومحطة الكهرباء الرئيسية في             

ل الخمس سنوات وكانت هـذه      غزة وحرب استخبارية على األرض ومن السماء على مدار الساعة خال          
أبعد كل هذا يكون التشكيك في موعـد إتمـام          .. الوسائل من أساليبه في التفاوض إلخراج شاليط أو قتله        

الصفقة ويعلم الجميع أنه لو كان هذا األمر في الحسبان لما قبلته حماس كما لم يقبله الوسيط المـصري                   
  .المحترم

  22/10/2011، صفحة ابو مرزوق على موقع فيس بوك
  

   إطالق األسرىصفقة يبعض المستور ف .64
  فهمي هويدي

شغلنا العاطفي عن السياسي في متابعة أكبر صفقة في تاريخ الصراع مع إسرائيل، تم خاللهـا االتفـاق                  
كانت النتيجة أننا   . على إطالق سراح أكثر من ألف أسير فلسطيني مقابل الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط            

نطباعات وقليال من التحليالت والمعلومات التـي وجـدتها وفيـرة فـي الـصحف               حصلنا كثيرا من اال   
  .اإلسرائيلية

)1(  
كان ذلك تعليق بنيامين نتنياهو علـى الـصفقة         ".. هذا أصعب قرار اتخذته في منصبي كرئيس للوزراء       "

رنـوت  هكذا قالت صحيفة يديعوت أح    .. أثناء اجتماع الحكومة الذي عقد إلقرارها واستمر خمس ساعات        
تشرين األول الجاري، وأشارت إلى أنه حين ذكر في االجتماع أن الدفعة األولـى مـن                / أكتوبر 14يوم  

 إسرائيليا، علق على ذلك أحد الوزراء قائال إن الـرقم           599 فلسطينيا أدينوا في قتل      450األسرى ضمت   
ة الهضم للغاية، إال أنها     يبعث على القشعريرة، أما رئيس المخابرات يورام كوهين فقال إنها صفقة عسير           

وكتب ناحوم برنياع وشمعون شيفر في ذات الصحيفة أن القرار كان           . األفضل الذي أمكن الحصول عليه    
  .صعبا والثمن باهظا

 من الشهر الجاري على لسان يورام كوهين قوله للصحفيين إن الصفقة لم             12صحيفة هآرتس نقلت يوم     
  .تحرير شاليط، حيث ال يوجد خيار عسكري يحقق ذلك الهدفتكن جيدة، فلم يكن أمامنا سبيل آخر ل

خـسرنا  .. لقد خسرنا في هذه المعركـة     :  حيث قال  18/10ناحوم برنياع عاد للكتابة في الموضوع يوم        
خسرنا ألننا برهنا للفلسطينيين أنه يمكن بالقوة إحـراز         .. ألننا لم نستطع أن نخلص شاليط بطرق أخرى       

 يحرزون شيئا بالتعاون معنا، وخسرنا ألننا اضطررنا إلى االستـسالم إلمـالء             الكثير جدا منا، لكنهم ال    
  .يقترن بمخاطرة أمنية باهظة

". فشل الخيار العسكري أدى إلى صفقة شـاليط       "في اليوم ذاته نشرت صحيفة هآرتس مقالة تحت عنوان          
األمنية، إذ تلقى الـشاباك     إخفاق وقلق لألذرع    "كتب المقالة عاموس هرئيل وإنشل بابر، وتحدثا فيها عن          

لكـن  . أكثر الضربات بعدما اعترف قادته بفشلهم في العثور على المعلومات االستخبارية ذات الـصلة             
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فحصا دقيقا ألحداث السنوات الخمس األخيرة يدل على أن الجيش اإلسرائيلي له نصيبه الجـوهري فـي              
  ".الخلل الذي حدث

في الميزان التـاريخي حققـت حركـة المقاومـة          "ها أنه    كتب أمير أورن في الصحيفة ذات      19/10في  
اإلسالمية انتصارا كبيرا، فقد أقدمت على خطوة وصمدت فيها وأخضعت إسرائيل، بما أثبت أن الـصبر              
مجد، وأن الزمن العربي ينتصر على الزمن الغربي، وأنه في ضوء طول النفس ال يوجد معنى للتفـوق                  

  ".احتمال ألن تختفي إسرائيل ذاتها بعد مرور عقود من الزمنوإزاء ذلك، ثمة . العسكري والتقني
)2(  

عدد غير قليل من المعلقين انتقدوا موافقة نتنياهو على الصفقة، واستخدموا في ذلك عباراته التي نـشرها      
 إلطالق سـراح    1985، وسجل فيه اعتراضه الشديد على صفقة تمت عام          "مكان تحت الشمس  "في كتابه   

وقال إنه كان سفيرا لدى األمم المتحدة آنذاك، وحين علم باألمر كتب رسالة احتجاج              . يألف أسير فلسطين  
، وتساءل في الكتاب الذي صـدر       )إسحاق شامير وزير الخارجية آنذاك    (واعتراض إلى وزيره المباشر     

كيف يمكن إلسرائيل أن تحث الواليات المتحدة والغـرب         :  بعد عشر سنوات من تلك الصفقة      1995عام  
ى انتهاج سياسة عدم االستسالم لإلرهاب، بينما هي نفسها تخضع لهذا الشكل المخجل جدا؟ وذكـر أن       عل

سيؤدي إلى تصعيد شديد للعنف، ألنهم سيستقبلون كأبطال يقتـدي بهـم الـشباب              " مخرب"إطالق ألف   
 أدى إلـى    "المخـربين "الفلسطيني، مضيفا في كتابه أن النتائج لم تتأخر في الوصول ألن إطالق أولئـك               

  ".1987عام "توفير مخزون من المحرضين والزعماء الذين أضرموا نار االنتفاضة 
قائال إن كالم نتنياهو األخير ينطبق على الوضـع الـراهن، ألن            " معاريف"بن كاسبيت كتب في صحيفة      

ثالثـة،  الذين تم إطالقهم أخيرا خرجوا في وقت يتزايد فيه الحديث عـن االنتفاضـة ال              " المخربين"أولئك  
  ). 12/10(ووصف يوم إتمام الصفقة بأنه يوم استسالم جثت فيه إسرائيل على ركبتيها أمام حماس 

 بعد خمس سـنوات مـن       14/10كيف حدث االختراق؟ يديعوت أحرنوت روت القصة كالتالي في عدد           
اد البارز ديفـد    تلقى رجل الموس  . الجمود، بدت خاللها الفجوة بين الطرفين غير قابلة للتجاوز أو الهلهلة          

 مفادها أن حماس مستعدة للتفاهم مجددا حول شـروط          -غير إسرائيلي -ميدان رسالة من شخص مستقل      
ميدان سافر للقاء الشخص الذي بعث بالرسالة، ومنذ ذلك اللقاء لـم يتوقـف              . إطالق سراح جلعاد شاليط   

مام العملية، بعدما اطمأنت إلـى أن       استنفرت األجهزة األمنية اإلسرائيلية ألجل إت     . الحوار اليومي بينهما  
استثمر ميدان هذه القناة وطلب من رجل االتصال أن يأتي من حماس بورقة مكتوبـة               . قناة الحوار فتحت  
حزيران الماضي، وحين حـدث ذلـك وجـدت         /وبالفعل أعدت الوثيقة في آخر يونيو     . تحدد فيها طلباتها  

عملية، وقرروا أن المصريين يمكن أن يلعبوا دورهم        إسرائيل أنها بحاجة إلى وسيط إقليمي مهم يرعى ال        
وكانت هناك فكرة إلشراك األتراك الذين عرضوا التوسط في الموضوع رغـم التـوتر              . في هذا الصدد  

  .الحاصل بين البلدين، ولكن اإلسرائيليين فضلوا أن يكون الوسيط مصر
دق معزول مطل على األهرامات في      تموز الماضي دعت مصر الطرفين إلى اللقاء في فن        /في نهاية يوليو  

أقاموا في غرف متجاورة، وكان رجال المخابرات المصرية ذوو الخبرة العريـضة بالوضـع              . القاهرة
تشرين األول الجاري كان االتفاق قد تم علـى         /في أول أكتوبر  . العربي اإلسرائيلي يتنقلون بين الطرفين    

، اتصل نتنياهو هاتفيا بالمشير محمد حـسين        11/10ء  التفاصيل، وبعدما أقره مجلس الوزراء يوم الثالثا      
بالمناسـبة ذكـرت    . طنطاوي لكي يشكره على الجهد الذي بذله رجال المخابرات المصرية في العمليـة            

 أن اعتذار إسرائيل لمصر عن قتل الجنود المصريين الستة علـى            12/10صحيفة يديعوت أحرنوت يوم     
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هرة في إنهاء الصفقة، علما بأنها رفضت االعتذار لتركيا عن قتـل            الحدود كان من قبيل التقدير لدور القا      
  .تسعة من أبنائها كانوا على السفينة مرمرة

)3(  
مما نشرته الصحف اإلسرائيلية، تبين أن حماس طلبت في أول توسط لأللمان فـي الموضـوع إطـالق                 

 فقـط، وأن    450 بالحديث عن     أسير فلسطيني مقابل تسليم جلعاد شاليط، وأن اإلسرائيليين قبلوا         10500
 فلسطينيا ظلت إسرائيل تصر على احتجازهم في المفاوضات السابقة باعتبـارهم            279بين المفرج عنهم    

ومما نشر أيضا   ". القتلة" شخصا وصفتهم الصحف اإلسرائيلية بأنهم من        25، ومن هؤالء    "الخطرين"من  
ت المفاوضات السابقة على إطالق سـراح  أن رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت وافق في إحدى جوال     

واألول أراد أن .  أسيرا من فتح وليس من حماس، وأيده في ذلك الرئيس الـسابق حـسني مبـارك      550
يجامل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في حين أراد الثاني أال يحسب اإلنجاز لحماس، وهي الفكـرة                

  .التي نحاها نتنياهو جانبا هذه المرة
 أن أجهزة األمن اإلسرائيلية رفضت إطالق سراح عدد         14/10صحيفة يديعوت أحرنوت يوم     مما ذكرته   

ألنهم اعتقدوا أنه ال يجـوز أن       "من القيادات الفلسطينية، ليس اعتراضا على أشخاصهم أو أفعالهم، ولكن           
سـرائيل  ، بمعنى أن إ   "يفرج عن هؤالء األشخاص الذين ال يزال مستقبلهم السياسي أمامهم برعاية حماس           

أو فضل على هؤالء األشخاص الذين يفترض أن يكون لهـم دور فـي              " دالة"ال تريد أن يكون لحماس      
ـ           . مستقبل الساحة الفلسطينية    مؤبـدا،   67من هؤالء أشخاص مثل عبد اهللا البرغوثي المحكوم عليـه بـ

الضفة، وقائد الجبهة    إسرائيليا، ومروان البرغوثي من قادة فتح في         82وإبراهيم حامد الذي أدين في قتل       
  .الشعبية أحمد سعدات

 فـي مقالهـا     16/10من المعلومات المثيرة للتساؤل والدهشة ما نشرته صحيفة يديعوت أحرنوت يـوم             
االفتتاحي الذي كتبته سمدار بيري وذكرت فيه أن معارضي صفقة إطالق األسـرى الفلـسطينيين فـي                 

ولكن الرئيس السابق حسني    "،  )أولمرت فقط (الحكومة  السابق لم يكونوا رئيس الشاباك والموساد ورئيس        
مبارك ووزير مخابراته عمر سليمان بذال جهدا غير ضئيل للتثبيط والتأخير، وإلقناع اإلسرائيليين بعـدم               

  "!دفع الثمن الذي كان آنذاك أقل كثيرا مما دفع هذه المرة
) 2009عام  (جولة سابقة للمفاوضات    أنه في   ) 14/10(ناحوم برنياع ذكر في مقاله الذي نشرته معاريف         

طلب اإلسرائيليون إبعاد أكثر من مائة أسير فلسطيني من العودة إلى الضفة، وقد أبـدى اللـواء عمـر                   
أنتم تسيطرون بالكامل على الضفة، وإذا تبـين أن  : سليمان عدم اقتناعه بذلك المطلب، وقال لإلسرائيليين      

  .لعمل، فلن تكون لديكم أي مشكلة في القضاء عليهقد عاد ل" اإلرهابيين"أي واحد من أولئك 
)4(  

  لماذا أقدمت إسرائيل على هذه المغامرة اآلن؟: أحد األسئلة التي يثيرها المشهد هو
لقد قيل إن نتنياهو قبل بذلك ألنه يريد أن يتخفف من الضغوط الداخلية التـي يواجههـا بـسبب ثـورة                     

يون إسرائيلي إلى التظاهر ضده، إضـافة إلـى أن نحـو            المطالب االجتماعية التي دفعت نحو نصف مل      
وهذه خلفيـة   . من اإلسرائيليين أصبحوا يتعاطفون مع قضية جلعاد شاليط ويؤيدون إطالق سراحه          % 90

فقد نشرت صـحيفة    . غير مستبعدة، ولكن الصحف اإلسرائيلية تحدثت عن عنصر آخر يبدو أكثر أهمية           
تدور فكرته األساسـية    " كل شيء من أجل إيران    "يشمان بعنوان    مقاال كتبه إليكس ف    12/10يديعوت يوم   

أراد أن ينظف   "حول أن نتنياهو بإغالقه ملف شاليط وإطالق ذلك العدد الكبير من األسرى الفلسطينيين،              
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. لكي يشرع في التنسيق لمهمة جديدة تتعلق بمواجهة التهديد الذي تمثله إيران بمشروعها النووي             " المائدة
ن إنه بإتمام الصفقة يحقق إجماعا داخليا ودوليا حوله للتقدم صوب ذلك الهدف الذي سترحب               وقال فيشما 

  .به بعض الدول العربية، في مقدمتها مصر والمملكة السعودية
وسـاني راحلفـسكي فـي هـآرتس        ) 19/10(فكرة استهداف إيران كررها ناحوم برنياع في يديعوت         

وقد ذكرت تلك الـصحف أن      . ذات االتجاه كتبه أمير أورن     مقاال في    14/10التي نشرت يوم    ) 17/10(
زيارة وزير الدفاع األميركي لتل أبيب في بداية الشهر الجاري كان من أهدافها تحذير حكومة إسـرائيل                 

ومما ذكره ناحوم برنياع في هذا الصدد أنه في عام      . من مهاجمة إيران دون التنسيق المسبق مع واشنطن       
سين صواريخ سكود على إسرائيل، فإن نائب رئيس األركان آنـذاك إيهـود              حين أطلق صدام ح    1991

باراك خطط لهجوم بري مضاد على قواعد اإلطالق، ولكن األميركيين عارضوا الخطة بشدة معتبـرين               
وحينـذاك  . أن من شأنها إفساد التحالف ضد النظام العراقي، وقالوا إنهم سيعالجون األمر بصورة أخرى             

ير بريطانية إلى العراق لمهمة قريبة من الخطة اإلسرائيلية، مما أدى إلـى انخفـاض               أرسلت وحدة مغاو  
بعد ذلك التقى باراك قـادة العمليـة البريطـانيين          . عدد الصواريخ الموجهة ضد إسرائيل انخفاضا حادا      

  .وشكرهم باسم الجيش اإلسرائيلي
ا إذا كان الكالم الذي تنشره يـساعدنا        ال أفترض البراءة في الصحف اإلسرائيلية، وال أستطيع أن أؤكد م          

الذي نعرفه، لكن الذي ال أشـك       " كالم الجرايد "على فهم ما جرى أو تصور ما سيجري، أم أنه من قبيل             
  .فيه أن األيام القادمة ستجيب لنا على التساؤالت المثارة بهذا الخصوص

  25/10/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

  األمنية في االحتفاظ بالجندي األسير "إسرائيل"مساهمة إخفاقات  .65
  عدنان أبو عامر. د

رغم التأييد اإلسرائيلي الجارف لصفقة التبادل، فإن الشعور بالفشل والمرارة يقطر من مختلف المقـاالت               
محدوديـة  "والتقارير والمقابالت والتصريحات، التي عالجت الصفقة من زواياها المختلفة، ألنها كـشفت   

الستخبارية اإلسرائيلية، رغم حجم الموارد التي تم استثمارها للعثور على مكان الجندي            األجهزة ا " قدرات
في غزة لغرض استخدام الخيار العسكري في تحريره، ما يؤكد القلق الشديد من النتائج البائسة على هذا                 

  .الصعيد مقابل الجهود الكبيرة التي بذلت
يصاحب اإلسرائيليون أي شعور بالمجد أو االعتـزاز،        فيما أشارت محافل عسكرية إلى أنه ال يجب أن          

ألن الجندي لم يعد إلى بيته بعد عملية عسكرية قامت بها وحدة المظليين، وال عملية سـرية قـام بهـا                     
الموساد، أو نتيجة تهديد أخاف خاطفيه، وجعلهم يضطرون لتحريره، لكنه يعود بعـد أن يـئس متخـذو                  

  ".صفقة ال خيار"خرى، ولذلك فهي صفقة يائسة، القرار من إعادته للبيت بطريقة أ
المثير في التعليقات التي خرجت إلى حيز العلن ما نسب إلى قائد كتيبة المشاة في الجـيش الـذي قـال                     
لجنوده بأال يسمحوا ألنفسهم بأن يتعرضوا لألسر على يد الفلسطينيين تحت أي ظرف مـن الظـروف،                 

ن الثمن، وأن يطلقوا النار على الخاطفين، حتى ولو أدى لمقتل           وأنهم يجب أن يمنعوا حدوث ذلك مهما كا       
رفاق لهم تم أسرهم، بحيث أن كل وحدة عسكرية يمكن لها أن تقيم الموقف كمـا تـراه علـى األرض،                     
وعليها أن تتخذ ما تراه مناسباً من قرارات، إال أن الهدف في النهاية يجب أن يكون هو منـع أسـر أي                      

  .جندي
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 يدفع للقول إن اإلخفاق االستخباري يتحمل المسئولية عن إبرام الصفقة، ألنه لـم يـوفر                وهو األمر الذي  
للمستوى السياسي أي خطة عملياتية لتخليص الجندي من األسر بوسائل عـسكرية، وهكـذا اضـطرت                

ية، للتوقيع على الصفقة ألنه لم يكن لها خيار بديل لحل القضية، وهو إخفاق مقلق لألذرع األمن               ) إسرائيل(
  .أن يتلقى أكثر الضربات" الشاباك"ويستحق 

  مسئولية الجيش • 
لكن فحصاً دقيقاً عن أحداث السنين الخمس األخيرة يدل على أن الجيش كان ذا نصيب جوهري في هذا                  

لماذا لم يتم إنشاء قيادة مختصة للعملية خالل وقت الحرب على غزة، هدفها             : الخلل، وهنا يطرح التساؤل   
جيج زمن القتال، لتحديد مكان الجندي وتخليصه، إنه خطأ استخباري وعملياتي، ولذلك فإن             استغالل الض 

الجيش لم يتحمل تبعية إعادته، على أنها مشروع عسكري، ولم يعين طوال الفترة فريقاً ينـشغل بـذلك                  
  .البتة

ـ         " دان حالوتس "أكثر من ذلك، فإن      ذلك بعـد أن    رئيس األركان وقت االختطاف لم يتفرغ ليشغل نفسه ب
لم يظهر نشاطاً زائداً فـي هـذا المجـال،          " غابي اشكنازي "غرق في الورطة اللبنانية ونتائجها، ووريثه       

طوال ) إسرائيل(واكتفى بالضغط على الحكومة لتهادن وتوافق على الصفقة، وهو ما جعلنا نتفاجأ من أن               
من اختطافات صغيرة لـم تثمـر       من حماس، وما تم     " أوراق مساومة "سني التفاوض الخمس لم تختطف      

شيئاً، ما يعني أن الحديث يدور عن نشاط عملياتي ضئيل نسبياً قياساً بتوالي االختطافات في السنين التي                 
  .في لبنان" رون أراد"تلت اختفاء 

وهو ذات األمر الذي يدفع للقول أن الصفقة من وجهة النظر اإلسرائيلية، تعلن بما ال يدع مجاالً للشك أن              
مر يتعلق بأحد أشد اإلخفاقات دوياً على الصعيد االستخباري العسكري، لدولة ذات استخبارات هائلة،              األ

وسائل تكنولوجية متطورة، جيش هائل ومدرب وخبرة عملياتية، لكنها لم تفلح في معرفة أيـن يختفـي                 
 5 أكثر مـن     جنديها، الموجود على مسافة كيلومترات معدودة، في قطاع ضئيل ومسيطر عليه، وطوال           

  .سنوات لم تفلح في خلق وسائل ضغط، وتجنيد العالم، وفي النهاية اضطرت للتراجع من أجل استعادته
ال تفهم سوى لغة القوة أمر حقيقي وواضح، ولذلك فإن          ) إسرائيل(ما يعني أن كالم الفلسطينيين حول أن        

فقة أظهرت كم طـول الطريـق       الجندي المفرج عنه لن يكون الجندي المخطوف األخير، ويؤكد أن الص          
في المنحدر، من دولة تدار بموجة العقل إلى خليط من األفراد توجههم المشاعر،             ) إسرائيل(الذي قطعته   

، وهو ما دفع بإسـرائيل ألن       "تغلي الدم "ممن ال يمكن قيادتهم، ألن قائمة األسرى المحررين في الصفقة           
 يمس بالعناصر الحقيقية للقوة اإلسرائيلية، وتعابير       تستعد لتحرير ألف شخص مقابل أسير واحد، وهو ما        

  .الكارثة والخطر الوجودي
 24/10/2011، موقع فلسطين أون الين
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