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  على قطاع غزة وجريح بقصف إسرائيلي ثالثة شهداء .1

-10-30 استشهد وأصيب آخر، مساء األحد افلسطيني أن 30/10/2011 فلسطين اون الين، ذكر موقع
فلسطين أون "وقالت مصادر محلية لـ. ، بقصف إسرائيلي شرق محافظة رفح جنوب قطاع غزة2011
ائيلية قصفت محيط مطار غزة شرق رفح بصاروخ واحد، ما أدى ، إن طائرات االستطالع اإلسر"الين

  ". الستشهاد مواطن وإصابة آخر
الجناح " المقاومة الوطنية"من عناصر كتائب "  عاما23ً"وأوضحت المصادر أن الشهيد هو أحمد جرغون 
  . العسكري للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين

، على التجمع 2011-10-31فجر اليوم االثنين سقطت، قالت وسائل إعالم عبرية إن ستة صواريخ و
، وفي النقب الغربي، وفي جنوب مدينة عسقالن داخل األراضي الفلسطينية المحتلة "أشكول"االستيطاني 

العبرية على موقعها االلكتروني أن صاروخين سقطا " يديعوت أحرنوت"وأوضحت صحيفة . 1948عام 
ى دفعتين في مناطق مفتوحة جنوب مدينة عسقالن دون أن يبلغ وثالثة صواريخ سقطت عل" أشكول"في 

وأضافت بأن صاروخا سقط بعد منتصف الليل في منطقة مفتوحة .  عن وقوع إصابات أو أضرار
  . بالنقب الغربي دون وقوع إصابات
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المحلي تعطيل " غان يافنيه"وفي ذات السياق، قررت بلديات بئر السبع وعسقالن وأسدود ومجلس 
  .اسة في مؤسسات التعليم فيها اليوم االثنين أيضاالدر

 عن استشهاد   أعلنتمصادر طبية فلسطينية      أن    غزة من 31/10/2011 وكالة سما اإلخبارية،     وأضافت
مواطنين فجر اليوم جراء غارة إسرائيلية على أرض خالية في منطقة الفخاري شرق خانيونس جنـوب                

عليا لإلسعاف والطوارئ أدهم أبو سلمية إنه تم انتـشال جثمـاني            وقال الناطق باسم اللجنة ال     .قطاع غزة 
  .علي عبد اهللا العقاد ويوسف روحي أبو عبدو: الشهيدين

الجناح العسكري لحركة األحرار ان الشهيدين أبو عبدو والعقاد، كانا  من جهتها اعلنت كتائب األنصار
  .مرابطين حين قامت طائرات االحتالل باستهدافهما وقصفهما

أن دماءهما لن تذهب "وأشارت الكتائب في بيان لها إلى أن الشهيدين هما من أبناء الوحدة خاصة، مؤكدة 
هدرا، وأن التوافق الوطني والميداني حول التهدئة لن تمنعها من االنتقام والرد على هذه الجرائم 

  ".المتواصلة
  

    الدولة وصفقة األسرىبحث استحقاقات المصالحة وإعالنتمركز الزيتونة في حلقة نقاش  .2
عقد مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات أمس األول حلقة نقاش في مقره في بيروت، بعنوان : بيروت

، تناول فيها أبرز الملفات "استحقاقات المصالحة والدولة وتحرير األسرى... الوضع الفلسطيني الداخلي"
المصالحة الوطنية الفلسطينية، :  األخيرة؛ وهيالتي شهدت حراكاً على الساحة الفلسطينية في الشهور

والتقدم بطلب قبول عضوية فلسطين كدولة في األمم المتحدة، وصفقة تبادل األسرى التي حملت اسم 
  .وذلك بمشاركة نخبة من الباحثين والمتخصصين في الشأن الفلسطيني". وفاء األحرار"

سي للخروج من األزمة الفلسطينية الحالية، المتمثلة وقد شددت مداخالت المشاركين على أن المدخل األسا
في فشل المفاوضات وجمود المقاومة، إلى جانب عدم تحقق المصالحة، هو االتفاق على أرضية مشتركة 
  .وبرنامج وطني فلسطيني موحد، يعيد تعريف المشروع الوطني الفلسطيني، ويحدد أهدافه وآليات تطبيقه

  29/10/2011، موقع الجئ نت
  

  "اليونسكو'"ماضون لنيل عضوية فلسطين في األمم المتحدة و: "لجنةالمتابعة" أمام عباس .3
 شدد الرئيس محمود عباس تصميم القيادة الفلسطينية على المضي قدما من اجل حصول فلسطين :الدوحة

على العضوية الكاملة في األمم المتحدة، وفي اليونسكو، باعتبارها قضية حق تقرير مصير للشعب 
  .الفلسطيني

نحن مصممون على المضي في هذه القضية "وقال خالل كلمته أمام لجنة متابعة مبادرة السالم العربية 
واستعرض في جلسة مغلقة أمام لجنة المتابعة، آخر التطورات المتعلقة بطلب فلسطين في  ."حتى النهاية

م المتحدة، وكذلك اإلفراج عن مجلس األمن الدولي لالعتراف بعضوية دولة فلسطين الكاملة في األم
وأطلع المشاركين في االجتماع على تصريحات .األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي

، وكذلك ارتفاع وتيرة االستيطان هوزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان التحريضية ضد
  لوطنية وضرورة تحقيقها في أقرب وقت كما أطلعهم على جهود إنجاز المصالحة ا .اإلسرائيلي وتوسيعه
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 .ممكن، ووضعهم في صورة التصعيد اإلسرائيلي على قطاع غزة الذي أوقع عددا من الشهداء والجرحى
  :ولالطالع على نص الكلمة

116570=id&detail=action?php.xinde/arabic/ps.wafa.1www://http  
  30/10/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  المقاومة قادرة على خلق توازن رعب مع االحتالل: بحر .4

أحمد بحر، النائب األول لرئيس المجلس التشريعي، أن القوى والفصائل الفلسطينية المقاومة .دأكد : غزة
وقال  . الفلسطيني في قطاع غزة وخلق توازن الرعب مع كيان االحتاللقادرة على الدفاع عن الشعب

نسخةً منه، إن تصريحات نتنياهو وحكومته وأركان " المركز الفلسطيني لإلعالم"في بيانٍ األحد تلقى 
جيشه، الرافضة للتهدئة والمتوعدة بمواصلة العدوان، لن ترهب أحدا من أبناء الشعب الفلسطيني، بل إنها 

  . دافعا إضافيا لمواصلة العزم والتحدي في مواجهة اإلرهاب والعدوانستشكل
وشدد على أن تهديدات نتنياهو وجماعته تعبر عن عمق األزمة التي تعيشها حكومة االحتالل، وهي أشبه 
ما تكون بالصراخ في واد أو النفخ في رماد ولن تثني شعبنا المجاهد ومقاومته، عن استمرار النضال 

وأشار بحر إلى أن حكومة نتنياهو وجيشها  . في سبيل استعادة حرية وكرامة وحقوق الشعبوالكفاح
تجعل من الصراخ والتهديد ستارا يخفي عجزها وفشلها في مواجهة صالبة المقاومة الفلسطينية، مؤكدا 

  .مع االحتاللأن المقاومة ستلقن نتنياهو وحكومته وجيشه درسا جديدا في إطار صراعنا الوجودي الممتد 
  30/10/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  حكومة هنية تتباحث مع مصر التوصل للتهدئة .5

أكد األمين العام لمجلس الوزراء في الحكومة في غزة محمد عسقول، على أن : ريما زنادة - غزة
ة وضع الحكومة تجري العديد من االتصاالت الدولية والعربية والجهات المعنية لوضعهم في صور

يوجد تواصل مستمر مع مصر من أجل التوصل للتهدئة  ":"الشرق"وقال لـ. التصعيد على قطاع غزة
بحكم مسؤولياتها اتجاه القضية الفلسطينية واألمة، وهي تقوم بدور مسؤول بكافة المناحي ومنها 

  ".التطورات األخيرة في قطاع غزة المحاصر
 يعبر عن أخالقياته العدوانية وهذا األمر ليس جديدا على وبين عسقول، أن االحتالل الصهيوني دائماً

ما يقوم به العدو الصهيوني من تصعيد ال يحتاج أي مبرر خاصة أن ما " الشعب الفلسطيني، وأضاف
تتعرض له غزة يرجع إلشكاليات داخلية لدى العدو الصهيوني يريد ترحيلها خاصة أنه شعر بهزيمة 

رى، فكل مرحلة يحاول من خالل ترحيل مشاكله الداخلية من خالل حقيقية خالل صفقة تبادل األس
  ". تصعيد العدوان على غزة المحاصرة، وغيرها

  31/10/2011الشرق، الدوحة، 
  

  "التبادل"التصعيد ضد غزة محاولة لترميم صورة االحتالل عقب هزيمته في ": التغيير واإلصالح" .6
لبرلمان التشريعي الفلسطيني، أن تصعيد االحتالل لعدوانه في ا" التغيير واإلصالح"رأت كتلة : رام اهللا

الجانب اإلسرائيلي عقب إتمام صفقة تبادل " تحسين صورة"العسكري على قطاع غزة هو محاولة لـ
  .األسرى وفقاً لشروط حركة حماس



  

  

 
 

  

            7ص                                     2309:                العدد31/10/2011اإلثنين  :التاريخ

االحتالل "وقال النائب مشير المصري، الناطق باسم الكتلة، في تصريحٍ صحفي صدر عنه األحد، 
اصل عدوانه على غزة في محاولة صهيونية للتأثير على الفرحة الوطنية العارمة بنجاح صفقة تبادل يو

األسرى، ومحاولة لترميم صورته أمام الهزيمة التي مني بها بخضوعه لشروط المقاومة في صفقة 
  ".التبادل

استمرارا "القطاع، وأضاف فيما حمل الجانب اإلسرائيلي المسؤولية الكاملة عما آلت إليه األوضاع في 
للعنجهية الصهيونية وعقلية اإلرهاب واإلجرام ضد شعبنا يواصل االحتالل عدوانه على شعبنا بشتى 
الوسائل بما يرتكب من جرائم بحق القدس وأهلها والضفة واستيطانها وغزة وحصارها بل أصر على 

وفي  ".لعودة إلى مسلسل االغتياالتارتكاب جرائم صهيونية ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة من خالل ا
السياق ذاته، أكّد البيان على أهمية الحفاظ على وحدة الموقف الفلسطيني في إدارة الميدان مع االحتالل، 

  ".ضرورة وطنية"واصفاً إياها بـ 
  30/10/2011قدس برس، 

  
   ألسرى رام اهللا والقدس المحررينعباستسليم مكرمة  .7

، مكرمة الرئيس محمود أمسئاسة ضم رئيس ديوان الرئاسة حسين األعرج، قدم وفد من الر: رام اهللا
وضم الوفد الرئاسي محافظ القدس عدنان  .عباس إلى أسرى القدس المحررين ضمن صفقة شاليت

الحسيني، وأحمد الرويضي مستشار رئيس ديوان الرئاسة، وناصر قوس مدير نادي األسير في القدس، 
  .ير شؤون األسرى والمحررينوعمر كامل ممثال عن وز

وأكد رئيس ديوان الرئاسة أن القيادة الفلسطينية، تضع قضية األسرى على سلم أولوياتها، وقد نقلتها إلى 
المحفلين اإلقليمي والدولي، وتبنت الجامعة العربية القضية وباتت قضية األسرى ضمن الشروط 

  . حدود الدولة الفلسطينية ووقف االستيطانالفلسطينية للعودة إلى المفاوضات جنبا إلى جنب مع
  31/10/2011األيام، رام اهللا، 

  
  التهدئة مع العدو يجب أن تكون متبادلة ومتوازنة ومتزامنة: حركة الجهاد .8

عودة الهدوء مرتبط «إن » الحياة«داوود شهاب لـ » الجهاد«قال الناطق باسم :  فتحي صباح-غزة 
إطالق الصاروخين بعد سريان التهدئة كان رسالة موجهة إلى « أن ، مضيفاً»بسلوك االحتالل ميدانياً

وبأننا على استعداد لدفع أي ثمن ... إسرائيل بأن عليها أن تلتزم هي أوالً التهدئة قبل أن تلتزمها الحركة 
من أجل منعها من تحقيق أهدافها المتمثلة في رغبتها استعادة قوة الردع التي تآكلت بعد إنجاز صفقة 

المسؤولين المصريين «وأوضح أن . »ادل األسرى، ومنع التظاهرات واالحتجاجات االجتماعية داخلهاتب
أجروا اتصاالت مع قيادات من الحركة في غزة ودمشق، وتعاطينا مع الجهود المصرية، مع احتفاظنا 

وا الحركة أن المسؤولين المصريين أبلغ«وأشار إلى أن . »بحقنا في الرد على أي تصعيد إسرائيلي مقبل
  . »التهدئة متبادلة ومتزامنة
استجدت مصر وطلبت تدخلها لتثبيت التهدئة، وهي لم تتوقع كثافة النيران «وأضاف أن إسرائيل 

الروسية الصنع المحمولة على شاحنة » غراد«، في إشارة إلى استخدام راجمة صواريخ »ودقتها
تراض صواريخ الحركة التي أصابت أهدافها فشل منظومة القبة الحديد في اع«وأشار إلى . صغيرة
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هذه رسالة إلسرائيل والعالم أن لدى المقاومة قدرات عسكرية، على رغم محدوديتها، «، معتبراً أن »بدقة
  .»مؤلمة لها

التهدئة مع العدو «إن » الحياة«زياد النخالة لـ » الجهاد اإلسالمي«قال نائب األمين العام لحركة و
، مشدداً على أن هذا الحد األدنى الذي يمكن أن »تكون متبادلة ومتوازنة ومتزامنةاإلسرائيلي يجب أن 
وكشف االتصاالت التي جرت مع مصر منذ بدء االعتداء اإلسرائيلي حتى سريان . يلزم حركته بالتهدئة

 إن الجانب المصري اتصل بنا قبيل العدوان اإلسرائيلي األخير على سرايا«: وقف إطالق النار، وقال
القدس بساعتين ليبلغنا شكوى من الجانب اإلسرائيلي يدّعي فيها أننا قذفنا ثالثة صواريخ على البلدات 

بادرت باالتصال معنا «وأضاف أن مصر . بادرت إلى القصف» الجهاد«، نافياً أن تكون »اإلسرائيلية
من إعطائه موقفاً لدعوتنا إلى ضبط النفس، فأبلغت الجانب المصري عدم تمكني في الوقت الراهن 

لكنني لم أفاتح الجانب المصري في ... قرار بضرورة الرد ) الحركة(كان لدينا «، الفتاً إلى أنه »محدداً
  .»ذلك، ولم أخض معه في أي نقاش

ما فهمته من المصريين أن «: وعما إذا كانت المبادرة المصرية للتهدئة جاءت بطلب إسرائيلي، قال
ولفت إلى أنه أجرى اتصاالً هاتفياً مع الوسيط المصري . »االتصال معهمإسرائيل هي التي بادرت ب

أردنا أن نوضح للمصريين بأننا ملتزمون «: للتهدئة صباح أمس ليخبره بحدوث خروق إسرائيلية، وقال
  .»التهدئة، وحتى ال نتحمل مسؤولية أي تصعيد أو خروق

ذلك، فإن مصر واسرائيل معنيتان أكثر منا رغم «: ليست معنية بالتصعيد، وقال» الجهاد«وأوضح أن 
هذه ليست عنجهية بل حقيقة، فنحن خلقنا مشكلة لدى «وأوضح أن . »بإنجاز التهدئة العتبارات سياسية

، مشيراً إلى أن عشرات اآلالف من المدنيين في البلدات اإلسرائيلية ذهبوا إلى المالجئ، »اإلسرائيليين
المدنيون لدى إسرائيل هم الخاصرة الرخوة، لذلك سعى اإلسرائيليون إلى هذا ليس أمراً بسيطاً، ف«: وقال
  .»التهدئة

  31/10/2011الحياة، لندن، 
 

  حماس تحّمل االحتالل مسؤولية العدوان على غزة .9
االحتالل الصهيوني المسؤولية الكاملة عن عدوانه على " حماس"حملت حركة المقاومة اإلسالمية :غزة

وحتى اآلن عن استشهاد عشرة مقاومين ) 10-29(ر منذ ظهر أمس السبت قطاع غزة، والذي أسف
  .فلسطينيين، مؤكدة على حقها في الدفاع عن الشعب الفلسطيني

" المركز الفلسطيني لإلعالم"وقالت الحركة في تصريح صحفي صادر عن مكتبها اإلعالمي، وصل 
ية عن عدوانه المتجدد على قطاع غزة، إننا في حركة حماس نحمل االحتالل كامل المسؤول: "نسخة عنه

محاولة صهيونية مكشوفة "، مشيرة إلى أن تلك "واستهدافه كوادر المقاومة الفلسطينية في مدينة رفح
تسعى لخطف فرحة شعبنا الفلسطيني بتحرير األسرى األبطال، وتفريغ أزمته األمنية واالجتماعية 

  ".الداخلية باتجاه التصعيد العسكري مع قطاع غزة
  30/10/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
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  المقاومة تقصف صواريخ الغراد بمنصات محمولة ألول مرة .10
 سرايا القدس في سابقة هي االولى  فيقام الجناح العسكري لحركة الجهاد االسالمي :حازم الحلو-غزة

 االهداف االسرائيلية عن من نوعها في تاريخ المقاومة الفلسطينية، باطالق دفعة من صواريخ الغراد نحو
  . طريق راجمات محمولة على سيارات

، صورا لسيارة دفع رباعي تستقر 2011-10-29ونشرت السرايا على موقعها االلكتروني اليوم السبت 
فوقها منصة صواريخ غراد، بينما اظهرت صورا اخرى للصواريخ اثناء انطالقها نحو اهداف 

  . اسرائيلية
  29/10/2011فلسطين اون الين، 

  
  كتائب أبو علي مصطفى تتبنى إطالق عشرة صواريخ على بلدات إسرائيلية .11

، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلـسطين، مـسؤوليتها   "كتائب أبو علي مصطفى"أعلنت  : غزة
، )29/10(عن إطالق عشرة صواريخ تجاه بلدات إسرائيلية محيطة بقطاع غزة، منذ ظهر أمس السبت               

  .ح اليوم األحدوحتى صبا
ال بديل  : "، قائلة "رص الصفوف والوحدة الوطنية والميدانية لمواجهة المحتل      "ضرورة   إلى ودعت الكتائب 

  ".عن الوحدة فهي سبيلنا نحو النصر والتحرير ودحر المحتلين وتعزيز صمود شعبنا
  30/10/2011قدس برس، 

  
   المرحلة القادمة ومستقبل السلطةيقّرر تشكيل لجنة لوضع تصور وآليات لفتح المجلس الثوري .12

دورة ربيع فلسطين والشهيدة ' قرر المجلس الثوري لحركة فتح في ختام دورته العادية السابعة :رام اهللا
، تشكيل لجنة من اللجنة المركزية والمجلس الثوري وأعضاء مختصين لوضع تصور 'جميلة صيدم

  .وآليات المرحلة القادمة ومستقبل السلطة الوطنية
كما قّرر في ختام اجتماعاته، التي عقدت بين السادس والعشرين والثامن والعشرين من الشهر الجاري، 
في مقر الرئاسة بمدينة رام اهللا، ضرورة قيام اللجنة المركزية بإشغال باقي المفوضيات، واستكمال 

  .جلسهياكل المفوضيات األخرى، ووضع الخطط الالزمة لعملها قبل الدورة القادمة للم
وأخذ المجلس الثوري علما، من خالل كلمة الرئيس محمود عباس، بقرار اللجنة المركزية فصل محمد 

  .دحالن، وقرر المجلس إغالق النقاش باعتباره منتهيا وقرار الفصل نهائيا
وطالب المجلس بضرورة اإلسراع باستكمال تشكيل المجالس الحركية في األقاليم وعقد مؤتمرات 

وأوصى المجلس الثوري بضرورة إجراء مراجعة شاملة للمهام واألدوار  .قاليم في الوطنالمناطق واأل
وتفعيل المؤسسات، بما يعزز إستراتيجية المرحلة القادمة، كما أوصى الرئيس بضرورة وقف العمل 
بالقوانين المحالة إليه من الحكومة والمتعلقة بضريبة الدخل وقانون تسجيل األراضي وقانون كاتب 

  .العدل، ومراجعة أوضاع الحكومة بشكل عام وجذري
  30/10/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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   إبراهيم حامد يرفض الوقوف للمحكمة األسيرالقيادي .13
 محاكمة القائد العام 2011-10-30أجلت محكمة عوفر اإلسرائيلية األحد :  محمد القيق-الضفة الغربية 
 تشرين الثاني المقبل في ظل مواصلة السجان التضييق عليه 13 في الضفة الغربية إلى لكتائب القسام

  . وعزله
 تشرين الثاني القادم 13إن قوات االحتالل أجلت المحكمة إلى " فلسطين" وقال أيمن ابن شقيق حامد لـ

  . طلةكما أن القيادي حامد رفض الوقوف للمحاكمة معتبرا بأن القاضي غير شرعي ومحكمته با
وأضاف أيمن بأن االحتالل يزيد من تشديد وسائل عزل القيادي حامد حيث يحرمه من األدوات 

 2006الكهربائية وإدخال الكتب له ولوازم حياتية يومية، مشيرا إلى أنه معزول منذ اعتقاله في أيار عام 
 . 1948في سجن هشارون داخل األراضي المحتلة عام 

 30/10/2011فلسطين اون الين، 
  

  ترحيل الشيخ صالح ينفي مصداقية القضاء البريطاني: الرشق .14
أن مصادقة المحكمة البريطانية على " حماس"اعتبر عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة : دمشق

يعد "قرار ترحيل الشيخ رائد صالح عن األراضي البريطانية رغم عدم إثبات التهم التي وجهت إليه، 
  ".دم مصداقية القضاء البريطاني ويتنافى مع مبادئ الديمقراطية التي يزعمهاقرارا جائرا ويؤكد ع

إن هذا القرار يؤكد " فيس بوك"وأضاف الرشق في تصريحات على صفحته في الموقع االجتماعي 
  .سياسة االنحياز الصارخ وازدواجية المعايير، التي تنتهجها الحكومة البريطانية لصالح الكيان الصهيوني

  30/10/2011،  الفلسطيني لإلعالمالمركز
  

  دعوة لغرفة عمليات مشتركة للمقاومة:  الفلسطينيةالفصائل .15
أكد الناطق باسم حركة المقاومة اإلسالمية حماس سامي أبو زهري، على  :محمد جمال-ريما زنادة-غزة

 إجراء اتصاالت مع مصر لوضعها في صورة األوضاع وطبيعة الظروف وقد وعدت بالتدخل، وقال
االحتالل اإلسرائيلي هو المسؤول عن حالة التصعيد وهذا من أجل تعكير أجواء فرحة " ":الشرق"لـ

، محذراً العدو الصهيوني من تداعيات هذا "األسرى المحررين، والعمل على خناق الشعب الفلسطيني
  . لن تنجحوأشار إلى أن محاوالت العدو الصهيوني لكسر إرادة ومقاومة الشعب الفلسطيني. التصعيد

بدوره، أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر، على أن تصعيد العدو 
الصهيوني المتواصل يعكس عنصرية فاشية، والتهدئة مع االحتالل سياسة خاطئة خاصة أنه يستغلها من 

  .أجل ارتكاب المزيد من الجرائم
الوفاء " ير أزمته الداخلية والعمل على تبهيت صفقة األسرىاالحتالل يحاول تصد": " الشرق"وقال لـ
، الفتا إلى أن الرد الحقيقي للعدوان هو وضع آلية جدية من أجل تنفيذ المصالحة الفلسطينية ""لألحرار

واستعادة الوحدة الوطنية والعمل على تشكيل جبهة مقاومة موحدة لمواجهة العدو الصهيوني تعمل وفق 
  .االتفاق عليهاإستراتيجية يتم 

  31/10/2011الشرق،الدوحة، 
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  طالب برص الصفوفتوقطاع غزة بالعدوان على تندد فصائل وقوى فلسطينية  .16
نددت فصائل وقوى فلسطينية عدة بالعدوان المتصاعد ضد سكان قطاع غزة، وطالبوا كافـة              : محافظات

  .وصفوه بالمتعمدالقوى بالتوحد ورص الصفوف، لمواجهة ما يتعرض له القطاع من عدوان 
الدم الفلسطيني غاٍل، وليس    "وأدانت حركة فتح العدوان اإلسرائيلي المتصاعد على قطاع غزة، مؤكدة أن            

قربانا على معبد التكتيك السياسي اإلسرائيلي الهادف لالنقضاض على المشروع الوطني، والهروب مـن              
  ".تنفيذ القوانين الدولية
 القواسمي في بيان صحافي صادر عن مفوضية اإلعـالم والثقافـة،             أسامة حركة فتح وقال الناطق باسم    

إسرائيل تعودت أن تخرج من أزماتها الداخلية والسياسية بالتصعيد ضد شعبنا األعزل، وهـي              "أمس، إن   
في سبيل ذلك تحيك المؤامرات الستدراج ردود أفعال فلسطينية كذريعة في المحافل الدولية وخاصة فـي                

األنظار عن االستحقاقات السياسية وعن احتاللها ألرضنا وشعبنا منـذ عـشرات            مجلس األمن، لصرف    
  ".السنين

الرد على المجازر التي ارتكبهـا االحـتالل اإلسـرائيلي فـي            "ودعا حزب الشعب بمحافظة رفح إلى       
، واصـفا   "المحافظة، بالعمل الفوري النجاز المصالحة الوطنية وفقا لما تم االتفاق عليـه فـي القـاهرة               

  ".باألمر المعيب للشعب الفلسطيني"الستمرار بحالة االنقسام ا
الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات االحتالل في محافظة رفح ومـا           "واعتبرت جبهة النضال الشعبي أن      

تبعها من غارات وتصعيد كبير تأتي في سياق الحرب الشاملة التي يشنها االحتالل على كـل مـا هـو                    
  ".فلسطيني

عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلـسطين        " ابو ليلى "نائب قيس عبد الكريم     واستنكر ال 
العدوان والهجمة الشرسة التي تشنها قوات االحتالل االسرائيلي على قطاع غزة، محمال في الوقت ذاتـه                

  .حكومة االحتالل المسؤولية عن العدوان الهمجمي على القطاع
 لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر الفلـسطينية            من جهته اكد االمين العام    

ان العدوان االجرامي الذي استهدف مدينة رفح في قطـاع غـزة يؤكـد ان               "الدكتور واصل ابو يوسف     
 ".حكومة اليمين االسرائيلية المتطرفة غير معنية بأي سالم في المنطقة وانسداد أي أفق للتحرك السياسي              

هذا العدوان يأتي متزامنا مع تهديدات العنصري ليبرمان للرئيس ابو مـازن وفـي ظـل                "ضاف ان   وا
  ".تصاعد وتيرة االستيطان في القدس والضفة الغربية

واستنكرت الوزيرة ماجدة المصري العدوان الهمجي الذي تشنه قوات االحتالل االسرائيلي على القطـاع              
للدخل الفـوري لوقـف هـذه    "الجرحى، داعية المجتمع الدولي والذي ادى الى سقوط عشرات الشهداء و     

  ".الهجمة التي تستهدف ابناء الشعب الفلسطيني العزل
  31/10/2011األيام، رام اهللا، 

  
  ال نريد التصعيد لكن سنضرب مطلقي الصواريخ: نتنياهو .17

 ال تريد التـصعيد     )إسرائيل(، أن   2011-10-30أكد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، األحد        
ستستهدف وتضرب كل مـن     "مع الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة وليست معنية بذلك إال أنها             

  ". يطلق الصواريخ
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األول "مبنية على أساسـين واضـحين       ) إسرائيل(وأوضح نتنياهو في تصريح صحافي األحد إن سياسة         
ـ   والثاني هو   ) إسرائيل(استهداف مطلقي الصواريخ على      مشددا على  " يحفر قبره ) إسرائيل(أن من يمس ب
  . سيتم استهدافه وضربه) إسرائيل(أن كل من يطلق الصواريخ على 

وأعرب نتنياهو عن أسفه لمقتل إسرائيلي وإصابة آخرين مؤخرا بسبب إطالق حركة الجهاد اإلسـالمي               
  ). إسرائيل(صواريخ على مناطق في 

ومن المهم التأكيد أن حماس، التي تحكم غزة، هـي          « اإلطالق   وحمل نتنياهو حركة حماس مسؤولية هذا     
المسؤولة عن الحفاظ على الهدوء وعلى منع إطالق النار من غزة، حتى لو كـان المنفـذون عناصـر                   

  . »أو تنظيم آخر) الجهاد اإلسالمي(
  31/10/2011، موقع فلسطين أون الين

  
   اطالق الصواريخا علىستهداف قادة المقاومة في قطاع غزة ردالدعو يموفاز  .18

، شاؤول موفاز، إلى تكثيف الجهـود العـسكرية         "الكنيست"دعا النائب في البرلمان الصهيوني      : الناصرة
الستهداف قادة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة؛ ردا على عملية إطالق قذائف صاروخية تجاه أهداف               

  .1948صهيونية داخل األراضي المحتلة عام 
ز، الذي شغل في السابق منصب وزير الحرب، في مقابلة مع اإلذاعة العبرية، صباح اليـوم                ورأى موفا 

إلى جانـب مواصـلة العمليـات      " الجهاد اإلسالمي "و" حماس"، أن استهداف قادة حركة      )10-30(األحد  
الردع يعيد قوة   "العسكرية لضرب البنى التحتية لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، من شأنه أن              

  .، وفق تعبيره"اإلسرائيلية إلى مكانتها
ال يجوز إفساح المجال أمام التنظيمـات اإلرهابيـة         "البرلمانية،  " الخارجية واألمن "وأضاف رئيس لجنة    

  .، كما قال"لجعل سكان جنوب البالد رهائن كلما أرادوا ذلك
  31/10/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  "قدراتها محدودة"ويعترف بأن " القبة الحديدية"اق الجيش اإلسرائيلي يقر بإخف .19

، وذلك فـي أعقـاب      "القبة الحديدية "أقر الجيش اإلسرائيلي رسميا بإخفاق منظومة       : )فلسطين(الناصرة  
االنتقادات التي وجهت لها من قبل اإلسرائيليين ووسائل اإلعالم العبرية، حيث اعترف متحدث رسـمي               

  .، على حد تعبيرها"محدودة" القبة الحديدية"مة قدرات منظو"باسم الجيش بأن 
إنها "ونقلت وسائل اإلعالم العبرية عن المتحدث اإلسرائيلي قوله، خالل محاولته تبرير إخفاق المنظومة،              

منظومة جديدة، ولها قدرات محدودة، وهي غير قادرة على توفير الحمايـة المطلقـة مـن الـصواريخ                  
  .، على حد تعبيره"الفلسطينية

  30/10/2011، دس برسق
 

  لعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة محاولة إسرائيلية الستعادة قوة الردعا: زحالقة .20
، إقدام تل أبيب    "كنيست"عربي في البرلمان اإلسرائيلي     النائب   ال استبعد جمال زحالقة  : )فلسطين(الناصرة  

من عدوانها األخيـر الـذي      على شن عملية عسكرية كبيرة ضد قطاع غزة، في الوقت الحالي، بالرغم             
  . مقاومين فلسطينيين9أسفر عن استشهاد 
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إن إسرائيل أرادت من جولة     " كتلة التجمع الوطني الديمقراطي   "وقال النائب الدكتور جمال زحالقة، رئيس       
التوتر والعنف األخيرة، استعادة قوة الردع التي تعتقد أنها تصدعت بعد صفقة تبادل األسرى مع حركـة                 

  ". حماس"
بـات  " حماس"، أن ملف اإلفراج عن األسرى في صفقة         "قدس برس "وأوضح زحالقة في تصريحات لـ      

يتصدر ساحات النقاش السياسي واإلعالمي في أسرائيل، وعلى مختلف المستويات، حيث يسود اعتقـاد              
قـوة  كبير في المؤسستين العسكرية والسياسية اإلسرائيلية، أن صفقة شاليط أضعفت إسرائيل، وأضرت ب            

  .الردع اإلسرائيلية
محاولـة إسـرائيلية    "ما هو إال    "  الجهاد اإلسالمي "وأضاف أن الهجوم الذي استهدف موقع تابع لحركة         

الستعادة قوة الردع وترميمها من خالل قتل الفلسطينيين، وهذا ما حصل في قطـاع غـزة، إلثبـات أن                   
ت التي ما زالت مطروحـة فـي الـشارع          إسرائيل ما زالت تحافظ على قوتها، ولإلجابة على التساؤال        

اإلسرائيلي، والتي تتمحور حول هل ما زالت تل أبيب قادرة على الردع، وإلى أي مدى أضرت صـفقة                  
  ".تبادل األسرى بهذه القوة

ونفى زحالقة أن تكون هناك أي مبررات للعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، مشيرا إلى أن تل أبيب ال                  
ن لديها أهداف ، فهي تريد أن يبقى االحتالل، والحـصار علـى قطـاع غـزة،                 أل"تحتاج إلى مبررات    

وضرب أي تحرك فلسطيني، وأي نشاط للمقاومة بقوة كبيرة حتى تردع المقاومة عن االستمرار في هذا                
 ".الطريق

 30/10/2011، قدس برس
  

  مجندة إسرائيلية بتهمة تسريب وثائق عسكريةالسجن أربع سنوات ونصف ل .21
لمحكمة المركزية في تل ابيب اليوم االحد حكما بالسجن الفعلي اربع سنوات ونـصف وسـنة                اصدرت ا 

ونصف مع وقف التنفيذ على عنات كام وذلك بعد ست سنوات على تسليمها وثائق سرية وخطيرة للجيش                 
  ."هأرتس"االسرائيلي للصحفي اوري بالو الذي كان يعمل في صحيفة 

قتناع المحكمة بعدم وجود نوايا لدى عنات كام بالحاق الضرر االمنـي            وقد جاء هذا الحكم المخفف بعد ا      
  .باسرائيل، وانها أقدمت على هذه الخطوة دون نوايا مسبقة وعدم فهم لما قد تسببه نشر هذه الوثائق

 31/10/2011، 48موقع عرب
 

  هناك جهود حثيثة للتوصل إلى تهدئة: مصدر عسكري إسرائيلي .22
 أن جهودا حثيثة واتصاالت رسمية متقدمة تقودها جهات دوليـة تجـري             أكد مصدر عسكري إسرائيلي   

  . للتوصل إلى تهدئة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل
وقال مصدر عسكري إن رئيس األركان اإلسرائيلي، بيني غانتس أصدر تعليمات باالسـتعداد للتـصعيد               

يد التقديرات اإلسرائيلية بـأن موجـة التـصعيد         وفي المقابل تف  ". سيناريوهات غير متوقعى  "ولما اسماه   
الجانببين غير معنيـين    " ونقلت إذاعة الجيش عن مسؤول سياسي قوله إن         . ستتراجع خالل يوم أو اثنين    

  ".في التصعيد
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 تحدثت في وقت سابق عن التوصل إلى تهدئة بوساطة مـصرية لكـن التـوتر اسـتمر                  روكانت تقاري 
 فلسطينيين في غارات جوية     9القذائف الصاروخية ردا على استشهاد      واستمرت فصائل المقاومة إطالق     

  .إسرائيلية
 31/10/2011، 48موقع عرب

 
  "العدالة االجتماعية" مطالبين بـ"إسرائيل"عشرات االالف يتظاهرون في  .23

تظاهر عشرات االالف في اسرائيل مساء السبت احتجاجا علـى غـالء المعيـشة              :  ا ف ب   -تل ابيب   
لعدالة االجتماعية، كما افاد منظمو هذه الحركة االحتجاجية غير المسبوقة في تاريخ الدولـة              وللمطالبة با 

وجرت التظاهرة االكبر في تل ابيب حيث نزل الـى الـشارع            . العبرية والتي رأت النور خالل الصيف     
تـي   الفا بحسب المنظمين، ولكن هذا التحرك على اهميته ظل دون التظاهرات الـضخمة ال              70اكثر من   

  .جرت خالل الصيف، بحسب ما اكدت وسائل االعالم
لمطالبة الكنيست والحكومة بالغاء موازنة     «ودعا منظمو هذا التحرك على موقعهم االلكتروني الى التعبئة          

اخرجـوا  «وكتب المنظمـون    . » وتقديم موازنة اجتماعية جديدة تأخذ مطالب السكان في االعتبار         2012
  .»منتخبين اننا ال نزال هنابكثافة لتظهروا لقادتنا ال

 31/10/2011، الدستور، عّمان
 

  "النائمة"نتنياهو ومن القبة الحديدية لي يهزأ من اإلعالم اإلسرائي .24
هزأت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أمس، ومن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين          :  نظير مجلي  - تل أبيب 

وجاءت السخرية من الجيش بسبب فشل تـشغيل نظـام          . نتنياهو من الجيش أيضا، بسبب أدائهما الفاشل      
القبة الحديدية، الذي يروج له الجيش لمدة عامين كاملين، ويطلب مئـات ماليـين الـدوالرات لتمويـل                  
صناعته، ويدعي أنه قادر على اعتراض الصواريخ التي تنطلق من قطاع غزة وتدميرها وهي في الجو                

القبة «: تقريرا تحت العنوان  » يديعوت أحرونوت «ت صحيفة   ونشر. قبل أن تصل إلى هدفها في إسرائيل      
فغمـرت  .. وأوضحت أن الجيش سارع إلى نصب بطارية من هذه الصواريخ في مدينة أسـدود             . »نائمة

السعادة سكان أسدود واعتقدوا أن البطارية سوف تنجح في إسقاط صواريخ الجهاد اإلسـالمي، إال أنـه                 
يا وأصاب آخرين وأحرق بناية دون أن تحـرك بطاريـة القبـة             سرعان ما سقط صاروخ وقتل إسرائيل     

وقدر أحد كبار الضباط بأن البطاريـة لـم تـؤد الوظيفـة            . الحديدية ساكنا ولم تطلق حتى صافرة إنذار      
  .المطلوبة منها

 31/10/2011، الشرق األوسط، لندن
  

   رئيس هيئة أركان الجيش اقترح تصعيداً على غزة ونتنياهو عارض":يديعوت" .25
ذكرت صحيفة يديعوت احرونوت اليوم األحد، عن مـصادر عـسكرية فـي الجـيش               : القدس المحتلة 

اقترح خـالل جلـسة لتقـدير       " بيني غانتس "أن رئيس هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي       :اإلسرائيلي قولها   
رائيلي الموقف، ضرب البنية التحتية لحركة الجهاد اإلسالمي في قطاع غزة، إال أن رئيس الوزراء اإلس              

  .أعلن رفضه لهذا االقتراح" بنيامين نتنياهو"
 31/10/2011، وكالة سما اإلخبارية
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  إدارة السجون اإلسرائيلية نكثت باتفاقها مع األسرى": مجدو " سجنأسرى .26
العسكري اإلسرائيلي، على أن أوضاعهم تتدهور " مجدو"أكد األسرى الفلسطينيون في سجن : الناصرة

راء تصعيد االحتالل سياسته العقابية والعدوانية بحقهم، وإخالله باالتفاق الذي ُأبرم ج"على كافة الصعد، 
  . أخيرا مع الحركة األسيرة

رفض "، عن قلقهم من )30/10(نسخة عنه األحد " قدس برس"وعبر األسرى في بيان صحفي تلقت 
م المفتوح عن الطعام، والذي إدارة السجون اإلسرائيلية تنفيذ مطالبهم التي اتفق عليها خالل إضرابه

  ".جرى في أعقاب توقيعه تعليق اإلضراب
لم تلتزم إدارة السجن به، بل صعدت "وأشار األسرى إلى أنه رغم مرور أكثر من أسبوع على االتفاق، 

من ممارساتها العقابية؛ ال سيما استمرار الدهم والتنكيل، وإهمال عالج األسرى المرضى، وتطبيق 
 االنفرادي، وتنفيذ العقوبات الجماعية خاصة فرض الغرامات المالية وحرمان األسرى من سياسة العزل

وناشد األسرى كافة الفعاليات والهيئات الحقوقية  ".الزيارة، مما فاقهم معاناتهم على كافة الصعد
قوقهم وفقًا إللزام إدارة السجون بإلغاء أساليبها القهرية، وضمان كامل ح"واإلنسانية، بالتحرك الفوري 

  ".لالتفاق المبرم األخير
  30/10/2011قدس برس، 

  
   لهدم جسر المغاربة "إلعاد"ضوء أخضر من حكومة االحتالل وبلديتها لـ: قريع .27

قال رئيس دائرة شؤون القدس، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير احمد قريع، ان قرار : القدس
االخضر الى بلدية القدس االحتاللية، لمنح ما يسمى جمعية حكومة االحتالل االسرائيلي باعطاء الضوء 

اليهودية اليمينية االستيطانية ترخيصا من اجل هدم جسر باب المغاربة، » صندوق تراث حائط المبكى«
قرار خطير وتعد سافر، سيكون له تبعات خطيرة بعيدة المدى، وتبعات بعيدة كل البعد عن تقدير قيادات 

  .ي واذرعه االمنيةاالحتالل االسرائيل
واضاف قريع في تصريح له أمس االحد، ان هذا القرار العدواني ما هو اال استمرار لمسلسل االنتهاكات 
االسرائيلية اليومية التي تتعرض لها مدينة القدس، لتغيير وطمس معالمها الحضارية والثقافية ولمشهدها 

ة متقدمة، ضمن سياسة متدرجة للمساس العربي واالسالمي، وهو قرار يشكل خطوة تصعيدية خطير
  .بالمسجد االقصى وتمهيدا القامة الهيكل المزعوم مكانه

  31/10/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  الصحة وارتفاع البطالة وأوضاع مزرية يعيشها شعبنا الالجئ في لبنانبتدهور خطير : عال عوض .28
دانية المبنية على المسح العنقودي متعدد المؤشرات  تظهر التوقعات المي: ابراهيم ابو كامش-رام اهللا 

الذي نفذه الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني بالتعاون مع اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية، ألول 
مرة وبخطوة غير مسبوقة في المخيمات والتجمعات الفلسطينية المقامة على االراضي اللبنانية، تظهر 

ية واالجتماعية وهبوطاً حاداً في مشاركة القوى العاملة وارتفاعاً خطيراً تدهورا خطيرا لالوضاع الصح
  .في معدالت البطالة
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وتتوقع رئيسة الجهاز المركزي لالحصاء عال عوض ان يتم االعالن رسميا عن نتائج المسح العنقودي 
لتقرير االحصائي متعدد المؤشرات مع نهاية الشهر المقبل، منوهة انهم في المراحل االخيرة في اعداد ا

  . نسمة5200مستدركة بأن حجم العينة العشوائية التي شملها المسح بلغت . الخاص بالمسح
على االقل من الواقع الذي عشناه في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في االراضي «:  عوضقالتو

 عن واقع صحي اللبنانية فهو واقع أصعب مما يتصوره بشر، فهناك نسب عالية جدا اذا ما تحدثنا
واجتماعي والعديد من المؤشرات المتعلقة بالقوى العاملة وبنسبة مشاركة القوى العاملة أو بطالة، وسيتم 
ابراز هذه المؤشرات وستكون حقيقة من المؤشرات التي اعتبرها واتمنى على صانعي السياسات أخذها 

واذا ما تحدثنا عن أوضاع  .»ا االنسانباالعتبار النها الحقيقة المرة الموجودة واالكثر مما يتصوره
الفلسطينيين داخل المخيمات الفلسطينية فلم تخل أسرة واحدة من وجود معاق أو أكثر بين أفرادها، 

أوضاع مزرية وال يمكن مقارنتها بالمخيمات «فاالوضاع مثلما وصفتها عوض من جميع النواحي هي 
  .»الفلسطينية داخل االراضي الفلسطينية

فت بحسب عوض ان عدد الفلسطينيين في مخيمات لبنان هو أقل من العدد الذي تطرحه وكالة ومن الال
 ألف نسمة، الن العديد من الفلسطينيين خرجوا من المخيمات الفلسطينية، مع ضرورة 260» االونروا«

اخل االشارة الى أن فريق االحصاء لم يتمكن على االطالق من جمع أي بيانات لجميع الفلسطينيين د
االراضي اللبنانية والتجمعات الفلسطينية القريبة جدا من المخيمات، وبالتالي فان المسح ال يشمل جميع 

  .الفلسطينيين داخل االراضي اللبنانية
 مخيما لالجئين هناك 12اذا ما تحدثنا عن التجمعات الموجودة في لبنان فنحن نتحدث عن : وقالت عوض

صيدا، وصور، في كل , طق الرئيسية منها طرابلس، بيروت، البقاع تجمعا مقسمة على عدة المنا37و
  .منطقة من هذه المناطق لدينا عدة مخيمات وتجمعات

وعن تجاوب االسر الفلسطينية في مخيمات لبنان مع فريق البحث والطاقم االحصائي، قالت عوض، 
ينيات ولقينا كل التقدير كانت تجربة فريدة، وكان هناك تعاون وترحيب شديدين مع الباحثات الفلسط

  .والحب واالحترام والتعاون من طرف كافة الجهات الرسمية واللجان الشعبية واالسر الفلسطينية
وعن العقبات والتحديات التي واجهتهم اثناء تنفيذ المسح، وصفت عوض بكلمات تنم عن حزن ما رأته 

ع هناك بعض المخيمات فيها بعض وشاهدته من االوضاع بائسة للغاية في المخيمات، وخطورة الوض
التعقيدات اذا ما تحدثنا عن الوضع الطبيعي فهناك أسالك للشبكة الكهربائية عشوائية في الطرقات وأزقة 
المخيمات، وكان يجب علينا التنسيق المسبق مع الجهات الرسمية لدخول بعض المخيمات حيث يشترط 

  .الحصول على تصريح لدخولها مثل مخيم البارد
فت عوض نفيا قاطعا على االطالق أن يكون المسح الذي اجراه االحصاء المركزي في مخيمات لبنان ون

وقالت انه لم يكن هناك أي توجهات سياسية للتوجه الى االراضي اللبنانية، , مرتبطا بتطورات سياسية
 2010ية ليس فقط منذ وانما تم العمل في هذا الجانب النه بدأ السعي للعمل في االراضي اللبنانية والسور

وانما أيضا من البدايات ولكن بسبب االوضاع السياسية لم نتمكن في ذلك الحين رئيس االحصاء 
الفلسطيني من اعداد أي مسوح في هذا الجانب ولكن تم السعي في جميع السنوات بدءا من تأسيس 

  .االحصاء حتى يومنا هذا
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الخطوة القادمة «: وقالت. ألخير خارج فلسطينوأكدت عوض جازمة، لن يكون هذا المسح األول وا
يجب أن يكون تعداد شامل العداد الفلسطينيين وخاصة في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان هذه 

  .هي الخطوة القادمة
  31/10/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  م صفقة تبادل األسرىمنذ إتما  مواطناً فلسطينياً 75االحتالل اعتقل ما يقارب من : باحث .29

 أكد الباحث المختص في شئون األسرى رياض األشقر أن االحتالل اعتقل ما : يوسف الشايب-رام اهللا 
 مواطناً فلسطينياً من أنحاء مختلفة من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة واألراضي 75يقارب من 

من الشهر الجاري، والتي تحرر في  منذ إتمام صفقة تبادل األسرى في الثامن عشر 48المحتلة عام 
  . أسير وأسيرة 477مرحلتها األولى 

نسخة عنه أن بعض المعتقلين تم إطالق سراحه بعد التحقيق لعدة " صفا"وأوضح األشقر في تقرير وصل 
ساعات أو أيام، وأخرين تم نقلهم إلى مراكز التوقيف والتحقيق والسجون لعرضهم على المحاكم وتمديد 

  .ستكمال إجراءات االعتقال بحقهاعتقالهم ال
 خالل 48 من أراضي ال6 فتيات منهن 8 عاماً، و18 طفالً ما دون ال 15وأفاد أن من بين المعتقلين 

  وصيادين.،وواحدة من الخليل واألخرى من بيت لحماعتصام تضامني مع األسيرات أمام سجن هشارون
  .من قطاع غزة
لت تتجاهل مطالب االسرى بإنهاء العزل االنفرادي لألسرى إن إدارة السجون ال زا:" وقال األشقر

، والنائب احمد سعدات لمدة عام "حسن سالمه"المعزولين، بل وقامت بتمديد العزل االنفرادي لألسيرين 
  ".كامل

 نواب وهم النائب محمود الرمحي أمين 3 اسيراً من بينهم 20كما جددت االعتقال اإلداري لـ" وأضاف 
تشريعي الفلسطيني، والنائب ناصر عبد الجواد من محافظة سلفيت، والنائب عزام سلهب سر المجلس ال

 شهور للمرة 6، وكذلك لوزير الحكم المحلي السابق عيسى الجعبري لمدة ) شهور4(من الخليل لمدة 
  ".الثالثة، وللصحفى نواف العامر

  30/10/2011، الغد، عّمان
  

  ل الفلسطينية في الضفة الغربية تواصل هدم المناز"إسرائيل": "أوتشا" .30
أعلن تقرير دولي اليوم األحد، أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي استأنفت عمليات هدم المباني : القاهرة

والتي تتبع أمنيا لسلطات االحتالل في الضفة الغربية ' ج'التي يمتلكها الفلسطينيون في المنطقة المصنفة 
  .بعد أسبوعين من الهدوء

تقرير لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلة  جاء ذلك في 
 25 إلى 19وزعه المركز اإلعالمي لألمم المتحدة بالقاهرة اليوم، ويوثق الفترة من ' أوتشا'

  .تشرين األول الجاري/أكتوبر
  30/10/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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   بغزة ينفذ إضراباً عن العمل"األونروا"وظفي اتحاد م .31
شل يوم أمس إضراب شامل عن العمل نفذه موظفو وكالة غوث وتشغيل الالجئين : غزة ـ أشرف الهور

  .كافة المرافق التعليمية التي تشرف عليها هذه المؤسسة الدولية في قطاع غزة' األونروا'الفلسطينيين 
ضمن الخطوات االحتجاجية التي اتخذها ' األونروا'د الموظفين في وجاء قرار االضراب بدعوة من اتحا

  .رفضاً لفصل رئيسه سهيل الهندي لثالثة أشهر بدون راتب
استنزاف كل 'وبرر االتحاد هذا االضراب الذي سيستمر حتى نهاية األسبوع الجاري بأنه جاء بسبب 

' األونروا'يقبل إلجراء حوار مع إدارة وقال االتحاد انه ال زال  .'المحاوالت للوصول إلى حل مقبول
  .'يخرج العاملون والالجئون من عواقب ما تؤول إليه األمور بسبب تعنت االدارة'حتى 

  31/10/2011، القدس العربي، لندن
  

  "إلى جنات الخلد..  أبنائي الخمسة  ياسالم عليكم": "خنساء فلسطين"أم رضوان الشيخ خليل  .32
.. إلى الفردوس األعلى.. إلى جنات الخلد يا أمي.. ليكم يا أبنائي الخمسةسالم ع":  هاني الشاعر-رفح

" أم رضوان"بهذه الكلمات ودعت خنساء فلسطين فاطمة الشيخ خليل " وإن شاء اهللا يجمعني فيكم في الجنة
  .ابنها أحمد وهو خامس أبنائها في االستشهاد

تواضع برفح بالزغاريد والدموع لحظة الوداع واستقبلت الشيخ خليل نجلها الشهيد أحمد في منزلها الم
  .التي لم تزد عن خمس دقائق

وحمدت الشيخ خليل اهللا عز وجل على ما حل بها، ودعت اهللا أن يتقبل أبنائها الشهداء الخمسة محمد 
  .ومحمود وأشرف وشرف وأحمد في الفردوس األعلى وأن يجمعها بهم

 إضافة 13ه المتبقيان وشقيقاته، زوجاته الثالث وأبنائه الـوكان في وداع الشهيد إضافة إلى أمه وشقيقي
  .إلى عشرات النسوة من أقاربه وجيرانه

تقبلت الخبر بكل فخر وفرح؛ لكنني أشعر بحزن : "وعن استقبالها لخبر استشهاد أحمد، تقول أم رضوان
  ".ا هللا وإنا إليه راجعونكبير لفراقه، ألنه االبن الخامس، وال يسعني إال أن أقول ال إله إال اهللا وإن

  30/10/2011، )صفا( وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

  سهى عرفات تنفي اتهامات لها بالفساد في تونس .33
في اتصال هاتفي مع  اكدت السيدة سهى عرفات، ارملة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات،: لندن

التي اسستها شراكة مع السيدة ليلى الطرابلسي  انه ليس لها اي عالقة بالمدرسة الدولية ،'القدس العربي'
وجاءت تصريحات السيدة عرفات ردا على   .زوجة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي

، خبرا مفاده ان 'البشاير التونسية'الجزائرية و' الخبر'نشر عدة صحف تونسية وجزائرية السبت، منها 
، بتهمة تجاوزات وفساد ها تونس اصدر مذكرة اعتقال دولية ضدقاضي التحقيق بالمحكمة االبتدائية في

وهددت السيدة عرفات بانها ستضطر الى رفع دعوى  .مالي خالل فترة إدارتها للمدرسة الدولية بقرطاج
  .امام المحكمة االوروبية للدفاع عن اسمها في مواجهة اي تشويه

  31/10/2011، القدس العربي، لندن
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  ويفزن بالمرتبة األولى عربياً... جهاز تحكم فلسطينيات يبتكرن  .34
كمال جنبالط الثانوية «، وأسستها طالبات في مدرسة »إسكو«حصلت شركة :  بديعة زيدان–رام اهللا 
أفضل شركة طالبية على مستوى العالم العربي لعام «في مدينة نابلس، على الجائزة األولى لـ » للبنات
  . مستوى فلسطين قبل أشهربعدما فازت باللقب نفسه على» 2011

التي أقيمت في األردن، قبل أيام، » مسابقة إنجاز العرب«وجاء اإلعالن عن الفوز في حفلة اختتام 
، وبمشاركة أوائل الشركات الطالبية من »مؤسسة إنجاز العرب«برعاية الملكة رانيا، وبتنظيم من 

الممثلة لدولة » إسكو«وفازت . ها في المسابقةمختلف البلدان العربية التي اتجهت إلى األردن لتمثل بالد
، وهو جهاز كهربائي يتيح » تتش–بي «فلسطين بالجائزة األولى، عن المنتج االبتكاري الصديق للبيئة 

  .التحكم بمختلف األجهزة الكهربائية في المنزل أو المكتب من خالل الهاتف
  31/10/2011، الحياة، لندن

  
   طالب عرب من شقتهم في صفدستة  تُخرج لحاخامعنصرية" فتوى" .35

ـرب مساء األحد أن صاحب شقة سكنية في مدينة صفد قام بإخراج ستة 48علم موقع عــ: ربيع عيد
طالب عرب من قرية بقعاثا في الجوالن السوري المحتل  يدرسون في كلية صفد بالرغم من توقيع 

في صفد بالضغط على صاحب الشقة " خاماتالحا"اتفاقية إستئجار للشقة السكنية، وذلك بعد أن قام أحد 
أصدرت النائبة حنين زعبي بيانا اعتبرت فيه أن العنصرية  و.السكنية من أجل إخراج الطالبة الستة

  .المتفشية في صفد هي نتاج لتقاعس الشرطة في مالحقة المحرضين ضد الطالب العرب
  30/10/2011، 48موقع عرب

  
  "مقاتل غير شرعي"ان معتقالً تحت قانون االحتالل يفرج عن فلسطيني ك: غزة .36

، عن أسير فلسطيني معتقل تحت )30/10(أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، مساء اليوم األحد : غزة
  .، وذلك بعد اعتقال دام أكثر من ثماني سنوات"مقاتل غير شرعي"قانون 

، من ) عاما48ً(سلم أبو عمرة وقالت مصادر فلسطينية إن سلطات االحتالل أطلقت سراح األسير حماد م
  .المنطقة الوسطى بقطاع غزة، وذلك بعد اعتقال دام ثماني سنوات ونصف  السنة

ويشار إلى أن فترة محكومية أبو عمرة البالغة ست سنوات، قد انتهت في الثالث والعشرين من شباط 
، بعد أن "مقاتل غير شرعي"، إال أن سلطات االحتالل واصلت آنذاك اعتقاله تحت قانون 2009) فبراير(

شمال قطاع غزة ثم إعادته مرة أخرى إلى السجن، " ايرز"أوصلته قوات االحتالل إلى معبر بيت حانون 
    .وفرضت عليه هذا القانون 

  30/10/2011قدس برس، 
  

  لقاء تشاوري حول صندوق االستثمار الفلسطيني في لبنان .37
وريين منفصلين حول التمكين االقتصادي لالسر نظمت لجنة صندوق االستثمار لقائين تشا: بيروت

 في 29/10/2011الفلسطينية من خالل عمل صندوق االستثمار الفلسطيني في لبنان وذلك صباح السبت 
مخيم شاتيال قاعة الشعب مع ممثلي فصائل الثورة الفلسطينية واللجان الشعبية، واخراً مع مؤسسات 

  .لدبدوب قاعة ا-االهلية في مخيم برج البراجنة
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ان صندوق االستثمار اصبح في المرحلة النهائية لألعداد وانه سيتم االعالن عنه :  ناجيجواد.كد دا
  .وكيفية االستفادة منه في االسابيع القليلة القادمة

ان مشروع االستثمار الفلسطيني في لبنان هو فرصة لتحسين الوضع االقتصادي ولو : واشار جمال حداد
في المخيمات الفلسطينية، فنحن نعمل كمؤسسة تهدف الى تطوير رأس المال % 10الى % 5بنسبة 

الفلسطيني والبنى التحتيه الفلسطينية عبر توجهنا الى مؤسسات االقراض للعمل والتعاون مع هذا 
  .الصندوق لتمكين صندوق االستثمار من الدعم االكبر الكبر عدد ممكن من الشعب الفلسطيني

  29/10/2011، موقع الجئ نت
  

  مستشفيات الدوية في األتحذر من نفاد وزارة الصحة : قطاع غزة .38
حذرت وزارة الصحة في الحكومة المقالة من تدهور الحالة الصحية لألطفال المرضي في :  بترا–غزة 

واشارت الوزارة . مستشفيات قطاع غزة جراء نقص األدوية والمهمات الطبية األساسية الالزمة لعالجهم
 صنفا من 87 صنفا من المهمات الطبية و127 صنفا من األدوية و140ي أمس الى نفاد في بيان صحف

  .المستهلكات الطبية
  31/10/2011، الدستور، عّمان

  
  كتاب ألف يوم في زنزانة العزل لمروان البرغوثي .39

لعامة في بالتعاون مع العالقات ا" كتلة الشهداء"نظم مجلس اتحاد الطلبة وحركة الشبيبة الطالبية : سنابل
جامعة النجاح الوطنية ندوة فكرية لتقديم كتاب ألف يوم في زنزانة العزل االنفرادي لعضو اللجنة 

  .األسير مروان البرغوثي" فتح"المركزية لحركة 
وتمنى رئيس الجامعة رامي حمد اهللا خالل ندوة تقديم الكتاب التي أقيمت بمقر الجامعة بمدينة نابلس 

  . لمحتلة االفراج عن األسير البرغوثي وكافة األسرىشمال الضفة الغربية ا
والكتاب الذي تم تقديمه بالندوة يتحدث فيه األسير البرغوثي عن تجربة  العزل االنفرادي وممارسات 
االحتالل بحق األسرى، ويحتوي على سبعة فصول كل فصل يحتوى على تجربة مريرة في األسر يعاني 

  .منها أسرانا األبطال
  30/10/2011، )صفا(صحافة الفلسطينية وكالة ال

  
  قيادة حماس لن تستقر في عمان: األردنيةالناطق الرسمي باسم الحكومة  .40

 وزير الدولة لشؤون االتـصال      ، أن تغريد الرشق  نقالً عن مراسلتها     ،31/10/2011،  الغد، عّمان ذكرت  
أن قيادة حركة حماس    " الغد"ى   في تصريح إل    أكد واإلعالم الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي      

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، يرغب فـي زيـارة            "وقال إن    .لن تستقر في األردن   
األردن، لكن ليس هناك موعد محدد لهذه الزيارة التي ستتم مع ولي العهد القطري الشيخ تميم بن حمـد                   

  )".األردن وقطر وحماس(طراف الثالثة األمر يعتمد على التنسيق بين األ"، موضحا أن "آل ثاني
ح المجالي، أن تكون وفاة ولي العهد السعودي أحد أسـباب ذلـك، نافيـا               وحول سبب تأخر الزيارة، رج    

، بينما أوضح أن المطـروح فـي الوقـت    "انتقال المكتب السياسي لحماس إلى عمان"أخبارا تحدثت عن  
تعامـل  "وأوضـح أن     ".عالقة طبيعية بين األردن وحماس، تماما كبقية الفصائل الفلسطينية        "الحالي هو   
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وأننا ننظر لحماس بأهمية واحترام، كفصيل كبير،       (...) إيجابي، أيضا كبقية الفصائل     األردن مع حماس    
  ".وننظر إلى وجودها في غزة ومكانتها وما تمثله

المطروح، هو تشاور ولقاءات وتفاعل مثل عالقتنا مع أي تنظيم آخر، لكن الفرق هنا هـو أن                 "وقال إن   
ساب عالقتنا بالسلطة الوطنية الفلسطينية، فعالقـة األردن   حماس تنظيم كبير، وأتمنى أال يفهم هذا على ح        

قائمة مع السلطة الفلسطينية وهي ذات طابع رسمي، ألن السلطة تمثل الدولـة الفلـسطينية المنتظـرة،                 
  ".وعالقتنا بها قائمة ومستمرة مثل أي عالقة بين دولتين

" المركز الفلسطيني " أكد لمراسل    ا أردني امصدر أن   ،30/10/2011،  المركز الفلسطيني لإلعالم  وأصاف  
في عمان أن ترتيبات زيارة رئيس مشعل ما زالت قائمة دون أن يحدد إن كانت ستكون قبيـل العيـد أو                

  .بعده
أن هذه الزيارة سـتكون تدشـيناً لعـودة         ) 10-30(وحول أهمية هذه الزيارة لفت المصدر اليوم األحد         

  .السياسيوعمان في إطارها " حماس"العالقات بين حركة 
  

  األردنأي تسوية للقضية الفلسطينية لن تكون على حساب :  األردنيوزير الخارجية .41
كد وزير الخارجية ناصر جودة في اجتماع لجنة مبادرة السالم العربية الذي عقـد فـي                أ:  بترا –الدوحة  

 واألشـقاء نية   الكامل للسلطة الوطنيـة الفلـسطي      األردن دعم   ، في مداخلة له امام االجتماع     ،الدوحة امس 
 حقوقهم المشروعة مؤكدا موقف المملكة بقيـادة        إلى الوصول   إلىالفلسطينيين في جميع مساعيهم الرامية      

  .اهللا الثاني على مركزية القضية الفلسطينية  عبدالعاهل األردني
 مفاوضات جادة وفاعلة ضمن اطر زمنية محـددة         إطالق ةوالعادوشدد على ضرورة دفع جهود السالم       

 األردن عليا وتمس مـصالح      أردنية للشرعية الدولية والمرجعيات المتفق عليها التي تشكل مصلحة          وفقا
 الثاني بان أي تسوية للقضية الفلسطينية لـن         عبد اهللا  العاهلبشكل مباشر مؤكدا الموقف الذي يعبر عنه        

  .األردنتكون على حساب 
31/10/2011، الدستور، عّمان  

  
  ضون نتنياهو يقا"وادي األردن"مزارعو  .42

أكد رئيس اتحاد مزارعي وادي األردن عدنان الخدام أنه ينوي رفع قضية على رئـيس             : عصام مبيضين 
وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو في المحاكم الدولية، وعلى السفير اإلسرائيلي في عمان دانيـال               

تـضررين الـذين أتلفـت أشـجارهم        نيفو لدى المحاكم األردنية؛ لتقديم تعويضات مالية للمزارعين الم        
أمـس  " إسـرائيل "ووقع آخر حريق سـببه      . ومزروعاتهم ومعداتهم جراء الحرائق اإلسرائيلية المتكررة     

 شجرة حمضيات وغيرها من     90األول في منطقة المنشية وامتد على خمسة عشر دونما أتياً على حوالي             
    . الري العائدة للمزارعين شجرة حرجية وبعض تمديدات40االشجار المثمرة، إلى جانب 

31/10/2011، لسبيل، عّمانا  
  

   القرار الفلسطيني المستقل وحده الكفيل بتثبيت الحق الفلسطيني:وليد جنبالط .43
 عموميـة الجمعية  ، في ال   رئيس الحزب التقدمي االشتراكي النائب وليد جنبالط       أكد:  سعد الياس  - بيروت

دعـم  " في مقر جمعية الرسالة االجتماعية في مدينة عاليـه            الحزب التقدمي االشتراكي أمس    التي عقدها 
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جهود المصالحة الفلسطينية، مع التأكيد ان القرار الفلسطيني المستقل وحده الكفيل بتثبيت الحق الفلسطيني              
والذي بناه المناضل المرحوم ياسر عرفات هو وحده الكفيل بتثبيت الحق الفلـسطيني فـي حـال فـشل                

دة الى المناداة بالدولة الواحدة حيث العرب واليهود يتساوون في الحقوق والواجبات            مشروع دولتين، العو  
وحق العودة والقدس عاصمة الجميع، وافضل داعم للشعب الفلسطيني هي الشعوب العربية الحرة، عبـر               

 كلهـا  اما نظريات الممانعة السخيفة التي استأثرت بالقرار الفلـسطيني        : "وتابع". االنتخابات في كل مكان   
سقطت ولم تكن اال لتحسين شروط تلك الدول التي سمت نفسها بالممانعة للتفاوض، وعندما نعـود الـى                  

  ".التاريخ نرى ان المسرح الرئيسي للتفاوض احياناً سلمياً واحياناً بالحرب كان لبنان
31/10/2011، القدس العربي، لندن  

  
   والتطرفاإلرهاب ىلمجنونة وتعتمد ع  تنفذ سياسة"إسرائيل": صبيحمحمد  .44

 الجامعة العربية لشؤون ى األمين العام المساعد لد،أعرب السفير محمد صبيح :العزب الطيب الطاهر
 عن إدانته الشديدة لعمليات قصف طائرات االحتالل لتجمعات ، العربية المحتلة أمسواألراضيفلسطين 

: وقال صبيح .اء شهد سقوطسبب فيالمواطنين وللمناطق السكنية في مختلف مناطق قطاع غزة مما ت
 ويواصلون سجلهم األسود المليء بالقتل والعنف والسادية والعنصرية ،يكررون نفس الجرائم

ونبه السفير .  ومن هنا نطالب بالتحقيق بهذه الجرائم وبإيقاع أقصي العقوبات بحق مقترفيها،واالضطهاد
    داعياً،ة في اإلرهاب والتطرف في فلسطين وهي غاي،مجنونة" تنفذ سياسة "إسرائيل" أن إلىصبيح 

 والذي يراد منه إفشال كل المساعي ،المجتمع الدولي للتدخل لوضع حد لهذه الحماقة واإلجرام المفتعل
  .المبذولة إلخراج عملية السالم من حالة الركود الراهنة

  31/10/2011األهرام، القاهرة، 
  

   لوقف العدوان على غزة وتثبيت التهدئةجهوداًذل القاهرة تب: في رام اهللالسفير المصري  .45
قال السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية، ياسر عثمان، إن مصر بذلت جهودا لوقف العدوان : غزة

وأوضح عثمان أن الجهود المصرية متواصلة مع كل األطراف . اإلسرائيلي على غزة وتثبيت التهدئة
  .ن هذه األطراف تجاه تثبيت التهدئةالمعنية، مشيرا إلى أنه تم لمس تجاوب م

  31/10/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  لجنة المبادرة العربية تبحث البدائل إذا رفض مجلس األمن عضوية فلسطين .46
أكدت اللجنة الوزارية لمبادرة السالم العربية التي اجتمعت، أمس، في الدوحة دعمها القوي : ).ب.ف.ا(

 شكلت لجنة لبحث البدائل في أنها إالضوية كاملة في األمم المتحدة، للطلب الفلسطيني بالحصول على ع
تكليف لجنة من "وقررت اللجنة  .حال أسقط هذا الطلب بالتصويت في مجلس األمن أو بالفيتو األمريكي

 مجلس األمن بخصوص إليهالخبراء لدراسة جميع البدائل القانونية والسياسية في ضوء ما سيتوصل 
 الحصول على العضوية الكاملة في إلىدعم الموقف الفلسطيني الساعي "ما أكد الوزراء ك ."طلب فلسطين

 التحرك لمساءلة ومحاسبة إلىمن خالل مجلس األمن "ودعا الوزراء اللجنة الرباعية  ."منظمة اليونيسكو
 إلىاعية كما دعوا الرب. "سلطات االحتالل على استمرارها في عمليات االستيطان وفي سياستها الهدامة
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مواصلة مساعيها مع إسرائيل الستئناف مفاوضات جادة ومحددة بسقف زمني واضح وإطار مرجعي "
  ."يرتكز على قرارات الشرعية الدولية

  31/10/2011الخليج، الشارقة، 
  

  "اليونسكو"حث على التصويت على عضوية دولة فلسطين الكاملة في يإحسان أوغلو  .47
جرى األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي، أكمل الدين إحسان أوغلو، أ:  المحرر السياسي- رام اهللا

، مباحثات مطولة مع مسؤولين في عدد من الدول األعضاء في المنظمة وخارجها، األحدفي باريس يوم 
 االثنين، يوماليونسكو، والذي سيجري  بغية دعم التصويت على عضوية دولة فلسطين الكاملة في منظمة

صادر مطلعة في المنظمة بأن أمينها العام حثّ مسؤولي هذه الدول على ضرورة حيث ذكرت م
  .التصويت لصالح دولة فلسطين

  30/10/2011، القدس، القدس
  

  "اليونيسكو" النضمام فلسطين عضواً كامالً في هادعمتعلن السعودية  .48
اهللا آل سعود دعم  بن عبدأكد وزير التربية والتعليم السعودي األمير فيصل :  رندة تقي الدين-باريس 

يونيسكو، ورأى في كلمة موجهة إلى المؤتمر الالسعودية النضمام فلسطين عضواً كامالً في منظمة 
كيف نتحدث عن السالم ونحن نغمض أعيننا عن أعدل القضايا، قضية الشعب ": يونيسكولالوزاري العام ل

؟ من هذا المنطلق أؤكد دعم المملكة المستمر الفلسطيني الذي يريد فقط أن يكون له وطن مثل سائر البشر
وتأييدها المطلق لقبول دولة فلسطين كدولة كاملة العضوية في منظمة يونيسكو لما لهذا من دور في 
تكريس الحقوق الفلسطينية المتعلقة باختصاصات المنظمة، خصوصاً مجاالت التعليم وحماية التراث 

ة في مدينة القدس وسواها من المدن الفلسطينية، ويجب أن نقف واآلثار التاريخية اإلسالمية والمسيحي
  ."أمام أي تضليل في شأن تسجيل المسجد اإلبراهيمي ومسجد بالل بن رباح في قائمة التراث اإلسرائيلي

  31/10/2011، لندن، الحياة
  

   الضمانةالنظام الديكتاتوري هوو ...إقامة نظام ديمقراطي في مصر ينهي السالم: تقرير إسرائيلي .49
أعربت تقارير إخبارية إسرائيلية عن اعتقادها بأن اتفاق السالم المبرم بين مصر : محمد عطية

 سينتهي إذا ما أصبح الحكم ديمقراطيا في مصر، بعد أن كشفت ردود فعل المصريين عن "إسرائيل"و
  .1979نذ عقب الثورة عن رغبة شعبية متنامية في إلغاء االتفاقية الموقعة بين الجانبين م

القاهرة مصرة على السالم البارد وسلوك الجماهير المصرية "اإلخباري، إن " نيوز وان"وقال موقع 
فقط ديكتاتور عربي . كشف عن حقيقة بشعة وهي أن الشعب هناك ال يريد ولم يرد السالم مع تل أبيب

ورأى ".  قادة الشعب وضد رغبتهم عنيمكنه توقيع اتفاقية سالم مع اليهود لو كان لديه القوة للعمل بعيداً
هي الحقيقة المرة، فأي نظام عربي به بعض من الديمقراطية وينفذ بدرجة ما إرادة الشعب لن "أن هذه 
  .، في اعتراف بعدم وجود قبول شعبي في مصر للسالم مع إسرائيل" بالدخول في سالم معنايقوم أبداً

البد وأن يفهم بأن الديمقراطية والسالم "يمقراطية، وقال إنه وانتقد اليسار اإلسرائيلي لدعواته للسالم والد
ال يمكن وضعهما في كفة ميزان واحدة، عندما يتعلق األمر بالمصريين والعرب فإما أن نختار السالم أو 
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رغبة اإلسرائيليين في السالم مع القاهرة لن تتم إال بالديكتاتورية وإذا "وأوضح أن  ".نختار الديمقراطية
  ". الديمقراطية عليكم أن تقولوا ودعا للسالم، ألن هذه هي الرغبة الحقيقة للشعب المصري والعربيأردتم

  31/10/2011المصريون، القاهرة، 
  

   عاما38ًبدو سيناء يتظاهرون لإلفراج عن أسرى معتقلين بالسجون اإلسرائيلية منذ  .50
يين بالسجون اإلسرائيلية أمس وقفة نظم المئات من بدو سيناء وأهالي األسرى المصر: عايد أبو مصلح

  مدينة راس سدر بجنوب سيناء، مطالبين باإلفراج عن باقي المعتقلين بعد اإلفراج مؤخراًفياحتجاجية 
حررني : رسالة لسيادة المشير: " منهاورفع المشاركون الفتات . من السجون اإلسرائيلية مصريا25ًعن 

  ".عاما التوقيع زاير صالح سالم أبو تليل 38 السجون اإلسرائيلية منذ فيأنا مصري 
 البرغوثى زوجة مروان ]فدوى [وقال المجاهد الشيخ سليم سالمه أبو عكثة من الفدائيين إن نادية

 "إسرائيل" بضرورة الضغط على 1974سنة البرغوثي حملت رسالة من سجناء مصريين محبوسين منذ 
ين دهستهم الدبابات اإلسرائيلية والبالغ عددهم إلخراجهم من السجون، وطالب بفتح ملف األسرى الذ

  . أسير كما ظهر في فيلم وثائقي1000
  31/10/2011المصريون، القاهرة، 

  
  النهضةحزب ال يوجد خوف من : رئيس الرابطة اليهودية في تونس .51

حزب  [ال يوجد خوف من النهضة": قال أتون خليفة، رئيس الرابطة اليهودية في تونس:  لندن-تونس 
أنا جالس أسمع وأرى .. ] التونسي أعضاء المجلس التأسيسيمن% 41 بالذي فاز لنهضة اإلسالمي ا

ولكن خليفة ذكر أن حزب النهضة إذا غير موقفه من  ."النهضة التي نرى ال تخيف.. وأتابع السياسة
ي يوم ما النهضة إذا جاءت ف": التعددية الدينية، فلن يكون لدى اليهود من خيار سوى الرحيل، وقال

بيد أن خليفة أوضح أن  ."وفكرت في تغيير سياستها مع اليهود، وتكون ضدهم، فإنهم لن يظلوا في البلد
السلفيون ال نتفاهم معهم وهم ال ": السلفيين هم مبعث الخوف الوحيد لدى اليهود التونسيين، وقال

.. ما عندنا أي مشكلة معهم. هم شيئابكل صراحة نقولها إنهم ال يحبوننا، ونحن لم نفعل ألحد من.. يحبوننا
  ."نحن يهود توانسة من الجد للجد

  31/10/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

    " اليونسكو"مبعوث األمم المتحدة يحذر من قبول فلسطين في  .52
حذر مبعوث األمم المتحدة إلى الشرق األوسط روبرت سري من قبول فلسطين عـضواً              : )آي.بي  .يو  (

، أمـس،   ”هآرتس“ونقل الموقع اإللكتروني لصحيفة     . ”اليونسكو“التابعة لألمم المتحدة    في منظمة الثقافة    
يتوقع مـن جميـع األطـراف التـصرف         “عن سري قوله إن األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون            

في باريس إلى حادث قطـار مـع كـل          ) في مجلس اليونسكو  (بمسؤولية من أجل أال يتحول التصويت       
برامج تربوية وتعليمية لألوالد من جميع أنحاء العـالم         “وأضاف أن   . ”ة بالنسبة لليونسكو  التبعات الخطر 
إن كي مون يمارس ضغوطاً على الرئيس الفلسطيني محمـود عبـاس          ” هآرتس“وقالت   .”سوف تتضرر 

  .لكي يوافق على تأجيل التصويت بشأن ضم فلسطين إلى اليونسكو
      31/10/2011، الخليج، الشارقة



  

  

 
 

  

            25ص                                     2309:                العدد31/10/2011اإلثنين  :التاريخ

             
   يدين استهداف المدنيين في غزةاألوروبياالتحاد  .53

' قلقها'اعربت وزيرة خارجية االتحاد االوروبي كاثرين اشتون االحد في بيان عن : بروكسل ـ ا ف ب 
  .الذين يستهدفون المدنيين' انتقدت'من عمليات تبادل اطالق النار بين اسرائيل وقطاع غزة و

قلقة جدا لتبادل اطالق النار الجديد في قطاع غزة وجنوب اسـرائيل بعـد              اني  'وقالت اشتون في البيان     
ادين بشدة استهداف المدنيين    'واضافت  . 'اطالق حركة الجهاد االسالمي صواريخ من غزة على اسرائيل        

  .'ادعو كافة االطراف الى احترام وقف اطالق النار الذي تم بوساطة مصرية. عشوائيا اينما كانوا
 31/10/2011، ، لندنالقدس العربي

 
  عريضة داخل البرلمان البريطاني للتنديد باعتقال قاصرين في سجون االحتالل اإلسرائيلي .54

حملة داخل البرلمـان    » UFreeالشبكة األوروبية للدفاع عن حقوق األسرى الفلسطينيين        «تدعم  : أوسلو
لفلسطينيين القاصرين، والذين   البريطاني، تدعو للضغط على االحتالل اإلسرائيلي لإلفراج عن األسرى ا         

  . طفالً داخل السجون دون الثامنة عشر من العمر164يقدر عددهم بـ 
وتتضمن الحملة التي أطلقها النائب البريطاني عن حزب العمـال ريتـشارد بيـردن، دعـوة النـواب                  

الـب منظمـة    البريطانيين إلى تسجيل توقيعاتهم على عريضة رسمية داخل البرلمان، تدعو إلى تبنّي مط            
  .»يونيسيف«األمم المتحدة للطفولة 

وفي السياق ذاته؛ ناشدت الشبكة األوروبية التي تتخذ من أوسلو مقرا رئيسا لها، جميع البريطانيين مـن                 
حقوقيين وصحفيين ومواطنين لدعوة النواب الذين يمثّلونهم في البرلمان إلى دعم هذه الحملة، وتـضمين               

لرسمية، لدفع رئاسة البرلمان والحكومة البريطانيتين إلى اتخاذ موقف رافـض           توقيعاتهم على العريضة ا   
  .»إسرائيل«لسياسة اعتقال القاصرين غير القانونية التي تنتهجها 

   31/10/2011، السبيل، عّمان
  
  

  االنتفاضات العربية تشغل بال اإلسرائيليين وتدفعهم للتساؤل حول عواقبها على مستقبلهم .55
» الـربيع العربي «ذ اللحظة األولى النطالق االنتفاضات العربية التي صارت تعرف ب         من: حلمي موسى 

البعض رأى أنها جاءت في لحظة تاريخية هامة وبالتالي ال تنطـوي            . انشغل الكثير من اإلسرائيليين بها    
في نظر  واالنتفاضات  . إال على خير إلسرائيل ألن كل ما تريده الدولة العبرية في هذا الوقت هو الوقت              

وبالمقابل ظهرت مدرسة تحـذر مـن أن        . هؤالء تشغل العرب داخلياً وتترك إسرائيل تستفيد من الوقت        
اندفاعة المنطقة نحو الديموقراطية حتى لو لم تنجح ستدفع الحكام، إن كانوا جدداً أم قدامى، إلـى أخـذ                   

 ما ليس في مصلحة الدولـة       مواقف شعوبهم بالحسبان في كل ما يتعلق بالصراع العربي اإلسرائيلي وهو          
وإلى جانب هؤالء وأولئك برز من يقول إن اندفاعة الشعوب العربية نحو الديموقراطية تفـسح               . العبرية

  .مجاال لقيام سالم عادل ال يمكن أن يقوم إال بين قوى ديموقراطية
 أن إسـرائيل    وأيا يكن الحال فإن ما أظهرته االنتفاضات العربية على وجه اليقين يثبت بأفضل صـورة              

وربما أن قـراءة عاجلـة لتقـديرات الموقـف          . أعجز من أن تتكهن بوجهة تطور األحداث في المنطقة        
فقد سيطر على التقدير إيمان بقـدرة       . اإلسرائيلية التي صدرت نهاية العام الفائت تظهر مقدار العجز هذا         
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ال يغيـر صـورة التحالفـات       النظام المصري السابق على التوريث أو التداول داخل المؤسسة وبشكل           
كما أن التقدير خال تقريباً من التكهن بأية تطورات حاسمة في دول الطوق العربية إال فيما يتصل                 . القائمة

  .بأداء المقاومتين اللبنانية والفلسطينية
 وأكثر الساسة اإلسرائيليين خصوصاً من اليمين المتطرف من التأكيد على أن ما يبدو ربيعاً عربياً لـيس                

في نهاية المطاف إال خريفا أو شتاء وأن عواقبه ستكون ضارة على الغرب وسيعزز العالقة اإلسرائيلية                
وتقريباً دأب هؤالء على تصوير أن أي نجاح لإلسالميين         . الغربية لحماية المصالح المشتركة في المنطقة     

. لى صحة وجهة نظـرهم    هنا أو هناك أو حتى أي شرخ طائفي أو سياسي يظهر وكأنه الدليل القاطع ع              
وباختصار رأى هؤالء أن العرب عموما ال يتغيرون وإن تغيروا فلألسوأ وليس هناك ما يدفعهم لتغييـر                 

  .موقفهم أو التنازل اآلن لحماية الذات مستقبال
ومع ذلك ال يختلف اثنان على أن تغييرات كبيرة طرأت ويمكن تلخيصها في تراجع عوامل االسـتقرار                 

وعالوة على ذلك شعرت إسرائيل أن بين مظـاهر االنتفاضـة           . خولها في خانة المجهول   في المنطقة ود  
األولية انحسار التحالف الذي كان قائماً مع مصر وتدهور العالقة مع كل من السلطة الفلسطينية والنظام                

 لهـا   ومن المؤكد أن لكل واحد من هذه النقاط تبعات وتكلفة ال يستهان بها ويمكـن أن تكـون                 . األردني
  .عواقب استراتيجية وخيمة

وفي اآلونة األخيرة أوحت القيادة اإلسرائيلية، عبر تبريرها لصفقتي تبادل األسرى، شاليت وجرابيل، أن              
ومما ال ريب فيه أن ما      . بين دوافعها الخوف من أن تتجه مصر بعد االنتخابات إلى القطيعة مع إسرائيل            

ول عدم استبعاده إلغاء مصر لمعاهدة كامب ديفيد ينطـوي علـى            أعلنه الملك األردني عبد اهللا الثاني ح      
  .بعض المخاوف المستترة لدى اإلسرائيليين وربما األميركيين أيضا

عوفر شيلح أن الهزة التي تشهدها المنطقـة العربيـة          » معاريف«وفي كل حال رأى المعلق األمني في        
.  العسكرية الموكل إليها تقويم المخاطر المحيطة      أثارت تساؤالت حول البنية التقليدية لشعبة االستخبارات      

: وأشار إلى أن األخطار القائمة تخلع ثوباً وترتدي ثوباً آخر يلهي إسرائيل حتى عن الـسؤال الطبيعـي                 
  .»لماذا لم تحذرونا من ذلك؟«

ولـيس  » هزة إقليمية «ويكتب شيلح أن ضباط االستخبارات اإلسرائيلية يفضلون توصيف ما يجري بأنه            
ويلحظ أن االستخبارات عجزت عن التكهن بما سيحدث الفتقارها إلى الوسائل المادية            . »الربيع العربي «

إسرائيل اعتادت على عالم األنظمة االستبدادية،      «ويشير إلى أن    . والفكرية القادرة على اإلحاطة بالمنطقة    
ين، وكـان الـسؤال االسـتخباري       التي يتخذ فيها الحاكم الفرد قراراته مستعيناً بحفنة قليلة من المقـرب           

وقد نسبت ألجهزتنا االستخبارية قدرات أسطورية في التسلل إلـى الـدوائر            . ماذا يقصد : المصيري هو 
الداخلية للحكام في الدول المجاورة، بمراقبة نشاطاتها العسكرية وتحديد أهداف مادية للهجوم فـي حالـة                

 يرتعدون والشعب يتحدث بأصوات عدة، غير موحـدة،         وفي العالم الجديد الحكام   . ... المواجهة الكبرى 
تنقب منظمات  : وهاكم مثال . وعموما من دون هدف، لذلك تتوزع الوسائل وال تغدو األهداف أهدافا دائمة           

اإلرهاب في غزة وسيناء في ليبيا عن منظومات سالح كانت بيد جيش القذافي وهي اليوم معروضة لكل                 
األمر اآلن يتعلق بسالح خفيف ومضادات للدروع، ولكن من يعلم ماذا           صحيح أن   . من يريد ويدفع الثمن   

  .»بعد ذلك
وبعد أن يقرر شيلح أن الجيش اإلسرائيلي يرى أن إسرائيل ليست عنصرا فاعال في األحداث المحيطـة                 

ولكن ذلك ال يمنعه من القول إن الهندسة اإلقليميـة تتغيـر وأن             . يقول إنها قاسم مشترك لتنفيس الغضب     
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صيف الوضع كمعسكر اعتدال مقابل معسكر تطرف بقيادة إيران لم ينطلق من إسرائيل وإنمـا مـن                 تو
ويبين أن تركيا تزداد قوة، سـواء كنمـوذج         . ولكن هذا التوصيف بات أقل شأناً مما كان       . العالم العربي 

. الم والتغريب ديموقراطي الحزب الحاكم فيها متدين قادر على السير بنجاح على الحبل الواصل بين اإلس             
  .ولكن السعودية تحاول المحافظة على األنظمة القائمة ولذلك فإنها تقدم الدعم مثالً لألردن والمغرب

وأياً تكن الحال فإن ما بين أيدينا فصل من التقرير االستراتيجي السنوي الذي يصدره مركـز دراسـات                  
وقـد  . ة حيزاً واسعاً في تقريره الكبير     األمن القومي في جامعة تل أبيب والذي كرس لالنتفاضات العربي         

» القوى العظمى والشرق األوسـط    «وموقف  » الشرق األوسط الجديد  «تناول التقرير فصوالً متعددة عن      
  .»الربيع العربي«في ظل » إسرائيل والحلبة الفلسطينية«و» إسرائيل والعالم العربي«و

  31/10/2011، السفير، بيروت
  

  !س؟سـر الغزل بين األردن وحما .56
  ماهر ابو طير

بداية من مكالمة اسـماعيل هنيـة        مع مسؤولين أردنيين،   تأتي المعلومات حول اتصاالت حركة حماس،     
وصوال الى مكالمتين اجراهما خالد مـشعل        رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة مع رئيس الوزراء السابق،       

  .ورئيس الديوان الملكي الجديد ايضاً مع الرئيس الحالي الخصاونة،
وهي زيارة من المتوقع فيها اذا تمت ان تزيـل           فوق ذلك زيارة وشيكة للقيادي خالد مشعل الى االردن،        

وان كانت قصة افتتاح مكتب للحركـة        وتجعل زيارة القيادي للبلد امرا عادياً،      الغبار الذي لحق بالعالقة،   
  .امرا غير وارد حسبما يتسرب

بل تتعلق   واالجابات التأتي محلية فقط،    ب في العالقة مع حماس،    يبقى السؤالُ معلقاً حول سر هذا االنقال      
الن ال احد يحـسم   احياناً بالشأن الفلسطيني والشأن العربي وتوجهات دولية وتدور االجابات حول نفسها،  

  .على وجه الدقة السر االساس وراء هذا االنقالب
 علي ابوالراغب، وبقي اللقاء سـراً فـي         في قمة الدوحة االسالمية، التقى مشعل برئيس الحكومة االسبق        
انه ذهب ضحية كراهيـة     ..وقال بمرارة  فندق الشيراتون، لوال ان تسرب بالصدفة، وخالل القمة التقيته،        
  .مسؤول رسمي له آنذاك، وليس بسبب عداوة الناس والدولة له

حـظ  "لينا نـادبين    او يخرجون ع   فيسكتون اليوم،  بين المراحل، " فرق حسابات "خرج كثيرون باعتبارهم    
  !.ومواقفهم السابقة امام هذا التغير فيما هم يندبون فعلياً حظهم العاثر، النه فتح الخط على حماس،" البلد

الن  الينبغـي ان يخـضع لحـسابات االخـرين،         هذا يثبت ان بلورة الموقف من اي قضية او شخص،         
فينحشر من اخذ الموقف السلبي      رى،وقد تتغير الحسابات بين فترة واخ      االخرين يخرجون من مواقعهم،   

  .وليس المبدأ السياسي" الموقف الوظيفي"في اطار 
تحليالت وآراء كثيرة قيلت في شأن هذا االنفتاح،ابرزها ان االردن لديه معلومات حول مخطط اسرائيلي               

لبديل لفرض الوطن البديل بالقوة العسكرية،وان االردن وجد في حماس التقاء،كون الحركة ضد الوطن ا              
  .واكثر أمنا لالردن من السلطة الوطنية

تحليل ثان يقول ان االنفتاح على حماس جاء ضمن صفقة محلية تتعلق باالخوان المسلمين فـي االردن،                 
الذين اشترطوا رد االعتبار لخالد مشعل وللحركة مقابل تسوية عامة شروطها بقيت سرية بين الجماعـة                

  .والدولة وهذا مجرد تحليل
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وتهدئـة   ي الثالث من يقول ان تيار الصقور تحديداً في الحركة مرتبط وجدانيا بحركة حمـاس،              في الرأ 
والذي يرى في استقبال مشعل في عمان وحـل   الحركة االسالمية اليكون اال بمراضاة هذا التيار تحديداً،       

  .العقد معه مفتاحاً للتهدئة
جري ستؤدي الى عودة خالد مشعل في النهاية الى         يقول ان هناك ترتيبات دولية اقليمية ت       التحليل الرابع، 

وان استقطاب حمـاس يـأتي       والدولة الفلسطينية،  والى صفقة كبرى تتعلق بالضفة الغربية وغزة،       غزة،
  .ومنعاً لمعاندتها استعداداً لهذه المرحلة،

التفكيك طهران،وان هذا   -نظام االسد -حزب اهللا -اما الرأي الخامس،فهو يتحدث عن تفكيك معسكر حماس       
له ثمن كبير،ابرزه استرضاء حماس،واعادة انتاج معادلتها في المنطقة،وهذا يفسر الوساطة القطريـة،من           

  .جهة،ويفسر ربما كل هذا الغزل الناعم
فـي ظـل     والمؤكد هنا ان معاداة الحركة كانت عمال غير صـائب ،           عمان بانتظار زيارة خالد مشعل،    

خليك عن عالقاتك وتوازناتك امرا محفوفا بكلفة عالية اقلها تركك          تجعل ت  ظروف اقليمية ودولية خطيرة،   
  .وحيداً وسط غابة من الذئاب البشرية

  31/10/2011، الدستور، عّمان
  

  رسائل واختبارات...التصعيد اإلسرائيلي .57
  عبد المنعم إبراهيم

الفلـسطينية  في تصعيد خطير على جبهة قطاع غزة وكسرا لقواعد الهدنة التي ُأبرمت بـين الفـصائل                 
-29 قامت الطائرات اإلسرائيلية منذ أمس الـسبت         2008وإسرائيل  بعيد العدوان على غزة نهاية العام         

 وحتى اليوم األحد  باإلغارة على مجموعات تابعة لسرايا القدس التابعـة لحركـة الجهـاد                 10-2011
عي وجديد في قواعـد     وفي تطور نو  ,موقعة بذلك احد عشر شهيدا    ,ومجموعات مقاومة أخرى    ,اإلسالمي

علـى  "غـراد "االشتباك المسلح قامت سرايا القدس أمس السبت بإطالق ما يزيد عن عشرون صـاروخ               
والالفـت أن   ,البلدات والقرى اإلسرائيلية كرد على استشهاد خيرة وقادة جناحها المسلح في هذا العـدوان             

 جديدة على ساحة غزة تابعـة       حيث برزت منظومة إطالق صواريخ    ,هناك تغير جديد في قواعد االشتباك     
التي تتصف باألكثر دقة وصواب في      ,)راجمات الصواريخ (إال وهي   ,للجهاد اإلسالمي وجناحها العسكري   

وبخالف  الشكل التقليدي ذات القواعد      ,في تطور نوعي وجديد     ,إطالق الصواريخ من المنصات االعتيادية    
الجهاد اإلسالمي قد كشفت منظومة جديدة في أسلحتها        ما يعني بان سرايا     ,البدائية البسيطة المصنعة يدويا   

مما فتح الباب أمام العديد مـن       ,وما يعني بان قواعد اللعب قد تغيرت      ,ما فأجيء حكومة نتنياهو وأركانها    ,
ولماذا استثنت إسـرائيل حركـة       ماذا كانت تقصد إسرائيل من وراء هذا التصعيد؟       –  أهمها    -التساؤالت

وهل سيستمر التصعيد اإلسرائيلي أليام معـدودة وينتهـي          ,ن هذه المباغتة    حماس وجناحها العسكري م   
أسئلة كثيرة ستدفعنا    ,2008أم أنها مقدمة الجتياح إسرائيلي مماثل للذي حدث نهاية العام           ,األمر بعد ذلك    

  .لإلجابة عليها تفصيال
  التصعيد الموقف اإلسرائيلي وأهدافه المعلنة وغير المعلنة من هذه الحملة وهذا -
  مكاسب سياسية* 

بان إسرائيل وحكومة   , واعتراف العديد من الشخصيات الدولية    ,باعتراف كثير من قادة وسياسيي إسرائيل     
وأن مكانة إسرائيل الدولية باتت في الحظيظ بسبب تهربهـا وتعنتهـا            ,نتنياهو تعيش مأزقاً سياسياً كبيراً      
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هـذا  ,متالك حكومة نتنياهو برنامجـا سياسـيا فـاعال          وبسبب عدم ا  ,تجاه عملية السالم مع الفلسطينيين    
باإلضافة إلى التحركات السياسية والدبلوماسية الفلسطينية على الساحة الدولية لنيـل االعتـراف بدولـة               

سيما ونحن على أعتاب التصويت على قبول فلسطين كعضو دائـم    ,فلسطين كعضو دائم في األمم المتحدة     
لسلطة الفلسطينية والرئيس عباس لكشف القناع السياسي المزيـف عـن     وبمساعي ا ,في منظمة اليونسكو    

حيث زادت عزلة إسـرائيل     ,ذلك من خالل الجوالت المكوكية المستمرة للقيادة الفلسطينية       ,حكومة نتنياهو 
كل هذه العوامل باعتقادي قد دفعت حكومة المتطرف نتنياهو للبحث عن مخرج من هذا المـأزق                ,سياسيا
و باعتقادي مما سرع التصعيد الصهيوني على غزة        , خالل افتعال أزمة على جبهة غزة      ذلك من ,السياسي

حيث كانـت  ,من قبضة المقاومة الفلسطينية" شاليط"هو إتمام صفقة األسرى األخيرة والتي خرج بموجبها    
ياهو أما وانه قد تحرر فقد ارتأت حكومة نتن       ,إسرائيل في السابق تخشى على حياته إذا حدث هذا التصعيد         

واألزمـة  ,وإبعاد األنظار عن الفـشل الـسياسي      ,لخلط األوراق   ,بان الفرصة قد حانت للتحرك العسكري     
وعلى اعتبار أن حكومة نتنياهو مرتبكة وتتخـبط        ,أما من الناحية األخرى   ,هذا كله من ناحية     ,االجتماعية

فهـي تريـد أن     ,ه فلسطين وال يوجد على أجندتها شيء اسم     ,ومرعوبة من االعتراف بالدولة الفلسطينية      ,
توظف هذا التصعيد دبلوماسيا وسياسيا كورقة تستخدمها في مجلس األمن وأمام العالم إلحراق الخطـوة               

حيث أن هذا تبين من خالل بعض التصريحات المناهضة والمحرضة ضد           ,الفلسطينية لنيل هذا االعتراف   
  .الرئيس محمود عباس والسلطة الفلسطينية 

  الداخليخروج من المأزق * 
منذ فترة والشارع اإلسرائيلي يشهد  تحركات ومظاهرات داخلية احتجاجا على مجموعة مـن المـشاكل                 

فنتنياهو بات أمام هذه االحتجاجـات مهزومـا        ,...المعيشية واالجتماعية واالقتصادية والعدالة والمساواة    
 االحتجاجات في الـشارع     وهو يحاول من خالل هذا التصعيد إخماد      ,ويتلقى صفعة إضافية على وجهة      ,

ومعالجة الوضـع فـي     ,ويريد ان يقنع الشارع بان األولوية إلخماد نار الصواريخ الفلسطينية         ,اإلسرائيلي  
  .غزة قبل معالجة الوضع في الشارع اإلسرائيلي

  إفساد فرحة* 
ـ                   ادل المقاومة الفلسطينية  والشارع الفلسطيني ما زالوا في يعيشون أجـواء الفـرح بنتـائج صـفقة تب

وإسرائيل أرادت إيصال رسائل بان الغلبة والمنعة في غزة للكيان الصهيوني وليس لحمـاس أو               ,األسرى
وأما من  ,هذا من ناحية  ,وان مفاتيح الفرح والحزن بيد الحكومة الصهيونية        ,لغيرها من الفصائل الفلسطينية   

في الشارع اإلسرائيلي للصفقة     ناحية أخرى فحكومة نتنياهو أرادت أن تثبت للشريحة والطبقة المعارضة           
بأنه وبالرغم من هذه الصفقة فأنها أي حكومة نتنياهو ما زالت قادرة على لجم أي تحركات للمقـاومين                  

خاصة بعد أن احتج المتطرفـون الـصهاينة علـى          ,سواء اللذين أفرج عنهم أم أولئك اللذين احتضنوهم         
  وما يسمونهم بالمصطلح ,إخراج ذوي األحكام العالية

  بالونات اختبار* 
 الماضية خرجت بعض التصريحات اإلسرائيلية بان المقاومة الفلسطينية قد حصلت           -في األسابيع األخيرة  

على أسلحة ومعدات وصواريخ مضادة للطائرات اثر الثورة الليبية وموجة الفوضى هناك وسقوط نظـام               
  ال سيما  حركة الجهـاد اإلسـالمي قـد            وبحسب االدعاء اإلسرائيلي بان المقاومة الفلسطينية      ,القذافي  

من هنا وبحسب اعتقادي أرادت إسرائيل من هذا التصعيد وهذه الهجمة على سـرايا              ,هربتها عبر األنفاق  
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وأرادت  ,واختبار إذا ما امتلكت السرايا فعليا هـذا األسـلحة المتطـورة            , أرادت تبديد شكوكها   -القدس
  .معرفتها كما ونوعا

أو لمـاذا لـم تهاجمهمـا معـا أي حمـاس       , لماذا لم تهاجم إسرائيل كتائب القسام      أما فيما يخص السؤال   
والجواب ببساطة هو أن إسرائيل تعودت على خلق نوع من التناقضات في الساحة الفلـسطينية               ,والجهاد

ال بل ألنهـا أرادت     ,وال ألنها عقدت معها صفقة التبادل     ,وليس لعيون حماس لم تهاجمها    ,وخلق الفجوات ,
وهذا كان واضحا في تصريحات     ,كمسئوله عن الحكم واألمن في غزة التصادم مع الجهاد اإلسالمي           منها  

والسؤال الذي يفرض نفسه    ,اللذين طالبا حماس بضبط األمن في غزة        ,نتنياهو ووزير خارجيته ليبرمان     
أو تقدم على   ,مة  هنا هل من الممكن أن تقدم حكومة نتنياهو على تصعيد وتيرة االستهداف في األيام القاد              

والمؤشـرات تأخـذ منحـى      ,أنا أقول بان كـل شـيء وارد       ,؟2008اجتياح لغزة مماثل الجتياح نهاية      
ومـأزق  ,الخروج مـن المـأزق الـسياسي      : واألمر مرتبط بمدى تحقيق حكومة نتنياهو هدفين      ,تصعيدي

  .االحتجاجات في الشارع اإلسرائيلي
  30/10/2011، وكالة قدس نت

  
  مستور –تبادل األسرى وكشف الال: خل سجنهامير مخول من دا .58

  امير مخول
إنها مكسب كبير للشعب    ). حماس(صفقة تبادل األسرى هي إنجاز عظيم حققته حركة المقاومة اإلسالمية           

  .الفلسطيني عامة وللحركة األسيرة خاصة
ل هـذا الملـف     كما أن الصفقة تُكسب حركة حماس تقديراً كبيراً ومصداقية عالية على ما حققته من خال              

وإدارته المعقدة للغاية، خاصةً وأن حيثياتها جرت على أرض فلسطين وفي معظمها ُأديرت في فلـسطين            
  .ولمدة خمس سنوات وفي ظروف معقدة وخطرة وفي ظل فجوة هائلة في توازن القوى

ت، هـذا   ولقد أعادت الصفقة الفرح المسلوب الى األسرى وعائالتهم والى كل شعبنا في الوطن والـشتا              
  .الفرح المدمج بالعزة والكرامة وروح االنتصار الواعد

وإن كان هناك ثمن باهظ جرى التعبير عنه بالمشاعر والمعاناة النفسية وخيبـة أمـل لـدى األسـرى                    
واألسيرات القدامى الذين لم تشملهم الصفقة ولدى عائالتهم، هذه المشاعر الصادقة التي تعـاطف معهـا                

نها وتفهمها وشعر بها، فإن معاناة الباقين في األسر ليست بسبب الصفقة وإنّمـا              األسرى والشعب واحتض  
فالـصفقة  . رغماً عن الصفقة بانعدام أفق فلسطيني تحريري آخر ملموس وجاهز في الوقـت الحاضـر              

وليس صحيحا االعتقاد أن تأجيلها كان بإمكانه تحسين شروطها أو رفع الثمن، بل             . حققت ما يمكن تحقيقه   
والصفقة من هذا النوع تُنجز عندما تُنجز ال تـسريع          . يكون العكس تماماً مع المخاطرة بمجمل الملف      قد  

  .فيها وال تأجيل وال تحديد مسبق للموعد
 أية صفقة من هذا النوع هي معادلة محدودة وليست مفتوحةـ وال يجوز توقـع               -إن صفقة تبادل أسرى   

ولو أردنا وضـع    . ف الذين بقوا في السجون اإلسرائيلية     صفقة باستطاعتها تحرير كل األسرى الستة آال      
حركة حماس في االمتحان فإن المعيار الحقيقي لقياس مدى النجاح أو الفشل هو هـل بـذلت الحركـة                   

فالـصفقة فـي    . واستنفذت كل اإلمكانيات قبل إقرار الصفقة، وأنا على قناعة بأن الجواب نعم وبالتأكيد            
  . نتاج معادلة القوة وإقرارها شرعي وصحيح واالنجاز كبيرنهاية المطاف كما أنجزت، هي
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الى جانب االنجاز فإن تاريخ الشعوب التحرري والكفاحي يؤكد أنه حتى في االنتصارات الكبيرة هنـاك                
  .خسائر وضحايا، وهذا ال يقلل من حجم االنتصار

حدود فلسطين هـي    "ير بقوله   هناك أهمية لما أكّده إسماعيل هنية في خطاب التحرير في غزة يوم التحر            
 حررنـا غـزة     -بالمقاومة حررنا األرض  " وأضاف  " 48 غزة والضفة والقدس ومناطق      -حدود الصفقة 

وللحقيقة فإن المقاومة حققت ما ذكره هنية،       ). في إشارة لألسرى المحررين   " (وبالمقاومة حررنا اإلنسان  
  .ولم يحقق ذلك أو شبيهه أي مسار آخر

  الواقع الفلسطيني
الى جانب تحرير األسرى وعائالتهم من األسر وعبئه ومعاناته، فانه جدير االلتفات الى جانب آخر مـن                 
هذه الصفقة وهذا اإلنجاز، والمقصود كشفها واقعاً فلسطينيا قيادياً غير واعد وال يملك أفقـاً حقيقيـاً وال                  

 التمسك بأوهام تحقيق انجازات     إنها كشفت ما هو ليس مستوراً لكنه قائم على        . مشروعاً لتحرير األسرى  
دون مقاومة، أي كبادرة حسن نية من إسرائيل التي علمنا تاريخ الصراع أنها ال تتورع عن اي جريمـة                   

فال قـانون وال محكمـة وال رأفـة وال          . ضد الشعب الفلسطيني اال إذا لم تستطع القيام بها او دفع ثمنها           
  .مفاوضات عبثية ستحرر األسرى

فقد خلقت الصفقة مساحة حرية جديدة يتمتع بها الشعب الفلسطيني وحالة مصالحة مع الـذات               في المقابل   
وإعادة االعتبار للبعد العربي المساند الغائب عربياً والمغيب فلسطينيا، والذي كرسته االتفاقيات من كامب              

تبار لجدوى النضال وآفاق    كما وأعادت االع  ". مبادرة السالم العربية  "ديفيد ولغاية أوسلو وكذلك ما يسمى       
لتؤكد من جديد أن ما أخذ بالقوة ال يسترد بغير القـوة، ومـا أخـذ بـاالحتالل ال يـسترد االّ       . التحرير

  .بالتحرير، وما أخذ بالنكبة ال يسترد االّ بالعودة
 ضمن الصفقة ونجاحها في ذلك بإدراج عـدد مـنهم هـو    48إن إصرار حماس على إدراج أسرى الـ       

صحيح انها ليست صفقة التبادل األولى تاريخياً التي تشمل هـذا           . ى حد كبير انجاز استراتيجي    إنجاز وال 
الجزء من الوطن الفلسطيني، لكنها المرة األولى بعد اتفاقيات أوسلو التجزيئية، لترتسم اآلن كمعيار ألية               

 الـذي بإمكـان مـصر       كما كشفت الصفقة عن الدور متعدد االستراتيجيات      . صفقة أو اتفاقيات مستقبلية   
  .الجديدة ان تلعبه لتحرير األسرى واستعادة الحق الفلسطيني في حال توفرت إرادة سياسية

وجدير االنتباه ضمن تقييم الصفقة أن حماس نجحت بشكل كبير في االستفادة من الرأي العام اإلسرائيلي                
وصـمدت أمـام التـصعيد      . قةالضاغط على الحكومة اإلسرائيلية إلعادة الجندي األسير وانجاز الـصف         

هناك مطلب شعبي تعالى مع إقرار الصفقة       . اإلسرائيلي القمعي تجاهها وتجاه الحركة األسيرة وتجاه غزة       
وهو ربط أي تحرك فلسطيني قيادي بإطالق سراح األسرى وبأن تحرير األسرى هـو الهـدف ولـيس                  

أو تفضيل مواضـيع أخـرى عليـه        تحسين ظروفهم في األسر، وبأن موضوع األسرى ال يجوز تأجيله           
وبالذات نقيض ما هو سائد في المفاوضات غير الواعدة مع إسرائيل والتي يجـري اشـتراطها بتجميـد                 

لن نوقع على اتفاق سالم نهائي مع إسرائيل        "توسيع االستيطان، في حين أن الصيغة بشأن األسرى تقول          
تأجيل، لكـن الـشعب الفلـسطيني ال يقبـل          وهي عمليا إستراتيجية ال   " دون إطالق سراح جميع األسرى    

  .التأجيل، وهذه فرصة سارعت الصفقة من وتيرتها
وتشمل محاوالت تصفية القيادات    " رادعة"إسرائيل تستعد لمنع وقوع أي جندي في األسر ولخلق معادلة           

الفلسطينية وكذلك تصعيد حاد في تضييق الخناق على أسرى الحرية في سجونها، إضـافة الـى البعـد                  
لكـن ال   . لكن كل هذه الوسائل قد جربت، وصمد شعبنا في وجهها         . المخابراتي والتكنولوجي ذي الشأن   
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استهانة في المخططات اإلسرائيلية وهناك ضرورة لبلورة إستراتيجية فلسطينية لتقليص الثمن كما في كل              
فة للحاجـة القـصوى     وهذا يتطلب استعدادا فلسطينيا مسبقا إضا     .. حالة صراع وكذلك مضاعفة الجدوى    

ولكون البلدين مصر و تركيا     . للبعد العربي الداعم والمساند وكذلك هناك أهمية لالستثمار بالدور التركي         
يسعيان ليكونا دولتين عظميين إقليميتين، ومن شأنهما أن يسهما إضافة للبعد الشعبي الفلسطيني والعربي              

  . لردع إسرائيل ولتحرير األسرى واستعادة الحقوالدولي المتضامن بتشكيل حزام أمان يتيح المجال
  30/10/2011، 48موقع فلسطينيو 

  
  المال السعودي والتحريض على االسر .59

  عبد الباري عطوان
تعود القضية الفلسطينية الى الواجهة بقوة هذه األيام بعد ان سلبت الثورات العربيـة األضـواء محقـة،                  

ل في قطاع غزة يوم أمس، واستشهاد عشرة مقـاومين مـن            والسبب ليس المجزرة التي ارتكبتها اسرائي     
حركة الجهاد االسالمي، وانما ايضاً هذا التعاطف الشعبي السعودي، ومؤسسته الدينية غيـر الرسـمية،               

  .خاصة قضية األسرى الفلسطينيين
ـ          ف القصة بدأت عندما أعلن الشيخ عوض القرني ،الداعية السعودي المعروف، رصد مبلغ مقداره مئة ال

دوالر من ماله الخاص مكافأة لمن يأسر جنديا اسرائيليا لمبادلته باألسـرى الفلـسطينيين فـي سـجون                  
االحتالل، تيمنا ومحاكاة لصفقة التبادل األخيرة، التي ادت الى اطالق سراح اكثـر مـن الـف معتقـل                   

  .فلسطيني مقابل تسليم الجندي االسرائيلي غلعاد شليط
، او قطاع منهم، اعلنوا فوراً عن رصد مليون دوالر مكافأة لمن يقتل الـشيخ               'محبو السالم 'االسرائيليون  

على قتله بكل الطرق والوسائل، النه تجـرأ علـى   ' الموساد'القرني، وحثوا جهاز المخابرات االسرائيلي   
  .مثل هذه الخطوة

قلية عربيـة اسـالمية     مكافأة الشيخ القرني، ومكافأة المتطرفين االسرائيليين تعكسان الفرق الكبير بين ع          
جندي ، وبـين عقليـة   ' أسر'تلتزم بآداب الحروب ومعاييرها، وتطالب بأمر مشروع اي     ) الشيخ القرني (

داعيـة اسـالمي،    ' بقتل'اسرائيليين من مواطني دولة تقول انها الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، تطالب            
  . منذ بدء البشريةوشخصية مدنية، لدعوته الى تبادل مشروع لألسرى معمول به

لو طالب الشيخ القرني بقتل االسرائيليين المحتلين لألرض، المعتدين على أهلها، المقيمين في مستوطنات              
غير مشروعة على ترابها، لقامت الدنيا ولم تقعد، وربما سمعنا عن حمـالت تطالـب بتـسليمه لالمـم                   

لدعوة الى القتل، ولكن ان يرصد اسرائيليون       المتحدة، او محكمة جرائم الحرب الدولية، بتهمة االرهاب وا        
  .مكافأة للقتل وسفك الدماء، فهذا امر عادي ال يشكل اي اختراق للقوانين الدولية او الوضعية

 ألـف   900األمير خالد بن طالل آل سعود كان من القالئل الذين انتصروا للشيخ القرني، عندما عرض                
وع المكافأة مليون دوالر، اي ما يـساوي قيمـة المكافـأة            دوالر لمن يأسر اسرائيليا، بحيث يصبح مجم      

  .االسرائيلية
تأتي من حيث توقيتها، ومن التأثير الكبير الذي يمكن ان تحدثـه            ' المزدوجة'أهمية هذه المكافأة السعودية     

في اوساط الفلسطينيين، سواء األسرى في سجون االحتالل، او في االراضي العربية الفلسطينية المحتلة،              
  .او حتى في اوساط العرب جميعاً
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فهذه المكافأة تتزامن مع دعوات في بعض الصحف السعودية تصور اسرائيل كحمل وديع ال يعتدي على                
جيرانه، وال يخطط الغتيال سفراء او تفجير سفارات، واحتالل اراضي الغير، اسوة بما تفعله ايران في                

  .نظر اصحاب هذه الدعوات
اليران ال يجب ان يكون على حساب مدح اسرائيل، وتبرئتها من كل خطاياهـا              وينسى هؤالء ان العداء     

ومجازرها واحتالالتها المستمرة والدموية ألراض عربية في فلسطين وسورية ولبنان، واعتدائها علـى             
علـى  ) محمـود المبحـوح   (سيادة دولة االمارات العربية المتحدة، واالقدام على اغتيال مجاهد فلسطيني           

ة دبي المسالمة، التي تضرب مثالً في التعايش بين اكثر من مئة وخمسين جنسية من مختلف                ارض امار 
  .انحاء العالم

***  
كثيرون حاولوا ان يضعوا الصراع العربي االسرائيلي في مرتبة متدنية، مقابل اعطاء األولوية ألزمـات    

ت، او اإليحاء بإبعاد عرب الخليج،      عربية اخرى، مثل الحرب العراقية االيرانية، او الغزو العراقي للكوي         
شعوباً وحكومات عن هذا الملف الشائك، من خالل تقسيم عرب المشرق الى خليجيين، وعرب المغـرب                
والشمال، ولكن جميع هذه المحاوالت منيت بالفشل وظل الصراع العربـي االسـرائيلي يحتـل مكانـة                 

  .مركزية في اذهان وضمائر عرب المشرق والمغرب في آن
ان، مثل اي قوة اقليمية صاعدة، لها اطماع وحسابات سياسية، مثلما لها صراعات مع قوى خارجية،                اير

امريكية وغربية على وجه الخصوص، تريد الهيمنة بالكامل على منابع النفط وامداداته وتدوير عوائـده،               
ن الخطـورة ان    او امتصاصها من خالل اشعال نار حروب في المنطقة، وال نجادل في ذلك مطلقاً، ولك              
  .يتم الزج بالعرب، والشعوب الخليجية بالذات، في هذه الحروب خدمة ألجندات خارجية
مـن قبـل    ' الفزعة'ال نشك لحظة في ان العرب الفلسطينيين تحت االحتالل سيقدرون تقديراً كبيراً هذه              
الل، الـذين يفـوق    الشيخ القرني واألمير خالد بن طالل، كما ان األسرى الفلسطينيين في سجون االحـت             

عددهم ثمانية آالف مجاهد ومناضل، سيشعرون بارتياح كبير يخفف عـنهم ظـالم الزنـازين وقـسوة                 
  .الجالدين االسرائيليين

جميل ان يشعر الفلسطينيون الذين يتعرضون للمجـازر االسـرائيلية، والحـصار الظـالم، والمعاملـة                
العربية السعودية، ارض الحرمين، مازالوا يـشعرون       الالانسانية تحت االحتالل، ان اشقاءهم في المملكة        

بآالمهم، ويتعاطفون معهم، ويريدون فك أسر ابنائهم في معتقالت االحتالل، فـي زمـن تكرشـت فيـه                  
الجيوش العربية، وان استعادت لياقتها فلقتل المتظاهرين الذين يطالبون بالحريـة والكرامـة والحقـوق               

  .الديمقراطية المشروعة
ون والعرب المقاومون اآلخرون، ليسوا مدمني خطف جنود، وال يسرهم ان تكون قيمة الجندي              الفلسطيني

االسرائيلي الواحد اكثر من مئة اسير عربي، ولكن ماذا يفعلـون اذا كانـت كـل اسـاليب االسـتجداء                    
التفاوضي، ومبادرات السالم، واغصان الزيتون العربية، فشلت جميعـاً فـي االفـراج عـن األسـرى                 

سطينيين، وان ما تفرج عنه الحكومة االسرائيلية في صفقات التبادل تعوضه مضاعفاً باعتقال مئـات               الفل
  .الفلسطينيين في أشهر معدودة

***  
ان تأسر اسرائيل المئات او اآلالف من النشطاء السياسيين فهذا امر مشروع، اما ان يرصد عرب امواالً                 

وع واعادة بناء منزل هدمته الجرافات االسرائيلية وسـوته         لمساعدة اسر الشهداء إلعالة اطفالهم من الج      
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باالرض، او ألسر جنود في مهمات عسكرية، يستعدون الرتكاب مجازر ضد مدنيين، فهذا امر مرفوض               
وأي ديمقراطية هذه التي يتحدثون عنها، ويعايروننـا        .. أي عدالة هذه  .. ومستنكر ودليل ارهاب وهمجية   

  بها؟
لطات المصرية التي كانت وسيطاً في صفقة شليط قد طبقت المعايير نفسها بالمطالبة             كنا نتمنى لو ان الس    

مقابل االفراج عن الجاسـوس     )  معتقالً 18(باالفراج عن اسرى فلسطينيين الى جانب اشقائهم المصريين         
د االسرائيلي المحتجز لديها، وهي القادرة على ذلك، خاصة ان معظم األسرى المصريين المفرج عنهم ق              

فنهج مصر الثورة يجب ان يكون مختلفاً عن نهج حكومـة الفـساد             . اوشكت احكام سجنهم على االنتهاء    
  .التي سقطت بسواعد ثوار المدن والقرى المصرية، وانحياز قواتهم المسلحة الى مطالبهم العادلة

عـوض القرنـي    كما نتمنى ايضاً ان ال ترهب هذه الدعوات االسرائيلية المتعطشة لسفك الدماء الـشيخ               
واالمير السعودي خالد بن طالل، وان يجدا الحماية الالزمة من قبل الحكومة الـسعودية فـي مواجهـة                  

  .التهديدات الهمجية واالجرامية التي يتعرضان لها
  31/10/2011، القدس العربي، لندن

  
   أخرى، نقترب من دخول غزةإلىمن جولة  .60

  بن يشايرون 
يـديعوت  "قترب من دخول غزة، كتب المحلل العـسكري لـصحيفة   تحت عنوان من جولة الى أخرى، ن 

ان حماس لم تشارك حتى االن في جولة التصعيد الحالية، التي بادر اليها الجهاد االسإلمي في                " احرونوت
األسبوع الماضي ومن شأنها ان تستمر بضعة أيام ولكنها قد تنجر، مثلما حدث في الجولة السابقة التـي                  

  .جرت قبل شهرين
ان الجهاد أراد بواسطة جولة التصعيد تلك أن يبعث برسالة، أوال الى قادة حمـاس فـي         ن يشاي يقول،  ب

غزة وثانيا الى عرابيه في ايران ومن ثم الى المجلس العسكري األعلـى فـي مـصر والـى الـشارع                     
ميع هـؤالء   رسالة تقول، لج  " اهداف الدمى "الفلسطيني، رسالة ال يتعدى دور اسرائيل وسكانها فيها دور          

التابع للحرس الثوري   " جيش القدس "انه اصبح العبا مركزيا في الساحة الغزاوية، العب عزز بمساعدة           
  .االيراني، قوته العسكرية بحيث اصبحت توازي بل وتفوق ببعض المقاييس قوة حماس العسكرية

ك حماس، باإلضافة الى    على حد قول بن يشاي، يمتلك اليوم صواريخ بعيدة المدى أكثر مما تمتل             الجهاد،
االف النشطاء وحوالي عشرة االف من المساعدين والمؤيدين وهو ينوي استغالل هذه القوة فـي تحـدي       
حماس والزامها على مواصلة الكفاح المسلح ضد اسرائيل ويقصد بوضوح توسيع دائرة المواجهـة مـع                

  . كيلومترا وربما أكثر40اسرائيل، لتصل الى عمق 
كما يقول بن يشاي، جرى في نهاية شـهر          صعيد النشاط من سيناء وفي هذا السياق،      توجه اضافي هو ت   

اب احباط عملية اختطاف جنود كبيرة من جهة سيناء، ربما كان الهدف منها احبـاط او تـأخير صـفقة         
شاليط وقد يكون فشلها، هو أحد األسباب التي دفعت الجهاد الى عرض العضالت مـن خـالل اطـالق                   

ماس، التي مازالت تحتفل بانجاز صفقة تبادل االسرى، علمـا أن التبريـر             ح وتوريط   صاروخي الغراد 
 عاما على اغتيـال زعيمـه فتحـي         16الرسمي الذي قدمه الجهاد إلطالق الصواريخ هو مرور ذكرى          

  .الشقاقي، علما ان الواضح ان العملية كانت استفزازية وهدفت الى تحقيق مكاسب انية
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يون،كما يقول بن يشاي، يرجحون ان حماس تنوي اإلستلقاء االن على كفوف الراحة             قيادة الجهاد وااليران  
وتعمل على استثمار صفقة شاليط سياسيا ويخشون من أن تحافظ حماس على الهدوء لكي تعزز سلطتها                
وتبني قوتها العسكرية وتتصالح مع ابومازن وترتب عالقاتها مع النظام الجديد في مصر ولذلك تـسعى                

  .الجهاد أن تضع هي األجندة المستقبلية بواسطة إطالق الصواريخ على اسرائيلقيادة 
هذا ناهيك عن ان الجهاد أراد اختبار مهارة رجاله والصواريخ الجديدة التي حصل عليهـا مـن ايـران                  
وباألساس، إختبار إسرائيل وجيشها وأجهزة اإلنذار والدفاع اإلسرائيلية ورد فعل الجمهور اإلسـرائيلي،             

حاالت إطالق الصواريخ الى العمق اإلسرائيلي بشكل مفاجئ وخاصة رد فعل الحكومة اإلسرائيلية على              ل
  .إطالق صواريخ بعيدة المدى على أطراف التجمعات السكانية الكبيرة في غوش دان،كما يقول بن يشاي

اصـة وان الـرد   الجهاد لم يتوقع على حد قول بن يشاي، أن يكون الرد اإلسرائيلي على هذا النحـو، خ            
اإلسرائيلي على إطالق الصواريخ، على النقب الغربي، في األشهر األخيرة كان هزيال ومنصة صواريخ              
القبة الحديدية أخرجت نهائيا من المنطقة، لغرض إعادة التنظيم من جديد وربما هذا مـا شـجعه علـى                   

إلسرائيل ولن تجبي ثمنا باهظـا      إطالق القيام باطالق صواريخ بعيدة المدى، مقدرا أنها ستسبب خسائرا           
  .من رجاله

الرد اإلسرائيلي الفوري األسبوع الفائت، على اطالق صواريخ الغراد، عزز فرضيات الجهاد كونها لـم               
تخرج عن هذه التقديرات ولذلك استنتج الجهاد، على ما يبدو، أنه يـستطيع اإلسـتمرار فـي عـرض                   

ئيل تخطط سلفا، بأن تكون الضربة الخفيفـة األولـى          العضالت اإلستفزازي في الوقت الذي كانت اسرا      
للتضليل، تعقبها، كما يقول بن يشاي، الضربة الرئيسة التي وقعت أمس السبت، بعد ان تهيأت الفرصـة                 
االستخبارية والميدانية والتي اصابت وقتلت مجموعة من القادة العسكريين للجهاد وعلى رأسهم المبـادر              

  . الشيخإلطالق صواريخ الغراد أحمد
قرار تصفية رجال الجهاد جاء بعد إستخالص النتائج من التحقيق في العملية، التي وقعت على الحـدود                 
المصرية االسرائيلية، التي لم يتم فيها تصفية المخططين للعملية، رغما عن وجود انذار مسبق ومفـصل                

دوا العملية التي نفذت بأيدي بـدو       عن المكان والزمان وعن قادة لجان المقاومة الشعبية الذين بادروا وقا          
بتصفية قـادة العمليـة   " الشاباك"من سيناء،كم يدعي بن يشاي الذي يضيف،الجيش لم يستمع الى نصيحة           

قال ان تصفيتهم ممكنة وستؤدي الـى إحبـاط العمليـة، اال أن    " الشاباك"الذين جلسوا في غزة، علما أن      
  .صعيد وتوتر مع مصر وقد يحبط صفقة شاليطالجيش على ما يبدو اعتقد أن ذلك سيؤدي الى ت

  .علما ان قادة لجان المقاومة الشعبية االربعة قد تمت تصفيهم بعد ساعات من تنفيذ العملية
  .النتائج استخلصت وجرى تصفية رجال الجهاد خالل اعدادهم إلطالق صواريخ اضافية

ة ستنتهي ايضا، بعـد سـاعات اوايـام         بن يشاي يخلص الى نتيجة، ان التجربة علمتنا ان الجولة الحالي          
ويسود الهدوء بضعة أشهر أخرى ولكن األحداث الحالية تعلمنا، كما يقول، ضرورة إقامة جهاز إلسقاط               
الصواريخ واإلستعداد سياسيا وعسكريا لمعركة كبيرة إلقتحام قطاع غزة مرة اخرى، هذه المـرة مـع                

سياسي للخطر المتعاظم في القطاع، في هـذا        أهداف واضحة يتم في إطارها، عالج جذري، عسكري و        
السياق فإن الربيع العربي الذي يجعل الدول العربية منشغلة بقضاياها الداخلية ال يحمل مخاطرا فقط بـل                

  .فرصة سياسية وعسكرية، على حد قوله
  يديعوت

  30/10/2011، 48موقع عرب
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  اليوم التالي: الهجوم على ايران .61

  رونين بيرغمان
، سيقول صوت قائد سرب الطائرات الـصادر        »نعود الى قواعدنا  . ملت، كل المنشآت دمرت   المهمة اكت «

رئيس الوزراء، وزير الدفاع وقائد سـالح الجـو         . عن جهاز االتصال في مقر القيادة في وزارة الدفاع        
  .تماما ال. سيتبادلون بينهم نظرات مليئة بالرضى ولكن هم ايضا سيعرفون بأن هذه ليست نهاية القصة

كل من يعنى بمسألة اذا كان ينبغي قصف المنشآت النووية اليران يوافق علـى ان اسـتخدام الهجـوم                   
: العسكري العملي يجب أن يكون المخرج االخير، بعد أن تكون استخدمت كـل االمكانيـات االخـرى                

سرية لتشويش  العقوبات، النشاط المضاد لتصدير المعدات االمنية الى ايران، الضغط الدولي والعمليات ال           
  .المشروع النووي لنظام آيات اهللا

 تلك التي بعدها حتى الهجوم      –ال خالف في أن الخيار العسكري يجب أن يبقى حتى اللحظة االخيرة حقا              
الجدال بين المحافل المختلفة يتركز في مسألة هل وصـلنا          . الناجع لن يلحق بالمشروع ضررا ذا مغزى      

 ويعد  –حوال واضح للجميع بأن الهجوم ينطوي على مخاطرات هائلة          الى هذه اللحظة، ولكن في كل اال      
  .بسيناريوهات معقدة للغاية لليوم التالي

   سنوات4 – 3تأخير : الضرر للبرنامج النووي
 ونثـرت منـشآتها     1981لقد تعلمت ايران الدرس من القصف االسرائيلي على المفاعل في العراق في             

وتحمـى  . الى ذلك، ال يمكن أن نعرف كم منشأة نجحت فـي اخفائهـا            اضافة  . النووية في أرجاء الدولة   
المنشآت ببطاريات مضادة للطائرات تحرص طهران على تحسينها من يوم الى يوم، وبعـضها مبنيـة                

وحتى في المنشآت المعروفة ليس واضحا جزء من مبنى االنفاق، بحيث أنه حتى استخدام              . تحت االرض 
  .دتهاالقنابل العميقة ال يعد بإبا

. السرائيل قوة جوية محدودة، وليس في حوزتها حامالت طائرات        . يدور الحديث عن هجوم معقد للغاية     
 كيلو متر على االقل، ولهذا فهناك حاجة        1.500بين قواعد سالح الجو والمنشآت النووية االيرانية يفصل         

اذا ما وقعت، ستحتاج الى تزويد      المعارك الجوية،   . الى التزود بالوقود مرة واحدة في الطريق على االقل        
وكون الحديث يدور بالضرورة عن هجوم قصير، فانه سيكون ملزما بالتركيز علـى عـدد               . آخر للوقود 

  .صغير من المواقع
نقطة يميلون الى نسيانها هي أنه حتى القصف االكثر نجاحا لن يتمكن من شطب المعرفة التـي جمعهـا                   

حتى الهجوم الناجح يمكنه أن يعرقل المشروع       : في السطر االخير  . يالعلماء االيرانيون في المجال النوو    
في الساحة الداخلية االيرانية هناك من يعتقد أن هجوما على المنـشآت            . هذا كل شيء  .  سنوات 4 حتى   3

النووية سيرص الصفوف خلف قيادة الدولة ويعززها بعد الضربة التي تلقتها فـي االضـطرابات فـي                 
اضافة الى ذلك من المهم أن نتذكر بأن ايران وافقت على ان تطبق على نفسها ميثاقا                . السنتين االخيرتين 

هذه الرقابـة   . ومنشآتها العلنية توجد تحت رقابة االمم المتحدة      ) NPT(على منع انتشار السالح النووي      
ر لقـادة   تجعل االمور صعبة على ايران وتبطئها في طريقها نحو القنبلة، وهجوم اسرائيلي كفيل بأن يوف              

  .الحكم في طهران الذريعة لطرد المراقبين
  صواريخ وموجة ارهاب عالمية: هجوم مضاد
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صحيح ان منظومة الدفاع الجويـة      . من الصعب االفتراض بأن الهجوم سينتهي بصفر خسائر اسرائيلية        
الح  تشكل تحديا جديا لـس     SS22االيرانية ليست جيدة مثل تلك السورية، وليس لديها صواريخ من نوع            

ولكن رغم ذلك فإن مواقع النووي في ايران هي من االكثر تحصينا في العالم، وكميات               . الجو االسرائيلي 
  .هائلة من الصواريخ تحمي كل واحدة منها

الجمهور فـي اسـرائيل   . يحتمل سيناريو يضطر فيه طيارون اسرائيليون الى ترك الطائرات فوق ايران    
في االسر، ويمكن فقط التخمين ماذا سيحصل اذا وصل عـشرة           سيجد صعوبة في التصدي لسقوط جنود       

  .طيارين لنا الى غرف التحقيق لدى الحرس الثوري
، فإن ايران تعد كل الوقت بأن ترد بقـوة          2007خالفا لسوريا، التي لم ترد بعد قصف المفاعل في ايلول           
 عشرات من صواريخ شهاب     لدى ايران بضع  . اذا ما هوجمت، وينبغي االفتراض بأنها ستفي بهذا الوعد        

  .مجهزة برؤوس متفجرة تقليدية يمكنها أن تضرب اسرائيل كما يمكنها أن تستخدم حزب اهللا
 الف صاروخ، وقد اثبتت في الماضي بأن في وسعها شل الحياة فـي              50في حوزة المنظمة اللبنانية نحو      

التـي توجـد    (ا ان تستخدم حماس     واذا لم يكن هذا بكاف، فيمكن اليران ايض       . القسم الشمالي من الدولة   
فـي جهـاز    ). الذي تسيطر عليه بشكل كامل    (والجهاد االسالمي الفلسطيني    ) بشكل جزئي تحت إمرتها   

االمن توجد محافل تعتقد بانه مثلما لم ترد سوريا على سلسلة أعمال في نطاقها نسبت الى اسرائيل، هكذا                  
سوريا، كما يجدر   . ن يعتقد بأن العكس هو الصحيح     ولكن يوجد ايضا م   . ستتردد في الهروع لنجدة ايران    

  .بالذكر ال تزال العدو االقوى السرائيل
مئير دغان، رئيس الموساد السابق، حذر في كانون الثاني الماضي من اشتعال مع حزب اهللا ومع حماس                 

هاجمونـا  السوريون لن ي  «. بل انه قدر بأنه يحتمل ان تنضم سوريا الى القتال         . بسبب هجوم على ايران   
نحن سنرى هجوما كثيفا للصواريخ على الجبهة الداخلية لدولة اسرائيل، وفـي            «، قال دغان،    »بالدبابات

ما هي قدرة الدفاع االسرائيلية ضد مثل هذا الهجوم؟ أنا ال أعـرف             . خط الجبهة سيكون مواطنو الدولة    
  .»حلوال

 وايران في السنوات االخيرة عـشرات       فقد زرع حزب اهللا   . كما أن الرد كفيل بأن يتجاوز حدود اسرائيل       
 فـي  –الخاليا االرهابية الغافية في ارجاء العالم، مع مخططات لعمليات ضد اهداف اسرائيلية ويهوديـة   

اسرائيل تفعل كثير كي تحمي منشآتها واليهود في العالم، ولكـن  . حالة ثأر على ضربة للمشروع النووي 
قت كفيل بأن يؤدي الى موجة من العمليات االرهابية التي سـيكون            تفعيل تلك الخاليا الغافية في نفس الو      

  .من الصعب جدا وقفها
  شجب وقطع عالقات: الساحة الدولية

. العالم الغربي والعالم العربي من غير المتوقع أن يكونا متسامحين حيال هجوم اسرائيلي علـى ايـران                
 الذي من شأنه أن يمـس شـديد المـساس           العديد من الدول تحدثت منذ اآلن بشدة ضد مثل هذا الهجوم          

بالعالقات الخارجية السرائيل مع اوروبا وربما يؤدي الى قطع العالقات مع روسيا ومع الصين، اللتـين                
  .تقيمان عالقات طيبة مع ايران

لقد أوضحت الواليات المتحدة في االشهر االخيرة في اسرائيل بأنها تعارض الهجوم بشدة، واذا طلبـت                
واذا لم تطلب، فإن بانتظارها غضب اميركي       . ذن مسبقا بالهجوم، فإنها ستجد ردا سلبيا مطلقا       اسرائيل اال 

. بعد الفعل، على خلفية العالقات المعقدة على أي حال بين الدولتين وزعيميهما في الـسنوات االخيـرة                
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التي على أي   اضافة الى ذلك يوجد ايضا احتمال بضعضعة االستقرار الداخلي في دول عربية مختلفة، و             
  .حال وضعها مهتز، كنتيجة لرد الشارع على العملية االسرائيلية

  30/10/2011، يديعوت
 31/10/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
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