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   الوطنيةال انتخابات قبل إتمام المصالحة: حماس .1
حركة المقاومة ، أن شريف أدهم ال نقالً عن مراسلهاغزةمن  26/10/2011فلسطين اون الين، ذكرت 

 الفلسطينيةجددت رفضها لدعوات إجراء انتخابات قبل إتمام المصالحة الوطنية " حماس"اإلسالمية 
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محاولة لفرض الرأي، وخروج عن اإلجماع "وإنجازها كاملة على أرض الواقع، معتبرة هذه الدعوات 
   ".الوطني

االتفاق الذي وقعت " فلسطين" األشقر، في تصريح لـوعد القيادي البارز في الحركة الدكتور إسماعيل
اتفاقًا وطنيا ملزما للجميع، وأي خروج عن هذا االتفاق "عليه حركتا حماس وفتح والفصائل الفلسطينية 

  ". هو خروج عن اإلجماع الوطني
 ويأتي رفض حماس إلجراء االنتخابات في أعقاب تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام

األحمد، أمس، إذ أعرب عن تقديره بأنه لن تكون هناك مصالحة جدية إال بعد إجراء االنتخابات في 
  . فلسطين

مقترحات األحمد خارجة عن اإلجماع الوطني "إن : في المقابل، رد األشقر على تلك التصريحات قائالً
يني هي خارجة عن الوحدة وبحاجة إلى توافق وطني عليها، وأي اقتراحات لفرضها على الكل الفلسط

  ". والوفاق
صالح البردويل القيادي البارز في حركة أن  ،غزةمن  27/10/2011 الشرق األوسط، لندن، وأضافت

حماس اعتبر أن تشديد فتح على إجراء االنتخابات وتجاهل ما تم االتفاق عليه في القاهرة يدل على عدم 
قال البردويل » الشرق األوسط«وفي تصريحات لـ. جدية الحركة في التوصل لمصالحة وطنية حقيقية

إن فتح تدرك أنه لو أجريت انتخابات في الوقت الحالي الكتسحتها حركة حماس في ظل حالة االلتفاف 
، وفي ظل »المشرفة«الشعبي غير المسبوقة التي تحظى بها الحركة حاليا عقب صفقة تبادل األسرى 

  ).أبو مازن( يدعو إليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إدراك الفلسطينيين فشل البرنامج الذي
وأكد البردويل أن حماس، كما هو الحال بالنسبة لبقية الفصائل الفلسطينية تصر على تطبيق بنود اتفاق 

وأوضح البردويل أن . المصالحة كرزمة واحدة، مشددا على رفض االنتقائية في تطبيق بنود المصالحة
تشكيل الحكومة االنتقالية وإجراء االنتخابات وإعادة : سة ملفات أساسية، وهياتفاق المصالحة تضمن خم

  .صياغة منظمة التحرير وإعادة بناء المؤسسة األمنية وإتمام المصالحة المجتمعية
  

   مع االحتاللالعرب لفلسطين ليست تطبيعاً زيارة األشقاء:  خالل استقبال وفد كويتيعباس .2
 عباس، إن زيارة األشقاء العرب للشعب الفلسطيني ليست تطبيعا مع  قال الرئيس محمود:رام اهللا

، خالل استقباله وفد فوأضا .االحتالل، وإنما هي تطبيع مع السجين ودعم صموده وثباته على أرضه
المهندسين الكويتيين، بمقر الرئاسة في مدينة رام اهللا، ظهر األربعاء، إن زيارتكم اليوم هي دليل على 

كيد بين الشعبين الفلسطيني والكويتي، وهي إحدى المحطات التي يعبر فيها الشعب الكويتي التالحم األ
  .عن تضامنه وحبه وتقديره للشعب الفلسطيني

  26/10/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الوطنية 
  

  اونة بتوليه رئاسة الحكومةصوالخ.. يهنئ الغنوشي بفوز حزب النهضة هنية .3
رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة، إسماعيل هنية،  أن 26/10/2011ن أون الين،  فلسطيموقعنشر 

 الشيخ راشد الغنوشي أمين عام حزب النهضة التونسي وهنأه بالفوز في انتخابات ،هاتف األربعاء
 بهذا"وقال بيان صادر عن الحكومة الفلسطينية، إن هنية قدم التهاني للغنوشي  .المجلس الوطني التأسيسي
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النتصار لتونس الثورة والتحول الديمقراطي وهذه التغيرات التي بمآالتها ستعمل لصالح القضية والشعب ا
  ".الفلسطيني

رئيس الوزراء  من غزة إسماعيل هنية، هاتف 26/10/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، إلى ذلك ذكر 
اهللا الثاني بن الحسين، ناقالً له تهاني األردني عون الخصاونة، وهنأه بالثقة التي أواله إياها الملك عبد 

 المواقف السياسية للحكومة الفلسطينية الرافضة لمخططات  هنيةواستعرض .الشعب والحكومة الفلسطينية
  . االحتالل الصهيوني حول موضوع الوطن البديل

  
  عمار غزةإ إعادة التزاماته تجاه لتنفيذفياض يدعو المجتمع الدولي  .4

إن تعزيز ": قال: حديثه اإلذاعي األسبوعيفي  سالم فياض .الفلسطيني د الوزراء  رئيسقال :رام اهللا
وتوسيع الجاهزية الوطنية وبما يشمل بالتأكيد قطاع غزة، يتطلب تنفيذ قرارات مؤتمر شرم الشيخ 

 التي ُأعلنت في ذلك المؤتمر من جميع الدول، وذلك بااللتزاماتإلعمار القطاع، ويتطلب أيضاً الوفاء 
باإلضافة إلى رفع الحصار حتى تتمكن السلطة الوطنية من البدء في تنفيذ برامجها التي ُأقرت في شرم 

ال بد من التأكيد على إعادة إعمار القطاع واستعداد العالم للمساهمة في مساعدة ": وأضاف ."الشيخ
 لها من التقيد باتفاقية السلطة الوطنية في تنفيذ ذلك، فال بد من إلزام إسرائيل برفع الحصار، وال بد

، بما يعني فتح كافة معابر القطاع، وتشغيل الممر اآلمن، ورفع قيود 2005المرور والحركة لعام 
  . "الحركة في الضفة

  27/10/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  من الضفة% 94أولمرت وافق على إعادة : عبد ربه .5
 إنالتنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه قال أمين سر اللجنة : يوسف الشايب –رام اهللا 

من  % 94رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق إيهود أولمرت وافق خالل المفاوضات على إعادة نحو 
   %.6 يشمل أراض تبادل إلى، إضافة 1967األراضي المحتلة العام 

لدولتين، تخضع لرقابة دولية،  تكون القدس عاصمة لأنربه أن اولمرت وافق كذلك على   عبدوأوضح
 أن كتاباً تصدره إلىوعدم وجود أي إسرائيلي داخل األراضي الفلسطينية، الفتا في ندوة برام اهللا، أمس، 

وزيرة الخارجية األميركية السابقة، كونداليزا رايس سيؤكد هذه المعلومات، وينفي ما أشار إليه سابقاً 
ياهو، بأن أولمرت لم يترك له شيئاً يستند إليه عن اتفاقات وشيكة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتن

  .كانت ستبرم مع الفلسطينيين
موقفنا ..  عبد ربه ال يمكن العودة إلى المفاوضات بالصيغة التي كانت قائمة عليها في الماضيوأكد

  .واضح في هذا االتجاه، وأي تراجع سيفقدنا ثقة الرأي العام الفلسطيني بسياساتنا
.. وبخصوص المصالحة الفلسطينية، قال لست واثقاً من أن فجر المصالحة سيبزغ في المدى القريب

أخشى األالعيب .. لألسف هناك حسابات واعتبارات ضيقة تتحكم في موقف األشقاء في حماس
عد أن اإلسرائيلة، وثمة مؤشرات عليها منذ صفقة األسرى، لإليحاء لحماس بأنها باتت طرفاً موثوقاً فيه ب

أثبت جدارته، والدعاوى للتعاطي مع حماس من قبل شخصيات إسرائيلية، دليل على ذلك، وهذا لن 
  . محاولة البتزاز السلطةإنهايكون، 

  27/10/2011الغد، عمان، 
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  أبو ردينة تحريض ليبرمان ضد الرئيس يهدف إلى تدمير عملية السالم نهائيا .6

وزير الخارجية م الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن تصريحات قال الناطق باس : منتصر حمدان-رام اهللا 
، مشدداً "تهدف إلى تدمير عملية السالم نهائيا" عباس،  الرئيس محمودليبرمان التحريضية ضداإلسرائيلي 

على أن تصريحات ليبرمان وغيره من المسؤولين اإلسرائيليين التحريضية تهدف إلى تدمير عملية 
استقالته "وكان ليبرمان قال إن . ي، إضافة إلى تخريب جهود اللجنة الرباعية،السالم ووأدها بشكل نهائ

  ".ستكون نعمة" عباس"
  27/10/2011الخليج، الشارقة، 

  
   بدأت تؤثر في اليونسكواألمريكية األموال: المالكي .7

وم  الشهر الحالي ي30 إن" معا"لغرفة تحرير   قال وزير الخارجية الدكتور رياض المالكي:بيت لحم
 ."يونسكو"حاسم للتصويت على عضوية فلسطين كاملة بمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

نعمل بكل قوتنا  ..األمناليونسكو معركة صغيرة سوف تقود للمعركة الكبرى في مجلس ": وأضاف
 الضغط أنوكشف   ". على الدول الفقيرة لثنيها عن التصويت لصالحنا األمريكيلمواجهة الضغط 

 وأضاف ". بدا يؤثر فعال في مواقف بعض الدول بسبب قطع ماليين الدوالرات عن اليونسكو األمريكي
  ".سرلة مواقعنا التراثية من التشويه والخطف واألإنقاذرغم التهديدات لدينا الحق في ": 

  26/10/2011وكالة معا اإلخبارية، 
  

  رباعية بتحمل مسؤولياتهاتدين التصعيد االستيطاني وتطالب الحكومة فياض  .8
 طالبت وزارة الخارجية، األربعاء، الرباعية الدولية بتحمل مسؤولياتها في حماية السالم ومبدأ :رام اهللا

 وحدة 4000حل الدولتين من خطر االستيطان، في إشارة إلى التصعيد اإلسرائيلي األخير ببناء أكثر من 
  .استيطانية جنوب القدس
يان لها هذا التصعيد، وأشارت إلى أن بلدية االحتالل في القدس قررت هدم جسر وأدانت الوزارة في ب

وفي سياق محاوالتها لقتل الحياة الفلسطينية في المدينة المقدسة، أقدمت سلطات "باب المغاربة، مضيفة، 
والنساء االحتالل على إغالق مؤسسة القدس للتنمية، وجمعية شعاع اللتين تقدمان خدمات إنسانية لألطفال 

  ."في القدس
  26/10/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الوطنية 

  
   شكلية وبدون مضمون"الرباعية"زيارة : رزقة .9

يوسف رزقة، المستشار السياسي لرئيس الوزراء، أن زيارة اللجنة الرباعية لألراضي الفلسطينية . أكد د
المكتب اإلعالمي لمجلس الوزراء األربعاء، وقال في بيان أصدره  ".شكلية وال تحمل مضامين محددة"
إن اللجنة الرباعية فقدت دورها كوسيط نزيه بين األطراف، ألنها أصبحت تابعة بشكل صارخ لسياسات "

وبين أن الزيارة تهدف إلى إجبار  ". أمريكا وتزايدت االحتجاجات الفلسطينية ضد بلير ممثل الرباعية
  اوضات، الفتاً إلى أن الرباعية ال تمتلك اإلرادة السياسية إلجبار قوات الطرف الفلسطيني على العودة للمف
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االحتالل على وقف إجراءاتها التعسفية ضد الشعب الفلسطيني، خاصة قضية االستيطان ومصادرة 
  .األراضي وتهويد مدينة القدس

  26/10/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

  وفرنا جميع الخدمات لحجاج غزة: بعدم التعاون" أوقاف رام اهللا " يتهمالرقب .10
صالح الرقب، وجود أي مشاكل أو .نفى وزير األوقاف والشؤون الدينية في غزة د:  خالد كريزم- غزة

مزار "نقص في الخدمات بالمساكن التي يقطنها حجاج قطاع غزة في مكة المكرمة، خاصة في فندق 
وأشار إلى أن التعاون . لخدمات المقدمة فيهالذي نقلت بعض وسائل اإلعالم وجود نقص في ا" 2الفيصل 

وهو أن ال ينجح "بين وزارته مع نظيرتها في رام اهللا ضعيف جدا، مؤكدا أن الهدف من ذلك معروف 
موسم الحج بالنسبة لغزة، وهو ما لمسناه في عدة مواقع من معظم المسؤولين في أوقاف رام اهللا، وهذا 

  ". رض الوطن، فهم ليسوا معنيين بإنجاح موسم الحج بغزةاألمر له حسابات عندما نعود إلى أ
  26/10/2011موقع فلسطين أون الين، 

  
   التي ال تقوم على تجميد كامل لالستيطان السياسيةنرفض الحلول : شعث .11

 نبيل شعث، رفض القيادة .دأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض عالقاتها الدولية : رام اهللا
ي مقترحات وحلول سياسية ال تقوم على الوقف الكامل لالستيطان من أجل العودة الفلسطينية أل
نسخة عنه األربعاء، أن العودة لطاولة " قدس برس"وبين شعث في بيان صحفي تلقت  .للمفاوضات

التفاوض  يتطلب االلتزام الكامل بمتطلبات عملية السالم من وقف كامل وحقيقي للنشاطات االستيطانية 
إسرائيل عمليا ال "وأضاف أن . كمرجعية للمفاوضات وإنهاء حصار قطاع غز1967اف بحدود واالعتر

تريد وقف االستيطان وال إنهاء الحصار عن قطاع غزة، وتمارس سياسية التحريض ضد الرئيس عباس 
  ".والقيادة الفلسطينية، وهي تريد مفاوضات شكلية تستمر خاللها بنهب األرض وتوسيع االستيطان

  26/10/2011برس، قدس 
  

   تختار عباس كأحد أبرز مفكري السياسة الخارجية للعام الحالي "فورين بوليسي" .12
 سوزان غالسور، الرئيس محمود عباس على "فورين بوليسي" هنأت رئيسة تحرير مجلة :رام اهللا

من  مفكرا 99، حيث كان من بين حوالي 2011اختياره كأحد أبرز مفكري السياسة الخارجية للعام 
جاء ذلك في رسالة تلقاها  . شهرا الماضية12الشخصيات البارزة شكلت الحوار الدولي على مدار الـ

السيد الرئيس من غالسور األربعاء، تدعوه فيها لحضور حفل استقبال يوم الحادي والعشرين من كانون 
  .األول المقبل، في العاصمة األميركية واشنطن، لتكريمه على إنجازاته

  26/10/2011ا اإلخبارية، وكالة سم
  

  لخوض االنتخابات التشريعية والرئاسية إذا ما تم التوافق عليهافتح مستعدة : جمال محيسن .13
قال جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن حركته مستعدة لخوض االنتخابات : غزة

. نقسام وتحقيق المصالحة الوطنيةالتشريعية والرئاسية إذا ما تم التوافق عليها في إطار إنهاء حالة اال
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إذا ما تم التوافق على إجراء االنتخابات فإن الجهود ستكثف وسنخوض االنتخابات الرئاسية «: وأضاف
  .»والتشريعية إلثبات الحياة الديمقراطية

 27/10/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  طان إذا لم تستطع وقف االستي"الرباعية"ال جدوى من جهود : محمد اشتية .14
ال جدوى من جهود الرباعية إذا « قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية إنه : وفا–رام اهللا 

  .»لم تستطع وقف االستيطان، وإن بيانها األخير يكتنفه الغموض
أن القيادة ستطرح سؤاال على الرباعية حول مدى استطاعتها لجم » صوت فلسطين«وأضاف اشتية لـ 
. اصلة هجمتها االستيطانية، مؤكدا أنه في حال لم تستطع فستكون جهودها هباء منثوراإسرائيل عن مو

وجدد رفض العودة إلى المفاوضات دون الوقف الكامل لالستيطان وتحديد مرجعية واضحة للعملية 
  .السلمية

 لالستيطان القيادة لم تبلغ بأي اقتراح وإن موقفها واضح وهي تريد وقفا كامال وشامال«إن : قال اشتيةو
  .وليس تجميد االستيطان ألنه بكافة أشكاله غير شرعي وغير قانوني

 27/10/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  صفقة التبادل نصر عظيم وال تحرير لألسرى إال بالمقاومة: القائد القسامي األسير عباس السيد .15
سرى حدثًا تاريخيا هاما ونصرا اعتبر القائد القسامي األسير عباس السيد صفقة تبادل األ: خاص

استراتيجيا للشعب الفلسطيني، معربا عن ثقته في قدرة المقاومة الفلسطينية على تحرير باقي األسرى من 
  .سجون االحتالل الصهيوني

إجراءها داخل عزله " المركز الفلسطيني لإلعالم"وقال القائد القسامي في مقابلة حصرية وخاصة استطاع 
إن األمل موجود ولم ينقطع وبالرغم من عدم وجود شيء ملموس في هذه األيام، ": "الرامون "في سجن

إال أن ثقتنا باهللا كبيرة، ثم ثقتنا بإخواننا وأخواتنا الذين ُأفرج عنهم، وثقتنا بإخواننا المقاومين، أنهم 
  ".زاد بشكل كبيرسيعملون كل ما يستطيعون، إلطالق سراحنا، فاألمل من ناحية الدافعية للعمل 

وأكد السيد أن صفقة التبادل هي نصر عظيم لشبعنا رغم أنف الذين يحاولن التشكيك فيها، مطالبا اإلعالم 
ما بداية : "بتوخي الموضوعية في تقييمها وأن يضع في ذهنه أن الخصوم يرونها نصرا حقيقيا، قائال

بتهم في إثارة نقاش علني مسموع عندنا يقلل تسريبهم ألخبار سرية من زمن الصفقة، إال دليل على رغ
  ".من حجم االنتصار، وهي نصر عظيم رغم أنوفهم

على أن القواسم المشتركة لدى أبناء الشعب " المركز الفلسطيني لإلعالم"وشدد السيد في حديثه لـ
ينية، القدس الفلسطيني داخل الطيف السياسي الفلسطيني كثيرة جدا، وأهم هذه القواسم الثوابت الفلسط

من الضروري استثمار هذا الحدث الكبير بتعزيز : "والالجئون وحق العودة وتحرير األسرى، قائال
الوحدة، والسير قدما في طريق المصالحة، والبدء فورا بإطالق سراح المعتقلين الفلسطينيين في السجون 

  ". ضروري لكل منطق سليمالفلسطينية على خلفية انتمائهم السياسي، وهذا أقل الواجب ومتطلب
  26/10/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
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   قرب بيت لحمإسرائيلي انفجار عبوة ناسفة بجيب :العبري" يوشع"موقع  .16
، عبوة ناسفة قرب جيب عسكري لجيش االحتالل قرب 2011-10-26انفجرت مساء اليوم األربعاء 

  . ية المحتلةجنوب محافظة بيت لحم بالضفة الغرب" إفرات"مستوطنة 
العبري أن العبوة الناسفة انفجرت قرب الجيب العسكري أثناء سيره على الشارع " يوشع"وأفاد موقع 

وأكد عدم وقوع إصابات في صفوف الجنود اإلسرائيليين لكن  . الرئيس المجاور للمستوطنة اليهودية
  . أضرار مادية وقعت بالجيب العسكري

 26/10/2011فلسطين اون الين، 
  

  هدم جسر باب المغاربة عنصري" إسرائيل"قرار : اتم عبد القادرح .17
قال حاتم عبد القادر مسؤول ملف القدس في حركة فتح إن قرار إسرائيل بهدم  :  وليد عوض-رام اهللا 

عنصري ويهدف لتهويد المدينة وتغيير معالمها 'جسر باب المغاربة وإزالة تلة تاريخية في المكان 
  .'اإلسالمية
بد القادر التصريحات اإلسرائيلية بأن هدم الجسر وإزالة هذه التلة يأتي إلجراء ترميمات في ونفى ع

المنطقة، محذرا من أن الجسر العسكري الذي سيتم إقامته في المكان سيتيح لإلسرائيليين الوصول إلى 
ال عبد القادر وق .'البراق'المسجد األقصى بتعزيزات عسكرية هائلة وتوسيع المنطقة المحاذية لحائط 

نحن أمام مخطط كبير ال يتعلق فقط بهدم هذا الجسر وإنما هي محاولة متقدمة لالستيالء على المسجد '
  .'األقصى بما يثمل تصعيدا إسرائيليا ومسا مباشرا بالمسجد األقصى

  27/10/2011القدس العربي، لندن، 
    

  "وهم الدولة"الجهاد تحذر من استبدال خيار التحرير بـ  .18
، "العقيم"رفضها لمحاوالت إحياء مسار التفاوض الذي وصفته بـ " الجهاد اإلسالمي"جددت حركة : غزة

  ".وهم الدولة"محذرة في الوقت ذاته من استبدال خيار التحرير بما أسمته 
لها في الذكرى السنوية السادسة عشرة الغتيال مؤسسها ) 10-26(وقالت الحركة في بيان اليوم األربعاء 

تحرير فلسطين من بحرها إلى نهرها هدف لن "ا العام الدكتور فتحي الشقاقي في جزيرة مالطا، إن وأمينه
  .نحيد عنه مهما بلغت التضحيات والصعاب

وتعهدت الحركة بمواصلة مقاومتها لالحتالل كأولوية مقدمة على كل األولويات، معتبرة ذلك بأنه الخيار 
وشددت على ضرورة إنجاز  .يا الشهداء وعذابات األسرىالذي يجسد حقيقة الوفاء لفلسطين ولوصا

المصالحة وتحقيق الوحدة على قاعدة استمرار المواجهة مع االحتالل، وعدم التفريط بشبر واحد من 
  . فلسطين، مؤكدة أن فلسطين كيان واحد ال يقبل القسمة أو التجزئة وهي ملك لكل األمة

  26/10/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  "اسدود" من شمال غزة سقطت بالقرب من أطلقت" جراد"صواريخ ثالثة : جيش االحتالل .19
 صواريخ من طراز    3ذكر الموقع االلكتروني لصحيفة يديعوت احرونوت االسرائيلية ان         : القدس المحتلة 

 كم من   40جراد اطلقت مساء االربعاء من شمال قطاع غزة سقطت في ضواحي مدينة اسدود على بعد                
  .غزة
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وقالت مصادر طبية ان عدد من االسرائيليين اصيبوا بحاالت من الهلع نقلوا على اثرهـا الـى مـشافي                   
وقال شهود عيان ان صافرات االنذار انطلقت في مدن المجدل وكريات مالخـي             . جنوب الدولة العبرية  

لقبة الحديدية مـن    وريشون ريتسيون واسدود ويبنا والهديد من البلدات الجنوبية فيما لم تتمكن بطاريات ا            
  .اسقاط الصواريخ

 فـصائل   أطلقـت  فيما   األسرى منذ صفقة تبادل     األولوقالت مصادر عسكرية ان اطالق الصواريخ هو        
  .إضرار او إصاباتفلسطينية صاروخين اثنين قبل تنفيذ الصفقة دون 

  26/10/2011وكالة سما اإلخبارية، 
  

  لسماح بأسرهم يعكس الهلع من قدرة المقاومةلعدم ا تعليمات االحتالل بقتل جنوده: أبو زهري .20
، الدكتور سامي أبو زهري،، فـي تـصريحٍ         "حماس"قال المتحدث باسم حركة المقاومة اإلسالمية       : غزة

ـ )10-26(خاص، اليوم األربعاء     ، إن موقف االحتالل من قتـل الجنـود         "المركز الفلسطيني لإلعالم  "، ل
مة وقدرتها على تنفيذ المزيد من عمليات األسـر، مؤكـدا أن            لمنع أسرهم، يعكس حالة الهلع من المقاو      

القرار الجديد يزيد من إصرار القوى الفلسطينية وتمكسها بهذه الوسيلة كطريقة لتحرير األسـرى مـن                
  .سجون االحتالل

وقال أبو زهري إن هذا القرار يعكس حالة الجبن التي تميز هذا الكيان، واستخفافه بحياة جنوده، تجنبـا                  
لدفع أثمان أمام المقاومة، ما يؤشر أيضا إلى إدراك الصهاينة أنهم دفعوا ثمنًا باهظًا في صفقة شاليط، ما                  

  .يؤكد مجددا أن هذه العملية كانت إنجازا وطنيا كبيرا
وأشار المتحدث باسم حماس إلى أن هذه ليست المرة األولى التي يقدم فيها العدو على قتل جنـوده بعـد                    

 .يث تكرر ذلك عدة مرات خالل حرب الفرقانأسرهم، ح
  26/10/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  األجهزة األمنية بغزة حطمت نظرية األمن الصهيوني: السنوار .21

ال األسير القائد المحرر يحيى السنوار خالل كلمة له في احتفال لتكريم األسرى المحررين على ق: غزة
األجهزة األمنية في قطاع غزة حطمت نظرية "إن ): 10-26(ء شاطئ بحر شمال غزة، أمس األربعا

  ".األمن الصهيوني وقاعدة الجيش الذي ال يقهر
 أسطورة الجيش الصهيوني الذي 73إذا كان أهلنا في مصر قد حطموا في حرب أكتوبر عام "وأضاف 

  ".ال يقهر فإن تلك النظرية قد تحطمت اليوم بفضل جهود األمن في قطاع غزة
  26/10/2011، ز الفلسطيني لإلعالمالمرك

  
   طهرانبإشرافحماس تمتلك صواريخ متطورة مضادة للطائرات تم تهريبها من ليبيا : "هارتس" .22

 عددها الصادر اليوم يإن األجهزة األمنية  فياالسرائيلية" هآرتس"زعمت صحيفة : القدس المحتلة
لطائرات الموجودة لدى حركة حماس في قطاع اإلسرائيلية قلقة من نوعية الصواريخ المتطورة المضادة ل

  .غزة
صواريخ متطورة نسبيا من " تهريب"وتدعي األجهزة األمنية حسب الصحيفة أن حركة حماس تمكنت من 

وأضافت الصحيفة أن إسرائيل قلقة من أبعاد  .إنتاج روسي، وذلك من مخازن أسلحة تم نهبها في ليبيا
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ة، سواء على حرية العمل المطلقة لسالح الجو اإلسرائيلي في إدخال مثل هذه الصواريخ إلى قطاع غز
  .سماء قطاع غزة، أو على الطيران المدني إليالت

كما ادعت الصحيفة أنه تم إدخال صواريخ كتف من أنواع مختلفة إلى قطاع غزة في السنوات األخيرة 
دخال أسلحة أخرى مختلفة كما بمبادرة من إيران، إال أن إسقاط نظام القذافي وفر لحركة حماس فرصة إل

  .ونوعا
وزعمت الصحيفة أن شبكات تهريب األسلحة استغلت األوضاع في ليبيا واقتحمت مخازن الجيش 
وسرقت كميات كبيرة من السالح، المتطور نسبيا، وتم بيعه إلى فصائل فلسطينية ومنظمات إسالمية في 

  .الصومال
ل جهودا في إعادة بناء ونشر شبكات جديدة لها في الضفة كما تدعي األجهزة األمنية أن حركة حماس تبذ

 .وأنه في أعقاب ذلك قامت قوات االحتالل باعتقال العشرات من ناشطي الحركة. الغربية
 27/10/2011وكالة سما اإلخبارية، 

  
  ال انتقال لجماعات أصولية إلى مخيم عين الحلوة ":اللينو .23

عين الحلوة وخلفياتها وتداعياتها، كانت محور اجتماعين األحداث األمنية األخيرة في مخيم : صيدا
عقدهما قائد منطقة الجنوب االقليمية في قوى األمن الداخلي العميد منذر األيوبي في مكتبه في سرايا 
صيدا الحكومي، مع كل من قائد الكفاح المسلح الفلسطيني في لبنان العقيد محمود عبد الحميد عيسى 

وجرى خالل .ة المتابعة للقوى والفصائل الفلسطينية في مخيم عين الحلوة ووفد من لجن" اللينو"
االجتماعين التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون مع األجهزة األمنية اللبنانية من اجل الحفاظ 

  . على أمن واستقرار المخيمات ال سيما مخيم عين الحلوة
حصل في اليوميين الماضيين في مخيم عين الحلوة من احداث ان ما " اللينو"اثر اللقاء اكد العقيد عيسى 

لدينا بعض الخيوط والمعطيات ونتابعها بهدوء . امنية كانت محاوالت يائسة من بعض االفراد المشبوهين
وردا على سؤال عما اثير عن انتقال جماعات اصولية الى المخيم قال  .مع لجنة المتابعة واللجنة األمنية

  .المعلومات جميعها ال اساس لها من الصحةهذه ": اللينو"
هذا البيان مشبوه لكن ال اربط : قال اللينو" أنصار االسالم"وعن البيان الذي وزع في المخيم ووقع بإسم 

  .بينه وبين اي حادث حصل
ال مصلحة لشعبنا : في صيدا ابو احمد فضل، باسم وفد لجنة المتابعة فقال" حماس"وتحدث مسؤول حركة 

ان المخيمات مستقرة طالما ان القوى وقال . يني في اي توتير ال في المخيمات وال في المنطقةالفلسط
وما حصل عمل مشبوه يضر . الفلسطينية مع القوى اللبنانية متفاهمة وان شاء اهللا سنواجه األيدي العابثة 

  .بمصلحة الشعب الفلسطيني
  27/10/2011المستقبل، بيروت، 

  
  يؤكد موقف السعودية األصيل في دعم الحقوق الفلسطينية" ومآلست"استبعاد : الرشق .24

، باستبعاد "حماس"رحب عزت الرشق، عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة اإلسالمية : دمشق
الفرنسية من عطاء مشروع قطار الحرمين السريع، الذي يربط " آلستوم"المملكة العربية السعودية لشركة 
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نة المنورة، مشيرا إلى أن هذه الشركة ساهمت بشكل مباشر في عمليات تهويد بين مكة المكرمة والمدي
  .مدينة القدس المحتلة

، اليوم "فيسبوك"وقال الرشق، في تعليق له على الخبر نشره على صفحته بموقف التواصل االجتماعي 
 من مشروع قطار الفرنسية" ألستوم"إن استبعاد المملكة العربية السعودية لشركة ): "27/10(الخميس 

  ".الحرمين السريع، خطوة كريمة، تؤكد الموقف السعودي األصيل في دعم حقوق الشعب الفلسطيني
  27/10/2011قدس برس، 

  
   عقبة أمام السالمأنهعباس بل يجدد انتقادهليبرمان  .25

ـ   ل انتقاده وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان       جدد:  أسعد تلحمي  –الناصرة   سطيني لـرئيس الفل
محمود عباس امس قبيل بدء محادثات منفصلة يجريها ممثلو اللجنة الرباعية الدولية للشرق االوسط مـع                

استقالة ابو مازن سـتكون نعمـة       «: واسرائيليين في القدس، وقال لالذاعة العسكرية      مسؤولين فلسطينيين 
الفلسطينيين من اجـل حـساباته      لقد قرر التضحية بمصالح     «: ، مضيفاً »النه يمثل اكبر عقبة امام السالم     

ابو مازن ليس مضموناً فهو ليس رجل سالم انـه          «ورأى ان   . »الشخصية للدفاع عن مكانته في التاريخ     
يعمل ضد اسرائيل على الساحة الدولية، وحاول وقف انضمامنا لمنظمة التعاون والتنمية، ويريـد جلـب                

 ليبرمان تمنى االثنين ان يستقيل عباس، معتبـراً ان          وكان. »المسؤولين االسرائيليين امام المحاكم الدولية    
واتهمـه  » بإحدى العقبات الكبـرى أمـام الـسالم       «وصفه   و .»افضل منه «اي شخص سيخلفه سيكون     

  . »التضحية بمصالح الفلسطينيين من أجل أجندته الشخصية«بـ
  27/10/2011، الحياة، لندن

 
   في اتخاذ موقف معاد من أبو مازن  ترتكب خطأ فادحا"إسرائيل: "السابق رئيس الشاباك .26

، يوفـال   »الـشاباك «رفض رئيس جهاز المخابرات العامة السابق في إسرائيل         : نظير مجلي  - تل أبيب 
ديسكين، تصريحات ليبرمان وقال إنه من خالل عمله كرئيس للمخابرات لمس بنفسه كم هو أبو مـازن                 

ولكنـه  . مريض وال يتمتع بصفات قياديـة     إن أبو مازن رجل مسن و     «: وأضاف. مخلص لعملية السالم  
سياسي واضح ومثابر ومبدئي، متمسك بعملية السالم وال يؤمن بالعنف ويكافح اإلرهـاب بـشكل جـاد                 

  .»وهو ال يتخذ هذه المواقف ألنه يحب إسرائيل، بل ألنه مؤمن بهذه المبادئ. وصادق
لطلبة الجامعيين، أمس، أن إسرائيل     وتابع ديسكين، الذي كان يتحدث في محاضرة له أمام مجموعة من ا           

ترتكب خطأ فادحا في اتخاذ موقف معاد من أبو مازن وفي االمتناع عن إجراء مفاوضات معه، بل إنها                  
ورفض المنطق الذي ينادي بمعاداة أبو مازن ألنه توجـه إلـى            . تخسر كثيرا في الساحة الدولية وغيرها     

فقد نجحنا بدعم الواليـات     . ه إسرائيل ولكنها محطة عابرة    هذه الخطوة سلبية تجا   «: األمم المتحدة، وقال  
  .»المتحدة في صدها ويجب التفكير في الخطوات القادمة

  27/10/2011، الشرق األوسط، لندن
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  ليط ا حتى بعد االفراج عن ش"اسرائيل"لـ ة عدوزالت حركة حماس ما :مريدور .27
بـان حركـة    "  دان مريـدور  "ؤون االستخبارات   اكد الوزير المسؤول االسرائيلي عن ش     : القدس المحتلة 

 مضيفا انه يجب دراسة     "ليطاغلعاد ش " لدولة اسرائيل حتى بعد االفراج عن الجندي         ةحماس ما زالت عدو   
  . الطرق لدفع عملية السالم قدما مع السلطة الفلسطينية ولتقوية مكانة رئيسها محمود عباس

اسرائيل وفي مصلحة مننظمة التحريـر الفلـسطينية        وقال مريدور ان عملية سياسية تصب في مصلحة         
عباس اذا تحلى بالشجاعة وقرر التفاوض مع اسرائيل فان هذا االجراء سـيكون ايجابيـا              "ايضا موضحا   

  ". واذا لم يفعل ذلك فان راي بعض دول العالم سيتغير على االقل حيال الجهة الرافضة لخوض التفاوض
 26/10/2011، وكالة سما اإلخبارية

 
  صفقة التبادل مع حماس عززت قوة الليكود على حساب كاديما: استطالع .28

، مساء اليوم األربعاء، أن صفقة تبادل       "العبرية الثانية " أظهر استطالع للرأي نشرته القناة       :القدس المحتلة 
، كما أدى إلـى     "كاديما"األسرى مع حركة حماس أدت إلى تعزز قوة الليكود بشكل ملموس على حساب              

  . نسبة التأييد لبنيامين نتانياهو كرئيس للحكومةرفع
 عـضوا فقـط لحـزب       17 عضوا في الكنيست، مقابل      37وبحسب االستطالع فإن الليكود يحصل على       

  . عضوا22كاديما، في حين يصبح حزب العمل برئاسة شيلي يحيموفيتش القوة الثانية ويحصل على 
ة أفيغدور ليبرمان هو القوة الرابعة حيث يحصل علـى          برئاس" يسرائيل بيتينو "وبين االستطالع أن حزب     

  . أعضاء7القوة الخامسة وتحصل على " شاس" عضوا، في حين تكون 15
وبحسب التقارير اإلسرائيلية فإن نتائج االستطالع تشير إلى أن الليكود ورئيس الحكومة يحصالن علـى               

. ها سراح الجندي اإلسرائيلي غلعاد شاليط     ثقة اإلسرائيليين في أعقاب صفقة تبادل األسرى التي أطلق في         
  .وأن نسبة التأييد تطغى على االنتقادات التي أطلقت ضد إطالق سراح أسرى فلسطينيين

كما جاء أن االستطالع فحص عددا من المرشحين لرئاسة الحكومة، وتبين أن نتانياهو حصل على أغلبية                
فقط، وهي نسبة   % 9لت تسيبي ليفني على     ليحيموفيتش، في حين حص   % 15، مقابل   %41ساحقة بنسبة   

  .من المستطلعين إنهم لم يقرروا بعد% 26وقال . مماثلة لما حصل عليه ليبرمان
  27/10/2011، وكالة سما اإلخبارية

 
  تنشئ وحدة خاصة لحماية تل أبيب من صواريخ حزب اهللا وحماس" إسرائيل": "يديعوت" .29

رة جهودها لحماية تل أبيب من الـصواريـخ بعدمــا          كثفـت إسرائيل في اآلونة األخي    : حلمي موسى 
وقـد  . تزايـدت التهديدات باـستهدافها من جانـب المقاومـتين اللبنانية والفلسـطينية من قطاع غـزة           

وهي المنطقة األكثر كثافة سـكانية فـي       » غوش دان «أنشأت لهذا الغرض نواة الوحدة الخاصة لحماية        
  .اإسـرائيل وتقـع تل أبيب في وسـطه

إلى أن الجيش اإلسرائيلي يواصل اسـتعداداته       » يديعوت أحرونوت «وأشار الموقع االلكتروني لصحيفة     
وقالت إنه  . »غوش دان «المكثفة إلنشاء وحدة توفر الرد على إطالق صواريخ نحو المراكز السكانية في             

خ غـراد والقـسام،     في توفير رد أولي ناجع على إطالق صواري       » القبة الحديدية «بعد نجاحات منظومة    
وشددت على أن   . المضادة للصواريخ ذات المدى األبعد    » عصا الساحر «تتواصل عملية تطوير منظومة     

التـي ستـشغل    » عصا الـساحر  «سالح الجو اإلسرائيلي أنشأ في األسابيع األخيرة النواة األولى لوحدة           
  .المنظومة
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اً عن تحذيرات منسوبة لألمـين العـام        ويصعب قراءة الخبر اإلسرائيلي من دون ربطه بما نشر مؤخر         
. لحزب اهللا السيد حسن نصر اهللا إلسرائيل من مغبة مهاجمة لبنان ومحاولة تسوية الحساب مع مقاومتـه                

وقيل في هذه التحذيرات إن إسرائيل إذا بدأت الحرب فعليها أن تعلم أن استراتيجية حزب اهللا تقوم علـى             
كمـا أن   . ا الموقف أيضا عن مسؤولين آخرين فـي حـزب اهللا          وقد صدر مثل هذ   . الرد بدءا بتل أبيب   

الخبراء في إسرائيل يجزمون بامتالك منظمات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة صواريخ تطال غوش              
  .دان وال تستبعد استخدامها في أية جولة معارك قادمة

متوسـطة المـدى، أي     إلى التقديرات بوجود صـواريخ      » عصا الساحر «وتستند نظرية تفعيل منظومة     
» عـصا الـساحر   «اإلسرائيلية والتي تحتاج لتفعيل منظومـة       » البطن اللينة «صواريخ يمكن أن تصيب     

وتفترض إسرائيل أنه في جولة القتال المقبلة يمكن للمنظمات التـي تمتلـك الـصواريخ هـذه                 . ضدها
اإليرانيـة  » شهاب«ل  أيضا اعتراض صواريخ بعيدة المدى مث     » عصا الساحر «ولكن بوسع   . استخدامها

تجدر اإلشارة إلى أن تكلفة كل صـاروخ اعتراضـي فـي            . إذا لم يتم اعتراضها في الفضاء الخارجي      
  .تبلغ حوالى مليون دوالر» عصا الساحر«منظومة 

 27/10/2011السفير، بيروت، 
 

  محكمة إسرائيلية تسقط اثنتين من أربع تهم ضد النائب بركة .30
لية أمس االربعاء، اإلثباتات التي تقدم به طاقم الدفاع عن عضو الكنيـست              قبلت محكمة إسرائي   :الناصرة

محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، وشطبت تهمتين من اصل اربـع تهـم تتعلـق            
بالتصدي وصد عناصر االحتالل في اربعة مظاهرات مختلفة، بعد أن قدم الدفاع أدلة دامغة على عـدم                 

  . من اليمين المتطرف نفذوا مخالفات أشد خطورة من التي يتهم بها النائب بركةمحاكمة نواب
وقال النائب بركة إن هذا القرار يؤكد ما قلناه منذ فتح التحقيق وحتى قرار تقديم الئحة االتهـام أن هـذه      

ائيل، المالحقة تهدف الى تجريم العمل السياسي لمعارض الخط السياسي العام الذي يقود حكومات إسـر              
وتابع بركة قائال، إن طلب الحصانة ال يعني االختبـاء           .وبشكل خاص مالحقة قيادات الجماهير العربية     

  .وراءها وإنما ألنه في التهم األربعة أصال كنت اقوم بواجبي السياسي الوطني الطبيعي
 27/10/2011، الغد، عمان

 
  لزال تركيا ترسل برا وبحرا بيوتا متنقلة إلغاثة منكوبي ز"إسرائيل" .31

أعلن مدير عام وزارة الجيش اإلسرائيلية أودي شاني أن بالده تـستعد إلرسـال              : أشرف الهور  - غزة
 .المئات من البيوت المتنقلة إلى تركيا بحرا وبحراً إليواء مشردي الزلزال الذي ضرب شرق البالد هناك               

  .' السلطات التركية عقب الزلزالمستعدة لتقديم أي مساعدة قد تطلبها'وقال هذا المسؤول ان تل أبيب 
ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن هذا المسؤول قوله ان بالده على اتصال مستمر مع الـسلطات التركيـة،                 

  .وانه يأمل في أن يساهم التعاون الحالي في تحسين العالقات بين البلدين
ص برئاسـة مـدير قـسم       وكشف عن قيام وزير الجيش أيهود باراك بإصدار تعليماته بتشكيل طاقم خا           

  .العمليات في وزارته، للبحث عن أكبر عدد من البيوت المتنقلة قبل إرسالها إلى تركيا
ويعمل الطاقم على التفاوض مع شركات إسرائيلية تنتج هذه البيوت لدراسة سبل تزويد السلطات التركية               

  . بالبيوت المتنقلة في أسرع وقت ممكن
 27/10/2011، القدس العربي، لندن
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  على حي سلوان تصادق على منح جمعية استيطانية حق السطو المحكمة اإلسرائيلية العليا .32

حـق  » العـاد «صادقت المحكمة اإلسرائيلية العليا أمس على اتفاقية تمنح الجمعية االستيطانية           : رام اهللا 
وحـسب موقـع    . الواقعة في سلوان في القـدس     » عير دافيد «ادارة ما تسميه اسرائيل بالحديقة الوطنية       

» باركـت »رفضت العليا االسرائيلية ادعاءات الملتمسين حول خصخصة هـذه الحديقـة و         » 48عرب  «
االتفاق الموقع بين بلدية االحتالل والجمعية االستيطانية، بينما دعت الى التمييز بين ادارة وتشغيل الموقع               

  .يصادف في آذار المقبلوادخال التعديالت الالزمة على االتفاقية قبل موعد تجديدها، الذي 
 27/10/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

 
  قيادة المستوطنات في الجوالن تستغل أوضاع سوريا لجلب مئات المستوطنين الجدد .33

أطلقت قيادة المستوطنات اليهودية في هضبة الجوالن السورية المحتلة أمـس حملـة مذهلـة               : تل أبيب 
لالستيطان، وذلك بتوفير أرض مجانية لكل من يقبل التعهد ببنـاء           لتشجيع المواطنين اليهود على القدوم      

وباإلضافة إلى األرض، تعرض المستوطنات اقتراحات عمل وقروض سـهلة          . بيت عليها والسكنى فيه   
  .لبناء البيت أو إقامة مصلحة تجارية أو صناعية

جوالن فقط قبـل سـنتين      ويقول منظم هذه الحملة، عميحاي ألبا، وهو نفسه كان قد وصل للسكنى في ال             
المجتمع اإلسرائيلي يعيش حالة من الجنون في منطقة المركز، حيث األسعار خيالية            «ونصف السنة، إن    

  . ونحن نوفر لهم حال نموذجيا ال مثيل له في أي مكان آخر. والناس يعانون
 27/10/2011، الشرق األوسط، لندن

 
  والعرب على التطبيع بين اإلسرائيليين للتشجيع اً جديداً أسلوبتبتكر" بيريز للسالم" .34

اإلسرائيلى ابتكر أسلوباً جديداً للتشجيع على التطبيع بين العـرب          » بيريز للسالم «مركز  : محمد البحيرى 
، تتبنى عقد لقاءات بين الشباب العربى       »ياال يا قادة الشباب   «واإلسرائيليين، من خالل حركة شبابية باسم       

  .سبات رياضية وترفيهية واجتماعيةواإلسرائيلى، على خلفية منا
باللغات الثالث، العربية واإلنجليزية والعبرية، وبلغ عـدد       » فيس بوك «وأطلق المركز صفحة على موقع      

 ألفاً من فلسطين وإسرائيل ومصر والسعودية والكويت والعراق واألردن والجزائر وتونس            15األعضاء  
  .والمغرب ودول أخرى

حركة شبابية أنشئت لتمكين الجيل الناشـئ فـى         «ة نفسها على اإلنترنت بأنها      وتعرف الحركة اإلسرائيلي  
  .»الشرق األوسط من أداء دور قيادى للمشاركة فى تصميم مستقبله وتحديد مصيره

 27/10/2011، المصري اليوم، القاهرة
  

  2012آذار /  مارس12  حتى لن يخرج"حموري"األسير : اإلسرائيلية مصلحة السجون .35
، أن األسـير الفرنـسي      ”اإلسـرائيلية “أعلنت المتحدثة باسم ما تسمى مصلحة الـسجون         : )ب.ف  .إ  (

  .2012آذار /  مارس12الفلسطيني صالح حموري المعتقل في معتقالت االحتالل لن يفرج عنه حتى 
تشرين الثاني هو موعـد اإلفـراج       /  من نوفمبر  28وكانت عائلة صالح حموري ذكرت مرات عدة أن         

  . ابنهاالقانوني عن
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، أنه بحسب القانون فإن آخر فترة       ”اإلسرائيلية“وأوضحت سيفان وايزمان المتحدثة باسم مصلحة السجون        
في أي عقوبة في السجن تسمى بفترة اإلفراج اإلداري وتهدف إلى اإلفراج عن األسرى قبل انتهاء مـدة                  

 1027أنه عقب اإلفراج عن     وأوضحت وايزمان    .عقوبتهم في حالة وجود اكتظاظ في معتقالت االحتالل       
غلعاد شاليت، فلن يستفيد صالح حموري أو أي أسير آخـر           ” اإلسرائيلي“أسيراً فلسطينياً مقابل الجندي     

  .من هذا اإلجراء
 27/10/2011، الخليج، الشارقة

 
  وحدة 1500 وحدة سكنية في غزة والعمل جارٍ على إعمار500 إعمار: وكيل وزارة األشغال .36

س ياسر الشنطي وكيل وزارة األشغال العامة واإلسكان في غزة، المساعد للشؤون قال المهند: غزة
الفنية، أن الحكومة الفلسطينية حققت إنجازات كبيرة في ملف اإلعمار، موضحا أنه تم إعمار ما يزيد عن 

  . وحدة سكنية أخرى1500 وحدة سكنية وأن العمل جارٍ إلعمار 500
    26/10/2011، فلسطيني لإلعالمالمركز ال                    

  
  العقوبات تصاعدت بحق األسرى بعد صفقة التبادل: وزارة األسرى .37

أظهر تقرير نشرته وزارة شؤون األسرى والمحررين، اليوم األربعاء، أن العقوبات : رام اهللا
  .واإلجراءات التعسفية بحق األسرى تصاعدت بشكل كبير بعد إتمام صفقة التبادل

ر إلى أن عقوبة العزل االنفرادي بحق األسرى ما زالت قائمة ولم يتم إنهاء هذا العزل الذي وأشار التقري
 أسيرا يقبعون في العزل االنفرادي 20يعتبر من أخطر السياسات اإلسرائيلية بحق األسرى، وال يزال 

  .بعضهم منذ عدة سنوات
 سنوات، 5ائالتهم منذ أكثر من وأشار التقرير إلى أنه ال يزال أسرى قطاع غزة ينتظرون زيارة ع

وخاصة أن الذريعة التي تذرعت بها حكومة إسرائيل بمنع الزيارات كانت احتجاز الجندي اإلسرائيلي 
  .جلعاد شاليط، وأن هذه الذريعة لم تعد قائمة اآلن بعد صفقة التبادل

  26/10/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   دونما إلقامة مدينة األحرار إلسكان األسرى المحررين120ة تتبرع بـ عائلة غزي": واعد" .38
 دونما، إلقامة مدينة األحرار 120بمدينة غزة بـ " عبد العال"تبرع مواطن فلسطيني من عائلة : غزة

إلسكان األسرى المحررين ضمن صفقة تبادل األسرى بين حركة حماس واالحتالل اإلسرائيلي التي 
  . األولى األسبوع الماضيأنجزت مرحلتها
لألسرى والمحررين في بيان لها إن هذه الخطوة تعبير واضح عن مدى أصالة " واعد"وقالت جمعية 

  .شعبنا وعطائه الالمحدود
وأشارت الجمعية كذلك إلى أن نفس العائلة تقدمت بقيمة مهر الزواج  للمحرر عامر أبو سرحان، الذي 

  . إسرائيليين3بد إثر عملية طعن قتل خاللها كان يقضي حكما بالسجن أكثر من مؤ
وأكدت أنها تلقت العديد من االتصاالت من جهات ومؤسسات وأشخاص على اختالف تخصصاتهم 

  .وخدماتهم وأعمالهم يعرض كل منهم خدمات مجانية لمحرري الصفقة
  27/10/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 



  

  

 
 

  

            18ص                                     2305:                العدد27/10/2011الخميس  :التاريخ

  
  يعني هدم جزء من المسجد األقصى" باب المغاربة"جسر هدم : والتراثمؤسسة األقصى للوقف  .39

من التداعيات الخطيرة المترتبة على قرار سلطات " مؤسسة األقصى للوقف والتراث"حذّرت : القدس
المؤدي للمسجد األقصى المبارك، معتبرةً أن هدمه يعد " باب المغاربة"االحتالل اإلسرائيلي هدم جسر 

  ".لمسجد نفسههدم جزء من أجزاء ا"بمثابة 
إن : "نسخة عنه" قدس برس"، تلقت )26/10(وقالت المؤسسة في بيان صحفي صدر عنها اليوم األربعاء 

اإلخطار الصادر عن أذرع االحتالل بهدم طريق باب المغاربة، معناه بكل وضوح اإلصرار على هدم 
مسجد، وليس كما يمكن أن هذا الطريق أي هدم جزء من المسجد األقصى ومن الوقف اإلسالمي التابع لل

  ".يفهم أن المعنى هدم جسر خشبي مؤقت فحسب
  26/10/2011قدس برس، 

  
  لسنا بحاجة الى المواثيق والقرارات الدولية الثبات شرعية حق العودة : "ثابت" .40

االتحاد من اجل مناهضة "لحق العودة في المؤتمر الدولي الذي دعت له جمعية " ثابت"شاركت منظمة 
 2011 تشرين االول اكتوبر 21 الى 19الذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا من" والسالمالعنصرية 
آفاق تطورات الصراع في الشرق األوسط وانعكاسه على خريطة فلسطين الجغرافية : "تحت عنوان
  ".والتاريخية

الجئين الفلسطينيين وحق العودة من وجهات نظر قضية ال"وقد شاركت ثابت في محورين هامين االول 
، حيث اكد علي هويدي مدير عام منظمة ثابت لحق العودة في ورقته باننا كالجئين فلسطينيين في "مختلفة

اماكن اللجوء والشتات وعلى اهمية االعالن العالمي لحقوق االنسان والمواثيق والقرارات الدولية ذات 
ة اليها الثبات شرعية حق عودتنا الى ديارنا التي هجرنا منها قصرا على ايدي الصلة، اال اننا لسنا بحاج

 اذ ان شرعية عودتنا مشتقة من عدم شرعية عمليات 48العصابات الصهيونية ابان النكبة في العام 
الطرد والتهجير وارتكاب المجازر وممارسة سياسة التطهير بحقنا كفلسطينيين على ايدي العصابات 

  . ةالصهيوني
تاثير تمويل الغرب لمنظمات المجتمع المدني في مخيمات الالجئين واثره "أما المحور الثاني فكان بعنوان 

فقد لفت هويدي الى ان المئات ان لم نقل االالف من مؤسسات ".  لبنان نموذجا-على تغيير السياسات
 حيث 1974عد االعوام المجتمع المدني المتخصصة في الدفاع عن حق العودة قد برزت بشكل خاص ب
 وبالتالي التخلي عن 67تم الحديث عن اقامة دولة فلسطينية حصرا على حدود الرابع من حزيران عام 

 بعد توقيع 1993والعام ) االرض مقابل السالم( بعد مؤتمر مدريد 1991قضية الالجئين، وفي العام 
بيروت حيث استشعر الالجئون حجم  بعد مبادرة السالم العربية في قمة 2002اتفاق اوسلو والعام 

المخاطر المحدقة بقضيتهم والتامر العالمي على حقهم في العودة، وتنشط تلك المؤسسات في رفع مستوى 
  .الوعي حول القضية الفلسطينية عموما وقضية الالجئين وحق العودة بشكل خاص

  26/10/2011، موقع الجئ نت
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  ء استهدافهم من قبل المستوطنين وقوات االحتالل تفاقم محنة المزارعين الفلسطينيين جرا .41
يعيش المزارعون الفلسطينيون هذه االيام محنة مضاعفة جراء استهدافهم من : رام اهللا ـ وليد عوض

  .قبل المستوطنين وقوات االحتالل وحرمانهم من قطف زيتونهم الذي ينتظروه من عام لعام
زارعين ويقطفون الزيتون المجاور لمستوطناتهم بقوة وفيما يواصل المستوطنون اعتداءاتهم على الم

السالح بحجة ان هذا الزيتون لهم والفلسطينيون غرباء على هذه االرض ترفض قوات االحتالل 
االسرائيلي منح المزارعين الفلسطينيين التصاريح الالزمة للدخول لحقولهم الواقعة خلف جدار الفصل 

  .بية لمنع الفلسطينيين من الوصول اليهاالذي اقامته اسرائيل في الضفة الغر
وفي ذلك االتجاه منع المستوطنون صباح األربعاء، المزارعين في بلدة حوارة جنوب نابلس من قطف 

وقال مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، إن عددا من . ثمار الزيتون من أراضيهم
، رغم 'يتسهار' ألراضيهم القريبة من مستوطنة المستوطنين اعترضوا مزارعين ومنعوهم من الوصول
وأكد دغلس أن المواطنين مصرون على العودة  .وجود تنسيق مع الجانب اإلسرائيلي بهذا الخصوص

  .لقطف ثمار الزيتون فيما تجري اتصاالت مع الجانب االسرائيلي لتسهيل وصولهم الى أراضيهم
  27/10/2011، القدس العربي، لندن

  
   بغزة ينفي نيته إرسال فلسطينيين للعمل في ليبيااتحاد العمال .42

نفى رئيس اإلتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في غزة يوم أمس ما تناقلته : غزة ـ أشرف الهور
وقال سامي العمصي رئيس  .وكاالت أنباء حول نية اإلتحاد إرسال عمال فلسطينيين للعمل في الخارج

خدمة '، الفتاً على ان هدفها 'أكاذيب وإشعاعات'نشر هو مجرد اتحاد العمال بغزة في تصريح أن ما 
  .'مخططات وأجندة من شأنها أن تزعزع الوضع الداخلي في غزة

  27/10/2011، القدس العربي، لندن
  

   فلسطينياً في الضفة الغربية 19االحتالل يعتقل  .43
خالل » مطلوبون«وى أنهم  فلسطينياً بدع19 اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي :د ب أ -رام اهللا 

عمليات دهم شنتها أمس في محافظات القدس وبيت لحم والخليل ورام اهللا ونابلس وجنين وطولكرم في 
  .للتحقيق معهم» الجهات المختصة«وقالت إنها أحالتهم إلى . الضفة الغربية

  27/10/2011، االتحاد، ابوظبي
  

  مستوطنون يعتدون على مواطنين بجنوب نابلس .44
شرات المستوطنين اليهود مساء اليوم األربعاء، على تحطيم زجاج عدد من المركبات الفلسطينية أقدم ع

وكانت مجموعات من المستوطنين قد تواجدت بالقرب من مفرق يتسهار جنوب . جنوب مدينة نابلس
 15ين المدينة وشرعوا بإلقاء الحجارة تجاه مركبات المواطنين المارة مما أدى إلى تحطيم نوافذ ما ب

  .  منها، مبينا أن جنود االحتالل لم يحركوا ساكنا تجاه تلك االعتداءات20و
  26/10/2011، موقع فلسطين أون الين
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  طفلة فلسطينية لتخويف أهالي القدس وتهجيرهم" يغتال"االحتالل  .45
قصص الموت التي تطال أهل فلسطين المحتلة ال تنتهي، بعضها يفضح في اإلعالم، : امجد سمحان

بعضها يمر من دون أن يثير ضجة، الطفلة أسيل عراعره، وعمرها أربع سنوات، وأصيبت برصاصة و
في رقبتها أدت إلى شلل كامل في األطراف، وهي اآلن ترقد في حالة غيبوبة داخل مستشفى المقاصد في 

  .مدينة القدس المحتلة، وقد تفارق الحياة في أية لحظة
يقيم في بيت من الصفيح قرب مكان إصابة و ،، وهو عم الطفلةوقال أبو موسى، من عرب الجهالين

ربما من خالل هذه الحادثة يريدون إخافتنا . لقد هددونا مرات عديدة وطلبوا منا مغادرة المكان"الطفلة، 
في المنطقة التي وقع فيها الحادث ال يوجد أي منزل، وال أي بنايات، وليس هناك "وقال ". وترحيلنا عنوة

أنا متأكد أنهم هم من أطلقوا النار على "وأضاف ". دار، ومعسكر للجيش في أعلى المنطقةسوى الج
  ".أسيل، ال أصدق أن أحداً يمكنه أن يقتل طفلة

وفق ما رأينا فإن الرصاصة أطلقت من مكان مرتفع، "وقال أحد األطباء، وقد رفض الكشف عن اسمه، 
ال يمكن أن تكون رصاصة طائشة، أو " وأضاف ".واخترقت عنق أسيل من األعلى وخرجت من الخلف

رصاصة أطلقت في الهواء، ألنها في هذه الحالة كان من الممكن أن تصيبها في رأسها أو صدرها، 
  ".وحسبما نفهم بخبرتنا فإن النيران أطلقت على الطفلة عمداً

  27/10/2011، السفير، بيروت
  

  بتمويل إسباني" عين الحلوة"تأهيل مهني لشباب من  .46
حضر القائم باألعمال في السفارة االسبانية في بيروت، أنطونيو براتس ماري، في بلدية صيدا، حفل 

خلق فرص العمل للشباب الذين يعانون من تسرب "تخريج دفعة من الشباب في إطار مشروع بعنوان 
وأفاد بيان ". مدرسي والتوعية حول واقع الشباب في مخيم الالجئين في عين الحلوة وبلدة صيدا القديمة

 شاب من مخيم 200هذا الحدث يأتي ليختتم مشروعاً مدته سنتان استفاد منه نحو "للسفارة االسبانية ان 
ً في . الالجئين الفلسطينيين في عين الحلوة ومدينة صيدا القديمة وقد تلقى الطالب خالله تدريباً مهنيا

ل الوكالة األسبانية للتعاون اإلنمائي الدولي أن هذا المشروع من تموي"، مشيرة الى "مختلف االختصاصات
األسبانية غير الحكومية " سيفيس موندي"وبتنفيذ من منظمة )  ألف يورو350بكلفة وقدرها حوالي (

  .ونظيرتها اللبنانية منظمة النبع غير الحكومية
  27/10/2011، المستقبل، بيروت

  
  جائزة فلسطين الدولية ألردوغان وطبيب نيوزلندي .47

 منحت لجنة جائزة فلسطين الدولية للتميز واإلبداع، أول من أمس، جائزة العام الحالي لرئيس :هللارام ا
وقالت اللجنة في حفل في نابلس، . الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، والطبيب النيوزلندي آالن كير

  .اعمة لقضيتهم العادلةان اردوغان وكير ان منحهما الجائزة تعبير عن امتنان الفلسطينيين لمواقفهما الد
  27/10/2011، الغد، عمان
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  طوني بلير" الرباعية" اهللا تطالب بطرد مبعوث راممسيرة شبابية في  .48
شارك المئات من النشطاء الفلسطينيين، وغالبيتهم من الشبان، في مسيرة انطلقت عصر اليوم : رام اهللا

 بالضفة الغربية المحتلة، للمطالبة بطرد ممثل ، من ميدان المنارة وسط مدينة رام اهللا)26/10(األربعاء 
شخصية غير "اللجنة الرباعية لعملية السالم في الشرق األوسط  طوني بلير من فلسطين واعتباره 

عقب ما " الحراك الشبابي الفلسطيني المستقل"ويأتي هذا التحرك الذي دعا إليه ائتالف  ".مرغوب فيها
، واعتبر أن تحرير األسرى "ربي خطر على السالم في المنطقة والعالمأن الربيع الع"صرح به بلير من  

  .، على حد تعبيره"يقوي اإلرهاب"
  26/10/2011قدس برس، 

  
   ال تقل ضراوة عن معاركهم السياسيةاالقتصاديةمعارك الفلسطينيين  .49

لسطينية مع أطلق الرئيس محمود عباس توجها جديدا في تعامل السلطة الوطنية الف:  بترا–رام اهللا 
  .برتوكول باريس االقتصادي، بالدعوة إلى إلغائه

وتشكل هذه الدعوة اشتباكا جديدا مع اإلسرائيليين في معركة االعتراف بعضوية فلسطين في األمم 
  .المتحدة، خاصة وأنها جاءت بعد تقديم الرئيس طلب العضوية الشهر الماضي

محمد مصطفى ان الدعوة، انطلقت في إطار الجهود ويوضح المستشار االقتصادي للرئيس الفلسطيني ، 
لالعتراف بالدولة المستقلة، فإنه يتوجب على الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي العمل بشكل جدي على 
االستعاضة عن بروتوكول باريس باتفاق آخر، يضمن استقالل القرار الفلسطيني الكامل، والسيطرة على 

  .›سياساته االقتصادية والتجارية
  27/10/2011، الرأي، عمان

  
  افتتاح المعرض الفني األول لألعمال اليدوية في مقر رابطة فلسطينيي العراق : دمشق .50

 في مقر رابطة 24/10/2011ُأفتتح يوم األثنين ، "إبداع مستمر.. المرأة الفلسطينية:"تحت شعار 
المعرض الفني األول لألعمال فلسطينيي العراق الكائن في مخيم اليرموك في العاصمة السورية دمشق 

  . اليدوية لنساء وأطفال فلسطينيي العراق وبمشاركة مركز زهر الحنون للتراث والمرأة الفلسطينية
  26/10/2011، موقع الجئ نت

  
  ننا وبين حماس االتصال لم تنقطع بيقنوات :وزير الخارجية األردني .51

مؤتمر صحافي عقده مع نظيـرة التركـي        في   كد وزير الخارجية ناصر جوده    أ:  تغريد الرشق  - عمان
 أول مـن   األردنوغلو أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، توقـف فـي              أاحمد داود   

أمس، وهو في طريقه الى السعودية لتقديم التعازي بوفاة ولي عهدها، وذلك في رده على سـؤال حـول                   
  .مدى التقارب بين األردن وحماس مؤخرا

وات االتصال لم تنقطع بين الطرفين، مشيرا الى تلقي رئيس الوزراء عون الخـصاونة              واكد جودة ان قن   
اتصاال من مشعل، ولقائه ببعض قيادات حماس في األردن، مشددا على ان الهدف من ذلك هو الحرص                 

  .على وحدة الصف الفلسطيني، وقيام دولة فلسطينية مستقلة
27/10/2011، الغد، عمان  



  

  

 
 

  

            22ص                                     2305:                العدد27/10/2011الخميس  :التاريخ

  
  الحكومة إعالن بطالن اتفاقية وادي عربة يطالبونياسيون ناشطون وس: األردن .52

 باتخاذ اإلجراءات الالزمة، إلعـالن       األردنية  طالب ناشطون وسياسيون الحكومة    : هديل غبون  -عمان  
بطالن اتفاقية وادي عربة، معتبرين أنها وقعت في ظروف استثنائية غاب فيها التمثيل الحقيقي للـشعب                

  .انخراط األردنيين في نشر ثقافة مقاومة التطبيعاألردني، كما طالبوا ب
ورأى المشاركون، في االعتصام الذي دعت إليه أحزاب المعارضة واللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن              
ومجابهة التطبيع والنقابات المهنية، أن استمرار الضغط الشعبي لتنفيذ حزمة إصالحات حقيقيـة جذريـة     

غاء االتفاقية خاصة عند عودة السلطات إلـى الـشعب مـن خـالل الحكومـات                داخلية، ستدفع باتجاه إل   
وقال رئيس اللجنة العليا لمجابهة التطبيع حمزة منصور في كلمة خالل االعتصام، إن االتفاقية              . البرلمانية

للنظام الرسمي العربي في أعقاب العدوان على العـراق، وأنهـا           " أجواء من الهزيمة النفسية   "أبرمت في   
  .رجت األردن من معادلة الصراع مع العدو الصهيونيأخ

وأكد منصور رفض اللجنة للمعاهدة، مطالبا الحكومة إعالن بطالنها، واعتماد سياسة حازمـة إزاء مـا                
  .من العدو الصهيوني بحق األردن"  الوقح"وصفه بالتطاول 

27/10/2011، الغد، عمان  
  

  على المستوى الشعبي في أي وقت لم تكن مقبولة وادي عربة:  سابقأردنيوزير  .53
ـ     فـي  يرى وزير الدولة لشؤون اإلعالم السابق طاهر العدوان       : عمان - محمد النجار   17 الـذكرى الـ

 لم تكن مقبولـة     "إسرائيل" أن معاهدة السالم مع      ،)وادي عربة (لتوقيع معاهدة السالم األردنية اإلسرائيلية      
لرسمي وقعها في ظروف اتفاقية أوسلو واتجاه العرب        على المستوى الشعبي في أي وقت، وأن الجانب ا        

  ."إسرائيل"للحل الشامل مع 
  ".كانوا مخدوعين بوهم السالم مع إسرائيل"وبحسب العدوان فإنه ظهر لألردنيين والعرب أنهم 

وحان الوقت إلعادة تقييم جذري في السياسة       "ويعتقد أن معاهدات السالم باتت عبئا على األردن ومصر          
  ".ية والمصرية والعربية مع إسرائيلاألردن

27/10/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة  
  

   المحررة التميمي  باألسيرة في اربد تحتفل الفلسطينيلجنة العمل الوطني  .54
 أحـالم  المحررة   لألسيرة لجنة العمل الفلسطيني بمخيم اربد احتفاال تكريميا         أقامت:  زياد البطاينة  -اربد  

هل السنديانة مساء امس حضره حشد كبير من المواطنين وتحدث فيـه عـدد مـن                التميمي في مضافة ا   
  .  ودعوا الى تحرير بقية رفاقهاباألسيرةالخطباء الذين رحبوا 

 العـرب   األسـرى  عـن    اإلفراجوشكر مالك التميمي في كلمة آل التميمي الحضور وكل من اسهم في             
وقال ان فرحتنا منقوصة ما دام هناك       . ن والسجان والفلسطينيين ومنهم ابنتهم احالم وتخليصهم من السج      

  .اخوة البنتنا يقبعون وراء القضبان
  .واإلنسان األرضوقالت المحررة احالم التميمي ان المقاومة هي الطريق الوحيد لتحرير 

27/10/2011، الدستور، عمان  
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  عب الفلسطينيالتحوالت في المنطقة خلعت قلب االحتالل وجعلته يرضخ إلرادة الش: الغنوشي .55
، األربعاء أمس، إسماعيل هنية، في قطاع غزةهاتف رئيس الحكومة الفلسطينية : .)اي.بي.يو( –غزة 

 وهنأه بالفوز في انتخابات المجلس الوطني ، أمين عام حزب النهضة التونسي،الشيخ راشد الغنوشي
الغنوشي أهدى الفوز إن  منه، وقال مكتب هنية في بيان تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة .التأسيسي

 على أبناء الصمود البطولي لغزة كان له أثراً" أن معتبراً" فلسطين والقدس وغزة والشعب الفلسطيني"إلى 
ما جرى هو عيدين األول إطالق سراح األسرى من سجون االحتالل "وأضاف أن  ."األمة في كل مكان

) "إسرائيل"إشارة لصفقة تبادل األسرى بين حماس وفي (واستجابة االحتالل إلرادة الشعب الفلسطيني 
 الشعب الفلسطيني إلرادةوما يجري من تحوالت في المنطقة خلعت قلب االحتالل وجعلته يرضخ 

  ."والشعوب العربية بإطالق األسرى والعيد الثاني هو هذا الفوز في تونس باالنتخابات الحرة
  27/10/2011، لندن، القدس العربي

  
  معتقلين فلسطينيينستة ن فرج عتمصر  .56

أفرجت السلطات المصرية، أول من أمس، عن ستة فلسطينيين كانت قد اعتقلتهم في وقت سابق، : غزة
وذكرت مصادر فلسطينية أن المفرج عنهم، . "طريقة غير شرعية"بتهمة دخول األراضي المصرية بـ

  .هم عبر رفحوجميعهم من أهالي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة، وصلوا إلى بيوت
  27/10/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  المجموعة العربية تكثف اتصاالتها مع المجموعات المختلفة لضم فلسطين إلى اليونيسكو .57

تستعد الدول العربية لمعركة ديبلوماسية شرسة في المؤتمر العام لمنظمة اليونيسكو :  أحمد علي-القاهرة
نوفمبر المقبل، حيث تسعى / تشرين الثاني 10 الجاري إلى أكتوبر/ تشرين األول 25خالل الفترة من 

  .ألن يعتمد المؤتمر العام توصية المجلس التنفيذي لليونيسكو بقبول انضمام فلسطين لعضوية المنظمة
 بتكثيف اتصاالتها مع إن المجموعة العربية تقوم حالياً: "الراي"مصادر ديبلوماسية عربية قالت لـ

المختلفة في اليونيسكو وكذلك مع المجموعات التي تنتمي إلى المنظمات المجموعات الجغرافية 
والحركات الدولية، ومع دول ذات ثقل معين استعدادا للمؤتمر العام خاصة وأن المعركة لن تكون سهلة 
ألن الواليات المتحدة وعددا من الدول الغربية تمارس ضغوطا مباشرة وغير مباشرة لعدم التصويت 

  .م فلسطين إلى منظمة اليونيسكولصالح انضما
  27/10/2011الراي، الكويت، 

  
   تدخل اليوم حيز التنفيذ"إسرائيل"صفقة تبادل األسرى بين مصر و .58

 تتسلم مصر اليوم، :دراع  وأحمد أبو، وصالح البلك،محمد البحيرىو ، ومحاسن السنوسى،أسامة خالد
 إيالن جرابيل، األمريكي - اإلسرائيلياج عن ، مقابل اإلفر"إسرائيل" في من مواطنيها المسجونين 25

 األمريكية أن القاهرة رفضت طلباً "إن. إن. سى"وذكرت محطة . "إسرائيل" لصالح المتهم بالتجسس
  .زيد  بشار أبواألردني جواسيس للموساد، بينهم 4إسرائيلياً بأن تشمل الصفقة 

  27/10/2011المصري اليوم، القاهرة، 
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   سجناء عن القاهرةعشرةتتعمد إخفاء " إسرائيل ":اء المصريينالمتحدث باسم السجن .59
، والمحتجز في "إسرائيل"أكد مساعد البريكات، المتحدث باسم السجناء المصريين في :  طابا،القاهرة

 سجناء مصريين في السجون اإلسرائيلية ال تعلم السلطات المصرية 10سجن كتسيعوت، أنه علم بوجود 
،  سجينا81ً وليس 91عددنا الحقيقي ":  من سجنه"العرب"بريكات في اتصال هاتفي بـوقال ال .عنهم شيئاً

، وكشف عن إجرائه اتصاال هاتفيا بالسفير المصري لدى تل أبيب، "كما أعلنت كل من مصر وإسرائيل
 دون علم السلطات "إسرائيل"صباح أمس، أبلغه فيه بوجود عشرة سجناء مصريين آخرين في سجون 

  .المصرية
  27/10/2011العرب، الدوحة، 

  
  الفرنسية من مشروع قطار الحرمين "آلستوم"السعودية تستبعد شركة  .60

الفرنسية من مشروع قطار الحرمين السريع، الذي يربط بين " آلستوم" استبعدت السعودية شركة :الرياض
ه، ال سيما وأن مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك في أعقاب حملة أوروبية ضاغطة في هذا االتجا

  .ساهمت في عمليات تهويد مدينة القدس" آلستوم"شركة 
السعودية عن رسو عطاء المرحلة الثانية لمشروع قطار " المؤسسة العامة للخطوط الحديدية"فقد أعلنت 

  .المكون من عدد من الشركات السعودية واإلسبانية" ائتالف الشعلة"الحرمين السريع على 
  26/10/2011إلعالم، المركز الفلسطيني ل

  
   واإلسرائيليين في مقر األمم المتحدة في القدسالفلسطينيينتلتقي " الرباعية" .61

) إسرائيل( ممثلو الرباعية الدولية، أمس، مع وفدي المفاوضات الرسميين، برئاسة يتسحاق مولخو             اجتمع
فين بهدف التوصـل    ، كل على حدة، كبداية لمفاوضات غير مباشرة بين الطر         )فلسطين(وصائب عريقات   

" الرباعيـة "وحسب مصادر إسرائيلية رفيعة، فإن      . إلى صياغات مناسبة الستئناف المفاوضات المباشرة     
، وبذلك تتجنب الـشرط  )كانون الثاني(تحاول التوصل إلى اتفاق ما بخصوص الحدود واألمن حتى يناير    

ة الفلسطينية، القائمة على أساس حـدود       فإذا اتفق الطرفان على حدود الدول     . الفلسطيني بتجميد االستيطان  
وهـذا  .  مع تبادل أراض، يصبح واضحا أين تستطيع إسرائيل البناء االستيطاني وأين ال تستطيع             1967

القـدس والالجئـين والميـاه      (يتيح استئناف المفاوضات المباشرة بينهما حول القضايا األساسية األخرى          
  ).واالقتصاد وغيرها

إن اإلسرائيليين شكوا خالل المحادثات من إصرار الفلسطينيين على التوجه إلى           وحسب المصادر نفسها ف   
األمم المتحدة طالبين االعتراف بدولتهم، معتبرين ذلك خطوة أحادية الجانب تضر بالسالم، بينمـا شـكا                
الفلسطينيون من إصرار إسرائيل على فرض األمر الواقع على األرض مـن جانـب واحـد بواسـطة                  

ستيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية والمساس باألماكن المقدسة، خصوصا المـسجد            المشاريع اال 
  .األقصى

  27/10/2011، الشرق األوسط، لندن
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    فصل عنصري " اإلسرائيلي"االحتالل : فنلندا .62
لألراضـي  ” اإلسرائيلي“قال وزير الخارجية الفنلندي أريكي توميوجا، أمس، إن االحتالل          : )ب.ف  .أ  (

، محذراً من أن الوقت آخذ في النفاد لتطبيق الحـل القـائم علـى               ”فصل عنصري “الفلسطينية هو بمثابة    
إذا كنت تحتل منـاطق يـسكنها فلـسطينيون لـيس لهـم نفـس حقـوق                 “وصرح للصحافيين   . دولتين

  .”، فهذا فصل عنصري وال يمكن أن يدوم”اإلسرائيليين“
كوا ذلك أيضاً ولكنهم غير قادرين على توفير قيادة يمكـن           أدر” إسرائيل“أعتقد أن معظم سكان     “وأضاف  

تتزايد مشاعر اإلحباط بين الفلسطينيين من أن       “وأضاف   .”أن تتحرك قدماً باتجاه الحال القائم على دولتين       
  .”التوقعات ليست إيجابية جداً“حل الدولتين لن يأتي، مضيفاً أن 

  27/10/2011، الخليج، الشارقة
  

  "إسرائيل"ـ إلغاء بيع غواصة سادسة ل وتدرساضبة من نتنياهوميركل غ: يديعوت .63
بعد أسابيع على نشر تقارير حول تفجير المستشارة األلمانية أنجيال ميركل غضبها علـى              : حلمي موسى 

رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو بسبب أعمال االستيطان في محيط القدس المحتلـة، يبـدو أن                
  .بموافقتها المبدئية السابقة على منح إسرائيل غواصة دولفين سادسة" يرتعيد التفك"ميركل 

اإلسرائيلية تقريراً في عنوانها الرئيسي عن احتمال إلغـاء صـفقة           " يديعوت احرونوت "ونشرت صحيفة   
ا بقراره" تعيد التفكير "وأشار التقرير إلى أن ألمانيا      . كتبه كبير مراسليها السياسيين شمعون شيفر     " دولفين"

  .الشديد من نتنياهو ميركل إلسرائيل وذلك في أعقاب إحباط" دولفين"بيع غواصة سادسة من طراز 
  27/10/2011، السفير، بيروت

  
   باإلفراج عن أسير فلسطيني يحمل جنسيتها"إسرائيل"فرنسا تطالب  .64

اإلسرائيلية أعلن وزير الخارجية الفرنسي آالن جوبيه، أمس، أنه تدخل مجددا لدى السلطات             : )أ ف ب  (
، 2005من اجل اإلفراج عن األسير الفرنسي الفلسطيني صالح حموري المعتقل في إسرائيل منذ عـام                

  .والذي يحمل الجنسية الفرنسية
صـالح  (منذ سنوات وفرنسا تدعو إلى ان يـستفيد         "إنه  " فرانس انتر "وقال جوبيه، في مقابلة مع إذاعة       

سرائيلية ترفض حتى اآلن، وأنـا شخـصيا طلبـت أمـس            من تخفيف الحكم لكن السلطات اإل     ) حموري
  ".من سفير إسرائيل اإلفراج عنه في اقرب وقت ممكن) األول(

  27/10/2011، السفير، بيروت
  

  على ملصق حول اإلحتالل اإلسرائيلي" تحت شجرة زيتون في فلسطين"تضع شعار " اإلسكوا" .65
ومقرهـا  ) اإلسـكوا (ماعية لدول غرب آسـيا  قال بيان اللجنة اإلقتصادية واإلجت: بيروت ـ يو بي آي 

عنوانـاً  " تحت شجرة زيتون في فلسطين    "بيروت امس، إن اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية أطلقت شعار         
لملصق أعدته وأطلقته امس ضمن إطار نشاطاتها المخصصة لزيادة الوعي حول التداعيات اإلقتـصادية              

  .ن، بما في ذلك المستوطنات وسياسات الحصار واإلغالقواإلجتماعية لإلحتالل اإلسرائيلي في فلسطي
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وأوضح أنه سيتم توزيع الملصق على مراكز األمم المتحدة الرئيسية في نيويورك وجنيف وفيينا، وعـدد                
السلطة الفلسطينية وعدداً من الجمعيات األهلية      ) اإلسكوا(من وكاالت األمم المتحدة في لبنان، فيما زودت         

  .ستخدامها وتوزيعهابنسخ من الملصق ال
 وضعتها تحـت    ،جملة مقتطفة من أقوال الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش        ) اإلسكوا(واختارت  

  ".أن نكون... ولنا هدف واحد واحد واحد... باقون هنا... واقفون هنا"الشعار وهي 
  27/10/2011، القدس العربي، لندن

  
  لمتحدةفي األمم اعضوية فلسطين  واشنطن تؤكد رفضها .66

جددت نائبة وزيرة الخارجية األميركية للشؤون السياسية ويندي شيرمان رفض بالدهـا قبـول طلـب                
اقتناع أميركي بحق الفلسطينيين    "انضمام فلسطين دولة كاملة العضوية الى األمم المتحدة، معللة األمر بـ            

ذه الدولة بنتيجة مفاوضات    في دولة حدودها واضحة ومستقبلها آمن، ونعتقد ان من الضروري ان تقوم ه            
  ".مباشرة مع إسرائيل

  27/10/2011، النهار، بيروت
  

   رجل سالم والعب أساسي وشريك في عملية السالم عباس : ممثل الرباعية الدولية .67
أكد ممثل اللجنة الرباعية الدولية توني بلير أمس أن الـرئيس       : برهوم جرايسي ويوسف الشايب   عواصم،  

رجل سالم، والعب أساسي وشريك في عملية الـسالم التـي نأمـل أن تبـدأ               "س  الفلسطيني محمود عبا  
نحن جميعا ندعم وبقـوة جهـوده   "وأضاف في بيان صدر عن مكتبه  ".بالتحرك قدما في األسابيع القادمة 

صادق وجدي في جهوده ومسعاه     "وقال بلير إن عباس      ".والتزامه بالسالم وبناء الدولة الفلسطينية العتيدة     
وجاء إعالن بلير بعد أن انتقد وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان مجددا أمس الـرئيس       ".مللسال
  .عباس

  27/10/2011، الغد، عمان
  

  اليونسكو تدعو واشنطن إلى مواصلة التمويل : ستقطع المساعدات إذا انضمت فلسطين .68
اليونـسكو ايرينـا بوكوفـا      منظمة   دعت مدير عام  :  توم بيري  -)رويترز) (الضفة الغربية ( -رام اهللا   

، بعد تهديد واشنطن بوقف المـساعدات االمريكيـة عـن           الواليات المتحدة الى مواصلة تمويل المنظمة     
عالقـة اليونـسكو    "وكتبـت تقـول      .اليونسكو في حال تم التصويت على انضمام فلسطين إلى المنظمة         

  .ك الواليات المتحدة الرتباطهابالواليات المتحدة متشابكة لدرجة انني ال يمكنني تصور ف
  26/10/2011، وكالة رويترز لألنباء

  
   وفلسطين في مجلس األمن"سرائيلإ"مشروع قرار عن خبيران في القانون الدولي يقترحان  .69

اقترح خبيران في القانون الدولي مشروع قرار ليتم تبنيه في مجلس األمن فـي شـأن عـضوية                  : لندن
 مع تبـادل لالراضـي بالمثـل وعبـر          1967 فلسطينية على حدود عام      فلسطين، يقوم على اقامة دولة    

  . سنوات5مفاوضات فورية على اساس اتفاقات اوسلو وبسقف زمني ال يتعدى 
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وفي مشروع القرار، يرى استاذ كرسي فيلكس فرانكفورتير في كلية الحقوق في جامعة هارفـارد آالن                
ين الشريفين في الدراسات الفقهية االسالمية في كليـة  ديرشوفيتز، واالستاذ الزائر في كرسي خادم الحرم     

الحقوق في جامعة هارفارد شبلي مالط ان الحدود التي يتم التوافق عليها لن تكون مطابقة تمامـاً لخـط                   
 بضرورة موزانة مطلـب     242، وانما ستكون متوافقة مع اعتراف القرار        1967االول من حزيران عام     

معترف بها حرة من التهديد واعمال القوة مع المبدأ العام القاضي بعـدم             العيش بسالم ضمن حدود آمنة و     
  .قبول االستيالء على االرض بواسطة الحرب

 ويدعو مشروع القرار الى اعادة التفاوض فوراً على اساس المكتسب االيجابي فـي المفاوضـات بـين           
 الطرفين، ومنها تحقيـق العدالـة       الطرفين منذ اتفاقات اوسلو، كما يلحظ المعضالت الفعلية العميقة بين         

لالجئين الفلسطينيين واليهود وللمستوطنين في الضفة الغربية، واستمرار وحدة القدس، والقلق االمني لدى             
  .الجميع، خصوصاً اسرائيل

  27/10/2011، الحياة، لندن
  

    من ورائيشجعهمكان ي وتشيني 2006 اإلسرائيليين وقف حرب ياستجدكنت : رايس .70
وزيرة الخارجية االميركية السابقة كوندوليزا رايس في كتاب        كتبت  :   من حسين عبد الحسين    -واشنطن  
، كنـت عمليـا     2006اثناء حرب اسرائيل على لبنان في العـام         "، امس، انه    "الشرف االعلى "مذكراتها  

استجدي االسرائيليين لوقف هجماتهم على بيروت الني شعرت ان تلك الهجمات كانت تضعف حكومـة               
ورغم السعي الحثيث لرايس النهاء الحرب، اال ان تـشيني كـان يتعامـل مـع              ". لسنيورة الهشة اصال  ا

  ".عبر عن دعمه الستمرار الحرب"، و"من وراء ظهرها"االسرائيليين في الخفاء و
اشتعلت غضبا حينما علمت بما يفعله تشيني، الذي قال للرئيس السابق جورج بوش             "واضافت رايس انها    

، قالت رايس لتشيني، حسب ما      "افعل ذلك وستصبح ميتا في الشرق االوسط      . الحرب ان تستمر  انه على   
جاء في كتابها، الذي ورد فيه ايضا ان بوش وقف الى جانبها وايدها في هذا االنقسام، كما ايـدها فـي                     

  .ضرورة انهاء الحرب االسرائيلية على لبنان
لمتحدة في سورية، مارغريت سكوبي، في فبراير العام        كما عبرت عن ندمها الستدعاء سفيرة الواليات ا       

  . اثر اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري2005
  27/10/2011، الراي، الكويت

  
  في مخيم شاتيال في بيروتدعم ياباني لمؤسسة فلسطينية  .71

ة االجتماعية والتأهيل المهني    وقع السفير الياباني كويشي كاواكامي والمدير العام للمؤسسة الوطنية للرعاي         
  . دوالراً أميركياً في السفارة21355الفلسطينية قاسم عينا، عقد هبة بقيمة 

التابع لليابان، الـذي يـدعم      " الهبات األهلية لدعم مشاريع األمان اإلنساني     "ويأتي التمويل ضمن برنامج     
ير الحكومية والسلطات الحكوميـة     مشاريع تنمية على المستوى األهلي تقترحها هيئات مثل المنظمات غ         

 .وتدعم اليابان المؤسسة في توسيع مركزها الثقافي واالجتماعى فـي مخـيم شـاتيال             . المحلية في لبنان  
  .ويهدف الدعم إلى تحسين البيئة التعليمية للطالب الذين يعيشون في المخيم

  27/10/2011، االخبار، بيروت
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  ال يلتقيان.. والمفاوضاتالمصالحة  .72
   اسماعيل أبو شنبحمزة

منذ نجاح الثورة المصرية واألصوات تتعالى مطالبةً بالوحدة الوطنية حتى تم توقيع اتفاق مصالحة بـين                
حركة فتح وحماس في القاهرة، وظل االتفاق حبراً على ورق ولم ينفذ منه شيء على األرض ولم ينجح                  

رات المتتالية بينهم كتسمية رئيس الحكومـة       الطرفان في تذليل العديد من العقبات التي كانت تواجه الحوا         
  .وغيرها من الملفات العالقة

لقد أجل عباس المصالحة أكثر من مرة بحجة وهم أيلول، وكان يعتقد بأنـه يـستطيع االلتفـاف علـى                    
المصالحة واستحقاقاتها من خالل تضخيم خطوات الذهاب لألمم المتحدة، والتي لم تحقق له تقدماً يـذكر                

 الدولية التي مازال يعول عليها كثيراً، رغم أنه وفريقه التفاوضي يتحدثون بأن الفـشل فـي                 على الساحة 
  .األمم المتحدة ليس نهاية المطاف بعد التهويل الكبير للخطوات الدولية

أما على صعيد حركة حماس التي تعيش نشوة االنتصار الكبير بعد إنجاز صفقة التبادل، فترسل رسـائل                 
حة بالرغم من علمها بأن الطرف الثاني مازال يعيش صدمة الصفقة، وأقولهـا ولـست               وإشارات للمصال 

بمبالغ أنها بإصرارها على هذا األمر تقدم للجانب المصري دالئل على صدق توجههـا فـي مـشروع                  
المصالحة، وهي بذلك تحقق مكاسب سياسية وأخرى على األرض بعد أن أعطـت الجانـب المـصري                 

ا اعتبرت الوسيط المصري، في مفاوضات الصفقة شريكاً وليس فقط وسيطاً ممـا             دفعات قوية جداً عندم   
  .رفع أسهم القيادة الحاكمة في مصر أمام الجمهور المصري وأعاد الثقة لدور مصر الحقيقي في المنطقة

إنجازات حركة حماس ورسمها لمعالم الوحدة من خالل اإلفراج عن المعتقلـين مـن كـل التنظيمـات                  
 دون استثناء تضع الجميع أمام المقارنة التي طالما نادى الكثير بها، ولكن هذه المـرة تتميـز                  الفلسطينية

بإنجاز الصفقة وهي مقارنة بين مفاوضات عباس ومفاوضات حماس بالرغم من محاولة البعض الفصل              
  .بين أسباب التفاوض ولكن في نهاية المطاف هي مفاوضات فمن حقق أهدافه؟

س في األمم المتحدة وفشله في المفاوضات فمازالت أجهزته األمنية تنسق على أعلى             بالرغم من فشل عبا   
المستويات ومازال يرفض المصالحة، حتى بدأ بطرح فكرة االنتخابات ثم المصالحة في محاولة لاللتفاف              
عليها، ومازال يراهن على أن تخضع حركة حماس للشروط الدولية، لذلك يبحث عن حلول خارج إطار                

  .صالحة وهذا ما فشل فيه سابقاًالم
فحركة حماس اليوم عادت إليها روح االنتصار بعد الحرب الشرسة عليها منذ نجاحها في االنتخابـات،                

  .وقد عادت إليها روح الخطاب الحماسي الذي ينادي بتحرير كامل التراب
لوس فقط على طاولـة     لذلك المصالحة والمفاوضات ال يلتقيان؛ فالمطلوب من حركة حماس اليوم هو الج           

وضع االستراتيجيات للمرحلة القادمة وإنهاء خيار المفاوضات، وليكن هذا شرط للجلوس من جديد، نعـم   
  . ال مصالحة مع المفاوضات ولنقلها ونحن نفتخر

  26/10/2011، موقع فلسطين أون الين
  

   اإلسرائيليةالفلسطينيةدالالت الصفقة  .73
  وحيد عبد المجيد. د

 أسيراً فلسطينياً، التوتر في العالقـة   1027مقابل  ) شاليط(ق الجندي اإلسرائيلي األسير     خففت صفقة إطال  
فقد أصبحت األجواء   . أكثر مما خلقت حقائق أو وقائع جديدة على األرض        " حماس"بين تل أبيب وحركة     
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 ورغـم أن أي تحـسن فـي       . في المثلث الفلسطيني اإلسرائيلي المصري أفضل حاالً بدرجة أو بدرجات         
األجواء ال يستمر طويالً بدون وقائع تتعلق بالتفاعالت الواقعية، تظل لتلك الصفقة أهميتها التي تتجـاوز                

فهي تثبت أن التوصل إلـى      . طابعها كعملية تبادل أتاحت تحرير بشر عانوا طويالً مرارة األسر وآالمه          
كل باب فُـتح أو كـاد خـالل         تسويات أو حلول وسط ال يزال ممكنا رغم التشدد اإلسرائيلي الذي أغلق             

  .السنوات الثالث األخيرة بصفة خاصة
وقد بذلت مصر جهداً كبيراً في الشهرين األخيرين من أجل هذه الصفقة، وساهم تحسن عالقاتهـا مـع                  

  . مؤخراً في زيادة فرصة نجاح هذا الجهد" حماس"
 الذي حدث في موقف إسـرائيل       غير أن المتغير األساسي الذي أتاح إنجاز الصفقة هذه المرة هو التحول           

وتخليه عن الشرط التعجيـزي الـذي       ) الشاباك" (جهاز األمن الداخلي  "إدارة  " يورام كوهين "عقب تولى   
، وهو عدم اإلفراج عن أي من األسرى الذين يقول عنهم اإلسـرائيليون             "يعقوب بيري "أصر عليه سابقه    

قبول إطالق بعض من تعتبرهم الدولـة       " الشاباك"كما شمل التغير في موقف      ". أيديهم ملطخة بالدماء  "إن  
 أو في   1948ألنهم يحملون جنسيتها بحكم إقامتهم داخل الخط األخضر حيث مناطق           " إسرائيليين"العبرية  

  .القدس الشرقية
مرونة في المقابل عندما وافقت على استثناء بعض أبرز القادة القابعين في األسر، سواء              " حماس"وأبدت  

مثـل مـروان    " فـتح "التابعة لها، مثل عبد اهللا البرغوثي، أو من حركـة           " ز الدين القسام  كتائب ع "من  
  .أحمد سعدات" الجبهة الشعبية"البرغوثي، فضالً عن األمين العام لـ

وهكذا أمكن تحريك المفاوضات التي كانت مجمدة حول الصفقة على نحو أتاح فرصة نجحت مصر في                
  ".حماس"ع حركة استثمارها عبر حوار بات ممكنا م

وتنطوي هذه الصفقة على دالالت عدة ذات صلة وثيقة بمغزاها الجوهري المتعلق بإمكان فتح باب األمل                
  .في التسويات السياسية مجدداً بعد أن كان قد اُغلق على مدى نحو ثالث سنوات

وب العربية اإلسرائيلية   ، هنا، هي إعادة تأكيد إحدى النتائج المهمة التي أسفرت عنها الحر           ىوالداللة األول 
، وهي أنه ليس هناك حل عسكري نهائي لصراع شـديد التعقيـد، وأن              1973 وحتى   1948الشاملة منذ   

ولـذلك، فلـيس    . العمل المسلح ليس سوى أداة واحدة من أدوات عدة، لكن الحل في النهاية يكون سلمياً              
 الجندي شاليت ومبادلته في النهايـة       هناك تعارض بين اإليمان بضرورة المقاومة وتثمين عملية اختطاف        

بأكثر من ألف أسير فلسطيني، واالعتقاد بأنه ما كان لهذه العملية أن تثمر شيئاً بـدون التفـاوض الـذي      
  .حدث عبر الوسطاء المصريين وغيرهم

فقد حققت المقاومة نجاحاً مقدّراً، وأثبتت إسرائيل فشالً واضحاً في الوصول إلى مكان احتجـاز شـاليت                 
واألرجح أنه ما كان لها أن تقدم تنازالً مهماً في قضية كانت محورية لديها إال               .  شهراً 64على مدى نحو    

بعد أن فقدت األمل في إمكان كشف مكان جنديها وتوفير المعلومـات االسـتخباراتية الدقيقـة الالزمـة             
  .الستعادته عبر عملية عسكرية

التحوالت التي تحدث نتيجـة تغيـر مـدركات القـادة           غير أنه يصعب، في الوقت نفسه، إغفال أهمية         
الجديد والمساندة التي لقيها من بعض قـادة أجهـزة          " الشاباك"فبدون الموقف الذي تبناه مدير      . ومواقفهم

األمن اإلسرائيلية األخرى، لما تمكن نتنياهو من اتخاذ القرار بإنجاز الصفقة رغم حاجته الشديدة إلى مثل                
  . وإقليمياًهذا اإلنجاز داخلياً
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ويقودنا ذلك إلى داللة ثانية للصفقة ال يمكن تقليل أهميتها، وهي أن السياسة متغيرة دائما وأنه ال توجـد                   
فنتنياهو، الذي تواجهه اآلن ضغوط اجتماعية داخليـة ال يـستطيع تلبيـة             . مواقف مطلقة أو حتى نهائية    

 أن يعتبر نجاحاً له في مجال آخـر لتعـويض        المطالب المتعلقة بها كاملة، بات مضطراً لتحقيق ما يمكن        
وقد وجد في صفقة التبادل ما يتيح له الظهور أمام قطاع واسـع مـن               . عدم قدرته على اإلنجاز الداخلي    

لذلك حرص على أن يظهر مع شاليت في أول صورة تُلتقط له لدى وصـوله،               . الرأي العام كزعيم ناجح   
وال يمكن في الوقت نفسه     . مع والد الجندي العائد من األسر     رغم أن اللباقة تفرض أن تكون هذه الصورة         

الربيـع  "إغفال أهمية العزلة التي تشعر بها إسرائيل وحكومتها بعد التغيير الذي بدأ في مصر وتداعيات                
  .األخرى، فضال عن التدهور الشديد في عالقاتها مع تركيا" العربي

معبراً جديداً إلى مصر ووسيلة لترميم العالقات التـي         لذلك كان على إسرائيل أن تتخذ من صفقة التبادل          
بدت مهددة في الشهرين األخيرين بعد قتل جنود مصريين على الحـدود معهـا، وتـصاعد رد الفعـل                   

  .الغاضب على ذلك الحادث وصوال إلى اقتحام مدخل سفارتها في القاهرة
اب التسوية السلمية لقضية فلسطين موارباً،      وإذا كان لهاتين الداللتين جوانب إيجابية قد تساهم في إبقاء ب          

أو على األقل عدم غلقه بشكل نهائي، فقد ال تكون الداللة الثالثة كذلك من حيث أنها تدل على مدى سلبية                    
  .السياسة األميركية تجاه هذه القضية

ا إلـى   فثمة شواهد تدل على أن إمكانات إنجاز الصفقة ازدادت عندما تحولت واشنطن من الحذر تجاهه              
فقد وقفت موقف الحذر تجاه هذه الصفقة من قبل تماهياً مع الموقف الغالب في إسرائيل لسبب                . تشجيعها

وفصائل أخرى على السعي إلى أسر جنـود آخـرين          " حماس"أساسي هو القلق من أن تؤدي إلى تشجيع         
" حماس" عدم منح     بحرصها أيضاً على   -وفق بعض الروايات  -لكن حذر واشنطن كان مرتبطاً      . لمبادلتهم

  .أية ورقة تدعم مركزها على نحو قد يضعف موقف عباس والتيار الذي يسعى إلى حل تفاوضي
وقد تغير موقف واشنطن بعد أن يأس عباس من انتظار مفاوضات ال تأتي وقرر التوجـه إلـى األمـم                    

وإذ حـدث   .  بالدولة المتحدة وقاوم الضغوط األميركية لثنيه عن الذهاب إلى مجلس األمن طلبا لالعتراف           
ذلك لم يعد لدى واشنطن ما تخشاه من إتمام الصفقة بعد أن غضبت على عباس الذي لم بفعل أكثر مـن                     

وعندما قبلت إسرائيل الصفقة، لم يبـق لـدى         . إعفاء إدارة أوباما من وعودها التي أخفقت في الوفاء بها         
  .واشنطن ما يدفعها للتحفظ على إتمامها

فيد أن الدور األميركي ال يزال بعيداً عن الحد األدنى من متطلبات فتح الطريق أمـام                وهذه داللة سلبية ت   
لكن الداللتين األخريين تفيدان أن هذا الطريق قد ال يكون مغلقاً تماماً، حتى             . تسوية سلمية لقضية فلسطين   

  .إذا ظلت إمكانات فتحه بعيدة المنال في المدى القصير
  27/10/2011، االتحاد، ابوظبي

  
  خشية من مصير غرناطة: "العربيالربيع " و"إسرائيل" .74

  محمد سيد رصاص
سيفتح باب تطبيع   ) 1979مارس  /  آذار 26( اإلسرائيلية   -ظن اإلسرائيليون أن توقيع المعاهدة المصرية       

تحقق األمر األول فقط جزئياً بسبب تردد السلطات المصرية في اإليغـال            . رسمي وشعبي مع المصريين   
على الصعيد الشعبي، واجه اإلسرائيليون     . عد أن قرأت جيداً موقف المجتمع المصري من التطبيع        بعيداً، ب 
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جداراً صلباً من الرفض، ربما كان أكبر مقياس له هو ما كان يلمسه السائح اإلسرائيلي عندما يمشي في                  
  .شارع أو يجلس في مقهى، وهو ما لم يتغير خالل ثالثة عقود من الزمن

اً إلى أن يقتصر التطبيع على الحاكم السياسي لمصر وجهاز سلطته، وهو أمـر سـلَم بـه                  هذا أدى عملي  
اإلسرائيليون، خصوصاً حين لمسوا أن األمر لم يكن مقتصراً على المصريين وإنما شمل كـل العـرب                 

دين الذين سمحوا بسفارات أو ممثليات تجارية إسرائيلية في بلدانهم، وقد كان اإلسرائيليون في ذلك مـستن    
ومطمئنين إلى الحاالت العربية التي اختصر فيها الحاكم الفرد، ومعه جهاز سلطته، المجتمـع ، ملغيـاً                 

  .صوته وإرادته
، مع بدء موجة ديموقراطية عمت العديد مـن البلـدان العربيـة،             2011تغيرت تلك الحال العربية عام      

ئيس المصري أمام طوفان اجتماعي اجتـاح       فوجئت الدولة العبرية بالسهولة والسرعة التي سقط فيها الر        
شوارع القاهرة واإلسكندرية والسويس، لتشعر بعده بأنها أمام المجهول بعد بدء حقبة عربية وضـح أن                
إحدى سماتها الرئيسية هي صعود قوة المجتمعات إلى السطح السياسي، وهو ما لم يكن في حـسبان أي                  

 قام بتوقيع تلك المعاهدة، في أن يحصل عند العرب ما هو            رئيس وزراء إسرائيلي منذ مناحيم بيغن، الذي      
موجود عند اإلسرائيليين حيث المسؤول يرتعد خوفاً عند أي خطأ أو هفوة يرتكبهما خـشية أن يحاسـبه                  

 عندما  1967وهو الذي وضع الخطة العسكرية لحرب       (المواطن اإلسرائيلي، كماحصل مع اسحق رابين     
 بسبب إيداع زوجته مبلغاً غير كبير فـي         1977ال من رئاسة الوزراء عام    لما استق ) كان رئيساً لألركان  

  .بنك أميركي من دون كشف منه ومنها بذلك إلى الدوائر المختصة
كان االرتباك اإلسرائيلي عاماً ولم يقتصر على المسؤولين وإنما شمل أيضاً المعلقين في صحف الدولـة                

كيد الحكـام العـسكريين المـصريين الجـدد التـزامهم           العبرية، وقد كان هناك إحساس عندهم، رغم تأ       
 بعد األحداث المصرية ليست أكثر من توقيع مشترك مـع فـرد             1979المعاهدات الموقعة، بأن معاهدة     

.  مجموع تركيبـي لـسلطة وجغرافيـة ومجتمـع    - أي األخيرة -وسلطته وليست مع دولة، والتي هي      
تحام جموع من المتظاهرين المصريين السفارة اإلسرائيلية قـد         وبالتأكيد، فإن تلك الليلة التي جرى فيها اق       

  .كثفَت عند اإلسرائيليين ذلك الشعور، وجعلته طاغياً
ربما، كان كالم رئيس الوزراء اإلسرائيلي لدى استقبال األسير جلعاد شاليط أفضل تعبيـر عـن ذلـك                  

هوالً مصير شاليط، مثلمـا هــو       أخذت هذا القرار المؤلم خوفاً من أن يصبح مج        «: الشعور اإلسرائيلي 
، برعايـة   »حمـاس «، وهو الذي أعاب على إيهود أولمرت اقترابه من صـفقة مـع              »وضع رون أراد  

األلمان، فيها تنازالت إسرائيلية أقل حيال موضوع شاليط، فيما نراه اآلن وقد اتجه بسرعة إلـى حـسم                  
لجدد، وبالتزامن مع اعتذار إسرائيلي عن      الموضوع بأثمان إسرائيلية أكبر، وعبر وساطة حكام القاهرة ا        

  .قتل الجنود المصريين في سيناء الذي سبب اقتحام السفارة في القاهرة
في هذا الـصدد، لـم يـشعر        : لم تفعل تل أبيب هذا مع أنقرة بخصوص مقتل األتراك في سفينة مرمرة            
ترابه مـن واشـنطن أواسـط       اإلسرائيليون بخطر ما ظنه الرئيس السادات، منذ تخليه عن السوفيات واق          

السبعينات، بأن مصر ستتولى مهمات محورية لمصلحة الواليات المتحدة فـي عمـوم منطقـة الـشرق              
األوسط على حساب الدور اإلسرائيلي، فيما يشعرون، منذ تعويم واشنطن الدور التركي بدءاً مـن عـام                 

ي أهميـة إسـرائيل عنـد الغـرب          في مواجهة التمدد اإليراني في المنطقة، بأن هناك تناقصاً ف          2007
وليس صدفة أن تأتي الضربة اإلسرائيلية لتلك السفينة التركية عقب أسـبوعين     . األميركي لمصلحة تركيا  

مـع البرازيـل   ) 2010مايو( أيار 17الذي سجلته واشنطن على أنقرة حين وقعت في         » الفاول«من ذلك   
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، قبل أن يعود أردوغـان لالنتظـام سـريعاً          وإيران على ذلك االتفاق بخصوص الملف النووي اإليراني       
 مـع نـشر     2011ضمن الرؤية األميركية تجاه طهران، وهو ما وصل إلى ذروة كبرى فـي خريـف                

كشف مؤخراً عن أن الموافقة التركية على       (تجهيزات برنامج الدرع الصاروخية األميركية في األناضول        
  .2010) نوفمبر(اني في لشبونة في تشرين الث» الناتو«هذا تعود إلى قمة 

هذا التوجس اإلسرائيلي من أنقرة يتعزز ويتراكب مع الدور الذي يلعبه رجب طيب أردوغان منذ بـدء                 
 اإلدارة  -الجيش  : الموجة الديموقراطية العربية، من حيث كونه يقدم النموذج التركي، القائم على ثالوث           

، وهو ما يجرى العمل عليـه،       »د البوعزيزي ما بع « اإلسالميون، كنموذج للمنطقة العربية في مرحلة        -
هنا، . مع الرضا األميركي، في القاهرة وطرابلس الغرب وتونس، وتبذل الجهود حثيثاً لتحقيقه في صنعاء             

تشعر تل أبيب بأن الدور التركي لم يعد مقتصراً على االستراتيجيات واألدوار وإنما هو أبعد مـن ذلـك                 
من أجـل  (عبر ذلك النموذج الذي بدأ يصطدم » سة الدواخل العربيةهند«بكثير عند واشنطن، ليصل إلى    

بتل أبيب على الهواء مباشرة في صورة تلفزيونية، كما جرى فـي مـؤتمر              ) الدخول إلى األفئدة العربية   
دافوس من صدمة أردوغان لشمعون بيريز بعد أيام قليلة من الفشل اإلسرائيلي في حرب غزة أمام قوات                 

  . حماسjpg.دوغانحركة رجب طيب أر
هنا، ال يمثل أردوغان فقط فشل إسرائيل في الحفاظ على مكانتها لدى الغرب األميركي خـصوصاً فـي                  

 أو التي كانتها بالنسبة إلى لندن وباريس في حرب السويس، وإنما يعبـر أيـضاً،                1982 و 1967حربي  
سرائيل من القادم المجهول مع     كنموذج إسالمي ترعاه واشنطن وتريد تعميمه عربياً، عن كل ما تخشاه إ           

، وهو ما يبدو معه أن اإلسرائيليين، على الصعيد المنظور والمتوسط المدى، لم يعودوا              »الربيع العربي «
أمام أوضاع كهذه يكتفون بالخشية على مصائر معاهداتهم واتفاقاتهم مع الحكام العرب، وإنما يمتد األمر               

فـي المنطقـة، مثـل      ) القلعة المحاصرة (ائيل في وضعية    عندهم للخشية من مسارات ستكون فيها إسر      
» الجـدار العـازل   «غرناطة في خريف الفترة األندلسية، األمر الذي يعبر عنه رمزياً أفضل تعبير ذلك              

  .الذي بناه أرييل شارون
  27/10/2011، الحياة، لندن

  
   األمنية على الجيش اإلسرائيلىالميزانيةمخاطر تقليص  .75

  عوديد طيره
أن الذين دعوا إلـى     » الربيع العربى «لمقارنة بين وضع إسرائيل األمنى اليوم وبين وضعها قبل          تكشف ا 

تقليص الميزانية األمنية قبل نشوب حركة االحتجاجات فى الدول العربية كانوا علـى خطـأ وعرضـوا                 
 بيننا وبـين    حياتنا للخطر، إذ إن االعتماد على العالقات السلمية مع مصر واألردن، وعلى الوضع القائم             

الدول المعتدلة األخرى من أجل تحقيق هذا التقليص، كان سيؤدى إلى خفض عدد األلوية فـى الجـيش                  
  .اإلسرائيلى وسيجعل الجيش أقل تدريبا وتسلحا، فى وقت يمكن أن تنشب فيه حرب شاملة فى أى لحظة

ن وجود السالم يسمح    من الصعب دراسة الشرق األوسط بمصطلحات جامدة، كذلك من المستحيل القول إ           
أوال، إمكان أن تنقلب األوضاع فى الشرق األوسط فـى وقـت            : بتقليص قوة الجيش، وذلك لسببين، هما     

قصير، وهذا ما حدث خالل األشهر الستة األخيرة، فالوضع اليوم ينذر بخطر سيطرة اإلسالميين علـى                
م، علينا أن نردع أعداءنا عـن       ثانيا، حتى فى ظل السال    . الحكم فى مصر وسوريا وعدد آخر من الدول       

  .المبادرة إلى الحرب، ألن العداء إلسرائيل سيظل موجودا فى المنطقة ألعوام كثيرة مقبلة



  

  

 
 

  

            33ص                                     2305:                العدد27/10/2011الخميس  :التاريخ

يواجه الجيش اإلسرائيلى اليوم تهديدات كثيرة ومختلفة، فهناك صواريخ حزب اهللا التى تهدد معظم المدن               
. ن لبنان فى اتجاهنا هو الـسيطرة علـى األرض         اإلسرائيلية، والسبيل الوحيد لوقف إطالق الصواريخ م      

استهداف مناطق واسعة من إسرائيل سواء بالقصف الصاروخى أو بالعمليـات    » حماس«كذلك فى إمكان    
وفى مقدور سوريا أيضا أن تقصف بالصواريخ كـل إسـرائيل،   . اإلرهابية، والحل شبيه بالحل فى لبنان   

لحرب إال عبر السيطرة علـى األرض وتهديـد النظـام           وال توجد طريقة لوقف هذا القصف فى أثناء ا        
  .العلوى

من جهتها تستطيع إيران فى وقت قريب تهديد إسرائيل بالسالح النووى، إلى جانب الدعم الذى تقدمه إلى                 
ويمكن أن نضيف إلى هذا كله حالة عدم االستقرار التى تعانيها الـسلطة             . وحزب اهللا » حماس«كل من   

مر الذى سيضطرنا فى حال نشبت الحرب إلى إرسال قوات إلى حـدودنا مـع               العسكرية فى مصر، األ   
  .مصر من أجل الحؤول دون خرق محتمل التفاقية السالم

يستنتج من هذا كله أن الجيش بحاجة إلى زيادة ثالثة ألوية، ومضاعفة قوة نيرانه على المـدى البعيـد،                   
ة األركان العامة، كذلك يجب تدعيم الدفاع عن        ورفع مستوى التدريبات بدءا من األفراد، وصوال إلى هيئ        

  .الجبهة الداخلية فى وجه الصواريخ بواسطة شراء عتاد جديد وعصرى
 مليارا  11 مليار شيكل هو مجموع الميزانية العسكرية للجيش اإلسرائيلى، هناك نحو            50من أصل مبلغ    

 تبقى فهو مخصص للمحافظة على      ، أما ما  )من الميزانية ? 2نحو  (مخصصة للتطوير وللتسلح وللتدريب     
 مليار شيكل من ميزانية الجيش سيكون على حساب التدريبات          2.5من هنا فإن تخفيض نحو      . قوة الجيش 

  .من قوة الجيش اإلسرائيلى ? 20والتسلح والتطوير، ومعنى ذلك اإلضرار بنحو 
الحديديـة، فـضال عـن      وسيتجلى هذا التقليص بأن يصار إلى االكتفاء بشراء ست منظومات من القبة             

المخصصين العتـراض الـصواريخ المتوسـطة       (تضرر مشروعى العصا السحرية وصاروخ حيتس       
  ).والبعيدة المدى

ووفقـا  .  مليار شيكل58 إلى 2012ومن المهم أن نشير هنا إلى أن الميزانية التى ُأقرت ستصل فى سنة           
وليس مليارين ونصف المليـار، األمـر        مليارات شيكل    9للحسابات فإن التقليص المقترح سيوازى نحو       

  .الذى سيلحق ضررا ال يحتمل بالقدرة الدفاعية للدولة
  26/10/2011، الشروق، مصر

  
   دعوا الكنيست تقرر- المستديرةالبوابة  .76

  غي بخور
منذ عشرات السنين ونحن نقبل بقواعد اللعب التي أملتها علينا منظمات االرهاب في كـل مـا يتعلـق                   

تحرير فضائحية  " صفقة" يضطر الى الموافقة على      – بشكل عام هو وحده      -يس الوزراء   رئ. باالختطاف
بـين  . تحت ضغط مكثف من وسائل االعالم في اسرائيل والرأي العام، الذي يميل الى العاطفية اللحظية              

رئيس الوزراء وبين الشارع يكاد ال يكون هناك في مثل هذه الحاالت أي حاجز ترشـيح، كـابح أو أي                    
  . مل آخرعا

لحزب . اعطوا العدو كل االسباب كي يواصل االختطاف      . ال يوجد أي سبب الن يتوقف هذا، بل العكس        
اهللا لم يتبقَ سجناء ولهذا فقد خرج من لعبة االختطاف، ولكن لحماس وباقي المنظمات الفلسطينية يوجـد                 

  . االف آخرين من المخربين المحبوسين في اسرائيل
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ر فيعقد الوضع مرة اخرى، يجب تغيير قواعد اللعب وفرض قيـود علـى كـل                قبل أن يقع اختطاف آخ    
  . وال يفترض بهذا أن يكون معقدا. االطراف الضالعة في االمر

لتحرير مخطوفين ستحتاج مـن االن      " صفقة"يجب عمل ذلك من خالل تشريع قانون جديد يقرر بان كل            
 –ائبا، بحيث يكون من الصعب جدا تحقيقـه          ن 85 – 80فصاعدا الى إقرار الكنيست بأغلبية خاصة من        

كما يتقرر أيضا في القانون بان السجين الذي تحرر مرة واحدة وعاد ليعنى باالرهاب              . بل وربما متعذر  
  . هذه ستكون السياسة االسرائيلية الجديدة، وستكون ديمقراطية. لن يتحرر أبدا مرة اخرى

ولى، على التصويت في الكنيست أن يكـون سـريا،          كون الحديث يدور عن حسم أخالقي من الدرجة اال        
وذلك لتحييد تأثيرات الرأي العام وباقي المفاعيل الحسية، مثلما رأينا في الغالب فـي حالـة االختطـاف                  

العدو سيعرف من االن فصاعدا     .  فتوزيع بؤر الحسم، في هذه الحالة، سيكون بالذات أداة تحكم         . االخيرة
على شخص واحد، بشكل عام رئيس الوزراء، بل ان فـي هـذه العمليـة               بانه ال يكفي ممارسة الضغط      

في اللحظة التي يكون مطلوبا فيها أغلبية اكثر مـن          . ستشارك كل أطراف الطيف السياسي في اسرائيل      
يوجد في هـذا رسـالة      .  نائب في الكنيست، فان العدو سيفهم بان مثل هذه الصفقة ال يمكنها أن تمر              80

ال عقوبة الموت، كما اقترح، هي التي سـتردع         . ر المجدي اختطاف اسرائيليين   من غي : ردعية واضحة 
طالما يـدور الحـديث عـن       . الخاطفين المستقبليين بل انعدام الجدوى، وهذا ما سيحققه القانون المقترح         

فليس لمثل هذه التوصيات قـوة فـرض او         . توصيات للجان، مثل لجنة شمغار، فاننا ال نكون فعلنا شيئا         
 سـواء تجـاه     –ولكن القانون الصلب في الكنيست يغير قواعد اللعب وهو سيفعل فعله            . من الواقع دافع  

  . العدو أم تجاه زعامتنا
الصفقات لن تتم بعد اليوم في ظلمة الليل، في ظـل فـرض حقـائق               : ال يوجد أكثر ديمقراطية من هذا     

 جميعا، بسبب االرهاب الـذي مـن        مثل هذه الصفقة تتعلق بنا    . ناجزة، بل كجزء من الفعل الديمقراطي     
شأنها ان تشعل إواره واالمكانية الكامنة فيها للمس بحياة المواطنين، وعليه فمن الواجب ان يشرك فـي                 

وعلى أي حال فقد حيـدت      . هذه العملية ليس فقط العائالت ووسائل االعالم بل وأيضا الجمهور وممثليه          
  .  المخطوفينمحكمة العدل العليا نفسها من الحكم في موضوع

وأخيرا، ستكون هذه خفة كبيرة جدا على أصحاب القرار عندنا أن يعرفوا بانهم ليسوا وحدهم، بل توجد                 
فلماذا يضطرون الى الوقوف عند معاضـل       . هنا عملية شاملة تسندهم في رفضهم، وبالتالي تحافظ عليهم        

عالمية هائلة وحـدهم؟ القـانون      أخالقية غير منطقية وحدهم؟ لماذا يضطرون الى الوقوف امام موجة ا          
  . وفوق كل شيء، حاميا لنا. وسيكون هذا قانونا مانعا، حاميا ومغيرا للواقع. سيكون خلفهم

  27/10/2011 -يديعوت 
  27/10/2011وكالة سما اإلخبارية، 
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