
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  

    
  

    
  

    
  
  
  

     " الوهم المتبدد"جلعاد شاليط من عملية
 "وفاء األحرار"صفقةالى
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            ٢ص                                                   ١٧/١٠/٢٠١١ االثنين :التاريخ

    :عملية الوهم المتبدد
 ١٤  دياً إسرائيلياً كتائب القسام وألوية الناصر وجيش اإلسالم ينفذون عملية مشتركة ويخطفون جن .٢
 ١٤  "م على مرحلتينستتو" أسيرة ٢٧صفقة شاليط تشمل ألف أسير و: مشعل .٣
 ١٥  "إسرائيل" صفقة تبادل األسرى مع إتمامكتائب القسام تعلن  .٤
 ١٧  وتتم وفق شروط ومعايير المقاومة" إنجاز تاريخي " تبادل األسرىصفقة: أبو عبيدة .٥
 ١٨  معارضة قوى إسرائيلية لهامن رغم على الن صفقة األسرى نتنياهو يدافع ع .٦
 ١٩  القائمة الرسمية والنهائية للدفعة األولى من األسرى المحررينحماس تعلن  .٧
    

   :المفاوضات حول عملية تبادل األسرى
 ١٩  ان االتصاالت متواصلةيقول عباس و" يلاسرائ" وجهود مصر تصطدم بموقفي حماس .٨
 ٢٢   وتدّمر منشآتها في غزة ..  تطلب وساطة تركيا"إسرائيل" .٩
 ٢٢  مشعل يبّدد من دمشق أوهام إسرائيل حول التبادل.١٠
 ٢٣   رة بين إسرائيل وحماس تتعدى قضية الجنديخبير فنلندي يسعى إلتمام صفقة كبي.١١
 ٢٣ بشأن الجندي األسير ولبلورة مقترحات فلسطينية لحل األزمة: جهود وساطة مصرية.١٢
 ٢٤   وحكومة الوحدةشاليطبحث تناول صفقة ي األسد ومشعل ويلتقيعمر سليمان .١٣
 ٢٥  ليطاجهود عربية واسبانية الطالق ش.١٤
 ٢٧   بنود وتحظى بموافقة الطرفينسبعة تتضمن شاليطالمبادرة المصرية الطالق .١٥
 ٢٩  حديث في القاهرة عن تقدم في قضية االسرى.١٦
 ٣٠  شاليطل تربط رفع الحصار بإطالق إسرائي.١٧
 ٣٠  وحدة وصفقة الجندي األسيرال معوقات تشكيل حكومة سليمانمشعل يبحث مع .١٨
 ٣٢  لقاء عباستثبيت الهدنة وسليمان تبادل األسرى ومع أولمرت يناقش .١٩
 ٣٢   شاليطكد وجود تقدم في موضوع يؤو الغيط أب.٢٠
 ٣٢  ليطا فلسطيني مقابل ش ١٠٠٠ إسرائيل مستعدة إلطالق سراح.٢١
 ٣٣ مشعل يربط صفقة شليط بافراج مصر عن نهرو مسعود: معاريف.٢٢
 ٣٣   تنتظر قبول حماسيطشالصفقة : مبارك.٢٣
 ٣٣ جهات فلسطينية خارجية أفشلت صفقة شاليط: السفير المصري لدى الواليات المتحدة.٢٤
 ٣٣  رئيس الوفد االمني المصري يناشد الفلسطينيين التزام الصمت على صفقة تبادل االسرى.٢٥
 ٣٤  سرى دون تعديالت كبرى األةن قائمأ للتفاوض بشادهاستعدتبدي احماس .٢٦
 ٣٤ وفد اسرائيلي اجتمع مع احد نواب حركة حماس برام اهللا.٢٧
 ٣٤  ءسماألاسرائيل تقر بحصول تقدم في قضية تبادل االسرى وبتسلمها قائمة با.٢٨
 ٣٦  "حماس"و" فتح"وضرورة الحوار بين ..  تتمسك بوساطة القاهرة"حماس".٢٩
 ٣٦   في السجون حماسإسرائيل تفاوض قيادات حركة.٣٠
 ٣٧  شاليطأبو زهري ينفي أي تفويض لقادة حماس في السجون إلدارة ملف .٣١
 ٣٧   حماس الطالق سراح شاليطىرامون يطالب المصريين بالتوسط لدحاييم .٣٢
 ٣٧  أولمرت أفشل صفقة شاليط: القاهرة.٣٣



  

  

 
 

  

            ٣ص                                                   ١٧/١٠/٢٠١١ االثنين :التاريخ

 ٣٨ "التنفيذية" بقائد في شاليطديختر يعرض تبادل .٣٤
 ٣٨  مصر تطمئن إسرائيل عن صحة شاليط.٣٥
 ٣٨  والحركة ترفض ربطها بشاليط.. حول التهدئة" إسرائيل"في القاهرة يناقش رد " حماس"وفد .٣٦
 ٤٠  شاليط أسيراً في المرحلة األولى من صفقة ٤٥٠ تعرض إطالق "إسرائيل".٣٧
 ٤١  بتحريرهم" حماس" أسرى ستطالب ١٠برز أ تنشر أسماء "نوتويديعوت احر".٣٨
 ٤٢  ليطااحتدام الجدل داخل حماس بشأن الوساطة المصرية في قضية ش": الشرق األوسط".٣٩
 ٤٣  ليطا فلسطيني مقابل ش١٥٠٠ حماس تطالب بإطالق سراح.٤٠
 ٤٣  وملتزمون بالوسيط المصري" مجمدة"صفقة شاليط : الزهار.٤١
 ٤٤ ليطا شروط الستئناف التفاوض حول شثالثة تضعحماس .٤٢
 ٤٤  في المفاوضات غير المباشرة حول صفقة شاليطحكومة االحتالل لم تكن جادة : النونو.٤٣
 ٤٤   بوساطة مصرية"إسرائيل" مع شاليط تؤكد استئناف مفاوضات صفقة حماس.٤٤
 ٤٥   السبب الرئيسي في إعاقة صفقة شاليط هو التراجع اإلسرائيلي عما اتفق عليها: الزهار.٤٥
 ٤٥   تنفي استعدادها لقبول شروط حماس لالفراج عن شاليط"إسرائيل".٤٦
 ٤٦   وافقت على المرحة األولى من صفقة األسرى" إسرائيل"مصر أبلغت حماس أن : المزيني.٤٧
 ٤٦  شاليطرة مع أي طرف إسرائيلي حول أبو عبيدة يرفض اجراء مفاوضات مباش.٤٨
 ٤٦  مصر قد تتخلى عن جهود صفقة تبادل األسرى: مبارك.٤٩
 ٤٧  ط لتحريك ملف شالي"إسرائيل"األوروبيون اتصلوا بنا بإيعاز من : قيادي في حماس.٥٠
 ٤٨  صفقة شاليط أفشلت جهودا أوروبية إلتمام "إسرائيل" :المزيني.٥١
 ٤٨  التطورات في المفاوضات إلطالق سراح شاليط إيجابية: كوشنير.٥٢
 ٤٨  ستستمر اياماً قبل الوصول الى نتيجة نهائيةحول شاليط المفاوضات : حماس.٥٣
 ٥١   أسيراتثالثة أسيراً فلسطينياً بينهم خمسينتواصالن التفاوض على " إسرائيل"وحماس .٥٤
 ٥١  تحول دون إنجاز صفقة التبادل" حماس"خالفات داخل : بيريز.٥٥
 ٥٢ فقة شاليط والحركة تتجه للموافقةالقيادات الرئيسية لحماس خارج ص: " األوسطالشرق".٥٦
 ٥٢   أسرى يعطلون صفقة شاليطعشرة :حماس.٥٧
 ٥٢   بقبول إبعاد أسرىط تربط صفقة شالي"إسرائيل".٥٨
 ٥٣  صفقة شاليطإشكينازي يتعرض الى انتقادات شديدة على خلفية تأييده .٥٩
  ٤٥ أن تكون مصر قد طلبت تأجيل صفقة شاليط تنفي الخارجية المصرية.٦٠
  ٤٥  ل األسرى ولن يكون هناك تنازل عن القائمةمشاورات بشأن صفقة تبادالل واُصتَ: حماس.٦١
 ٥٥  ط في شأن صفقة شالي"إسرائيل"اس تستخدم تكتيكاً تفاوضياً جديداً مع حم": الحياة".٦٢
 ٥٥   إلنجاز صفقة شاليطيقدم أي تنازالت أخرى لحماسنتنياهو لن : يديعوت أحرونوت.٦٣
 ٥٦  إسرائيل تتالعب في مفاوضات صفقة األسرى: مشعل.٦٤
 ٥٧  تراجعت عن صفقة شاليط ونتوقع انسحاب الوسيط األلماني"إسرائيل": أيمن طه.٦٥
 ٥٧  باراك اعطى موافقة على صفقة تبادل االسرى مقابل شاليط: "معاريف".٦٦
 ٥٨   ط بالقاهرة لبحث صفقة شاليجلعادعاموس .٦٧
 ٥٨    إلتمام صفقة شاليطنتنياهوحماس ترفض شروط .٦٨



  

  

 
 

  

            ٤ص                                                   ١٧/١٠/٢٠١١ االثنين :التاريخ

 ٥٩  "شاليط" حماس ألجل لقاء يعرض يشاي.٦٩
 ٥٩   في السجون اإلسرائيلية"القسام"وأسرى " الشاباك" بين مفاوضاتال  :حماس.٧٠
 ٦٠    األلماني والفرنسي في القاهرة إلتمام تبادل األسرىالمبعوثان": المصريون".٧١
 ٦٠  صفقة األسرى على حالها ومصر استعجلت اتهام المقاومة: مشير المصري.٧٢
 ٦١  صر ولن ينقل لقطر سيبقى في يد مشاليطملف : البردويل.٧٣
 ٦٢    شاليطمفاوضاتنتنياهو يؤكد تجدد .٧٤
 ٦٢  نتنياهو يخيب أمل المخابرات األلمانية حول صفقة تبادل األسرى: ألمانيا.٧٥
 ٦٣  ظنا منها اننا سنرضخ للرأي العام اليط رفضت تقييد مطالبها بصفقة شحماس: ديسكين.٧٦
 ٦٣   "صفقة شاليط"وفد من قيادة حماس يتوجه للسودان إلجراء محادثات حول : اإلذاعة العبرية.٧٧
 ٦٤   شارك في مؤتمر القدس بالخرطوميحماس وفد من .٧٨
 ٦٤  الخالف مع حماس بشأن تبادل األسرى يتمحور حول المكان: مصادر إسرائيلية.٧٩
 ٦٥   أسير خطير مقابل شاليط١٠٠حماس تريد اإلفراج عن أكثر من  :نتنياهو.٨٠
 ٦٥   القاهرة لبحث ملف شاليطفيوفد حماس ": معاريف".٨١
 ٦٥  الجعبري في القاهرة وأنباء عن دور مصري في صفقة شاليط": الحياة".٨٢
 ٦٥  "إسرائيل"حماس وحركة مصر تتوسط لتبادل أسرى بين : هآرتس.٨٣
 ٦٦   "إسرائيل" صفقة شاليط جاهزة للتنفيذ خالل ساعات و":المصريون.٨٤
 ٦٧  والتفاوض مستمر لحلحلة عقدة اإلبعاد..  على نار حاميةشاليطصفقة ": الحياة".٨٥
 ٦٧  النباء التي تحدثت عن اتفاق وشيك لصفقة تبادل اسرى انفيت" إسرائيل".٨٦
 ٦٧  مرزوق يتسلم ملف شاليط وأب: البيان.٨٧
 ٦٨   تمر في مرحلة حساسةطصفقة شالي: مصادر إسرائيلية.٨٨
 ٦٨   أعوامخمسةالصليب األحمر حاور حماس حول شاليط على مدى  : اسرائيليةإذاعة.٨٩
 ٦٩   اختراق في مفاوضات صفقة شاليطإلحداث جهود تركية :"يومال إسرائيل".٩٠
 ٦٩  "إسرائيل"والتفاصيل الكاملة لمفاوضات صفقة التبادل المتعثرة بين حماس .٩١
 ٧٠   جلعاد يبحث مع المسئولين المصريين ملف شاليط واألحداث األخيرة بالعريشعاموس.٩٢
 ٧١   سرائيليينإالسجون التقت محاورين بقيادات عسكرية وسياسية لحماس : حسن يوسف.٩٣
 ٧١   في مصر لمناقشة المصالحة الفلسطينية وإلطالق سراح شاليط جلعاد:"هآرتس".٩٤
 ٧١   إلنجاز صفقة األسرى"إسرائيل" مكوكية وغير مباشرة بين حماس ومصر تقود مفاوضات.٩٥
 ٧٢  طمشعل في القاهرة اليوم وبوادر حلحلة في صفقة شالي: الحياة.٩٦
 ٧٣  شاليط نتنياهو بات يقبل بشروط حماس لإلفراج عن:  إسرائيليةمصادر.٩٧
 ٧٤  "ليونةً" من صفقة شاليط يشهد "إسرائيل"موقف : حمدانأسامة .٩٨
 ٧٤  "حلول وسط" وتعمل على بلورة  إلى أجل غير مسمىصر ترجئ مفاوضات األسرىم: الحياة.٩٩
 ٧٥  لف المصالحة الفلسطينيةمشعل يبحث مع رئيس المخابرات المصرية م١٠٠
 ٧٦  البرغوثي يكشف تفاصيل مثيرة حول صفقة شاليطاألسير عبداهللا ١٠١
 ٧٨   مستعدة لإلفراج عن ألف فلسطيني"إسرائيل": والد شاليط١٠٢
 ٧٨  وضات بشأن صفقة تبادل األسرىحماس تنفي أنباء سير المفا١٠٣



  

  

 
 

  

            ٥ص                                                   ١٧/١٠/٢٠١١ االثنين :التاريخ

 ٧٩  يطمبعوث ألماني في مصر لتفعيل صفقة شال١٠٤
 ٧٩  الجهود متوقفة في صفقة تبادل األسرى: حمدانأسامة ١٠٥
 ٧٩  ت الماراثونية لصفقة األسرىرسالة من حماس كانت المدخل للمفاوضا: "يديعوت"١٠٦

    
    :موقف حركة حماس والفصائل الفلسطينية

 ٨١ التي نفذت انتقاما إلغتياله أبو سمهدانة خطط لعملية كير شالوم.١٠٧
 ٨٣   أسر الجندّي الصهيوني مشروع: حماس.١٠٨
 ٨٣    الى مصر او فرنساشاليطلفلسطينيون يناقشون صفقة لتسليم ا.١٠٩
 ٨٤   الجندي االسرائيلي وحراسه معزولون تماماً عن العالم.١١٠
 ٨٥  شاليط بغزة وعمليات ذكية بالقريب والضيف بصحة جيدة: المتحدث باسم كتائب القسام.١١١
 ٨٦   ينفي وجود تنسيق مع حزب اهللا بشأن الجنود األسرىالمزيني.١١٢
 ٨٧  بالتفرد بملف شاليط  لهاحماس ترفض اتهامات جيش اإلسالم.١١٣
 ٨٧   فلسطيني٥٠٠ ت حياةعملية خطف شاليط  كلف :دحالن.١١٤
 ٨٧  أسير من سجون االحتالل١٤٥٠لن يفرج عن شاليط إال مقابل : لجان المقاومة.١١٥
 ٨٨  أسماء عشرات األسرى الواردة في قائمة المطلوب إطالقهم.١١٦
 ٨٩   رى القدامىجميع الفلسطينيين إلى التمسك بمطلب اإلفراج عن األس يدعو سعدات .١١٧
 ٩٠ طشاليل الفصائل اآلسرة لمطالب  سترضخإسرائيل: البردويل.١١٨
 ٩٠  نستنكر تعطيل صفقة شاليط مقابل الدوالرات: فتح.١١٩
 ٩٠  طاف القيادي المهاوش بعد اختط تنقل شالي"حماس": القناة الثانية اإلسرائيلية.١٢٠
 ٩٠  طسجون إلى غزة مقابل اإلفراج عن شاليال من ىسراألرفض نقل ت الفصائل الفلسطينية.١٢١
 ٩١   ووقف الصواريخط شاليإلطالق وحديث عن صفقة .. مشعل في دمشقيلتقيكارتر .١٢٢
 ٩٣  "حماس"مقترحات كارتر ال ترقى إلى متطلبات : نزالمحمد .١٢٣
 ٩٤   لن نطلق شاليط إال بشروطنا: سعيد صيام.١٢٤
 ٩٤  حماس تنفذ وعدها لكارتر وتوصل رسالة من شاليط لعائلته.١٢٥
 ٩٥   لم تطلب من فرنسا الوساطة التمام صفقة األسرى" حماس ":أسامة حمدان.١٢٦
 ٩٦   عاما٢٠ًاألسرى التي تزيد مدة محكوميتهم عن إال بكل  لن يطلق سراح شاليط :حمدان.١٢٧
 ٩٦  ال أحد في حماس يعلم مكان وال وضع شاليط غير المجموعة التي أسرته: الزهار.١٢٨
 ٩٦   وكارتر يبحثان في دمشق ملفي شاليط والتهدئة مشعل .١٢٩
 ٩٧  حماس خمس نقاط تعرقل.. نا يؤكد أن صفقة شاليط لن تتم إال باالستجابة لمطالبشعلم.١٣٠
 ٩٨ ون أحالم التميميحماس لن توافق على صفقة شاليط بد: الرشق.١٣١
 ٩٨  بفتح المعابر مقابل زيارة شاليط إسرائيلياًماس ترفض اقتراحاًح": الشرق األوسط".١٣٢
 ٩٩  موضوع شاليط مرتبط بقضية األسرى وليس بحصار غزة: أبو مرزوق.١٣٣
 ٩٩  لد شاليط للضغط على حكومته إلتمام صفقة األسرى تدعو واحماس.١٣٤
١٠٠    شارك في خطف شاليط"جيش اإلسالم"من  صرنعاستشهاد ": القدس العربي".١٣٥
١٠٠  ه تمدد اعتقال"إسرائيل"وأبو سيسي ينفي عالقته بقضية شاليط وحماس .١٣٦



  

  

 
 

  

            ٦ص                                                   ١٧/١٠/٢٠١١ االثنين :التاريخ

١٠١  "ثمن"إثبات حياة شاليط بـ: المقاومةلجان .١٣٧
١٠١   المضربيناألسرىتبادل ستحقق مطالب الصفقة : صالح العاروري.١٣٨
١٠١   األسرىمشعل بحث مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية سبل تنفيذ صفقة تبادل.١٣٩
١٠٢  "إسرائيل"من مطالبها في صفقة التبادل مع % ٧٥حماس حققت : هنية.١٤٠
١٠٢  التزام إسرائيلي واضح بعدم استهداف أي من األسرى الذين سيفرج عنهم: حمدانأسامة .١٤١
١٠٣   يتم تنفيذها بعد شهرين" التبادلصفقة الثانية من حددنا معايير المرحلة : الرشق.١٤٢
١٠٣   أسيرا٤٥٠شاليط يسلم الثالثاء لمصر بالتزامن مع إطالق : أبو مجاهد.١٤٣
١٠٤  حماس تنشر أسماء عدد من األسرى الذين سيفرج عنهم ضمن صفقة التبادل.١٤٤
١٠٤  تبادل األسرىسهَّل إنجاز صفقة " مبارك"ُسقوط : حماس.١٤٥
١٠٤   مقابل رفع حصار غزةشاليطرفضنا عرضاً من عباس بتسليم : الزهار.١٤٦
١٠٦  ىمشعل يشيد بدور المخابرات المصرية في إنجاح صفقة تبادل األسر.١٤٧
١٠٦   المفرج عنهم في إطار صفقة شاليط دول ستستضيف المبعدينثالث: "الحياة"أبو مرزوق لـ.١٤٨
١٠٨  "األسيرات التسع جزء من الصفقة"..ال وجود لمعيقات تعترض صفقة التبادل": العاروريصالح .١٤٩
١٠٨  ال علم لي وال لقيادة الحركة األسيرة بصفقة التبادل: مروان البرغوثي.١٥٠

    
    :الموقف الفلسطيني الرسمي

١٠٩   ال رابط بين أسرى لبنان وفلسطين: أبو مازن.١٥١
١٠٩ صفقة األسرىعلى حماس أن تتحدث بوضوح أكثر عما يدور في : قراقع.١٥٢
١٠٩ لن اتمكن من االفراج عن شاليط ال خالل ايام وال خالل اسابيع: عباس.١٥٣
١١٠  شاليطفي اعقاب اسر " كتائب القسام "ت تجسسالسلطةجهزة أ :صيام.١٥٤
١١١ شاليط ببحث امكانية زيارة هنية يعد الصليب األحمر.١٥٥
١١٢  شاليطوزارة الداخلية تكشف عن اعتقال أخطر شبكة عمالء كانت تبحث عن : غزة.١٥٦
١١٢   من اولمرت عدم اطالق سراح سجناء من حماس مقابل شاليط طلب عباس":االندبندت".١٥٧
١١٢   نتنياهو في رسالة إتمام صفقة شاليطناشدعباس ي": معاريف".١٥٨
١١٣   بهدف معرفة مكان شاليط يفشل مخططاً الختطاف قيادي من القسام الداخليمنجهاز األ: غزة.١٥٩
١١٤   المجتمع الدولي إلى حماية األسرىويدعو" طقانون شالي "على "الكنيست" يدين مصادقة بحر.١٦٠
١١٤  ليطا شإلطالق  وحيداً يطالبون باعتماد الخيار العسكري سبيالً"إسرائيل"جنراالت في ": معاريف".١٦١
١١٤  مطالبة عباس بإطالق سراح الجندي اإلسرائيليماس تستهجن ح.١٦٢
١١٥   تتم صفقة تبادل أسرى مشرفةحتىشاليط سيظل أسيرا : بحر.١٦٣
١١٥    "شاليط" تطالب حماس برفع سقف مطالبها في صفقة وزارة األسرى بحكومة غزة .١٦٤
١١٦   يخرج شاليط إال بصفقة مشرفةلن و ..المقاومة لن تخذل ذوي األسرى: هنية.١٦٥
١١٧   أسير أالف٨أظهرنا تعاطفاً مع عائلة شاليط عندما أسر، ولكن أيضا نحن لدينا : عباس.١٦٦
١١٧   تستأنف حمالت البحث عن شاليط بعروض مالية لسكان غزة"إسرائيل"حكومة غزة بمصادر .١٦٧
١١٧  السلطة لم تعلم بتفاصيل صفقة التبادل حول األسرى: قراقع.١٦٨
١١٨  "مستغرب"عن تحرير كبار القادة وتوقيتها " عجزت"صفقة التبادل : نمر حّماد.١٦٩
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    :التحركات والمواقف الشعبية الفلسطينية

١١٨   شاليط فلسطينياً قتلوا منذ اختطاف ١٧٠.٢٩٠
١١٨   يطالبون بعدم استثناء أبنائهم من أي صفقة تبادل ٤٨أهالي معتقلي .١٧١
١١٩    ووالد شاليط"حماس" يتوسط بين عضو كنيست عربي.١٧٢
١١٩  ٢٠٠٠ شهيدا منذ انتفاضة ٥٤٢١: لسطينيةإحصائية ف.١٧٣
١١٩  ضمن ملف شاليط "اسرائيل"المطالبة بوضع قضية جثامين الشهداء المحتجزة لدى .١٧٤
١٢٠  فروانة يطالب بإدراج األسير السعودي ضمن صفقة شاليط.١٧٥
١٢٠   يمنع العودة إلى المفاوضات ما لم يتم إيجاد حلول عملية لقضية األسرىبقانونطالب ي أحرار مركز.١٧٦
١٢٠  "إسرائيل"يؤيدون المفاوضات المباشرة مع % ٥٦.٧: "جامعة النجاح"لـاستطالع .١٧٧
١٢٢  االحتالل يطبق قانون شاليط على األسرىتؤكد أن األسرى  الوطنية العليا لنصرة اللجنة.١٧٨
١٢٢   يطالبون بإدراج أسمائهم ضمن صفقة تبادل شاليط٤٨أسرى من أراضي .١٧٩
١٢٣   بطرح قضيتهم مبعدو كنيسة المهد يناشدون حماس وآسري شاليط.١٨٠
١٢٣  "زوال االحتالل"الحل الجذري لقضية األسرى و... ٢٠١١أوباما أوقح شخصية لعام : صالحرائد .١٨١
١٢٣  على سلم األولويات" قدامى األسرى"فروانة يدعو آسري شاليط وضع قضية .١٨٢
١٢٣  أسيراً منذ ما قبل أوسلو ٣٩س في سجون االحتالل بينهم  أسيراً من القد٢٥٠: فروانة.١٨٣
١٢٤  أجواء فرح في غزة تشوبها غصة لعدم إطالق سعدات وقياديين في حماس.١٨٤
١٢٥ ي أسرى غزةألهال  وافقت على إعادة برنامج الزيارات"إسرائيل": ضمن بنود صفقة تبادل األسرى.١٨٥
١٢٥  ترحب بصفقة تبادل األسرى وتعتبرها إنجازاً وطنياً كبيراً: "شاهد".١٨٦
١٢٥   تبادل األسرى يفقد حصار غزة مبرراته:المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان.١٨٧
١٢٥  بون بإطالق سراح آالف األسرى دون أسر إسرائيليين وصفقات تبادل يطال٤٨فلسطينيو .١٨٨

   
   :الموقف اإلسرائيلي

 ١٢٦  "أسر الجندي اإلسرائيلي"ردود الفعل اإلسرائيلية والفلسطينية بعد عملية كيرم شالوم .١٨٩
 ١٢٩  ض الطالق سراح الجندي األسير اسرائيل لن تتفاو: اولمرت.١٩٠
 ١٢٩   وزيرا ونائبا ومسؤوال من حماس في الضفة الغربية٦٤اعتقال .١٩١
 ١٣١  يستبيح غزة بتواطؤ أمريكياالحتالل .١٩٢
 ١٣٥  إسرائيل تبحث عن مدبري الوهم المتبدد.١٩٣
 ١٣٥    شاليطبيرتس يدعو إلى التفاوض مع سوريا مقابل مساعدتها على إطالق .١٩٤
 ١٣٥   مقابل شاليط أنا على استعداد لإلفراج عن أسرى كثيرين: أولمرت.١٩٥
 ١٣٦  يد فتح باب المفاوضاتليط يعاإطالق ش:  وبيرتسزبيري.١٩٦
 ١٣٦  إسرائيل ترفض إطالق سراح أسرى الداخل السياسيين.١٩٧
 ١٣٧  شاليطصفقة  إلكمال إلى غزةتطالب مصر بعودة وفدها األمني " إسرائيل".١٩٨
 ١٣٧  ترفض" حماس"و.. شاليطالق البرغوثي مقابل  يدعو إلى إطاليعيزربن .١٩٩
 ١٣٨ ن ماليين دوالر لمن يزوده بمعلومات عن أسرى ومفقودين اسرائيليي١٠ يرصد الموساد.٢٠٠
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 ١٣٨  شاليط إسرائيلية إلى مبارك تتناول اإلفراج عن رسالة.٢٠١
 ١٣٨  طتعترف بفشلها مخابراتياً السترجاع شالي" إسرائيل".٢٠٢
 ١٣٨  ترقية الجندي المأسور في غزة جلعاد شاليط إلى درجة رقيب أول.٢٠٣
 ١٣٩   شريكاالعتراف بإسرائيل وإطالق سراح شاليط يحول حماس من عدو إلى: سشبيبة ميرت.٢٠٤
 ١٣٩  حماس نسفت نظرية بن غوريون وحقّقت التعادل بعد حزب اهللا: قيادة الجيش اإلسرائيلي.٢٠٥
 ١٤٠  فتح معبر رفح مرتبط بإطالق شاليط:  لمباركأولمرت.٢٠٦
 ١٤٠   اليوم ستجعلنا ندفع ثمنا باهظا إلطالق سراح شاليط حزب اهللامععملية التبادل : شالوم.٢٠٧
 ١٤٠   ط لتعديل معايير اإلفراج عن أسرى مقابل شالي وزاريةلجنة.٢٠٨
 ١٤٠  شاليط والجيش ينفي أقواله تعلم مكان الجندي "اسرائيل"أشكنازي يؤكد أن .٢٠٩
 ١٤١   من موراتينوس مناقشة ملف شاليط في سوريايطلببيريز .٢١٠
 ١٤١   أسيرا ٤٥٠ لوضع معايير إطالق سراح أسرى تصادق على  اإلسرائيليةاللجنة الوزارية.٢١١
 ١٤١  أسر شاليطة حماس خطف جندي قبل ساعات من  الشاباك كان على علم بني:"معاريف".٢١٢
 ١٤٢  يجب تنفيذ صفقة التبادل وإال سندفع ثمناً باهظا: بيلين.٢١٣
 ١٤٢   لن تفرج عن أسير واحد وحماس ستتلقى ضربات موجعة"إسرائيل": باراك.٢١٤
 ١٤٣   عن شاليط يجب استهداف قيادات حماس في القطاع عسكرياًلإلفراج: نائب عن الليكود.٢١٥
 ١٤٣  ليفني ترفض التراجع عن أقوالها بأنه ليس باإلمكان دائما إطالق سراح جنود ٍإسرائيليين.٢١٦
 ١٤٤  رتفاع والعدد مرشح لال جريح٩٠٠ شهيداً و٢٨٥ ...واصل ضرب غزةتطائرات االحتالل .٢١٧
 ١٤٥  وإطالق سراح شاليط .. وقف الصواريخ:  تضع شروطاً لوقف العدوان على غزة ليفني.٢١٨
 ١٤٦  الفلسطينيين إذا تمت صفقة التبادل سأصدر عفوا عن األسرى: بيريز.٢١٩
 ١٤٦   يحذر من انتفاضة ثالثة محتملة إذا ُأطلق البرغوثي وأسرى كبار"شاباكال".٢٢٠
 ١٤٨   بهدف معرفة مكان شاليطيفشل مخططاً الختطاف قيادي من القسام منجهاز األ :غزة.٢٢١
 ١٤٩   منازلهم في الضفةإلى"  قتلوا يهودانفلسطينيي" لن تسمح مطلقا بعودة "إسرائيل ":نتنياهو.٢٢٢
 ١٤٩  ليط ا شإلرجاعالخيار العسكري الطريقة الوحيدة : عوزي ديان.٢٢٣
 ١٤٩  "ةسحب المواطن" و"اليطقانون ش"بالقراءة التمهيدية مشروعي ّر الكنيست يق.٢٢٤
 ١٥٠  "شاليط"فتح بعض المعابر مع غّزة مقابل زيارات شهرية لـ: تل أبيب.٢٢٥
 ١٥٠   هي التي تعاني اليوم من الحصار وليس حماس"إسرائيل": بن أليعازر.٢٢٦
 ١٥١  وال نكتفي بالمفاوضات.. حرير شاليطندرس وسائل أخرى لت: نتنياهو.٢٢٧
 ١٥١  غالبية إسرائيلية تؤيد إطالق أسرى فلسطينيين قتلوا إسرائيليين مقابل شاليط:استطالع.٢٢٨
 ١٥٢   شهادات جنود إسرائيليين: عملية الوهم المتبدد.٢٢٩
 ١٥٢  جنراالت إسرائيليون يطالبون نتنياهو بالرضوخ لمطالب حماس لإلفراج عن شاليط.٢٣٠
 ١٥٣  األصعب في جيش االحتالل" األسر"تدريبات ": يديعوت.٢٣١
 ١٥٤  ضباط يتهمون نتنياهو بالفشل بإدارة مفاوضات صفقة األسرى": هآرتس".٢٣٢
 ١٥٤  مقابل شاليط" ايديهم ملطخة بالدماء"يتوجب االفراج عن اسرى : موفاز.٢٣٣
 ١٥٥   الذي يحرم األسرى من حقوقهم"ليطاش"نتنياهو يجمد قانون .٢٣٤
 ١٥٥  سرية لتحرير شاليطالجيش اإلسرائيلي يبحث خططا : أشكنازي.٢٣٥
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 ١٥٥  إلعادة شاليط" حاسم" ضابطاً إسرائيلياً يطالبون نتنياهو باتخاذ قرار ٥٨": يديعوت".٢٣٦
 ١٥٦   الحكومةمهملة ولم تعّد من أولويات" شاليط"قضية ": الشاباك"الرئيس األسبق لـ.٢٣٧
 ١٥٦  فاتورة شاليط ستزداد كلما مر الوقت.. سأكون ثالث رئيس يحقق سالم مع العرب: موفاز.٢٣٨
 ١٥٧  ليط والقبول بمطالب حماس لن يؤثر على موازين القوىاإتمام صفقة ش :دراسة.٢٣٩
 ١٥٩  اختطفت أبو سيسي بحثًا عن شاليط " لإسرائي: "مجلة دير شبيغيل.٢٤٠
 ١٥٩  لنتنياهو" حيلة إعالمية"ال يملك معلومات عن شاليط واختطافه " أبو سيسي: "هيئة إسرائيلية.٢٤١
 ١٦٠  إخفاء شاليط باهية أبرز معطيات النجاح األمني لحماس الدقة المتن : اإلسرائيليةاالستخبارات.٢٤٢
 ١٦١   بأي ثمنشاليطقادة إسرائيليون سابقون يدعون إلتمام صفقة .٢٤٣
 ١٦١  شاليط في استعادة  يطلب مساعدة زوجة ساركوزي نتنياهو.٢٤٤
 ١٦١  إلفراج عن شاليط ديسكين يطالب مصر با: معاريف.٢٤٥
 ١٦٢  صرفنا عشرات الماليين لمعرفة مكان شاليط دون جدوى: مسؤول أمني إسرائيلي.٢٤٦
 ١٦٢  استعادة شاليط بأشكنازي يقر بفشله .٢٤٧
 ١٦٣  نه اليوجد طريق آخر لتحرير شاليط  أل..سرىأيجب االفراج عن : فلنائي.٢٤٨
 ١٦٣  ا إلطالق سراح شاليطباراك يطالب بتدخل فرنس.٢٤٩
 ١٦٣  نتنياهو يطالب عباس بالضغط على حماس إلطالق سراح شاليط.٢٥٠
 ١٦٤  ضاء الكنيست اإلسرائيلي إلطالق سراح شاليطمبادرة جديدة من قبل أع.٢٥١
 ١٦٤  ليفني ترفض التوقيع على عريضة إلطالق سراح شاليط.٢٥٢
 ١٦٥   لفحص الجهود المبذولة إلطالق سراح شاليطاغانتس يشكل طاقم: هآرتس.٢٥٣
 ١٦٥  نواب بالكنيست يطالبون نتنياهو بالموافقة على شروط حماس لإلفراج عن شاليط.٢٥٤
 ١٦٥ الجيش ملزم باإلفراج عن شاليط: رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي.٢٥٥
 ١٦٥  ئيلية لهامعارضة قوى إسرامن رغم على النتنياهو يدافع عن صفقة األسرى .٢٥٦
 ١٦٦  ذ أي اغتياالت في صفوف األسرى المحررينيتنفعدم تتعهد ب" إسرائيل".٢٥٧
 ١٦٦  "مخاطر عديدة"وينطوي على " صعب"تبادل األسرى مع حماس قرار : باراك.٢٥٨
 ١٦٧  بعد عودة شاليط لبحث منع تكرار حوادث االختطاف" نقاش مستفيض "ليفني تدعو إلى.٢٥٩
 ١٦٧  الحكومة اإلسرائيلية توافق بأغلبية ساحقة على صفقة تبادل األسرى مع حماس.٢٦٠
 ١٦٧  لية لخطف إسرائيليينوتنذر بعمليات مستقب" تصّعد اإلرهاب"صفقة التبادل : النداو.٢٦١
 ١٦٧  البرغوثي ليسوا ضمن قائمة األسرىومروان سعدات : رئيس الشاباك .٢٦٢
 ١٦٨  عباس  شاليط االنتقام من بصفقةنتنياهو أراد : مصادر إسرائيلية.٢٦٣
 ١٦٨   في أسوأ حال"إسرائيل"فقة شاليط تظهر ص: ائيليونمسؤولون إسر.٢٦٤
 ١٦٩  لقوة الردع اإلسرائيلية" ضربة قاضية "شاليطصفقة : رئيس مستوطنات الضفة.٢٦٥
 ١٦٩  الحرب مع حماس لم تنته: وزير إسرائيلي.٢٦٦
 ١٦٩   جاء للتغطية على فشلهالصفقة شاليطتأييد المخابرات العامة : تحليل.٢٦٧
 ١٧٠  الضفة والمبعدينبقيود شديدة على تحركات األسرى ..يكشف تفاصيل صفقة شاليط" الشاباك".٢٦٨
 ١٧١  في صفقة شاليطبيريز يشكر مصر وألمانيا وتركيا على دورها .٢٦٩
 ١٧١  روا فك أسريسأحاكم القادة الذين أخّ: شاليطجلعاد .٢٧٠
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 ١٧٢  بأسماء األسرى المنوي اإلفراج عنهموزارة القضاء اإلسرائيلية تقرر نشر قائمة .٢٧١
 ١٧٢  عباس  شاليط االنتقام من بصفقةنتنياهو أراد : مصادر إسرائيلية.٢٧٢
 ١٧٣  اتصاالت سرية بين غازي حمد وباسكين حول صفقة شاليط: اإلذاعة اإلسرائيلية.٢٧٣
 ١٧٣  وضع معايير جديدة لمواجهة حاالت اسر جنود في المستقبلباراك يدعو ل.٢٧٤
 ١٧٤  ليط يؤكد أنه لن يعود للخدمة العسكرية بعد إطالق سراحه ألنه ال يوجد جندي محصناش.٢٧٥
 ١٧٤  حماس عاملت شاليط  بشكل ممتاز: التلفزيون اإلسرائيلّي.٢٧٦
 ١٧٤  وتعّده معاقاً عسكرياًئ شاليط كافتلجنة الخارجية واألمن في الكنيست .٢٧٧
 ١٧٥  تحرير شاليط بعملية عسكرية كان مستحيال: رئيس الموساد.٢٧٨
 ١٧٥   شاليط على صفقةتوافق "إسرائيل" جعلتموافقة حماس على إبعاد األسرى ": هآرتس".٢٧٩

   
   : اإلسرائيليةالتحركات والمواقف الشعبية

 ١٧٦   مشكلة إسرائيل ال تَُحل على حساب األسرى : شاليطوالد .٢٨٠
 ١٧٦    يطلبان تدخالً فرنسياشاليطوالدا .٢٨١
 ١٧٦  ليط ينتقد موقف أولمرت من إطالق نجلهاوالد ش.٢٨٢
 ١٧٧  يتراجع عن موقفه" الشاباك" وضغوط شعبية على أولمرت بشأن شاليط.٢٨٣
 ١٧٧ الجهور اإلسرائيلي منقسم بشأن إطالق سراح شاليط : استطالع.٢٨٤
 ١٧٨  ليط ينصبون قفصا أمام بيت باراكاأصدقاء ش.٢٨٥
 ١٧٩   بالمئة من اإلسرائيليين موافقون على تنفيذ صفقة شاليط٥٢: استطالع.٢٨٦
 ١٧٩  آالف االسرائيليين يتجمعون في القدس تضامناً مع أسرة الجندي شاليط.٢٨٧
 ١٩٧   دثات سالم مع الفلسطينيينمن اإلسرائيليين يؤيدون إجراء محا% ٧١.٥:استطالع .٢٨٨
 ١٨٠   يوم على وقوع جلعاد في األسر بغزة١٥٠٠: عائلة شاليط.٢٨٩
 ١٨٠  عائلته تُنظم التظاهرة تلو األخرى للضغط على نتنياهووشاليط يحتفل بعيد ميالده الخامس .٢٩٠
 ١٨١  مظاهرة إسرائيلية أمام منزل نتنياهو للمطالبة بإطالق سراح شاليط.٢٩١
 ١٨١  بيته بسالم دون قرار شجاع منكلاصح من نومك ألن جلعاد لن يعود : والدة شاليط لنتنياهو.٢٩٢
 ١٨٢  "شاليط" إلطالق "إسرائيل"مظاهرة مليونية في .٢٩٣
 ١٨٢  ليط تشكو حماس لمحكمة الهاياعائلة ش.٢٩٤
 ١٨٢  قتل عناصر حماس ال يعيد شاليط: عائلة شاليط.٢٩٥
 ١٨٣  جلعاد مقابل ضرار: فيرونيكا أبو سيسيوالد شاليط ل.٢٩٦
 ١٨٣  فراج عن شاليط لإل"اجراءات شجاعة" بـتطالب نتنياهو في القدس ة إسرائيليةظاهرت.٢٩٧
 ١٨٣  لسلطة الفلسطينيةل المساعدات المالية يدجمبتلكونغرس ا  تطالبعائلة شاليط: معاريف.٢٩٨
 ١٨٣   مطالبين بإنجاز صفقة التبادلذوو شاليط يتظاهرون أمام مكتب نتنياهو.٢٩٩
 ١٨٤  بقاء شاليط في األسر يحدث خلال في عالقة الجنود اإلسرائيليين بجيشهم":جد شاليط".٣٠٠
 ١٨٤   تضامنا مع األسير شاليط"يوم الغفران"ساعة واحدة لصيام إضافة : حركة إسرائيلية.٣٠١
 ١٨٤   صعباً يوما١٩٣٥ًهذا يوم رمزي بعد : عائلة شاليط.٣٠٢
 ١٨٥  الصحف اإلسرائيلية ترحب باتفاق شاليط مع تحفظات.٣٠٣
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 ١٨٥  لصفقة األسرى تتظاهر رفضا اإلسرائيليينعائالت القتلى .٣٠٤
   

   :ربي واإلسالميالموقف الع
 ١٨٥  تهدد مشعل باالغتيالوإسرائيل اإلسرائيلي سراح الجندي إلطالق يتوسط األسد.٣٠٥
 ١٨٦   يجب تكريس وقت كبير لعملية السالم دون النظر ألحداث غزة : مبارك.٣٠٦
 ١٨٧   ال يجب أن تكون شرطاً لفك الحصارقضية شاليط: مصر.٣٠٧
 ١٨٧   اليط في صفقة ش"إسرائيل " تدرج أسماء األسرى األردنيين لدى"حماس: "ميسرة ملص.٣٠٨
 ١٨٨  "شاليط" هنية يبدي استجابته لشمول األسرى األردنيين في صفقة :نواإلخوان المسلم.٣٠٩
 ١٨٨   لشروط صفقة االسرىإذا لم تستجب لقادتها "سرائيلإ"ر حماس من اغتيال مصر تحذّ.٣١٠
 ١٨٩  "شاليط"عدم ارتياح مصري لدخول قطر على خط قضية : القطرية "العرب".٣١١
 ١٨٩   عن شاليطأفرجتبع العالقات معها في حال  ستطبأنها حماس أبلغتمصر : بيلين.٣١٢
 ١٨٩  بإطالق سراح شاليط" يوسي بيلين"عمر سليمان تعهد لـ : يديعوت أحرنوت.٣١٣
 ١٩٠  ط توحيد السلطة وإطالق شاليقبل إعادةفتح معبر رفح  لن تعيد مصر.٣١٤
 ١٩٠  غلعاد شاليط بخير وصفقة تبادل األسرى تأخذ وقتاً: مبارك.٣١٥
 ١٩٠  يقال إن لديه معلومات عن مكان شاليط مسؤوال أمنيا في حماس مصر تعتقل.٣١٦
 ١٩٢   ان شاليطومعرفة مك.. سمصر اعتقلتني البتزاز حما: نوفلأيمن " القسام"القائد في .٣١٧
 ١٩٢  اتهم قطر وسوريا بعرقلة صفقة إلطالق شاليط ":ويكيليكس.٣١٨
 ١٩٣   إيران- سوريا - عداء مبارك لمحور حماستبين مدى" ويكيليكس" وثيقة: "األخبار اللبنانية".٣١٩
 ١٩٤  حرير األسرى الفلسطينيين مقابل شاليطت: العربينبيل .٣٢٠
 ١٩٥  األبد إلىسيختفي " شاليط "أن من "إسرائيل"مصر حذرت ": هآرتس".٣٢١
 ١٩٥  القذافي عرض علينا تسليمنا شاليط مقابل وقف هجوم الناتو عليه: مسؤول إسرائيلي.٣٢٢
 ١٩٦  مبارك يبذل جهوداً إلقناع الفسطينيين للتوصل إلى اتفاق إلطالق سراح شاليط ": ويكيلكس".٣٢٣
 ١٩٦   من حيث المضمون والتوقيتصفقة شاليط مهمة جداً: الجامعة العربية.٣٢٤
 ١٩٧  يها قبل التوقيع علحماس شاورتناصفقة األسرى جيدة و: تركيا.٣٢٥
 ١٩٧  "إسرائيل"و بين حماس األسرىمنظمة التعاون اإلسالمي ترحب باتفاق تبادل .٣٢٦
 ١٩٧  "إسرائيل"و بين حماس األسرىجامعة الدول العربية ترحب باتفاق تبادل .٣٢٧
 ١٩٧   يمهد لتسوية شاملة"إسرائيل"تأمل بتفاهم بين حماس وو بصفقة األسرى رحبتقطر .٣٢٨
 ١٩٨  "إسرائيل" اقتراحاً لتضييق الفجوة بين حماس و٢٠مصر قدمت أكثر من ": الحياة".٣٢٩
 ١٩٨  "مة هي الحلالمقاو"صفقة تبادل األسرى تؤكد أن : اتحاد األطباء العرب.٣٣٠
 ١٩٨  اإلخوان المسلمون يهنئون مشعل بإتمام صفقة األسرى.٣٣١
 ١٩٩   معتقال) ٢٧(يصل الى قرابة " إسرائيل" عدد المعتقلين األردنيين في :عمان.٣٣٢
 ١٩٩    أسيرا فلسطينيا من السجون اإلسرائيلية١٠٢٧ج مسيرة احتفالية بمناسبة قرب خرو.٣٣٣
 ١٩٩ "إسرائيل" تبادل األسرى مع  حماس بصفقةيهنئحزب اهللا .٣٣٤
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   :الموقف الدولي
 ٢٠٠  األسير عن الجندي االسرائيلي اإلفراجتعبئة عالمية للجالية اليهودية من اجل .٣٣٥
 ٢٠٠   شاليط إطالق إلىفرنسا تنتقد اسرائيل على استخدام القوة المفرطة وتدعو حماس .٣٣٦
٢٠٠  مقابل أسر شاليط طفال ٤٦ فلسطينيا منهم ٢٣٥قتلت إسرائيل : وزير خارجية السويد.٣٣٧
٢٠١   ة تتضمن اإلفراج عن شاليط واألسرى وقوات دولة في غزةمبادرة إيطالي.٣٣٨
٢٠١  تحرير شاليط": حماس"وصّية كارتر لـ.٣٣٩
٢٠١  مصر وحدها المؤهلة للقيام بدور بين الفلسطينيين واإلسرائيليين: مبعوث السالم األوروبي.٣٤٠
٢٠٢  مجلس أوروبا يطالب بالسماح لزيارة شاليط.٣٤١
٢٠٢  يطحماس إلى السماح للجنة الدولية للصليب األحمر بزيارة شالتدعو  "هيومن رايتس".٣٤٢
٢٠٢   إلى عائلتهطحصار غزة لن يعيد شالي: ساركوزي.٣٤٣
٢٠٣   هو انتهاك لجميع القواعد الدوليةط خطف واحتجاز شالي:وزير الخارجية اإليطالي.٣٤٤
٢٠٣  لقاء هنية مقابل زيارة شاليط: بيل كلينتون.٣٤٥
٢٠٣  مات عن شاليطمريكا لمن يدلي بمعلوأاليين دوالر من الجالية اليهودية بخمسة م": يديعوت".٣٤٦
٢٠٣  اشتون تلتقي والدي شاليط وتدعو لإلفراج الفوري عنه.٣٤٧
٢٠٣  "شاليط"فرنسا وبريطانيا تطالبان باإلفراج عن .٣٤٨
٢٠٤    تطالب باإلفراج عن شاليطكلينتون.٣٤٩
٢٠٤    بهدف اإلفراج عن شاليط"إسرائيل"حماس راغبة في استئناف المفاوضات مع : كارتر.٣٥٠
٢٠٤  "شاليط"كارتر يرفض لقاء عائلة .٣٥١
٢٠٥ ةإلى رفع حصارها رفعاً كامالً عن قطاع غز" إسرائيل" يدعو وزير الخارجية األلماني.٣٥٢
٢٠٥  سرتهألى إحماس توافق على نقل رسالة من شاليط  :كارتر.٣٥٣
٢٠٥  وزيرة الخارجية الفرنسية تدعو إلى رفع الحصار عن غزة وتنفي تصريحاتها حول شاليط.٣٥٤
٢٠٦    إطالق سراح شاليطيدعو إلىوزير خارجية لوكسمبورغ .٣٥٥
٢٠٦  عامل إيجابي لإلفراج عن شاليط"  الفلسطينيةالمصالحة" :ساركوزيوالد شاليط عن .٣٥٦
٢٠٧  أسطول جديد لغزة يحمل اسم جلعاد شاليط: رئيس بلدية روما.٣٥٧
٢٠٧   يمهد إلجراء اتصاالت مع حماسطإطالق شالي: وبيورأديبلوماسي .٣٥٨
٢٠٧   "حول إطالق سراح شاليط"ساركوزي يرحب بالتوصل إلى اتفاق .٣٥٩
٢٠٨   رحب فقط بعودة شاليطب االتحاد األوروبي.٣٦٠
٢٠٨  صفقة تأخرت كثيراال: لالفراج عن شاليطواشنطن ترحب باالتفاق .٣٦١
٢٠٨  مؤلماًو كان األسر طويل األمد :ترحب باالتفاق لالفراج عن شاليطبريطانيا .٣٦٢
٢٠٩   ترحب باالتفاق لالفراج عن شاليط  ويهنئ نتانياهو"سعيد جداً"ساركوزي .٣٦٣

    
    :تقارير
٢٠٩   يكشف أسرار توتر العالقة بين مصر وحماس"السبيل"تقرير لـ.٣٦٤
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    :مقاالت
٢١٠   ألوف بن... إسرائيل باتت في وضع استراتيجي دونّي.٣٦٥
٢١١   أبو عامرعدنان... لماذا تأخرت صفقة حماس لتبادل األسرى؟.٣٦٦
٢١٤  عاموس هارئيل-هآرتس ... حرروا شاليط حتى لو كان الثمن غاليا.٣٦٧
٢١٥  شلومو غازيت... شاليط ومستقبل منظمة التحرير الفلسطينية.٣٦٨
٢١٦   الزعاترةياسر... حول ثمن شاليط وثمن المقاومة.٣٦٩
٢١٨  المهندس ابراهيم غوشة... حماس تواجه في ثالث جبهات.٣٧٠
٢٢٠  طالل عوكل... الحركة والحكومة والمقاومة: حماس.٣٧١
٢٢٣  حلمي موسى...  وحدود القوةطشالي.٣٧٢
٢٢٤   العربيرأي القدس... انجاز لحماس وللشعب الفلسطيني ايضا.٣٧٣
٢٢٥  بن كاسبيت... والى الجحيم بالنتائج.٣٧٤
٢٢٧  سعيد الحاج. د... دروس وعبر..  صفقة التبادل.٣٧٥
٢٢٩   العربيرأي القدس... حون من صفقة شاليطالخاسرون والراب.٣٧٦

    
 ٢٣٠  :كاريكاتير

***  
  
  مقدمة  .١

، وذلك بعد عدة    ٢٠٠٦ يونيو   ٢٥وقع الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط في قبضة المقاومة الفلسطينية في           
  . أشهر من تجنيده في خدمة سالح المدرعات

كتائـب  : اع غزة على يد مقاومين تابعين لثالثة من فصائل المقاومة وهـي           حيث تم أسره ونقله إلى قط     
الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس وألوية الناصر صالح الدين الـذراع العـسكري                

  ". عملية الوهم المتبدد"للجان المقاومة الشعبية وجيش اإلسالم في عملية عسكرية نوعية أطلق عليها اسم 
 استهدفت المجموعة المنفذة للعملية قوة إسرائيلية مدرعة من لواء جفعـاتي            ٢٠٠٦ يونيو   ٢٥جر  وفي ف 

العسكري التابع لجيش االحتالل على الحدود بين مدينة رفـح          " كرم أبو سالم  "كانت ترابط ليالً في موقع      
  . "إسرائيل"و

روه سابقاً تحت الحدود إلـى      فقد نجح عدد من عناصر المقاومة من التسلل عبر نفق أرضي كانوا قد حف             
 ٥الموقع اإلسرائيلي مما ساعدهم في مباغتة القوة اإلسرائيلية، وانتهى هذا الهجوم بمقتل جنديين وإصابة               

  . آخرين بجروح وأسر شاليط ونقله إلى مكان آمن في قطاع غزة
ة وجـيش   ومنذ أسر شاليط تطالب حركة حماس نيابة عن جناحها العسكري ولجـان المقاومـة الـشعبي               

 أسير فلسطيني من ذوي األحكام العالية ورفع الحصار         ١٠٠٠ باإلفراج عن أكثر من      "إسرائيل"اإلسالم،  
المفروض على قطاع غزه مقابل إطالق سراح شاليط حياً، األمر الذي رفضته الحكومـات اإلسـرائيلية                

  ". ماء إسرائيليةفلسطينيين ملطخة أيديهم بد"المتعاقبة وقالت بأنها لن تفرج عن ما أسمتهم 
 وبعد جوالت عديدة من المباحثات والمفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس ١١/١٠/٢٠١١وفي 

 أسيرا فلسطينيا في ١٠٢٧إطالق سراح يقضي ببوساطة مصرية التفاق توصل الطرفان " إسرائيل"و



  

  

 
 

  

            ١٤ص                                                   ١٧/١٠/٢٠١١ االثنين :التاريخ

ا عملية وفاء ، والتي أطلق عليه مقابل إطالق حماس الجندي شاليط على مرحلتينسجون االحتالل
  .األحرار

وينتاول هذا الملحق الحديث عن هذه القضية منذ أسر الجندي جلعاد شاليط، ولغاية إبرام اتفـاق التبـادل         
، مع تسليط الضوء على المواقف الرسمية الفلسطينية والشعبية، وذكر المواقف اإلسرائيلية            "وفاء األحرار "

  .دولية والعربية واإلسالميةالرسمية والشعبية، كما ويعرج على المواقف ال
  
  ياً إسرائيلياًكتائب القسام وألوية الناصر وجيش اإلسالم ينفذون عملية مشتركة ويخطفون جند .٢

نها شنَّت هجوما مشتركًا مع كتائب القسام،       أأكدت ألوية الناصر صالح الدين،      : ألفت حداد وياسر العقبي   
وأشارت مصادر إلى أن اربعـة فلـسطينيين         .غزةوجيش االسالم على معبر كيرم شالوم جنوب قطاع         

استشهدوا بينما قتل جنديان اسرائيليان على األقل وجرح ثالثة آخرون وصفت جراح احدهم بـالميئوس               
وية رفض تاكيد او نفى     ل الناطق الرسمي باسم أأل    إال ان . تجري انباء عن اختطاف جثة جندي     فيما  . منها
 تعتبر ردا على اغتيـال      ، والتي خطَّط لها منذ فترة طويلة      ،ذه العملية ن ه ، في وقت أشار فيه إلى أ      خبرال

 أمـا   . وعلى المجازر التى ترتكب بحق ابناء الشعب الفلـسطيني         ، وأبو يوسف القوقا   ،جمال أبو سمهدانة  
أشار موقع   فيما   .عمليةال في    جرحوا  جنود اسرائيليين  ٥ ما ال يقل عن      أن فقد ذكرت سرائيلية  اإل المصادر

قالـت   وفـي وقـت الحـق،       .إلى المعبر عن طريق نفق    قد وصلوا   أن يكون الفلسطينيون    إلى  تس،  هآر
ن قوات خاصة تابعة للجيش، دخلت تدريجيا الى جنـوبي قطـاع غـزة ردا علـى                 أ ،مصادر إسرائيلية 

 إلـى   ويشار هنا .  جلسة مباحثات لتقييم االوضاع األمنية     صباحا، اجرى    قد كان حلوتش، بعد أن   . عمليةال
أن الجيش سيقترح على المستوى السياسي دخول غزة ضـمن عمليـة            تقدر   أمنية اسرائيلية    اأوساطأن  

 إلـى    تفاصيل العملية  أبلغبيرتس  أن   ،يديعوت احرونوت  موقع   ذكرو. واسعة النطاق في أعقاب ما جرى     
سـماعيل هنيـة    الحكومة االسرائيلية ترى بالسطة الفلسطينية وأبـو مـازن وإ         أعتبر أن    ، الذي اولمرت

فحص إمكانية لضرب المنطقة التي     سيتم    أنه افيضم. مسئولين عما جرى بكل ما يحمل الحدث من معنى        
بنيامين بن  أما  .  والعودة ثانية  هم حتى لو تطلب األمر دخول القوات االسرائيلية لضرب        نفذون،جاء منها الم  

 استخالص المعاني   أنه يجب  معتبراينية  صعود في سلم العمليات الفلسط    خطورة ال  إلى ، فقد أشار  اليعيزر
األمن الوطني تلقت انـذارا مـن الجـيش          ن قوات  من جهتها، أ   مصادر فلسطينية  أكدتفيما  .  حدث مما

  .اإلسرائيلي عقب العملية بضرورة إخالء مواقعهم شرق رفح
  ٢٥/٦/٢٠٠٦ ٤٨عرب

  
  "ستتم على مرحلتينو" أسيرة ٢٧صفقة شاليط تشمل ألف أسير و: مشعل .٣

، أن حركته ٢٠١١-١٠-١١خالد مشعل، مساء الثالثاء " حماس"د رئيس المكتب السياسي لحركة أك
 أسيرا فلسطينيا مقابل الجندي المحتجز في قطاع ٢٧تقضي بمبادلة ألف و" صفقة) "إسرائيل(أبرمت مع 

  . غزة منذ خمس سنوات جلعاد شاليط، على أن تتم على مرحلتين
صفقة التبادل ألسرانا وأسيراتنا األبطال مقابل الجندي " تم التوصل إلى  إنهةلفزمتوقال مشعل في كلمة 

  ".  أسيرة٢٧ألف أسير و"، خالصتها اإلفراج عن "وأسير الحرب الذي أسرناه في الحرب
 ستتم خالل أسبوع من هذا الوقت ٤٥٠على مرحلتين، األولى "وأضاف إنه سيتم اإلفراج عن األسرى 

  ".  أسيرا٥٥٠ من تنفيذ المرحلة األولى وقوامها والثانية ستكون بعد شهرين
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 ٣١٥كل النساء ولن تبقى أي أسيرة فلسطينية في سجون العدو  و"وتابع مشعل إن هذه الصفقة تشمل 
  ". عشرات السنوات) بالسجن(أسيرا مؤبدا وعددا من ذوي األحكام العالية 

معتقلين من "، مشيرا إلى أنها تشمل "ميزةانجاز كبير في الحجم والنوعية المت"واعتبر أن هذه الصفقة 
  ".  والجوالن والشتات١٩٤٨الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وأراضي 

هو تعبير عن وحدة الوطن ووحدة الشعب الفلسطيني من خالل شمولها "كما اعتبر أن انجاز هذه الصفقة 
  ". على جميع الفصائل

ومن أفرج عن "توصل إلى اإلفراج عن بقية األسرى وعاهد مشعل الشعب الفلسطيني مواصلة الجهود لل
  ".  الباقين٧٠٠٠ أسيرا سيفرج عن ال١٠٢٧

إن قيادة المقاومة الفلسطينية مؤتمنة هذه المسؤولية ولن تتوقف عن أدائها وستفعل المستحيل "وأضاف 
  ". من أجل اإلفراج عنكم جميعا، وفينا اليوم وسنفي غدا

بفضل عملية ) شاليط( القسام وفصائل المقاومة التي أتت بهذا األسير كتائب"وتوجه مشعل بالشكر إلى 
  ". الوهم المتبدد وجعلت الحلم مجسدا لدى أسرانا

 شهيد وتحمل خمس سنوات من ٥٠٠شعبنا في قطاع غزة الذي تحمل الكثير بعد العملية وقدم "كما شكر 
  ". الحصار والعقوبات والتضييق والعدوان المتواصل

مصر الشقيقة التي خاضت معنا مفاوضات عسيرة مضنية وبذلت جهدا مشكورا، "أيضا وشكر مشعل 
وجهاز مخابراتها العامة الذي أدى واجبا وطنيا وكل من ساعد في هذه الصفقة من دول وشخصيات 

ودعا مشعل السلطة الفلسطينية وبقية الفصائل ". خصوصا قطر وسوريا وتركيا والوساطة األلمانية
  ".التخطيط لمنجزات ثانية"لى الفلسطينية إ

 ١١/١٠/٢٠١١فلسطين اون الين، 
  
  "إسرائيل" صفقة تبادل األسرى مع إتمامكتائب القسام تعلن  .٤

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة  ١١/١٠/٢٠١١ فلسطين اون الين، نشرت
على ) إسرائيل( األسرى مع ، أنه تم التوصل إلى صفقة لتبادل٢٠١١-١٠-١١، مساء الثالثاء "حماس"

  ". خالل أيام"أن يتم تنفيذها 
تم بحمد اهللا وفضله التوصل لصفقة تبادل أسرى مشرفة يتم "وقالت الكتائب على موقعها االلكتروني 

واضافت إن  ". بموجبها اإلفراج عن أسرى فلسطينيين مقابل اإلفراج عن الجندي الصهيوني جلعاد شاليط
دون " الل أيام وهي تستند إلى معايير تعتمد ألول مرة في تاريخ صفقات التبادلصفقة التبادل ستتم خ"

  . مزيد من التفاصيل
علمت من ، أنها جيهان الحسيني تقالً عن مراسلتها القاهرةمن  ١٢/١٠/٢٠١١ الحياة، لندن، وأضافت

سرى التي سيتم تم االتفاق بين اسرائيل وحركة حماس على صفقة تبادل األ«مصادر مصرية موثوقة انه 
المفاوضات بين الجانب االسرائيلي وحركة حماس التي «وأكدت المصادر ان . »اعالنها خالل ساعات

الصفقة تتضمن االفراج «، موضحة ان »تجري في القاهرة بوساطة مصرية منذ شهور تكللت بالنجاح
ميات عالية، في مقابل عن مئات االسرى الفلسطينيين في المعتقالت االسرائيلية، بينهم أصحاب محكو

  .  سنوات٤الذي أسر في غزة قبل نحو » شاليطاطالق الجندي االسرائيلي غلعاد 
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موسى ابو مرزوق الى القاهرة » حماس«ويتزامن ذلك مع وصول نائب رئيس المجلس السياسي لحركة 
لذي أجرى ا» حماس«ان وفد » الحياة«وعلمت . اليوم ليشهد الترتيبات النهائية على إتمام الصفقة

المفاوضات مع الجانب االسرائيلي كان بقيادة القائد البارز في الجناح العسكري للحركة احمد الجعبري، 
وأضافت المصادر ان إسرائيل قلصت قائمة األسرى . فيما قادها من الجانب االسرائيلي ديفيد ميالن
كما قللت عدد األسرى الذين . ط اسماً فق٤٠ اسماً لـ ١٢٠الفلسطينيين الذين ترفض إطالق سراحهم من 

ونوهت قيادات . ترفض عودتهم إلى الضفة الغربية وكانت تشترط نفيهم إلى الخارج أو إلى غزة
وسيطاً نزيها وبذل «فلسطينية بالدور المصري في المفاوضات مع الجانب االسرائيلي، واعتبرت مصر 

  . »جهوداً حثيثة النجاز الصفقة
علمت أن صفقة تبادل األسرى التي تم        ، أنها    غزةمن   ١٢/١٠/٢٠١١دن،  الشرق األوسط، لن   وأوردت

 معتقل فلسطيني مقابـل اإلفـراج عـن         ١٠٠٠التوصل لها بين حماس وإسرائيل تضمنت اإلفراج عن         
وأكدت مصادر مطلعة أن الصفقة تتضمن      . الجندي اإلسرائيلي المختطف لدى حركة حماس جلعاد شاليط       

  :التفاصيل التالية
  . معتقال يقضون أحكاما بالسجن المؤبد٤٥٠راج عن اإلف* 
ضمنهن من يقضين  . سيدة٣٠اإلفراج عن جميع النساء المعتقالت في السجون اإلسرائيلية وعددهن * 

  .أحكاما بالسجن المؤبد
  .اإلفراج عن جميع المعتقلين من كبار السن* 
  .اإلفراج عن جميع المعتقلين المرضى* 
  . معتقال٤٥ن مدينة القدس وعددهم اإلفراج عن معتقلين م* 
، مع العلم أن ٦، الذين يحملون الجنسية اإلسرائيلية وعددهم ٤٨اإلفراج عن معتقلين من فلسطينيي * 

، ألنهم يحملون ٤٨إسرائيل كانت تعارض بشدة اإلفراج عن أي معتقل من القدس ومن فلسطينيي 
  .الجنسية اإلسرائيلية

ت إسرائيل على اإلفراج عنهم هم من قادة األسرى، والذين رفض كل من  من المعتقلين الذين وافق١٥* 
ومن بين . رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق إيهود أولمرت والحالي بنيامين نتنياهو اإلفراج عنهم

المعتقلين الذين سيتم اإلفراج عنهم كل من مروان البرغوثي، أمين سر حركة فتح سابقا الذي يقضي 
ى الحياة، وأحمد سعدات أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الذي أدين بإصدار حكما بالسجن مد

كتائب «التعليمات الغتيال الوزير اإلسرائيلي األسبق رحبعام زئيفي وعبد اهللا البرغوثي أبرز قادة 
، الذي يقضي حكما بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بالمسؤولية عن قتل عشرات الجنود »القسام
  .لمستوطنين وجرح المئاتوا
 معتقل من الذين سيفرج عنهم ويقطنون الضفة الغربية لقطاع غزة أو إلى ٢٠٠تم االتفاق على إبعاد * 

  . معتقل٥٠٠دول عربية، مع العلم أن إسرائيل كانت تطالب بإبعاد 
 وبعد ذلك . من المعتقلين الذين يقضون أحكاما مؤبدة للقاهرة٤٥٠في غضون أيام سيتم نقل شاليط و* 

  . معتقال آخرين، وبعدها يتم إعادة شاليط إلسرائيل٥٥٠ستقوم إسرائيل باإلفراج عن 
من ناحيته قال أبو مجاهد الناطق الرسمي باسم لجان المقاومة الشعبية إن المقاومة الفلسطينية تمكنت من 

لى اإلفراج عن إحداث اختراق هام في الموقف اإلسرائيلي عندما أجبرت إسرائيل على الموافقة ع
  . والقدس، مشددا على أن هذا يمثل إنجازا هائال للمقاومة الفلسطينية٤٨معتقلين من فلسطينيي 
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أن االختراق حدث عندما وصل قبل أيام المبعوث األلماني ومحمد الجعبري، » الشرق األوسط«وعلمت 
ال دفيد مدان المكلف من ، الجناح العسكري لحركة حماس والجنر»كتائب عز الدين القسام«أبرز قادة 

وأكدت مصادر مطلعة أنه في وقت الحق . قبل الحكومة اإلسرائيلية للتفاوض بشأن صفقة تبادل األسرى
انضم للوفد اإلسرائيلي كل من السكرتير العسكري لنتنياهو الجنرال يوحنان لوكر، وقادة كبار في جهاز 

نفس الوقت انضم عدد من قادة حركة حماس لوفد في . »الموساد«وجهاز ) الشاباك(المخابرات الداخلية 
وكشفت مصادر مطلعة أن وفدي حماس وإسرائيل تواجدا في غرفتين متجاورتين في أحد المقار . الحركة

التابعة لجهاز المخابرات العامة المصرية، حيث كان الوسيط األلماني والوسطاء المصريون يقومون بنقل 
أن لقاء ثنائيا جمع مدان والجعبري في حضور الوسيط » ق األوسطالشر«وعلمت . الصيغ بين الجانبين

  .األلماني وكبار قادة جهاز المخابرات العامة المصرية
من ناحية ثانية أكدت مصادر مطلعة أن الشخصية التي لعبت دورا في إقناع نتنياهو بقبول الصفقة 

يقنع الوزراء بأنه لن يكون هناك المتبلورة كان رئيس جهاز الشاباك يورام كوهين الذي استطاع أن 
وقد وجه نتنياهو رسالة شكر لكوهين بهذا . معلومات عن شاليط في المستقبل وال بد من إتمام الصفقة

  .الشأن
مصادر خاصة لوكالة صفا ،  أن غزة من ١٢/١٠/٢٠١١، )صـفا (وكالة الصحافة الفلسطينية   وذكرت  

والكيـان  " حمـاس "بين حركة المقاومة اإلسـالمية      كشفت أن المرحلة األولى من صفقة تبادل األسرى         
 أسـيرة، والدفعـة الثانيـة       ٢٧+  أسير   ٤٥٠اإلسرائيلي والتي خرجت إلى النور مساء الثالثاء ستشمل         

  . أسيرا٥٥٠ستشمل 
 مـن األسـيرات     ٢٧ من األحكام العالية، إضافة إلى       ١٣٥ من المؤبدات، و   ٣١٥وتضم المرحلة األولى    

  .وقاهرة السعديمنهن أحالم التميمي 
  ١،  ٤٨ من أسرى فلسطيني   ٥ من أسرى القدس،     ٤٥: ويوزع أسرى الدفعة األولى وفق المصادر كالتالي      

  . أسيرا٢٦٨  أسيرا، والضفة  ١٣١أسير من الجوالن، ومن غز ة 
وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق إن أسماء األسرى المفرج عنهم في الدفعة                

  .يامى ستنشر خالل ثالثة أاألول
  
  وتتم وفق شروط ومعايير المقاومة" إنجاز تاريخي " تبادل األسرىصفقة: أبو عبيدة .٥

، الجناح العسكري لحركة المقاومة "كتائب الشهيد عز الدين القسام"أكد أبو عبيدة، الناطق باسم : غزة
ا على أن ثلث المفرج عنهم هم ، أن صفقة تبادل األسرى ستنجز خالل أسبوع، مشدد"حماس"اإلسالمية 

  . واألسيرات١٩٤٨من المؤبدات، وتشمل أسرى من القدس واألراضي المحتلة منذ عام 
بفضل اهللا تم إنجاز اتفاق هذه الصفقة، ": "المركز الفلسطيني لإلعالم"في تصريحٍ لـ" أبو عبيدة"وقال 

الي األسرى وكل المجاهدين، وخاصة ونحن نهدي هذا اإلنجاز والنصر لمقاومتنا ولشعبنا وأسرانا وأه
ثمرة الصبر والصمود والثبات، وهو العهد ووفاء "، وشدد على أن هذا اإلنجاز هو "قادة كتائب القسام

  ".األحرار من أجل تحرير األسرى
هذه صفقة تاريخية تمت وفق شروط المقاومة ووفق المعايير التي حددتها وستتم خالل أسبوع : "وأضاف

  .٤٨رة أسرى من القدس وفلسطيني وتشمل ألول م
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وأشار إلى أن عدد الصفقة بشكل دقيق ". المؤبدات"واألسيرات، وثلث المفرج عنهم سيكونون من 
  .واألسماء ستعلن بشكل تفصيلي الحقًا

 ١١/١٠/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  
  معارضة قوى إسرائيلية لهامن رغم على النتنياهو يدافع عن صفقة األسرى  .٦

دافع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو عن موافقته على صفقة التبادل مع            : حيفا – ديع عواودة و
حركة حماس رغم معارضة قوى سياسية ومنظمات إسرائيلية لها ودعوة أوساط في اليمـين الحكومـة                

 والمحافظة  "إسرائيل"د  وقال نتنياهو إنه وازن بين واجبه باستعادة جنو        .اإلسرائيلية لعدم المصادقة عليها   
  .على أمنها، وأنه أوفى بوعده لعائلة الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليط

 طالما كانت مستعدة إلطالق أسراها رغم الثمن المنوط بها، مذكرا بمقتل شقيقه في              "إسرائيل"وأضاف أن   
  .لقرن الماضيعملية كوماندوز لإلفراج عن رهائن إسرائيليين في أوغندا مطلع سبعينيات ا

وذكر أن التوقيع المبدئي على صفقة التبادل تم الخميس الماضي، فيما تم أمس الثالثاء التوقيـع النهـائي                  
على إطالق مجموعـة    ) الشاباك(عليها، مشيرا إلى أن إتمام الصفقة تم بعدما صادقت المخابرات العامة            
ل أسبوع وأن الصفقة تنطوي على      أسرى فلسطينيين وصفهم بالخطيرين، موضحا أن شاليط سيطلق خال        

  ".نافذة فرص"
وأكد نتنياهو أن الحكومة السابقة وافقت على إطالق ألف أسير فلسطيني، لكن الصفقة لـم تنفـذ نتيجـة                   

 أسيرا في المرحلة األولى سمتهم حركة       ٤٥٠الصفقة القاسية تتضمن إطالق     "الخالف على األسماء، وأن     
  ". منها٤٥٠ل باختيار الـحماس ضمن قائمة أكبر قامت إسرائي

يحدق بحزن وألم فـي وجـوه العـائالت         "وشكر مصر وألمانيا على جهودهما إلتمام الصفقة، وقال إنه          
  .اإلسرائيلية الثكلى التي أصابها العمل الفلسطيني المسلح

 فأكـد تأييـده   ، من حـزب كاديمـا     ،أما رئيس لجنة الخارجية واألمن في الكنيست النائب شاؤول موفاز         
  .صادقة الحكومة على الصفقة بعيدا عن الحسابات السياسية والحزبيةلم

في الكنيست لعدم الخضوع واحترام الخطوط الحمـراء        " أنصار أرض إسرائيل  "في المقابل دعت جماعة     
  . واالمتناع عن إطالق كبار األسرى الفلسطينيين للضفة الغربية"إسرائيل"التي حددتها حكومات 

هـذه سـاعة    " في بيان لهما     ، من حزب االتحاد القومي    ،يف ألكين وأرييه إلداد   وقال عضوا الكنيست زئ   
االمتحان لوزراء إسرائيل، ونتوقع منهم رفض صفقة التبادل التي سبق لنتنيـاهو نفـسه أن حـذر مـن                 

  ".خطورتها بالنسبة إلسرائيل
 أسـير   ١٠٠٠إطـالق   فهاجمت الصفقة، معتبـرة أن      " إلماجور-العائالت الثكلى اإلسرائيلية  "أما منظمة   

  ".ينطوي على خطر كبير لإلسرائيليين، ومن هنا ستكون الطريق مفتوحة لعمليات تخريبية"
كما هاجم رئيس مجلس المستوطنات داني ديان الصفقة، ودعا الوزراء لرفض المصادقة عليها، معتبـرا               

  ".ود إسرائيليين جديدةتعكس انهيارا كامال لقوة صمود إسرائيل، وستشكل مقدمة لعمليات أسر جن"أنها 
  ١٢/١٠/٢٠١١، موقع الجزيرة نت، الدوحة
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  القائمة الرسمية والنهائية للدفعة األولى من األسرى المحررينحماس تعلن  .٧
 اعلنت حركة حماس عن قائمة باسماء االسرى الذين سيتم االفراج عنهم ضمن المرحلة االولى من :غزة

وقالت حماس ان  . للجندي االسرائيلي جلعاد شاليط واسرائيلصفقة تبادل االسرى بين الفصائل االسرة
وقد حصلت  . اسيرة فلسطينية٢٧ اسيرا اضافة الى ٤٥٠هذه القائمة هي الرسمية لالسرى والتي تضم 

على نسخة من هذه القائمة، ولالطالع " حماس"من المكتب اإلعالمي لحركة المقاومة اإلسالمية ) سما(
 :اضغط على الرابط التالي

pdf.tP5A111015224046/uploads/com.samanews.www://http  
  ١٦/١٠/٢٠١١وكالة سما االخبارية، 

  
  ان االتصاالت متواصلةيقول عباس و" اسرائيل" وجهود مصر تصطدم بموقفي حماس .٨

الرئيس محمود عباس صرح  أن :عبدالقادر فارسن مراسلها  عغزة من  ٢/٧/٢٠٠٦عكاظ  ذكرت
 .امس ان االتصاالت الرامية الى االفراج عن الجندي االسرائيلي متواصلة وليست في طريق مسدود

  .لكل االطراف ولوضع حد لمسألة االسير» حل مقبول«وقال ان الجهود مستمرة للوصول الى 
و محمد صالح، فتحي صباح، ، عن مراسليها  رام اهللالقاهرة، غزة، من ٢/٧/٢٠٠٦ الحياة وقالت

بدا امس أن المفاوضات الجارية من اجل اطالق الجندي وصلت الى طريق مسدود، وأن : محمد يونس
الجهود المصرية لوقف التصعيد في قطاع غزة اصطدمت بإصرار طرفي األزمة، إسرائيل وحركة 

البة المجموعات الفلسطينية الثالث التي تحتجز وفيما رفضت اسرائيل مط. ، على مواقفهما»حماس«
 باطالق الف اسير فلسطيني وعربي اضافة الى االسرى الذين هم دون الثامنة عشرة من شاليطالجندي 

الجهود التي «عباس القول في بيان اصدره مكتبه ان الرئيس عن » اسوشييتد برس«العمر، نقلت وكالة 
 عدم وجود عنوان لدى حماس قادر على اتخاذ القرارات، اذ يبذلها المصريون تواجه صعوبات بسبب

قيادة حماس السياسية في الخارج تقول ان القرار بيد الجناح العسكري للحركة داخل غزة، بينما يقول 
ويبدو ان رئيس الوزراء اسماعيل هنية . الجناح العسكري ان القرار بيد القيادة السياسية في الخارج

  .»يحصل بهذا الخصوصليست له كلمة في ما 
خالد مشعل للحضور إلى » حماس«وترددت معلومات عن دعوة مصرية لرئيس المكتب السياسي لحركة 

القاهرة وبحث األزمة معه، ومعلومات أخرى عن زيارة قصيرة سيقوم بها رئيس االستخبارات المصرية 
للمسؤول المصري الى كل هناك، ثم زيارة أخرى » حماس«عمر سليمان إلى دمشق للقاء مشعل وقادة 

. من غزة وتل أبيب، لكن لم يحضر مشعل إلى القاهرة، ولم يذهب سليمان إلى دمشق أو غزة أو تل أبيب
وتوقعت مصادر مطلعة أن تحسم الساعات المقبلة مصير الوساطة المصرية في ضوء رفض إسرائيل 

تقل من الفلسطينيين والعرب في االستجابة لمطالب خاطفي الجندي التي زادت أمس إلى إطالق ألف مع
وأشارت المصادر إلى أن تحركات سليمان . السجون اإلسرائيلية، وليس فقط إطالق النساء واألطفال

وواصل حسني مبارك اتصاالته  .ستبنى في ضوء ردود فعل طرفي األزمة على الجهود المصرية
  .وهاتف محمود عباس ورئيس الحكومة اإلسرائيلية أولمرت

ذلك، كشفت مصادر مطلعة أن شعوراً ساد بأن خاطفي الجندي اإلسرائيلي يتمتعون بدرجة في غضون 
وأن الضغط على القادة السياسيين للحركة، إذا أفاد، يحتاج تأثيره » حماس«كبيرة من االستقالل عن قيادة 

كبير، وأن على الخاطفين إلى وقت، في حين أن الحاجة ملحة لحل األزمة سريعاً قبل تصعيد إسرائيلي 
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باالستجابة للجهود » حماس«الوفد األمني المصري الموجود في غزة حالياً يسعى سعياً حثيثاً إلى إقناع 
وتحدثت المصادر عن رفض أميركي وأوروبي لدور سوري  .المصرية ولتمهيد األجواء لزيارة سليمان

كن سبباً فيها، حتى ال يمنح في حل األزمة، فيما تحرص سورية على أن تبدو وكأنها طرف في أزمة لم ت
وقالت المصادر إن القاهرة  .المتربصون بها الفرصة الصطياد مواقف لم تخترها القيادة السورية

الجندي اإلسرائيلي على أن تلتزم إسرائيل بإطالق » حماس«اقترحت على طرفي األزمة أن تطلق 
ام بأي دور انتقامي ضد الفلسطينيين بعد الوزراء والنواب الفلسطينيين المعتقلين، وأن تلتزم عدم القي

 بعد انتهاء أزمة أريحا، لكن ٢٠٠٤إطالق الجندي، وتطلق الحقاً معتقلين فلسطينيين أسوة بما جرى العام 
   .الطرفين لم يستجيبا لالقتراح المصري بعد

ربة مصادر فلسطينية مقأن :  صالح النعامي عن مراسلهاغزة من ٢/٧/٢٠٠٦ الشرق األوسط وأضافت
من الحكومة الفلسطينية كشفت أن مصر نقلت الى السلطة الفلسطينية وإسرائيل اقتراحاً يقضي باإلفراج 
عن األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل الذين مضى على اعتقالهم عشرون عاماً، ووقف العمليات 

ونفت . السير جلعاد شليطالعسكرية اإلسرائيلية في قطاع غزة، مقابل االفراج عن الجندي اإلسرائيلي ا
. المصادر أن يكون الطرف الفلسطيني قد وافق على هذا المقترح، مستدركة أنه يتم دراسته بجدية

واشارت المصادر الى أن الجانب الفلسطيني يشدد على وجوب االفراج عن جميع األسيرات الفلسطينيات 
واضافت أنه من المفروغ منه أن . رىفي سجون االحتالل الى جانب االطفال في كل صفقة لتبادل االس

 ونفت المصادر بشدة ما تناقلته ،تقوم اسرائيل باالفراج عن جميع وزراء ونواب وقادة حركة حماس
بعض وسائل االعالم اإلسرائيلية من أن الجانب الفلسطيني وافق على هذه الصفقة من دون تعهد مكتوب 

واكدت المصادر أن الجانب الفلسطيني اوضح بما . يينبأن تقوم اسرائيل باالفراج عن األسرى الفلسطين
. ال يقبل الشك، أنه ال يثق بالطرف اإلسرائيلي وغير مستعد لتنفيذ الصفقة على اساس النيات الحسنة

واشارت الى أن مصر وعدت بتسليم الجانب الفلسطيني تعهدا مكتوبا بتنفيذ كل ما يتم االتفاق عليه، إال 
د على تلقي التعهد من الحكومة اإلسرائيلية نفسها، مع ثقتها المطلقة بالحكومة أن الطرف الفلسطيني شد

  . المصرية
إلى ذلك زعمت القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي الليلة قبل الماضية أن الحكومتين الفلسطينية 

 الى انه وفق واشارت القناة. واإلسرائيلية وافقتا بالفعل على العرض الذي قدمته مصر لحل األزمة
الصفقة المتبلورة، فإنه في البداية ستقوم اسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في القطاع واطالق سراح 
وزراء ونواب وقادة حركة حماس الذين اعتقلوا بعد اختطاف الجندي، وبعد ذلك يفرج عن الجندي 

واوضحت  .لسطينيينالمختطف؛ على أن تشرع إسرائيل في وقت الحق في اطالق سراح االسرى الف
لحفظ ماء «القناة التلفزيونية أن االتفاق على اطالق سراح الجندي االسير قبل األسرى الفلسطينيين جاء 

ونقل مراسلو ومعلقو القناة عن مصادر سياسية وعسكرية اسرائيلية تاكيداتها . الحكومة االسرائيلية» وجه
مصدر حكومي فلسطيني » الشرق االوسط« نفاه لـأنه بالفعل قد تم االتفاق على الصفقة، األمر الذي

وحسب التلفزيون االسرائيلي فقد جند سليمان الرئيس السوري بشار األسد في الضغط على مشعل ، رفيع
وتقول المصادر اإلسرائيلية، إن تل أبيب تطالب بأن تتضمن الصفقة . للموافقة على المقترح المصري

يخ على البلدات اليهودية في النقب الغربي والشمالي، سيما مدينة التزاما فلسطينيا بوقف اطالق الصوار
لم تصلنا «ورد مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود اولمرت على هذه المعلومات بالقول . سديروت«

  .اقتراحات رسمية من الرئيس المصري وهي مجرد افكار واالحتماالت مفتوحة
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أن  :آمال شـحادة، رائـد الفـي   عن لقدس المحتلة، غزة  ا من ٢/٧/٢٠٠٦الخليج االماراتية  وأوردت
مصادر امنية اسرائيلية ادعت ان التشاورات حول مضمون صفقة االفراج عن الجندي تتبلور بين ممثل               

وتزعم االجهزة االمنية ان مبعـوث مـشعل        . سري عن خالد مشعل وقيادة الفصائل التي تحتجز الجندي        
 ووصل الى القاهرة بعدما رفض مشعل كل االقتراحات التي قدمت            الشهر الماضي ،   ٢٨غادر لبنان يوم    

وحسب المصادر االسرائيلية فان المبعوث     . له للوصول الى القاهرة، بما في ذلك نقله عبر طائرة خاصة          
االول انه على استعداد للتفكير بشكل عقالني في مصير الجندي االسرائيلي ثم       : اوضح باسم مشعل امرين   

 . فق على اية صفقة يتم بموجبها االفراج عن الجندي من دون ان تحصل على مقابـل ان حماس لن توا
وتتوقع االستخبارات االسرائيلية ان ترفض الفصائل الفلسطينية أي اقتراح يتفق عليه مع المصريين، مـا               

 وقال النائب عن حركة حماس في .سيؤدي الى تفجير المفاوضات وبالتالي استئناف عملية امطار الصيف
المجلس التشريعي مشير المصري، في تعقيبه على المطالب الجديدة لفصائل المقاومة، هنـاك تحركـات               

 .فلسطينية ودبلوماسية تبذل في هذا االتجاه، والمطالب الجديدة تضع الكرة في الملعب االسرائيلي
يل وزارة زياد أبو عين، وكأن : يوسف الشايب عن رام اهللا من  ٢/٧/٢٠٠٦ الغد األردنية ونقلت

وأن طبيباً فلسطينياً عالجه، جراء إصابته  ، ما زال حيا،شاليطشؤون األسرى الفلسطينية، أكد أن الجندي 
وكشف أبو عين، في  .وفق من وصفهم أبو عين بالوسطاء في قضية هذا الجندي، بثالث رصاصات

تب السياسي لحركة مؤتمر صحافي، عقده برام اهللا، أمس النقاب عن اتصاالت يقوم بها رئيس المك
نحن ما زلنا ننتظر ما ستسفر عنه االتصاالت الدولية : حماس، خالد مشعل، في مصر، لحل االزمة وقال

وأشار إلى أن الرئيس عباس، كلفه بتشكيل لجنة قانونية مهمتها  .واآللية التي يمكن أن تقدم خدمة ألسرانا
افهم مؤخرا، والعمل على متابعة قضيتهم حتى زيارة الوزراء والنواب الذين أقدمت إسرائيل على اختط

يطلق سراحهم، والعمل على رفع قضيتهم إلى المحافل العربية والدولية، لحثها على النظر في أمرهم، 
  .والمساعدة في حل قضيتهم

 الى ما أعلنه الرئيس  : وكاالت عبدالرازق ابو جزر و   عن مراسلها٢/٧/٢٠٠٦األيام البحرينية ولفتت 
والخطوة االولى لحل االزمة  «  المفتاح  » هو     ياالسرائيل    بوش ان اطالق سراح الجندي   كياالمري

  .وفقا لما افاد البيت االبيض أمس   غزة،   المتصاعدة في
مجموعات فلسطينية الإسرائيل رفضت أمس رفضا قاطعا مطالب  أن ٢/٧/٢٠٠٦ البيان وجاء في

وقال .. شاليط على اقتحام موقع محتمل يحتجز فيه الجندي وبدأت وحدات عسكرية خاصة تدريبات
األسرة الدولية والواليات المتحدة وأوروبا تطالب منذ أيام «الناطق باسم الخارجية مارك ريغيف ان 

وأضاف . »وهذا أيضا موقف إسرائيل. شاليط) جلعاد(باإلفراج الفوري وغير المشروط عن الكابورال 
وإذا لم يتم . كان واضحا حين قال انه لن تجرى مفاوضات مع الخاطفين«أن رئيس الوزراء اولمرت 

  .» ستتحرك إسرائيل لإلفراج عنهشاليطاإلفراج عن 
ـ  الى ما    :  تغريد سعادة والوكاالت    عن مراسلتها  غزة من  ٢/٧/٢٠٠٦ االتحاد االماراتية  وأشارت  هقال

فض مطالب مختطفي الجندي اإلسرائيلي ألننا      خيارنا ر '': ة الخارجية اإلسرائيلي  فيليئور بن دور الناطق     
لدى اسرائيل معلومـات    ''وقال إن    · ''سنقوم بعملية واسعة، وألن إسرائيل لم تستخدم قوتها العسكرية بعد         

وقالت إذاعة إسرائيل إن اولمرت     '' نحن نعلم كيف نتصرف   ''وأضاف  · ''مؤكدة عن مكان احتجاز الجندي    
سني مبارك بحثا خالله تدهور األوضاع األمنية في المناطق الفلسطينية          ح تلقى صباح امس اتصاالً هاتفيا    

  .وسبل تسوية األزمة سلميا
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  وتدّمر منشآتها في غزة  ..  تطلب وساطة تركيا"إسرائيل" .٩

 كشفت لقاءات وزير خارجية تركيا عبد اهللا غول مع المسؤولين األميركيين في واشنطن :محمد نورالدين
 وإسرائيل هما اللتان طلبتا من أنقرة أن ترسل موفداً الى دمشق للقاء الرئيس أن اإلدارة األميركية
، خصوصاً ان داوود شاليطللوصول إلى حّل ألزمة الجندي اإلسرائيلي جلعاد ، السوري بشار األسد

وذكرت . أوغلو، كما أشيع سابقاً، كان وراء زيارة وفد حماس برئاسة خالد مشعل الى أنقرة قبل أشهر
 حرييت ان موفد أردوغان الى دمشق حمل رسالة مفادها ان العديد من الدول تعرف ان لسوريا صحيفة

وان تركيا، بنظر أميركا واسرائيل، عامل مساعد جدا . تأثيراً من أجل إطالق سراح الجندي اإلسرائيلي
  . طينيينبهذا الخصوص، وإذا ما تم اطالق الجندي األسير يمكن العودة الى الحياة العادية للفلس

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة بوكون أنه في الوقت الذي تطلب فيه إسرائيل مساعدة تركيا، قامت 
 دبابة إسرائيلية بهدم وتخريب جزء كبير من المنشآت التي تضمها منطقة إيريز الصناعية ١٥أكثر من 

ليون دوالر وتوفر فرص شمال قطاع غزة، والتي تقف تركيا خلف إنشائها وتمويلها والتي تقدر بمئة م
وذكّرت الصحيفة أن هذه المنطقة الصناعية يطلقون عليها . عمل ألكثر من ستة آالف عامل فلسطيني

   .اسم طفلة أردوغان
من جهته، نفى المتحدث باسم اردوغان عاكف بيكي ان يكون داوود اوغلو قد التقى في دمشق رئيس 

داوود اوغلو ذهب الى سوريا ليوصل . حصل اجتماعوقال لم ي. المكتب السياسي لحماس خالد مشعل
  . رسالة من رئيس الوزراء والتقى فقط الرئيس السوري بشار األسد، ثم عاد الى تركيا

  ٧/٧/٢٠٠٦السفير 
  
  مشعل يبّدد من دمشق أوهام إسرائيل حول التبادل .١٠

في االيام الماضية، بدا    رغم المساعي والوساطات العديدة التي شهدتها المنطقة        : ابراهيم حميدي  - دمشق
 وصلت الى طريق مسدود بعد تمـسك الجـانبين          شاليطامس ان ازمة الجندي االسرائيلي االسير غلعاد        

الفلسطيني واالسرائيلي بمواقفهما، اذ ترفض اسرائيل ابرام صفقة تبادل مع حماس وتعد بإطالق اسـرى               
وحملت تـصريحات مـشعل     . ادلفي وقت الحق كبادرة حسن نية، في حين تصر حماس على صفقة تب            

 اكثر من رسالة ألكثر من جهة، فهو أوالً، اكد بال لبس انه             ،خالل مؤتمر صحافي الفت عقده في دمشق      
ثانيا، استبعد تماما االفراج عن الجندي األسير من دون تبادل اسـرى،            . الجهة صاحبة القرار في حماس    

 والفتا الى أن أياً من الوسطاء األجانب لم يقـدم           محمالً اسرائيل مسؤولية ما سيؤول اليه مصير الجندي،       
ثالثا، حدد طبيعة تحالفات حماس، مشيرا الى تفاهمات وعالقـات          . ضمانات بأن تلتزم اسرائيل وعودها    

رابعـا،  . وثيقة مع دمشق، وإلى اتصاالت مستمرة مع قادة حزب اهللا باعتبارهم حلفاءنا في خط المقاومة              
وخامسا، لمح الى   . كانات، فان الخيارات مفتوحة للمقاومة وتعود الى الشعب       اكد انه في ظل محدودية االم     

ان الفلسطينيين بعد عملية الخطف، خرجوا من األجواء التي كانوا يدفعون اليها، في اشارة الى االقتتـال                 
 حمل الحكومة االسرائيلية مسؤولية وصول الجهود النجاز تسوية في شأن الجندي االسرائيلي            و .الداخلي

  ن االتهامات التي وجهتها حكومـة أولمـرت   اوقال  .الى جدار مسدود بسبب رفض تل ابيب مبدأ التبادل       
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الى دمشق عبارة عن تصدير لألزمة اإلسرائيلية الى الخارج، قبل ان يعتبر الحديث عن وجود خالفـات                 
  . بين سورية وقيادة حماس مجرد أمنيات

  ١١/٧/٢٠٠٦الحياة 
  
  مام صفقة كبيرة بين إسرائيل وحماس تتعدى قضية الجندي خبير فنلندي يسعى إلت .١١

كشفت مصادر مطلعة  أن خبيرا فنلنديا في شؤون         :  عبدالرؤوف أرناؤوط، بارعة ياغي    ،رام اهللا، دمشق  
 في مسعى إليجاد حل مقبول بـشأن        ، يقوم حاليا سرا بجهود الوساطة بين إسرائيل وخالد مشعل         ،الرهائن

مصادر فإن الخبير الفنلندي، الذي لم يكشف عـن اسـمه           الوبحسب   .ر في غزة  الجندي اإلسرائيلي األسي  
ولكنه يعتبر من الشخصيات العالمية األكثر خبرة في موضوع الرهائن، أجرى اتـصاال أو التقـى مـع                  
مشعل في دمشق وسط سرية بالغة وأنه مازال يواصل جهوده بفاعلية كبيرة، فيما أشارت مصادر أخرى                

تشير المـصادر إلـى أن    و.شاليطاإلسرائيلية طلبت من الخبير المساعدة في حل قضية      إلى أن الحكومة    
ثمة حديثا يجري عن صفقة رزمة كبيرة ال تشمل تبادل األسرى فقط وإنما تتعدى ذلك إلى تحقيق هدنـة                   

  .بين الحكومة اإلسرائيلية وحماس
  ١١/٧/٢٠٠٦الوطن السعودية 

  
 ير ولبلورة مقترحات فلسطينية لحل األزمةبشأن الجندي األس: جهود وساطة مصرية .١٢

أكدت مصادر فلسطينية مطلعة لــاأليام، أمـس، أن جهـود الوسـاطة             : كتب عبد الرؤوف ارناؤوط     
، استؤنفت في غزة باتجاه ايجاد مخـرج        )حماس(المصرية بشأن الجندي اإلسرائيلي األسير لدى حركة        

يركية أبلغت مؤخراً القيادة الفلسطينية، إصرار الواليات       لألزمة، فيما أكدت المصادر ذاتها أن اإلدارة األم       
المتحدة األميركية على الفصل ما بين المسارين الفلسطيني واللبناني فيما يخص إطالق سـراح الجنـود                

  .اللبنانية ) حزب اهللا (ومنظمة) حماس(اإلسرائيليين األسرى لدى 
ل الوطنية واالسالمية في غزة، تعمل على صـياغة         وعلمت األيام أن لجنة المتابعة العليا للقوى والفصائ       

ورقة تتضمن اقتراحا للخروج من األزمة الحالية، إال أن ثمة خالفات بشأن بعض بنودهـا، وهـو مـا                   
  .يتطلب المزيد من العمل

فقد اشارت المصادر الى أن الواليات المتحدة اصرت على حل قضية الجندي االسرائيلي االسير في غزة                
، منوهة الى أن الواليات المتحدة تحدثت       )حماس(ئيس محمود عباس ابو مازن نفسه وليس        من خالل الر  

  .للمرة االولى عن الموافقة على ان يكون هناك ثمن ما إلطالق سراح الجندي االسرائيلي
وطبقاً لهذه المصادر، فإن هذا الموقف االميركي لربما جاء بعد اشارات من جانب مسؤولين في الحكومة                

ائيلية الى مسؤولين في السلطة الفلسطينية، باستعداد اسرائيل الطالق سراح معتقلين من الـسجون              االسر
، وايضا بأن   )حماس(، على ان ال تتم الصفقة مع حركة       شاليطاالسرائيلية مقابل الجندي االسرائيلي جلعاد      

  .ال يكون التبادل متزامناً
عن الجندي االسـير، يرافقـه قيـام الحكومـة          وبحسب مصادر متعددة، فإن الحديث يدور عن االفراج         

االسرائيلية باالفراج عن الوزراء والنواب المختطفين، وتبدأ مفاوضات بين الرئاسة والحكومة االسرائيلية            
  .بشأن االفراج عن المعتقلين
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ية في  في الغضون، فقد علم أنه جارٍ العمل من قبل لجنة المتابعة العليا للقوى والفصائل الوطنية واالسالم               
  :غزة على ورقة الموقف الفلسطيني لمعالجة األزمة الراهنة وفيما يلي نصها

على ضوء التطورات األخيرة في األراضي الفلسطينية في مواجهة التصعيد العدواني اإلسرائيلي الخطير             
ضد شعبنا ومؤسساته الرسمية والشعبية، وفي مواجهة خطة أولمرت، وبناء على التـداعيات المتعلقـة               

الجندي اإلسرائيلي األسير، واستناداً لوثيقة الوفاق الوطني، فإن لجنة الوفاق الوطني إذ تحيـي صـمود                ب
شعبنا، ومقاومته الباسلة، وصموده األسطوري أمام الهجمة اإلسرائيلية التي تستهدف النيل مـن حقوقـه               

  :ي الفلسطيني الموحدالوطنية، وبعد نقاشات معمقة تطرح المحددات التالية للموقف والخطاب السياس
دعوة المجتمع الدولي بكافة أطرافه ومؤسساته إلى إدانة العدوان، وتحمل مسؤولياته بالعمل على             : ـ أوالً 

ومطالبة األمتين العربية واإلسالمية على المستويين الرسمي والشعبي بالوقوف مـع شـعبنا،      . وقفه فوراً 
لغاشم، ومع حقه في مقاومة االحتالل والـدفاع عـن          ودعم صموده في مواجهة هذا العدوان اإلسرائيلي ا       

  .نفسه بالوسائل كافة
على أساس متبادل بوقف العـدوان      ) حماس غير مستعدة إلحياء التهدئة      ( االستعداد إلحياء التهدئة  : ثانياً

اإلسرائيلي بكافة أشكاله، وسحب قوات االحتالل من قطاع غزة، وإطالق سراح األسـرى الفلـسطينيين               
  .كافةً من سجون االحتالل وفق جدول زمنيوالعرب 

رفع الحصار بكافة أشكاله عن شعبنا، وإعادة فتح المعابر أمـام حركـة المـسافرين والبـضائع،                 : ثالثاً
  .واإلفراج عن أموال السلطة المحجوزة من قبل سلطات االحتالل

طة مقبولـة وضـمانات   حل قضية الجندي االسرائيلي األسير من خالل عملية تفاوض جادة ووسا       : رابعاً
تفضي إلى اإلفراج عن أسرى ومعتقلين فلـسطينيين وعـرب          ) حماس ترفض وضع هذه العبارة    ( أكيدة

  .مقابل إطالق سراح الجندي اإلسرائيلي األسير
إطالق سراح جميع الوزراء والنواب ورؤساء البلديات الذين اعتقلوا في األسابيع األخيرة، علـى          : خامساً

  .م مخالف التفاقية جنيف الرابعة واألعراف والقوانين الدوليةاعتبار ان اعتقاله
التأكيد على جهد الرئاسة والحكومة للخروج من هذه األزمة، وأهمية متابعتها وفق هذه العناصر              : سادساً

  .مع األطراف العربية والدولية
  ٢٠/٧/٢٠٠٦األيام الفلسطينية 

  
   وحكومة الوحدةشاليط بحث تناول صفقةي األسد ومشعل ويلتقيعمر سليمان  .١٣

قالت مصادر   : القاهرة  ومن  ابراهيم حميدي  ،دمشقنقالً عن مراسلها في      ١٥/١٠/٢٠٠٦الحياة  نشرت  
رفيعة المستوى للحياة ان مدير جهاز االستخبارات المصري الوزير عمر سليمان قـام أمـس بزيـارة                 

رسالة من الرئيس مبارك، وقـال      قصيرة غير معلنة الى دمشق التقى خاللها الرئيس بشار األسد وسلمه            
مصدر فلسطيني للحياة إن سليمان اجتمع ايضاً الى خالد مشعل لمدة ساعتين، وان اللقاء تنـاول تـشكيل                  
حكومة وحدة وطنية واحتواء التأزم الداخلي الفلسطيني وأهمية معالجته، والدور المصري في موضـوع              

سليمان لم يحمل اي جديد في شأن الجنـدي، لكـن           وزاد المصدر ان    . شاليطالجندي االسرائيلي االسير    
وأوضحت مصادر ديبلوماسية مصرية للحياة انها تتوقـع ان          .اللقاء كان جيدا في سياق الدور المصري      

االول، كسر الجليد بين دمشق والقاهرة واعادة العالقات الى طبيعتها بعـد            : تكون الزيارة تناولت أمرين   
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، والثاني، رغبة مصر في لعب دور في الموضوع الفلسطيني بالتقريـب      برود شابها في االسابيع االخيرة    
  .بين حماس وفتح لتشكيل حكومة وحدة وطنية

وفي القاهرة، قالت مصادر مطلعة للحياة ان زيارة سليمان جاءت في إطار التشاور مع القيادة الـسورية                 
والتأكيد على استقاللية القـرار     حول مسألتين هما إمكان استئناف مفاوضات السالم على المسار السوري           

الفلسطيني في ضوء مطالبة حماس لمصر بإعادة احياء الجهود المصرية فـي قـضية مبادلـة االسـير                  
وطلبوا منا ضرورة القيـام بـدور       ) حماس(لقد اتصلوا بنا    : واضافت المصادر  .شاليطاالسرائيلي غلعاد   

. لجهود المصرية لمبادلة االسـير االسـرائيلي       الفلسطيني واستئناف ا   -نشط الحتواء الخالف الفلسطيني     
 كانت على وشك ان تبرم بوساطة مصرية لوال تدخل سورية           شاليطوأعادت تأكيد أن صفقة االفراج عن       

لكن المصادر توقعت ان تتكلـل الجهـود        . بالضغط على قيادات حماس في الخارج، وعلى رأسها مشعل        
  .لقاء قمة بين البلدينالمصرية بالنجاح وان يتم قريباً االعالن عن 

وقالت مصادر سورية للحياة إن السفير المصري حازم خيرت نقل بداية االسبوع الماضي رسالة شفوية               
 . تتضمن اطالعه على نتائج اجتماع الـدول الثمـاني         نظيره السوري  الى   المصريمن وزير الخارجية    

هرة لالتفاق على استراتيجية حيـال      وعلمت الحياة ان االنطباع السوري ان رايس دعت الى اجتماع القا          
الوضع في المنطقة وانها طرحت في االجتماعات الملف االيراني وخطره ليس على اسرائيل فحسب، بل               

 -على دول الخليج والدول العربية، غير ان االطراف العرب قالوا اننـا معنيـون بالـصراع العربـي                   
  . ن االجتماع خطأ ال يجوزوهناك من قال من العرب ان غياب سورية ع. االسرائيلي

وكانت المصادر تشير الى زيارتي وزيري خارجية قطر والبحرين، اضافة الى قول وزيـر الخارجيـة                
وقالت المصادر رفيعة المستوى ان المسؤولين العرب       . الكويتي ان سورية رقم صعب في معادلة السالم       

ة عليهم للمضي في تنفيذ المـشروع       ارادوا توضيح مواقفهم، وان دمشق مدركة حجم الضغوط االميركي        
  .االميركي في المنطقة

 اسامة حمدان قال في اتصال هاتفي اجرته معـه           أن دمشقمن   ١٥/١٠/٢٠٠٦الشرق األوسط   وذكرت  
 حول موضوع تشكيل الحكومة الفلـسطينية الجديـدة         سليمان ومشعل الشرق األوسط، ان حوارا دار بين       

ب وجهات النظر بين حماس وفتح، وجرى بحث الجهود المبذولة          والدور الذي يمكن ان تلعبه مصر لتقري      
وتناول الحديث موضوع الجندي االسـرائيلي االسـير        . الحتواء التوتر الميداني في االراضي الفلسطينية     

ووصـف  . وآليات التعامل مع هذا الموضوع، بما يحقق إفراجا متبادال عن الجندي واالسرى الفلسطينيين      
 .سليمان بأنه كان ايجابيا ودار الحوار خالله بشكل عميق وجادحمدان اجتماع مشعل و

  
  ليطاجهود عربية واسبانية الطالق ش .١٤

  وعـن  القدس، عبد الرؤوف ارنـاؤوط    نقالً عن مراسلها في      ٢٦/١٠/٢٠٠٦األيام الفلسطينية   نشرت  
 القـاهرة  ، أمس، إن ما يشاع عن عقد اجتماع فـي      ]القيادي في حركة حماس    [قال محمد نزال  : وكاالتال

وأضاف في اتصال هـاتفي مـع        .بين حماس وفتح ما هو إال إشاعات إعالمية ال أساس لها من الصحة            
إن هناك وساطة قطرية سورية أسبانية لعقد اجتماع ما بين حماس وفتح، وينتظر أن يعقـد       : أ.ب.وكالة د 

جندي اإلسرائيلي االسير، قـال     وعن ال  .هذا اللقاء في دمشق بعد العيد، لكنه لم يحدد موعد لهذا االجتماع           
ال جديد في هذا الموضوع سوى أن حماس ركزت خالل اللقاء الذي جرى مع مدير المخـابرات                 : نزال

وأضاف نـزال، إن     .المصرية عمر سليمان على أن إطالق سراح الجندي مرهون بعملية تبادل األسرى           
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رئاسة الفلسطينية ومع بعض الـدول      حماس مع حكومة وحدة وطنية، وهناك اتصاالت تجري حالياً مع ال          
  .العربية ليتم تشكيل تلك الحكومة

وكانت مصادر مطلعة قالت، إن محاولة حاسمة وأخيرة للتوصل الى اتفاق بشأن تشكيل حكومة فلسطينية               
جديدة ستتم في غضون ايام قليلة في القاهرة، بناء على دعوة مصرية، بمشاركة مندوب سوري وآخـر                 

نه في حال فشل هذه المحاولة فإن الرئيس عباس سيعمد خالل ايام الى االعالن عـن                اوروبي، متوقعة أ  
واشارت المصادر الى أن الحديث يدور عن تشكيل         .قراره النهائي بشأن سبل الخروج من األزمة الحالية       

ري حكومة كفاءات فلسطينية لمدة عام واحد، يتم خاللها التحضير النتخابات رئاسية وتشريعية جديدة تج             
كما  .كما هو مرجح بعد منتصف العام المقبل، بما ينهي االزمة التي تعيشها الساحة الفلسطينية منذ شهور               

اشارت الى أن الحديث في االجتماع رفيع المستوى الذي يشارك فيه مندوبون عن فتح وحماس سـيدور                 
اع، فإن الرئيس عبـاس     في حال اخفق هذا االجتم    : عن سبل حل ازمة الجندي االسرائيلي االسير، وقالت       

  .سيحسم قراره النهائي، فهذه هي الفرصة االخيرة
ولكن مصادر مطلعة قالـت،     . وليس واضحاً بعد، ما اذا كان خالد مشعل، سيشارك في هذه االجتماعات           

إن اللواء عمر سليمان، أطلع مشعل على الخطوط العامة للمقترح المصري لتداوله في قيادة حماس قبـل                 
  . النهائي عليهاعطاء الجواب

وطبقاً للمصادر، فإن القرار الذي سيتخذه الرئيس سيكون مدعوماً من االطراف العربية المـؤثرة التـي                
لعبت دوراً بارزاً في محاولة التقريب ما بين فتح وحماس وانهاء االزمة بينهما، اال انه في ذات الوقـت                   

  .يجنب الشعب الفلسطيني صراعا دمويا داخليا
ر اسرائيلية، فإن القيادة االسرائيلية اطلعت على فحوى االقتراح المصري، مشيرة الـى أن              وطبقاً لمصاد 

 فإن الحـديث يـدور عـن        شاليطفي االقتراح ما يمكن الحديث عنه، منوهة الى أنه فيما يتعلق بالجندي             
  .االفراج عن ألف معتقل من السجون االسرائيلية على عدة مراحل

عاريف، أن رئيس المخابرات العامة المصرية يدعم حكومة تتشكل مـن           م من جهتها، فقد ذكرت صحيفة    
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين اجانب، أن سليمان قال عقب اجتماع           .الكفاءات وال تكون برئاسة حماس    

له قبل نحو االسبوع مع مشعل في دمشق، انه يشعر بغضب وبإحباط شديدين، متهماً مشعل بعرقلة كافة                 
  .ت لتنفيذ صفقة تبادل السجناء بين اسرائيل والفلسطينيينالجهود التي بذل

بدورها، فقد اشارت مصادر حماس الى أن اللقاء سيعقد في العاصمة السورية دمشق بمـشاركة قطريـة                
  .وليس مصرية

إن مشعل عقد فور وصوله إلى الدوحة لقاء مطوالً مع أمير دولة قطر             : وقال المركز الفلسطيني لإلعالم   
واضاف المركز أن لقاء بين      .ل زيارة خاطفة إلى العاصمة القطرية قام بها مشعل ليلة االثنين          وذلك خال 

قيادتي حماس وفتح يتم الترتيب له حالياً لينعقد في دمشق، بعد انتهاء عطلة العيد، وذلك برعاية سـورية                  
 اللقاء سيتناول   :وتابع .لجهود أسبانية، مشيرا إلى أن هناك اهتماماً قطرياً خاصاً بإنجاح هذه ا           - قطرية   -

تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، في ضوء وصول المسار السياسي الفلسطيني إلى طريق مسدود، بعد              
رئيس عباس كافة الجهود لتشكيل حكومة وحدة وطنية على أسـاس وثيقـة التوافـق الـوطني،        الرفض  

  .نيب المصري على حد تعبير المركزوإصراره على تشكيل حكومة تكنوقراط برئاسة رجل األعمال م
إن اجتماعاً موسـعاً بـين      :  هنية احمد يوسف المستشار السياسي لرئيس الوزراء     .من جانب آخر، قال د    

مؤسستي الرئاسة والحكومة سيعقد بعد اجازة عيد الفطر مباشرة في القاهرة برعاية مـصرية سـورية،                
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واشار يوسف الى أن     .ضا جهود عربية تبذل    هناك أي  :وأضاف .على أساس تشكيل حكومة وحدة وطنية     
اتصاالً جرى بين الرئيس عباس ورئيس الوزراء هنية قد يعطي أمالً في حل الخالف بينهمـا وتحـسين                  

ونفى يوسف أن يكون لدى حماس توجه بتشكيل حكومة كفاءات وطنية ترأسها شخـصية مـن                 .العالقة
تراحات كانت قد تقدمت بها لتشكيل حكومـة        واشار يوسف إلى أن مصر تراجعت عن اق        .خارج الحركة 

تكنوقراط، نتيجة إجماع جميع القوى على حكومة وحدة وطنية، نافياً في ذات الوقت ما نـشرته وسـائل                  
  .االعالم االسرائيلية حول فشل المفاوضات بين مشعل ورئيس المخابرات المصرية

ي اطار الجهود التي يقوم بهـا رئـيس         إن الزيارة تأتي ف   : وحول زيارة مشعل الى القاهرة، قال يوسف      
  .المكتب السياسي لحماس للتوصل الى اتفاق سريع لتشكيل حكومة وحدة وطنية

كشف أحمد يوسف، أمس، أن الحكومة المصرية قدمت مؤخراً صيغة جديدة متعلقـة بتبـادل أسـرى                 و
   .شاليطفلسطينيين بالجندي اإلسرائيلي 

ذكر مصدر فلسطيني مطلـع     : صالح النعامي لندن  : زةغمن   ٢٦/١٠/٢٠٠٦الشرق األوسط   وجاء في   
للشرق األوسط أن جهوداً مصرية وسعودية وسورية وقطرية تبذل حالياً لتقريب وجهـات النظـر بـين                 

لكن المصدر نفى حدوث اختراق كبير في هذه المساعي حتى          . وحدةالحماس وفتح بشأن تشكيل حكومة      
يغة مقبولة لدى الجهتين بخصوص الموقف من المبـادرة         اآلن، مشيرا الى ان هناك مساعي للتوصل لص       

ونفى المصدر أن تكون حماس مستعدة للتنازل عن حقها في تشكيل حكومة الوحدة، واسـتدرك                .العربية
المصدر قائالً إن هذا ال يعني أن حماس غير مستعدة لتكليف شخصية مستقلة ترضـى عنهـا لتـشكيل                   

سـمير عيـشة وزيـر    . أوساطا داخل حماس ال تستبعد ان تكليف د      الحكومة المقبلة، منوهاً الى أن هناك     
  .التخطيط بتشكيل الحكومة على اعتبار انه شخصية مستقلة

تـزال  حمـاس ال    خالد مشعل أكـد أن      إلى أن    الدوحةمن   ٢٦/١٠/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية   وأشارت  
غادرتـه للعاصـمة    وقـال قبـل م    . ترفض الضغوط الهادفة إلى فرض امالءات على الشعب الفلسطيني        

إن حماس ال تريد االنفراد بالسلطة وإنما تؤمن بمبدأ الشراكة بين الجميع، محذرا مـن وجـود                 : القطرية
التفاف حول الواقع الفلسطيني واستهداف امريكي  إسرائيلي لوحدة الصف بين الفصائل خاصة حمـاس               

ود القطرية بالنجاح منوها بوجـود      أعرب مشعل عن أمله في أن تتكلل الجهود العربية ومنها الجه           .وفتح
  .جهود اقليمية أخرى، وهناك تعاون بين أكثر من طرف في هذا السياق

 مـصادر    إلى أن  زهير اندراوس ،  الناصرةنقالً عن مراسلها في      ٢٦/١٠/٢٠٠٦القدس العربي   ولفتت  
 ىس وافقت عل   ان الرئيس المصري، ابلغ اولمرت، بأن حما       أمسقالت  ى  سياسية اسرائيلية رفيعة المستو   

 .شاليط اطالق سراح
نفى موسى أبو مرزوق أن تكـون هنـاك صـفقة           : د ب أ  نقالً عن    ٢٣/١٠/٢٠٠٦الدستور  وأوردت  

ليس مـن أولويـات     : وقال .الطالق سراح الجندي االسرائيلي االسير مقابل عودة مشعل إلى قطاع غزة          
 . حماس أن يعود مشعل إلى غزة

  
  بنود وتحظى بموافقة الطرفين سبعةتتضمن  شاليطالمبادرة المصرية الطالق  .١٥

  مـن   جيهـان الحـسيني     و دمشق من   ابراهيم حميدي نقالً عن مراسليها     ٣١/١٠/٢٠٠٦الحياة  نشرت  
قال ان وفدا من الحركة برئاسة عضو المكتب الـسياسي عمـاد العلمـي               في حماس   مسؤوالًان  القاهرة  

عمر سليمان في اطار الجهـود المـصرية لحـل          سيجتمع اليوم مع مدير االستخبارات المصرية الوزير        
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وعلمت الحياة ان الحركة أبلغت الجانب المصري ان خالد مشعل لن يزور القـاهرة               .شاليطمسألة غلعاد   
وكان مقرراً ان يصل العلمي والقيادي في الحركة محمد عمر مـساء             .إذا لم يكن هناك اختراق ملموس     

ب المصري اتصل بقيادة حماس طالبا إرسال وفد الطالعهـا           وقال المسؤول ان الجان    .امس الى القاهرة  
وحول ما إذا كان هذا اللقاء تمهيداً لزيـارة مـشعل،            .صفقةالعلى نتائج االتصاالت مع اسرائيل النجاز       

 خصوصاً أن سليمان سـيكون مرتبطـاً فـي        ،زيارةل ما زال األمر مبكراً لتحديد موعد ل       :أجاب المصدر 
  .الخارج

رام  مـن    الوكاالت و عبد الرؤوف أرناؤوط  نقالً عن مراسلها     ٣١/١٠/٢٠٠٦عودية  الوطن الس وذكرت  
. صفقة لن تكون مجرد عملية إنـسانية      الوزير شؤون األسرى الفلسطينيين وصفي قبها أعلن أن         ان  : اهللا
 ستشمل حلوال لقضية األموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسـرائيل منـذ تـشكيل حمـاس                هانأضاف أ و

شار إلى أن موضوع الهدنة مع إسرائيل والسعي الستقرار األوضاع األمنية واالقتصادية في             وأ .للحكومة
األراضي الفلسطينية يتم بحثه في المسار ذاته، موضحا أن مطلب األسرى الفلسطينيين من كافة السجون               

 .رة أو غيرها  اإلسرائيلية يتلخص في التشديد على عدم التعاطي مع أسماء محددة سواء من القيادات األسي             
 في سـجون     آالف أسير فلسطيني   ١٠هناك مطالب واشتراطات بتحسين ظروف أكثر من        وألمح الى ان    

   .االحتالل
موسى أبو مرزوق اشار الى وجود بعض المشكالت        ان  نقالً عن وكاالت     ٣١/١٠/٢٠٠٦السفير  ولفتت  

 أسـير   ١٤٠٠ إطالق سراح    وقال إن الحديث مطروح اآلن عن     . التي ال تسمح بالحديث عن صفقة قريبة      
والف أسير آخرين على ثالث مراحل، إال أنه لم يتم االتفـاق بـشكل                طفل وامرأة  ٤٠٠فلسطيني منهم   

. نهائي وما زالت هناك مشاكل تتعلق بموضوع التزامن في عملية االطالق وتحديـد االسـماء والعـدد                
 ال تثـق    هـا  التبـادل، بـرغم أن     مناسب لعملية ون حماس تعتقد أن العدد المطروح هو معقول         اأضاف  و

  . بإسرائيل لكنها تقبل بالضمانة المصرية بهذا الموضوع
: القدس المحتلةمن فرح سمير  والقاهرة من على حسننقالً عن مراسليها  ٣١/١٠/٢٠٠٦عكاظ وقالت 

 :توصلت اليه مصر مع اسرائيل يقضى بما يلىاً اتفاقان مصادر فلسطينية بالقاهرة قالت ان 
وقال إن .  للوفد األمني المصري المقيم في غزة، ليكون بمثابة وديعة لدى مصرشاليطتم تسليم ي: أوال

 .المصريين ابلغوه جاهزيتهم لذلك
 . أسيرا فلسطينيا من النساء واألطفال٦٤٠بعد تسليم شليت بيوم أو يومين، تطلق اسرائيل سراح : ثانيا
 من قدامى األسرى الفلسطينيين من ذوي األحكام ٣٦٠بعد شهر أو شهرين تطلق اسرائيل سراح : ثالثا

 ). سنة٢٠فوق (العالية 
يترافق ذلك مع وقف اطالق نار فلسطيني، ووقف اطالق صواريخ، وتوقف العدوان اإلسرائيلي : رابعا

 .على غزة
بعد وقف اطالق الصواريخ، تطلق اسرائيل سراح الوزراء والنواب الفلسطينيين وتقوم بفك : خامسا

 . المفروض والسماح بإدخال األموالالحصار
يترافق ذلك مع استقالة حكومة هنية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، أو حكومة تكنوقراط بموجب : سادسا

 .اتفاق الفصائل
  .عدم اعالن هذا العرض، وتأجيل ذلك إلى حين عقد اجتماع بين عباس واولمرت: سابعا
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د مشعل أجل زيارته للقاهرة حيث وضع شروطاً حماس أن خالفي  أوساط تتحدثوفي هذا السياق، 
جديدة قبل توجهه للقاهرة تتناول اعتراف عباس بالبرنامج االنتخابي للحركة وأن يتولى الوزارات 
السيادية مثل الخارجية والمالية والداخلية أشخاص من غير حركة فتح وأن تحصل حماس على ما نسبته 

 سنوات مع إسرائيل وأن ٤وحدة كما تعقد حماس هدنة مدتها من الحقائب الوزارية في حكومة ال % ٦٠
  .يتولى رئاسة الوزارة أحد قيادات حماس

حماس نفت وضع شروط جديدة على صـفقة         ان   :غزةمن   ٣١/١٠/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية   وأوردت  
 القيـادي  ،  يقال أسامة المزين  و. لت إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تعثر المفاوضات بشأنها       التبادل، وحم

تبادل يشهد تقدماً محدوداً ولكنه مرهون بقبول دولـة االحـتالل باألسـماء التـي               الن ملف   ا ،في حماس 
   .وجدد التأكيد على شروط الفصائل والطرف الفلسطيني. ستطرحها فصائل المقاومة

دث عن   اسماعيل هنية تح   ان: رام اهللا من   محمد هواش نقالً عن مراسلها     ٣١/١٠/٢٠٠٦النهار  ونقلت  
 .بين مصر واسرائيل والمجموعات العسكرية التي اسرت الجنـدي        الصفقة  وجود اطار جديد للبحث في      

الخطـوات   واضـاف ان  . شاليطوقال في اجتماع للحكومة ان هناك جهودا حثيثة تبذلها مصر في قضية             
يين ومـع   صارت اكثر فاعلية، وان هناك اطارا صار محل بحث جدي بين االشقاء في مصر واالسرائيل              

  .شاليطفصائل المقاومة التي تأسر 
  
  حديث في القاهرة عن تقدم في قضية االسرى .١٦

  ان : القاهرة من محمود عبد الرحيمنقالً عن مراسلها  ٢/١١/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية  نشرت 
وفد حماس انهى مباحثاته في القاهرة مع مسؤولي االستخبارات المصرية دون التوصل إلى نتائج محددة               

وى االتفاق على دراسة مقترحات مصرية جديدة في شأن ملفي تبـادل األسـرى وحكومـة الوحـدة                  س
نه لم يتم التوصل لنتيجة حتى اآلن ألننـا لـم           اوقال أسامة حمدان     .الوطنية، لم يتم الكشف عن تفاصيلها     

ث المبدأ  نسمع ردا إسرائيليا على شروط حماس الخاصة بتبادل األسرى، وإن كان قد جرى اتفاق من حي               
وحدة وفق توافق   العلى مسألة التبادل، فيما التقدم أبطأ مما نريد بشأن الحوار الدائر حول تشكيل حكومة               

واعتبر حمدان عدم خروج اجتماع القاهرة األخيـر بنتيجـة ال            .وطني وليس بشروط أمريكية إسرائيلية    
واعتـرف   .ا وليس إلبرام اتفاقيعني الوصول إلى طريق مسدود في التفاوض ألن االجتماع كان تشاوري       

بوجود تأزم في الموقف لكنه أشار إلى أنه ال تزال الفرصة قائمة إلنجاز اتفـاق برعايـة وبـضمانات                   
وأوضح حمدان أن المسؤولين المصريين طرحوا أفكارا جديدة لحلحلة الموقـف المتـأزم         .مصرية كذلك 

حمـاس،    للبحث داخل األطر الداخلية لحركة     ستطرح غير أنه لم يكشف عن تفاصيلها مكتفيا بالقول إنها        
وحول ما إذا كانت القاهرة سعت إلقنـاع حمـاس           .ومن بينها مرحلية اإلفراج عن األسرى الفلسطينيين      

: ، اكتفى حمدان بـالقول    شاليطبالتخلي عن رئاسة الحكومة لفتح باعتبارها شأنا ثانويا واإلفراج أوال عن            
وية فلماذا يصر عليها أبو مازن وحركة فتح، بينما األولوية للحـديث            إذا كانت رئاسة الحكومة مسألة ثان     

عن برنامج سياسي فلسطيني وليس عن حكومة، في إشارة إلى تمسك حماس برئاسـة حكومـة وحـدة                  
اشتملت على شرط التهدئة مع الكيان الصهيوني، مشيرا إلى انه          قد  تبادل  الونفى أن تكون صفقة     . وطنية؟

   . لردود حماس ألن ثمة اتصاالت متواصلة وتطورات متالحقة وال يوجد انقطاعلم يتم وضع سقف زمني
صفقة قطعت بعض ان ال: القاهرة من جيهان الحسينينقالً عن مراسلتها     ٢/١١/٢٠٠٦الحيـاة   وأوردت  

وقـال  .  ككل ما زال مبكراً، وذلك حسب مصادر مصرية وفلسطينية         هاالتقدم، إال أن تحديد موعد التمام     
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أن حمـاس طالبـت      لحماس ورئيس الوفد المفاوض عن الحركة،        عضو المكتب السياسي  ،  لميعماد الع 
 من النساء واالطفال قبل اتخاذ أي إجراء ومن ثم يعقـب ذلـك              ٤٠٠ و   ٣٠٠باإلفراج أوالً عن ما بين      

 أسير فلسطيني وذلك وفق معايير محددة، مـشدداً         ١٠٠٠ بالتزامن مع االفراج عن      شاليطاطالق سراح   
واضاف . أال تضم الصفقة المحكومين في القضايا الجنائية او الذين شارفت مدة سجنهم على االنتهاء             على  
طت مصر بأن تقود هذه الصفقة بعد ان ابلغتهم ان اسرائيل وافقت على مطالـب حمـاس                 حركة وس الان  

حمـاس  ومن جانبه نفى مصدر مصري رسمي أن تكون          .وعلى رأسها مسألة التزامن في إبرام الصفقة      
 وقال إن مصر وسيط بين كل من حماس واسرائيل وغير مفوضة مـن              ،فوضت مصر في ابرام الصفقة    

  . شاليطأي جانب لالفراج عن 
تبادل أصبحت  ال ألمح الى أن صفقة      زشيمعون بيري  ان   :غزةمن   ٢/١١/٢٠٠٦الشرق األوسط   وذكرت  
 سـيؤدي   شـاليط  أن أطالق    زواضاف بيري .  قريباً جداً  شاليط إنه يتوقع أن يتم االفراج عن        وقال. وشيكة

  .الى اعادة الزخم للمسار السياسي بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية
 ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن اسرائيل وافقت بالفعل على اطالق سراح جميع األسـيرات               ،الى ذلك 

  . من الصفقةالفلسطينيات واألطفال المعتقلين في سجون االحتالل، وذلك في المرحلة األولى 
  
  شاليطإسرائيل تربط رفع الحصار بإطالق  .١٧

كشفت مصادر :  يوسف كركوتي،دمشقنقالً عن مراسلها في  ٢٠/١١/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية نشرت 
 بأسرى ومعتقلين فلسطينيين قد وصلت شاليطفلسطينية رسمية بدمشق أن جهود مبادلة األسير اإلسرائيلي 

مصادر أن مدير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان سيقوم وأكدت هذه ال .إلى مرحلة حاسمة
والعناصر المقترحة . بهذا الشأن الخميس القادم بزيارة إلى تل أبيب لبلورة اتفاق مع الحكومة اإلسرائيلية

 مقابل اإلفراج الحقاً عن أعضاء التشريعي والوزراء المعتقلين وعدد شاليطلهذا االتفاق هي اإلفراج عن 
سرى القدماء، على أن يتبع ذلك بعد فترة من الزمن اإلفراج عن مزيد من األسرى والمعتقلين من األ

ويتم اإلعالن عن االتفاق خالل لقاء بين الرئيس . الفلسطينيين مع إعطاء األولوية للنساء واألطفال
  .الفلسطيني وأولمرت

قالت مصادر مصرية : الحسينيالقاهرة، جيهان نقالً عن مراسلها في  ٢٠/١١/٢٠٠٦الحياة وأضافت 
وقالت المصادر  . عن الفلسطينيين قبل رفع الحصارشاليطموثوقة إن إسرائيل تشترط اإلفراج عن 

 رهينة لدى شاليط انه ال يمكن ألولمرت أن يتعامل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة فيما :المصرية للحياة
. رت ويمس شعبيته وصدقيته لدى اإلسرائيليينحماس، مؤكدة أن هذا األمر جوهري بالنسبة الى أولم

 خالد مشعل في مهمة عاجلة للبحث في مدى إمكان اءقللوأوضحت أن أحمد قريع توجه إلى دمشق 
  . شاليطاإلفراج عن 

  
  وحدة وصفقة الجندي األسيرال معوقات تشكيل حكومة سليمانمشعل يبحث مع  .١٨

خالد مشعل بحث فـي     ان  : القاهرة من    الحسيني جيهاننقالً عن مراسلتها     ٢٤/١١/٢٠٠٦الحياة  نشرت  
القاهرة مع الوزير عمر سليمان الخالفات التي تعوق تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية، وقـال مـصدر                

وتابع ان حمـاس    . ن حماس تتمسك بضرورة االحتفاظ بحقيبة الداخلية بينما ترفض فتح ذلك          اموثوق به   
واضاف المـصدر أن     .المال التي يتوقع ان يشغلها سالم فياض      تعتبر انها ابدت تنازالت في شأن حقيبة        
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مشعل بحث في الضمانات الدولية الالزمة لرفع الحصار عن الحكومة الفلسطينية، فيما طالبت القـاهرة               
 وذلك حتى يمكن إجراء الصفقة، الفتةً الى إصرار         شاليطحماس بإبداء بعض المرونة في مسألة الجندي        

ن حماس طلبت من مصر     اوقالت المصادر   .  ورفع الحصار  شاليطط بين قضية    اسرائيل على رفض الرب   
   .التدخل في كل هذه القضايا كما طالبت بوجود آلية لحماية الشعب الفلسطيني من العدوان االسرائيلي

يوسـف كركـوتي     و محمود عبد الرحيم   نقالً عن مراسليها   ٢٤/١١/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية   وجاء في   
ن أجندة االجتماع تتضمن عديـدا مـن        قال ا أسامة حمدان    ان   :رام اهللا ودمشق  ولقاهرة  ا من   كاالتالوو

القضايا أبرزها قضية حكومة الوحدة التي تواجه بعض العثرات رغم قطع شوط كبير، ما يتطلب دعمـا                 
 مصريا للوصول إلى نهاية الطريق، باإلضافة إلى بحث التحديات الخاصة بالعدوان اإلسرائيلي المتواصل            

والتهديد باجتياح جديد لغزة عالوة على مسألة رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني فـي ضـوء قـرار                  
الجامعة العربية األخير، وصفقة تبادل األسرى، واستكمال تطبيق إعالن القاهرة خاصة ما يتعلق بإعـادة               

ـ      .بناء منظمة التحرير الفلسطينية وضم الفصائل التي ال تزال خارجها          ود ضـغوط   ونفـى حمـدان وج
مصرية على حماس لصالح إسرائيل وفتح، لجهة دفعها لالعتراف بالكيان الصهيوني والتخلي عن حقيبة              

 .ن ثمة وجهات نظر وآراء نتداولها يفسرها الـبعض كـضغوط          االداخلية المثيرة للخالف، غير أنه قال       
عالقة التي تعترض تشكيل     وحول النقاط ال   .وحدة ورفع الحصار  الواعتبر انه ال عالقة بين تشكيل حكومة        

الحكومة وتعرقل حوار فتح وحماس، أكد انها تتجاوز حقيبة الداخلية إلى جملة من القـضايا مـن بينهـا        
تحفظات فتح على بعض النقاط في البرنامج السياسي ومحاولة فرض رؤى بعينها ليست علـى أسـاس                 

تم مع الرئيس عبـاس والعـودة إلـى    وشدد على أن ضغوطا دولية تمارس إلفشال التفاهم الذي  . التفاهم
واستبعد ترتيب لقاء مشترك في القاهرة مع قيـادات          .طرح مسألة االعتراف بإسرائيل كشرط ضروري     

 .فتح، لكنه أعرب عن تفاؤله بإمكانية إنهاء القضايا المعلقة في هذه الجولة من الحوار بمساعدة مـصرية                
ظ على المقترح المصري، وثمة خشية مـن أن         وصرحت مصادر من حماس أن قيادة الحركة لديها تحف        

 .يحاول أولمرت انتزاع تنازالت سياسية مقابل اإلفراج عن أسرى ومعتقلين فلسطينيين
مـشعل  ا  مرافقو ان   :القاهرة من   خالد رمضان نقالً عن مراسلها     ٢٤/١١/٢٠٠٦األخبار اللبنانية   وبينت  
 أسير فلـسطيني    ١٤٠٠تركز على اإلفراج عن      أن الحديث في ما يتعلق بصفقة تبادل األسرى ي         واأوضح

ن زيارة مـشعل إلـى      امن دمشق    موسى أبو مرزوق   وقال   . طفل وامرأة  ٤٠٠على ثالث دفعات، بينهم     
.  واإلشكاالت التي طرأت علـى حكومـة الوحـدة         شاليطالقاهرة ستتناول بشكل أساسي تطورات قضية       

ورأى مـصدر    .ولن يلتقي الرئيس عباس   وأضاف ان مشعل سيعقد لقاءات مع مسؤولين مصريين فقط،          
وقال لوكالـة يونايتـد      .شاليطسياسي إسرائيلي أن زيارة مشعل إلى مصر خطوة مهمة في اتجاه إطالق             

نـه  اورغم ذلك، قال المصدر اإلسرائيلي      . شاليطن مشعل هو المفتاح لحل موضوع       ابرس انترناشونال،   
 . صفقةالى يجب عدم المبالغة في التفاؤل بأن يتم التوصل إل

أسـامة المزينـي   ان : غزة من  أشرف الهور نقالً عن مراسلها     ٢٤/١١/٢٠٠٦القدس العربي   وأوردت  
 بحث عرض جديد تقدمت به مصر لعقـد صـفقة           ىصرح أن زيارة مشعل تهدف ال     ،  القيادي في حماس  

. إلسرائيليزيارة ستوضح مستقبل الصفقة وإمكانيات عرضها في ظل العرض ا         االوأكد أن نتائج    . تبادلال
  .شاليط مرحلتين مقابل ى أسير فلسطيني عل١٥٠٠وكشف عن أن حركته تطالب إسرائيل باإلفراج عن 

 فوزي ان : غزة من غسان الشامينقالً عن مراسلها  ٢٣/١١/٢٠٠٦صوت الحق والحرية وذكر 
القضايا التباحث في عدد من الى هدف مشعل تن زيارة  اأكد، الناطق اإلعالمي باسم حماس، برهوم
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وحول  .الهامة، وذلك بهدف تذليل العقبات أمام فك الحصار وإدخال المساعدات ألبناء الشعب الفلسطيني
 هناك صيغة تفاهمية بين حماس والجانب المصري نقلت لالحتالل بهدف ان قال برهوم ،شاليطقضية 

ا مبدأ التبادلية ومبدأ مقابل إطالق أسرى فلسطينيين، وتتضمن الصيغة أمورا منهاألسير إطالق سراح 
التزامن والضمانات، مشيرا الى ان االحتالل لم يعط ردا واضحا تجاه الصيغة التفاهمية، مؤكدا على ان 

  .الكرة في المعلب اإلسرائيلي
  
  لقاء عباستثبيت الهدنة وسليمان تبادل األسرى ومع أولمرت يناقش  .١٩

: جيهان الحسيني و أسعد تلحمي    ،القاهرةوصرة  النانقالً عن مراسليها في      ٢٩/١١/٢٠٠٦الحياة  أوردت  
 سليمان سيصل إلى إسرائيل اليوم للقاء أولمـرت   عمر أن اللواء اإلسرائيلية أكدت أوساط رئيس الحكومة   

والبحث في سبل تثبيت وقف النار، واحتماالت عقد صفقة تبادل أسرى، والتمهيد لقمـة بـين أولمـرت                  
 شـاليط  أن هذه القمة لن تتم قبل إطالق سراح الجندي غلعـاد             إال أن هذه األوساط أشارت إلى     . وعباس

وقالت مصادر مصرية مطلعة لـ الحياة إن المحادثات بين سليمان           .واستبعدت أن تبادر رايس إلى عقدها     
، وفي مقـدمها    شاليطواولمرت ستتناول العقبات التي تحول دون إتمام صفقة إطالق الجندي اإلسرائيلي            

وأكدت مصادر فلسطينية لــ     . طالب حماس باإلفراج عنهم ومسألة تزامن اإلطالق      عدد األسرى الذين ت   
. شـاليط الحياة صعوبة تنازل حماس عن مطالبها، خصوصاً أن هناك دماء كثيرة فلسطينية سالت بسبب               

ولفتت إلى أن الجانبين اتفقا على إطالق سراح األطفال والنساء وكبار السن في المرحلة األولـى، لكـن                  
  . سراح بقية األسرى ما زال محل تفاوضإطالق

 تقول المصادر انه    : من مكتبها في القدس ونقالً عن الوكاالت       ٢٩/١١/٢٠٠٦األيام الفلسطينية   وذكرت  
 التوافق على صيغة من المقـرر ان يقـوم    اللقاء الذي جمع اللواء سليمان وخالد مشعل في القاهرةتم في 

ادل وسط توقعات بأنه في حال اقرارها من قبل اولمرت فان ذلك            سليمان بإطالع اولمرت عليها بشأن التب     
 وتبدأ عملية التبادل التي مهد اولمرت الشعب االسرائيلي لهـا بحديثـه للمـرة               شاليطسينهي ملف قضية    

  .االولى عن قبوله مبدأ التبادل الذي لطالما اعلن رفضه له
  
   شاليطكد وجود تقدم في موضوع يؤأبو الغيط  .٢٠

 أن المفاوضـات بـين الفلـسطينيين        :لخارجية المصري احمد ابو الغـيط أمـس الجمعـة         أعلن وزير ا  
 ولكن تبقى عناصر مهمة ستؤدي في النهاية إلـى          ،واإلسرائيليين لتبادل األسرى حققت الكثير من التقدم      

 الدخول في تفاصيل اللقاءات التي جمعت أخيرا مدير المخـابرات المـصري             أبو الغيط ورفض   .تبادلال
سليمان مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، غيـر انـه أوضـح أن المـسائل                  عمر  

المطروحة في العالقة بين مصر وحركة حماس تدور حول التوصل إلى اتفاق بـشأن تبـادل األسـرى                  
  .وحكومة الوحدة

 ٢/١٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية 
  
  ليطا فلسطيني مقابل ش ١٠٠٠ إسرائيل مستعدة إلطالق سراح .٢١

قالت مصادر إسرائيلية مطلعة إن تل أبيب مستعدة الطـالق    : غزة ـ أشرف أبوالهول ـ وكاالت األنباء  
وقالـت   ،  أسير ١٤٠٠  في حين أن حماس تريد إطالق سراح ،  أسير فلسطيني ضمن الصفقة    ١٠٠٠  سراح
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 الفلـسطينيين   صحيفة هاآرتس إن إسرائيل أبلغت الوزير عمر سليمان استعدادها لالفراج عن األسـري            
وحـسب المـصدر االسـرائيلي الـذي تحـدث            . خالل اجتماعات عقدها في اسرائيل االسبوع الماضي      

 وحول ورود اسم مروان البرغوثي       ،  بينما اسرائيل جاهزة لها     ،  فإن حماس تعرقل هذه الصفقة      ، للصحيفة
  ، سرائيل علي اطالق البرغوثي    من الصعب تصور سيناريو توافق فيه ا        ،  قال هذا المصدر    ، ضمن الصفقة 

 والحديث تم حول االعداد التي سيفرج        ، وينبغي أن يكون مفهوما ان االسماء التي لم تناقش في هذه النقطة           
   . عنهم

  ٦/١٢/٢٠٠٦األهرام المصرية 
  
 مشعل يربط صفقة شليط بافراج مصر عن نهرو مسعود: معاريف .٢٢

لى موقعها على االنترنت أمس أن خالد مشعل طلب ذكرت صحيفة معاريف ع:  د ب أ،القدس المحتلة
من الجانب المصري، خالل زيارته االخيرة للقاهرة، إطالق سراح الناشط في الجهاز العسكري للحركة 
نهرو مسعود، الذي اعتقلته السلطات المصرية أثناء محاولته الهروب من قطاع غزة إلى االراضي 

ولكن الجهات المصرية طالبت مشعل في ، نوب قطاع غزةالمصرية عن طريق أحد االنفاق في رفح ج
المقابل بإحداث تقدم في المفاوضات حول صفقة تبادل االسرى الفلسطينيين والجندي االسرائيلي االسير 

  .جلعاد شليط
 ٧/١٢/٢٠٠٦الدستور 

 
  تنتظر قبول حماس شاليطصفقة : مبارك .٢٣

 المفاوضات التي تقـوم بهـا مـصر بـين            الرئيس المصري حسني مبارك ان     قال: علي حسن ،  القاهرة
 باسرى فلسطينيين دخلـت     شاليطاسرائيل والفلسطينيين من اجل مبادلة الجندي االسرائيلي االسير جلعاد          

واتهم مبارك في تصريحات اطرافا اخـرى لـم          .مرحلتها االخيرة وانها تتوقف االن على موافقة حماس       
  .لغير صالح الشعب الفلسطيني) في مسألة تبادل االسرى(يسمها بأنها تتدخل 

  ٨/١٢/٢٠٠٦عكاظ 
  
 جهات فلسطينية خارجية أفشلت صفقة شاليط: السفير المصري لدى الواليات المتحدة .٢٤

 جهات فلسطينية   ، نبيل فهمي  ، اتهم السفير المصري لدى الواليات المتحدة      -فلسطين برس -القدس المحتلة 
، األسرى بين الجانبين االسـرائيلي والفلـسطيني      خارج األراضي الفلسطينية مسؤولية فشل صفقة تبادل        

وقال فـي لقـاء      .ملحما بذلك على خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والمقيم في دمشق            
خاص مع صوت اسرائيل إن هناك تباين في مواقف الطرفين االسرائيلي والفلسطيني حول عدد السجناء               

 ان بالده ستواصل بذل مساعيها لضمان انجاز صفقة لتبادل          اكدمؤ .الذين سيتم االفراج عنهم مقابل شاليط     
 .السجناء بين اسرائيل والفلسطينيين يتم بموجبها االفراج عن الجندي شليت

  ١٨/١/٢٠٠٧وكالة فلسطين برس 
  
  رئيس الوفد االمني المصري يناشد الفلسطينيين التزام الصمت على صفقة تبادل االسرى .٢٥
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عبر اللواء برهان جمال حماد، رئيس الوفد األمني : ء المشهراوي عال- رويترز -غزة ، القدس
المصري رئيس لجنة التفاوض المسؤولة عن صفقة تبادل األسرى الفلسطينيين مقابل الجندي اإلسرائيلي 
جلعاد شاليط عن اسفه لكثرة التصريحات حول الصفقه وناشد مجدداً جميع المؤسسات اإلعالمية 

لكف عن الخوض فى قضية تبادل األسرى نظرا لحساسيتها وأهميتها البالغة والصحفية الفلسطينية با
  .ولكي يتم انجازها بما يحقق مطالب الجانبين

  ١١/٤/٢٠٠٧القدس الفلسطينية 
  
  سرى دون تعديالت كبرى األةن قائمأ للتفاوض بشادهاستعدتبدي احماس  .٢٦

سـرائيل  إالفلسطينيين الذين تريد من     سرى   للتفاوض بشأن قائمة األ    ،مسأ ،أبدت حركة حماس استعدادها   
  .دخال تغييرات كبرىإ ولكنها استبعدت ،ليطافراج عنهم مقابل االفراج عن جلعاد شاإل

ولمرت تحفظها على   أيحيى موسى نائب رئيس كتلة حركة حماس البرلمانية، من إعالن حكومة            . دوقلل  
ى، مبدياً ثقته فـي أن اسـرائيل سترضـخ          تمام صفقة تبادل األسر   قائمة األسرى التي قدمتها الفصائل إل     
ندرك صعوبة المفاوضـات     ":وقال موسى في تصريحات صحفية     .للمطالب الفلسطينية في نهاية المطاف    

الجارية وأنها ستمر بمحطات وعقبات كثيرة، لكننا متيقنون أنه ليس من خيار إلطالق سـراح الجنـدي                 
  ." المقاومةاألسير جلعاد شاليط سوى باالستجابة لمطالب فصائل

  ١٢/٤/٢٠٠٧القدس الفلسطينية 
  
 وفد اسرائيلي اجتمع مع احد نواب حركة حماس برام اهللا .٢٧

رغم رفض وزراء حزب العمل االسرائيلي اجراء اي حديث او لقاء مع ممثلي حركة حماس التزاما 
نواب التابع لحزب العمل مع احد " الحرس الفتي " بالموقف الرسمي المعلن تحدث اعضاء وفد من 

التي " يديعوت احرونوت"واضافت صحيفة  .حركة حماس في مبنى المجلس التشريعي في رام اهللا 
اوردت النبأ ان الوفد الذي وصل الى مقر المجلس لالجتماع مع نائب رئيس الوزراء عزام االحمد تفاجأ 

 حزب العمل وقال رئيس وفد .بدخول وزير التخطيط الفلسطيني سمير ابو عيشة الى مكان االجتماع
عيرن حرموني انهم طلبوا من الوزير ابو عيشة العمل على اطالق سراح الجندي االسرائيلي االسير 
  باسرع وقت فرد عليهم ابو عيشة الذي اطلق وصف االسير على الجندي شاليط بانه يأمل في ان يعود 

و عيشة وانتمائه لحركة واكد حرموني انه كان على علم بشخصية الوزير اب .الجندي الى منزله قريبا
  .حماس فيما قال باقي اعضاء الوفد بانهم لم يكونوا على معرفة بالشخصية التي تحدثوا معها
  ١٥/٤/٢٠٠٧دنيا الوطن 

  
  سماءألاسرائيل تقر بحصول تقدم في قضية تبادل االسرى وبتسلمها قائمة با .٢٨

ة اسرائيلية أكدت صباح مصادر سياسيأن  :حكمت يوسف عن مراسلها ٨/٤/٢٠٠٧ وكالة سما قالت
ونقلت االذاعة ، اليوم حصول بعض التقدم في االتصاالت الجارية لضمان اإلفراج عن غلعاد شاليط

 .مع ذلك أن الطريق لطي هذا الملف ما زال طويالً العبرية الرسمية عن تلك المصادر قولها انه
 بينها يحيي السنوار وروحي من واوضحت المصادر ان القائمة تضم اسماء اربعمائة وخمسين سجينا

مشتهى من قادة حماس والقائد الفتحاوي مروان البرغوثي واالمين العام للجبهة الشعبية احمد سعدات 
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وقالت المصادر ان  .وعبد الرحيم ملوح وبسام السعدي من الجهاد االسالمي ومصطفى بدارنة من حماس
تنطوي على مشاكل عديدة موضحا انه ستكون القائمة المذكورة معروفة لدى اسرائيل منذ مدة وانها 

هناك ضرورة لفحص كل حالة على حدة للتاكد مما اذا كان كل سجين من المشمولين في القائمة ضالعا 
واوضح ان االفراج عن بعض السجناء قد يحتاج الى صدور عفو  .في حادث قتل بصورة مباشرة ام ال

ر الحالية لعقد صفقة لتبادل االسرى من هذا النوع ال عن رئيس الدولة العبرية مشيرا الى ان المعايي
تشمل  فلسطينيين قتلوا مواطنين إسرائيليين ولكن اذا تم ذلك فان على ان مجلس الوزراء ان يلتئم إلقرار 

وقالت اذاعة الجيش االسرائيلي ان طاقما خاصا . أي تعديل لهذه المعايير إذا ما استدعت الضرورة ذلك
بدا بفحص هذه القائمة وان رئيس الوزراء اولمرت سيبلور موقف اسرائيل من هذا من جهاز الشاباك 

 .الموضوع خالل االيام القريبة القادمة
مصطفى .وكان مصدر مصري مطلع قد نفى في غزة  صحة ماذكره وزير اإلعالم الفلسطيني د

ر أن كافة األنباء التي  وقال المصد،البرغوثي عن بدء اإلجراءات العملية إلتمام صفقة تبادل األسرى
 غير صحيحة أو محرفة وان المفاوضات التي يجريها الوفد األمني شاليطترددت مؤخرا عن قضية 

المصري في إسرائيل وتتم  تحت اإلشراف الكامل والرعاية الشخصية من الوزير عمر سليمان محاطة 
ام كافة المسئولين الفلسطينيين و وجدد المصدر التأكيد علي ضرورة إلتز. بسرية تامة أمال في إنجاحها

 ووسائل اإلعالم المحلية والدولية باإلبتعاد عن ذكر أي شاليطاألطراف ذات الصلة بعملية احتجاز جلعاد 
 نتائج عكسية ىأخبار تتعلق بتلك القضية حتي إتمامها نظرا ألن تلك األخبار والتسريبات تؤدي دوما إل

  .وتعطل إنجاز الصفقة
مني المصري رفيع المستوي المتواجد في األراضي الفلسطينية برئاسة  اللواء برهان وكان  الوفد األ

 أخر تطورات المفاوضات التي يجريها ى علهجمال حماد التقى بالرئيس أبومازن مساء أمس حيث أطلع
واستعرض أبومازن مع الوفد أخر التطورات في . تبادلالمع الجانب اإلسرائيلي من أجل إتمام صفقة 

راضي الفلسطينية، في ضوء تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، والجهود المبذولة على أكثر من صعيد، األ
 .لرفع الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني 

وبشكل متقدم من ) لصفقة تبادل(الوزراء غازي حمد ان هناك بوادر جدية مجلس وأكد الناطق بلسان 
 هذا ،واضاف حمد .فك سراحهم للوفد االمني المصريخالل تسليم قائمة اسماء االسرى المطلوب 

 موضحا ان تسليم االسماء كان مطلبا اسرائيليا ،سيعطي دفعة للموضوع ويبرهن ان هناك جدية كبيرة
واعتقد ان كان هناك تفاعل وتجاوب من ، وقال ان الفلسطيينيين في انتظار الموقف االسرائيلي .بالبداية

 .االسماء فانه سيكون هناك التزام مفتوح من اجل اتمام هذه الصفقةقبل االسرائيليين في موضوع 
 . معتقال فلسطينيا٤٥٠وذكرت مصادر متطابقة ان عدد االسماء التي قدمت تشمل حوالي 

 انه رغم التقدم في المفاوضات بشان ،ذكر المعلق العسكري زئيف شيف في هارتس اليوم من جهته،
 اسرائيل ليست متوقعة قبل أن يتوصل الطرفان الى اتفاق حول صفقة اطالق شليت، فان اعادته الى

اسماء السجناء الفلسطينيين الذين سيحررون في المقابل مشيرا الى ان هذا الموضوع يعتبر عقبة كأداء 
وقال ان التقدم ينبع من تغيير . في المفاوضات بين اسرائيل وحماس، والتي تجري بوساطة مصرية

نهج حماس في المفاوضات سببه رغبة الحركة في التوصل الى تفاهم مع الدول ايجابي طرأ مؤخرا على 
  .االوروبية يؤدي الى رفع الحصار عن قطاع غزة واقامة عالقات كاملة مع حكومة الوحدة الفلسطينية
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 مصادر فلسطينية أن الصفقة تشمل هقالتما : ألفت حداد عن مراسلته ٨/٤/٢٠٠٧ ٤٨ عربونقل موقع
سطيني وأن إسرائيل وافقت على اإلفراج عن أسرى كبار وذوي أحكام عالية وقادة  أسير فل١٣٠٠
  . مراحل٣وحسب تلك المصادر ستنفذ الصفقة على . سياسيين
 أكد رغبة كافة األطراف الفلسطينية ، عن حماس إسماعيل األشقرالنائب أن ٨/٤/٢٠٠٧ البيان وذكرت

قة التبادل وإنهاء جزء من معاناة األسرى في سجون وفى مقدمتها الفصائل التي تأسر شليت إتمام صف
صفقة التبادل المرتقبة ستقوم على ثالث مراحل بحيث يتم في "وأضاف في تصريحات أن . االحتالل

المرحلة األولى اإلفراج عن مجموعة من النساء واألطفال وذوى األحكام العالية يليها اإلفراج عن 
 . " أسير١٤٠٠إلفراج عن أصحاب المؤبدات ليجرى في المحصلة ا

إلى ذلك أكد وزير شؤون األسرى الفلسطيني سليمان أبو إسنينه في رسالة خطية جوابية لألسير النائب 
جمال حويل، على أن الحكومة الفلسطينية وضعت على سلم أولوياتها ملف الحركة األسيرة في سجون 

الصعبة التي تمر بها السلطة الوطنية األوضاع االقتصادية  "وقال الوزير في الرسالة،. االحتالل
الفلسطينية بسبب الحصار الظالم المفروض على شعبنا، جعل الوزارة غير قادرة على دفع مستحقات 

 . "األسرى بشكل كامل، وإنها اضطرت إلى تقليصها
  
  "حماس"و" فتح"وضرورة الحوار بين ..  تتمسك بوساطة القاهرة"حماس" .٢٩

مـشير المـصري أن     "حماس"القيادي في    اعتبر   : جيهان الحسيني  -رة  القاه ٩/٧/٢٠٠٧الحياة  ذكرت  
 أصبحت مفعلة   شاليطتطورات صفقة تبادل األسرى الفلسطينيين مقابل الجندي اإلسرائيلي األسير غلعاد           

هناك وساطات خارجية دخلت على الخط ولكننا أكدنا أن         ": وصرح المصري بأن   .في الوسط الصهيوني  
، متمنياً أن تنتهـي تلـك الـصفقة         " هي التي ستبقى قائمة    "شاليطصفقة  "ا الملف   الجهود المصرية في هذ   

جوهر الخالف  "إلى  " حماس"و" فتح"وشدد المصري على ضرورة أن يتطرق الحوار بين حركتي           ".قريباً"
الفلسطيني حتى نتمكن من توحيد الجبهة الداخلية وتوحيد الموقف وإعادة اللحمة الفلسطينية إلى طبيعتهـا               

تترجم لجنة تقصي الحقائق العربية علـى أرض        "، مطالبا بأن    "لمواجهة التداعيات الخطيرة لهذا الخالف    
 ".الوقع حتى يتمكن الجميع من معرفة حقيقة ما دار في غزة وحقيقة ما كان يحاك ضد القضية الفلسطينية

مجلس التشريعي  وأكد مشير المصري عضو ال    :  الشرق -القاهرة   ٩/٧/٢٠٠٧الشرق القطرية   وأضافت  
الفلسطيني أن وفدا برلمانيا فلسطينيا بعضوية كل من الدكتور فرج الغول عـضو المجلـس التـشريعي                 
الفلسطيني والمستشار عمر الرش باإلضافة إليه قد التقوا األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى               

تم إيصالها لجامعة الدول العربيـة عـن        أدرك حجم المعلومات المغلوطة التي      "في مكتبه بالقاهرة، وأنه     
وأضاف القيـادي فـي    .، حسب قوله"في المجلس التشريعي" فتح"طريق عزام األحمد النائب عن حركة 

لقد كان موقف األمين العام لجامعة الدول العربية متوازنا على الـرغم مـن محـاوالت                : "قائال" حماس"
عزام األحمد الذي قلب الحقائق وحرف األمـور        تشويه الصورة التي حاول البعض إيصالها، خصوصا        

كلها، لكننا أكدنا أن الموقف الوسطي قابل للتغيير أمام معرفة الحقائق، وأنه كفيل بترجمة قرار إرسـال                 
 .، على حد تعبيره"لجنة الحقائق العربية على أرض الواقع

  
   في السجون حماسإسرائيل تفاوض قيادات حركة .٣٠
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أن  "هـآرتس "كشفت صـحيفة    : ردينة فارس وعبد القادر فارس،     -ة  غزمن   ٢/٧/٢٠٠٧ عكاظ   ذكرت
ممثال عن رئيس الوزراء اإلسرائيلي اولمرت التقى للمرة الثانية قيادات من حركة حمـاس فـي سـجن                  

التقى وهداريم في مدينة عسقالن، مضيفة أن عوفر ديكل، قد توجه بطلب من اولمرت إلى سجن هداريم                 
وأوضحت الـصحيفة   . ضمنهم عناصر قيادية في الجناح العسكري لحماس      بقيادات من حركة حماس من      

أن ديكل عاد مؤخراً من القاهرة حيث قام بإجراء مباحثات تتعلق بصفقة الجندي جلعـاد شـاليط، علـى      
الرغم من أن القيادة المصرية و قيادة حركة حماس تنفيان أي اتصاالت مع الجانب اإلسرائيلي من أجـل               

وقالت الصحيفة أنه تم التوصل لصيغة تفاهم بين حماس وإسرائيل يتم بموجبهـا             . بادلاستكمال صفقة الت  
  .  أسيرا مقابل شاليط٤٥٠إطالق سراح 

طه في اتصال هاتفي مع     أيمن   هقالما  : وكاالت -غزة، القدس    ٢/٧/٢٠٠٧ األيام الفلسطينية    وأضافت
سرى حماس ومسؤولين في حكومة االحـتالل       هناك لقاءات تجرى بين أ    ): "أ.ب.د(وكالة األنباء األلمانية    

لكنها غير مرتبطة باإلطار والمواقف السياسية إنما تأتي في سياق مطالب الحركة األسيرة والتواصل بين               
  ".السجين والسجان

من جهة ثانية فقد التقى ديكل ايضا مع عميد االسرى اللبنانيين سمير القنطار وابلغه بأن صـفقة اخـرى                
ائيل ومنظمة حزب اهللا اللبنانية تتم عبر وسيط، جارية التبلور اآلن وانها ستشمله وان              تجرى ما بين اسر   

العقبة التي تقف امام الصفقة التي تشمل جنديين اسرائيليين تختطفهما منظمة حزب اهللا هي مطالب هـذا                 
 مـع   ولم يلتق ديكل خالل زيارته هذه الى سـجن هـداريم           .الحزب بأن تشمل الصفقة اسرى فلسطينيين     
  .، الذي يقبع في داخل السجن نفسه)فتح(النائب مروان البرغوثي، امين سر حركة 

  
  أبو زهري ينفي أي تفويض لقادة حماس في السجون إلدارة ملف شاليط .٣١

نفى المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري، وجود أي تفويض من قبل حركة حماس لقادتها فـي                  
ف صفقة تبادل األسرى، مؤكداً أن المباحثات والمفاوضـات حـول       سجون االحتالل اإلسرائيلي لتولي مل    

الحديث عـن اتـصاالت داخـل       :" وقال .ملف الجندي األسير لدى حماس يعالج عبر الوساطة المصرية        
السجون اإلسرائيلية ليس فيه شيء جديد، وتأتي في سياق االتصال الطبيعي بين السجين والسجان وليس               

قضية الجندي جلعاد شاليط مازالت راكـدة بـسبب         : "في تصريح صحفي  ، وأضاف   "له أي أبعاد أخرى   
  ".التعنت اإلسرائيلي ورفض االحتالل االستجابة للشروط التي طالبت بها حركة حماس

  ٧/٧/٢٠٠٧فلسطين برس 
  
   حماس الطالق سراح شاليطىرامون يطالب المصريين بالتوسط لدحاييم  .٣٢

عوت احرونوت ان نائب رئيس الوزراء االسرائيلي حاييم        قالت صحيفة يدي   :  زهير اندراوس   -الناصرة  
رامون طلب رسميا من عمر سليمان وزير المخابرات المصرية تجديد الوساطة مع حركة حماس خشية               

  .  تعريض حياة الجندي االسير جلعاد شاليط للخطرى الحركة في غزة الىان يؤدي الضغط عل
  ٣/٨/٢٠٠٧القدس العربي 

  
  فشل صفقة شاليطأولمرت أ: القاهرة .٣٣
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رفضت مصادر مصرية، أمس، تحميل حركة حماس المسؤولية عن إخفاق :  خالد رمضان-القاهرة 
وقالت، إن الصفقة توقّفت بسبب . صفقة تبادل األسرى بين الفلسطينيين واإلسرائيليين برعاية مصرية

س على نحو قد يضعف رفض رئيس الوزراء اإلسرائيلي أولمرت الظهور كأنه قدم تنازالت كبيرة لحما
مصر حاولت بشكل مستمر طمأنة أولمرت في هذا االتجاه والتشديد "وكشفت المصادر عن أن . شعبيته

على أن إبرام الصفقة في حد ذاته سيساعد على إيصال رسالة إسرائيلية إلى الفلسطينيين وإلى القوى 
تحقيق انفراجة في عملية السالم المعتدلة في العالم العربي بأن أولمرت رجل سالم جاد ويرغب في 

آسري شاليط كانوا متعاونين بقدر اإلمكان، وأنه جرى اتفاق على "واشارت المصادر إلى أن ". المتعثرة
تسليمه أوالً إلى القاهرة قبل نقله إلى إسرائيل بعد الحصول على الضمانات الكافية بتنفيذ معظم شروط 

بل سيطرة حماس على قطاع غزة، وال عالقة بين فشل وشددت على أن الصفقة تعثرت ق". الفصائل
  .الصفقة وهذا الموضوع

  ٣١/٨/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 
  
 "التنفيذية" بقائد في شاليطديختر يعرض تبادل  .٣٤

صرح وزير األمن الداخلي : عبد الرؤوف أرناؤوط، وائل بنات، الوكاالت: رام اهللا، غزة، القدس المحتلة
أن قائدا عسكريا لحماس اعتقلته إسرائيل األسبوع الماضي سيستخدم لمبادلته اإلسرائيلي آفي ديختر ب

ورقة رابحة تمنحنا "وقال ديختر إن اعتقال القائد العسكري لحماس يمنح إسرائيل . شاليطبالجندي جلعاد 
يد وقارن ديختر العملية بخطف إسرائيل عبد الكريم عب". شاليطامتيازا كبيرا فيما يتعلق باإلفراج عن 

في نهاية المطاف استخدما في عملية " وأضاف ، على التوالي١٩٩٤ و١٩٨٩ومصطفى الديراني في 
 ".بالتأكيد"وردا على سؤال حول ما إذا كان القاضي سيستخدم في مبادلة، قال ديختر  ".مبادلة مهمة جدا

د اليهودية القريبة، وأشار ديختر إلى أن هناك تحذيرات من تنفيذ عمليات في إسرائيل خالل فترة األعيا
فيما ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية أن الجيش قرر فرض إغالق شامل على األراضي الفلسطينية يحظر 

 . من الشهر الجاري١٣خالله على الفلسطينيين دخول إسرائيل بمناسبة هذه األعياد التي تبدأ في 
  ١١/٩/٢٠٠٧الوطن السعودية 

  
  مصر تطمئن إسرائيل عن صحة شاليط .٣٥

أكدت مصادر مصرية مطلعة، أمس، أن القاهرة أطلعت إسرائيل رسمياً :  خالد محمود رمضان-رة القاه
على أن جنديها األسير في قطاع غزة، جلعاد شاليط، ال يزال على قيد الحياة وأنه يتلقى معاملة كريمة 

ومة وأعلنت المصادر صحة ما تناقلته مصادر صحافية إسرائيلية، أمس، من أن حك. من خاطفيه
أولمرت، أبلغت هذه المعلومات من رئيس جهاز االستخبارات العامة المصرية اللواء عمر سليمان، خالل 
لقائه نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة اإلسرائيلي إيلي يشاي خالل زيارته للقاهرة، أول من 

رائيلي أي أدلة ملموسة لكن المصادر المصرية نفت أن تكون القاهرة قد سلمت المسؤول اإلس. أمس
إن االقتراح القاضي "ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن سليمان قوله . بشأن الوضع الصحي والنفسي لشاليط

  ".بإرسال مبعوث مصري لزيارة شاليط قد يمس بالمفاوضات الرامية إلى إطالق سراحه بدالً من دفعها
  ١١/١٠/٢٠٠٧األخبار 
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  والحركة ترفض ربطها بشاليط.. حول التهدئة" إسرائيل"حماس في القاهرة يناقش رد وفد  .٣٦
" حماس" من قادة حركة     اوفدأن  :  عن جيهان الحسيني مراسلتها من القاهرة      ٢٠/٥/٢٠٠٨الحياة  ذكرت  

يجتمع في القاهرة اليوم مع رئيس االستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان لمناقشة رد إسرائيل على               
قالت مصادر في الحركة إنهـا سـترفض أي         وصر التوصل إليها في غزة،      اقتراح التهدئة التي تحاول م    

للتهدئة، خصوصاً ربطها بإطالق سراح الجندي األسير في القطـاع غلعـاد            " تعجيزية"شروط إسرائيلية   
  .شاليط

الذي يضم قيادات من الداخل والخارج ويرأسه نائب رئيس المكتب          " حماس"وسيطلع الوزير سليمان وفد     
 موسى أبو مرزوق، على الرد اإلسرائيلي الرسمي الذي تلقاه خالل زيارته لتل أبيب              . د حركةالسياسي لل 

ويضم الوفد الذي وصل القاهرة أمس من قيادات الخارج عضوي المكتـب الـسياسي           . األسبوع الماضي 
  . محمود الزهار وجمال أبو هاشم وخليل الحية.دمحمد نصر وعماد العلمي، ومن الداخل القياديين 

ذهب إلـى   "إن وفد الحركة    " الحياة"المقالة الدكتور أحمد يوسف لـ      " حماس"وقال مستشار رئيس حكومة     
مصر بصدر رحب، ولدينا استعداد كاف للبحث في سبل التوصل إلي تهدئة في قطاع غزة من أجل رفع                  

 كانـت هنـاك     إذا: "وأضاف". أنهم لن يستجدوا في سبيل ذلك     "لكنه أكد   ".الحصار عن الشعب الفلسطيني   
شروط تعجيزية ال يمكن قبولها فلن يرضخوا ألن لدينا خيارات أخرى وبنـدقيتنا مازالـت مـشروعة،                 

التوصل قريباً إلى اتفاق تهدئة في ضوء ما        "وأعرب عن أمله في     ". وسنستكمل حقنا الشرعي في المقاومة    
ية انتهى التفاهم عليها وورقتها     التهدئة قض "، موضحاً أن    "تم التفاهم عليه مع المصريين بإجماع فلسطيني      

وأوضـح أن   ".  هـو قتـل لهـا      شـاليط ربط التهدئة باإلفراج عن     "واعتبر أن    ".جاهزة بجميع تفاصيلها  
والـربط بـين    . استحقاقات ملف تبادل األسرى تختلف تماماً عن مسألة التهدئة، وإسرائيل تعلـم ذلـك             "

ين اإلسرائيليين بهذه المسألة باعتبارهـا شـرطاً        واعتبر تلويح بعض المسؤول   ". القضيتين هو قتل للتهدئة   
إسرائيل تعلم جيـداً    "وشدد على أن     ".استغالالً وابتزازاً بغرض المماحكة والمماطلة    "للتوصل إلى تهدئة،    

ألنه ملف صعب ومعقد، وهي غير جاهزة حاليـاً لتقـديم      ) تبادل األسرى (عدم إمكانية حلحلة هذا الملف      
واعتبـر  ". ، كما ال تريد أن ترى أي إنجاز تحققه حماس         شاليطابل اإلفراج عن    االستحقاقات المطلوبة مق  

 ".الكرة في الملعب اإلسرائيلي بالنسبة إلى هذه القضية التي انتهى النقاش في شأنها داخـل الحركـة                "أن  
ا، لكن  إسرائيل يمكنها أن تنهي هذه القضية في أيام إذا وافقت على قائمة األسماء المدرجة لديه              "ورأى أن   

وستظل هذه القضية عالقة، خصوصاً في ضوء عـدم         . إذا أصرت على موقفها الرافض، فال خيار آخر       
لـيس  "، موضحاً أنه شاليطواستبعد أن تتمسك إسرائيل بإطالق سراح ". وجود مؤشرات لحل هذه المسألة   

التوصـل إلـى    وربط بـين     ". في مسألة التهدئة   شاليطهناك إجماع إسرائيلي على ضرورة إقحام قضية        
 ".ال معنى للتهدئة إذا لم يتم تشغيل المعابر: "وقال. التهدئة ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني

مـصادر اسـرائيلية    أن  :  مراسلها من غـزة     أشرف الهور  عن ٢٠/٥/٢٠٠٨ القدس العربي    وأضافت
ي وقت علمت فيه    وأعلنت أن قادة تل أبيب سيردون بـ االيجاب على االقتراح المصري بشأن التهدئة، ف             
وقـال الزهـار     .القدس العربي أن حماس ستوافق على تدرج التهدئة في غزة اذا تـوفرت الـضمانات              

للصحافيين خالل مغادرته غزة الى القاهرة يتوجب على االسرائيليين أن يجيبوا على التهدئة اما بنعم أو                
 حركة حماس نجحت في توحيد الموقـف        وأكد الزهار ان   .بال، الفتاً الى أن أي رد اسرائيلي له تداعياته        

  .الفلسطيني المصري من عملية التهدئة



  

  

 
 

  

            ٤٠ص                                                   ١٧/١٠/٢٠١١ االثنين :التاريخ

وأوضح الدكتور اسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس لـ القدس العربي ان حركته ال تعلم لغايـة                 
وذكر أنه خالل لقاء قادة حماس مع المسؤولين األمنيين          .اللحظة الموقف االسرائيلي الرسمي من التهدئة     

وأشار الى أنه في حال كان الرد ايجابيا سيقوم المـسؤولون            .ين سيتم االستماع للرد االسرائيلي    المصري
المصريون باجراء اتصاالت مع الفصائل الفلسطينية لـ تحديد ساعة الصفر التي تبدأ فيها عملية سريان               

  .التهدئة
 التهدئة في قطاع غـزة      وأشارت مصادر مطلعة لـ القدس العربي الى ان حركة حماس ستقبل بأن تبدأ            

بشكل تدريجي، حسب ما طالبت به اسرائيل من الوسطاء المصريين، لكن مع وجـود ضـمانات تكفـل                  
وأوضحت هذه المصادر ان قـادة حركـة         .التزام اسرائيل بالشروط المطلوبة منها في موضوع التهدئة       

  .لتهدئة طويلة حماس سيطلبون من القيادة المصرية أن ال تكون الفترة بين تنفيذ بنود ا
وذكرت أن مصر ستلجأ وفق التفاهمات الجديدة الى فتح معبر رفح البري من جانب واحد، يكفـل لهـا                   
التحكم في حركة مرور المسافرين، لتمكين المرضى والحاالت االنسانية والطالب مـن الـسفر، لحـين                

  .رافتتاح المعبر بشكل كامل، في خطوة تضمن التخفيف عن كاهل القطاع المحاص
أكد القيادي في حركة حماس أسامة المزيني أن حركته لن تقبل            :٢٠/٥/٢٠٠٨ الشرق القطرية    ونشرت

 واصـفا   ،بربط صفقة تبادل األسرى بمبادرة التهدئة، مشددا على أن هذين المسارين منفـصالن تمامـا              
تم االستجابة لـه،    لن ت " بأنه عرض ابتزازي  "مطالبة إسرائيل بربط مبادرة التهدئة بصفقة تبادل األسرى،         

قطعنا شوطا طويال في عملية التهدئة وأصبحت في مراحلها األخيرة، بينما صفقة الجندي األسير              :"وقال  
 ".في مراحلها األولى وتحتاج الكثير من الوقت حتى يتم التوصل التفاق بشأنها

  
  باراك يعلن استئناف االتصاالت بشأن صفقة شاليط .٣٧

" عوفر ديكيـل  " "المخطوفين"إن المسؤول عن قضية     " إيهود باراك "ئيلي  قال وزير الجيش اإلسرا    -القدس
سيشرع في اتصاالت اليوم مع مصر من أجل النهوض بالمفاوضات الرامية إلى اإلفراج عـن الجنـدي                 

وأشار باراك في مستهل جلسة كتلة العمل البرلمانية إلى أنه يتم في الوقـت   ".جلعاد شاليط"األسير بغزة 
وكانت أنبـاء   .د بالتهدئة، معرباً عن أمله في أن يساعد هذا الوضع على إعادة الجندي شاليطالراهن التقي

وحركة حماس سيجرون في غضون أسـبوعين مفاوضـات غيـر           ) إسرائيل(قد ذكرت أن ممثلين عن      
  . مباشرة في القاهرة إلتمام صفقة تبادل األسرى

  ٢٤/٦/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  
  شاليطأسيراً في المرحلة األولى من صفقة  ٤٥٠ تعرض إطالق "إسرائيل" .٣٨

أن المسؤول اإلسرائيلي المكلف " الحياة"كشفت مصادر مصرية مطلعة لـ:  جيهان الحسيني-القاهرة 
 من األسرى الفلسطينيين في السجون ٤٥٠ حمل معه قائمة بأسماء ،ملف تبادل األسرى عوفر ديكل

واضافت . وسلمتها الى إسرائيل" حماس"ر تلقتها من  اسم كانت مص١٠٠٠اإلسرائيلية إلطالقهم من بين 
ورجحت أن يزور وفد ". حماس"ان ديكل غادر القاهرة أمس على أن يعود اليها بعد أن تحصل على رد 

معني تماما بتحقيق تقدم "مصر األسبوع المقبل للبحث في هذه األسماء، موضحة أن ديكل " حماس"من 
 ".شاليط أجل اطالق الجندي اإلسرائيلي االسير في غزة غلعاد سريع إلبرام صفقة تبادل األسرى من

بإطالقها في المرحلة األولى وترفضها " حماس"واضافت المصادر أن من أهم األسماء التي تتمسك 
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مروان " فتح"أحمد سعدات، والقيادي في حركة " الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"اسرائيل، األمين العام لـ
الفلسطينية التي استدرجت شابا اسرائيليا الى رام اهللا عبر االنترنت وقتلته، والقياديان البرغوثي والفتاة 

  : واضافت. يحيي السنوار وروحي مشتهى" حماس"، الجناح العسكري لـ"كتائب عز الدين القسام"في 
  
 اسم يفترض إطالقهم بعد إتمام الصفقة بشهرين، وهي أسماء ألصحاب أحكام مخففة ٥٠٠هناك "

  ".عظمهم من النساء واألطفالوم
  ٢٧/٦/٢٠٠٨الحياة 

  
  بتحريرهم" حماس" أسرى ستطالب ١٠برز أ تنشر أسماء "نوتويديعوت احر" .٣٩

، عن أبرز عشر أسـرى سـتطالب        " نوتويديعوت احر "كشفت صحيفة   :  حسن مواسي  -باقة الغربية ،    
 . بين إسـرائيل والحركـة     بإطالق سراحهم ، في حال تم التوصل الى اتفاق تبادل أسرى          " حماس"حركة  

وكتب مراسل الشؤون الفلسطينية في الصحيفة أسماء وتاريخ كبار األسرى الفلسطينيين الـذين تطالـب               
 -: حماس باطالق سراحهم مقابل اإلفراج عن الجندي األسير جلعاد شاليط ، وهم وفقا للترتيـب التـالي                

وهو مسؤول عـن التخطـيط لعمليـات        " فةمهندس األحزمة الناس  "يلقب ب   ) عاما( ٣٥عبداهللا البرغوثي   
 إسرائيليا إضافة إلى تركيبه للعبوة الناسفة التي إستخدمها منفذ عملية مطعـم             ٦٦تفجيرية أدت إلى مقتل     

فـي  " هليل"ومقهى  " مومنت"، ومنفذ الهجوم على كافتيريا الجامعة العبرية جبل الزيتون ومقهى         " سبارو"
 .ونادي بلياردو في ريشون ليتسيون" فينتسري"القدس وانفجار موقف الباص في 

نفذت سلسلة من العمليات من بينها زرع عبوة ناسفة داخل علبة بيرة داخل             ) عاما٣٣(  أحالم التميمي    -
بمدينة القدس إضافة إلى كونها من أوصل عز الدين المـصري الـى             " أرغون"سوبر ماركت في شارع     

 . إسرائيليا ١٦ت بحياة في القدس تلك العملية التي أود" سبارو"مطعم 
أدينت باستدراج إسرائيلي عبر االنترنت الى منطقة رام اهللا حيث انتظره نشطاء            ) عاما( ٢٨ أمنه منى    -

 .وقتلوه وحكمت بالسجن المؤبد" فتح"من تنظيم 
من سكان خان يونس وكان اليد اليمنى لمحمد ضيف وهـو مـسؤول عـن               )  عاما ٤٠(  حسن سالمة    -

 ٤٦سرائيليتين وسط القدس بفارق أسبوع واحد بين الحافلة واألخرى ما أدى إلى مقتـل               تفجير حافلتين إ  
إسرائيليا، وقد فحصت المحكمة اإلسرائيلية فرض عقوبة اإلعدام عليه ولكن المدعي العام العسكري قرر              

 . مرة فقط٤٦االكتفاء بسجنه المؤبد 
، وشغل منصب أمين سر حركة فتح في الضفة          مروان البرغوثي أحد قادة األسرى الفلسطينيين الكبار         -

 ٥ويقضي مروان فترة سـجن مـن         ووقف على رأس قيادتها   " كتائب شهداء األقصى  "الغربية ، وأسس    
 .مؤبدات إضافة إلى أربعين سنة أخرى وذلك التهامه بالمشاركة أو المسؤولية عن قتل إسرائيليين

 خـالل   ٢٠٠٦اعتقل عـام    )  عاما ٥٣(  فلسطين ،     احمد سعدات األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير       -
عملية دهم وتدمير سجن أريحا، ومتهم بالمسؤولية عن اغتيال وزير السياحة اإلسرائيلي األسبق رحبعام              

، والتي جاء كرد على اغتيال أمين عام الجبهـة الـشعبية            ٢٠٠١زئيفي وال زال ينتظر الحكم في العام        
 .فى لتحرير فلسطين الشهيد أبو على مصط

من مواليد قرية سلواد شمال رام اهللا ، وأطلقـت عليـه األوسـاط األمنيـة                )  عاما ٤٤(  إبراهيم حامد  -
في الـضفة الغربيـة،     " حماس"وشغل منصب قائد الجناح العسكري ل     "  إرهابي -ميغا  "اإلسرائيلية لقب   
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قدس والـذي أدى الـى      في ال " مومينت"وتحمل إسرائيل إبراهيم حامد المسؤولية عنها االنفجار في مقهى          
فـي  " تسيون" إسرائيليا، إضافة الى العملية التفجيرية المزدوجة التي وقعت على مفترق طرق             ١٢مقتل  

 إسرائيليا وأخيرا العملية داخل كافتيريا الجامعة العبريـة والتـي           ١١ وأدت الى مقتل     ٢٠٠١القدس عام   
 . إسرائيليين٦أدت الى مقتل 

، أوصـل المهـاجم     " حماس"امود في القدس وقائد خلية سلوان التابعة ل        محمد قاسم من قرية رأس الع      -
وشغل بيديه العبوة الناسفة التي انفجرت في الجامعة العبرية وحكم عليـة            " مونت"الذي نفذ عملية مقهى     

 . مرة٢٦بالسجن المؤبد 
نة نتانيا عام    التى نفذت التفجير من فندق بارك بمدي       -" حماس" عباس السيد من طولكرم رئيس خلية ل       -

نائل البرغوثي ، نهاد أبو كشك ورامـي        :  مؤبدا وكذلك أفراد خليته      ٣٥ و يقضي فترة سجن من       ٢٠٠٢
علما بان اثنين منهم أوصلوا االستشهادي بأنفسهم الى فندق         " حماس"أبو طياح وردت أسماؤهم على قائمة       

 .بارك 
ووقـف علـى رأس     " حمـاس "ري ل  محمد شراتحه من غزة ويعتبر من ضمن مؤسسي الجناح العسك          -

 .١٩٨٩ والين سعدون في أيار١٩٨٩الخلية التي خطفت وقتلت أفي سبارتوس عام 
  ٨/٧/٢٠٠٨الدستور 

  
  ليطااحتدام الجدل داخل حماس بشأن الوساطة المصرية في قضية ش": الشرق األوسط" .٤٠

ألوساط القيادية فـي    أن جدال حاميا يدور داخل ا     " الشرق األوسط "علمت  :  صالح جمعة  ،القاهرة – غزة
حركة حماس بشأن موقف الحركة من مستقبل الدور المصري في التوسط بينها وبين إسـرائيل بـشأن                 

ليط مقابـل االفـراج عـن مئـات         االتوصل لصفقة لتبادل األسرى يتم بموجبها إطالق سراح الجندي ش         
دى عدد من الهيئات القياديـة      وذكر مصدر مطلع في الحركة أن االنطباع السائد ل        . المعتقلين الفلسطينيين 

في الحركة هو أن الحكم في مصر ال يبذل أي جهد حقيقي لدفع الجهود إلنجاز الصفقة مع إسرائيل، على                
واعتبر المصدر أن نظام الحكم     . اعتبار أن انجاز مثل هذه الصفقة سيعزز موقف الحركة في قطاع غزة           

د لجماعة اإلخوان المسلمين المحظورة وبالتـالي       في مصر يتعامل مع حماس فقط على اعتبار أنها امتدا         
وقـال المـصدر إن     . فهو غير معني بالمساهمة في أي خطوة تؤدي الى مراكمة الحركـة ألي انجـاز              

التقييمات التي أعدتها وفود حركة حماس التي زارت القاهرة في اآلونة االخيرة تؤكد أن القاهرة ال تبذل                 
بقبول الشروط الفلـسطينية إلنجـاز الـصفقة، بـل ان المـسؤولين             أي جهد إلقناع الجانب اإلسرائيلي      

  .المصريين احياناً يمارسون ضغوطاً كبيرة على قياديي حماس للقبول بالموقف اإلسرائيلي من الصفقة
وأشار المصدر الى أن بعض األوساط في الحركة تطالب بنقل ملف الوساطة الى جهة أوروبية، وتحديداً                

وأشار المصدر الى أن جهات في الحركة باتت تطالب بعدم استبعاد التفاوض بشكل             . الى الوسيط األلماني  
واستدرك المصدر قائال إنه رغم هذا الجدل، إال أن أبرز قياديي           . مباشر مع إسرائيل بشأن انجاز الصفقة     

 الحركة الزالوا يصرون على مواصلة إسناد ملف الوساطة بشأن شليط الى القاهرة رغم تسجيلهم نفـس               
المالحظات على القاهرة، وذلك بسبب طبيعة العالقة الخاصة بين قطاع غزة ومصر وعلى أمل حـدوث                

  . تغير في التوجهات المصرية الرسمية تجاه الحركة
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ـ          حماس تحمل إسرائيل   "ان  " الشرق االوسط "من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم حماس فوزي برهوم ل
الى اتفاق لتبادل االسرى وهي ليست بصدد البحث عن وسيط          وليس مصر المسؤولية عن تعثر التوصل       

  ".آخر غير مصر
ال يمكن ان نتطرق الى ما تقوله       "وردا على سؤال حول الجدل المزعوم حول الدور المصري قال برهوم            

  ". مصادر هنا او هناك
  ٢/٩/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  ليطا فلسطيني مقابل ش١٥٠٠حماس تطالب بإطالق سراح  .٤١

ـ        " : زهير اندراوس  -الناصرة   إن " القدس العربـي  "قالت مصادر رفيعة من حركة حماس، أمس األحد ل
قيادة الحركة أبلغت المسؤولين المصريين في رسالة حديثة وجهتها لهم، أنها لن تدخل في مفاوضات غير                

األسـرى  ليط، ما لم يتم االتفاق على أعـداد         امباشرة مع الجانب اإلسرائيلي بشأن إطالق سراح جلعاد ش        
وتابعـت  . الفلسطينيين المطلوب إطالق سراحهم، والمعايير التي على أساسـها يـتم اختيـار األسـماء              

المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن أسمائها لحساسية الموضوع قائلة إن حركة حماس متمسكة بأن ال                
الوزراء والنواب، مـا    المرضى، واألطفال، والنساء، و   : يقل العدد عن ألف أسير فلسطيني، يضاف إليهم       

وحول التهديدات التي كانت مصر قد نقلتها من         .يعني أن العدد يمكن أن يصل إلى ألف وخمسمائة أسير         
بنشرها األسبوع الماضي، أكـدت المـصادر       " القدس العربي "اإلسرائيليين إلى قيادات حماس، وانفردت      

بل قيادات حماس في داخـل الـوطن وفـي          عينها صدور هذه التهديدات، وأنها لقيت استياء كبيراً من ق         
  .خارجه

  ١/٩/٢٠٠٨القدس العربي 
  
 وملتزمون بالوسيط المصري " مجمدة"صفقة شاليط : الزهار .٤٢

تـسلم رسـالة   ت لم  الحركةأن أكد محمود الزهار القيادي في حركة حماس أمس:  ضياء الكحلوت-غزة  
  وقـال  .سير اإلسرائيلي جلعاد شـاليط    عبر الوسيط المصري تطالبهم بتخفيض شروطهم لإلفراج عن األ        

الصفقة مجمدة تماماً وال حديث بيننا وبين مصر فـي هـذا            ": "العرب"الزهار في تصريحات خاصة لـ      
الوقت عن الصفقة، إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق التهدئة تماماً وعليها أن تدفع ثمن مماطلتها وعـدوانها                 

 ".ةوحصارها على الشعب الفلسطيني في قطاع غز
وأوضح الزهار أن المشكلة ليست عند الجانب المصري أو الفلسطيني بل عند الجانب اإلسرائيلي الـذي                

وأسير اعتقل التهامه بممارسة المقاومة ضـد       ) ال يمكنها إطالق سراحه   (يميز بين أسير قتل إسرائيليين      
 .المحتل

لدى الوسيط في إنهاء الملـف،  وحول الدور المصري في تحريك ملف شاليط قال الزهار إن هناك رغبة       
لكن الجانب اإلسرائيلي ليس لديه استعداد لدفع الثمن المناسب لهذه الصفقة، مشدداً على أن المطلوب من                

 .حماس الضغط على إسرائيل إلجبارها على الرضوخ لشروطها
دل  إن الضغط على إسرائيل يكون بتمسك حماس بشروطها ومطالبها إلتمـام صـفقة تبـا               الزهاروقال  

لألسرى تليق بتضحيات الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن دورهم في حماس يقوم على إقنـاع الجانـب                 
 .المصري في مطالبهم وليس الضغط على مصر
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وملتزمة بوجوده وسيطا في صفقة التبـادل مـع         " ال تريد تغيير الوسيط المصري    "وشدد على أن حماس     
 .ائيليين هم المستفيدين من إتمام الصفقةإسرائيل، مشيراً إلى أن الفلسطينيين واإلسر

  ٣/٩/٢٠٠٨العرب القطرية 
  
  
  
 ليطا شروط الستئناف التفاوض حول شثالثة تضعحماس  .٤٣

، إن حركته ترفض بالمطلق "الشرق األوسط"قال مصدر مسؤول في حماس لـ :  صالح النعامي- غزة
وأضاف . تي وضعتها الحركةاستئناف التفاوض حول قضية الجندي شليط قبل االستجابة للشروط ال

قبول : المصدر أن حماس تضع ثالثة شروط الستئناف التفاوض غير المباشر حول قضية شليط، وهي
إسرائيل المسبق باإلفراج عن المعتقلين الفلسطينيين الذين شملتهم قائمة حماس التي نقلت عبر مصر، 

 وضمنها اعادة فتح المعابر بشكل كامل وتنفيذ إسرائيل كل االستحقاقات التي وردت في اتفاق التهدئة
وشدد المصدر على أن حماس . والسماح بدخول كل البضائع والمواد، واخيرا إعادة فتح معبر رفح

تشترط أيضاً قيام األجهزة األمنية المصرية باإلفراج عن عناصرها الذين يقبعون في السجون المصرية 
. الماضي) كانون الثاني(مصرية ـ الفلسطينية في يناير الذين اعتقلوا في سيناء بعد انهيار الحدود ال

ليس من المعقول أن تتوسط مصر بيننا وبين إسرائيل من أجل التوصل لصفقة تبادل "وأضاف المصدر 
وأكد المصدر أن عوفر ديكل مبعوث ". أسرى، في الوقت الذي تعتقل فيه عناصرنا بدون أي وجه حق

 اسما ألسرى فلسطينيين ٤٥٠لمرت نقل الى القاهرة أمس قائمة من رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود أو
تقترح اسرائيل اإلفراج عنهم مقابل اطالق سراح شليط في المرحلة األولى، مشدداً على أن حماس تصر 

 .على وجوب التزام إسرائيل بقائمة االسماء التي أعدتها وتم نقلها لتل ابيب عبر القاهرة
 ١٩/٩/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  حكومة االحتالل لم تكن جادة في المفاوضات غير المباشرة حول صفقة شاليط: النونو .٤٤

لم تكن جـادة    " أكد طاهر النونو، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، أن حكومة االحتالل الصهيوني             :غزة
صريح وقال في ت   ".في المفاوضات غير المباشرة حول صفقة تبادل جنديها األسير في غزة جلعاد شاليط            

إن حكومة االحتالل معنية بإبقاء قضية شاليط قائمة الستخدمها كذريعة بـين            ): "٧/١٠(له مساء الثالثاء    
  ".الفينة واألخرى في األعمال العدائية ضد الشعب الفلسطيني

الوقت الالزم للتوصل إلى صـفقة تبـادل شـاليط آخـذ            "وحول تحذير مصادر أمنية صهيونية من أن        
تحدث على أن الحديث عن نفاذ أوقات وعن تعطيل الملف يتحمل مسؤوليته االحـتالل              ، شدد الم  "بالتقلص
ليست شاليط وإنما أسرانا الذين يعـانون فـي سـجون           "وأكد النونو أن القضية بالنسبة للحكومة        .وحده

  ".االحتالل ونسعى إلطالق سراحهم واستعادة حريتهم
  ٢٣/٩/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   بوساطة مصرية"إسرائيل" مع شاليطاستئناف مفاوضات صفقة حماس تؤكد  .٤٥



  

  

 
 

  

            ٤٥ص                                                   ١٧/١٠/٢٠١١ االثنين :التاريخ

بعـد  "قال أيمن طه القيادي في حماس أمس ان حركته استأنفت مفاوضات التبادل             : أشرف الهور  -غزة  
ال مـانع لـدينا أن      "وأكد طـه     ".ان جمدتها الحركة بسبب عدم التزام االحتالل بتنفيذ استحقاقات التهدئة         

  ". في هذا الخصوص على أن يتم البدء في هذا الموضوع من حيث تم االنتهاءتستأنف مصر اتصاالتها
نحن جـاهزون مـن     "واشار إلى أن حماس ال زالت متمسكة بالوساطة المصرية بهذا الخصوص، وقال             

أجل التوصل إلى اتفاق إذا ما تم ذلك حسب الشروط التي وضعتها حركة حمـاس والفـصائل اآلسـرة                   
 ".ما زالت تراوح مكانها لعدة أسباب     "، أكد القيادي في حماس ان صفقة األسرى         إلى ذلك  ".للجندي شليط 

حكومة أولمرت ذهبت وسـتأتي حكومـة       "وذكر أن من بين األسباب التغيير السياسي اإلسرائيلي، وقال          
وأوعز السبب الثاني إلى إصرار إسرائيل علـى رفـضها           ".غيرها وبالتالي هذا ملف ال يوجد به تغيير       

يراوح مكانه نتيجة عدم    "ماس، موضحاً انه بسبب هذا األمر بقي ملف التبادل حتى هذه اللحظة             لشروط ح 
لن تقبل بـأي    "وشدد طه أن حماس      ".التزام العدو الصهيوني في المعايير التي وضعتها الفصائل اآلسرة        

  ".قوائم جديدة غير التي وضعتها وقدمتها لالتفاق
 أيمن طه ان اللواء عمر سليمان مدير المخـابرات المـصرية            وفي موضوع آخر أكد القيادي في حماس      

تعهد خالل المباحثات التي أجراها مؤخرا مع حركة حماس بفتح معبر رفح أمام الحاالت اإلنسانية وإنهاء                
وأشار الى ان وفد حماس طرح خالل المباحثات موضوع المعتقلين من نشطاء الحركـة              .قضية العالقين 

من قبل اللواء سـليمان إلنهـاء       " وعود قاطعة "ضحاً أن حماس حصلت على      المحتجزين لدى مصر، مو   
اللواء سليمان أكد خالل اتصاالت سابقة بأنه سيقوم بكل جهده مـن            "وقال   .الملف في أقرب وقت ممكن    

  ".أجل عدم تقديم القيادي في كتائب القسام أيمن نوفل لمحكمة عسكرية
خالل لقائه مع اللواء سليمان نتيجـة اسـتمرار احتجـاز           " داستياءه الشدي "وذكر طه أن وفد حماس أبدى       

وعـدنا خيـراً   "وقـال    .الناشط أيمن نوفل، وهو قيادي في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس           
  ".بالعمل على إطالق سراحه ونحن نأمل أن يتم ذلك في أقرب وقت

  ١٣/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 
  

  فقة شاليط هو التراجع اإلسرائيلي عما اتفق عليها السبب الرئيسي في إعاقة ص: الزهار .٤٦
السبب الرئيسي في توقـف     "، محمود الزهار، قبيل مغادرته القاهرة، إن        "حماس"قال القيادي في    : القاهرة

، كاشـفاً  "صفقة تبادل األسرى هو التراجع اإلسرائيلي عما اتفق عليه قبل أكثر من عام برعاية مـصرية    
 أسير فلـسطيني،    ١٠٠٠ تتضمن إطالق سراح شاليط مقابل النساء واألطفال و        الصفقة المحتملة "عن أن   

ـ     ٤٥٠تحدد حماس أسماء      اآلخرين، على أن يوافق كال الطـرفين        ٥٥٠ منهم، وتحدد إسرائيل أسماء ال
  ".على قائمة اآلخر

يلي رفيع  وعن إمكان التوصل إلى اتفاق على صفقة تبادل أسرى مع الفلسطينيين، قدر مصدر أمني إسرائ              
حماس ال تقوم في اآلونة األخيرة بأي جهد الستئناف المفاوضات لتحرير شـاليط،             "المستوى، أمس، أن    

عدم وجـود أصـوات فـي       "، مشيراً إلى    "بينما يمنح اتفاق التهدئة استقراراً للمنظمة اإلسالمية في غزة        
 العكس من ذلك، تدعو هذه إلى       القطاع تدعو إلى التوصل إلى اتفاق لتحرير األسير اإلسرائيلي، بل على          

  ".إبقائه محتجزاً الستخدامه كدرع إزاء هجمات الجيش االسرائيلي
  ١٤/١٠/٢٠٠٨األخبار 

  



  

  

 
 

  

            ٤٦ص                                                   ١٧/١٠/٢٠١١ االثنين :التاريخ

   تنفي استعدادها لقبول شروط حماس لالفراج عن شاليط"إسرائيل" .٤٧
 امس  نفى رئيس الهيئة السياسية واألمنية في وزارة الدفاع اإلسرائيلية عاموس جلعاد          :  د ب أ   -تل أبيب   

استعداد إسرائيل لقبول مجمل شروط حماس مقابل اإلفراج عن الجندي األسير في قطاع غـزة جلعـاد                 
ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن جلعاد القول إن إسرائيل ما زالت تدرس كل الخيـارات الممكنـة                 .شاليط

 .إلطالق سراح الجندي المحتجز
  
  

ستعداد إسرائيل إلطالق سراح جميع األسرى الفلسطينيين       وكانت تقارير صحيفة قد أفادت بأن جلعاد أكد ا        
  . الواردة أسماؤهم في القائمة الكاملة التي تقدمت بها حماس مقابل اإلفراج عن شاليط 

  ١٧/١٠/٢٠٠٨الدستور 
  
  وافقت على المرحة األولى من صفقة األسرى " إسرائيل"مصر أبلغت حماس أن : المزيني .٤٨

القيادي في حركة حماس أسامة المزيني إن الوسيط المـصري أبلـغ            قال   ):وكاالت( رائد الفي،    -غزة  
وافقت على المرحلة األولى من صفقة تبادل األسرى والتي تـشمل اإلفـراج             " إسرائيل"حركة حماس أن    

  . أسيراً فلسطينيا من ذوي األحكام العالية٤٥٠عن 
ي ستحدد أسماء المفـرج عـنهم       وأضاف المزيني، في تصريح نشرته مواقع إخبارية، أن حركته هي الت          

  .ان تلتزم بإطالق سراحهم من دون أي اعتراض" إسرائيل"وعلى 
  ٢٠/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  شاليطأبو عبيدة يرفض اجراء مفاوضات مباشرة مع أي طرف إسرائيلي حول  .٤٩

فض إلجـراء أي    جدد أبو عبيدة الناطق الرسمي، باسم كتائب القسام، اليوم الثالثاء، موقفـه الـرا             : غزة
 .مفاوضات مباشرة مع أي طرف إسرائيلي سواء كان من اليمين أو اليسار إلتمام صفقة تبادل األسـرى                

جاء ذلك تعقيبا على تصريحات العضو العربي في الكنيست اإلسرائيلي عباس زكور اليوم والتـي قـال                 
تهدف إلى اإلفراج عن الجنـدي      " حماس"فيها بأن قوى اليسار في إسرائيل سيقدمون قريباً مبادرة لحركة           

جلعاد شاليط المأسور في غزة، وبأنهم ينوون التحرك لمالقاة قيادات من حركة حماس في غزة بما فـي                  
  .ذلك الدخول إلى هذه المنطقة 

نحن في سبيل إنجاح صفقة تبادل األسرى مـع اسـرائيل           " "معا"وقال أبو عبيدة في حديث خاص لوكالة        
دة خيارات، ويمكن أن نناقش تلك المبادرة عبر احد الوسطاء، ولـيس بـشكل              على استعداد الستخدام ع   

  ".مباشر مع مقدمي المبادرة حتى وان دخلوا قطاع غزة 
  ٢٨/١٠/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 

  
 مصر قد تتخلى عن جهود صفقة تبادل األسرى : مبارك .٥٠

من القاهرة أن الرئيس .) ب.ف.أ(و) رويترز(نقالً عن وكالتي  ٣١/١٠/٢٠٠٨الدستور، ذكرت 
المصري حسني مبارك قال، ان بالده يمكن أن تترك عن طيب خاطر جهود ترتيب تبادل لألسرى بين 

والفلسطينيين بعد شهور من الفشل في إطالق سراح الجندي اإلسرائيلي جلعاد شليط مقابل " إسرائيل"



  

  

 
 

  

            ٤٧ص                                                   ١٧/١٠/٢٠١١ االثنين :التاريخ

اإلسرائيلية نشرت نصها " ونوتيديعوت أحر"وفي مقابلة مع صحيفة  .مئات من السجناء الفلسطينيين
مسبقا وكالة أنباء الشرق األوسط، بدا الرئيس المصري ضجرا من انتقادات توجه لمصر لعدم استطاعتها 

بتجنب تعدد الوسطاء في قضية الجندي األسير " إسرائيل"وقال انه ينصح . تحقيق تقدم في جهود الوساطة
أفضل نصيحة للجانب اإلسرائيلي "ومضى قائال . اتهفي قطاع غزة واستبعد أن يكون هناك خطر على حي

  ". ال تشتتوا جهودكم، تعدد األطراف التي تقوم بالوساطة في هذا األمر ليس في صالح القضية
إذا شعر بعض األطراف الوسيطة أن هناك عددا من الدول الوسيطة يتولى الوساطة قد يقرر "وأضاف 

إذا كانت فرنسا مسؤولة وتستطيع حل "وتابع ".  أخرىأنه ال داعي للجهود ودعنا نركز على أمور
لكن مبارك قال ان أي ". المشكلة فلتتفضل، ليس لدينا أى اعتراض، فقضية شاليط ليست حكرا علينا

ألنها مرتبطة باإلفراج عن فلسطينيين "وسيط في القضية يجب أن يكون له عالقة مع الفلسطينيين 
عليكم "وقال مخاطبا اإلسرائيليين .  إتمام الصفقة يحتاج لوقتوقال مبارك ان ".واإلفراج عن شاليط

وأضاف أن ". التحلي بالصبر وطول البال ألنكم مقبلون على تغيير حكومة وهذا قد يعطل االمر
تقع على الطرفين، فحين نحاول الحل مع الفلسطينيين يقولون "المسؤولية في تأخير التوصل الى صفقة 

وسئل عما ". تقول ال لن نفرج عن فالن وفالن وفالن وهكذا" إسرائيل"بير، ثم نريد أن تفرجوا عن عدد ك
انهم يدركون . الفلسطينيين ليسوا أغبياء"ان ... ال"إذا كان هناك خوف على حياة الجندي اإلسرائيلي فقال 

له بأذى؟ إذا كيف يمكنهم التوصل الى اإلفراج عن مئات المعتقلون إذا تسببوا . بالتأكيد العواقب إذا قتلوه
 ".لن تفرج عن معتقل واحد" إسرائيل"حدث له أي مكروه فان 

القاهرة أن مبارك أكد أن العرب لن يتفاوضوا جماعيا مع  من ٣١/١٠/٢٠٠٨الحياة، وأضافت 
معكم ) الدول العربية(لن يجلسوا : "، ووصف مثل هذه المفاوضات بأنها مهينة، وقال"إسرائيل"
ستكون مهينة لذلك أنا ... يدون أن تجيئوا بالدول العربية كلها وأنتم تفاوضونهم، انتم تر)اإلسرائيليين(

واضحة، وإذا حدث السالم مع الفلسطينيين سيحل األمر مع العرب ) مبادرة السالم العربية(قلت االتفاقية 
  ".تلقائيا

  
  ط لتحريك ملف شالي"إسرائيل"األوروبيون اتصلوا بنا بإيعاز من : قيادي في حماس .٥١

كشف مصدر قيادي رفيع في حركة حماس أن اإلسرائيليين تقدموا خطـوات            :  جيهان الحسيني  -القاهرة  
 في  شاليط في غزة غلعاد     األسيرفي اتجاه إبرام صفقة لتبادل األسرى تتضمن إطالق الجندي اإلسرائيلي           

ن أجروا اتـصاالت    اإلسرائيليي "أن وأوضح.  فلسطينيين في السجون اإلسرائيلية    أسرى عن   اإلفراجمقابل  
وشجعوهم على االتصال معنا وحضنا على التحرك فـي         )  عن جنسياتهم  اإلفصاحرافضا   (أوروبيينمع  

يحاولون تنشيط هذه القضية، ولديهم مصلحة فـي تحريـك كـل            "ن اإلسرائيليين   أضاف  أ، و "هذا الملف 
  ".األطراف

عالم هو اسـتعداد إسـرائيل لتغييـر        ما سمعناه عبر اإل   : " كان هناك طرح إسرائيلي جديد، قال      إذاوعما  
 الفلسطينيين، بمعنى تحديد من هم أصحاب اليد الملطخة بالدماء اليهوديـة، ومـن   األسرى إطالقمعايير  

ما يعنينا هو التطبيق في الواقع وليس التصريحات عبـر           "أن، مضيفا   "ارتكب العمل، ومن ساند أو سهل     
  ".اإلعالموسائل 
طبعاً نحن نستقبلهم ونجتمع    : " وترحب بلقائهم، أجاب   األوروبيينة مع هؤالء     كانت حماس منفتح   إذاوعما  

، مؤكداً أن عنوان حماس في هذه الصفقة هو الوسـيط           "معهم ونستمع إليهم، لكننا لم نتعاط معهم كوسيط       



  

  

 
 

  

            ٤٨ص                                                   ١٧/١٠/٢٠١١ االثنين :التاريخ

 أن األوروبيين تحركوا بنـاء      إلىولفت  ". الصفقة ما زالت بيد مصر، وهذا موقفنا الواضح       "المصري، و 
 إلـى مواقف مرنة لمسوها من الجانب اإلسرائيلي، وهم يرون أن تحركهم مفيد ويمكن أن يـؤدي                على  
  .نتائج

  ٨/١٢/٢٠٠٨الحياة، 
  
  
  
  صفقة شاليط أفشلت جهودا أوروبية إلتمام "إسرائيل" :المزيني .٥٢

ـ "القدس العربي" في حركة حماس لـ  القياديقال الدكتور أسامة المزيني: غزة ـ أشرف الهور  ة ، أن أي
جهـات  " لم تتم في اآلونة األخيرة، كاشـفاً عـن قيـام             األسير جلعاد شاليط  اتصاالت بشأن إتمام صفقة     

  .، باالتصال بحماس في وقت سابق بهدف الوساطة"أوروبية
عن آخـر تطـورات     " القدس العربي "وقال المزيني وهو يعد من قياديي حماس في رده على سؤال لـ             

  ".ا خالل الفترة الماضية بشأن صفقة شليطلم يتصل بن"صفقة تبادل األسرى 
كانت هناك وساطات من جهات أجنبية، اتصلت بالحركة، غير أن هذه الجهود توقفـت بـسبب      "وأضاف  

  ".التعنت اإلسرائيلي، ورفض قادة االحتالل التجاوب مع شروط المقاومة الفلسطينية
ال داعي للحـديث عـن هـذه        "القول  ورفض المزيني الحديث عن هؤالء الوسطاء األوروبيين، واكتفى ب        

  ".الوساطة، كونها انتهت دون أن تسفر عن أي تقدم
غير أن المزيني أشار الى أن اللقاء الذي جمع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحمـاس، بـالرئيس                  

 .األمريكي السابق جيمي كارتر في العاصمة السورية دمشق قبل يومين تطرق إلى ملف صفقة التبـادل               
  ".نحن ال نمانع في تدخل أي وسيط آخر، بهدف دفع ملف صفقة تبادل األسرى إلى األمام"المزيني وقال 

وفي السياق قلل المزيني من أهمية تهديدات وزير الجيش اإلسرائيلي ايهود باراك التي لمح خاللها إلـى                 
التهديدات تأتي في   هذه  "وقال   .إمكانية قيام جيشه بهجوم كوماندوس إلطالق سراح شليط من أيدي آسريه          

وأكد أن أجهزة    ".إطار الحملة االنتخابية لباراك على زعامة حكومة االحتالل، والحركة ال تولي لها باالً            
األمن اإلسرائيلية ال تعرف مكان احتجاز الجندي شليط منذ أن تم أسره، مشدداً على أن اآلسرين اتخذوا                 

لن يـتم  " أن اإلفراج عن شليط    المزينيأكد   و .حتجاز، تحول دون معرفة مكان اال     "إجراءات أمنية مشددة  "
 ".إال في إطار صفقة تبادل األسرى، وامتثال االحتالل لشروط المقاومة

  ١٧/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 
 

  التطورات في المفاوضات إلطالق سراح شاليط إيجابية: كوشنير .٥٣
فـي المفاوضـات    " إيجابي"ر  تحدث وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير أمس، عن تطو        ): أ ف ب  (

أعتقـد أن التطـورات فـي       "وقال للصحافيين   . الجارية إلطالق سراح الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط      
أعتقـد أن  "وقال . وحركة حماس" إسرائيل"مشيراً إلى الئحة يجري التداول بها بين ". المفاوضات إيجابية 

  ". ر تبدو في اتجاه إيجابيومنذ ذلك الوقت واألمو... حماس قامت بتصحيح الالئحة
٢٥/١١/٢٠٠٩األخبار،   
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  ستستمر اياماً قبل الوصول الى نتيجة نهائيةحول شاليط المفاوضات : حماس .٥٤
 محمد - جيهان الحسيني، رام اهللا - ابراهيم حميدي، القاهرة -دمشق ، ٢٦/١١/٢٠٠٩الحياة، ذكرت 
هار امس الى غزة بعدما شارك في محمود الز" حماس"عاد عضو المكتب السياسي في حركة : يونس

" العرض الجديد"اجتماعات قيادة الحركة برئاسة رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل في دمشق لبحث 
وإسرائيل ازاء مبادلة اطالق الجندي " حماس"الذي قدمه الوسيط األلماني لردم الفجوة بين موقفي 

  . بأسرى فلسطينيينشاليطاإلسرائيلي غلعاد 
تسعى الى " حماس"بعد اجتماع القيادة ان " الحياة"لمكتب السياسي للحركة محمد نصر لـ وقال عضو ا
ان " الحياة"وأوضحت مصادر فلسطينية اخرى لـ ". افضل صفقة تخدم الشعب الفلسطيني"الوصول الى 
  ". ستستمر في األيام المقبلة الى حين التوصل الى اتفاق مرض"المفاوضات 

". عرضاً جديداً"في غزة " حماس"وسيط األلماني ارنست اورالو نقل الى قيادة وبحسب المصادر، فإن ال
  ". الموقف النهائي حمله الزهار امس لنقله الى الوسيط األلماني"وقالت المصادر ان 

كي ال "في دمشق على عدم اإلسهاب بالحديث عن تفاصيل العرض " حماس"وحرص عدد من قيادات 
عرض جديد ونتعاطى معه بجدية، والمفاوضات ستستمر "لمسؤولين انه وقال احد ا". نلحق الضرر به

  ". انجاز الصفقة في حاجة الى مزيد من المفاوضات: "وزاد". اياماً قبل الوصول الى نتيجة نهائية
وإسرائيل يقوم على ثلث قائمة األسرى المقرر اطالقهم في " حماس"وقالت المصادر ان الخالف بين 

معظم "، مشيرة الى ان موقف الحركة هو ان "اسرائيل ذريعة ان على ايديهم دماء"الدفعة األولى لـ 
  ".األسماء من اصحاب األحكام الطويلة في السجون اإلسرائيلية، وتريد إطالقهم

رد الحركة النهائي على المقترح "إن " الحياة"لـ " حماس"وفي القاهرة، قالت مصادر موثوقة في 
الحركة : "وأضافت". بادل األسرى سيرفع خالل ساعات للوسيط األلمانياإلسرائيلي في خصوص صفقة ت

مطالبها لم تتغير، ونحن لم نقدم عروضاً جديدة، لكن نتائج المحادثات واالجتماعات المكثفة التي يعقدها 
". المكتب السياسي للحركة ستحدد ما إذا كانت الصفقة قاب قوسين إذا حدث اتفاق بين الطرفين

المفاوضات اآلن في لحظاتها األخيرة ودائماً يظهر اإلسرائيليون وكأن مقترحهم هو "وأوضحت أن 
  ". أقصى ما يمكن تحقيقه، ونحن نبحث من جانبنا هل هذا أقصى ما يمكن الذهاب إليه؟

" حماس"أن اإلسرائيليين يريدون استبدال بعض األسماء التي تطالب " الحياة"وكشفت المصادر لـ 
مروان البرغوثي، وكذلك األمين العام للجبهة الشعبية " فتح"مثل القيادي في حركة بإطالقها بأخرى، 

الحركة ال تريد للصفقة أن تكون "، موضحاً ان "حماس"أحمد سعدات بحجة أنهما ليسا عضوين في 
فصائلية أو سياسية، بل أن تكون صفقة مرضية بامتياز، لكن اإلسرائيليين يريدون فقط إطالق معتقلي 

إسرائيل تريد أيضاً وضع مبدأ اإلبعاد كشرط إلطالق المعتقلين أصحاب األحكام "وأضافت أن ". حماس
العالية أو الثقيلة، ونحن نرفض هذا المبدأ، وال نريد أن نضع قاعدة ألن من حق األسرى إطالقهم 

ال تقبل وتبييض السجون بأي ثمن أيضاً حتى لو كان عبر عملية أسر جنود إسرائيليين ألن إسرائيل 
  ". إطالق المعتقلين الفلسطينيين

اإلسرائيلي الذي كان يرفض " التابو"استطاعت أن تحقق إنجازاً وهو كسر " حماس"ورأت المصادر أن 
حماس ممكن أن تقبل بإبعاد : "وأضافت". الملوثة أيديهم بدماء يهودية"إطالق أي اسير ممن تطلق عليه 

ياتها، لكنها ترفض أن يكون هذا شأناً إسرائيلياً اذ تحاول بعض القيادات التي ستطلق حرصاً على ح
وكشفت لـ ". إسرائيل أن تتدخل وأن تفرض األسماء التي سيتم إبعادها والبالد التي سيتم اإلبعاد إليها
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أن عدد جوالت المفاوضات مع الجانب األلماني تفوق العشرين جرت في غزة تحت إشراف قائد " الحياة"
  .أحمد الجعبري" كتائب القسام"في الجناح العسكري 

في الضفة تفاصيل المقترحات الجديدة التي حملها " الحياة"لـ " حماس"الى ذلك، كشفت مصادر في 
وقالت هذه . الوسيط األلماني الى الحركة في األيام األخيرة إلتمام صفقة تبادل أسرى بينها وبين اسرائيل

للتغلب على " أفكاراً ابداعية"ت ما أسماه الوسيط األلماني المصادر ان اسرائيل قدمت في هذه المقترحا
وتتضمن . المشكالت التي أعاقت الصفقة خالل المفاوضات المتواصلة منذ أكثر من ثالث سنوات

  :المقترحات الجديدة النقاط اآلتية
 استبدال أسماء عارضت اسرائيل إطالقها في الماضي بأسماء أخرى تحمل مواصفات مشابهة من -
  .يث فترة الحكم والتي غالباً ما تكون السجن المؤبدح
من ذوي األحكام العالية المتهمين بالوقوف وراء عمليات قُتل وجرح فيها " صعبة" قبول إطالق اسماء -

. عدد كبير من اليهود، لكن شرط إبقائهم في السجن لفترات متفاوتة تترواح بين ثالث الى عشر سنوات
  .ى إطالق معتقل ما، لكن إطالقه يجرى بعد خمس او عشر سنواتفمثالً توافق اسرائيل عل

  .  إبعاد أسرى من هذه الفئة الى الخارج-
  . إبعاد أسرى من الضفة الغربية الى قطاع غزة لفترات معينة-

اعتبرت المقترحات الجديدة افضل من السابقة، لكنها غير كافية إلتمام " حماس"وقالت هذه المصادر ان 
تدرس قيادة حماس في هذه المرحلة األفكار والمقترحات : "وأضافت. ل في هذه المرحلةصفقة التباد

وقالت ان رد الحركة سيستغرق بعض الوقت ". االسرائيلية الجديدة، وستقدم ردها عليها في غضون ايام
  .ألنها ستنقلها الى قيادة الحركة في السجون إلبداء الرأي فيها

 ان األفكار الجديدة تشكل تقدماً مهماً، اال انها اكدت ان هذه الجولة لن وعلى رغم ان هذه المصادر تقول
المقترحات واألفكار الجديدة تشكل أرضية قابلة للتطوير اذا : "وأضافت. تشهد اتفاقاً نهائياً إلتمام الصفقة

  ".ما وافقت اسرائيل على مطالب الحركة، لكنها ال تشكل اتفاقاً مقبوالً للحركة
القـدس  "، أن مصدرا مطلعا أبلغ      غزة من   اشرف الهور    عن،  ٢٦/١١/٢٠٠٩س العربي،    القد وأضافت
 اجتماع قيادة حركة حماس العليا في دمشق، بوفد الحركة الذي قدم من مصر ليل الثالثـاء،                 أن" العربي

وصل الى قرار يقضي برفض المطلب االسرائيلي القاضي بعدم تضمين صفة تبادل االسرى اسماء قادة               
  .في الضفة" القسام "كتائب

وقال المصدر ان وفد حركة حماس برئاسة الدكتور محمود الزهار، والـذي يـضم مـسؤول الجهـاز                  
العسكري احمد الجعبري، سينقل رد حماس الى الوسطاء المصريين وااللمان اليـوم الخمـيس، وهـو                

 وعدد آخر مـن مـسؤولي       استحالة اتمام صفقة التبادل بدون اطالق ابراهيم حامد، وعبد اهللا البرغوثي،          
 . الجناح العسكري في الضفة، بحسب ما ترغب به اسرائيل

الشرق «أن  ،غزة، ومن  دمشق منسعاد جروس عن، ٢٦/١١/٢٠٠٩ الشرق األوسط، ونشرت
علمت أن الجانب المصري يسعى إلى إتمام صفقة األسرى بين إسرائيل وحركة حماس ضمن » األوسط

وذكرت مصادر ). أبو مازن(اضح للرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفاق رزمة شاملة تسمح بدور و
فلسطينية مطلعة أن الجانب المصري يبحث مع كل من إسرائيل وحماس والسلطة الفلسطينية إمكانية 
التوصل التفاق شامل يضمن تهدئة معلنة بين إسرائيل وحركات المقاومة في الضفة الغربية، مقابل إعادة 

وحسب المصادر فإن أبو مازن سيلعب . ة بين قطاع غزة وكل من مصر وإسرائيلفتح المعابر الحدودي
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دورا جوهريا في إعادة فتح المعابر الحدودية على اعتبار أن ذلك سيتم وفق اتفاق المعابر الذي وقع عام 
.  بين السلطة وإسرائيل واالتحاد األوروبي برعاية أميركية، وال تعتبر حركة حماس جزءا منه٢٠٠٥

الت المصادر إنه في حال أنجز هذا االتفاق فإن الرئيس عباس هو الذي سيقوم بالتوقيع على إعادة فتح وق
وأوضحت أن التوصل لهذه الصفقة سيتم بمعزل عن الجدل الذي يدور حول الورقة . المعبر من جديد

وإنجاز اتفاق المصرية للمصالحة، على أمل أن تسهم هذه الخطوة في توفير األجواء للتوقيع عليها، 
وطني بشأن الحوار وأوضحت المصادر أن القاهرة ترى إتمام صفقة تبادل األسرى ضمن اتفاق شامل 
يلعب فيه أبو مازن دورا، تعزيزا لمكانته التي تخشى مصر أن يلحق بها مزيد من التراجع في حال 

  . أنجزت صفقة تبادل األسرى بين إسرائيل وحماس بمعزل عنه
  
   أسيراتثالثة أسيراً فلسطينياً بينهم خمسينتواصالن التفاوض على " إسرائيل"وحماس  .٥٥

ان الحركة واسرائيل اتفقتا " الحياة"لـ " حماس"كشف مسؤول رفيع في حركة :  محمد يونس–رام اهللا 
 إسم، وان المفاوضات في هذه المرحلة تتركز ٤٠٠في المفاوضات غير المباشرة الجارية بينهما على 

وأضاف ان من بين . شاليطفي صفقة تبادل االسرى إلطالق الجندي االسرائيلي غلعاد  اسماً ٥٠على 
آمنة منى من القدس، وأحالم التميمي من قرية البني صالح : االسرى المختلف عليهم ثالث أسيرات هن

ي  الثالث بلعب دور مركزي فاألسيراتقرب رام اهللا، وقاهرة السعدي من جنين، علماً ان اسرائيل تتهم 
  .عمليات مسلحة أدت الى قتل اسرائيليين

مروان البرغوثي، واالمين العام " فتح"ومن بين االسماء الخمسين كل من عضو اللجنة المركزية لحركة 
مثل ابراهيم حامد " حماس"أحمد سعدات، وبعض كبار قادة الجناح العسكري لـ " الجبهة الشعبية"لـ 

  . ابو الهيجا وحسن سالمةوعباس السيد وعبداهللا والبرغوثي وجمال
وقال . كما يجري التفاوض على االسرى الفلسطينيين من حملة الهوية االسرائيلية واالسرى العرب

. المسؤول ان اختراقاً حدث في اسرى القدس بعد ان وافقت اسرائيل على ان تشمل الصفقة عدداً منهم
يراً مقدسياً، بينهم عشرة الى  اس١٧وأوضحت مصادر في السجون ان اسرائيل وافقت على اطالق 

 .الخارج
  خالف على عدد المبعدين

 أسيراً للخارج، لكن الحركة تعارض وتسعى ١٣٠ عرضت إبعاد إسرائيلان " حماس"وقال المسؤول في 
واضاف ان المفاوضات مستمرة بين . الى خفض العدد، مضيفاً ان اإلبعاد سيكون منوطاً باالسرى انفسهم

  .فة، وان الوسيط االلماني موجود في البالد بصورة دائمة إلنجاز الصفقةالجانبين بصورة مكث
بالتمسك بإدراجهم في الصفقة، وقال األسير كريم يونس، أحد أبرز قادة " حماس"وطالب أسرى الداخل 

ان الفرصة الوحيدة الطالقهم هي هذه الفرصة، مشيراً الى ان اسرائيل تعاقبهم " الحياة"أسرى الداخل، لـ 
 أسيراً من ٢٢وتابع ان . تين مرة بسبب نضالهم، ومرة أخرى ألنهم من حملة هوية الدولة العبريةمر

الداخل معتقلون منذ ما قبل اتفاق اوسلو، وان هذه الفرصة الوحيدة الطالقهم، مشيراً الى ان اسرائيل 
  .تستثنيهم من كل المبادرات واالتفاقات التي تجرى مع السلطة في شأن إطالق أسرى

  ١/١٢/٢٠٠٩الحياة، 
  
  تحول دون إنجاز صفقة التبادل" حماس"خالفات داخل : بيريز .٥٦
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قال شمعون بيريز، رئيس الدولة العبرية الليلة الماضية، إن إنجاز صفقة تبادل األسرى، التي : الناصرة
  ".ال يتوقف على إسرائيل فقط"تتضمن اإلفراج عن شاليط مقابل المئات من األسرى الفلسطينيين، 

اليهودي في إحدى قواعد " حانوكا"وادعى بيريز، خالل مشاركته في حفل إيقاد الشموع بمناسبة عيد 
أن هناك خالفات داخل حركة حماس بين : "١٩٤٨الجيش اإلسرائيلي بجنوب فلسطين المحتلة سنة 

  .، حسب زعمه"أقطاب الحركة المقيمين في قطاع غزة وأولئك في الخارج
في غزة معنية بدفع عملية التبادل لإلفراج عن أسرى الحركة، أما قادة حماس إن حماس : "وأضاف يقول

  .، كما قال"في الخارج فلديهم اعتبارات وطموحات سياسية أخرى
   ١٥/١٢/٢٠٠٩ قدس برس

  
 القيادات الرئيسية لحماس خارج صفقة شاليط والحركة تتجه للموافقة: " األوسطالشرق" .٥٧

ة موثوقة وقريبة من االتصاالت الجارية بشأن صفقة شاليط أن كشفت مصادر فلسطيني :لندن ـ غزة
. إسرائيل رفضت اإلفراج عن القيادات الرئيسية لحركة حماس في السجون اإلسرائيلية، العتبارات أمنية

 ".حركة حماس تتجه للموافقة على الصفقة"أن " الشرق األوسط"وأكدت المصادر لـ
 حركة حماس، بين جناح يرى إنهاء الصفقة بصرف النظر وأشارت المصادر إلى وجود خالفات داخل

عن اإلفراج عن تلك القيادات، وجناح آخر يرى عدم إمكانية تجاوز أي من هذه القيادات، غير أن 
المصادر أشارت إلى أن حركة حماس ال تمانع في إبعاد هذه القيادات خارج أراضى السلطة الوطنية إلى 

 .األبد
دات حماس بالسجون اإلسرائيلية، وعلى رأسهم عباس السيد، وإبراهيم حامد، إن قيا"وقالت المصادر 

وعبد الناصر عيسى، وعبد اهللا البرغوثي، يرون أن هذه الصفقة هي األمل الوحيد لإلفراج عنهم وأن 
 ".تجاوزهم يفقد الصفقة بريقها وقيمتها

  ١٧/١٢/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
   أسرى يعطلون صفقة شاليطعشرة :حماس .٥٨

أوضح مصدر فلسطيني في حركة حماس أن الخالف الحالي مع إسرائيل حـول             :  أيمن جريس  :لقاهرةا
 أسماء فقط، تطالب حماس اإلفراج عنهم بينما تعتبرهم         ١٠صفقة الجندي األسير جلعاد شاليط يدور حول        

يـة،  حسن يوسف القيادي من حماس في الـضفة الغرب        : إسرائيل خطرا على أمنها القومي، واألسرى هم      
مروان البرغوثي ، أحمد سعدات، باإلضافة إلى عبد اهللا البرغوثي، عباس السيد، إبراهيم حامد، طـاهر                

  .آمنة منى، أحالم التميمي، وقاهرة السعدي: المدهون، واألسيرات
وأكد المصدر أن الكرة اآلن باتت في الملعب اإلسرائيلي بعد أن قدمت حماس مقترحا جديدا إلسـرائيل                 

ط األلماني قبل أن يبدأ إجازة في المانيا بدأت منذ إسبوعين، وسوف يعود إلى المنطقـة فـي                  عبر الوسي 
وأشار إلى أن التجاوب اإلسرائيلي مع مقترحـات         .يومين، مؤكدا أن حماس تنتظر اآلن الرد اإلسرائيلي       

  .حماس األخيرة سيكون الحلقة النهائية في إنجاز صفقة شاليط
  ٢٠/١٢/٢٠٠٩عكاظ، 

  
   بقبول إبعاد أسرىط تربط صفقة شالي"لإسرائي" .٥٩
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الوزاري » المنتدى السباعي«واصلت إسرائيل التكتم الرسمي على مداوالت :  أسعد تلحمي-الناصرة 
وفي وقت اكتفى مكتب رئيس . حول صفقة تبادل األسرى التي انتهت في ساعة متقدمة من مساء االثنين

جاء فيه أن األخير ووزراء المنتدى أعطوا تعليماتهم الحكومة بنيامين نتانياهو بإصدار بيان مقتضب 
تردد و إلى بيته سليماً معافى، شاليطللمفاوض الخاص حاغاي هداس لمواصلة الجهود الهادفة إلى إعادة 

» حماس«أن إسرائيل أعطت الضوء األخضر للوسيط األلماني إلتمام الصفقة في حال قبول حركة 
  .ي سلمتها له لنقلها إلى قادة الحركة في غزةتحفظاتها عن بعض بنود الصفقة الت

وفي أول تصريح علني ألحد أعضاء المنتدى، أعلن وزير الدفاع إيهود باراك في كلمة أمام طلبة إحدى 
تعمل في شكل مكثف على بلورة الطريق الصحيح «المدارس في منطقة تل أبيب أمس، أن الحكومة 

لكننا نشعر، . لة حساسة، وليس صحيحاً أن نكثر في الكالمنحن في مرح«: وقال. »شاليطللتقدم في ملف 
بمسؤولية قيادية عليا وأخالقية من أجل القيام بكل خطوة مناسبة ) إلى مهمة عسكرية (شاليطكوننا أرسلنا 

  .»لكن ليس بأي ثمن. وممكنة إلعادته
المواطن اإلسرائيلي لن . لةالمتشددة، وأحياناً القاسية، وتتعلق بمستقبل قتَ«ووصف المفاوضات الدائرة بـ 

ورداً على سؤال عن . »يعرف أسماء القتلة، لكن عندما يسمع أين نفذوا جرائم القتل سيتذكرهم جيداً
حماس العب إشكالي، وال «: تجاهل توصيات رؤساء األجهزة األمنية بعدم قبول الصفقة، قال باراك

 نحن في منحدر زلق من صفقة جبريل حتى في كل ما يتعلق بصفقات أسرى،. يجب أن نزوده بالذخيرة
علينا تغيير نمط سلوكنا في ما يتعلق بإعادة ... وال مفر سوى وقف هذا المنحدر. صفقة تننباوم

  .»شاليطالمخطوفين، لكن بعد إتمام قضية 
تسيبي ليفني إلطالعها على آخر المستجدات، علماً أن » كديما«ومساء أمس التقى نتانياهو زعيمة حزب 

  .خيرة أعلنت تأييدها ألي قرار تتخذه الحكومة في شأن صفقة التبادلاأل
وأجمعت الصحف العبرية التي صدرت أمس، وفي ظل الرقابة العسكرية الشديدة المفروضة عليها في 
كل ما يتعلق بالنشر عن سير المفاوضات ومواقف إسرائيل منها، على أن الرد اإلسرائيلي على مسودة 

، مشيرة إلى أن المنتدى الوزاري يصر على إبعاد عدد »نعم، ولكن«أو » ي مشروطايجاب«االتفاق هو 
  .باإلفراج عنهم إلى خارج الضفة الغربية» حماس«من األسرى الذين تطالب 

الذي بثته اجتماعات المنتدى الوزاري مبالغ فيه وان » التخبط اإلسرائيلي«واعتبر معلقون بارزون أن 
أراد من خالل تلكُّئه تهيئة الرأي العام اإلسرائيلي لقبول اإلفراج عن أسرى وأنه » ورطة«نتانياهو في 

، خالفاً لما روج له على مدى سنوات كثيرة ووضع مؤلفات باسمه تدعو العالم إلى »من العيار الثقيل«
  .عدم الخنوع لإلرهاب

طريق إلقرار االتفاق قبول االتفاق بشروط يعني بداية ال» المنتدى السباعي«ورأى مراقبون أن قرار 
على أمل الحصول » حماس«نهائياً، وإن رمى الكرة في الوقت الحالي ربما للمرة األخيرة في ملعب 

  .على تنازالت أخرى من الحركة تمكن إسرائيل من التلويح بها على أنها إنجاز
  ٢٣/١٢/٢٠٠٩الحياة، 

  
  اليطإشكينازي يتعرض الى انتقادات شديدة على خلفية تأييده صفقة ش .٦٠



  

  

 
 

  

            ٥٤ص                                                   ١٧/١٠/٢٠١١ االثنين :التاريخ

الجنرال غابي أشكنازي وللمرة األولى منذ تسلمه منصبه قائداً لرئيس  تعرض:  أسعد تلحمي-الناصرة 
مسؤول «هيئة أركان الجيش قبل نحو ثالث سنوات، إلى انتقادات شديدة وجهها له، عبر وسائل اإلعالم، 

  . في مكتب رئيس الحكومة، على خلفية تأييده صفقة التبادل» كبير
فشل في منصبه رئيساً لهيئة أركان الجيش وتصرف كرئيس لجنة «ذا المسؤول أشكنازي بأنه واتهم ه

، وفشل في تأدية واجبه بالتقدم لصناع القرار بمقترحات حول »أولياء أمور الجنود، ال كقائد أعلى للجيش
  .السبل العسكرية لتخليص الجندي من األسر

الذي بدالً من أن يقدم تقريراً عن فشل الجيش في  «ووجه وزراء آخرون انتقادات مماثلة ألشكنازي
 في عملية عسكرية، يأتي إلى الحكومة خالي الوفاض بعد أن غلبت عليه العاطفة شاليطاإلفراج عن 

ورمى بثقله من أجل إتمام صفقة التبادل، ليقول إنه ينبغي على مواطني إسرائيل دفع الثمن المتعلق 
  . »شاليطباإلفراج عن 
بأن التوتر بين قادة األذرع األمنية المختلفة انعكس في اجتماع » يديعوت أحرونوت«حيفة وأفادت ص

المنتدى مساء األحد الماضي حين اضطر أشكنازي إلى البقاء خارج غرفة االجتماع حتى أنهى رئيس 
وأضافت أن باراك احتج على هذا التعامل مع . يوفال ديسكين مداخلته» شاباك«جهاز األمن العام 

أشكنازي وغادر غرفة االجتماع مهدداً بأنه لن يعود إليها إذا بقي أشكنازي خارجها، وبعد دقائق دخل 
  .االثنان وطرح أشكنازي موقفه المؤيد إلبرام الصفقة

وقال . في مكتبه» المسؤول الكبير«وسارع نتنياهو إلى إصدار بيان يرفض فيه االنتقادات التي وجهها 
يثمن عالياً العمل الذي يقوم به رئيس هيئة األركان في قيادة الجيش وموقفه  «البيان إن رئيس الحكومة
واضح وحازم ونابع من «وأضاف أن موقف اشكنازي . » سليماً معافىشاليطالمتعلق بإعادة الجندي 

  . »حرصه الشديد على أمن إسرائيل، تماماً كما مواقف سائر أعضاء منتدى المشاورات
، »تتماشى وقيم الجيش اإلسرائيلي«دره إن مواقف رئيس هيئة أركان الجيش وقال باراك في بيان أص

  .»يستحق التنديد الشديد«في مكتب رئيس الحكومة » المسؤول الكبير«وأضاف أن التهجم عليه من 
  ٢٣/١٢/٢٠٠٩الحياة، 

  
 أن تكون مصر قد طلبت تأجيل صفقة شاليط تنفي الخارجية المصرية .٦١

قال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية حسام زكي، في :  محمد عبدالرازق-القاهرة 
 أسيرا فلسطينيا يتم تسليمهم ٥٥٠تصريحات صحافية أمس، إن صفقة التبادل سيتم بموجبها اإلفراج عن 

ونفى .  في إطار الصفقة مع حركة حماس٤٥٠للرئيس محمود عباس أبومازن والسلطة الفلسطينية، و
ت تأجيل صفقة األسير اإلسرائيلي جلعاد شاليط، الفتا إلى أن كل األخبار زكي أن تكون مصر قد طلب

المدسوسة التي تتحدث عن رغبة مصرية أو طلب مصري لتأجيل الصفقة هي أخبار مغلوطة، وتهدف 
  .إلى التنصل من مسؤولية اتخاذ القرارات المطلوبة من جانب الطرفين

  ٢٣/١٢/٢٠٠٩العرب، قطر، 
  
  ل األسرى ولن يكون هناك تنازل عن القائمةاورات بشأن صفقة تبادمشالل واُصتَ: حماس .٦٢

حركة حماس، أمس، أن المفاوضات حول صفقة تبادل األسرى ستتواصل، مستبعدة            أن   أعلنت :رويترز
أن يكون هذا الملف قد وصل إلى طريق مسدود، في وقت ذكر مصدر في الحركة أن الوسيط األلمـاني                   



  

  

 
 

  

            ٥٥ص                                                   ١٧/١٠/٢٠١١ االثنين :التاريخ

وقـال   .األيام المقبلة، في محاولة لتذليل العقبات التي تحول دون إتمام الـصفقة           سيبدأ مهمة جديدة خالل     
        ستستمر والمفاوضات ستستمر  ) حول صفقة التبادل  (المشاورات  "القيادي في حركة حماس أيمن طه إن ."

ال نستطيع القول إن الصفقة وصلت إلى طريق مسدود، وال نستطيع القول إن المحادثات انتهت               "وأضاف  
، فيما أوضح مصدر من حماس قريب من المفاوضات أن الوسـيط            "المشاورات ستستمر . حقيق الصفقة بت

  .األلماني سيبدأ جولة جديدة من المفاوضات األسبوع المقبل
 ٣١/١٢/٢٠٠٩السفير، 

  ط في شأن صفقة شالي"إسرائيل"حماس تستخدم تكتيكاً تفاوضياً جديداً مع ": الحياة" .٦٣
ان الحركة تستخدم تكتيكاً جديداً " الحياة"لـ " حماس"قال مسؤول رفيع في حركة  : محمد يونس–رام اهللا 

البحث عن مخارج "في مفاوضات تبادل األسرى الجارية مع اسرائيل عبر الوسيط األلماني، يقوم على 
  ".تفاوضية للخالف وعدم التصعيد اإلعالمي

 في المربع األخير، وفرصة إنجاز االتفاق المفاوضات اآلن"وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه ان 
المكتب السياسي للحركة قرر في اجتماعه األخير في دمشق عدم الرد على "وأضاف ان ". تبدو كبيرة

  ".االقتراح اإلسرائيلي برفض حاد وهجوم إعالمي، وانما تقديم اقتراحات بديلة
 للرأي العام طبيعة العرض ورداً على سؤال عن سبب عدم ظهور اي مسؤول في الحركة للتوضيح

الحركة في هذه المرحلة ال تريد ان تفتح جبهة اعالمية قد : "اإلسرائيلي وطبيعة رد الحركة عليه، قال
 مؤثرة في القرار، لذلك نفضل العمل إسرائيلتؤثر على مجريات التفاوض عبر استعداء أطراف في 

الخالف بات "وأوضح ان ". ين الجانبينالتفاوضي الصامت للوصول الى حلول للخالفات المتبقية ب
محصوراً في عدد قليل من األسرى الذين ترفض إسرائيل إطالقهم، وفي العدد الكبير الذي تنوي إسرائيل 

  ".إبعادهم
وقال ان الحركة ستقدم اقتراحات تفاوضية من شأنها التغلب على القضية األصعب في الصفقة، وهي 

 العسكري للحركة والقادة السياسيين مثل مروان البرغوثي واحمد استثناء عدد من كبار قادة الجناح
سعدات وابراهيم حامد وعبداهللا البرغوثي وعباس السيد وغيرهم، مع العلم ان إحدى األفكار المعروضة 

  .للتغلب على هذه المشكلة هو إبعاد عدد من هذه األسماء الى الخارج
سكري للحركة ال يمانعون الخروج الى الخارج ألن ان قادة الجناح الع" حماس"ويقول مسؤولون في 

معروف ان اسرائيل : "واوضح احد المسؤولين في الحركة. بقاءهم في الوطن يشكل تهديداً على حياتهم
لن تترك اياً من هؤالء ينعم بالحياة والحرية، وتقديراتنا انها ستقدم إما على اغتيالهم او اعتقالهم بصورة 

لكنه شدد على ان الحركة ستترك ". فإن خروجهم لفترة معينة سيكون افضل لهممفتوحة ودائمة، لذلك 
  .قرار قبول اإلبعاد لألسير نفسه، ولن يكون لها اي قول فيه

 اسير ٢٠٠وفي شأن الخالف الثاني المتعلق باإلبعاد الداخلي، قال المسؤول ان اسرائيل تعرض إبعاد 
: وأضاف.  تحويالً للصفقة من تبادل اسرى الى صفقة ابعادالى قطاع غزة، مضيفاً ان الحركة تعتبر ذلك

نتفهم ان يغادر عدد من المحررين الضفة الغربية الى الجزء الثاني من الوطن وهو قطاع غزة لفترة "
المفاوضات في المرحلة المقبلة ستنصب على تقليص "وتابع ان ". معينة، لكننا نرفض العرض اإلسرائيلي

وأكد ان . ، رافضاً الكشف عن هذا الحد ألسباب تفاوضية"طاع الى ادنى حد ممكنعدد المبعدين الى الق
وفد الحركة العائد الى قطاع غزة من دمشق بقيادة الدكتور محمود الزهار، سيواصل اجراء االتصاالت 

  . مع الوسيط األلماني للتغلب على العقبات التي تعترض اتمام الصفقة
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٢/١/٢٠١٠الحياة،   
  
  صفقة التبادل مع حماس تنياهو يطلب مواصلة مفاوضاتن: "يديعوت" .٦٤

 بنيامين نتنيـاهو اوعـز إلـى        اإلسرائيلي ان رئيس الوزراء     أمس اإلسرائيلية" يديعوت"ذكرت صحيفة   
حجاي هداس االستمرار بالمفاوضـات مـع       " حماس"المفاوض اإلسرائيلي في صفقة تبادل األسرى مع        

  .الوسيط األلماني
على الرغم من الرد اإلسرائيلي وشروط حركة حمـاس   " ادر اسرائيلية قولها انه   ونقلت الصحيفة عن مص   

أضافت أن نتنياهو لم    ". إال أن الصفقة ما زالت جارية حتى اآلن بين الطرفين من خالل الوسيط األلماني             
 مقابل اإلفراج عن الجندي اإلسـرائيلي     " حماس"يوافق حتى اآلن على دفع الثمن الباهظ الذي تطالب به           

  ".األسير جلعاد شليط
نتنياهو لم يقرر بعد إذا كـان سـيوافق         " أن  ) الكابينيت(وأوضح أحد أعضاء المجلس الوزاري المصغر       

على انجاز هذه الصفقة في هذه الشروط الصعبة، ولكن في حال لم يوافق على ذلك ربما تنفجر األوضاع                  
  ".ومة السابق ايهود أولمرتمرة أخرى وتتأجل الصفقة مدة إضافية كما حصل مع رئيس الحك

خالل الجلسة المصغرة في منزل نتنياهو، أكد األخير انـه          : "عن وزير إسرائيلي قوله   " يديعوت  "ونقلت  
في حال رفضت حركة حماس المصادقة على الرد اإلسرائيلي وتجنبت الخطوط الحمر التي وضعها فان               

نتنياهو اآلن بين مطرقة عائلة شليط، التي       : "ضافأ". الصفقة الموافقة على الصفقة لن تتم في هذه األثناء        
تطالب بإعادة ابنها، وسندان حركة حماس التي تطالب بانجاز صفقة من شأنها أن تشجع فصائل المقاومة                

  ". على خطف جنود إسرائيليين بأسرع وقت ممكن في حال تمت كما أرادت الحركة
 المصغر وعلى رأسه نتنياهو بانتظار انتهاء مهمة        ما زال المجلس الوزاري اإلسرائيلي    : "وقالت الصحيفة 

  ". المفاوض حجاي هداس، حيث أن األخير لم يأت بأي رد حتى االن
  ٨/١/٢٠١٠المستقبل، 

  
  إسرائيل تتالعب في مفاوضات صفقة األسرى: مشعل .٦٥

نفى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل نفيـاً          :  أنور الخطيب وعاطف الحملي    -الدوحة  
  .قاطعاً وجود ترتيبات لعقد لقاء بينه وبين الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن في دمشق قريباً

وقال مشعل خالل لقائه مع رؤساء تحرير الصحف القطرية ومن ثم في مؤتمر صحفي عقده في الدوحة                 
نها تمـر   إ،   حول صفقة تبادل األسرى    ،  بمشاركة عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس أمس        

بمنعطف مهم فآخر شهرين ظهر التالعب اإلسرائيلي في أسوأ صوره ، فاإلسرائيليون يقدمون خطوة كما               
وكشف مشعل أن العرض األخير الذي أتى به الوسيط األلمـاني قبـل   . قلت سابقا ثم يتراجعون خطوتين 

ـ                 رض برفـضه   أسبوعين أو ثالثة فيه تراجع كبير عن العرض الذي سبق حيث ردت حماس علـى الع
وأضاف . والمطالبة بان تستجيب اسرائيل للمطالب المحددة لكن الوسيط عاد تقريبا بخفي حنين كما قال               

انه خالل أيام قليلة ستبلغ قيادة الحركة موقفها الواضح والنهائي حول مستجدات الصفقة الـى الوسـيط                 
في الحرج وخـدش أداءه مـضيفا إن        األلماني مشيرا الى أن التالعب اإلسرائيلي أوقع الوسيط األلماني          

أطرافا دولية وغير دولية ال تريد إتمام صفقة شاليط خشية أن تؤدي تلك الخطـوة إلـى تقويـة حركـة               
  . المقاومة اإلسالمية حماس
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وحمل مشعل اسرائيل مسؤولية التدهور في وضع الصفقة قائال إن حماس ما زالت متمسكة بمطالبها الن                
ل هي مطالب وطنية تمس شريحة من أهم شرائح شـعبنا وهـم األسـرى               مطالب حماس ليست حزبية ب    

  .واألسيرات
 ١١/١/٢٠١٠الراية، قطر، 

  
  
  
 مفاوضات صفقة شاليط ستتجدد قريبا برعاية فرنسية: مصادر عبرية .٦٦

ذكر موقع إسرائيلي إلكتروني أن الجندي اإلسرائيلي األسير لدى المقاومة الفلسطينية في غزة : غزة
هو مواطن فرنسي، وعلى هذا ستدخل فرنسا للصورة، وتحاول إحياء عملية المفاوضات "جلعاد شاليط 

يتمثل في دفع ، وأوضح الموقع أن االقتراح الفرنسي لتسريع عملية المفاوضات ".العالقة إلطالق سراحه
ن ومقابل ذلك تتنازل الفصائل اآلسرة للجندي ع،  سجين فلسطيني دفعة واحدة١٠٠٠إلطالق " إسرائيل"

مطالبها في اإلفراج عن قيادات فلسطينية أسيرة كبيرة، وزعم الموقع أن حماس ستنشر في القريب 
 .تفاصيل االقتراح الفرنسي

  ٢٨/١/٢٠١٠السبيل، األردن، 
 

  تراجعت عن صفقة شاليط ونتوقع انسحاب الوسيط األلماني"إسرائيل": أيمن طه .٦٧
ية حماس أمس الخميس أن تشهد الفترة المقبلة توقع مسؤول بارز في حركة المقاومة اإلسالم: غزة

ونقلت صحيفة  .انسحاب الوسيط األلماني من صفقة تبادل األسرى مقابل الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط
أن تشهد الفترة "اليوم السابع المصرية عن المتحدث باسم حركة حماس ايمن طه قوله إنه من المتوقع 

 من صفقة شاليط واألسرى التي يرعاها بالشراكة مع مصر، وذلك في المقبلة انسحاب الوسيط األلماني
  ". ظل التعنت اإلسرائيلي تجاه مطالب حماس، والذي أدى إلى تجميد المفاوضات في الوقت الحالي

  ٢٩/١/٢٠١٠السبيل، األردن، 
  
  باراك اعطى موافقة على صفقة تبادل االسرى مقابل شاليط: "معاريف" .٦٨

اريف االسرائيلية في عددها الصادر اليوم ان وزير الحرب االسرائيلي ايهود  ذكرت صحيفة مع:القدس
باراك اعطى موافقته على اتمام صفقة التبادل مع جلعاد شاليط مقابل االفراج عن أسرى فلسطينيين 

وقالت الصحيفة ان ثالثة ". الملطخة أيديهم بالدماء"اتهموا بقتل اسرائيليين ممن تصفهم اسرائيل بـ 
ء للحرب سابقين اثنان منهم اعضاء في حزب العمل االسرائيلي، هما عمير بيرتس وبنيامين بن وزرا

  .اليعازر، وكذلك وزير الحرب السابق شاؤول موفاز ايدوا باراك في موقفه
، حيث اعتبرا أن "الموساد"و" الشاباك"وبحسب الصحيفة فقد عارض هذا الموقف كل من رئيسي جهازي 

  .له تأثيرات سلبية على أمن اسرائيل) المتهمين بقتل اسرائيليين(األسرى االفراج عن هؤالء 
واضافت مصادر امنية للصحيفة ان وزير الحرب االسرائيلي، أكد أن األمر األكثر أهمية يتمثل بعودة 
الجندي االسير جلعاد شاليط الى البيت، حتى لو دفعت اسرائيل ثمنا باهظا جراء ذلك، وقال إن اسرائيل 
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رة على التعامل مع االفراج عن أسرى مسؤولين عن عمليات كبيرة، حتى لو اعادوا نشاطهم بعد قاد
  .االفراج عنهم
اننا نقول لجنودنا بشكل واضح في حال وقوعكم في األسر فاننا سنقوم بتحريركم، واذا "وقال موفاز 

  ."الدولة ضحت بالجندي األسير فالنتيجة ستؤدي إلى أن يضحي الجندي بالدولة
  ٢٩/٦/٢٠١٠، وكالة سما اإلخبارية

  
  
   بالقاهرة لبحث صفقة شاليط جلعادعاموس  .٦٩

في أول ظهور علني له بالقاهرة بعد خالفات مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي :  إيهاب حسين-القاهرة 
السابق إيهود أولمرت، زار رئيس الدائرة األمنية والسياسية بالحكومة اإلسرائيلية عاموس جلعاد أمس 

لقاهرة لساعات معدودة، واجتمع مع رئيس االستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان، في وقت قالت ا
إن المباحثات التي أجراها المسؤول اإلسرائيلي في القاهرة تتعلق بتطورات : فيه مصادر رسمية مصرية

سطيني، وفي مقدمتها المواقف في القضايا المشتركة التي تديرها القاهرة أو تتوسط فيها مع الجانب الفل
الملف األمني والسياسي لقطاع غزة والخاص بتخفيف الحصار، وهو الدور الرئيس المنوط به عاموس 
في الوقت الراهن، والمتعلق بآليات إدارة المعابر الحدودية سواء على الجانب اإلسرائيلي، وكذلك المعابر 

  .على الجانب المصري، خاصة معبر رفح
فقة مبادلة الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليط مع أسرى فلسطينيين كانت أضافت المصادر أن ص

على رأس المباحثات بين المسؤولين المصري واإلسرائيلي، مشيرة إلى أن هذا الملف شهد تطوراً على 
  .الساحة اإلسرائيلية خالل األيام الثالثة الماضية تمثل في ضغوط بإسرائيل إلنهاء هذا الملف

  ٣٠/٦/٢٠١٠، )قطر(لدوحة،العرب، ا
  
   إلتمام صفقة شاليط نتنياهوحماس ترفض شروط  .٧٠

حركة حماس ، أن  اشرف الهور،غزةنقالً عن مراسلها في  ٢/٧/٢٠١٠، القدس العربي، لندننشرت 
 الخميس، رفضها لشروط رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو إلتمام صفقة أمسأعلنت مساء 

تعدادها الستئناف المفاوضات غير المباشرة من النقطة التي انتهت إليها، جاء ذلك ، وإن أبدت اسطشالي
 تحرير الجندي اإلسرائيلي إلى مقابل التوصل " ثمنأي" لن تدفع "إسرائيل" أن نتنياهو الخميس إعالنبعد 

  . فلسطيني في المقابلألف بشروط عن لإلفراج، مؤكدا في الوقت نفسه انه مستعد األسير
ليس من حق نتنياهو وضع شروط أو معايير 'عضو القيادة السياسية لحركة حماس صالح البردويل وقال 

مؤكداً أنه ال معلومات لدى حركته عن عرض جديد إلتمام ' مسبقة إلطالق سراح أسرانا ضمن الصفقة
وقال البردويل إن حركته  .٢٥/٦/٢٠٠٦ المحتجز في غزة منذ طشاليصفقة الجندي األسير غلعاد 

، من أجل طشاليستفحص في األيام المقبلة ما إذا كانت هناك عروض جديدة وجدية تخص صفقة "
توصلنا عبر الوسيط "وأوضح البردويل  ."استئناف المفاوضات غير المباشرة من النقطة التي انتهت إليها

همات في األلماني إلى تفاهمات معينة، بخصوص إطالق سراح األسرى، وتراجع نتنياهو عن هذه التفا
اللحظات األخيرة، وإذا كانت هناك عروض جدية اآلن سنفحص األمر وندرسه، وسنعمل على استئناف 
. "عملية التفاوض غير المباشرة من النقطة التي انتهت إليها عملية التفاوض األخيرة عندما تراجع نتنياهو
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هت إليها المفاوضات في الجوالت مستعدون الستئناف المباحثات غير المباشرة من النقطة التي انت"وقال 
  ."األخيرة

هؤالء أسرى "ورفض شروط نتنياهو بعدم إطالق سراح من وصفهم بكبار اإلرهابيين وقال البردويل 
وشدد على أن حركته تنظر بأهمية لنوعية  ."هم تاج رؤوسنا.. حرية وأبطال ومرفوض وصفهم بالقتلة

 باألعداد ليستالعبرة "وقال . ظرة لعدد من سيفرج عنهماألسرى الذين سيتم اإلفراج عنهم أكثر من الن
وكان نتنياهو أعرب عن استعداد إسرائيل لإلفراج عن . "وإنما بنوعية األسرى الذين يتم اإلفراج عنهم

  . ولكن ليس من دون شروططشالي غلعاد األسير سجين لحركة حماس مقابل الجندي ألف
  القيادي في حركة حماس محمود الزهار قال إلى أن٢/٧/٢٠١٠، موقع الجزيرة نت، الدوحةوأشار 

 جولة بوساطات متعددة كانت ١٢٠ التي جرت في ، الخميس إن المفاوضات بشأن تبادل األسرىيوم
 توقفت بسبب خروج حكومة بنيامين نتنياهو عن االتفاق ومحاولة ،األخيرة فيها عبر الوسيط األلماني

يرة أن االتفاق كان ينص على اإلفراج عن ألف أسير فلسطيني من وأكد الزهار للجز. إفراغه من محتواه
 من كبار األسرى، وأن حكومة نتنياهو تريد التراجع عن القائمة التي وافقت عليها الحكومة ٤٥٠بينهم 
  .السابقة

  
  "شاليط" حماس ألجل لقاء يعرض يشاي .٧١

دية من أجل اإلفراج عن الجندي دعا وزير الداخلية اإلسرائيلي إيلي يشاي حكومته للعمل بج: وكاالت
اإلسرائيلي األسير في قطاع غزة جلعاد شاليط بشتى الطرق والوسائل المتاحة، لكنه شدد أن شاليط لن 

  . يخرج بكل ثمن
أنا مستعد لالجتماع مع أي كان وفي أي مكان بالعالم لتبادل األسرى، حتى مع ممثل عن حركة : "وقال

مسؤول معني بالصفقة فهذا دليل على أننا لم نقم بكل شيء من أجل حماس، وفي حال لم أجتمع مع أي 
  ". الجندي

اإلسرائيلية عن يشاي خالل مشاركته بمسيرة عائلة شاليط " هآرتس"ونقل الموقع االلكتروني لصحيفة 
الحقيقة التي على أرض الواقع أمامنا هي أن الجندي جلعاد ليس بيننا اآلن، هذا مؤشر على : "االحتجاجية

  ". أن كل ما قامت به الحكومة لإلفراج عنه ليس كافيا
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعلم أنني شاركت بهذه المسيرة االحتجاجية، عائلة شاليط "إن : وأضاف

يدعم موقف هذه العائلة ويساندهم سواء بهذه ) إسرائيل(أيضا تعرف موقفي إزاء الجندي، كل شعب 
  ". د ثمن فداء لألسرى، لكن علينا وقف عمليات األسر في المستقبلالطريقة أو بأخرى، ال يوج

  ٩/٧/٢٠١٠، موقع فلسطين أون الين
  
   في السجون اإلسرائيلية"القسام"وأسرى " الشاباك" بين مفاوضاتال  :حماس .٧٢

 اتقرير، أن  اشرف الهور غزة نقال عن مراسلها من ١٤/٧/٢٠١٠القدس العربي، لندن، نشرت 
 الثالثة الماضية األسابيع اجروا خالل "الشاباك" اإلسرائيلي األمن مندوبين عن جهاز نأ إخباريا ذكر

 الحلول إيجاد بهدف اإلسرائيلية حماس في السجون أسرىثالثة لقاءات مطولة مع قيادات بارزة من 
 في  والدفاع العربي االلكتروني نقال عن مصدر مطلعاألمنوبحسب ما نشره موقع . ليطا صفقة شإلبرام

 اللقاءات الثالثة عقدت في أن فقد ذكر اإلسرائيليةقيادة القسام الجناح العسكري لحماس داخل السجون 
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 أن إلى  وأشار."الشاباك"، وبمبادرة من جهاز إسرائيلسجني النقب وايشل قرب بئر السبع جنوب 
يسكين ومندوب عن  يوفال د"الشاباك"اللقاءات حضرها مسؤولون رفيعو المستوى من مكتب رئيس جهاز 

  .ليط حجاي هداساالمسؤول المكلف بملف ش
 خاللها اإلسرائيلي األمنيوقال المسؤول في القسام ان كل لقاء استمر ما يزيد عن ساعتين، استمع الوفد 

 التي تصر حركة حماس على األسماءالى وجهة نظر قيادة القسام من قطاع غزة والضفة بخصوص 
 عن تلك اإلفراج بنيامين نتنياهو اإلسرائيلية بينما يرفض رئيس الوزراء  الصفقإلتمامتضمينها كشرط 

  .األسماء
من قيادة القسام في قطاع (وبحسب ما نشر فقد حضر اللقاءات عن حركة حماس كل من يحيى السنوار 

ومن مكتب ديسكين الجنرال حاييم والعميد ) من قيادة القسام في الضفة الغربية(وحسام بدران ) غزة
  . مستعارةأسماء هي اإلسرائيليين الضباط أسماء أن إلىمي، مشيرا رس

 قيادة حماس العسكرية في السجون إن والدفاع العربي األمن المصدر الذي تحدث لموقع وأوضح
 بعدم رغبتها بفتح قناة تفاوضية مباشرة معهم، وبضرورة "الشاباك" مندوبي جهاز أبلغت اإلسرائيلية

 على عدم التنازل عن إصرارهااوضية الحالية حتى ال تتشتت الجهود، كما عبرت عن االلتزام بالقناة التف
 التي وردت األسماء عن كل اإلفراج سراحهم وبضرورة إطالق التي تصر حركة حماس على األسماء

  . قبل توقف المفاوضاتاألخيرة في الجولة اإلسرائيلي الجانب إلى األلمانيفي القائمة التي نقلها الوسيط 
 األسرى مفاوضات صفقة تبادل إن "القدس العربي"وفي غزة قال فوزي برهوم الناطق باسم حماس لـ

 اتصاالت بهذا أجرت تكون حركته أن متوقفة منذ ستة شهور، نافيا ألمانيا التي تتوسط فيها إسرائيلمع 
  .وإسرائيل حماس أسرىالشأن بين 
في الحركة صالح  أن القيادي )يو بي آي(لة نقال عن وكا ١٤/٧/٢٠١٠الخليج، الشارقة،  وجاء في
ال توجد معلومات لدينا عن هذه " "الرسالة"في تصريح نقله الموقع االلكتروني لصحيفة قال البردويل 

اللقاءات، وهذه اللقاءات إن وجدت فهي مفاوضات من طرف واحد ألن المعتقل في النهاية تحت رحمة 
في كل مرة حاول االحتالل مساومة أسرانا "وأضاف  ".ساومتهاالحتالل ويمكن استدعاؤه في أي وقت لم

  ".كان يصطدم بصخرة صمودهم، ونحن نثق بقيادات القسام األسرى ونثق بصمودهم ورؤيتهم
  
   األلماني والفرنسي في القاهرة إلتمام تبادل األسرى المبعوثان": المصريون" .٧٣

في صفقة تبادل األسرى بين إسرائيل وحركة ، أن الوسيط األلماني "المصريون"علمت :  عمر القليوبي
والموفد الرئاسي الفرنسي سيصالن إلى مصر قريبا، في إطار جولة تشمل أيضا سوريا " حماس"

وإسرائيل، للبحث في تذليل العقبات أمام إبرام صفقة تبادل األسرى يتم بموجبها اإلفراج عن الجندي 
  .  مقابل إطالق نحو ألف أسير فلسطيني بسجون االحتاللاإلسرائيلي المحتجز بقطاع غزة جلعاد شاليط،

 اتصاالت مكثفة مع برلين وباريس خالل الفترة األخيرة، - الوسيط الرئيس في الصفقة- وأجرت القاهرة
بهدف تسريع التوصل التفاق، وتجاوز العراقيل التي تحول دون إنجاحها حتى اآلن، وبعد أن كانت قاب 

  . باالتفاق على بنودها" حماس" سابقة من إقناع إسرائيل وقوسين أو أدنى في فترات
 ورجحت مصادر مطلعة، إمكانية وصول مسئولين إسرائيليين رفيعي المستوى إلى القاهرة قريبا، للبحث 
في سبل تسريع الصفقة، مع تصاعد الضغوط لإلفراج عن شاليط من قبل الجندي األسير المعتصمة أمام 
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ميلها كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته أفيجدور ليبرمان مقر رئيس الوزراء، وتح
  ".  حماس"المسئولية عن عرقلة إتمام صفقة تبادل األسرى مع حركة 

  ٢٨/٧/٢٠١٠، المصريون، القاهرة
  
  صفقة األسرى على حالها ومصر استعجلت اتهام المقاومة: مشير المصري .٧٤

ال جديد في صفقة ": "قدس برس"شير المصري في تصريحات لـ قال القيادي في حركة حماس م: غزة
جاهزون إلنجاز صفقة األسرى على قاعدة " حماس"نحن في . األسرى، فالكرة في الملعب اإلسرائيلي

شروط المقاومة، وبالتأكيد فإن االحتالل واهم إذا كان يعتقد أن عامل الزمن لصالحه بل هو لصالح 
  ".أسرانا البواسل

) ٦/٨(آخر أوضح المصري أن المعلومات التي نشرتها وسائل إعالم إسرائيلية اليوم الجمعة على صعيد 
يخططون الختطاف مستوطنين، تندرج في سياق  عن أن فصائل المقاومة في الضفة وحركة حماس

  .التحريض على المقاومة، والمهيد لعدوان جديد ضد قطاع غزة
قوع في الشراك اإلسرائيلي بالنسبة لقصة إطالق ودعا المصري الحكومة المصرية إلى عدم الو

  كان األولى بمصر أن تتريث قبل أن تتحدث عن فصائل : " وأضاف.الصواريخ على إيالت من سيناء
فلسطينية تستخدم أراضيها لمقاومة االحتالل اإلسرائيلي، ألن موضوع الصواريخ مشكوك فيه في 

  .، على حد تعبيره"برير عدوان جديد على قطاع غزةاألصل، واألخبار عنها مفبركة من االحتالل لت
  ٧/٨/٢٠١٠قدس برس، 

  
   سيبقى في يد مصر ولن ينقل لقطرشاليطملف : البردويل .٧٥

صالح البردويل، القيادي في حركة حماس، اعتزام الوسيط األلماني في .دنفى :  صالح النعامي- غزة
عاية مصر إلى رعاية قطر، مؤكدا عدم صفقة تبادل األسرى بين حركته وإسرائيل، نقل الملف من ر

  ."ألنها ذات خبرة ودراية كاملة به"إمكانية نقل الملف من مصر 
 اإلخباري اإلسرائيلي قد نقل تصريحات نسبها إلى قيادي في حركة حماس لم يسمه، "واال"وكان موقع 

سرى، وهو ما جعله أكد فيها أن الوسيط األلماني اتهم المصريين بالمماطلة وتعطيل صفقة تبادل األ
عازما على نقل ملف الصفقة من مصر إلى قطر التي عرضت قبل ذلك إدارة المفاوضات في ملف 

  .صفقة تبادل األسرى
ليس لدينا أي علم بمثل هذه التطورات في هذه القضية، وكل ما ": "الشرق األوسط"وقال البردويل لـ

نتنياهو، وحتى ) بنيامين(الوزراء الصهيوني نعلمه أن الصفقة مجمدة بشكل كامل بعدما عطلها رئيس 
ال نعتقد بصحة هذه األخبار، فهي ال أساس لها من  ":وأضاف. "اللحظة لم نبلغ بأي تحركات جديدة

، مرجحا أن يكون الهدف منه محاولة ممارسة الضغوط "الصحة، ومن المحتمل أن يكون خبرا مدسوسا
  .ية لصالح الجانب اإلسرائيليعلى مصر لتضغط بدورها على الفصائل الفلسطين
: ، متسائال"واال" كما جاء في تقرير "تعنت المصريين"وأوضح البردويل أن حركته ال تفهم المقصود بـ

وشدد على أن . "هل هو التعنت مع الوسيط األلماني أم مع الطرف اإلسرائيلي أم مع الطرف الفلسطيني؟"
تمام الصفقة، متهما الحكومة اإلسرائيلية بتعطيل حركته ال ترى في الدور المصري مصدرا إلعاقة إ
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واستبعد البردويل أن تتجه حماس لنقل ملف الصفقة من . الصفقة ألكثر من مرة وتجميدها في النهاية
  .القاهرة ألي عاصمة عربية أخرى، نظرا للخبرة التي بات يتمتع بها الجانب المصري في هذه القضية

غبة موافقة قيادة السلطة على استئناف المفاوضات المباشرة، مشددا على صعيد آخر حذر البردويل من م
تثبيت وقائع سرقة األراضي والمياه وتهويد القدس من قبل سلطات "على أنها تهدف باألساس إلى 

هذه المفاوضات تسعى إلى انتزاع اعتراف بيهودية إسرائيل من منظمة ": وأضاف. "االحتالل اإلسرائيلي
ية ولخلق غطاء جديد لسرقة األراضي في الضفة وتهويد القدس وهدم المنازل وطرد التحرير الفلسطين

واعتبر القيادي في حركة حماس المفاوضات المباشرة بمثابة . "٤٨الفلسطينيين في األراضي المحتلة 
  .وصفة فاشلة لحل القضية الفلسطينية، مؤكدا رفض حماس مثل هذه المفاوضات

البردويل االتهامات التي وجهتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي وعلى الصعيد الداخلي، رفض 
اتهمت حماس بتفريق اعتصام احتجاجي على استمرار أزمة الكهرباء بالقوة، وعدم اكتراثها بتواصل هذه 

.. ليعلم الجميع أننا لسنا طرفا في قطع الكهرباء عن قطاع غزة بل نحن الضحية": وقال البردويل. األزمة
) في رام اهللا(فياض ) سالم( يحق ألحد أن يجلدنا في ظل معرفته سبب المشكلة المتمثلة في حكومة وال

  ."التي ال تعطي غزة حصتها من الكهرباء
ودعا البردويل الجبهة الشعبية إلى االحتجاج على الحكومة في رام اهللا وليس على الحكومة في قطاع 

العتصام الذي نظمته الجبهة الشعبية مساء يوم الثالثاء غزة، نافيا علمه بحيثيات وتفاصيل تفريق ا
  .الماضي

  ١٣/٨/٢٠١٠الشرق األوسط، لندن، 
  
   شاليط مفاوضاتنتنياهو يؤكد تجدد  .٧٦

أكد رئيس الحكومة االسرائيلية بنيامين نتنياهو، أمس تجدد المفاوضـات التمـام صـفقة          : القدس المحتلة 
  .لماني خالل االسابيع الماضيةالتبادل مع جلعاد شاليط من خالل الوسيط اال

يوجد العديد من الطرق والجهود التي تبـذل فـي          "وقال نتنياهو قبل جلسة مجلس الوزراء االسبوعي إنه         
  ".اتجاهات مختلفة  واود القول انها بمعظمها جيدة

فقد اعلن نتنيـاهو عبـر لقـاء مـع االذاعـة            " يديعوت احرونوت "وبحسب ما ورد على موقع صحيفة       
ئيلية ، انه يبذل كافة الجهود من اجل االفراج عن الجندي االسير جلعاد شاليط ، حيث اكد انه لـم                    االسرا

يتوقف عن العمل من اجل عودة شاليط ، وانه يوجد العديد من الجهود المبذولة في طرق مختلفة من اجل                   
 بوجـود الوسـيط     التوصل الى اعادة الجندي الى بيته ، وان المفاوضات تعتبر الطريقة االمثل خاصـة             

  .االلماني للتوصل الى اتمام صفقة التبادل وعودة جلعاد شاليط الى بيته
عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن حركة حمـاس وافقـت علـى تجديـد               " يديعوت أحرونوت "ونقلت  

ي المفاوضات بشأن صفقة تبادل األسرى من النقطة التي توقفت عندها ، مشيرة إلى زيارة الوسيط األلمان               
  .إلسرائيل وقطاع غزة في األسابيع األخيرة

  ١٨/١٠/٢٠١٠، الدستور، عّمان
  
  نتنياهو يخيب أمل المخابرات األلمانية حول صفقة تبادل األسرى: ألمانيا .٧٧
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أفاد مسؤولون في المخابرات األلمانية يتوسطون في صفقة تبادل األسـرى بـين             :  برلين -آي  . بي. يو
وجد أي تقدم في المفاوضات حول الصفقة وأنهم خائبو األمل من رئيس             وحركة حماس أنه ال ي     "إسرائيل"

  .الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يمنع التوصل إلى اتفاق
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت في تقرير أعده محللها للشؤون االستخباراتية واالسـتراتيجية رونـين              

في إشارة إلى الجندي    » اهو خيب أملنا بشأن صفقة شاليط     نتني«برغمان عن المسؤولين األلمان قولهم إن       
  .اإلسرائيلي األسير في قطاع غزة جلعاد شاليط

كنا واثقين من أن نتنياهو قادر على تمرير الموضـوع بـسهولة فـي              «وأضاف المسؤولون األلمان أنه     
ن فـي المخـابرات     ورأى قسم آخر من المسؤولي    . »الحكومة واعتقدنا أن لديه تأثيرا أكبر على الوزراء       

األلمانية أن نتنياهو لم يمارس تأثيرا وربما كان معنيا بذلك لمصالحه الداخلية إلرضاء معارضين للصفقة               
  .مثل الوزراء موشيه يعلون وبيني بيغن وأفيغدور ليبرمان
العام الماضـي قـدر المـسؤول فـي         ) تموز(وقالت الصحيفة إنه في بداية المفاوضات في شهر يوليو          

رات األلمانية غرهارد كونراد الذي يتوسط في المفاوضات بين إسرائيل وحماس أنه باإلمكان إنهاء              المخاب
  .صفقة التبادل في نهاية العام الماضي أو بعد ذلك بقليل، لكن هذا لم يحدث

وكان مبعوث رئيس الوزراء اإلسرائيلي لشؤون الجنود األسرى والمفقودين حغاي هداس قـد اسـتأنف               
من العام الماضي، أي في نهايـة       ) آذار(ع كونراد من النقطة التي توقفت عندها في مارس          المفاوضات م 

  .والية حكومة ايهود أولمرت وقبل تولي نتنياهو رئاسة الوزراء
لكن برغمان أشار إلى خلل في األداء اإلسرائيلي في هذه القضية حيث لـم تجـر فـي إسـرائيل أيـة                      

 بين الجهات ذات العالقة بقضية تبـادل األسـرى وهـم هـداس              اجتماعات ومداوالت لتنسيق التوقعات   
  ."إسرائيل"ونتنياهو ومندوبون عن الجيش والمخابرات في 

٣٠/١٠/٢٠١٠، عكاظ، جدة  
  
  ظنا منها اننا سنرضخ للرأي العام  رفضت تقييد مطالبها بصفقة شاليطحماس: ديسكين .٧٨

ممثلي حماس رفضوا :"  يوفال ديكسين إن )الشاباك(قال رئيس جهاز األمن العام االسرائيلي : القدس
خالل االتصاالت مع مصر قبل حوالي سنتين بخصوص اإلفراج عن الجندي المخطوف غيلعاد شاليط 
تقييد مطالبهم ظناً منهم بأن الحكومة اإلسرائيلية سترضخ لضغوط الرأي العام مما سيدفع بها إلى 

  ".االستعداد لدفع المزيد من الثمن
إنه فهم آنذاك بأنه لم يكن من :" خالل ندوة عقدت في مقر نقابة الصحفيين في تل ابيب وقال ديسكين 

  ".الممكن قبول هذه المطالب ألنها كانت ستؤدي بنا إلى االنزالق في منحدر خطير
إن المناورات التي قامت بها وسائل اإلعالم أدت إلى الشعور وكأننا كنا على قاب قوسين من :" وأضاف

  ". صفقة لإلفراج عن الجندي المخطوفالتوصل إلى
  ٢/٢/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية

  
  " صفقة شاليط"وفد من قيادة حماس يتوجه للسودان إلجراء محادثات حول : اإلذاعة العبرية .٧٩
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ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة ان وفدا من قيادات حركة حماس سيبدأ جولة يجرى : القدس المحتلة
زعماء الحركة الموجودين خارج القطاع حول عدد من القضايا ومن ضمنها قضية خاللها مباحثات مع 

  . الجندي اإلسرائيلي المخطوف غلعاد شاليط 
  .وبحسب االذاعة فان وفد حماس سيترأسه محمود الزهار وخليل الحية وسيتوجه الي السودان

 يتوجه الي دمشق قبل حوالي ان الوفد كان من المقرر ان:" ونقلت اإلذاعة عن مصادر في حماس قولها 
شهر للتشاور مع قيادة الحركة حول اقتراح جديد طرحه الوسيط األلماني في قضية شاليط، غير أن هذه 

  .الزيارة أرجئت بسبب األحداث في مصر 
  ٤/٣/٢٠١١وكالة سما اإلخبارية، 

  
  
  شارك في مؤتمر القدس بالخرطوم يحماس وفد من  .٨٠

وجه وفد من حماس برئاسة القيادي محمود الزهار إلى السودان ت :  وكاالت- محمد جمال -غزة 
وهو أول وفد يضم قياديين من حماس . للمشاركة في مؤتمر حول القدس، كما أعلن مصدر من الحركة

، يغادر القطاع بعد االحتجاجات الشعبية المصرية التي ٢٠٠٧التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف 
وقال مصدر في حماس . بارك غزة، عبر معبر رفح الحدودي مع مصرانتهت بتنحي الرئيس حسني م

إن الوفد يضم إلى جانب الزهار عددا من قادة الحركة بينهم القيادي خليل الحية عضو المكتب السياسي 
  . لحماس حيث سيشارك في مؤتمر حول القدس تنظمه مؤسسة القدس الدولية ويعقد في الخرطوم

وض أن يتوجه أعضاء الوفد إلى دمشق في سوريا للقاء قادة الحركة في وأوضح المصدر انه من المفر
وقالت مصادر في حماس إنه كان من المقرر أن يتوجه الوفد إلى دمشق قبل حوالي شهر . الخارج

للتشاور مع قيادة الحركة حول اقتراح جديد طرحه الوسيط األلماني في قضية شاليط، غير أن هذه 
ويواصل الوسيط األلماني جوالته المكوكية بين المسؤولين في . حداث في مصرالزيارة أرجئت بسبب األ

غزة وإسرائيل من أجل التفاوض إلطالق سراح الجندي اإلسرائيلي األسير في غزة جلعاد شاليط كما 
  . التقى الوسيط مع مشعل في دمشق، وبعد ذلك سافر إلى تل أبيب ليلتقي كبير المفاوضين حجاي هداس

  ٥/٣/٢٠١١دوحة، الشرق، ال
  
  الخالف مع حماس بشأن تبادل األسرى يتمحور حول المكان: مصادر إسرائيلية .٨١

كشفت مصادر إعالمية إسرائيلية النقاب عن أن الخالف بين حركة حماس وإسرائيل فيما يتعلق : غزة
بصفقة تبادل األسرى بات ينحصر في المكان الذي يتوجب أن يتم إطالق سراح كبار المعتقلين 

وذكر أمير أورن، المحلل العسكري لصحيفة هآرتس في عددها الصادر أمس في مقال  .لفلسطينيين إليها
نشره في الصحيفة، أنه لم يعد هناك خالف بين حماس وإسرائيل حول عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين 

دى الحركة جلعاد يتوجب على إسرائيل إطالق سراحهم مقابل اإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي المختطف ل
وأشار أورن إلى أن نتنياهو يحتاج بشكل كبير إلى إنجاز سياسي وشعبي يتمثل في التوصل . شاليط

. لصفة تبادل األسرى مع حركة حماس، بسبب التفاف الرأي العام اإلسرائيلي حول قضية شاليط
لمخابرات الداخلية واستدرك أورن قائال إن تحقيق اختراق في هذه القضية يتوقف على موقف جهاز ا
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الحالي يرفض الموافقة على » الشاباك«، مشيرا إلى أن يوفال ديسكين رئيس )الشاباك(اإلسرائيلية 
  .السماح لكبار معتقلي حركة حماس بالعودة لالستقرار في الضفة الغربية بعد إطالق سراحهم

ر األجواء لعودة العمليات ويزعم ديسكين أن السماح بعودة المعتقلين إلى الضفة الغربية يعني توفي
وأشار أورن إلى أن نتنياهو يراهن على أن . المسلحة ضد األهداف اإلسرائيلية انطالقا من الضفة الغربية

  .، الذي من المتوقع أن يخلف ديسكين بعد شهرين، موقفا مغايرا»الشاباك«يتبنى رئيس 
 منهم أحكاما ٤٥٠طيني، يقضي يذكر أن حركة حماس تطالب إسرائيل باإلفراج عن ألف معتقل فلس

  .بالسجن مدى الحياة بعد إدانتهم بقتل وجرح المئات من جنود االحتالل والمستوطنين
  ١٤/٣/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن

  
  
  
   أسير خطير مقابل شاليط١٠٠حماس تريد اإلفراج عن أكثر من  :نتنياهو .٨٢

مفاوضات مع حركة حماس بخصوص أن ال" بنيامين نتنياهو"ادعى رئيس وزراء االحتالل : القدس
 مخرب ١٠٠إطالق سراح أكثر من "الجندي األسير جلعاد شاليط متعثرة، بسبب إصرار األخيرة على 

  .على حد تعبيره". خطير إلى مناطق الضفة الغربية
سيكون بمقدورهم ضرب أي "وزعم نتياهو أن هؤالء الذين تصر حماس على إطالق سراحهم إلى الضفة 

  ".ائيلمكان في إسر
وجدد تأكيده بأن المسؤولية الملقاة على عاتقه إلعادة شاليط إلى ذويه ما زالت قائمة، إال أنه في نفس 

وأشار نتيناهو إلى أن إسرائيل  ". ماليين نسمة٧ملتزم بحماية مواطني إسرائيل البالغ عددهم "الوقت 
  .طشاليطتواصل العمل دون توقف من اجل اإلفراج عن 

  ١٥/٣/٢٠١١، )صفا( الفلسطينية وكالة الصحافة
  
   القاهرة لبحث ملف شاليطفيوفد حماس ": معاريف" .٨٣

 في ، ان وجود القياديين خليل الحية ونزار عبد اهللاةالعبري» معاريف«موقع صحيفة ذكر :  معا–رام اهللا 
 النهما ، لفتح طريق جديدة امام مفاوضات جلعاد شاليط،الحركة، يدلل على توجه وفد حماس الى القاهرة

  .كانا ضمن طاقم المفاوضات خالل المرحلة السابقة
واضاف الموقع ان الوفد الذي يترأسه القيادي في حركة حماس محمود الزهار سوف يلتقي بالمسؤولين 
في الحكومة المصرية لبحث العديد من المواضيع، حيث سيطلب الوفد فتح مكتب رسمي في القاهرة 

  .ات لفك الحصار عن قطاع غزة ومواضيع اخرىلحركة حماس باالضافة لبحث الي
  ٢٧/٤/٢٠١١الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  الجعبري في القاهرة وأنباء عن دور مصري في صفقة شاليط": الحياة" .٨٤

كتائب عز " في القاهرة بأن القيادي البارز في "الحياة"أفادت مصادر فلسطينية لـ:  فتحي صباح-غزة 
ري موجود في القاهرة حيث التقى رئيس االستخبارات المصرية، مرجحة أن  أحمد الجعب"الذين القسام
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الزيارة تعيد لمصر دورها في رعاية صفقة تبادل األسرى الخاصة بإطالق الجندي اإلسرائيلي األسير 
  . في مقابل اإلفراج عن آالف المعتقلين الفلسطينيين في السجون اإلسرائيليةطلعاد شاليج

  ٣٠/٤/٢٠١١الحياة، لندن، 
  
  "إسرائيل"حماس وحركة مصر تتوسط لتبادل أسرى بين : هآرتس .٨٥

 بين "مصر تدفع باتجاه تقدم المفاوضات حول صفقة تبادل أسرى" بأن "هآرتس"أفادت صحيفة : غزة
ونقل عن  . جنديها األسير في قطاع غزة جلعاد شاليط"إسرائيل" وحركة حماس تستعيد فيها "إسرائيل"

قادة الذراع العسكري لحماس وعلى رأسهم قائد الذراع أحمد "توى قوله إن مسؤول مصري رفيع المس
الجعبري موجودون في القاهرة ويجرون اتصاالت مع قادة المخابرات المصرية حول عدة قضايا بينها 

في أعقاب فشل الوسيط األلماني في الصفقة غرهارد كونراد، وبعد "، وأضاف أنه "صفقة تبادل األسرى
بعوث اإلسرائيلي الخاص في هذه المفاوضات حغاي هداس، ستحاول مصر دفع المحادثات استقالة الم

بالده ستدعو في المستقبل القريب المبعوث اإلسرائيلي الجديد  "ن مشيراً إلى أ."بين حماس وإسرائيل
ية في لمحادثات تبادل األسرى دافيد ميدان، لكي تطرح أمامه نتائج االتصاالت بين مصر والقيادة العسكر

  ."مصر تتفهم وتعترف بموقف حماس وأنه سيتم اآلن البحث في الموقف"، وشدد على أن "حماس
  ٢/٥/٢٠١١البيان، دبي، 

  
   "إسرائيل" صفقة شاليط جاهزة للتنفيذ خالل ساعات و":المصريون .٨٦

أكد محمد بسيوني سفير مصر األسبق لدى إسـرائيل، أن          : سعيد الحجر  -محمد عطية    -عمر القليوبي   
الساعات المقبلة قد تشهد اإلعالن عن رسميا عن التوصـل التفـاق لتبـادل األسـرى بـين إسـرائيل                    
والفلسطينيين بموجبه سيتم إطالق الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط المحتجز في قطاع غزة منـذ يونيـو                

  .، في مقابل اإلفراج عن ألف أسير فلسطيني بالسجون اإلسرائيلية٢٠٠٦
إن الوقت أصبح مالئما تماما للتوصل التفاق بشأن        " المصريون"صريح خاص لـ    وأضاف بسيوني في ت   

هذه الصفقة، خاصة بعد عقد اتفاق المصالحة الفلسطينية التي كانت تراهن إسرائيل على عدم إتمامهـا،                
  .وقال إنه يتوقع إنهاء األزمة والتوقيع علي الصفقة خالل الساعات القليلة القادمة

بأن عاموس جلعاد رئيس الهيئة األمنية والسياسية بوزارة الدفاع اإلسرائيلية الـذي            وأعرب عن اعتقاده    
وصل إلى القاهرة أمس إلجراء مفاوضات مع المسئولين في مصر حول تفعيل الوساطة المصرية فـي                
صفقة تبادل األسرى حمل موافقة إسرائيل على اإلفراج عن جميع األسرى الذين يطالبون الفلـسطينيون               

  . راج عنهمباإلف
ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن مصادر مصرية قولها إن جلعاد أجرى مباحثات مع عدد من المـسئولين                

 اإلسـرائيلية   -المصريين تتناول آخر تطورات األوضاع على صعيد عملية السالم والعالقات المصرية            
  .على ضوء فتح مصر لمعبر رفح البري بشكل دائم

، حيث  "حماس"اإلسرائيلي بالقاهرة أيضا ملف صفقة تبادل األسرى مع حركة          وتناولت مباحثات المسئول    
توسطت مصر في السابق إلجراء مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة المقامة اإلسالمية التـي               

 إلطالق سراحه مقابل إلفراج عن عدد كبيـر         ٢٠٠٦تحتجز الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط منذ يونيو        
  .لسطينيينمن األسرى الف
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ورجحت مصادر فلسطينية مطلعة انطالق جولة من المفاوضات السرية وغير المباشرة بـين كـل مـن        
وإسرائيل في غضون األيام القادمة قد تكون في القاهرة وأي عاصمة تتم التوافـق عليهـا مـن     " حماس"

  .ام القادمة أسير فلسطيني على عدة مراحل خالل األي١٢٠٠الطرفين، وذلك لإلفراج عن أكثر من 
يأتي ذلك في الوقت الذي تبذل فيه القاهرة جهودا إلقناع إسرائيل بضرورة الموافقة عن اإلفـراج عـن                  

عبـد اهللا البرغـوثي     " كتائب القسام "قيادات فلسطينية ضمن صفقة تبادل األسرى مثل القيادي البارز في           
أحمـد  " شعبية لتحريـر فلـسطين    الحركة ال "حسن يوسف واألمين العام لـ      " حماس"والقيادي في حركة    

  . بالضفة الغربية مروان البرغوثي وغيرهم" فتح"سعدات، وأمين سر حركة 
قـدرة المـسئولين    " المصريون"وأكد إبراهيم الدراوي رئيس مركز الدراسات الفلسطينية في القاهرة لـ           

  .المصريين على إبرام صفقة األسرى
  ٢/٦/٢٠١١، المصريون، القاهرة

  
  
  والتفاوض مستمر لحلحلة عقدة اإلبعاد.. فقة شاليط على نار حاميةص": الحياة" .٨٧

 في غزة تحقيق "الحياة"أكدت مصادر فلسطينية لـ:  جيهان الحسيني- فتحي صباح -  القاهرة–غزة 
 إن صفقة بعد، مضيفة إلى عدم التوصل إلى أشارتتقدم في ملف صفقة تبادل األسرى ، لكنها 

 الخارج بل عودتهن إلى على عدم إبعاد األسيرات أخيرا وافقت إسرائيل نأوكشفت . المفاوضات مستمرة
 منازلهن في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما وافقت على عدم إبعاد بعض األسرى البارزين، لكنها إلى

كتائب عز الدين " الرجل القوي في أنوأوضحت .  الخارجإلىما زالت متمسكة بموقفها من إبعاد بعضهم 
  . أحمد الجعبري واثنين من كبار مساعديه موجودون في القاهرة منذ االثنين الماضي،"القسام

 في القاهرة أن نائب رئيس المكتب السياسي "الحياة"في الوقت نفسه، كشف مصدر مصري موثوق به لـ
 القاهرة خالل ساعات لالجتماع بقيادي بارز من حماس للتشاور إلىلحماس موسى أبو مرزوق سيصل 

ولم .  ملف تبادل األسرى وإعطاء موقف نهائي للجانب المصري للتحرك إلنجاز ملف األسرىفي شأن
يكشف المصدر هوية القيادي البارز الذي قدم من غزة إلى القاهرة خصيصاً من أجل هذه المهمة، لكن 

  .من الواضح انه يتحدث عن الجعبري الذي له الكلمة الفيصل في صفقة التبادل
  ٣/٦/٢٠١١الحياة، لندن، 

  
  النباء التي تحدثت عن اتفاق وشيك لصفقة تبادل اسرى انفيت" إسرائيل" .٨٨

حدوث أي اختراق بملف الجندي االسرائيلي األسير في قطاع غزة إسرائيل  تنف : وليد عوض-رام اهللا
  .منذ خمس سنوات جلعاد شاليط

مان، إنه لم يحدث أي انفراج وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء اإلسرائيلي لإلعالم العربي أوفير جندل
  .في قضية الجندي اإلسرائيلي المختطف جلعاد شاليط

وأضاف ردا على ما نشرته بعض وسائل اإلعالم المصرية حول إعالن مرتقب خالل ساعات إلتمام 
إن االتصاالت في قضية شاليط مستمرة دون هوادة، 'صفقة إلطالق سراح شاليط، في بيان صحافي 

  .'د أي انفراج في هذا الصددولكن لم نلمس بع
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ان المفاوضات ما زالت جارية في 'االسرائيلية عن مصدر في مكتب نتنياهو قوله' هآرتس'ونقلت صحيفة 
  .هذا الشأن

  ٣/٦/٢٠١١، القدس العربي، لندن
  
  مرزوق يتسلم ملف شاليط أبو: البيان .٨٩

س، لم تكشف هويته، أن نائب نقلت تقارير إخبارية الليلة قبل الماضية عن مصدر رفيع في حركة حما
 العاصمة المصرية القاهرة، لتولي إلى مرزوق، سيتوجه قريباً أبورئيس المكتب السياسي للحركة موسى 

وبحسب المصدر، فإن المكتب السياسي  .ملف الجندي اإلسرائيلي األسير في قطاع غزة جلعاد شاليط
ضي، بكامل هيئته، باستثناء القيادي محمود  المااألسبوعللحركة، الذي عقد آخر اجتماع له في دمشق 

  .الزهار، قد أقر تولي أبو مرزوق ملف تبادل األسرى، بدالً من الزهار
  ٥/٦/٢٠١١البيان، دبي، 

  
  
   تمر في مرحلة حساسةطصفقة شالي: مصادر إسرائيلية .٩٠

لي األسير أقرت مصادر سياسية إسرائيلية بعودة المفاوضات حول ملف تبادل الجندي االسرائي: القدس
 بأسرى في السجون االسرائيلية، بعد أن نفت ذلك قبل أيام، وهو ما كانت أكدته شاليطفي غزة جلعاد 

  .مصادر دبلوماسية فلسطينية
ان : "االسرائيلية) يديعوت احرونوت(وقالت المصادر السياسية االسرائيلية للموقع االلكتروني لصحيفة 

دت أخيراً الى طاولة المفاوضات بعد فترة طويلة من  تمر في مرحلة حساسية، وعاشاليطصفقة 
عادت مصر لتلعب دور الوسيط بعد االحتجاجات في القاهرة، وبذلك فقد عاد : "وأضافت". الصمت

  ".التبادل الى األجندة اليومية للمنطقة
وأشار مكتب وزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك الى ان موضوع الصفقة بحث، أمس، في اتصال 

  .اتفي بين باراك ورئيس المجلس العسكري االعلى في مصر المشير محمد حسين طنطاويه
بحث باراك والمشير طنطاوي في االتصال الهاتفي إمكانية إبرام صفقة لإلفراج عن : "وقال مكتب باراك

،  أيام ١٨٠٦منذ " حماس" الذي تحتجزه شاليطاالثنان بحثا الحاجة إلفراج فوري عن : "وأضاف" شاليط
مشيرا الى " كما تحدثا عن الحفاظ على الهدوء على طول الحدود المشتركة، وغيرها من القضايا االقليمية

باراك وطنطاوي اتفقا على ان الحفاظ على اتفاق السالم بين مصر واسرائيل هو ذو أهمية كبيرة "ان 
  ".ومهم لالستقرار في المنطقة

يشير الى ان تقدما مهما تم احرازه في المفاوضات "يان ورأت الصحيفة االسرائيلية ان ما جاء في الب
  ".لإلفراج عن الجندي

  ٦/٦/٢٠١١، األيام، رام اهللا
  
   أعوامخمسةالصليب األحمر حاور حماس حول شاليط على مدى  : اسرائيليةإذاعة .٩١
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 ران" إسـرائيل "أن الناطق بلسان الصليب األحمر الدولي فـي         " إسرائيل"ذكرت إذاعة صوت    : الناصرة
غولدشتاين كشف أن منظمته تجري منذ خمس سنوات حوارا سريا مع حركة حماس في قضية الجنـدي                 

  ).ربما في إشارة لسوريا حيث قيادات الحركة في الخارج(األسير جلعاد شليط في غزة وأماكن أخرى 
اح لعائلة  وأضاف أن ممثلين عن الصليب االحمر قد التقوا بقياديين عن حماس في مسعى إلقناعهم بالسم              

 ٢٠٠٦ يونيو   ٢٥شليط بإقامة اتصال بابنها وبالسماح لممثلي المنظمة الدولية مقابلة الجندي المحتجز منذ             
  .إثر عملية نوعية للمقاومة

وأشار الناطق إلى أن الصليب األحمر قلق في هذه األيام أكثر من أي وقت مضى من حالة الجندي؛ لـذا                   
وقوبل هذا الطلب برفض فلسطيني قاطع، كمـا رد أهـالي           . اه منه طالبت بصورة علنية بتلقي إشارة حي     

  .المعتقلين الفلسطينيين بإلقاء البيض على مقر الصليب بغزة
وحول اعالن رئيس الوزراء بنيامين نتياهو عن تغيير ظروف اعتقال السجناء االمنيين الفلسطينيين فـي               

درس أوال التفاصيل المتعلقة بذلك ثم تتحاور مـع         المنظمة الدولية ست  "السجون االسرائيلية قال الناطق إن      
  ".السلطات المعنية في البالد

 ٢٤/٦/٢٠١١، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  
  
   اختراق في مفاوضات صفقة شاليطإلحداثجهود تركية : "يومال إسرائيل" .٩٢

بيرا تم بين تركيا العبرية في عددها الصادر أمس، ان جهدا ك» إسرائيل هايوم«ذكرت صحيفة : رام اهللا
وإسرائيل الحداث اختراق في المفاوضات لتحرير الجندي اإلسرائيلي االسير غلعاد شاليط بوساطة 

  .تركية، مشيرة الى ان هذه الجهد جاء بعد تحسن العالقات بين إسرائيل وتركيا
ين رفضوا وقالت الصحيفة ان مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيلي

وكشفت المصادر للصحيفة ان االتصاالت لتحرير . التطرق الى االتصاالت الحثيثة لتحرير الجندي شاليط
  .شاليط ما زالت تطرح في اللقاءات والمحادثات بين إسرائيل وتركيا

  ٤/٧/٢٠١١، الحياة الجديدة، رام اهللا
  
  "إسرائيل"والتفاصيل الكاملة لمفاوضات صفقة التبادل المتعثرة بين حماس  .٩٣

 كشف مصدر مسؤول كبير في حماس داخل السجون االسرائيلية عن تفاصيل : حصريا معا- بيت لحم
من داخل " معا" وحمل المصدر في رسالة وصلت .الصفقة المتعثرة لتبادل االسرى بين حماس واسرائيل

  . الصفقة بسبب ترددهالسجون تنشرها حصريا رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية تعثر
وعرض المصدر بالتفصيل حيثيات المفاوضات التي جرت والمرونة الزائدة التي ابدتها حماس التمام 

  . الصفقة بما فيها القبول بابعاد نحو ثمانين اسيرا الى قطاع غزة
  :وفيما يلي عرضا لما جاء على لسان المصدر المسؤول

  . أسير٧٠٠٠ من أصل  اسير١٠٠٠كانت حماس مرنة حيث طالبت بـ.١
 اسير ١٠٠٠ اسيرا من الـ٤٥٠كانت حماس مرنة أكثر من الالزم حيث قبلت ان تحدد اسماء الـ .٢

  . اسير١٠٠٠ اسيرا المتبقين من الـ ٥٥٠وان تترك حرية اسرائيل من اختيار الـ 
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رهم  اسيرا والذين ستحر٤٥٠كانت حماس مرنة اكثر حيث قبلت ان تفاوض اسرائيل على اسماء .٣
  .ايضا

في الفترة الماضية واثناء التفاوض مع حكومة اولمرت تم استعراض االسماء بين الطرفين اسما اسما 
 اسيرا في حينه كان التفاوض مستمرا على ٤٥٠ اسيرا من اصل ٣٢٥وتم التوصل الى االتفاق على 

 في الضفة ٣٢٥بقية االسماء وابدت اسرائيل تخوفها من وجود بعض هؤالء المفرج عنهم من الـ 
  .الغربية

 اسيرا من هؤالء الى غزة والى دول اخرى ٨٢كانت حماس مرنة ايضا حيث وافقت على ابعاد . ٤
  .حيث توقفت المفاوضات في عهد اولمرت عند هذه النقطة

جاي هاس المهمة هبعد ان اصبح نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل ابرز البطاقة الحمراء لعوفر ديكل وبدأ 
ان يجري تعليمات نتنياهو الجديدة لكن حماس كانت حاسمة في عدم الرجوع الى الخلف وان حيث اراد 

تبدأ المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها وكان الرد ايجابيا عند الوسيط االلماني، الغريب في االمر 
ه النه ما كان بين انه خالل زيارة الوسيط االلماني تبين ان بيبي كان يريد ادارة الملف وال يريد انهاء

  .الوسيط االلماني هو اعادة طرحه لعرض قديم ولكن بصيغة جديدة
وبعد عدة اشهر من المراوغة حضر الوسيط االلماني وقال بأن الطرف االخر جاد في مساعيه ويجب 
على حماس ان تطرح عرضا نهائيا ومعقوال وهو متأكد من ان اسرائيل ستتعامل مع الموضوع ايجابيا 

  .ل ابدت حماس مرونة غير مسبوقة حيث عرضت على نتنياهو الصيغة النهائيةوبالفع
 الذين تم االتفاق عليهم في عهد اولمرت يبقى وضعهم على ما هو عليه وتبدأ ٣٢٥االسرى . ١

  . اسيرا منهم الى غزة ودول اخرى٨٢مفاوضات بعد هذه النقطة وحماس تبقى على موقفها على ابعاد 
يا من حماس وفوق ذلك اكدت حماس ان اسرى عرب اسرائيل الذين تشملهم هذه وكان هذا عرضا سخ.٢

 عاما فأكثر على ان يتقدموا ٣٠ الى ٢٠الصفقة هم ممن امضوا فترات طويلة في السجون تصل من 
  .بطلب التخلي عن الجنسية االسرائيلية ويتم ابعادهم

  :ولكن رد بيبي عقب اجتماع السباعيه كان على النحو التالي
 اسما المختلف عليهم وابتكر قائمة من قائمة جديدة من ١٢٥رفض بيبي نهائيا طرح حماس حول الـ .١

  . اسما غالبيتهم من االحكام البسيطة١٢٥طرف اسرائيل لوحدها فيها 
 اسيرا منهم بالمقابل نتنياهو اشار الى ٨٢ التي تم االتفاق عليهم وافقت حماس على ابعاد ٣٢٥قائمة .٢
  .خر وهذا ما نسف الصفقة اسيرا ا٧٦
  .عدم الموافقة على االفراج عن اسرى عرب الداخل وهذا يعني ان نتنياهو ال يريد ان يحسم المسألة.٣

  .ان حماس قدمت عروضا كبيرة عندما قدمت شريطا مصورا عن شاليط
دورها ان هناك تضليل كبير في االعالم االسرائيلي ويشارك فيه محللون كبار ألن حماس ال يكون بمق.٣

تكون مرنة اكثر مما قدمت حتى لو تم الضغط على اسراها فلن يكون بمقدور احد منهم ان يتخلى عن 
اسمه في الصفقة وحماس تحملت اطرافا فلسطينية متربصة بالمزاودة في مسألة االبعاد الجماعي وعلى 

  .استعداد لتحمل هذه المسألة في سبيل انجاز هذه الصفقة
ئيليون كبار يعتمدون اثارة الرعب في الشارع االسرائيلي من خالل ان عمليات هنالك محللون اسرا

التبادل السابقة قد تسببت بأضرار امنية كبيرة لدولة اسرائيل وأن هؤالء سيعودون بمعتقدات اسرائيل 



  

  

 
 

  

            ٧١ص                                                   ١٧/١٠/٢٠١١ االثنين :التاريخ

 والمعلومات التي عندنا تؤكد ان من االسرى الذين افرج عنهم" القتل واالرهاب"لممارسة ما تسميه بـ 
  . وصفقة الحتان لم يعودوا الي عمل اضر بأمن اسرائيل٨٥في صفقات تبادل قديمة قبل صفقة الـ 

بيبي يستخدم ملف شاليط لمصالح سياسية ولن يتغير اال اذا اتضح لمن حوله وممن : خالصة القول
  .يعرفون في اسرائيل انه يخدع عائلة شاليط ويضلل الرأي العام االسرائيلي

  ١٧/٧/٢٠١١بارية، وكالة معا اإلخ
  

  عاموس جلعاد يبحث مع المسئولين المصريين ملف شاليط واألحداث األخيرة بالعريش .٩٤
بحث عاموس جلعاد، رئيس الطاقم السياسي واألمني بـوزارة الـدفاع اإلسـرائيلية فـي                :محمد عطية 

لتطـورات  ، وا "حمـاس "محادثات أجراها بالقاهرة االثنين، صفقة تبادل األسرى بين إسرائيل وحركـة            
وذكرت اإلذاعة العبرية، أن جلعاد أجرى محادثات مع عدد من المـسئولين            . األخيرة بشبه جزيرة سيناء   

، ٢٠٠٦المصريين، بحث خاللها ملف جلعاد شاليط الجندي اإلسرائيلي المحتجز بقطاع غزة منذ يونيـو               
اث العنف األخيـرة    عالوة على بحث آخر التطورات في منقطة الحدود بين قطاع غزة ومصر عقب أحد             

قلقا متزايدا في إسـرائيل تجـاه الوضـع بالمنطقـة            ويعكس فتح ملف أحداث العريش    . بمدينة العريش 
من ظهـور   . الحدودية، بعد أن دأبت على اإلشارة لوجود حالة من الفلتان األمني خالل الشهور الماضية             

  .»القاعدة في شبه جزيرة سيناء«ما يسمى بتنظيم 
إلى إمكانية التطرق لمسألة استئناف الغاز المصري إلسرائيل خالل زيـارة المـسئول             ولم تشر اإلذاعة    

اإلسرائيلي إلى القاهرة مع استمرار وقف إمدادات الغاز إلى إسرائيل منذ الهجوم األخير على خط أنابيب                
ـ          . يوليو الماضي  ١٢بالقرب من العريش في      ة فيما يطالب رئيس شركة الكهربـاء االسـرائيلية الحكوم

اإلسرائيلية بضرورة إطالق مفاوضات جديدة مع مصر حول استئناف ضخ الغاز الـذي تعتمـد عليـه                 
  .  من احتياجاتها من الكهرباء% ٤٠إسرائيل في توليد 

   ٩/٨/٢٠١١، المصريون، القاهرة
    

  سرائيليين إالسجون التقت محاورين بقيادات عسكرية وسياسية لحماس : حسن يوسف .٩٥
ائب عن حركة حماس والقيادي فيها الشيخ حسن يوسف أن لقاءات جماعية  كانت تـتم  كشف الن : رام اهللا 

داخل سجون االحتالل  بين محاورين اسرائيليين أساسيين في ملف  شاليط وقيادات بارزة لحركة حماس                
  .داخل السجون

 أن وقال يوسف في تصريحات له إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو من عطل صـفقة شـاليط بعـد           
  .وصلت إلى مراحل متقدمة جدا في عهد سلفه أولمرت

على أن محاورين صهاينة أساسيين في ملف التبادل اجروا لقاءات جماعية مطولة مـع قيـادات                "وشدد  
  .سياسية وعسكرية فاعلة في الحركة داخل السجون لبحث صفقة شاليط
تم التطـرق فيهـا إلـى التفاصـيل         وأكد أن هذه اللقاءات كانت تتم داخل السجون وبشكل جماعي وال ي           

  .كاألسماء أو المعايير ولم تخرج عن اإلطار العام للوفد المفاوض في الحركة في الخارج
  ١٤/٨/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية

  
   في مصر لمناقشة المصالحة الفلسطينية وإلطالق سراح شاليط جلعاد:"هآرتس" .٩٦
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ائب وزارة الدفاع اإلسرائيلي جاء إلى مصر في        إن عاموس جلعاد ن   " هآرتس" قالت صحيفة    :محمد عطية 
زيارة سريعة لمناقشة مسائل أمنية وعسكرية وقضية المصالحة الفلسطينية وإطالق الجندي األسير جلعاد             

  . شاليط المحتجز بقطاع غزة، في ثالث زيارة من نوعها خالل هذا الشهر
  ١٥/٨/٢٠١١، المصريون، القاهرة

  
   إلنجاز صفقة األسرى"إسرائيل"غير مباشرة بين حماس ومصر تقود مفاوضات مكوكية و .٩٧

علمت الحياة أن القاهرة ستشهد اليوم جلسة ثانية من المفاوضات غير :  جيهان الحسيني–القاهرة 
وكانت الجلسة األولى من .  وحركة حماس من أجل إنجاز صفقة تبادل أسرى"إسرائيل"المباشرة بين 

 وحماس انطلقت آخر األسبوع الماضي في القاهرة بعد زيارة "ائيلإسر"المفاوضات غير المباشرة بين 
  .قام بها كل من الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي والتقى خاللها الجانب المصري

. "ال يمكن الحديث بعد عن اختراقات جرت في هذه المفاوضات": وقال مصدر مصري رفيع للحياة
المرونة الكافية من أجل إنجاز الصفقة، الفتاً إلى أن لدى وأعرب عن أمله في أن يبدي كل من الجانبين 

  . حماس قراراً بضرورة إنجاز الصفقة وفق شروط منصفة
وكشف أن المكتب السياسي للحركة فوّض القيادي في كتائب القسام أحمد الجعبري قيادة الملف وإنجاز 

 إلى أن حماس ترى أن الجعبري الفتاًًالصفقة والتحرك مع األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية، 
هو الذي على األرض، ويملك المعلومات والمعطيات ويدرك الظروف ويالمس الوضع في شكل مباشر، 

  .لذلك فهو األقدر على التفاوض واتخاذ القرار الصائب وتحمل مسؤوليته
حة أن فريق ورجحت مصادر مطلعة أن تجرى المفاوضات داخل مبنى االستخبارات المصرية، موض

عمل إسرائيلياً بقيادة المسؤول اإلسرائيلي الجديد عن ملف صفقة األسرى ديفيد ميدان سيشغل قاعة، وأن 
على رغم أن ": وفداً برئاسة الجعبري سيشغل قاعة أخرى، فيما يتحرك الجانب المصري بينهما، وقالت

بوادر إيجابية، ولو توافرت اإلرادة من المبكر الحديث عن تقدم ملموس، لكن ال يمكن أن نغفل أن هناك 
، فإن الصفقة شاليطالحقيقية إلنجاز الصفقة لدى الجانبين وأبدت إسرائيل استعدادها لدفع ثمنها إلطالق 

، معتبراً أن على الجانبين أن يقوما بالخطوة المنتظرة والواجب "ستنجز في وقت زمني غير متوقع
  .تقديمها كي يتم إنجاز الصفقة

  ١٥/٨/٢٠١١ندن، ، لالحياة
  

  طمشعل في القاهرة اليوم وبوادر حلحلة في صفقة شالي: الحياة .٩٨
بقيادة رئيس مكتبها » حماس«أن وفداً رفيعاً من حركة » الحياة«علمت :  جيهان الحسيني-القاهرة 

السياسي خالد مشعل سيصل إلى القاهرة اليوم بالتزامن مع وصول وفد الحركة المسؤول عن صفقة 
سرى مع إسرائيل إلجراء جولة ثالثة من المفاوضات غير المباشرة مع الجانب اإلسرائيلي الذي تبادل األ

  .يرأسه ديفيد ميدان في غضون اليومين المقبلين
أن الجانب اإلسرائيلي أبدى مرونة في اتجاه الموافقة على إطالق » الحياة«وكشفت مصادر فلسطينية لـ 

، الفتة إلى أن هذه المسألة كان يرفضها )٤٨أراضي (يني الداخل األسرى الفلسطينيين المقدسيين وفلسط
تم االتفاق على تقليص «: رفضه، أجابت المصادر» حماس«وعن مبدأ اإلبعاد الذي أكدت . اإلسرائيليون

  .»أعداد األسرى الذين سيبعدون من الذين سيتم إطالقهم
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إن رئيس الحكومة » الحياة«ـ أسامة حمدان ل» حماس«في غضون ذلك، قال القيادي البارز في 
اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو ال يريد دفع الثمن المطلوب للصفقة، مشدداً على أن الصفقة لن تتم من دون 

وأشار إلى أن الجندي . ووصف هذا الثمن بأنه ثمن منطقي ومعقول وليس عالياً. دفع الثمن المطلوب لها
فهو مقاتل أخذ من داخل آليته العسكرية ولم ... معركة عادلة ُأسر في «اإلسرائيلي في غزة غلعاد شاليط 

. »يخطف من بيته مثلما حدث مع معظم األسرى الفلسطينيين الموجودين في المعتقالت اإلسرائيلية
طالبنا (...) حماس قدمت الخطوات التي من شأنها أن تنجح الصفقة وتسمح بإنجازها «: وأضاف

، ٥٥٠ والثانية ٤٥٠ علينا اإلفراج عنهم وفق دفعتين، األولى  أسير، ثم عرض١٠٠٠باإلفراج عن 
، مشيراً إلى أن »يقبل بمواقف محددة ثم يتراجع عنها اإلسرائيلي لكن الجانب«: وأضاف. »فوافقنا

االتفاق كان على أن تكون أسماء األسرى التي تحددها حماس في الدفعة األولى، ثم حدث تراجع من «
وقال . »م االتفاق على اإلفراج عن جميع النساء كمبدأ، ثم تراجع اإلسرائيليونالجانب اإلسرائيلي، وت

لذلك ... نحن في حماس ثابتون على مواقفنا ولسنا مثل اآلخرين كلما طلب منهم تنازل تنازلوا «: حمدان
. »قةأقول إن هناك هدفاً محدداً لو التزم الجانبان كل بمواقفه، سنصل إلى هذا الهدف وهو إنجاز الصف

وأضاف أن أسرة شاليط تدرك تماماً أن من يعطل إبرام الصفقة هو نتانياهو والحكومة اإلسرائيلية وليس 
يبدو أن أسرة شاليط وكل «: ، مشدداً على أن هناك قواعد لعملية التبادل يجب التزامها، وقال»حماس«

، معرباً عن » متطلبات الصفقةمن يدعمها لم يقوموا بالضغط الكافي على نتانياهو من أجل دفعه لتلبية
  .دهشته إزاء ذلك رغم ادعائهم أنهم مجتمع ديموقراطي

 ١٦/٨/٢٠١١الحياة، لندن، 
  

  شاليط نتنياهو بات يقبل بشروط حماس لإلفراج عن: مصادر إسرائيلية .٩٩
 قـال   ، رفيع المـستوى   ا إسرائيلي مسؤوالأن   ،تل أبيب  من   ١٦/٨/٢٠١١الشرق األوسط، لندن،    نشرت  

ثنين، إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بات يقبل الشروط التي طرحتهـا حركـة               أمس، اال 
اتخذ قـرارا حاسـما     وأنه  حماس لإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي المختطف لدى الحركة، جلعاد شاليط،           

» كزيـة قضايا مر «ونقل موقع    .باالستجابة واالمتثال لشروط حركة حماس، من أجل اإلفراج عن شاليط         
نتنياهو اتخذ قرارا استراتيجيا، حيـث سـيترك كـل مواقفـه            «: اإلخباري عن المسؤول المذكور قوله    

وأشـار إلـى أن نتنيـاهو       . »وتصوراته السابقة وراء ظهره، واالستجابة تقريبا لشروط حمـاس كلهـا          
مـاس، وأن   ومساعديه باتوا على يقين أن الطريق الوحيدة إلعادة شاليط ليست سوى صفقة تبادل مـع ح               

هذه الصفقة وإن تمت ستكون ذريعة جيدة للتهرب من الضغط الشعبي الذي تواجهـه الحكومـة جـراء                  
وشدد الموقع على أن نتنياهو حاول في اآلونة األخيرة استفزاز العديـد            . االحتجاجات على غالء األسعار   

 الـشارع اإلسـرائيلي     من الجهات الخارجية لتبرير شن عدوان على هذه الجهات من أجل تقليص اهتمام            
  .باالحتجاجات الجماهيرية على سياساتها االقتصادية واالجتماعية

فقـد أمطـر الجـيش      . كثف الجيش اإلسرائيلي من جهوده لتحديد مكان احتجاز شاليط        من جهة أخرى،    
اإلسرائيلي المواطنين الفلسطينيين في غزة بعشرات اآلالف من الرسائل التـي أرسـلها إلـى هـواتفهم                 

 ماليين دوالر لكل من يدلي بمعلومـات عـن جنـود الجـيش              ١٠الة، حيث تعرض الرسالة مبلغ      الجو
وحسب شهادات عدد كبير من الفلـسطينيين، فقـد         . اإلسرائيلي المختطفين، حيث إن المقصود هو شاليط      
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 مـرات، حيـث تتـضمن       ٣أن بعض الغزيين قد تلقى هذه الرسالة أكثر من          » الشرق األوسط «علمت  
  .قم هاتف وتطلب من المعنيين االتصال به لتقديم ما لديهم من معلوماتالرسالة ر

وحسب هذه الشهادات، قام الجيش اإلسرائيلي أيضا باالتصال على الهواتف الثابتة، حيث يسمع كل مـن                
ويـأتي  . يتلقى اتصاالت رسالة مسجلة تعرض نفس مضمون الرسالة التي ترسل عبر الهاتف الجـوال             

سائل واالتصاالت في ظل إقرار األجهزة األمنية اإلسرائيلية بعجزها عـن الحـصول     تكثيف استخدام الر  
فقد اعتبر يوفال ديسكين، رئيس جهاز المخـابرات الداخليـة          . على معلومات حول مكان احتجاز شاليط     

المنصرف، أن عدم تحديد مكان احتجاز شاليط وعدم القدرة على تحريره يمثـل أكبـر فـشل                 ) الشاباك(
  .في عهده» اكالشاب«لـ

يوم   باراك كشف  ، أن  أشرف الهور  عن مراسلها غزة   من   ١٦/٨/٢٠١١القدس العربي، لندن،     وأضافت
، ونقـل عـن     'أمس عن أن الجهود التي تبذلها حكومة تل أبيب لإلفراج عن شليط مستمرة بدون توقف              

باالسـتجابة لـشروط    ' قرارا حاسما 'مسؤول إسرائيلي آخر قوله أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتخذ           
  .حماس، من أجل إتمام صفقة تبادل األسرى

وجاءت تصريحات باراك هذه في الوقت الذي تحدث فيه مسؤول إسرائيلي رفيع عن قرار حاسم اتخـذه                 
نتنياهو، يقضي باالستجابة واالمتثال لشروط حركة حماس، من أجل إتمام صفقة تبادل األسرى إلطـالق               

  .سراح شليط
  
  
  

  "ليونةً" من صفقة شاليط يشهد "إسرائيل"موقف : انحمدأسامة  .١٠٠
، أن الموقف اإلسرائيلي "حماس"أكد أسامة حمدان مسؤول العالقات الدولية في حركة : علي البطة-غزة

على مواقفها ومطالبها النجاز " حماس"واضحة أمام ثبات " ليونةً"المتشدد من صفقة تبادل األسرى يشهد 
  . الصفقة

الوسيط األلماني يحاول أن يصل الى نتيجة، فيما ": فلسطين"ديث عبر الهاتف لـوقال حمدان في ح
لكنه يشير الى أنه ال يوجد جديد حتى اآلن يمكننا من " انجازتحقيق الجانب المصري يبدي حرصاً كبيراً ل
  ". القول بأن األمور تقترب من االتفاق
ل إن هناك تراجعاً إسرائيلياً واضحاً في الشروط ، يمكننا القو"حماس"وتابع مسؤول العالقات الدولية في 

على " حماس"المتشددة إلنجاز صفقة تبادل األسرى، مقابل ثبات موقف المقاومة الفلسطينية، وخصوصاً 
  . موقفها ومطالبها

وعزا حمدان تعثر مفاوضات صفقة التبادل الى سببين يرتبطان باالحتالل، أولهما نشوء شعور إسرائيلي 
، وعدم نجاح االحتالل االسرائيلي في "شاليط"الضغط الداخلي، نتيجة استمرار أسر الجندي بحالة من 

ويتمثل السبب الثاني . تحديداً، لإلفراج عن الجندي األسير" حماس"الضغط على المقاومة الفلسطينية، و
العادلة في مفاجأة الجانب اإلسرائيلي بأنه أمام طرف فلسطيني ثابت على مواقفه ويتمسك بحقوقه 

ومطالبه في اإلفراج عن المعتقلين الفلسطينيين، بخالف ما عهده االحتالل من طرف فلسطيني يتنازل 
  . عن الحقوق الفلسطينية في مفاوضات عقيمة منذ سنوات طويلة



  

  

 
 

  

            ٧٥ص                                                   ١٧/١٠/٢٠١١ االثنين :التاريخ

ألننا نريد أن يعود األسرى "ألنجزت الصفقة من جولة واحدة " حماس"لو أن األمر بيد "وأضاف حمدان 
ألول مرة سيفرج عن أسرى نفذوا عمليات داخل دولة : " بهم الى وضعهم الطبيعي؛ ويتابعالذين نطالب

  ". االحتالل، وكذلك الكثيرين من المحكومين بالمؤبدات، فضالً عن اإلفراج عن القيادات األسيرة
وأثنى على تفهم وصبر الحركة األسيرة لطول مفاوضات صفقة تبادل األسرى، اإلخوة في الحركة 

داعماً "، وموقف اإلخوة في الحركة األسيرة ، كان "يرة يتابعون جهد المفاوضات مع قيادة الحركةاألس
  ". للمفاوض

  ١٦/٨/٢٠١١فلسطين اون الين، 
  

  "حلول وسط" وتعمل على بلورة  إلى أجل غير مسمىصر ترجئ مفاوضات األسرىم: الحياة .١٠١
أن الجولة الثالثة من المفاوضات » اةالحي«كشف مصدر مصري رفيع لـ :  جيهان الحسيني-القاهرة 

وإسرائيل ُأرجئت من دون تحديد موعد لمعاودتها بسبب تشدد » حماس«غير المباشرة بين حركة 
الطرفين، مشيراً الى ان مصر ستعمل في الفترة المقبلة على بلورة حلول وسط تسمح بإنجاز صفقة 

السجون االسرائيلية في مقابل إطالق الجندي أسرى يتم بموجبها إطالق مئات األسرى الفلسطينيين من 
  .شاليطاإلسرائيلي األسير غلعاد 

مع موافي ان المحادثات كانت » حماس«عقب محادثات وفد » الحياة«وقال المصدر المصري الرفيع لـ 
إيجابية وبناءة تناولت قضايا تتعلق بالشأن الفلسطيني، ومن ضمنها صفقة تبادل األسرى، موضحاً أن 

حرصهم على إنجاز الصفقة، ) وفد الحركة(أكدوا «: الداعم إلنجازها، وقال» حماس«أكد موقف مشعل 
وقالوا إنهم سيبذلون جهوداً من أجل دفع األمور بما يساعد في إتمامها، لكن وفق ما يحقق مطالبهم 

لجارية ولفت إلى أن مشعل والمكتب السياسي بأسره ال يتدخل في شؤون المفاوضات ا. »ويتناسب معها
كان الحديث مع وفد حماس في العموميات، ولم يتم تناول التفاصيل في «: في صفقة تبادل االسرى، وقال

، مضيفا أن المكتب السياسي للحركة وضع خطوطاً عريضة وكلّف فريقاً محدداً »ما يتعلق بالصفقة
  .»التفاوض

لمباشرة التي تقوم مصر بدور وعلى صعيد ما تردد عن ارجاء الجولة الثالثة من المفاوضات غير ا
، موضحاً أن أسباب التأجيل تعود إلى تشدد »سيتم تحديد موعد قريباً«: الوساطة فيها، قال المصدر

يرفع سقفه ويريد أن يحقق أعلى مكاسب ممكنة ) اسرائيل وحماس(كل منهما «: الجانبين بموقفهما، وقال
لآلن «: وتابع. »لى جمهوره، لهذا استحكم عليهمايتفاوضون وعيون كل منهما ع«: وزاد. »بالنسبة اليه

  .»لم نصل إلى الدرجة التي يمكن أن نقول فيها إن األمور نضجت وتسمح بتحقيق هذا اإلنجاز
رأينا أن نؤجل جولة المفاوضات «: وشدد على ضرورة أن يقبل كل طرف بمبدأ تقديم تنازالت، موضحاً

ونحن من جانبنا خالل هذه المدة ندرس بدقة ما سمعنا من المقبلة إلى حين يراجع كل منهما مواقفه، 
رؤية كل منهما، وسنعمل عن كثب لوضع أفكار سيناريوهات وتصورات وحلول وسط تلبي وجهة نظر 

سنسعى إلى بلورة المواقف من أجل التوصل إلى عرض مناسب نطرحه على «: وقال. »الجانبين
  .قف الطرفين، مؤكداً صعوبة االستجابة الى موا»الجانبين

يذكر أن الجولة الثالثة من المفاوضات المكوكية كان يفترض أن تعقد في القاهرة منتصف األسبوع 
  .الجاري، لكن الجانب المصري طلب من الجانبين تأجيلها إلى حين تحديد موعد آخر

  ١٨/٨/٢٠١١الحياة، لندن، 
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  يةمشعل يبحث مع رئيس المخابرات المصرية ملف المصالحة الفلسطين .١٠٢

أجرى وفد حماس برئاسة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي مباحثات رسمية :  صالح جمعة-القاهرة
في القاهرة، أمس، مع عدد من المسؤولين المصريين، بحث خاللها تطورات األوضاع على الساحة 

  .الفلسطينية والعالقات الثنائية مع القيادة المصرية
، الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي، ويضم وفد حماس، إضافة إلى خالد مشعل

وخال الوفد من محمود الزهار . وأعضاء المكتب السياسي محمد نصر وسامي خاطر ونزار عوض اهللا
ولكن الخالفات التي برزت إلى السطح بينه وبين . الذي اعتاد على المشاركة في الوفود الزائرة لحماس

 مايو ٤اته لخطابه في القاهرة في حفل التوقيع على اتفاق المصالحة في رئيس المكتب السياسي وانتقاد
  .الماضي، ربما تكون قد حالت دون مشاركته) أيار(

مباحثات وفد حماس مع وزير الخارجية «إن » الشرق األوسط«وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ
 المصرية تركزت حول المصري محمد كامل عمرو واللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة

 يناير، والروح الجديدة التي ٢٥العالقات الثنائية مع القيادة المصرية وسبل تطويرها، خاصة بعد ثورة 
  .»تشهدها مصر في هذه األيام

وأضافت المصادر أن وفد حماس بحث مع المسؤولين المصريين مجمل تطورات األوضاع على الساحة 
ق المصالحة الفلسطينية، ومعبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، الفلسطينية، خاصة سبل تنفيذ اتفا

  .والدور المصري المطلوب في التخفيف من معاناة المحاصرين بالقطاع
زيارة وفد حماس للقاهرة غير مرتبطة بموضوع الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد «وقالت المصادر إن 

ضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس للتوصل إلى ، في إشارة إلى ما يتردد عن تجدد المفاو»شاليط
وأشارت إلى أن اللواء مراد موافي رئيس المخابرات المصرية . اتفاق خاص بتبادل األسرى بين الجانبين

طلب من مشعل استمرار تضافر الجهود التي تقوم بها أجهزة األمن الفلسطينية في قطاع غزة مع األمن 
 الفلسطينية من أجل منع تسلل أي شخص أو تهريب أسلحة -مصرية المصري على جانبي الحدود ال

  .لضمان األمن القومي المشترك لكال الطرفين
تطرق الحوار أيضا إلى ضرورة توحد الفلسطينيين حول الجهود التي تقوم بها «وحسب المصادر، فقد 

مية وعدم االنحياز من أجل القيادة الفلسطينية مدعومة بالمجموعة العربية، وعدد كبير من الدول اإلسال
  .»المقبل من أجل اعترافها بدولة فلسطينية كاملة السيادة) أيلول(الذهاب إلى األمم المتحدة في سبتمبر 

  ١٨/٨/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 
  

  البرغوثي يكشف تفاصيل مثيرة حول صفقة شاليطاألسير عبداهللا  .١٠٣
سير عبد اهللا البرغوثي، عن تفاصيل مثيرة لمداوالت كشف القيادي في كتائب الشهيد عز الدين القسام األ

ومفاوضات جرت بينه وبين مسئولين إسرائيليين داخل سجنه حول صفقة تبادل األسرى، أبدى خاللها 
  . قدرا كبيرا من التحدي ورفض التنازل عن أي اسم ضمن القائمة

لن تتنازل عن اسم " حماس"إلسالمية وأكَّد البرغوثي أنه أبلغ مسئولين إسرائيليين أن حركة المقاومة ا
واحد في قائمة تبادل األسرى المرتقبة؛ وأنها تملك حلوالً إبداعية فيما يخص األسرى المدرجة أسماؤهم 

  . على إطالق سراحهم) إسرائيل(بالقائمة وتعترض 
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ن على ، في عزل ريمو٢٠١١-٩-٧وشدد خالل زيارة محامية مؤسسة مانديال بثينة دقماق له، األربعاء 
أن قيادة الحركة العسكرية ستطرح هذه الحلول في الوقت المناسب، مؤكدا أن كافة هذه الحلول تؤدي 

  .  الوارد ذكرهم بالقائمة األولى٤٥٠نتيجة واحدة هي إطالق سراح كافة األسرى الـ 
سجون وقدم البرغوثي لدقماق تفصيالت تنشر ألول مرة عن مجريات المفاوضات التي أجراها داخل ال

  . مع مسئول ملف شاليط في حكومة االحتالل
  القائمة ليست للتفاوض 

 ٤٥٠أوال وقبل كل شيء أن تقوم بإحضار هؤالء األسرى الـ) إسرائيل(أخبرتهم أنه يجب على : "وقال
، مشددا على أن هذه "على المقترحات) إسرائيل(إلى سجن واحد، وأن يتسلمهم هو بنفسه ثم تفاوض 

  . لتفاوضالقائمة ليست ل
أو ترفض وإن القرار والكلمة الفصل بهذا ) إسرائيل(أبلغتهم بشكل واضح بأنه إما أن تقبل : "وأضاف

الخصوص تعود لقيادة الحركة العسكرية وحدها فقط، وإنه يتحمل كامل المسؤولية عن هذا الكالم وال 
  ". يسمح ألحد بالتراجع أو الخروج عنه

طلبت منه بادرة حسن نية وذلك بأن يطلب من الحركة بالخارج ) إسرائيل(وأشار البرغوثي إلى أن 
، فكان رده بأنه لن يسمح بخروج أي معلومة ألن هذا معناه عامان "شاليط"عرض شريط مصور جديد لـ

  . آخران من المناكفة والمحاوالت اإلسرائيلية الفاشلة للوصول إليه
عدة فعال للصفقة ولإلفراج عن األسرى ستتحدث وحكومتها جادة ومست) إسرائيل(عندما تكون : "وقال

  ". الحركة حول شاليط
وأوضح أن قيادة الحركة لن توافق على التنازل عن أي أسير ورد اسمه بالقائمة التي سلمت عبر الوسيط 

الصفقة يجب أن تشمل كل المذكورين أيا كان "حول صفقة التبادل، مؤكدا أن ) إسرائيل(األلماني لـ
  ". نظيمه أو اتجاهه السياسي مهما تعرضت قيادة الحركة داخل السجون للضغوطشخصه أو ت

  إجراء مفاوضات 
إن سلطات االحتالل رغم ادعائها بأن قيادة حركة حماس داخل السجون تعطل صفقة التبادل : "وأضاف

س المحتلة إال أنها أجرت مفاوضات معه حول الصفقة بصفته قائد كتائب القسام في الضفة الغربية والقد
  ". وصاحب أكبر ملف أمني منذ نشأة االحتالل اإلسرائيلي

 سنوات من أسر شاليط يرفض التدخل بالموضوع جملة وتفصيال ٥أنه كان وعلى مدار "وأشار إلى 
وبأي شكل من األشكال، حتى عندما تم نقله إلى سجن هداريم للقاء األسرى والتفاوض حول الصفقة فقد 

  ". حاوالت مفاوضة األسرى من قيادة الحركة حول الصفقةرفض ذلك رغم علمه بم
ونوه إلى أنه في أواخر شهر أيار وعلى مدار أسبوع كامل لم تتوقف سلطات االحتالل عن محاوالت 
التفاوض حول الصفقة وقائمة األسرى المقدمة، وذلك في عدة لقاءات عقدتها معه داخل الزنزانة أو في 

  . ضها لثالث ساعات دون جدوىمكاتب إدارة السجن استمر بع
لقد أكدت لهم في كل لقاء بصفتي قياديا عسكريا أنه لن توافق قيادة الحركة على التنازل عن أي : "وقال

  ". أسير ورد اسمه بالقائمة
  تفاصيل مثيرة 

إن المباحثات حول الصفقة بدأت : "وقدم البرغوثي شرحا عن تفاصيل المفاوضات حول الصفقة، قائال
اخر أيار واستمرت حتى السادس من حزيران المنصرم بحيث تم رفع مضمون هذه الجلسات منذ أو
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الذي عينه ) الموساد(بشكل رسمي من قبل المخابرات اإلسرائيلية إلى رئيس الهيئة الخاصة في جهاز 
  ". رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو مبعوثا خاصا له في ملف شاليط دافيد ميادن

ن الجلسات كانت تتم بحضور نائب مدير السجن ومدير االستخبارات ومبعوث عن الشباك وأوضح أ
  . وممثل استخبارات الجنوب ومبعوث عن وزارتي الداخلية والخارجية لالحتالل

إن أولى الجلسات بدأت مع مدير السجن الذي اتهم قيادة الحركة بتعطيل الصفقة وأن : "وقال البرغوثي
ن العقوبات على قيادة الحركة، إال أن رده كان بأن من تدعون أنه يعطل الصفقة لن الرد سيكون مزيدا م

  ". يتمها لو خرج أسير واحد من القائمة ناقصا إصبعا واحدا
 أي أسير يتنازل عن حقه باإلفراج عنه سيكون أول شخص يفرج عنه وإذا أراد العودة "وأكد لهم أن

  ". للسجن فليعد بعد اإلفراج عنه
ونو إدارة السجون أبلغته أن القيادي األسير إبراهيم حامد تنازل عن حقه باإلفراج عنه، وأكد أن "ه إلى أن

هذا مجرد كذب وادعاء من المخابرات اإلسرائيلية، ولقطع الطريق على االحتالل فإن أي حدث كهذا لن 
  ". يكتب له النجاح ألن الرأي األول واألخير لقيادة الحركة

ن كل الضغوط الممارسة على األسرى وعائالتهم لن تكون ذات نتيجة، فهذا قرار موحد وشدد على أ
  . لقيادة الحركة داخل السجون لن يسمح بالخروج عليه

بعد هذا النقاش حضر في وقت الحق إلى زنزانتي ضابط من مخابرات االحتالل، : "واستطرد قائال
إن هذا : "كيا بموجب تواصل مع الخارج؟، فأجبتهوسألني عما إذا كان هذا رأيي الشخصي أم قرارا حر

قرار عبد اهللا البرغوثي القيادي العسكري لحركة حماس وإن صفقة التبادل الكلمة فيها للجناح العسكري 
  ". للحركة
إن القيادة السياسية لحركة حماس ال تتدخل بالصفقة وأنها ليست مخولة بأي صالحية بهذا : "وأضاف

عن محاوالتها الفاشلة ببحث هذا الموضوع مع قيادة الحركة السياسية ) إسرائيل(ف الموضوع، لذا فلتك
  ". داخل السجون وخارجها أيا كان الشخص الذي تفاوضه

  محاولة مقايضة 
إنه وفي جلسات التفاوض الموسعة طرح االحتالل وممثلوه : "وحول قائمة األسماء؛ قال البرغوثي

سرى المطروحة أسماؤهم بالقائمة وتقدموا بعروض مختلفة  من األ١٢٥ – ١٢٠موضوع ما يقارب 
  ". كاستبدال األسرى من الفصائل األخرى بأسرى جدد من حركة حماس

األسماء التي أدرجت بالقائمة ثابتة وهي أمر "، مشددا في حديثه لهم أن "تم رفض ذلك العرض: "وأضاف
  ". مقدس ال مجال للنقاش فيه نهائيا

-ؤولين اإلسرائيليين عرضوا عليه موضوع االستغناء عن األسير عاهد أبو غلمي وذكر أن كبار المس
 المحكوم مؤبد -قائد كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

 مقابل أعداد ألسرى من -والمتهم بالوقوف خلف عملية اغتيال وزير السياحة السابق رحبعام زئيفي 
  . ماسحركة ح

فكان رد البرغوثي بأنهم لو أخرجوا بدال من عاهد السيد المسيح عليه السالم فلن تتم الصفقة دون األسير 
  . أبو غلمي ولن يتغير أي اسم تحت أي ظرف ومهما كانت النتائج
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ئب  مؤبداً، وهو قائد كتا٦٧وهو ) إسرائيل(يذكر أن األسير عبد اهللا البرغوثي صاحب أعلى حكم بتاريخ 
القسام في الضفة والقدس ومسئول عن عشرات العمليات االستشهادية خالل انتفاضة األقصى وهو يقبع 

  . ومحروم من زيارة عائلته٢٠٠٣بالعزل منذ اعتقاله عام 
 ٨/٩/٢٠١١فلسطين اون الين، 

  
   مستعدة لإلفراج عن ألف فلسطيني"إسرائيل": والد شاليط .١٠٤

الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط إلى الواجهة مجددا، إذ أعلن عادت صفقة :  عبدالقادر فارس - غزة
واعتبر أن أي . والده أمس أن إسرائيل مستعدة لإلفراج عن ألف سجين فلسطيني مقابل اإلفراج عن ابنه

وقال . تصويت في األمم المتحدة حول قبول عضوية دولة فلسطين يجب أن يكون مرتبطا بإطالق سراحه
إسرائيل «تمر صحافي عقد إثر زيارة إلى األمم المتحدة للقاء السفراء هناك، إن نوعام شاليط خالل مؤ

  .»مستعدة إلطالق سراح ألف سجين فلسطيني مقابل ابني
  ١٠/٩/٢٠١١عكاظ، جدة، 

  
  حماس تنفي أنباء سير المفاوضات بشأن صفقة تبادل األسرى .١٠٥

عالم المختلفة حول سير المفاوضات نفى مصدر مسئول في حركة حماس األنباء التي تناقلتها وسائل اإل
وأكد المصدر أن . بشأن عملية تبادل األسرى الفلسطينيين والجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليط

التسريبات اإلعالمية لها آثارها السلبية على نفوس األسرى وذويهم، مؤكدا أن الحركة لن تخفي شيئا عن 
وناشد  .الوقت المناسب وحسب ما تقتضيه المصلحة العامةالشعب الفلسطيني وستعلن عن أي تقدم في 

  .المصدر وسائل اإلعالم تجاهل الحديث عن الصفقة في هذه المرحلة الحساسة تحقيقًا للمصلحة
وكان تقرير قد نشرته عدة وسائل إعالم، يفيد باستئناف الجولة الثالثة من مفاوضات صفقة تبادل األسرى 

  .في القاهرة الثالثاء الماضي برعاية مصرية) إسرائيل( وغير المباشرة بين حركة حماس
  ١٠/٩/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين

  
  يطمبعوث ألماني في مصر لتفعيل صفقة شال .١٠٦

وصل إلى القاهرة، أمس، مبعوث ألماني قادماً على متن طائرة خاصة من ميونيخ في زيـارة                : ).أ.ب.د(
. مباحثات مع عدد من المسؤولين األمنيين في مـصر سرية إلى مصر تستغرق بضعة أيام يجري خاللها    

ورجحت مصادر مطلعة أن يكون المسؤول هو الوسيط األلماني جيرهارد كونراد من أجل تفعيل صـفقة              
 األسير لدى الفلسطينيين في غـزة، بالمئـات مـن المعتقلـين             شاليطغلعاد  " اإلسرائيلي"مبادلة الجندي   

بعد انفراجة متوقّعة بشأن الجاسوس إيالن غرابيـل المحبـوس          الفلسطينيين في سجون االحتالل خاصة      
  . حالياً في مصر والمقرر تسليمه إلى ليون بانيتا وزير الدفاع األمريكي خالل زيارته إلى مصر اليوم

 ٤/١٠/٢٠١١، الخليج، الشارقة
  

  الجهود متوقفة في صفقة تبادل األسرى: حمدانأسامة  .١٠٧
أن تكون هنـاك    ، اليوم الخميس ، أسامة حمدان "حماس  " في حركة    نفى مسؤول العالقات الخارجية   : غزة

  .أي مساعي دولية تبذل في إطار صفقة تبادل األسرى بين حركته وإسرائيل
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أنه ال يوجد أي جهود جديدة تبذل حالياً مـن          ، "وكالة قدس نت لألنباء   "وأكد حمدان في اتصال هاتفي مع       
والمأسور ، ابل اإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط      أجل إتمام صفقة  تبادل أسرى فلسطينيين  مق        

  ."٢٠٠٦في غزة منذ العام 
  ٦/١٠/٢٠١١وكالة قدس نت ، 

  
  رسالة من حماس كانت المدخل للمفاوضات الماراثونية لصفقة األسرى: "يديعوت" .١٠٨

ة التي أدت اإلسرائيلية أن المدخل إلى المفاوضات الماراثوني» يديعوت أحرونوت«ذكرت صحيفة : لندن
في النهاية إلى إبرام صفقة األسرى، تمثل في رسالة مفاجئة وصلت من حركة حماس إلى المفاوض 

  .اإلسرائيلي، ديفيد ميدان، عبر وسيط غير إسرائيلي
بفضله نشأت صلة مع «وقالت الصحيفة في عددها أمس إن ميدان سافر للقاء الشخص الغامض الذي 

نشأ وضع ينقل فيه إلي رسالة وأنا أنقل له رسالة بتواتر «رائيلي أنه ، حيث يؤكد المسؤول اإلس»حماس
  .»شبه يومي

تبادل الرسائل قام به ميدان من خالل اثنين من مساعديه من شعبة االستخبارات «وتقول الصحيفة إن 
زير ، موضحا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وو)الشباك(وجهاز المخابرات العامة ) أمان(العسكرية 

  .»الدفاع إيهود باراك، والسكرتير العسكري يوحنان لوكر، كانوا على علم بما يجري
وفي يونيو . ورويدا رويدا، حسب الصحيفة، تبين أن حماس مستعدة ألن تخفض من سقف مطالبها

الماضي بات واضحا لميدان أن لديه قناة حوار مستقرة مع حماس، فقرر تنفيذ قفزة كبيرة إلى ) حزيران(
  .ألمام وطلب من الوسيط أن يأتي له من حماس بوثيقة مكتوبة يعرض فيها صيغة منطقية للصفقةا

وفي نهاية يونيو بعثوا إلى ميدان بالوثيقة، التي لم تكن سهلة، ولكنها . واستجاب رجال حماس للطلب
قت قصير شهدت على استعداد للمرونة ساعد في حلحلة موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وبعد و

  .تقرر توجيه المفاوضات إلى مسار مؤطر وملزم وقررت إسرائيل أن هناك حاجة إلى دولة وسيطة
هذه المرة، فهم ميدان أن من األفضل أن ال يكون الوسيط غربيا، بل جهة «: وتابعت الصحيفة تقول

رابين بدال من إقليمية ذات نفوذ وهكذا، في تطور مفاجئ على نحو ظاهر، عاد المصريون ليكونوا الع
  .»األلماني الذي ترك المهمة

أبدوا جدية، ومسؤولية وتصميما مثيرا لإلعجاب «: وقال رئيس المخابرات، يورام كوهين، عشية الصفقة
  .ورفضت إسرائيل عرضا تركيا للتدخل. »لدفع المفاوضات إلى األمام

لمصريون ممثلي الطرفين إلى حماس، دعا ا» وثيقة«الماضي، وبعد أن وصلت ) تموز(وفي نهاية يوليو 
وفي مراحل . مفاوضات في فندق مطل على األهرامات، تحت إجراءات أمنية مشددة، وبدأوا العمل

 أشخاص، وعلى رأسهم ٤التفاوض األولى مثل إسرائيل ميدان وحده في المفاوضات، بينما مثل حماس 
 ٦ر، خاض المفاوضون نزار عوض اهللا، عضو المكتب السياسي، وعلى مدى شهرين ونصف الشه

  .جوالت ماراثونية، وجلست الوفود في غرف منفصلة ولكن متجاورة، يتنقل الجنراالت المصريون بينها
مفاوضي حماس والمندوب اإلسرائيلي تجادلوا على كل تفصيل، ولكنهم حافظوا «وقالت الصحيفة إن 

 من بعضهما البعض، حتى وإن وكان واضحا أن الطرفين يجتهدان لالقتراب. على أجواء طيبة ومريحة
الخلفية االستخبارية لميدان ومعرفته بالعالم «، مشيرة إلى أن »كانوا يعلقون بين الحين واآلخر في مأزق
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تبادلنا النكات مع المصريين، وفي نهاية المطاف، وبعد مئات «: ، حيث يؤكد»العربي لعبا دورا حاسما
  .»مكن الوصول إلى صفقة معيالساعات من المحادثات بدأت حماس تؤمن أنه ي

إن االختراق الكبير في المفاوضات بدأ قبل نحو أسبوع، في جولة «: ونقلت الصحيفة عن ميدان قوله
المحادثات التي جرت قبل لحظة من يوم الغفران فقد غدا نتنياهو متفائال بينما مارس رئيس المكتب 

مرونة واتفق على الصيغة، ولم يتبق اآلن السياسي لحماس، خالد مشعل، الضغط على رجاله إلبداء ال
ويوم األربعاء الماضي وصل إلى مصر رئيس المخابرات، يورام كوهين، . »غير االتفاق على األسماء

إلجمال التفاصيل األخيرة، وعاد بسرعة، ويوم الغفران وافق المجلس الوزاري الثماني على مسودة 
. مة السجناء التي تبدي إسرائيل استعدادها لتحريرهماالتفاق، وعاد كوهين إلى مصر وفي حقيبته قائ
صحيح، هذه صفقة عسيرة الهضم «: يقول كوهين. وصباح يوم الثالثاء وقع االتفاق باألحرف األولى
 ألف مقاتل من كتائب عز الدين ٢٠في غزة يوجد .. للغاية، إال أنها األفضل التي يمكن أن نحصل عليها

ومساء الثالثاء، انتقلت الكرة إلى ملعب الحكومة . »ن يسقط العالم علينا جدد آخرين ل٢٠٠القسام، ومع 
ورغم ذلك تحدث تقريبا مع . اإلسرائيلية التي دعاها نتنياهو إلى جلسة طارئة بعد أن ضمن األغلبية فيها

قدر، ولكن حتى هو لم يؤمن بأن التأييد سيكون جارفا بهذا ال. كل الوزراء وطلب منهم أن يقفوا إلى جانبه
 . ضدها٣ وزيرا مقابل ٢٦إذ صوت لصالح الصفقة 

  ١٦/١٠/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن
  

 التي نفذت انتقاما إلغتياله  أبو سمهدانة خطط لعملية كير شالوم .١٠٩
 قيادية في لجان المقاومـة      امصادرأن  : غزة مراسلها من    فتحي صباح عن   ٢٦/٦/٢٠٠٦ الحياة   نشرت

يعتبـر   فيما   .، فنفذت إنتقاما له   عملية قبل استشهاده  لانة هو الذي خطط ل    بو سمهد جمال ا الشعبية كشفت ان    
خطف الجندي تنفيذا عمليا لتهديدات فصائل المقاومة بخطف جنود اسرائيليين لمبادلتهم بأسرى ومعتقلين             

اشـارت  في حيثيات ما حـدث، فقـد        و. ١٩٩٤ اول عملية خطف جنود منذ العام        ، وهي تعد  فلسطينيين
الى ان المهاجمين قسموا انفسهم الى ثالث مجموعات تنقلت بين المواقع العـسكرية              رائيليةالمصادر االس 

الناطق باسم كتائـب     في حين ذكر     .تنفيذالاالسرائيلية والدبابات وناقالت الجند المنتشرة في المكان اثناء         
 عـسكريتين    ان المهاجمين فجـروا آليتـين      موضحا،واضاف   .القسام ان العملية مصورة وستبث الحقا     

. اسرائيليتين، من بينها دبابة من نوع ميركفاه، وانه تم االجهاز على جنود موقع االسناد والحماية بالكامل               
 فقد كان قـد    لمخطوفحياة الجندي ا   وبما يتعلق ب   . عملية انزال خلف خطوط العدو     ها كانت  الى ان  مشيرا

وقالـت  . د نحو عشر ساعات على العملية      بع ، االمر الذي أكده الخاطفون    اكد دان حالوتس انه حي يرزق     
جاء  علما أن ذلك االعالن      . بأسرى فلسطينيين   حيا  لمبادلته ه انهم يعملون على اسعاف    هممصادر مقربة من  

  .بعد اعالن سابق اكد فيه ناطق باسم كتائب القسام انه لن يتم تقديم أي معلومات مجانية عن الجندي
  الفلـسطينيين  إلى أنه يبدوا أن      :رام اهللا والوكاالت   من   ٢٦/٦/٢٠٠٦ النهار    مراسل  محمد هواش  ولفت

 متـر فـي االراضـي       ٣٠٠ متر يبدأ من غـزة ويتوغـل         ٨٠٠امضوا اشهراً في حفر نفق طوله       قد  
  .نهم من مهاجمة المواقع االسرائيلية من الخلفيمكلتاالسرائيلية، 

سكرية االسرائيلية اعترفت بـأن     القيادة الع إلى أن   : تل أبيب  من   ٢٦/٦/٢٠٠٦ الشرق األوسط    وألمحت
الهجوم الفلسطيني كان عملية عسكرية نوعية نفذها المسلحون كما لو أنهم جنود في جيش منظم ومدرب                

  .على أعلى المستويات
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قد ا وناكأشارت إلى أنهم ناطقة باسم الشين بيت  أن :غزة والوكاالتمن  ٢٦/٦/٢٠٠٦البيان وأضافت 
 لهذا مضيفة أنه. م في القطاع، ومن شق نفق واحتمال خطف جندي الجيش من تحضيرات لهجوواحذر

 السبت السبب اقفل معبر كيرم شالوم قبل الهجوم وخطفت وحدة من القوات الخاصة عضوين من حماس
شكل انتقادا صريحا للجيش الذي اعترف بأنه  مما ي. يشتبه في انهما متورطان في هذه التحضيراتالفائت

عمير بيريتس  فيه توعد في وقت . يبدو اإلجراءات الضرورية لتفادي الهجومفوجئ ولم يتخذ على ما
  . بقتل أي فلسطيني يمكن أن يهدد حياة الجندي الرهينة

الحكومة االمنية االسرائيلية إلى أن : القدس المحتلة من ٢٦/٦/٢٠٠٦ عكاظ  مراسلةفرح سميروأشارت 
 بذلك على طلب اولمرت الذي يريد، ةوافقمزة، قررت ارجاء عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غ

 اعطت الضوء االخضر ، علما أنهاقبل شن اي عملية عسكرية، السعي الى استرجاع الجندي المخطوف
 .المبدئي لتنفيذ سلسلة عمليات عسكرية واسعة في قطاع غزة وفي اوقات مختلفة

رت، وبيـرتس، صـالحية     المجلس الوزاري خول أولم   أن  : ٢٦/٦/٢٠٠٦-٢٥ ٤٨ عرب   وذكر موقع 
جاء أن جميع اإلقتراحات التي بلورتها أجهزة األمن        كما  . المصادقة على تنفيذ الهجمات في موعد الحق      

كانت قـد   و .تقرر مواصلة الجهود الدبلوماسية وتفعيل الضغوطات الدولية      و. قد صودق عليها باإلجماع   
معون شطريت، قد اقترحوا الـرد علـى         وإيلي يشاي وش   يزأشارت مصادر إسرائيلية إلى أن كل من بير       

أولمرت الجدير بالذكر، أن    و. ن فترة ضبط النفس قد انتهت     بأ ردالعملية بشكل منضبط، إال أن أولمرت       
كان قد أصدر تعليمات بعدم إجراء مفاوضات مع السلطة الفلسطينية، إلطالق سراح الجندي المختطـف،               

 حيـث أفـادت،     .ق الواليات المتحدة ودول أوروبا    والتوجه إلى ممارسة الضغوط على السلطة عن طري       
التقارير اإلعالمية اإلسرائيلية أن المخابرات المصرية واألردنية تعهـدت بتقـديم المـساعدة للـسلطة               

نقـل موقـع هـآرتس، اليـوم قـول           فيما   .الفلسطينية في البحث عن الجندي، في حال طلب منهم ذلك         
كان وجود الجندي المخطـوف، ونجحـوا بـالتعرف علـى           نَّهم استطاعوا رصد م   أدبلوماسيين أجانب،   

 قررت رفع حالة التأهب في كافة أنحاء         االسرائيلية الشرطةمع االشارة إلى أن      .المجموعة التي تحتجزه  
  .البالد، وخاصة في ما يسمى خط التماس وغالف القدس

 تنتظر من ت إلى أنها أشارتسيبي ليفني    إلى أن    : د ب أ    نقال  تل أبيب   من ٢٦/٦/٢٠٠٦ الدستور   ونوهت
 أن العملية تـشكل فرصـة       ، مضيفة محمود عباس عدم مغادرة قطاع غزة حتى اعادة الجندي المختطف         

  المتحـدة  ان الخارجية االسرائيلية أطلعت االمـم     ذكرت في نفس السياق     و . ليثبت قوته وجديته   هحقيقية ل 
  .عدد من مسؤولي العالم على مجريات العمليةو

 اسـرائيل   نـصح جهاز الـشاباك    ل  سابق  رئيس أن: القدس من   ٢٦/٦/٢٠٠٦تية   القبس الكوي  وذكرت
التريث قبل البدء بأي عمل عسكري واسع ضد قطاع غزة، الى حين استالم الجندي االسـير، حتـى ال                   ب

 مؤسـسة    فيما طلبـت   .تتكرر ما اسماها مأساة الذين فقدوا في معركة السلطان يعقوب في البقاع اللبناني            
  .حمراء السماح الفراداها بزيارة الجندي وتقديم العالج الطبي له اذا ما اقتضى االمر ذلكنجمة داوود ال

 الرئاسـة الفلـسطينية     أن: ووكـاالت  رام اهللا  من   ٢٦/٦/٢٠٠٦ المستقبل    مراسل  أحمد رمضان  ونقل
 خالل  بهالتفاهمات التي عبرت عنها قيادات الفصائل الفلسطينية التي تم االجتماع           ل االعملية خرق  اعتبرت

اجرى في وقت   . واعلنت انها ستجري تحقيقاً شامالً وسريعاً حول منفذي هذه العملية          .اليومين الماضيين 
 العرب والجهات االوروبية والدولية في محاولة الحتواء الموقف         الزعماءعباس اتصاالت عاجلة مع     فيه  
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 ان العمليـة     بالمقابـل،  ي ابو زهري   سام  فيما اعتبر  .ومنع اسرائيل من استغالل العملية لتصعد عدوانها      
  .تأتي ردا على المجازر التي ارتكبتها قوات االحتالل ضد الشعب الفلسطيني

 فصائل المقاومة إن كان     ناشدغازي حمد    أن   :غزة و رام اهللا  من   ٢٦/٦/٢٠٠٦ الوطن العمانية    وأوردت
 بعدم اللجـوء     بالمقابل، رائيليةطالب الحكومة اإلس  ، و  أن تحافظ على حياته وتحسن معاملته      ،لديها الجندي 

 أن الحكومة الفلسطينية تتابع هذا      شار إلى وأ .إلى أي تصعيد عسكري منعا لتأزيم األمور وزيادة تعقيدها        
  . اتصاالت مع العديد من الجهات المحلية والخارجيةمن خاللاألمر بشكل جدي ومتواصل 

صر الدين الشاعر طالب مـع الطيـب عبـد          ناأن  : رام اهللا  من   ٢٦/٦/٢٠٠٦ األيام الفلسطينية    وقالت
 اذا كان ما زال على      ،الرحيم، خاطفي الجندي بالحفاظ على حياته وان يتم العمل على االفراج عنه فورا            

ـ    .هناك عشرات االتصاالت تريد االطمئنان على حياة الجندي        وأشار إلى أن     .قيد الحياة   يسع مؤكـدا ال
  .للحفاظ على حياته لنزع فتيل االزمة

د مصادر فلسطينية   يأكإلى ت : القدس المحتلة  من   ٢٦/٦/٢٠٠٦ الرأي األردنية     مراسل كامل ابراهيم ه  ونو
مطلعة في غزة ان مسؤول الوفد األمني المصري توجه إلى قطاع غزة من أجل التدخل لإلفـراج عـن                   

 .الجندي
مـا  : والوكاالت غزة مراسلها من     عالء المشهراوي   نقال عن  ٢٦/٦/٢٠٠٦ االتحاد االماراتية    وجاء في 

ن الهجوم خطط له خالد مشعل الحبـاط        أ ، جيروزاليم بوست عن مسؤولين لم تسمهم في فتح قولهم         هنقلت
يديعوت أحرونوت عن مسؤول فلـسطيني      وفي نفس السياق نقلت     . أي اتفاق محتمل حول وثيقة األسرى     

 . غزةم شن من سيناء وليس من داخل قطاعوقوله إن الهج
عبداهللا الثاني امس من خطورة التصعيد في  ريحذت :٢٥/٦/٢٠٠٦بترا -نباء األردنيةوكالة األ  وأوردت 

الموقف بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي مطالبا الجميع ممارسة أعلى درجات ضبط النفس وتحكيم 
بين دعا المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته والعمل على تخفيف حدة التوتر ، كما لغة العقل والمنطق

  .الجانبين
 أن العاهـل     : وكـاالت   نقـال عـن        ٢٦/٦/٢٠٠٦ األيام البحرينية    ولفت عبدالرازق ابو جزر مراسل    

فاعلة للضغط على إسـرائيل لـضبط       أن بالده ستقوم باالتصال بالدول ال         لمحمود عباس،    أكد    السعودي
من العودة إلـى   أيضا  حذر أحمد أبو الغيط  ماك .   الفلسطينية   االراضي   في   النفس لضمان عدم تفاقم االزمة    
 في وقت نفى فيه الجانب المصري األخبار التي تحدثت عن إرسـال وفـد         دائرة العنف والعنف المضاد،   

في حين دانت وزيرة الخارجية البريطانية الهجوم،        . أمني مصري للتوسط في اطالق الجندي المخطوف      
    . للنزاع   وسلمي   فاق التوصل الى حل تفاوضييبعد اكثر ا   موضحة ان مثل هذا العنف

 مختلفة في قطاع غزة امصادرأن :  من رام اهللا٢٦/٦/٢٠٠٦ القدس العربي  مراسلوليد عوضوبين 
 ان ىاشارت الحيث  .اكدت امس بان هناك خوفا وفرحا في صفوف اهالي القطاع نتيجة العملية النوعية

 يؤدي لقتل الكثير من الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم خاصة وان الخوف هو من الرد االسرائيلي الذي قد
أحد والدة ت وفيما يشعر البعض بالخوف أكد .هناك شبه موافقة دولية بسبب الموقف من حكومة حماس

راضية من كل هي ، وهاقدمت هللا فلذة كبدأنها  ، جيش االسالموهو من، الشهيدين اللذان سقطا في العملية
 .  وطنهىعملية شفت غليل كل إنسان غيور علأن ال هشقيقتبر فيما اع. هاقلب
  
  أسر الجندّي الصهيوني مشروع : حماس .١١٠
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 أكّدت حماس على مشروعية أسر الجندي الصهيوني الذي اختطف خالل عملية الوهم المتبدد :غزة
يونية لتصدير الفشل مشيرةً إلى أن اتّهام قياداتها في الخارج بالضلوع في التخطيط للعملية محاولة صه

 .همحاصرال لمزيد من الضغط وامحاولة لزج سوري والعسكري للكيان وألزمته الداخلية الناشئة عنه
الصهيوني بالنسبة للجندي ما تم ة  جلعاد شليتوقالت الحركة، في بيان لها أنليس اختطافاً وإنما عملي 

ودعت  . في إطالق سراح المرتهنين في سجون االحتاللأسر، ومن حقّ المقاومة أن تستثمر هذا اإلنجاز
   .فصائل المقاومة الفلسطينية كافّة إلى الوحدة والتماسك في مواجهة العدوان الصهيوني

 ٢٨/٦/٢٠٠٦المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   الى مصر او فرنسا شاليطالفلسطينيون يناقشون صفقة لتسليم  .١١١
ة انه يجري التداول حالياً في صفقة النهـاء ازمـة الجنـدي    كشفت مصادر فلسطيني:  فتحي صباح  ،غزة

االسرائيلي االسير يتم بموجبها تسليمه الى دولة عربية أو اجنبية في مقابل حصولها على ضمانات مؤكدة               
 واضافت انه في حال الموافقة على هذا االقتراح من جانب الخـاطفين، فانـه               .الطالق اسرى فلسطينيين  

سليما معافى لمصر أو فرنسا على أن تحصل أي من الدولتين او االثنتان معاً علـى                سيتم تسليم الجندي    
ضمانات بأن تطلق اسرائيل اعداداً من االسرى، وتوقف العدوان على القطاع، وتسحب قوات االحـتالل               
منه، وترفع الحصار المضروب عليه وتوقف سياسة االغتياالت، على أن توقف الفصائل ايضا اطـالق               

  . واعربت المصادر عن اعتقادها بان مصر موافقة على اقتراح من هذا القبيل. خالصواري
  ٤/٧/٢٠٠٦الحياة 

  
  الجندي االسرائيلي وحراسه معزولون تماماً عن العالم  .١١٢

معلومـات مـن الجانـب    ان : رام اهللا مـن  محمد يونسنقالً عن مراسلها   ١٢/٧/٢٠٠٦ الحياة   نشرت
سير في غزة يتبعون اجراءات أمنيـة اسـتثنائية للحيلولـة دون            الجندي األ  الفلسطيني كشفت ان خاطفي   

وقالت هذه المـصادر ان      .ظهور طرف خيط يوصل الوحدات العسكرية االسرائيلية الى اماكن وجودهم         
الخاطفين عزلوا الجندي االسير وحراسه عن العالم الخارجي، وان فريق الحراسة يعتمد على نفسه فقـط                

ألقى الحراس هواتفهم النقالـة     : واضافت. ته اليومية من مأكل ومشرب وملبس     في كل ما يتعلق باحتياجا    
بعيدا، وبينهم شخص مؤهل لتوفير العناية الطبية للجندي المصاب، ويتبعـون طريقـة خاصـة لتمويـه              
حركتهم لدى حصولهم على المواد الغذائية المحدودة والمتقشفة، وال يتصلون بأي جهة او شـخص فـي                 

حاالت الضرورة القصوى، ويجري ذلك بشكل شخصي ومن دون استخدام الهواتـف            القطاع، سوى في    
واشارت الى ان الشخص الوحيد الذي تمكن من رؤية الجندي األسير هو عـضو فـي                 .الثابتة او النقالة  

. الوفد األمني المصري المقيم في القطاع، وقد تم نقله الى مكان احتجاز الجندي عبر عملية تمويه معقدة                
ولم يستبعد  .  الكشف عن هذه المعلومات في وقت تبدو فيه اسرائيل مصممة على الخيار العسكري             ويأتي

بعض الخبراء ان تغامر الحكومة االسرائيلية في مصير الجندي في عملية من هذا النوع، مشيرين الـى                 
   .انها تفضل ان تفقد جنديا مختطفاً في عملية عسكرية الفتة على ان تستجيب لمطالب حماس

 ان القناة التركية ما زالت مفتوحة في قضية الجندي األسير، لكنه            : كشف أسامة حمدان   ،وفي هذا السياق  
لم يتوقع ان تحقق اختراقا في ضوء الموقف االسرائيلي الذي اغلق الباب في وجه كل جهـود الوسـاطة            

وبـشأن الحلـول     .وجدد رفض حماس الوعود غير المضمونة مقابل اطالق الجندي         .العربية واالقليمية 
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 والتي أبدت فيها حركته مرونة عاليـة فـي عـدد االسـرى              ،الوسط التي قدمت الى االسرائيليين اخيراً     
المقاومة لم تقدم جديداً في هذا الشأن، كل ما في االمر ان            : المطلوب اطالقهم مقابل الجندي، قال حمدان     

  .فضوها واغلقوا الباب في وجههابعض الوسطاء تقدموا باقتراحات جديدة لالسرائيليين لكنهم ر
اجهـزة  ان  : غزة من   عبد الرازق أبو جزر   نقالً عن مراسلها      ١٢/٧/٢٠٠٦القبس الكويتية   وأوردت  

المراقبة االسرائيلية تسيطر على مدار الساعة على اجواء غزة بحثا عن اي معلومات امنية تفيد باكتشاف                
ة عدة اشكال امنية ومنها عشرات طـائرات االسـتطالع          تأخذ المراقبة االسرائيلي  و. مكان الجندي االسير  

بدون طيار التي تحلق في سماء القطاع دون توقف، كل منها في دائرة خاصة تحمل ادق اجهزة التنصت                  
والكاميرات الدقيقة والحساسة، وكذلك المناطيد الطائرة المجهزة بافـضل وسـائل االسـتراق الـسمعي               

الـى جانـب   .  باالضافة الى شبكة العمالء الميدانيين علـى االرض       للمكالمات الهاتفية ورصد التحركات   
قضية الجندي االسير فان المراقبة االسرائيلية المتطورة على كل الصعد تتتبع مطلقي الصواريخ المحلية              

 تحـاول   ،وخاصة صواريخ القسام ومع ان المقاومة تدرك قوة الرقابة االمنية االسرائيلية على تحركاتها            
 والتخفي قدر االمكان عن مراقبـة العمـالء         ،الفالت منها عبر تغيير مواعيد وامكنة انطالقها      باستمرار ا 

ويكشف التقرير االستخباراتى االسرائيلي ان فرقا استخبارية خاصة        . المحليين او تتبع تحركاتهم الميدانية    
التصريحات العلنيـة   تقوم على مدار الساعة باصطياد وتحليل المكالمات الهاتفية في سماء غزة حتى في              

يقول المحلـل    و .للناطقين باسم االذرع العسكرية للقوى الفلسطينية، ال تبرز االسماء الصحيحة للمتحدثين          
 وان الوسائل التقنية تالحق كل ما يدب        ،السياسي يحيى رباح ان غزة باتت متابعة امنيا من اكثر من جهة           

ويوضح ان اطرافا دوليـة      .ن االخطاء للمقاومة  على االرض، مشيرا الى ان الوضع ال يحتمل المزيد م         
باتت تتنصت على آالف المكالمات في غزة وتحاول تتبع مصادرها وهوية مئات المقاومين لـيس فيمـا                 

 ومعرفة معلومات عن عمليات الحقة قد       شاليطيتعلق بصواريخ تطلق على اسرائيل بل في قضية الجندي          
  .تضر بمصالحها

  
  شاليط بغزة وعمليات ذكية بالقريب والضيف بصحة جيدة: امالمتحدث باسم كتائب القس .١١٣

   :سمية درويش من غزة
 هل يمكن القول بان ملف جلعاد شاليط انتهى؟

الملف لم ينته بعد، الموضوع معلق وال يوجد أي جديد من تقدم، كان الملف مؤخرا في طور االنتهاء 
 . اآلن ال يوجد أي جديدوتعثر قليال وطوال الفترة الماضية هناك تقدم وتراجع، و

 مصادر إسرائيلية زعمت بان شاليط موجود في األراضي المصرية، كيف لكم ذلك؟
 غير صحيح

سبق أن تقدمت الحكومة ورئيسها إسماعيل هنية بمبادرة هدنة، في حال تم االتفاق عليها هل ستلتزمون 
 بها؟

 ومع اإلجماع الوطني الشامل، بشرط نحن مع أي توافق وطني تتفق عليه الفصائل الفلسطينية وغيرها،
 .أن يلتزم به االحتالل اإلسرائيلي، وال يوجد لدينا مانع بما تقرره قيادة الشعب

ماذا عن تهديداتكم بشن عمليات تفجيرية داخل العمق اإلسرائيلي، في حال أقدمت إسرائيل على اغتيال 
 رموز الحكومة الفلسطينية، وقادة من حماس؟

 .على العدوان، وإذا أقدم االحتالل على أي جريمة سنرد عليهالنا الحق بالرد 
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 هل يعني ذلك بأنكم ستنفذون هجمات تفجيرية بالقريب؟
إذا واصل االحتالل اعتداءاته لنا الحق بالرد وخياراتنا مفتوحة، وال حدود لعملنا ومن حقنا استهداف كل 

 .شيء لالحتالل
  البلدات اليهودية؟لماذا ال توقفون صواريخكم التي تطلق تجاه

الصواريخ تطلق للرد على الجرائم اإلسرائيلية التي تطال الحجر والبشر والشجر، ونرد على الجرائم 
اإلسرائيلية بعدة طرق من أبرزها صواريخ القسام التي تؤثر فى االحتالل اإلسرائيلي، والدليل على ذلك 

 نرفع شعار الغضب بالغضب والرعب بالرعب، انه يطالب بوقفها ويسعى بكل إمكانياته إليقافها، ونحن
 .ولن نبقى الضحية دائما

 سبق أن تحدث الناطق باسم الحكومة عن الصواريخ وادخلها بحسبة الربح والخسارة، كيف لكم ذلك؟
ال افهم العبارة التي قالها وال افهم كيف تم تأويلها، ولكن أؤكد بان هناك إجماع فلسطيني على حق 

 . ذا هو موقف الحكومة التي تدعم برنامج المقاومة، وال يمكن ان تقوم بالتصدي لهاالشعب بالرد، وه
الصواريخ تجلب االغالقات وتزيد من حدة الحصار، وهذا من منطلق الخسارة، فبرأيك أي كفة سترجح 

 ؟
 بالتأكيد الكفة التي سترجح هي الربح، وان كان ما يقوم به االحتالل اإلسرائيلي هو عقاب جماعي،

فالمقاومة هي الرابحة إلثباتها بالفعل إنها كانت سبب في هروب االحتالل من داخل مستوطنات قطاع 
غزة، واستطاعت هذه القوة أن تخلق حالة من الخوف لدى اليهود وهروبهم من المستعمرات، وهي أشبه 

 .بحرب االستنزاف
 الرئيس عباس دعا مرارا األجنحة العسكرية لوقف إطالق الصواريخ؟

هذا يمثل راية الشخصي، وهذا موقف ليس بجديد سواء بهذا الوقت او قبل أن يصبح رئيسا للسلطة، هذا 
الرأي مع احترامنا لكل رأي مخالف للشعب، حيث أراد األخير المقاومة وصوت لها وساعدها والتي 

 .جاءت من الشعب الفلسطيني
عبر الحدود الفاصلة مع مصر، وإنها قد تهدد إسرائيل تتهمكم بإدخال كميات كبيرة من األسلحة الثقيلة 

 مروحياتها المقاتلة؟
هذه األنباء دعاية سياسية لتزيد من مسلسل الجرائم اإلسرائيلية التي يرتكبها االحتالل بحق أبناء الشعب 
الفلسطيني، وعليه أن يثبت صحة ذلك، وهناك جرائم إسرائيلية ويريد بهذه األنباء ارتكاب المزيد من 

 .هجرائم
 قائد الجيش اإلسرائيلي  حالوتس هدد بقصف الشريط الحدودي بقنابل ذكية ؟

 .نحن سنقوم بعمليات عسكرية ذكية، حتى يرتدع عن ممارسة الجرائم
 ماذا عن التجييش في صفوف حماس وفتح، السيما وان وسائل اإلعالم تحدثت عن ذلك مرارا؟

لالحتالل، وبرنامجنا هو برنامج مقاومة ومعد ال تجييش ضد حركة فتح، ونحن نعد قوتنا وعتادنا 
 .  لإلسرائيليين

 أال تخشون على حياتكم من الصواريخ اإلسرائيلية ؟
لو كنا نخاف لسلمنا الراية منذ زمن طويل، ولخضعنا لسياسة التخويف، لكن نأخذها على محمل الجد، 

 . يمتلك السالح الذي نمتلكهوال نخاف منها، فنحن أطول بالنفس وأكثر إرادة من االحتالل فهو ال
 هل هناك ترتيبات أمنية لحماية قيادات حماس، خاصة بعد التهديدات اإلسرائيلية باستهدافهم؟
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ال نستطيع أن نحمي الشخصيات من الصواريخ، ولكن قياداتنا تتخذ كافة االحتياطات األمنية بشكل كبير 
 .نا منذ فترة طويلة وهي قادرة بالتأقلم على اي وضع، وهذا ما نمر به جميع

ماذا عن صحة محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام، السيما وان إسرائيل ذكرت بأنه مصاب بجروح 
 بالغة؟

نبيل أبو سلمية، وذلك ليبرر . هذا كالم غير صحيح ، فقد روج هذا الكالم في حين تم استهداف منزل د
 . ويمارس عمله وبصحة جيدة االحتالل استهدافه للمنزل، وأؤكد بان الضيف بخير

 هل تصريحك هذا ينفي بان الضيف كان من ضمن المستهدفين بالمنزل ؟
 .االحتالل يقول ما يشاء، ونستطيع أن نؤكد انه بخير

  ٢٩/١٠/٢٠٠٦موقع إيالف 
  

   ينفي وجود تنسيق مع حزب اهللا بشأن الجنود األسرىالمزيني .١١٤
مة المزيني امس أن الحركة االسيرة داخل السجون أكد القيادي في حركة حماس أسا: أ.ب. د–غزة 

االسرائيلية وجهت رسائل عديدة لحماس تدعوها إلى التمسك بشروط إتمام صفقة تبادل االسرى الجاري 
ونقلت الشبكة االعالمية الفلسطينية عن  .العمل على إبرامها وتطالب بعدم الركون إلى الوعود االسرائيلية

صفقة تسير أبطأ من السلحفاة، وذلك بسبب تعنت االحتالل االسرائيلي المزيني قوله مفاوضات ال
ونفى أن يكون هناك تفاوض في هذه المرحلة  .ومحاولته كسب الوقت أمال بإنهاء الصفقة بأبخس االثمان

  . حول أي أسماء من القيادات الفلسطينية يتم تداولها في وسائل االعالم المختلفة
عالم من احتمالية ربط صفقة الجندي االسير في غزة بالجنديين االسيرين لدى وحول ما تناقلته وسائل اال

 في المرحلة الحالية ال نرى من الضروري ربط المسارات، على :حزب اهللا في لبنان، قال المزيني
 .اعتبار أن التنسيق في هذا الجانب صعب جداً، نافياً أن يكون هناك أي ربط أو تنسيق مع حزب اهللا

  ١٩/١٢/٢٠٠٦الدستور 
  

  بالتفرد بملف شاليط  لهاحماس ترفض اتهامات جيش اإلسالم .١١٥
سـير   القيادي فى حركة حماس والمسؤول المباشر عن ملف الجندي األ          يسامة المزين أ رفض   :ألفت حداد 

سالم باالستفراد بهذا الملف وعدم مـشاركة        االتهامات التي وجهت لحركة حماس من قبل جيش اإل         طشالي
 وحماس غيـر    ،نحن نستغرب مثل هذا االنتقاد     ":وقال المزينى فى تصريحات خاصة     .ىخرالفصائل األ 

ن حماس هـي    أبحكم  "نه  أ  مضيفاً ".متفردة فى هذا الملف وهناك تشاور قائم ومستمر مع الفصائل الثالث          
هذا  ، سياسية تستطيع التفاوض   ةن لها قياد  أ هذه العملية و   يساس ف ول واأل كبر وذات الدور األ   الحركة األ 

و أسـالم   خوة فى جـيش اإل    اإل"ن  ألى  إشار  أو ."الإ تقوم بدور كبير فى هذا الملف ليس         يكله رشحها لك  
وعزا المزينـى انتقـاد      ."لوية الناصر ليس لديهم جناح سياسيى حتي يفاوضوا ويلتقوا المصريين         أ ىحت

تاز دغمـش قائـد     لى وجود خالفات شخصية بين مم     إجيش االسالم لحركة حماس فى هذا الوقت بالذات         
  .سالم وشخصيات فى حركة حماسجيش اإل

  ١٩/١/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  

   فلسطيني٥٠٠ ت حياةعملية خطف شاليط  كلف :دحالن .١١٦
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 حركتـي فـتح     يس من الفواصل الكبيرة بين    قال النائب محمد دحالن مساء الخم     :  سمية درويش  -غزة  
كة فتح، وهناك تليـين بمواقفهـا        مثل حر  ٦٧وحماس، مشيراً إلى أن حركة حماس التزمت بحدود العام          

وقال دحالن لبرنامج بالعربي على قناة العربية، في رده على سؤال حول وجـود اتـصاالت                . السياسية
واعتبر دحالن أن حماس    . سرية بين حماس وأميركا بأن من حق حماس أن تكون لديها المرونة السياسية            

، على  "انتهازية من الطراز األول   " متزمتة لحركة    لها مستقبل بالمنظومة السياسية بعدما تحولت من حركة       
ـ              . حد تعبيره  عـدم  "وأشار إلى أن حماس تتحول من حركة مقاومة إلى حركة سياسية، مدلالً على ذلك ب

قيامها بأي عملية منذ اغتيال الشيخ أحمد ياسين، إال بعملية خطف الجندي اإلسـرائيلي جلعـاد شـاليط                   
رض رده على سؤال إن كان يعرف مكان شاليط، رد دحالن، ليس            وفي مع ".  فلسطيني ٥٠٠وكلف ذلك   

ولفت إلى خطورة ما يجري     . له ولحركة فتح عالقة بالموضوع، وأن هذا الموضوع يخص حركة حماس          
ال تعتبره حماس فتنة، حيث من وجهة نظر األخيرة الفتنة تقع بين المسلمين أمـا مـا                 "في الساحة الذي    

  .في اتهام واضح لحركة حماس بممارسة التكفير في الساحة الفلسطينية". يدور هو بين اإلسالم والكفر
 ١/٢/٢٠٠٧موقع إيالف 

  
  أسير من سجون االحتالل١٤٥٠لن يفرج عن شاليط إال مقابل : لجان المقاومة .١١٧

 أكد أبو مجاهد الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية أن اإلفراج عن الجندي الصهيوني جلعاد شاليط :غزة
وأوضح أبو مجاهد في  ".تم إال في إطار صفقة تبادل وفق مطالب فصائل المقاومة الفلسطينيةلن ي"

 أسير ١٠٠٠تصريح له أن مطالب الفصائل اآلسرة تقتضي بتنفيذ صفقة تبادل متزامنة يطلق خاللها 
سجون  امرأة وطفل من ٤٥٠فلسطيني من ذوي األحكام العالية تحددهم الفصائل اآلسرة، إضافة إلى نحو 

موقفنا واضح، إذا لبى العدو الصهيوني شروط الفصائل اآلسرة : "وقال الناطق باسم اللجان. االحتالل
 ".فإنه سيفرج عن شاليط، وبدونه لن يتم

  ١٣/٣/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  أسماء عشرات األسرى الواردة في قائمة المطلوب إطالقهم .١١٨
رات المعتقلين الفلسطينيين، الذين قالت إن اسماءهم وردت في         سربت بعض المصادر، قائمة بعش    : القدس

 شـاليط القائمة التي سلمتها حماس الى المصريين الذين يتوسطون بين الحركة واسرائيل بـشأن تبـادل                
وشملت القائمة إضافة الى قادة سياسيين من حمـاس وفـتح والجبهـة              .بأسرى في السجون االسرائيلية   

ي اسم أقدم اسير في السجون االسرائيلية، وهو سعيد العتبة، واسم أقدم اسير من              الشعبية والجهاد اإلسالم  
مدينة القدس، وهو فؤاد الرازم، اضافة إلى عشرات المعتقلين في السجون منذ ما قبل التوقيع على اتفاق                 

  :وطبقاً للقائمة فإنها شملت .اوسلو ومحكومين بأحكام طويلة في السجون االسرائيلية
  .ن يوسف، نائب في المجلس التشريعي وأحد ابرز قادة حماس في الضفة الغربيةالنائب حس -
  .النائب مروان البرغوثي، امين سر حركة فتح -
  .النائب أحمد سعدات، أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين -
  .بسام السعدي، أحد قادة حركة الجهاد اإلسالمي في الضفة الغربية -
  .ة حركة حماس في الضفة الغربيةعبد الخالق النتشة، أحد قاد -
  .فؤاد الشوبكي، عضو المجلس الثوري لحركة فتح -
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  .١٩٧٧سعيد وجيه سعيد العتبة، أقدم سجين في السجون االسرائيلية ومعتقل منذ العام  -
  .١٩٨١فؤاد قاسم عرفات الرازم، معتقل منذ العام  -
  .ام في الضفةعبد اهللا البرغوثي، تتهمه إسرائيل بقيادة كتائب عز الدين القس -
 عامـاً ويقـضي     ٢٠يحيى السنوار، أحد قادة حركة حماس ومؤسس الجهاز األمني فيها، اعتقل قبل              -

  . سنة داخل السجون اإلسرائيلية٤٥٠أحكاماً بالسجن لمدة 
انتقاماً الغتيال مهنـدس    " الثأر المقدس "حسن سالمة، قيادي في كتائب القسام، ويعتبر مخطط عمليات           -

  .شالقسام يحيى عيا
روحي مشتهى، أحد قادة حركة حماس، شارك في تأسيس الجهاز العسكري للحركة فـي الثمانينيـات                 -

  . عاماً وحكم عليه مدى الحياة٢٠، واعتقل قبل "مجد"تحت مسمى 
نائل البرغوثي، أحد قادة كتائب القسام في الضفة الغربية وتتهمه إسرائيل بالمسؤولية عن عملية نتانيا                -

  .م٢٠٠٢عام 
  . عاماً تقريبا٢٠ًشراتحه، أحد قادة الجناح العسكري لحركة حماس اعتقل قبل محمد  -
  .محمد دخان، وهو نجل الشيخ عبد الفتاح دخان أحد مؤسسي حركة حماس -
  .١٩٧٨نائل صالح عبد اهللا برغوثي، معتقل منذ العام  -
  .١٩٧٨فخري عصفور عبد اهللا البرغوثي، معتقل منذ العام  -
  .١٩٧٩نصور، معتقل منذ العام أكرم عبد العزيز سعيد م -
  . ١٩٨٠معتقل منذ العام " فتح"محمد إبراهيم محمود أبو علي، أحد قادة  -
  .١٩٨٢إبراهيم فضل نمر جابر، معتقل منذ العام  -
  .١٩٨٢حسن علي نمر سلمة، معتقل منذ العام  -
  .١٩٨٢عثمان علي حمدان مصلح، معتقل منذ العام  -
  .١٩٨٣عام سامي خالد سالمة يونس، معتقل منذ ال -
  . ١٩٨٣سليم علي إبراهيم الكيال، معتقل منذ العام  -
  .١٩٨٤عيسى نمر جبريل عبد ربه، معتقل منذ العام  -
  .١٩٨٥محمد عبد الرحيم سعيد منصور، معتقل منذ العام  -
  . ١٩٨٥أحمد فريد محمد شحادة، معتقل منذ العام  -
  . ١٩٨٥محمد إبراهيم محمد نصر، معتقل منذ العام  -
  .١٩٨٥محمد كراجه، معتقل منذ العام رافع فرهود  -
  .١٩٨٥طالل يوسف أحمد أبو الكباش، معتقل منذ العام  -
  .١٩٨٥زياد محمود محمد غنيمات، معتقل منذ العام  -
  . ١٩٨٥مصطفى عامر محمد غنيمات، معتقل منذ العام  -
  . ١٩٨٥خالد سعدي راشد أبو شمط، معتقل منذ العام  -
  .١٩٨٥تقل منذ العام عثمان عبد اهللا محمود بني حسين، مع -
  .١٩٨٥هزاع محمد هزاع السعدي، معتقل منذ العام  -
  .١٩٨٥هاني بدوي محمد سعيد جابر، معتقل منذ العام  -
  .١٩٨٥محمد أحمد عبد الحميد الطوس، معتقل منذ العام -
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  .١٩٨٥نافذ أحمد طالب حرز، معتقل منذ العام  -
  .١٩٨٥فايز مطاوع حماد الخور، معتقل منذ العام  -

ر سابقاً ان القائمة تضم ايضاً عايد مصلح، ناصر دويدار، أحمد أبو الكف، حازم العايدي، جمال                وكان ذك 
  .عقل وغازي جمعة محمد النمس

 ١٠/٤/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
  
  جميع الفلسطينيين إلى التمسك بمطلب اإلفراج عن األسرى القدامى  يدعو سعدات  .١١٩

قررت : عبدالرؤوف أرناؤوط نقالً عن مراسلها هللارام ا من ١٩/٤/٢٠٠٧ الوطن السعودية أوردت
المحكمة العسكرية اإلسرائيلية في عوفر قرب رام اهللا أمس تمديد اعتقال األمين العام للجبهة الشعبية 

ولدى ظهوره في المحكمة دعا سعدات جميع الفلسطينيين إلى . أحمد سعدات، حتى بداية الشهر القادم
. سرى القدامى في سجون إسرائيل خالل صفقة شاملة لتبادل األسرىالتمسك بمطلب اإلفراج عن األ

 أن يتمسكوا بمطلبهم هذا، إلى جانب المطالبة بإطالق سراح األسرى شاليطعلى آسري الجندي : "وقال
 ".٤٨العرب وأسرى القدس وأسرى عرب 

ن محامي محمود حسا:  أنجمال جمال نقالً عن مراسلها القدس من ١٩/٤/٢٠٠٧ الدستور وأضافت
نا من جانبي قدمت استقالتي خالل الجلسة أ و.لقد جدد سعدات رفضه للمحكمة" :سعدات قال للدستور

 ،ن لهذه المحكمة الحق في محاكمته، كما رفض القضاة قبول استقالتيأنه ال يرى ورفضت الدفاع عنه أل
و التوجه أي انتباه أارتهم عإو أترافع في الوقت الذي رفض فيه سعدات التعاطي مع القضاة أولكنني لم 

 ".نه يحاكمأخذهم بعين االعتبار كمحكمة وأنحوهم بشكل مباشر أو الحديث معهم أو 
  

 طشاليل الفصائل اآلسرة لمطالب  سترضخإسرائيل: البردويل .١٢٠
أكد المتحدث باسم حركة حماس : الوكاالت نقالً عن غزة من ٢٤/٥/٢٠٠٧ الوطن السعودية أفادت

إسرائيل سترضخ في نهاية المطاف إلى مطالب الفصائل الفلسطينية في سبيل صالح البردويل أن 
مهما طال الرفض  ":وأضاف البردويل .شاليطجلعاد األسير  "اإلسرائيلي"اإلفراج عن الجندي 

 فهي في نهاية المطاف سترضخ لمطالبنا العادلة ألنها لن تتحمل الضغط الشعبي الذي "اإلسرائيلي"
  ".ة إلى ما منيت به من فشل في أعقاب تقرير لجنة فينوجراد الحكوميةتتعرض له، باإلضاف

نحن : "قال أبو عبيد الناطق باسم كتائب القسام  أنالقاهرة من ٢٤/٥/٢٠٠٧ فراس برس وذكرت وكالة
 :وأضاف ." متمسكون بمواقفنا من صفقة التبادل وال رجعة عن مطالبناشاليطكفصائل آسرة لجلعاد 

 ."ال يمكن التنازل عنها" أنه ى، مشدداً عل"مناها هي ما يطالب به الشعب الفلسطينيالقائمة التي قد"
 المتمثل باستبدال أسماء أوردها الفصائل في قائمتها التي "اإلسرائيلي"ورفض أبو عبيدة كذلك الطرح 

 ".نحن ال نستطيع أن نشطب أمل أي أسير فلسطيني بجرة قلم" :وقال .نقلت إلسرائيل
 

  كر تعطيل صفقة شاليط مقابل الدوالراتنستن: فتح .١٢١
التي تحدثت عن دفع    " األنباء"، في تعقيبه على      قال جمال نزال الناطق باسم حركة فتح في الضفة         :رام اهللا 
ـ   ٤٠  وإيـران تـدركان أن      "حمـاس " ان   مقابل عدم اإلفراج عن الجندي االسير،     " حماس" ملون دوالر ل
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اب النفراج أمني وسياسي في بلدنا بشكل يتناقض مع مـصالح           اإلفراج عن أسرى فلسطينيين قد يفتح الب      
 . الطرفين المذكورين

  ٢٢/٧/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
  

   بعد اختطاف القيادي المهاوشط تنقل شالي"حماس": القناة الثانية اإلسرائيلية .١٢٢
ه تم نقـل    ذكرت القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي نقال عن مصدر كبير في حركة حماس أن              :القدس

 إلي مكان آخر خالل األيام الماضية عقب اختطاف قوة إسرائيلية خاصة            شاليطالجندي اإلسرائيلي األسير    
وقالـت القنـاة الثانيـة ان        .القيادي في كتائب القسام مهاوش القاضي الجمعة الماضية شرقي مدينة رفح          

ء عن معلومات بمكان وجـود       خشيت من أن يضعف المهاوش خالل التحقيق معه ويقوم باإلدال          "حماس"
 من تحت األرض بسبب وجود طائرات إسرائيلية في الجـو           شاليطواضاف التلفزيون أنه تم نقل       .شاليط

  .على مدار الساعة
  ١٣/٩/٢٠٠٧الوطن الكويتية 

  
  طسجون إلى غزة مقابل اإلفراج عن شاليال من ىسراألرفض نقل ت الفصائل الفلسطينية .١٢٣

لون وسياسيون فلسطينيون عن رفضهم للعرض الذي تقدم بـه أخيـراً            أعرب مسؤو :  حامد جاد  - غزة
يوفال ديسكن بشأن إطالق سراح أسرى فلسطينيين ممن تسميهم اسرائيل بالملطخة           " الشاباك"رئيس جهاز   

أيديهم بالدماء شريطة أن ينقل االسرى جميعاً المفترض اإلفراج عنهم إلى قطاع غـزة ولـيس الـضفة                  
" الغـد "وفي أحاديث منفصلة أجرتها     . شاليطاألسير  اإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي     الغربية وذلك مقابل    

أما وزيـر    .عن رفضه التام القتراح ديسكين    "   أعرب أبو مجاهد الناطق    شاليطمع ذوي العالقة بقضية     
الرازق، فأكد أن المفاوض الفلسطيني لن يقبل بهذا العـرض إذا تـم طرحـه                األسرى السابق هشام عبد   

هـذا   "أن  من جهته أكد الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهـري             .ياً على طاولة المفاوضات   رسم
وشدد علـى    ".مرفوض من قبلنا كما أنه لم يعرض رسمياً على قيادة الحركة          ) اقتراح ديسكين (االقتراح  

  .رفض حماس أن يتم تحويل األسرى إلى مبعدين جدد
 ١٩/١/٢٠٠٨الغد االردنية 

  
   ووقف الصواريخط شاليإلطالق وحديث عن صفقة ..شعل في دمشق ميلتقيكارتر  .١٢٤

 أجرى الرئيس   :من القاهرة جيهان الحسيني    و ق من دمش   حميدي  عن إبراهيم  ١٩/٤/٢٠٠٨الحياة  ذكرت  
برئاسة رئيس مكتبهـا    " حماس" السابق جيمي كارتر جلسة محادثات مطولة مع وفد من حركة            األميركي

 أيـاً   أنوعلم  .  الذي أقام مأدبة غداء على شرفه      األسدلقائه الرئيس بشار    السياسي خالد مشعل، وذلك بعد      
بناء على  " حماس" في دمشق لم يشارك في محادثات كارتر مع السوريين و          األميركية السفارة   أعضاءمن  

 .تعليمات جاءت من واشنطن على خلفية معارضة إدارة الرئيس بوش زيارة كارتر لدمشق ولقائه مشعل              
ـ   وقال النا  لم تكـن    "وإنها،  "اقتصر على تقديم الدعم اللوجستي    "ان دور السفارة    " الحياة"طق باسم كارتر ل

 مجدداً في ختام جولته الشرق االوسـطية        إسرائيل كارتر سيزور    إن وأضاف". على علم بجدول أعماله   
  .  على نتائج زيارته لسوريةاإلسرائيلييناالثنين المقبل الطالع المسؤولين 
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أسـفرت  " حماس"، فإن االتصاالت المسبقة بين ممثلي كارتر و       "الحياة"علومات المتوافرة لـ    وبحسب الم 
 هذا المكتب يضم صوراً     أنعن االتفاق على حصول اللقاء في مكتب مشعل في أحد أحياء دمشق، علماً              

 إضافة،  إسرائيلالشيح أحمد ياسين وعدد كبير من قيادات الحركة الذين اغتالتهم           " حماس"كبيرة لمؤسس   
 يقيم مشعل مأدبة عشاء على شرف كارتر بعد انتهـاء           أنوكان مقرراً   . األقصى مجسم كبير للمسجد     إلى

  . عقد جلسة أخرى في وقت متقدم من الليلإلى، قبل العودة األولىجلسة المحادثات 
ـ       أن يكون اللقاء مع مشعل تناول ما يمكن         أنويتوقع    -حـل النـزاع العربـي     " يسهم فيـه كـارتر لـ

 صـواريخ   إطالقعلى التهدئة ووقف    " حماس" انه وضع في هذا السياق موضوعي إقدام         إذ،  "اإلسرائيلي
 األعمال جدول   إن" الحياة"وقالت مصادر فلسطينية لـ     . على عسقالن وسديروت من جانب واحد     " القسام"

  .جهود إطالقه إليه والمدى الذي وصلت شاليط غلعاد اإلسرائيلي الجندي إطالقيضاً موضوع  أيتضمن
إن مشعل حض كارتر على لعب دور في فك الحصار عن الشعب            " الحياة"لـ  " حماس"وقال مسؤول في    

 وإنهـا ال يمكن تجاهل دور حمـاس،       " لقاءه الحركة يعكس انه      أن إلىالفلسطيني في قطاع غزة، مشيراً      
  ".شرعية بموجب انتخابات ديموقراطية

 الرئيس محمود   إليهااي اتفاقات يتوصل    " لن تقف ضد  " ان الحركة    أبلغوا كارتر " حماس"وعلم ان قياديي    
  .، شرط حصول هذه االتفاقات على رضا الشعب الفلسطينيأولمرت اإلسرائيليعباس ورئيس الوزراء 

 سيتم بحثهـا    أساسيةهناك ثالثة مواضيع    "قبيل بدء االجتماع إن     " فرانس برس "وقال ابو مرزوق لوكالة     
  . المفروض على القطاعاإلسرائيلي" وفك الحصار) في قطاع غزة(والتهدئة ) اليطش(هي الجندي االسير 

من " حماس"وكان كارتر وصل الى دمشق قادماً من القاهرة حيث التقى مساء اول من امس وفداً من قادة                  
ان " الحيـاة "وكشف يوسـف لــ      . قطاع غزة ضم القياديين محمود الزهار وسعيد صيام واحمد يوسف         

  ". إذا اقتنعت بكم، سأدافع عنكم وسأحمل قضيتكم إلى العالم بأسره: "ل لوفد الحركةكارتر قا
.  يوسف إن هذه العبارة التي تحمل في طياتها الكثير هي حصيلة اللقاء الذي وصفه بااليجـابي                أضافو

انـة قـام    رجال بهذه المك  "، مشيراً إلى أن     "مبادرة تستحق أن يقدرها الجميع    "واعتبر أن ما قام به كارتر       
بهذه المغامرة السياسية رغم الرفض األميركي واإلسرائيلي، وظل متمسكاً ومصراً على لقـاء قيـادات               

أدافع عنكم وان أحمل قضيتكم     "، وأضاف ان كارتر قال إنه إذا اقتنع بالحركة، فإن دوره هو أن              "حماس"
  ".الدوليإلى العالم بأسره، وسأكون حريصا على تحقيق تواصل للحركة مع المجتمع 

كل القـضايا   : "وعن المسائل والقضايا التي بحثت طيلة الساعات األربع التي استغرقها اللقاء، قال يوسف            
 وإطالق الصواريخ وتشغيل المعابر ورفع      شاليططرحت، سواء التهدئة أو قضية تبادل األسرى وإطالق         

ه القضايا والتي تتوافق مع     كارتر طرح أفكاره عن مجمل هذ     : "وأضاف". الحصار عن الشعب الفلسطيني   
الموقف المصري بالنسبة الى التهدئة، ودعا إلى ضرورة توفير أجواء ايجابية لتحقيـق تهدئـة طويلـة                 

  ".األجل، وأن تبدأ التهدئة في قطاع غزة أوالً، ومن ثم تمتد إلى الضفة الغربية
غزة والضفة معاً الن أي نقول إن التهدئة يجب أن تكون شاملة في         : "وعن موقف الحركة، أوضح يوسف    

عمل واسع ضد كوادر الحركة في الضفة يمكن أن تكون له ردود فعل في غزة، لذلك أكدنا له كما أكدنا                    
في لقائنا مع رئيس االستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان، أنـه حتـى يـضمن نجـاح التهدئـة                   

هذه مسألة ما زالت موضع بحـث       "ن  ، مشيرا إلى أ   "واالستمرار بالتزامها في غزة يجب أن تشمل الضفة       
وأشار إلـى   ". مع المصريين الذين يتفهمون الوضع تماماً ويدركون بل ويلمسون مدى التعنت اإلسرائيلي           

  ".لكننا وجدنا تفهماً لموقفنا"أن كارتر قدم أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابات غير متوافرة لدينا حالياً 
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إن كارتر طرح في لقائه     " الحياة"لسطينية المقالة طاهر النونو لـ      من جانبه، قال الناطق باسم الحكومة الف      
ردودها ستكون لـدى    "مبادرات إنسانية عدة في قضايا مختلفة، الفتا إلى أن          " حماس"الذي عقده مع قادة     

أكد احترامه نتائج االنتخابات التي أفـرزت حمـاس         "، موضحا أن كارتر     "مشعل خالل اللقاء في دمشق    
  ". اإلسرائيلية وأفق السالم-قة الفلسطينية وتحدث عن العال

ذكـرت مـصادر    : ، والوكـاالت  دمشق عن محمد ظروف من    ١٩/٤/٢٠٠٨ الوطن القطرية    وأضافت
ان كارتر عرض على األسد تفاصيل مبادرته لرفع الحصار عـن الـشعب              دبلوماسية مطلعة في دمشق   
  .اكد دعم سوريا لهذه المبادرةواشارت هذه المصادر الى ان األسد  .الفلسطيني في قطاع غزة

ان مشعل ابلغ كارتر موافقة قيادة حماس على مبادرته من           في هذه االثناء اكدت مصادر فلسطينية مطلعة      
مشيرة الى ان مشعل اكد استعداد حمـاس         حيث المبدأ على ان يتم ادخال بعض التعديالت الطفيفة عليها،         

واضافت المصادر انه بالرغم من العراقيل المـسبقة         .يلللدخول في هدنة شاملة وطويلة االمد مع اسرائ       
وهو ما تمثل بمنعه من زيارة قطاع غـزة،اال ان   التي حاولت اسرائيل وضعها في طريق مبادرة كارتر، 

   .تأثراتها بدأت تخترق جدار هذا الموقف االسرائيلي
نائـب  مرزوق  أبو  موسى  أعرب  : عن رزوق الغاوي من دمشق     ١٩/٤/٢٠٠٨ القدس العربي    ونشرت

 لما كتبه كارتر عن عنصرية الـسلطات اإلسـرائيلية          الحركةعن تقدير   رئيس المكتب السياسي لحماس     
والمتمثلة بإقامة الجدار العازل أو التمييز العنصري وتشبيهه إسرائيل بنظام الفصل العنصري البائد فـي               

أشـار أبـو    ] شـاليط في ملف   وفي ما يخص دعوة وزير إسرائيلي للقاء مشعل للبحث          [. جنوب أفريقيا 
 شـاليط مرزوق الى ان سياسة حماس تقضي بعدم اجراء إي اتصال مع اإلسرائيليين، إال أن موضـوع                 

 حماس من التفاوض مع إسرائيل عبـر        ىمانع لد  يمكن بحثه مع اسرائيل عبر قنوات غير مباشرة، وال        
  .وسطاء
حماس محمد نزال فـي تـصريح       أعلن القيادي في حركة     : عن وكاالت  ١٩/٤/٢٠٠٨عكاظ   وأوردت

صحافي ان مستشارين للرئيس كارتر بحثوا مساء امس مع قياديين في حمـاس فـي مـسألة الجنـدي                   
وقـال   . االسير لدى حماس، وفي وقف اطالق الصواريخ على جنوب اسـرائيل           شاليطاالسرائيلي جلعاد   

ياسي لحماس لبحث تفاصيل    خالل نحو ساعة سيلتقي مستشارون لكارتر مع اعضاء في المكتب الس          "نزال  
 ".لها عالقة بإطالق سراح الجندي االسير ووقف اطالق الصواريخ على اسرائيل

وادلى نزال بهذا التصريح في ختام لقاء استغرق اكثر من اربع ساعات بين كـارتر ورئـيس المكتـب                   
  .السياسي لحركة حماس خالد مشعل

محمد نزال قال إن كارتر ومشعل بدءا  نإ :وعن وكاالت ١٩/٤/٢٠٠٨ الجزيرة نت موقع وجاء في
لمناقشة ورقة تقدم بها كارتر عن تلك ) حسب توقيت سوريا(اجتماعا في الساعة السابعة من صباح اليوم 

 قال ممثل حماس في لبنان أسامة حمدان في اتصال هاتفي ]الذي عقد أمس [وعن ذلك االجتماع .القضايا
ه تم االتفاق بين كارتر ومشعل على آليات متابعة للقضايا مع الجزيرة من دمشق حيث يوجد حاليا إن

ووصف حمدان اللقاء بأنه كان معمقا وصريحا، مشيرا إلى إصرار الرئيس األميركي األسبق  .المطروحة
 .على اللقاء مع حماس رغم كل الضغوط اإلسرائيلية واألميركية

 نائب رئيس المكتب السياسي وقد حضر لقاء أمس من جانب حماس محمد نزال وموسى أبو مرزوق
وفي تعليق سابق له على ذلك االجتماع، قال نزال إن حماس ليس لديها مانع من التفاوض مع . للحركة

  .إسرائيل عبر قنوات غير مباشرة، وإنها مستعدة للتعاون مع كارتر
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  "حماس"مقترحات كارتر ال ترقى إلى متطلبات : نزالمحمد  .١٢٥

ضو المكتب السياسي لحركة حماس أن تكون الحركة قد قبلت بما طرحه            نفى محمد نزال ع   : محمد هاني 
الرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر حول القبول بنتائج االستفتاء للحل النهائي الذي يقـوده الـرئيس                

وأوضح أن تصريحات    .عباس وأولمرت، مشيرا إلى أن حماس تشكِّك في إمكانية التوصل إلى هذا األمر            
ي أن حماس ستقبل نتيجة االستفتاء، وأكَّد أن الحركة ما زالت ثابتةً علـى مواقفهـا ولـن                  كارتر ال تعن  

  .تتراجع عن ثوابت الشعب الفلسطيني
وأضاف أن كارتر عبر خالل مؤتمر وبشكٍل واضحٍ أنه لم يقبل به أن يكون وسيطًا بين حركة حمـاس                   

وال من قبل اإلدارة األمريكية؛ لذلك الحديث عـن         واالحتالل اإلسرائيلي، ال من قبل االحتالل اإلسرائيلي        
وجود صفقة بين حماس وكارتر تتضمن تهدئةً في غزة مقابل رفع الحصار وفتح المعابر والحكم عن بعد                 
وغيرها صعب في ظل أنها ال تقبل وساطته، وإن كارتر نقل إجابات عن أسئلة طرحهـا علـى حركـة                    

  .صحفي، وبالتالي ألقى الكرةَ في ملعب الصهاينةحماس، وحاول بثَّها في مؤتمره ال
ـ   إن المشاورات استمرت داخل دوائر الحركـة الداخليـة         : عبر اإلنترنت ) إخوان أون الين  (وقال نزال ل

على مدار يومين لدراسة مقترحات كارتر، وتوصلنا إلى أنها أقلُّ من الحد األدنى الذي استطاعت الحركة                
وسائل أخرى، مؤكِّدا أن الحديث عن وقف إطالق نار أحادي الجانب ولمـدة             أن تتحصل عليه من خالل      

حماس في حالة رد الفعل، والمفترض أن يكون الحـديث          : شهرٍ من طرف حماس غير مقبول، وأضاف      
   يتوقَّف عن االعتداء على الشعب الفلسطيني ثم يطالب حماس بعـد ذلـك بوقـف               " إسرائيلي"عن موقف

  .الردود
بادل األسرى أشار إلى أن العرض الذي قدمه كارتر ال يرتقي إلى مـستوى متطلبـات               وحول موضوع ت  

الحركة والشعب الفلسطيني، وأن المفاوضات السابقة مع بعض القنوات األخرى أسفرت عـن عـروض               
أفضل، مؤكِّدا أن حماس ال يمكن أن تنحدر إلى تنازالت أكبر لمجرد أنها أصبحت مبادرة مـن الـسيد                   

  .كارتر
، مؤكِّدا أنهـم انتُخبـوا      " قياديا من حماس وعشرة وزراء     ٤١كارتر انتقد االحتالل باعتقاله     : "وقال نزال 

وأكدنا له أن حماس ترفض أن يفرج عنهم فقط مقابل الجندي األسير جلعـاد              "بشكٍل شرعي وديمقراطي،    
  ".عدنا عائالت هؤالء األسرى بذلكو.. شاليط؛ ألننا نمتلك قائمةً من أسماء المعتقلين نريد اإلفراج عنهم

ال نستطيع أن نقبل مقترحات كارتر على حالها، ولكننا سنحاول أن نطورهـا بحيـث تلبـي                 : "وأضاف
، وأوضح نزال أن حركة حماس تقـدر زيـارة          "احتياجات الشعب الفلسطيني ما أمكن وتستجيب لمطالبه      

كَّد مجموعةً من المعاني منها أن ليس كل أمريكي هو          كارتر وجهوده في القضية الفلسطينية، خاصةً أنه أ       
اإلدارة األمريكية الحالية، وأن حماس ليست حركة إرهابية، حسب تعبيره، وحمـاس حركـة مقاومـة                

  .وتحرر وطني
هناك تقدم في المباحثات، ولكـن عبـر الوسـيط          : "وحول قضية التهدئة مع الكيان الصهيوني قال نزال       

وأشار نزال إلى أن حركته ثابتة على موقفها في عدم عقـد             ".فاصيل إلى اللحظة    المصري، وال يوجد ت   
  .لقاءات مباشرة مع مسئولين صهاينة في ظل الدعوات المتوالية بين النخب اإلسرائيلية للحوار مع حماس

  ٢١/٤/٢٠٠٨إخوان أون الين 
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  لن نطلق شاليط إال بشروطنا : سعيد صيام .١٢٦
سـعيد صـيام أن   ، القيادي في حمـاس،  فى وزير الداخلية الفلسطيني السابق  ن:  سيد عبد العال   - القاهرة

تكون مصر فشلت في التوصل الى اتفاق حول التهدئة، وقال ان االيام القادمة سوف تحدد مصير التهدئة                 
بعد الرد االسرائيلي على االيضاحات التي قدمتها حماس والقوى الفلسطينية واضاف صيام ان الجهـود               

. م تتوقف مشيرا الى أن سعي إسرائيل لتلغيم التهدئة عندما ربطتها بـصفقة الجنـدي شـاليط            المصرية ل 
مشددا على ان الحركة لن تطلق شاليط اال        . واتهم إسرائيل بإفشال صفقة الجندي المخطوف اكثر من مرة        

تمارسـه  بشروطها وشدد القيادي البارز في حماس على أن الحركة لن تخضع لالبتزاز االسرائيلي الذي               
بعض القيادات والتي تهدد حماس باجتياح قطاع غزة، وقال لعكاظ إن حماس تجاوبت مع مساعي التهدئة                
رغبة منها في فتح المعابر والتخفيف عن الشعب الفلسطيني، لكننا ال نستجدي التهدئة من إسـرائيل وأن                 

ة حماس فـي اجتماعـات      واعتبر صيام أن مشارك   . مصر لن تسمح السرائيل بابتزاز الشعب الفلسطيني      
 .القاهرة بوفدين من الداخل والخارج يؤكد رغبتها وجديتها إلنجاح الجهود المصرية على صعيد التهدئة

  ٢٦/٥/٢٠٠٨عكاظ 
  

  حماس تنفذ وعدها لكارتر وتوصل رسالة من شاليط لعائلته .١٢٧
ا المـسائية أمـس     كشفت القناة العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي في نشرته       : زهير اندراوس  -الناصرة  

النقاب عن أن حركة حماس نفذت تعهدها للرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر، وقامت أمس بإيـصال                
وكان رئيس المكتب السياسي في حركة حماس، خالد مشعل، قـد           . رسالة من الجندي شاليط، إلى عائلته     

إلى أبناء عائلته في الدولة     وعد الرئيس كارتر خالل اجتماعهما مؤخرا في دمشق بنقل رسالة من شاليط             
وقال المراسل السياسي للتلفزيون رافيف دروكر، إن الرسالة وصلت إلى مركز كارتر للـسالم               .العبرية

في رام اهللا، بطريقة لم يفصح النقاب عنها، ومن ثم قام المسؤولون الفلسطينيون في المركز، بناء علـى                  
وأضاف المراسـل اإلسـرائيلي أنـه        .لجندي األسير طلب الرئيس كارتر، بتوصيل الرسالة إلى عائلة ا       

يستشف من الرسالة أن الجندي المأسور شاليط، قام بكتابة الرسالة في الفترة األخيرة، وأنه ما زال يعاني                 
 . من أوضاع صحية متردية

  ١٠/٦/٢٠٠٨القدس العربي 
  

  لم تطلب من فرنسا الوساطة التمام صفقة األسرى " حماس ":أسامة حمدان .١٢٨
عضو المكتب السياسي لحركة حماس وممثلها في        أن   بيروتمن   ١٨/٧/٢٠٠٨قدس برس ت وكالة   ذكر

من صـفقة تبـادل     " حماس"أن موقف   " قدس برس "بيروت أسامة حمدان أكد في تصريحات خاصة لـ         
نحن لم نحـاول اسـتبدال الوسـيط        : "األسرى لم يتغير ال في المطالب وال من الوسيط المصري، وقال          

اإلطالق في مسألة صفقة تبادل األسرى، بل إن الفرنسيين هم الذين عرضوا الوساطة ولم              المصري على   
والحقيقة أنه بعد نجاح الوسيط الدولي في اتمام صفقة تبادل          . بهذا الشأن " حماس"يكن هنالك أي طلب من      

الحركة األسرى بين حزب اهللا وإسرائيل تعالت أصوات بعض الفلسطينيين وعوائل األسرى التي تطالب              
مـن  " حماس"وجدد حمدان موقف  ".بأن تتم االستعانة بالوسيط الدولي، وحماس لم تتخذ قرارا بهذا الشأن          

الصفقة التي تم تنفيذها مع حزب اهللا تؤكد أن         " أي صفقة مرتقبة لتبادل األسرى مع اإلسرائيليين، وقال إن        
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عة األسماء التي قدمناها، هذه قائمـة       معقولة، ونحن لسنا بصدد مراجعة موقفنا وال مراج       " حماس"مطالب  
  ".محقة وعادلة وإن تماطل اإلسرائيليون

والحكومة السورية، وأكد أن العالقة بينهما " حماس"على صعيد آخر نفى حمدان وجود أي جفوة بين 
إلى بيروت ليس إال " حماس"أمتن بكثير مما يتوقع الكثيرون، وأن الحديث عن طلب سوري بنقل مكاتب 

  .ستخبارات إسرائيلية ال أساس له على أرض الواقع، على حد تعبيرهحديث ا
" حماس"وعما إذا كان هناك أي جديد في مبادرة الرئيس اليمني علي عبد اهللا صالح بشأن الحوار بين 

لقد ثمن : "بعد أن طالب بأن ترعى قطر هذا الحوار أسوة برعايتها للحوار اللبناني، قال حمدان" فتح"و
وأكد أنه سيواصل جهوده مع اقتراحه لدور قطري في هذا " حماس" عبد اهللا صالح موقف الرئيس علي

الموضوع، ونحن رحبنا بهذا الدور، لكننا نعتقد أن الرئيس محمود عباس لم يكن جادا في الحوار، وهو 
" حماس"عندما طرح الحوار طرحه للتخلص من ضغوط الشارع الفلسطيني الذي يطالب بالحوار مع 

خلص من االحراج العربي، لكنه في حقيقة األمر ال يملك ال القدرة وال الجرأة وال الشجاعة للخروج وللت
عن الشروط األمريكية التي أعلنتها وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس وهي االعتراف 

  .، على حد تعبيره"بإسرائيل وإنهاء المقاومة والموافقة على التسوية
أفادت مصادر فلسطينية أن    : عبد القادر فارس  ،  غزة نقالً عن مراسلها في    ١٩/٧/٢٠٠٨عكاظ  وأوردت  

 ]الذي يحمل أيضاً الجنسية الفرنـسية      [ وحماس إلنهاء ملف شاليط    "إسرائيل"فرنسا عرضت التوسط بين     
 عارضت الفكرة الفرنسية رغم أن حماس لم تبد         "إسرائيل"مقابل االفراج عن أسرى فلسطينيين، غير أن        

  .  اعتراض عليهاأي
  
   عاما٢٠ًاألسرى التي تزيد مدة محكوميتهم عن إال بكل  لن يطلق سراح شاليط :حمدان .١٢٩

الذي يرأسـه   [، في مهرجان نظمه حزب اإلتحاد       في لبنان اسامة حمدان كلمة    " حماس"ألقى ممثل حركة    
لمناسبة الذكرى  ]  تفي بيرو [ ظهر أمس في قصر األونيسكو      ] الوزير اللبناني السابق عبد الرحيم مراد     

ـ   خيار المقاومة نهجا لتحرير    " حيا فيها الذكرى، وشدد على       ،"يوليو/  تموز ٢٣ثورة  "السادسة والخمسين ل
الهدنة الحالية هـي محطـة اللتقـاط        "، رافضا المفاوضات مع العدو الصهيوني، معتبرا ان         "كل فلسطين 

ن، وانه لن يطلق اال مع اطالق سراح كـل          االنفاس وان قضية االسير الصهيوني جلعاد شاليط مؤجلة اآل        
حق العودة لالجئين الفلـسطينيين     "وأكد  ". االطفال والنساء والذين تزيد مدة محكوميتهم عن عشرين عاما        

  ".     وضرورة منحهم حقوقهم االجتماعية والسياسية واعمار نهر البارد
  ٢١/٧/٢٠٠٨السفير 

  
   شاليط غير المجموعة التي أسرتهال أحد في حماس يعلم مكان وال وضع: الزهار .١٣٠

صـنداي  " محمود الزهار القيادي في حركة حماس في مقابلة أجرتها معه مراسلة صحيفة              قال: بيت لحم 
ال يوجد أحد ال في القيادة السياسية وال العـسكرية مـن            ": التي كانت تعد تقريراً عن جلعاد شاليط      " تايمز

 ". فقط المجموعة التي خطفته هي التي تعرف وضـعه         ،حركة حماس يعلم مكان وال وضع جلعاد شاليط       
  .وأضاف الزهار انه مقتنع أن شاليط في أوضاع أفضل بكثير من أوضاع األسرى الفلسطينيين

الناطق باسم جيش االسالم المقـرب والمحـسوب   " أبو خطاب"وفي حديث آخر أجرته نفس المراسلة مع       
دي، أكد أن المسؤول عن جلعاد شاليط هي كتائـب          على عائلة دغمش، الذي كان مشاركاً في خطف الجن        
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أن شاليط يعيش في الجنة؛ ألن ديننا يأمرنـا          "-"هأرتس"وأضاف، حسب ما نشرت اليوم صحيفة        .القسام
وذكر أيضاً أن جلعاد شاليط ليس محبوساً فـي         ، "أن نعامل االسرى جيداً ونهتم بهم أكثر ما نهتم بانفسنا         

ه يحتفل بعيد مـيالدة كـل سـنة حيـث           نوأكد أ . ائما في الهواء الطلق   غرفة طوال الوقت إنما يخرج د     
  .يحضرون له الكيك والشموع وحتى الموسيقى

  ١٤/٩/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
 

  وكارتر يبحثان في دمشق ملفي شاليط والتهدئة  مشعل  .١٣١
ركة، بالرئيس  التقى وفد قيادي من حركة حماس برئاسة خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي للح            : دمشق

في العاصمة السورية دمشق، وذلك بحضور      ) ١٤/١٢(األمريكي األسبق جيمي كارتر، مساء اليوم األحد        
المركز الفلـسطيني   "وقالت بيان مقتضب صدر عن المكتب اإلعالمي للحركة، تلقى           .عدد من مساعديه  

جمـل األطـراف والقيـادات      في سياق التواصل بين الحركة وم     "نسخة منه إن هذا اللقاء يأتي       " لإلعالم
  ".الدولية

وأشار إلى أن اللقاء تناول مجمل القضايا والمستجدات على الساحة الفلسطينية، حيـث اسـتمع الـرئيس          
  .كارتر إلى عرض واف من خالد مشعل لمجمل هذه التطورات

 اللقاء  الذي حضر " حماس"بدوره؛ أشار الدكتور موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة            
  ".بنّاء"إلى أن اللقاء بحث عدد من القضايا واالقتراحات، واصفاً اللقاء بأنه 

وقال إن اللقاء تناول قضايا الساعة المتعلقة بالحالة الفلسطينية بشكل عام والمصالحة والجندي الصهيوني              
الحوار سيبقى بـين  ما نتج عن هذا   "األسير جلعاد شالط  وملف التهدئة وغيرها من القضايا، موضحاً أن            

 ".والرئيس كارتر إلى أن يتم التوافق على ما يجب فعله بعد ذلك" حماس"حركة 
  ١٤/١٢/٢٠٠٨كز الفلسطيني لإلعالم، المر

  
  حماس خمس نقاط تعرقل.. ناشعل يؤكد أن صفقة شاليط لن تتم إال باالستجابة لمطالبم .١٣٢

ئيس المكتـب الـسياسي لحركـة        ر ، أن   صنعاءمن  وكاالت  ، عن   ١١/١٢/٢٠٠٩وكالة سما،   ذكرت  
حماس قال خالد مشعل الذي أنهى الخميس زيارة لليمن إن صفقة مبادلة الجندي اإلسرائيلي غلعاد شاليط                

  .بأسرى فلسطينيين لن تتم إال إذا تمت االستجابة لمطالب الحركة
ال إذا تمـت   وأضاف مشعل خالل لقائه الجالية الفلسطينية بصنعاء الخميس إن صفقة شاليط لـن تبـرم إ               

االستجابة لمطالبنا، مؤكدا على أن الحركة حريصة على حرية األسرى من جميع الفصائل، وأن صـفقة                
ويشار إلى أن المانيـا      .التبادل خطوة أولى نحو حرية جميع األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية          

  .ومصر تتوسطان من أجل اتمام صفقة التبادل
عاء في ختام زيارة لليمن استمرت عدة أيام إلى ملتقـى وطنـي فلـسطيني               ودعا مشعل الذي غادر صن    

تشارك فيه كافة القوى والشخصيات المستقلة لالتفاق على برنامج إنقاذ وطني فلسطيني يخرج الوضـع               
  .الفلسطيني من وضعه الحالي

يـات  وأوضح إن الوضع الفلسطيني بحاجة إلى وحدة الصف خاصة بعد اللطمات التـي وجهتهـا الوال               
المتحدة للمفاوضين الفلسطينيين، بتراجعها عن مطالبة إسـرائيل بوقـف االسـتيطان فـي األراضـي                
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وقال إن االنقسام الفلسطيني فُرِض علينا وانه كان قراراً أمريكياً إسرائيلياً شارك فيه البعض               .الفلسطينية
  .من هنا وهناك

لسطينية أن مفاوضات تبادل األسـرى      من مصادر ف   أنها عملت ،  ١٠/١٢/٢٠٠٩نت،  .الجزيرة وأضافت
وإسرائيل برعاية ألمانية ووساطة مصرية تصطدم بخمس نقـاط         ) حماس(بين حركة المقاومة اإلسالمية     

  .خالفية يرفض كال الطرفين التنازل عنها
وأكدت المصادر أن الخالف الحالي يتركز في النقاط الخمس التي ترفض حماس التنازل عنها وتـرفض                

ستجابة لها، لكن المصادر أشارت إلى أن استمرار الوسيط األلماني في عقد اللقـاءات ربمـا                إسرائيل اال 
  .يخرِج إلى حيز التنفيذ حال وسطا في النقاط الخمس

وبينت المصادر أن النقاط المختلف عليها هي رفض إسرائيل اإلفراج عن عشرة قياديين بينهم أبرز قادة                
سكري لحركة حماس في السجون اإلسرائيلية، وعضو اللجنة المركزية         كتائب عز الدين القسام الجناح الع     

  .مروان البرغوثي) فتح(لحركة التحرير الوطني الفلسطيني 
وأضافت أن إسرائيل ترفض أيضا اإلفراج عن خمس أسيرات فلسطينيات تطلب حماس شملهن بـصفقة               

لى قطاع غـزة، الـذي تـصر    التبادل، إضافة لرفض إسرائيل تحديد نسبة تخفيف الحصار المفروض ع      
  .الحركة على أن يكون ملموسا لدى الناس، بعد أن تأكد أن االحتالل لن يرفعه بشكل كامل

ونوهت المصادر إلى أن إسرائيل ترفض إعطاء ضمانات للوسيط األلماني والحكومة المـصرية بعـدم               
لضفة الغربية، وكذلك تـرفض   اعتقال أو اغتيال من ال يتم إبعادهم من األسرى إذا بقوا في قطاع غزة وا              

  .تحديد مدد إبعاد من يرغب في العودة إلى الضفة الغربية
وذكرت المصادر أن الوسيط األلماني يحاول اآلن التقريب بين الطرفين في النقاط الخمـس، مبينـة أن                 

  .هناك نقاطا خالفية أخرى لكنها ال تعرقل التبادل ويمكن إلسرائيل وحماس التفاهم عليها
المصادر أن الوسيط األلماني ما زال ينتظر موقف إسرائيل من هذه القـضايا لتـسليمه لحمـاس      وأكدت  

  .وإنهاء الخالف حول النقاط العالقة
  

 حماس لن توافق على صفقة شاليط بدون أحالم التميمي: الرشق .١٣٣
ماس كشف عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية ح :اهللا  محمد عبد- القاهرة

  .  جلعاد شاليطياإلسرائيلعن تفاصيل تنشر ألول مره حول األسباب التي عطلت إبرام صفقة الجندي 
وقال الرشق إن االحتالل اإلسرائيلي قدم عرضا قريبا من مطالب المقاومة الفلسطينية إال أن هناك بعض 

ا أدى إلى أن تطلب حماس األسماء والمطالب التي تسعى حماس إلنجازها لم توافق عليها إسرائيل وهو م
من الوسيط األلماني نقل هذه المطالب إلى إسرائيل، لكن حماس فوجئت بتراجع إسرائيل عن التزاماتها 
السابقة، وتشددت الحكومة اإلسرائيلية في رفض اإلفراج عمن أسماهم الرشق بأمراء المقاومة خاصة من 

 التي تنتمي لحماس األردنية األسيرةق سراح كتائب القسام، إال أن المفاجأة أن إسرائيل رفضت إطال
  أحالم التميمي من السجن، وهو ما دفع حركة حماس إلى تقديم مقترح جديد يقوم على إطالق سراح 
أحالم التميمي مقابل تنازل حماس عن إطالق أسيرين من ذوي المحكوميات العالية والمؤبدات المكررة 

 . فراج عن أحالملكن االحتالل اإلسرائيلي عاد ورفض اإل
٢٦/١/٢٠١٠الشرق، قطر،   
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  بفتح المعابر مقابل زيارة شاليط إسرائيلياًماس ترفض اقتراحاًح": الشرق األوسط" .١٣٤
رفضت حركة حماس اقتراحا إسرائيليا بإعادة فتح بعض معابر قطاع غزة مع : صالح النعامي - غزة

 . سير جلعاد شاليطإسرائيل مقابل السماح بزيارة شهرية للجندي اإلسرائيلي األ
 قال أيمن طه القيادي في الحركة إن أي اختراق في ملف شاليط ”الشرق األوسط”وفي تصريحات لـ

 أسير فلسطيني، ١٤٠٠يتوقف على استجابة إسرائيل لمطالب حركة حماس المتمثلة في اإلفراج عن 
بشأن مستقبل صفقة تبادل وأضاف طه أن أي اقتراحات . ”تشعيب القضايا لن يجدي إسرائيل“معتبرا أن 

 . األسرى تتم فقط عبر الوساطة األلمانية وليس عبر تسريبات إعالمية إسرائيلية مدروسة وموجهة
وكانت اإلذاعة اإلسرائيلية باللغة العبرية قد ذكرت صباح أمس أن عددا من كبار المسؤولين في وزارة 

رائيل فتح بعض معابر رفح مقابل السماح الخارجية اإلسرائيلية بلوروا اقتراحا يقضي بأن تعيد إس
 . للصليب األحمر بزيارة شهرية للجندي األسير

واعتبر طه أن االقتراح اإلسرائيلي يعكس األزمة والورطة التي علقت فيها إسرائيل بعد المجزرة التي 
وأوضح طه . ارتكبتها بحق المتضامنين الدوليين، وقلصت هامش المناورة أمام صناع القرار في تل أبيب

أن كل الدالئل تشير إلى أن الحصار في طريقه إلى الزوال وبشكل أسرع مما يتوقع، معتبرا أن إسرائيل 
 . تحاول تحقيق أكبر قدر من المكاسب قبل أن تضطر لرفع الحصار

وشدد طه على وجوب أن تدرك إسرائيل أنه ما لم تنجح في تحقيقه بالقوة العسكرية الغاشمة لن تتمكن 
قيقه بالمناورات واألالعيب اإلعالمية، وأن الحل الوحيد للمشكلة يتمثل في فك الحصار، على أال من تح

يتم ربطه بأي من القضايا، مشددا على أن حركته ترفض ربط رفع الحصار بقضية شاليط أو 
  . بالمصالحة

  ٤/٦/٢٠١٠الشرق األوسط، 
  

   غزةموضوع شاليط مرتبط بقضية األسرى وليس بحصار: أبو مرزوق .١٣٥
 رئيس ، أن نائبالقاهرة جيهان الحسيني نقال عن مراسلتها من ١١/٦/٢٠١٠  لندن،الحياة،ذكرت 

رفضه أية زيارات يمكن أن تنظم إلى الجندي أكد  ،حماس موسى أبو مرزوقلالمكتب السياسي 
اع غزة  ألن قططنرفض أية زيارات لشالي": "الحياة"، وقال لـطلعاد شاليج في غزة األسير اإلسرائيلي

 مستمرة على القطاع، إسرائيليةتحت االحتالل ويخضع للسيادة اإلسرائيلية براً وبحراً وجواً، فهناك رقابة 
إذا عرفت السلطات ": وقال. "ما يجعل حركة الجميع فيه مرصودة، وبالتالي ال نملك أن نفرط بحياته

، موضحاً " فسيقصفون الموقع الموجود فيه مكان وجوده، فإنهم قطعاً إن لم يتمكنوا من إنقاذه،اإلسرائيلية
 حرصاً على سالمة السكان الذين يقيمون في المنطقة، وحفاظاً طأن حماس لن تقبل أية زيارات لشالي

 الفلسطينيين، وغير متصلة بقضية األسرىمرتبطة فقط بقضية " طوشدد على أن قضية شالي. على حياته
. " مجمد في الوقت الراهناألسرىغم أن ملف تبادل على ر... أخرى، سواء كانت الحصار أو غيره
 أسير يتمتع بكل الحقوق التي ال يتمتع بها أي طشالي": ، أجابطوعن كيفية االطمئنان عن حالة شالي

 ." وضعه أفضل كثيراً وال مجال للمقارنةطقطعاً شالي": ، مضيفاً"اإلسرائيليةفلسطيني في المعتقالت 
نقال عن مراسلها من غزة سمير حمتو، أن سامي  ١١/٦/٢٠١٠ مان، عالدستور،في السياق أوردت 

 الذي  افيغدور ليبرماناإلسرائيليعلى شرط وزير الخارجية رد  زهري الناطق باسم حماس أبوسامي 
 بزيارة الجندي جلعاد شاليط واعتراف حماس بعملية السالم قبل األحمر السماح للصليب تحدث فيه عن
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 الفلسطينيين وربط االحتالل األسرىموضوع شاليط مرتبط بقضية  "إنال عن غزة قائ رفع الحصار
، " موضوع الحصار بقضية شاليط هو محاولة للتضليل والتفاف على الجهود الدولية لكسر الحصار

 من مسؤوليتها عن جريمة الحصار في ظل الضغط الكبير إلسرائيلهذه التصريحات تهرب "مضيفا 
  ".سطوال الحريةأ أحداثتجت بعد والتداعيات الضخمة التي ن

  
   تدعو والد شاليط للضغط على حكومته إلتمام صفقة األسرىحماس .١٣٦

 لدى المقاومة في األسيردعت حركة حماس والد الجندي اإلسرائيلي، جلعاد شاليط، : حامد جاد - غزة
ب الفلسطيني غزة، التوجه إلى الرأي العام اإلسرائيلي للضغط على حكومة االحتالل، وليس إلى الشع

" الغد"وقال المتحدث، باسم حركة حماس، فوزي برهوم، في بيان صحافي تلقت  .بالضغط على حماس
إن اإلسراع في إطالق سراح شاليط متعلق بمواقف حكومة نتنياهو وتجاوبها مع متطلبات "نسخة منه 

ة تبادل األسرى وحمل برهوم حكومة االحتالل المسؤولية عن تعطيل صفق ".الصفقة وجهود الوساطة
   .وإدارة ظهرها لكل الراغبين في إتمامها وعدم االكتراث بنداءاتهم

ال مانع لدينا من الشروع في مفاوضات غير مباشرة مع حكومة االحتالل حول هذا الملف " وقال برهوم 
  ".ولكن من النقطة التي انتهت إليها

  ٤/٨/٢٠١٠الغد، عمان، 
  

   شارك في خطف شاليط "جيش اإلسالم" من صرنعاستشهاد ": القدس العربي" .١٣٧
، ٣/١١/٢٠١٠األربعاء يوم  استشهد، اًفلسطيني أن ٣/١١/٢٠١٠، موقع فلسطين أون اليننشر 

وأصيب ثالثة آخرون جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة أثناء مرورها على مقربة من المقر الرئيسي 
دمات الطبية الفلسطينية إنه وصل إلى مشفى وقال أدهم أبو سلمية منسق الخ. للشرطة في مدينة غزة

  .الشفاء بغزة جثة للشاب محمد جمال النمنم، من مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة
في قطاع غزة، " جيش اإلسالم"وأقر جيش االحتالل اإلسرائيلي، بمسؤوليته عن اغتيال القيادي في 

وقالت متحدثة  ".د أهداف أميركيةهجمات ضد اإلسرائيليين بينها هجوم ض"بدعوى وقوفه وراء تنظيم 
عسكرية إسرائيلية لوكالة األنباء الفرنسية، أن الهجوم نفذ بمشاركة جيش االحتالل وجهاز األمن الداخلي 

محمد جمال النمنم "وأوضح بيان لجيش االحتالل أن ". ضد مسؤول كبير في جيش اإلسالم" "الشاباك"
وفي الفترة األخيرة، تورط . يلية في السنوات األخيرة في عدة هجمات ضد أهداف إسرائمتورط شخصياً

بالتنسيق مع عناصر من ) مصر(في تنظيم اعتداء إرهابي ضد أهداف أميركية وإسرائيلية في سيناء 
  .، دون إعطاء أي مؤشرات تسمح بتحديد االعتداءات المعنية بدقة"حماس في قطاع غزة

وزارة الداخلية الفلسطينية أكدت أن االنفجار،  ، أنغزة من ٣/١١/٢٠١٠قدس برس، وأضافت وكالة 
وقال  .الذي استهدف سيارة فلسطينية غرب مدينة غزة، ظهر يوم األربعاء، نجم عن قصف إسرائيلي

إيهاب الغصين، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن صاروخاً أطلق من طائرة استطالع تابعة للجيش 
  . في شارع الجوازات قرب مقر قيادة الشرطة بغزةاإلسرائيلي، استهدف سيارة أحد المواطنين

النمنم ، إلى أن  اشرف الهور،غزة نقالً عن مراسلها في ٤/١١/٢٠١٠القدس العربي، لندن، وأشارت 
حد التنظيمات التي شاركت حركة حماس في اسر الجندي أ يضاًأ، وهو "اإلسالمجيش "ينتمي لتنظيم 

  .٢٠٠٦ غلعاد شليط في العام اإلسرائيلي
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  ه تمدد اعتقال"إسرائيل"وأبو سيسي ينفي عالقته بقضية شاليط وحماس  .١٣٨

الفلسطيني ضرار أبو سيسي، المعتقل في المهندس  ، أنغزةمن  ١/٤/٢٠١١الخليج، الشارقة، نشرت 
، ١٩/٢ في )الموساد(سجون االحتالل منذ اختطافه من أوكرانيا على يد جهاز االستخبارات اإلسرائيلية 

االحتالل له باالنتماء لحركة حماس، وامتالكه معلومات حول الجندي اإلسرائيلي األسير رفض اتهامات 
وأكد أبو سيسي للصحافيين خالل مثوله أمام المحكمة المركزية اإلسرائيلية أنه ليس على . طغلعاد شالي

يسي قوله ونقل الموقع االلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت الصهيونية عن أبو س. شاليطعالقة بقضية 
  ."لقد خطفوني من أوكرانيا"للصحافيين 

وقررت المحكمة المركزية تمديد فترة اعتقال أبو سيسي لمدة خمسة أيام إضافية، ومنع نشر تفاصيل 
  .القضية وفرض حظر النشر عليها

 فيرونيكا زوجة المخطوف أبو ، أنتل أبيبو ،غزة من ١/٤/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، وأضافت 
ال تعرف ماهية المعلومات القيمة التي أعطاها "ن يكون له عالقة بحماس، مؤكدة أنها سيسي نفت أ

ال ": وفي حديث مع إذاعة الجيش اإلسرائيلي قالت زوجة أبو سيسي وهي من أوكرانيا. "زوجها إلسرائيل
  ."يمكن ألجهزة االستخبارات األوكرانية مساعدة إسرائيل في القبض على زوجي

سعد نفى  السفير الفلسطيني في أوكرانيا محمد األ، أنكييف من ٣١/٣/٢٠١١يترز، وكالة رووجاء في 
  . في حماسيوم الخميس أن يكون ضرار أبو سيسي عضواً

  
  "ثمن"إثبات حياة شاليط بـ: المقاومةلجان  .١٣٩

لجان المقاومـة الـشعبية      أعلن ابو مجاهد المتحدث باسم    :  حامد جاد وبرهوم جرايسي    - الناصرة -غزة  
  الفـصائل اآلسـرة    فصائل المقاومة الفلسطينية اآلسرة للجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط، اسـتعداد         حدى  إ

متابعة طلب اللجنة الدولية للصليب األحمر والرد عليه بشأن تقديم الدليل على أن شاليط ال يزال على قيد                  
  . أن ذلك لن يكون بال ثمنلكنه أكدالحياة، 

  ١٥/٤/٢٠١١، الغد، عّمان
   المضربيناألسرىتبادل ستحقق مطالب الصفقة : عاروريصالح ال .١٤٠

األسير المحرر صالح العاروري أن " حماس"أعلن مسؤول ملف األسرى في حركة المقاومة اإلسالمية 
اتفاق صفقة تبادل األسرى مع االحتالل اإلسرائيلي يشمل أيضا تنفيذ االحتالل لكل المطالب التي يطالب 

  .بها األسرى في السجون
، إن جزءا من ٢٠١١-١٠-١٢ل العاروري في تصريح لقناة القدس الفضائية مساء اليوم األربعاء وقا

االتفاق هو تنفيذ كل المطالب التي يضرب األسرى من أجلها، مشيرا إلى أن تحقيق هذه المطالب سيتم 
  .بعد تنفيذ الصفقة

دي شاليط على أنه لن يبقى وشدد العاروري الذي شارك في مفاوضات صفقة تبادل األسرى حول الجن
  .أسرى معزولين، وأيضا ستزور العائالت أبنائها األسرى، وستحل كل مشاكل األسرى بإذن اهللا

وتوقع العاروري أن يتم تنفيذ المرحلة األولى من صفقة التبادل يوم الثالثاء أو األربعاء من األسبوع 
لم االحتالل األسرى للصليب األحمر ومصر، في وأكد أن إبرام الصفقة سيتم بالتزامن، حيث سيس. المقبل

  .الوقت ذاته ييتم تسليم الجندي شاليط لمصر
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ولفت القيادي بحماس إلى أن الصفقة تشمل غالبية األسرى القدامى، مشيرا أيضا إلى أن هناك أسرى 
  . جدد كثيرين من قطاع غزة معظمهم من المحكوميات المؤبدة

هناك العديد من األسماء التي تدمى قلوبنا "ح قادة من المقاومة، مضيفًا وأعرب عن أسفه لعدم إطالق سرا
  ". بأن تبقى في السجن

هناك العديد من األسرى الذين وقفت الصفقة عندهم، لكن هناك المئات سيطلق سراحهم ضمنها، : "وقال
  ". وليس هناك من صفقة بإمكانها أن تطلق سراح الجميع

 أسير وأسيرة من الفلسطينيين، مشيرا إلى بعد إتمام ٥٧٠٠ يعتقل حاليا وبين أن االحتالل اإلسرائيلي
  .  أسير٥٠٠٠الصفقة سيكون عدد األسرى في سجون االحتالل دون 

  ١٣/١٠/٢٠١١فلسطين اون الين، 
  

   األسرىمشعل بحث مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية سبل تنفيذ صفقة تبادل .١٤١
س المكتب السياسي لحركة حماس مع رئيس جهاز المخـابرات العامـة            بحث خالد مشعل، رئي   : القاهرة

، سبل تنفيذ اتفاق تبادل األسرى، الذي تم التوصـل          ١٣/١٠المصرية الوزير مراد موافي، يوم الخميس       
  .إليه الثالثاء الماضي بين حركة حماس والجانب الصهيوني، برعاية مصرية

 قدم الشكر لمصر على جهودها لدعم حقوق الشعب         وقالت مصادر مصرية إن وفد حماس برئاسة مشعل       
الفلسطيني، خاصة دورها في إتمام صفقة تبادل األسرى، والذي سيتم بمقتضاه اإلفراج عن ألف وسـبعة                
وعشرين أسيرا، من ضمنهم جميع األسيرات الفلسطينيات، مقابل اإلفراج عن الجندي الصهيوني جلعـاد              

 مصر الشقيقة التي خاضت معنا مفاوضات عسيرة ومضنية عبـر           نشكر: "ونقل عن مشعل قولُه    .شاليط
جهاز المخابرات العامة، الذي أدى واجبا وطنيا نعتز به ونشكرها عليه، ونجحت جهـودهم بفـضل اهللا                 

  .، على حد تعبيره"إلتمام هذه الصفقة التي تمثل إنجازا تاريخيا للمقاومة وللشعب الفلسطيني
  ١٣/١٠/٢٠١١م، المركز الفلسطيني لإلعال

  
  "إسرائيل"من مطالبها في صفقة التبادل مع % ٧٥حماس حققت : هنية .١٤٢

 ا إسماعيل هنية الخميس إن صفقة تبادل األسرى في غزةقال رئيس الحكومة الفلسطينية :  د ب أ-غزة 
تراجعاً لالحتالل أمام اإلرادة ' من مطالب حماس، معتبراً ذلك %٧٥مع إسرائيل حققت أكثر من 

الصفقة تمثل 'المحلية الفلسطينية، أن ' صفا'واعتبر هنية، في تصريحات نشرتها وكالة أنباء  .'لسطينيةالف
إنجازا وطنيا كبيرالم يمر مثله على الساحة الفلسطينية بالنظر لكل تفاصيل هذا العمل الجريء الذي قامت 

اقعيته ، بالمقاومة والصمود تدل على صواب خيار المقاومة وو'وقال هنية إن الصفقة  .'به المقاومة
الشعب الفلسطيني لن ينسى أسراه في سجون 'وأضاف أن  .'سيحقق الشعب الفلسطيني األهداف المنشودة

  .'وسيعمل بكل الوسائل من أجل تبيض السجون) اإلسرائيلية(االحتالل 
  ١٤/١٠/٢٠١١القدس العربي، لندن، 

  
  ف أي من األسرى الذين سيفرج عنهمالتزام إسرائيلي واضح بعدم استهدا: حمدانأسامة  .١٤٣

» الحياة«كشف القيادي في حركة حماس، ممثلها في لبنان أسامة حمدان لـ:  جيهان الحسيني–القاهرة 
أن صفقة تبادل األسرى التي أبرمت بين الحركة واسرائيل برعاية مصرية، تضمنت التزاماً إسرائيلياً 
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راج عنهم عبر الصفقة، محذراً من أن أي إخالل بأي بند واضحاً بعدم استهداف األسرى الذين سيتم اإلف
  .من بنود الصفقة لن يمر مرور الكرام

ووصف حمدان إبرام الصفقة بأنه إنجاز وطني مشرف بامتياز، رافضاً الخوض أو التعليق على 
تح مروان االنتقادات التي وجهت للتقليل من شأنها بحجة أنها لم تشمل كالً من القيادي البارز في حركة ف

أحمد سعدات، مشيراً الى ان اسرائيل » الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين«البرغوثي واألمين العام لـ 
 كانت ترفض مطلقاً إطالقهم، ومن ضمنهم ٧٠ أسيراً من بين ٥٤وافقت بموجب الصفقة على اطالق 

 ١٦ت اإلفراج عن إال أنها رفض«: واستطرد قائال. البرغوثي وسعدات وأسماء المعة أخرى في حماس
. » منهم من حماس، فيما األربعة الباقون من تنظيمات أخرى، من بينهم البرغوثي وسعدات١٢أسيراً، و
رغم ذلك، وافقنا على إنجاز الصفقة من دون أن تتضمن اسماء بارزة من حماس ألن «: واضاف

ها السعي إلطالق األسرى ، الفتاً إلى أن الحركة أكدت التزام»إسرائيل وضعت فيتو على هذه األسماء
وشدد على أن هذا األمر ال يقلل إطالقاً من قيمة الصفقة التي حققت . الفلسطينيين بكل الطرق المشروعة

 أسيراً كانت تشترط إسرائيل ٢٨٠إنجازاً كبيراً جداً، مشيراً إلى تقليص عدد األسرى المبعدين من 
 ابناء القدس وموافقة إسرائيل على عودتهم جميعاً  أسيراً من٤٦ أسيراً، وكذلك إطالق ٤٠إبعادهم إلى 

» التابو«واعتبر ذلك كسراً لـ . ٤٨إلى منازلهم، إضافة إلى اإلفراج عن خمسة أسرى من مناطق الـ 
اإلسرائيلي، مشيراً إلى أن إسرائيل كانت ترفض بالمطلق إطالق هؤالء االسرى، وأن االسير الذي أفرج 

  . بالمؤبدعنه من الجوالن كان محكوماً
 أسيراً فلسطينياً بعد شهرين من ٥٥٠وعلى صعيد المرحلة الثانية من الصفقة التي سيتم بموجبها إطالق 

هناك قواعد محددة يجب أن تنطبق على األسرى الذين سيتم اإلفراج عنهم، وهي «: تسليم شاليط، قال
متنوعين من شتى أرجاء الوطن، وكذلك وثانياً االفراج عن أسرى . اوالً أن يكونوا أمنيين وليسوا جنائيين

، الفتاً إلى أن الحالة الصحية لألسير ستؤخذ باالعتبار، »متنوعين فصائلياً، أي ينتمون الى فصائل مختلفة
وشدد على أن الجانب المصري هو الضمانة . وكذلك مدة محكوميته، والمدة التي قضاها في السجن

وأكد حمدان أن حماس كانت . والمواصفات في المرحلة الثانيةالوحيدة والكافية لتحقيق كل هذه الشروط 
كنا معنيين تماماً بأن يكون «: معنية تماماً في انجاز الصفقة من خالل راع عربي، وبالتحديد مصر، وقال

  .»لمصر دور جوهري في إنجاز الصفقة ألسباب كثيرة يعلمها الجميع
 طلبوا من الجانب الفلسطيني التعهد ئيلييناإلسرافي غضون ذلك، كشف مصدر فلسطيني مسؤول أن 

. بعدم اللجوء إلى خطف جنود إسرائيليين مستقبالً، لكن الجانب الفلسطيني لم يتجاوب مع هذا الطلب
وكشف أعضاء الفريق الفلسطيني . وتوقع تخفيف الحصار على قطاع غزة تدريجاً عقب انجاز الصفقة

 ةلذي يرأسه الجعبري ويضم عضوي المكتب السياسي للحركفي التفاوض الموجود حالياً في القاهره وا
  .نزار عوض اهللا وصالح العاروري، وعضو المجلس العسكري مروان عيسى

  ١٤/١٠/٢٠١١الحياة، لندن، 
  
  حددنا معايير المرحلة الثانية من التبادل يتم تنفيذها بعد شهرين : الرشق .١٤٤

المية حماس عزت الرشق النقـاب عـن أن         كشف عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلس      : دمشق
المرحلة الثانية من صفقة األسرى التي تم التوصل إليها مع الجانب الصهيوني برعاية مصرية سـتكون                

  .بعد شهرين من تنفيذ المرحلة األولى، وفق معايير تم االتفاق عليها
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اليـوم  " يـسبوك ف"وأوضح الرشق في تصريحات نشرها على صفحته على موقع التواصل االجتمـاعي             
أن هذه المعايير تتمثل في أن يكون األسرى من المحكومين على خلفية وطنية وأمنية              ) ١٠-١٣(الخميس  

وليس جنائية، والمعيار الثاني أن ال يكونوا من األسرى الذين أوشكت محكومياتهم على االنتهاء، بحيـث                
 شريطة أن   - عاما   ١٢ أو   ١٠ تشمل أسرى ممن بقي لهم بضعة أعوام في السجون يمكن أن تصل حتى            

وأشار القيادي في حركة حماس إلى أن األسماء سيتم تحديدها مـن             .يتم اإلفراج عنهم جميعا إلى بيوتهم     
 .الطرف الصهيوني وفق هذه المعايير

 ١٣/١٠/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   أسيرا٤٥٠شاليط يسلم الثالثاء لمصر بالتزامن مع إطالق : أبو مجاهد .١٤٥
من المقرر أن تبدأ " وفاء األحرار"أكد أبو مجاهد، الناطق باسم لجان المقاومة، أن تنفيذ صفقة : غزة

  .بشكل مبدئي يوم الثالثاء المقبل، وفق ترتيبات معدة على أكمل وجه إلخراجها بالصورة الالئقة
لعملية لتنفيذ أن اإلجراءات ا" المركز الفلسطيني لإلعالم"وكشف أبو مجاهد في تصريحات خاصة لـ

 أسيرا وجميع األسيرات، ومن ثم ٤٥٠الصفقة، تبدأ بإخراج قوات االحتالل الصهيوني لألسرى وهم 
وأضاف أن قادة األسرى سيكون معهم هواتف نقالة يبلغون عبرها  .انطالقهم خارج بوابات السجون

 أسرى قطاع غزة، وكذلك الفريق الذي يتابع عملية التنفيذ بخروجهم، وتستمر هذه العملية بحيث يصل
المبعدون إليها إلى األراضي المصرية، ويصل األسرى من الضفة الغربية والقدس واألراضي المحتلة 

 إلى مناطقهم، وبالتوازي مع ذلك يتم تسليم الجندي الصهيوني جلعاد شاليط إلى الجانب ١٩٤٨منذ عام 
ع تأمين وصول األسرى إلى معبر رفح وأكد أن تسليم الجندي الصهيوني سيتم بالتزامن م .المصري

تقريبا، وستتم عملية تسليم الجندي الصهيوني وفق إجراءات أمنية عالية وبعيدا عن وسائل اإلعالم، لتبدأ 
  .بعد ذلك مرحلة االستقبال الحافل لألسرى المحررين األبطال

حتفال باألسرى وأشار إلى أن فرق ولجانًا متخصصة تقوم بوضع اللمسات األخيرة على شكل اال
األبطال، وهو االحتفال الذي سيأخذ الطابع الشعبي والرسمي لدى استقبالهم في معبر رفح، فيما سيجري 

  .بما يليق بهؤالء الفرسان األبطال" الوفاء لألحرار"الحقًا عقد مهرجان 
يير إطالقهم أسيرا، حددت المقاومة معا٥٥٠وأكد أن المرحلة الثانية تبدأ بعد شهرين، بإطالق سراح 

  . بحيث يشملون فئات كبار السن والمرضى واألطفال من األسرى، وذلك بضمانات دولية أكيدة
  ١٣/١٠/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  حماس تنشر أسماء عدد من األسرى الذين سيفرج عنهم ضمن صفقة التبادل .١٤٦

أسماء األسرى الذين سيفرج عنهم     نشر المكتب اإلعالمي لحركة المقاومة اإلسالمية حماس بعض         : دمشق
عميد األسرى نائل البرغوثي، وصخر البرغوثي، واألسـير        : ، وهم "الوفاء لألحرار "ضمن صفقة التبادل    

يحيى السنوار، وروحي مشتهى، وراتب عبد اهللا زيدان، وأكـرم سـالمة، ومحمـد شـراتحة، وعلـي                  
رحان، وأكرم منصور، وإبراهيم جـابر،      إضافة إلى األسرى عبد الهادي غنيم، وعامر أبو س         .العامودي

وعثمان مصلح، وفخري البرغوثي، ومحمد سالمة أبو خوصة، وفؤاد الرازم، وأشرف الواوي، وزاهـر              
  .١٩٣٣جبارين، وسامي يونس الذي يعد أكبر أسير في سجون االحتالل من مواليد عام 



  

  

 
 

  

            ١٠٥ص                                                   ١٧/١٠/٢٠١١ االثنين :التاريخ

محمد : ن خلية توليدانو األسرى   ومن خلية القدس األسرى جهاد يغمور، وأيمن خليل، وتيسر سليمان، وم          
فرح الناطور، وياسر حمـاد،     : عطون، وموسى عكاوي، وماجد أبو قطيش، أما من خلية سلواد األسرى          

أشرف بعلوجة، وتوفيق أبو نعيم، ومحمد القـرم،        : وأيضا من األسرى الذي سيفرج عنهم      .وأحمد النجار 
 . موعة األسير عباس السيدوأخوه يوسف القرم، ووليد عقل، ونصر يتايمة وهو من مج

 ١٣/١٠/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  تبادل األسرىسهَّل إنجاز صفقة " مبارك"ُسقوط : حماس .١٤٧
اعتبر ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة، أن سقوط نظام الرئيس المـصري  :  أدهم الشريف - غزة

 يوما، كـان  ١٧ثورة شعبية استمرت شباط الماضي في أعقاب  / المخلوع محمد حسني مبارك في فبراير     
أحد أبرز العوامل التي سهلت إنجاز صفقة تبادل األسرى بين حركته وحكومة االحتالل التي يتزعمهـا                

  .اليميني بنيامين نتنياهو
  ١٥/١٠/٢٠١١فلسطين اون الين، 

  
   مقابل رفع حصار غزةشاليطرفضنا عرضاً من عباس بتسليم : الزهار .١٤٨

عضو المكتب  أن جيهان الحسينينقالً عن مراسلتها القاهرة من  ١٦/١٠/٢٠١١الحياة، لندن ذكرت 
محمود الزهار، الموجود في القاهرة، االنتقادات التي وجهها وزير الخارجية  »حماس«السياسي لحركة 

لتحقير الصفقة » فتح«الفلسطيني رياض المالكي لصفقة التبادل، بأنها جزء من خطة وضعتها حركة 
طلب من قيادات الحركة أن تسلمه ) أبو مازن(وكشف أن الرئيس محمود عباس . ن شأنهاوالتقليل م

:  ليسلمه لإلسرائيليين في مقابل رفع الحصار عن غزة، وقالشاليطالجندي االسرائيلي األسير غلعاد 
 رفضت» حماس«، الفتاً الى أن » كان سيتم تسليمه لإلسرائيليين مجاناً من دون مقابلشاليطأي أن «

  .ذلك
وعلى صعيد االنتقادات التي وجهت الى الصفقة، بسبب أعداد األسرى المبعدين الى الخارج او إبعاد 

، »اللي مش عاجبه ما يطلعش«: الكثير من األسرى الى قطاع غزة وليس الى منازلهم في الضفة، أجاب
  .اي الذي ال يعجبه ذلك فليرفض الخروج من السجن

 استهداف األسرى الذين سيتم اطالقهم، إلى إسرائيل ضمانات بأالّ تلجأ وعلى صعيد ما تردد من وجود
ليس من المفيد الخوض في هذه المسألة ألن إسرائيل ال «: في الوقت الذي نفت إسرائيل ذلك، قال

فكل ... حتى لو كانت الضمانات مكتوبة، فإن ذلك لن يمنعها عن أي فعل«: وزاد» ضمانات لديها
احمد ياسين، وكذلك استهدافها » حماس«، مشيراً الى اغتيالها مؤسس »دى اسرائيلالمقاومين مستهدف ل

كل هؤالء كان معتقالً في السجون اإلسرائيلية، لكن إسرائيل «: وتابع. القيادي اسماعيل أبو شنب وآخرين
  .»اغتالته

كاالت، أن  وو احمد رمضان    نقالً عن مراسلها  رام اهللا   من   ١٦/١٠/٢٠١١المستقبل، بيروت،   وأضافت  
الزهار أعلن أنه في لحظة دخول األسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى األراضي الفلسطينية في الضفة               

على إطالق سراح الجندي اإلسـرائيلي      " حماس"الغربية واألراضي المصرية يوم الثالثاء المقبل، ستعمل        
  .جلعاد شليط
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، كشف الزهار عن آلية تنفيذ صفقة التبادل في وفي حديث لوكالة أنباء الشرق األوسط المصرية الرسمية
سيتم تجميع األسرى المفرج عنهم في موقعين "مرحلتها األولى المقرر تنفيذها بعد غد الثالثاء، قائالً إنه 

األول قريب من الضفة الغربية، واآلخر قريب من مصر، ثم يتم تسليمهم إلى الصليب األحمر، وفي 
  ".سرى إلى األراضي المصرية والضفة سيتم تسليم الجندي جلعاد شاليطالوقت الذي يتم فيه دخول األ

حماس لن تشارك في تحديد أسماء المفرج عنهم في صفقة تبادل األسرى في "وأضاف الزهار أن 
 أسيراً، ومن المقرر تنفيذها بعد شهرين من انتهاء األولى، فاألمر ٥٥٠مرحلتها الثانية، وسوف تضم 

، إال أنه نبه إلى أن االتفاق مع مصر في هذه المرحلة على عدة "ختيار األسماءمتروك إلسرائيل في ا
معايير في اختيار األسماء، أهمها من أمضى سنوات طويلة في السجون وتبقى له مدة بسيطة، وكبار 

  .السن وأصحاب األمراض المزمنة
مطالب وحصلنا على نسبة قدمنا عدة "ونفى تقديم حماس أي مرونة عجلت بتنفيذ صفقة األسرى، وقال 

إن من أبرز : "، وأضاف"٤٠ اسماً تمت الموافقة على ٥٠كبيرة منها، وبالنسبة ألسماء القادة قدمنا نحو 
  ".األسماء التي رفضت عبد اهللا ومروان البرغوثي وعباس السيد وحسن سالمة وأحمد سعدات

، وكشف " كل مراحل التفاوضإن مصر شريك وراعٍ أساسي في"وعن الدور المصري في الصفقة قال 
حول الصفقة بعد أيام قليلة من اختطاف شليط " حماس"مصر هي أول من تلقى طلباً من حركة "أن 

 سعت مرة أخرى لكن ٢٠٠٩، إال أنه ثبت لها عدم جدية إسرائيل في التفاوض فتوقفت، وفي )٢٠٠٦(
جود مصر القوي في كل مراحل و"، مؤكداً "إسرائيل لم تستجب فتوقفت أيضاً الصفقة وأخيراً تمت

  ".الصفقة منذ بدايتها وحتى نهايتها
ورداً على سؤال حول جلوس المفاوض الفلسطيني وجهاً لوجه مع المفاوض اإلسرائيلي في اللحظات 

  ".لم يحدث ولن يحدث"األخيرة إلتمام الصفقة في القاهرة، أكد الزهار أن ذلك 
  
  ىنجاح صفقة تبادل األسرمشعل يشيد بدور المخابرات المصرية في إ .١٤٩

بدور المخابرات المصرية في إنجاح صفقة ، أشاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل
  .  أسيراً مقابل الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط١٠٢٧الذين وصل عددهم ، ىتبادل األسر

، أنه لم ٢٠١١-١٠-١٦ المصرية ليلة االحد" cbc"علي قناة " هنا العاصمة"وأكد مشعل خالل برنامج 
واصفاً ، يكن هناك أمل لخروج هؤالء األسري الذين أمضوا زهرة شبابهم في السجون اإلسرائيلية

  . الصفقة بأنها صفقة تاريخية وربح كبير جاء بعد مجهود شاق
وقال مشعل إن المفاوض المصري والفلسطيني استطاعا أن يحطما عددا من القواعد التفاوضية الخاصة 

، وأن المخابرات المصرية لعبت دورا وطنيا وعربيا فاعال وقويا في إنجاح صفقة تبادل )رائيلإس(بـ
  . ىاألسر

وأضاف إن جهاز المخابرات العامة المصرية جهاز محترم ووطني وله تاريخ كبير، اختلفنا معه في 
  . بعض األوقات ولكن في النهاية هو جهاز محترف ومحترم

نعكست علي األداء في فريق الوساطة المصرية، وانعكست علي روح  يناير ا٢٥وأوضح أن ثورة 
  . العالقة بيننا وبين مصر، وظهر هذا واضحاً في إتمام هذه الصفقة
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 الحركة علي أنها ىوحول ما إذا كان نجاح هذه الصفقة سيغير من شكل حماس لدي الغرب الذي ينظر إل
ال يدركه، وأنهم ال يخافون أن تصبح صورتهم ، قال إن من يسعي إلرضاء الغرب "إرهابية متطرفة"

  .  الغرب، ألنهم أصحاب حق والبد أن يأتي يوم ويدرك الغرب أنهم أصحاب حقوقىمشوهة لد
 ىوأكد مشعل أن الربيع العربي لم يؤثر علي سياسة حماس وموقف حماس من سوريا ومصر، مشيراً إل

يتعلق بالقرارات، ألن حماس قراراتها نابعة من داخلها، أن الثورات العربية لم تؤثر تأثيراً مباشراً فيما 
  . وال يتدخل أحد في قراراتها ولم يحاول أحد التدخل

وأضاف بأن حماس لديها صداقات بقيادات كبيرة في سوريا، وأنه من واجبهم تقديم النصح كأصدقاء 
  . وحلفاء، ولكن دون التدخل في الشئون الداخلية للبالد العربية

 ى سؤال حول تقدمهم بطلب رسمي إلي القيادة المصرية لنقل المكتب السياسي من دمشق إلىورداً عل
  .هو عليه  ماىالقاهرة، نفي مشعل ذلك مؤكداً أن هذا األمر لم يحدث، وأن الوضع سيبقي عل

 ١٦/١٠/٢٠١١فلسطين اون الين، 
  

  طار صفقة شاليط المفرج عنهم في إ دول ستستضيف المبعدينثالث: "الحياة"أبو مرزوق لـ .١٥٠
موسى أبو مرزوق لـ » حماس«قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة :  جيهان الحسيني–القاهرة 

برئاسة رئيس مكتبها » حماس«إنه سيصل إلى القاهرة اليوم ضمن وفد قيادي من حركة » الحياة«
صفقة التبادل، وذلك السياسي خالد مشعل الستقبال االسرى المبعدين االربعين المفرج عنهم في إطار 

وكشف أن ثالث دول وافقت على استقبال . قبيل مغادرتهم القاهرة إلى الدول التي قررت استضافتهم
أن سورية من بين الدول التي ستستقبل عدداً من » الحياة«المبعدين، من ضمنها قطر وتركيا، فيما علمت 

  .هؤالء األسرى
أنه سيتم » حماس«الفلسطينيات بينما سبق ان اعلنت وعن إشكالية عدم اإلفراج عن جميع األسيرات 

الصفقة التي وقعنا عليها مع الجانب اإلسرائيلي نصها إطالق «: إطالقهن جميعاً وفق هذه الصفقة، أجاب
جميع النساء، لكن الجانب اإلسرائيلي فسّرها بأن األسيرات الالتي اعتقلن عقب بدء التفاوض غير 

تم اكتشاف أن هناك تسعة أسيرات في السجون اإلسرائيلية لم يتم « أنه ، موضحاً»مشموالت في الصفقة
ذكرهن لنا، سواء من اإلسرائيليين او من المؤسسات المعنية والمتخصصة بشؤون األسرى، لذلك تلك 

وأعرب عن أسفه لحدوث ذلك ولعدم . »األسيرات التسعة اتضحن لنا فقط بعد التوقيع وعقب نشر األسماء
 من معالجتها، الفتاً إلى أن هذه القضية كانت نقطة جوهرية تم طرحها في جلسة تمكن الحركة

المفاوضات غير المباشرة والتي عقدت أمس في القاهرة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي بوساطة 
  .»ال يمكننا فتح التفاوض مجدداً، وكذلك ال يمكننا إلغاء الصفقة«: مصرية، مضيفاً

 أن وفد الحركة برئاسة مشعل سيستقبل األسرى المبعدين، في حين أن رئيس وأوضح أبو مرزوق
الحكومة المقالة إسماعيل هنية سيستقبل األسرى المفرج عنهم عند معبر رفح، وكذلك الرئيس محمود 

  .عباس سيستقبل األسرى المفرج عنهم في الضفة الغربية
كنا نتمنى تحرير كل «: ات تاريخية، مضيفاًووصف أبو مرزوق أجواء االستقبال عن األسرى بأنها لحظ

أجسادنا ستكون مع هؤالء الذين سيتم اإلفراج عنهم، لكن قلوبنا ستظل مع ... األسرى الفلسطينيين 
من ذاق مرارة السجن يعلم جيداً قيمة الحرية «، الفتاً إلى أن »هؤالء األسرى الذين ظلوا خلف القضبان

  .»اعر من ظلوا خلف القضبانوشعور المحررين، ويدرك تماماً مش
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من سيذهبون إلى غزة سيتم تسليمهم لضباط مصريين «: وعن أماكن تسليم األسرى الفلسطينيين، أجاب
على معبر رفح، ومن سيذهبون إلى الضفة سيتم تسليمهم لضباط مصريين عند معبر الجلمة، ومن 

ن المطار إلى عواصم البلدان التي سيبعدون إلى الخارج سيتوجهون إلى القاهرة حيث سينقلون فوراً م
، الفتاً إلى أن هذه الترتيبات ستتم تحت إشراف الفريق المصري ومساعدة الصليب »وافقت على استقبالهم

وأشاد بالدور الرائع الذي قامت به مصر من أجل إنجاز الصفقة، منتقداً الوسيط األلماني الذي لم . األحمر
ني كان يفاوض نيابة عن اإلسرائيليين، فأضاع سنتين، لذلك فهو ذهب الوسيط األلما«: يكن نزيهاً، وقال

وأوضح أنه لم تبق دولة إال وعرضت وساطتها، لكن إسرائيل هي التي . »غير مأسوف عليه وال مشكور
كانت تقرر الدولة التي تقبل وساطتها ألن الوساطة يجب أن تكون مقبولة من الطرفين الفلسطيني 

الماضي، وعقب الثورة المصرية، تم استئناف الدور ) فبراير(لفت إلى أنه في شباط و. واإلسرائيلي معاً
المصري منفرداً، وتحسنت ظروف التفاوض نظراً الى الطريق الذي سارت فيه المفاوضات، مشيراً الى 

  وهي مسألة رفض إبعاد أعداد كبيرة،٢٠٠٦أن هناك معايير ثابتة تم التوافق عليها لم تتغير منذ عام 
لذلك «: وكذلك ضرورة إطالق أكبر عدد ممكن من األسرى أصحاب األسماء البارزة والمهمة، وقال

  .»كادت الصفقة أن تفشل في محطات عدة لتمسكنا بهذه الثوابت
ونفى أبو مرزوق أن يكون إنجاز الصفقة مرتبطاً برحيل رأس النظام المصري السابق حسني مبارك، 

جهاز االستخبارات المصري وطني بامتياز، . شرف على الصفقة لم يتغيرإن الفريق الذي كان ي«: وقال
  .»ليس هناك أي مآخذ على أدائه، لذلك فإن فريق المفاوض المصري لم يتم تغييره بعد الثورة

وأعرب أبو مرزوق عن استيائه من التصريحات التي أدلى بها وزير خارجية السلطة رياض المالكي 
 كلماته بأنها غير الئقة وتعكس تفكيراً سلبياً، داعياً الرئيس الفلسطيني إلى تقريعه النتقاده الصفقة، واصفاً

ودفعه لالعتذار للشعب الفلسطيني عما ورد منه من كلمات في حق الصفقة التي هي فخر للشعب 
  .الفلسطيني بكامل أطيافه

كتائب عز «لعسكري في في غضون ذلك، غادر وفد المفاوض الفلسطيني القاهرة أمس برئاسة القيادي ا
التابعة للحركة أحمد الجعبري إلى غزة بعد أن أنهى جلستين من المفاوضات غير المباشرة » الدين القسام

  .مع الجانب اإلسرائيلي وضع خاللها اللمسات النهائية إلبرام الصفقة
 ١٧/١٠/٢٠١١الحياة، لندن، 

  
  "األسيرات التسع جزء من الصفقة"..ال وجود لمعيقات تعترض صفقة التبادل": العاروريصالح  .١٥١

ومسؤول ملـف األسـرى فيهـا       " حماس"نفى عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية        : خاص
الشيخ صالح العاروري وجود أي عقبات أو معيقات تعترض المضي بتنفيذ صفقة التبادل بـين الحركـة                 

  .والكيان الصهيوني
ال صحة ): " ١٧/١٠(قال العاروري األحد " ي لإلعالمالمركز الفلسطين"وفي تصريحات حصرية لـ

المواعيد "، مضيفًا أن "لوجود عقبات في طريق صفقة التبادل واألمور تسير باالتجاه الذي خطط له 
  ".المتفق عليها ثابتة ولم يطرأ أي تغيير عليها

راج عنهن قال  المنوي اإلف٢٧وحول الجدل بشأن وضع األسيرات التسع خارج قائمة األسيرات الـ 
األسيرات التسع جزء من االتفاق، وأبلغنا الطرف الصهيوني من خالل الوسيط أن عدم : "العاروري

  ".االفراج عنهن سيعتبر إخالال باالتفاق
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هناك معيقات متعلقة بعدد األسرى الذين سيبعدون " وكانت مواقع إعالمية فلسطينية وصهيونية قالت إن 
، إضافة إلى عدد األسيرات المقرر اإلفراج عنهن، ما يحول دون تحديد إلى خارج األرض الفلسطينية
األمور تسير باالتجاه المتفق "، وهو ما نفاه العاروري تماما بالقول إن "يوم معين إلتمام صفقة التبادل

  ". عليه
 ١٦/١٠/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  رة بصفقة التبادلال علم لي وال لقيادة الحركة األسي: مروان البرغوثي .١٥٢

نفى األسير مروان البرغوثي، القيادي في حركة فتح، عضو المجلـس           :  عبد الرؤوف ارناؤوط   -القدس
التشريعي، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ان تكون صفقة التبادل عرضت علـى قيـادة الحركـة                 

  .األسيرة 
تفاصيل صفقة تبادل االسرى، وانه لـم       فقد نقل المحامي الياس صباغ عن االسير البرغوثي، انه تفاجأ ب          

  .يعلم بهذه التفاصيل اال من وسائل االعالم
ـ   اكد مروان البرغوثي على انه لم يستـشره        "بعد زيارته للبرغوثي في سجنه امس،       " األيام"وقال صباغ ل

 احد بشأن الصفقة ال من قريب وال من بعيد، وانه علم عن تفاصيلها من وسائل االعـالم، وانـه تفاجـأ                    
بتفاصيلها، خاصة وانها تركت عشرات من االسرى القدامى خلف القضبان بعد ان عاشوا لسنوات علـى                

  ".امل التحرر في اطار هذه الصفقة
كل ما قيل على لسان اناس هنا وهناك بأن مروان كان على اطـالع بالتفاصـيل، وان   "واضاف الصباغ   

وان واحمد سعدات باركا الصفقة غير صحيح       الصفقة عرضت عليه وعلى قادة الحركة االسيرة، وان مر        
  ".على االطالق، فهو اكد على انه لم يتم سؤاله او استشارته بشأن الصفقة، وانه تفاجأ بها

 ١٧/١٠/٢٠١١األيام، رام اهللا، 
  

  ال رابط بين أسرى لبنان وفلسطين : أبو مازن .١٥٣
، كـان   شاليط انه حتى قبل اسر      في االسكندرية، قال ابو مازن بعد لقائه الرئيس المصري حسني مبارك          

اضاف ان  . لمناقشة موضوع االسرى  > مع رئيس الوزراء ايهود اولمرت    ) يعقده(هناك حديث عن لقاء     <
اولمرت وعد الرئيس مبارك باالفراج عن اسرى فلسطينيين، وبالتالي فان حل مـشكلة االسـير لـيس                 <

 من االسرى الفلسطينيين بمواصفات     صفقة متزامنة ولكن يطلق سراح االسير ويطلق سراح عدد معروف         
 ٤٠٠وأطلقوا سراح   ) ٢٠٠٥العام  (معينة إلننا ال نريد أن يفعل اإلسرائيليون مثلما فعلوا بعد شرم الشيخ             

  . >شخص معظمهم انتهت مدتهم
النساء واالطفال والمرضى والشيوخ والذين امـضوا       <وتابع ان مطالب الفلسطينيين تشمل اطالق سراح        

معركة شرسة وكبيرة وتـستلزم     <واصفا الجهود المبذولة بانها     >  سنة في السجون   ٢٠لى   ا ١٥اكثر من   
 مع الجنديين االسرائيليين اللذين اسرهما حزب اهللا، قـال          شاليطوحول الربط بين مسألة     . >جهودا كبيرة 

 أو  لألشقاء في لبنان أوضاعهم الخاصة، ونحن لنا خصوصية سواء في ما يتعلق باألسرى            <أبو مازن ان    
  . بالعمليات ضد اللبنانيين، هذا مسار وذلك مسار

  ٣٠/٧/٢٠٠٦السفير 
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 على حماس أن تتحدث بوضوح أكثر عما يدور في صفقة األسرى: قراقع .١٥٤
 قال النائب عيسى قراقع مقرر لجنة االسرى في المجلس التشريعي الفلسطيني إن حالة غموض :بيت لحم

دت الى ارتباك في الشارع الفلسطيني أالجانب االسرائيلي والتباس تدور حول صفقة تبادل االسرى مع 
دارة إوأضاف أن على حركة حماس وهي الجهة المشرفة على  .نفسهمأسرى وتساؤالت كثيرة لدى األ
كثر عما يجري في ظل تناقض التصريحات الصادرة أن تتحدث بوضوح أالحوار حول الصفقة 

  فراج عنهم في ن عدد االسرى المطروح لإلأل قراقع وقا. وصعودها وهبوطها بين التفاؤل واالحباط
سر الجندي شاليط أالصفقة قليل جداً وال يتناسب مع مستوى التضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني منذ 

  .سيرألف أحد عشر سرى المحتجزين في سجون االحتالل والذي يقارب األوال يتناسب مع عدد األ
  ٦/١/٢٠٠٧وكالة معاً 

  
 اتمكن من االفراج عن شاليط ال خالل ايام وال خالل اسابيعلن : عباس .١٥٥

انه لم يتمكن مـن الوفـاء       "  نسبت مصادر اسرائيلية للرئيس محمود عباس قوله لمقربين منه،           :بيت لحم 
وحسب مصادر   ".بوعده لرئيس الوزراء االسرائيلي االفراج عن الجندي االسير شاليط االسبوع الماضي          

 قـال   عبـاس  محلل الشؤون العربية في التلفزيون االسرائيلي القناة الثانيـة، فـإن             فلسطينية استند اليها  
انا لم اتمكن من اطالق سراح شاليط في االسبوع الماضي، ولن اتمكن في االيام القادمة، وعلى                :" لمقربيه

 ".ما يبدو انني لن اتمكن في االسابيع القادمة ايضا
  ٢٦/٣/٢٠٠٧وكالة معا 

  
  شاليطفي اعقاب اسر " كتائب القسام "ت تجسسطةالسلجهزة أ :صيام .١٥٦

 اتهم وزير الداخلية السابق، رئيس      : فتحي صباح  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٢٤/٨/٢٠٠٧الحياة  نشرت  
البرلمانية سعيد صيام أجهزة امنية فلسطينية بالتجسس على دول عربية واسـالمية وعلـى              " حماس"كتلة  

وعرض خـالل مـؤتمر      .ون مع اجهزة مخابرات دولية واسرائيلية     الرئيس الراحل ياسر عرفات، والتعا    
في مدينة غزة امس محاضر اجتماعات عقدها مسؤولون في جهاز          " رامتان"صحافي عقده في مقر وكالة      

" سـي أي ايـه    "المخابرات العامة واالمن الوقائي مع مسؤولين في وكالة المخابرات المركزية االميركية            
وقال ان   .ومحاربتها بحجة محاربة االرهاب   " حماس"لضرب  " اف بي آي  "ميركية  والشرطة الفيديرالية اال  
كيفية التخطيط والتنفيذ لضرب قادة حماس واغتيالهم والتجسس على قادة الحركـة            "هذه المحاضر تكشف    

عقدت لقاءات كثيرة مع    " حماس"وكشف ان    ".ومكتبها غرب غزة، والتخطيط لزرع اجهزة تجسس داخله       
وفسروا معلومات عديدة ودقيقة في وثائق الفساد التـي سـيطرت           " يعملون في هذه االجهزة      ضباط كانوا 

التقينا عدداً من الضباط االمنيين وفي يدنا خيوط        : "، وقال " يونيو الماضي  /عليها الحركة منتصف حزيران   
 "...نفـي الـضفة اآل    ) موجود(تجاه عمليات تصفيات واغتياالت في الساحة الفلسطينية بعض اطرافها          

عمالء في المخابرات العامة، وهناك تسجيالت صوتية       "واضاف ان هؤالء الضباط ابلغوا الحركة اسماء        
تسجيالت صوتية في جهاز االمن الوقـائي  "، مشيرا الى وجود  "لهم وتسابقوا لتزويد االحتالل بالمعلومات    

عباس وزودت ضـابطين    لشخصيات رفيعة المستوى كانت مالصقة للرئيس أبو عمار ومقربة اآلن من            
لكن صيام رفع سقف     ".من مخابرات االحتالل المعلومات عن عرفات وانشطته وتحركاته وجدول أعماله         

هذه االتهامات هذه المرة، اذ عرض تسجيالً مصوراً يظهر فيه عباس اثناء اجتماع يظهر فيه قادة امنيون                 
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واشار . اسرائيلية من فصائل المقاومة   وهو يطلب منهم اطالق النار على مطلقي الصواريخ على اهداف           
جاءوا لوضع آلية للتنصت علـى      "الذين  " سي أي ايه  "صيام الى لقاءات بين قيادات اجهزة امنية ورجال         

) الخليـوي (القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف، ووضع جهاز تنصت في سيارته وجهـازه النقـال                
ية بين قيادات امنية اميركية ومحمد دحالن، وقال ان         وعرض صيام مضمون مكالمة هاتف     ".واماكن تنقله 

دحالن استهزأ بالشعب الفلسطيني بعدما استقبل بحفاوة الرئيس االميركي السابق كلينتون وزوجته اثنـاء              
كما عرض  .، ومن ثم عرض ما تم التوصل اليه في موضوع مراقبة الضيف         )١٩٩٨عام  (زيارتهم لغزة   

" كتائب القسام "ت العامة بمراقبة عدد من قياديي الحركة، فضال عن متابعة           وثائق تشير الى قيام المخابرا    
وعرض وثائق اخرى تشير الى قيام اجهزة امنية فلـسطينية           .شاليطفي اعقاب اسر الجندي االسرائيلي      

: بالعمل في الساحات العربية واالسالمية وضد مصالح دول عربية واسالمية، وقـال           ) المخابرات العامة (
واتهـم االجهـزة     ".وضع هذه الدول في الصورة وارسال الوثائق للخارج ولكل دولة بما يعنيهـا            سيتم  "

، وقـال ان لديـه      "مارست االسقاط الجنسي واوقعت بعض الناس بسبب اخطاء ارتكبوهـا         "االمنية بأنها   
ـ    ) CD( اسطوانات مدمجة   عمليات اسقاط قائد جهاز امني، ونائب عام      "تحتوي على تسجيالت مصورة ل

، وابنة وزير حالي وسابق وهو عضو في المجلس التشريعي ومسؤول في فـتح معـاد لحمـاس         )سابق(
  ".ويحاصر غزة اآلن

 صـيام   سـعيد عرض: غزة، رائد الفي نقالً عن مراسلها في ٢٤/٨/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية  وأضافت  
أنا معني جـداً بـالقبض      ":  محمد دحالن يقول في لقاء مع وفد من المخابرات األمريكية           تظهر أن  وثيقة،

وفي محضر اجتماع آخر ضم شخـصين أحـدهما          ".على محمد ضيف أكثر من السابق ألنه مطلوب لنا        
، وضباطاً من األمن الوقائي ومترجماً، دار الحديث حول كيفية التجسس على            "توم"واآلخر  " مارك"يدعى  

علينا أن ننظر إلـى موضـوعي       "ئي  عبد العزيز الرنتيسي، يقول مسؤول أمني في األمن الوقا        .الشهيد د 
وفـي  ". الهاتف النقال ومرافقي عبد العزيز ويجب وضع خطة للتنصت من دون وضع جهاز التنـصت              

وكشف صيام وثيقـة الجتمـاع بـين     .دخول مكتب الشيخ الشهيد أحمد ياسين   " توم"المحضر ذاته يطلب    
قيادي في األمن الوقائي أحمد عيسى،      جهاز المخابرات البريطاني وثالث شخصيات فلسطينية، من بينها ال        

رحب بالتعاون مع المخابرات البريطانية، وأخبر الوفد البريطاني أنه سلم بنفـسه معلومـات عـن                 الذي
وتكشف الوثيقة، تحريضا واضحا من جانب األجهزة األمنية الفلسطينية ضد األردن حيـث              .عملية فدائية 

لماذا ال تتهموا األردن بمساعدة اإلرهاب والقيادة السياسية         "يقول عيسى للمخابرات األمريكية والبريطانية    
األردن راعيـة   "إن  " جمعـة "، فيما يقول آخر اسـمه       " موجودة في األردن؟   ]موسى أبو مرزوق  [لحماس

  ".ال دليل قاطعاً حول هذه المسألة: "يرد بالقول CIAـ، غير أن مسؤول في ال"لإلرهاب بشكل واضح
 صيام بالوثائق كيف تابع جهاز المخابرات       سعيد بين :غزةمن   ٢٣/٨/٢٠٠٧قدس برس   وأوردت وكالة   

مواقع القوة التنفيذية، وحددوها بدقة وبوصف كامل لنشاطات أفراد القوة، والتي استهدفت فيما بعد مـن                
كما أظهر صيام وثائق تؤكد متابعة المخابرات لنشاطات وعناصر كتائب           .قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي   

على سـديروت   " قسام" وأذرع عسكرية فلسطينية آخرى، وكشف أسماء مقاومين ضربوا صواريخ           القسام
وأشار إلى انه هذه هي حقيقة األجهزة األمنيـة التـي            .خالل إحدى اجتياحات االحتالل في بيت حانون      

كانت تجار في كل شيء وكونت ثورة طائلة خالل وقت محدود، متسائال هل يمكـن أن نـسمح لهـذه                    
ودعا إلى تشكيل محاكمة وطنيـة، وبحـضور مؤسـسات           .زة بالعودة إلى ما كانت تمارسه سابقا      األجه
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للقادة األمنيين الذين كانوا يتجسسون على الشعب الفلسطيني، ويقدمون معلومات مجانية           "المجتمع المدني،   
  ."ألجهزة االستخبارات العالمية واإلسرائيلية

  
 شاليط زيارة هنية يعد الصليب األحمر ببحث امكانية .١٥٧

حكومة المقالة اسماعيل هنية امس     الناقش رئيس وزراء    : من غزة  ٦/٩/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية   نشرت  
العديـد  ،  مع وفد من اللجنة الدولية للصليب األحمر برئاسة انجلو جيندنجم مدير عام اللجنة في سويسرا              

ه اهالي المعتقلين لذويهم وقضية     من القضايا المهمة وبخاصة قضية األسرى في سجون االحتالل وزيارت         
 طالبا بحث امكانية زيارته من قبل ممثلي اللجنة الدولية للصليب           شاليطاألسير جلعاد   " االسرائيلي"الجندي  
وثمن انجلو التعاون الكبير بين القوة التنفيذية واللجنة الدولية للصليب االحمر واستماع قادة القوة               .األحمر

ين في اللجنة وتطبيقهم لما ينقلونه لهم من نصائح وخاصة مديري السجن الذين             باهتمام لمالحظات العامل  
وطلب من الوفد العمل على استئناف زيارات أهالي المعتقلين لـذويهم فـي              .سهلوا عمل اعضاء اللجنة   

  .لمنع زيارة األسرى" اسرائيلية"السجون معبرا عن رفضه ألي ذرائع 
 أعرب هنية عن أمله في      : سمير حمتو  ،غزة الً عن مراسلها في   نق ٦/٩/٢٠٠٧الحياة الجديدة   وجاء في   

 الفتـاً إلـى محـاوالت       شاليطالتوصل إلى عملية تبادل تنهي عذابات األسرى الفلسطينيين وتنهي قضية           
  .حثيثة تجري في هذا الجانب

 هنية  كد جيندنجم أنه تلقى وعودا من     أ: وكاالتوالنقالً عن مراسلها      ٥/٩/٢٠٠٧الجزيرة نت   وأوردت  
وقال للصحفيين عقب اللقاء مـع هنيـة إن جميـع            . سيؤخذ بعين االعتبار   ]شاليط[بأن طلبه بلقاء الجندي   

  .األطراف المعنية تعمل للخروج بحل إيجابي لهذه القضية
 انجلو جيندنجم اعتبر أن لقاءه مع هنية لحظة تاريخيـة،            إلى أن  غزةمن   ٦/٩/٢٠٠٧الدستور  وأشارت  

بق له مع الشيخ احمد ياسين وإعجابه به وبطريقة تفكيره واالحترام الذي كـان يكنـه                مشيرا إلى لقاء سا   
  .الشهيد للعاملين في اللجنة الدولية للصليب األحمر

  
  شاليطوزارة الداخلية تكشف عن اعتقال أخطر شبكة عمالء كانت تبحث عن : غزة .١٥٨

أخطـر شـبكة    " تمكنها من اعتقال      كشفت وزارة الداخلية الفلسطينية في حكومة هنية، النقاب عن         :غزة
للعمالء في قطاع غزة، شاركت في اختطاف القيادي في القوة التنفيذية ومسؤول العالقات العامـة فـي                 
مدينة رفح مهاوش القاضي وتسليمه لالحتالل الصهيوني إلى جانب رصـد ومتابعـة آسـري الجنـدي                 

إن الشبكة التي تم اعتقالهـا      "  لإلعالم المركز الفلسطيني "وقال مصدر خاص لمراسل     ". شاليطالصهيوني  
مكونة من أربعة أفراد من أحدى مناطق القطاع، وكان لها دور في اختطاف القيادي القاضي قبل نحـو                  

وأضاف المصدر أن المجموعة تم تجنيدها منذ فترة قصيرة في الضفة الغربية، ومـن ثـم                . شهر تقريباً 
طلب منها جلب وجمع معلومات حـول مكـان وجـود           ، حيث   شاليطنقلها إلى قطاع غزة منذ اختطاف       
  . الجندي وبمن له صلة باختطافه

  ٢٢/١٠/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   من اولمرت عدم اطالق سراح سجناء من حماس مقابل شاليط طلب عباس":االندبندت" .١٥٩
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طلب عبـاس مـن     "  في مقالة له   كتب مراسل االندبندت في القدس دونالد ماكنتير      :  بشير الخوري  - لندن
اولمرت عدم اطالق سراح سجناء من حماس مقابل اطالق سراح الجندي اإلسرائيلي المحتجـز جلعـاد                

اذا : "ويصف ماكنتير في مقاله ما جاء على لسان مسؤول مكتب عباس رفيق الحسيني الذي قال              ". شاليط
 الفلسطينيين هو خطف جنـود      تعلم الفلسطينيين ان السبيل الوحيد الطالق سراح السجناء       " إسرائيل"كانت  

 ". إسرائيليين، فسيكون ذلك السبيل الجديد الذي سيعتمده الشعب الفلسطيني
  ٧/٨/٢٠٠٨بي بي سي 

  
   نتنياهو في رسالة إتمام صفقة شاليطناشدعباس ي": معاريف" .١٦٠

 أن النقاب عن أمس اإلسرائيلية في عددها الصادر "معاريف"كشفت صحيفة  : زهير اندراوس-الناصرة 
 رئيس الوزراء إلى القليلة الماضية رسالة األيامرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس وجه في 

  . مع حركة حماساألسرى صفقة تبادل وإبراماإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طالبه فيها بدفع الثمن 
س عبر طرف  نتنياهو من عباإلى الرسالة وصلت إنوقال المحلل السياسي في الصحيفة، بن كاسبيت، 

ن الرئيس عباس طالب رئيس الوزراء إ "معاريف"وجاء في الرسالة، بموجب .  يفصح عنهأنثالث، دون 
 ملطخة بدماء أياديهم بأن  الفلسطينيين الذين يسمون إسرائيلياًاألسرى سراح بإطالقاإلسرائيلي 

 ، للصحيفة العبريةكدأ رسالة عباس، كما أن إلىولفت المحلل اإلسرائيلي . اإلسرائيليين واليهود
 وإطالق، األسرى صفقة تبادل إلتماممسؤولون إسرائيليون، اطلعوا عليها، هي بمثابة رسالة شخصية 

  .احمد سعداتوسراح كل من مروان البرغوثي، 
 رسالة الرئيس أن، قولها أبيبونقلت الصحيفة العبرية، عن مصادر سياسية رفيعة المستوى في تل 

 التي عمت المشهد السياسي الفلسطيني، والتي واإلشاعات لألنباءت لتضع حدا  نتنياهو جاءإلىعباس 
، أيضاً هذه الرسالة، كتب كاسبيت أن، كما األسرى صفقة تبادل إبراماتهمت عباس بأنه يعمل على منع 

 التي اسمعها عدد من قيادات حماس بأن عباس يعمل كل ما في وسعه من اجل األصوات إلخراسجاءت 
  .صفقة، الن نجاحها سيزيد من قوتها في الضفة الغربية المحتلة وفي قطاع غزة الإفشال

 القائد العام للشعب العربي أنا:  نتنياهو ما يليإلىوبحسب الصحيفة اإلسرائيلية فقد جاء في رسالة عباس 
مع  صفقة التبادل بإتمام أناشدك فإنني، ومن منطلق مسؤوليتي وألوانه أطيافهالفلسطيني على جميع 

  . وقت ممكنأسرع الفلسطينيين في األسرى سراح وإطالقحماس، 
  نها ال تترك مجاال للشك بأن الرئيس عباس يريد إوعلقت المصادر اإلسرائيلية على نص الرسالة بالقول 

، وانه خالفا لما يشيعه قادة من حماس، فانه معني بطي ملف التبادل بين الدولة األسرى صفقة تبادل إتمام
  . وحماس، على حد تعبيرهمالعبرية

  ١٤/١٢/٢٠٠٩القدس العربي، 
  

   بهدف معرفة مكان شاليط يفشل مخططاً الختطاف قيادي من القسام الداخليمنجهاز األ: غزة .١٦١
" الشاباك" كشف جهاز األمن الداخلي التابع للحكومة الفلسطينية المقالة عن إحباط مخطط لجهاز :غزة

ب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة حماس في قطاع غزة اإلسرائيلي الختطاف أحد قادة كتائ
  .بهدف الوصول إلى معلومات حول مصير الجندي الصهيوني األسير جلعاد شاليط
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واتهم جهاز األمن الداخلي عدداً من أفراد األجهزة األمنية السابقة التي كانت تتبع لحركة فتح بمساعدة 
ن مكان احتجاز الجندي األسير في غزة، والتواصل بطريقة أو في جمع المعلومات ع" الشاباك"جهاز 

  . بأخرى مع االحتالل من خالل التنسيق األمني
الشاباك معني بشكل كبير بالحصول على معلومات عن : "اهللا مدير في جهاز األمن الداخلي وقال أبو عبد

اءت ضمن هذه اإلجراءات لكسر مكان شاليط بالكثير من اإلجراءات، وأعتقد أن الحرب األخيرة التي ج
اهللا أنه تم ضبط مجموعة بسيطة  وكشف أبو عبد". شوكة حماس والحصول على مكان شاليط وضبطه

مكونة من عدد من العمالء قاموا باستئجار منزل وسيارات في مكان ما قريب من المنطقة الشرقية في 
قاموا بإعداد خطة لكمين بهدف اختطاف جنوب القطاع، وكانوا يعدون الختطاف قائد في كتائب القسام و

هذه الخطة كانت جاهزة تماما بكل "وأوضح أن  .هذا القائد ثم تحويله إلى الجانب اإلسرائيلي للتحقيق
أبعادها، وتم بحمد اهللا رب العالمين تفكيك هذا العمل تماما، وهذه الخطة كان لها امتداد لما حصل مع 

  ". رفح جنوب القطاعخطف األسير مهاوش القاضي من محافظة
  ١/١/٢٠١٠العرب، قطر، 

  
  
  
  

   المجتمع الدولي إلى حماية األسرىويدعو" قانون شاليط" على "الكنيست" يدين مصادقة بحر .١٦٢
أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي، مصادقة الكنيست اإلسرائيلي على ما يـسمى              . دان د 

 المجتمع الدولي إلى التدخل من أجل حماية األسرى في سـجون            بالقراءة التمهيدية، داعياً  " قانون شاليط "
  . االحتالل من وحشية الهجمة والسياسات اإلسرائيلية العنصرية

على أن يعامل األسرى في سجون االحتالل كما يعامل شاليط، ويقضي بحرمـانهم             " قانون شاليط "وينص  
ز من غرفهم وعدم تمكينهم من شـراء        من زيارة ذويهم ومنع الصليب األحمر من رؤيتهم وسحب التلفا         

  . احتياجاتهم والتضييق عليهم بحجة أن شاليط يعاني من مثل هذه الظروف
، أن القانون اإلسرائيلي الجديد يشكل مخالفة صريحة        ٢٠١٠-٥-٢٨ن صحفي، الجمعة    وأكد بحر في بيا   

لكل االتفاقات والقوانين الدولية واإلنسانية، ومن بينها اتفاقيات جنيف، مشددا على أن هذا القانون يـدخل                
لوجـود  في إطار منظومة القوانين العنصرية التي يستحدثها االحتالل من أجل استباحة الحقوق وطمس ا             

  . الفلسطيني في مختلف المجاالت
  ودعا إلى تكاتف وطني وعربي وإسالمي لنصرة األسرى والوقوف إلى جانبهم في محنـتهم الراهنـة،                
مؤكدا أن فعاليات التضامن الفلسطينية والعربية واإلسالمية مع األسرى يجب أن تخـرج عـن اإلطـار                 

  . ئماالتقليدي الموسمي، وأن تأخذ طابعا استراتيجيا دا
  ٢٩/٥/٢٠١٠فلسطين أون الين، 

  
  ليطا شإلطالق  وحيداً يطالبون باعتماد الخيار العسكري سبيالً"إسرائيل"جنراالت في ": معاريف" .١٦٣

 من الجنراالت اإلسرائيليين ن عدداًأ أمس العبرية "معاريف" صحيفة ذكرت:  زهير اندراوس-الناصرة 
 إلطالقملية عسكرية في قطاع غزة هو السبيل الوحيد  قيام الجيش اإلسرائيلي بعأنالسابقين يرون 
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 حكومة أي معتقال فلسطينيا لن تقبل بها ٤٥٠ بإطالقليط، معتبرين أن مطالب حماس اسراح ش
  .إسرائيلية، على حد تعبير المصادر
 القومي السابق، الجنرال في االحتياط، عوزي ديان، بوضع خطة األمنفمن جانبه، طالب رئيس مجلس 

 رئيس قسم أما.  ستدفع ثمنا باهظا لتعنُتهاأنهاليط بالقوة حتى تفهم حماس ا سراح شإلطالقة عسكري
 أهونليط تظل ا سراح شإطالق المغامرة في محاولة إن:  السابق في الموساد، اليعازر بيك، فقالاألسرى

 أسمته ممارسة ما إلى يعود أن فلسطيني نصفهم يتوقع أسير ألف سراح إطالقعلى إسرائيل من 
  .باإلرهابالمصادر عينها 

 ستتخذ موقفا حازما يجبر حماس على تليين مطالبها "إسرائيل" أنسياق، كشفت مصادر عبرية الوفي 
  . عبر القبول بالشروط التي حددها نتنياهو للسير بالصفقةاألسرى صفقة تبادل وإتمامليط ا عن شلإلفراج

  ١/٧/٢٠١٠، القدس العربي، لندن
  

 طالبة عباس بإطالق سراح الجندي اإلسرائيلي مماس تستهجن ح .١٦٤
الرئيس محمود عباس وحركـة     هاجم القيادي في حماس صالح البردويل هاجم        :  ضياء الكحلوت  -غزة  

فتح في أعقاب كشف وثائق ويكيليكس خفايا حرب غزة، وكذلك مطالبة عباس لحماس بـإطالق سـراح                 
استهجن عضو البردويـل التـصريحات األخيـرة         و .الجندي اإلسرائيلي المحتجز في غزة جلعاد شاليط      

لعباس، معتبراً أن تلك التصريحات بيع للمواقف الفلسطينية وبيع إلرادة الشعب الفلسطيني، الذي يناضل              
  .من أجل تحرير أسراه في السجون اإلسرائيلية

 هذه التصريحات تضعف قضية األسرى الفلسطينيين«وقال البردويل لموقع محلي مقرب من حماس 
  .»وتضعف قضية الشعب الفلسطيني، ولذلك ربما هذه التصريحات تؤثر سلبا على مسار تحرير األسرى

من المستهجن أن يتم الحديث عن األسرى بهذا البرود من قبل من يدعي أنه رئيس للشعب «: وقال
ن أشكال الفلسطيني عندما انتهت واليته، فمن المفروض أن يعمل بمستوى هذا االدعاء حتى يجد شكال م

ولفت البردويل إلى أن عباس فقد حتى اللياقة الدبلوماسية في إقناع  .»اإلقناع لآلخرين بأنه ال يزال رئيسا
اآلخرين بأنه رئيس للشعب الفلسطيني من خالل تصريحاته الخيرة عن األسرى الفلسطينيين واألسير 

  .شاليط
  ٢/١٢/٢٠١٠العرب، الدوحة، 

  
  تم صفقة تبادل أسرى مشرفةشاليط سيظل أسيرا حتى ت: بحر .١٦٥

أكد النائب األول لرئيس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر أن الجندي اإلسرائيلي األسير :  حامد جاد-غزة
جلعاد شاليط سيظل في األسر إلى أن يتم إنجاز صفقة تبادل مشرفة لألسرى، داعيا كافة البرلمانات 

قضية األسرى الفلسطينيين والعرب المغيبين في العربية واإلسالمية لعقد جلسة طارئة مفتوحة لبحث 
  .سجون االحتالل ومعتقالته

وطالب بحر فصائل المقاومة الفلسطينية بأسر المزيد من الجنود إلرغام االحتالل صاغرا على إطالق 
سراح كافة األسرى الفلسطينيين والعرب، كما طالب كافة البرلمانات العربية واإلسالمية بالدعوة إلى عقد 

  .لسة طارئة مفتوحة لبحث قضية األسرى الفلسطينيين والعرب المغيبين في سجون االحتالل ومعتقالتهج
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وأشارت الدائرة اإلعالمية في التشريعي الفلسطيني في بيان تلقت الغد نسخة منه إلى أن بحر طالب 
ذي انعقد في الجزائر خالل كلمة ألقاها أمام الملتقى العربي الدولي لنصرة األسرى في سجون االحتالل ال

على مدار اليومين الماضيين البرلمانات بالضغط على حكوماتهم لوضع قضية األسرى على سلم 
أولوياتهم والقيام بحملة دبلوماسية واسعة، كما ناشد البرلمانات العربية واإلسالمية بالعمل على إصدار 

الحرب التي ترتكب بحق الشعب تشريعات وطنية في بلدانهم لمالحقة قادة االحتالل على جرائم 
  .الفلسطيني وأسراه البواسل إلمكانية مالحقتهم وتقديمهم للعدالة بمجرد أن تطأ أقدامهم أي أرض عربية

  ٨/١٢/٢٠١٠الغد، عمان، 
  

    "شاليط" تطالب حماس برفع سقف مطالبها في صفقة وزارة األسرى بحكومة غزة  .١٦٦
 حركة حماس برفع سقف مطالبها في صفقة التبادل دعت وزارة األسرى والمحررين: القدس المحتلة

وقال رياض األشقر مدير اإلعالم بالوزارة . المتوقعة مقابل الجندي جلعاد شاليط المأسور لديها في غزة
بان النظام المصري الذي كان يرعى مفاوضات الصفقة ، ولم يكن طرفاً نزيهاً او عادالً في المفاوضات 

عة ، وهذا يعزز موقف حماس من الصفقة ، ويجعلها في حل من الضغوط قد انتهى وذهب إلى غير رج
التي كانت تمارسها عليها الحكومة المصرية السابقة ، وبالتالي يجب على حماس أن تعيد النظر في 
مطالبها من االحتالل مقابل إطالق سراح الجندي شاليط ، وان ترفع عدد األسرى الذين تطالب بإطالق 

تمام الصفقة ، إضافة إلى التشدد والتصلب أكثر في إطالق سراح كل األسرى سراحهم مقابل إ
المحكومين بالمؤبدات مدى الحياة ، وكل األسرى القدامى المعتقلين منذ ما قبل اتفاق اوسلوا وعددهم 

    . أسير٣٠٥
  ٢٢/٢/٢٠١١الدستور، عمان، 

  
  قة مشرفة لن يخرج شاليط إال بصفو ..المقاومة لن تخذل ذوي األسرى: هنية .١٦٧

إسماعيل هنية أن المقاومة الفلسطينية اآلسرة للجندي الصهيوني  أكد رئيس الوزراء الفلسطيني: غزة
لن تخذل ذوي األسرى بسجون االحتالل، مشددا على دعم حكومته لمطالب المقاومة " جلعاد شاليط"

ي الفلسطيني في مقر ودعا رئيس الوزراء خالل جلسة خاصة عقدها المجلس التشريع. بتحرير األسرى
كافة أطياف الشعب الفلسطيني وخاصة ذوي األسرى لاللتفاف حول ) ١٦/٤(وزارة األسرى السبت 

  . مطلب آسري الجندي الصهيوني شاليط إلتمام الصفقة
نحن على قمة الجبل علينا أن : "وأشار هنية إلى أن حكومته تراقب الحراك داخل الكيان الصهيوني قائالً

  ". بنا ومتأكدون أن المقاومة لن تخذلنانستمر بمطال
وبين رئيس الوزراء الفلسطيني أن هناك تفاعالً قويا بدأ بالعالمين العربي واإلسالمي وكذلك الدولي مع 

  . قضية األسرى الفلسطينيين ومع القضية الفلسطينية عموما
لجاليات العربية والمسلمة مع بعض وأشاد هنية بالفعاليات الدولية التي تقوم بها الجالية الفلسطينية وا

أحرار العالم على طريق تدويل األسرى وإقامة المؤتمرات والمسيرات الداعمة لحقوق األسرى في 
  . سجون االحتالل
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رغم اآلالم والمعاناة التي نشعر بها نحن وأهل األسرى إال أن اآلفاق المستقبلية مبشرة بالخير : "وأضاف
محيط العربي أو بالنشاط السياسي اإلعالمي في أوروبا، مضيفًا، نحن واثقون سواء بفعل المقاومة أو بال

  ". أن التحوالت سيكون لها أثرها في خدمة قضية األسرى
ودعا هنية كافة أطياف الشعب الفلسطيني وفصائله الحتضان خطوة األسرى بإعالنهم عن اإلضراب عن 

يكن األسرى ليعلنوها لوال حجم الظلم واأللم والمعاناة الطعام، واصفًا إياها بأنها خطوة إستراتيجية ولم 
  . التي يكابدونها خلف قضبان االحتالل

 أحمد بحر إلى تحرك عربي ودولي .بدوره؛ دعا النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د
  . يونيواسع وجاد في كافة المحافل لتحرير األسرى الفلسطينيين والعرب من سجون االحتالل الصه

ودعا أيضا إلطالق فعاليات منظمة ومتواصلة بمختلف الدول العربية واإلسالمية في يوم األسير تقودها 
إنه : "المؤسسات األهلية والشباب والمساجد، مثمنًا الموقف الثابت آلسري الجندي الصهيوني شاليط، وقال

  . مزيد من جنود االحتالل، داعيا ألسر ال"سيظل باألسر إلى حين إنجاز صفقة تبادل مشرفة
وفي ختام الجلسة، أقرت كتلة التغيير واإلصالح، تقرير التربية المقدم من لجنة التربية حول األسرى 

  .والذي تاله رئيس لجنة األسرى بالمجلس النائب محمد شهاب
  ١٦/٤/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  
  
  

   أسير أالف٨، ولكن أيضا نحن لدينا أظهرنا تعاطفاً مع عائلة شاليط عندما أسر: عباس .١٦٨
 قال الرئيس محمود عباس، اليوم الخميس إن مهام الحكومة الجديدة المنوي تشكيلها من الكفاءات :اهللارام 

عقب اتفاق حركتي حماس وفتح، هي التحضير لالنتخابات القادمة، وإعادة إعمار ) تكنوقراط(الوطنية 
  .قطاع غزة
د مبادرة السالم اإلسرائيلية، بمقر الرئاسة في مدينة رام اهللا، ظهر اليوم ، خالل لقائه وفعباسوأضاف 
 أالف ٨أظهرنا تعاطفاً مع عائلة الجندي جلعاد شاليط، عندما أسر، ولكن أيضا نحن لدينا ':  الخميس

 عاما، نريد أيضا اإلفراج ٣٠أسير في سجون االحتالل، منهم ما زال في سجون االحتالل منذ أكثر من 
  .'هم، وكذلك اإلفراج عن النساء واألطفال واألسرى المرضىعن

 ٢٨/٤/٢٠١١، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   تستأنف حمالت البحث عن شاليط بعروض مالية لسكان غزة"إسرائيل"حكومة غزة بمصادر  .١٦٩
از المخابرات العامـة    ، إن جه  ٢٠١-٦-٢١قالت مصادر أمنية في الحكومة الفلسطينية في غزة، الثالثاء          

ونقل  . استأنف حمالت البحث عن مكان أسر الجندي اإلسرائيلي في القطاع جلعاد شاليط           ) إسرائيل(في  
اإلليكتروني الذي يبث من غزة عن المصادر قولها، إن المئات من سـكان             " المجد نحو وعي أمني   "موقع  

رض فيها المخابرات اإلسرائيلية علـيهم      القطاع تلقوا رسائل نصية تصل هواتفهم المحمولة الشخصية تع        
  .  ماليين دوالر مقابل المساعدة في الوصول لشاليط١٠ما قيمته 
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وحذرت المصادر سكان قطاع غزة، من االستجابة لتلك الرسائل النصية القصيرة، داعية كـل مـواطن                
 تخـزين الـرقم     تصله مثل هذه الرسائل عبر الجوال إلى حذفها بشكل مباشر وعدم التعامل معها وعدم             

  . المرفق في الرسالة في الجوال
هذه الطريقة باتت مكشوفة لإلسـقاط      "ونقل الموقع عن وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية قولها، إن           

جميع المـواطنين إلـى عـدم االتـصال باالسـتخبارات           "، داعية   "األمني والتخابر مع العدو الصهيوني    
  ". لهواتفهم النقالة بأي حال من األحوالالصهيونية عبر األرقام التي ترد 

األجهزة األمنية المختصة لديها في قطاع غزة ستعمل على معالجة هذه المسألة            "وشددت الوزارة على أن     
  ". باهتمام كبير

  ٢٣/٤/٢٠١١فلسطين اون الين، 
  

 السلطة لم تعلم بتفاصيل صفقة التبادل حول األسرى: قراقع .١٧٠
سرى والمحررين عيسى قراقع أن السلطة الوطنية حكومة ورئاسة لم تكن  قال وزير شؤون األ:رام اهللا

 .شريكا في تفاصيل صفقة تبادل األسرى التي أبرمتها حركة حماس مع اسرائيل
وقال لم تطلب منا حماس أن نكون شركاء أو حتى مساعدين في آليات هذه الصفقة ال من حيث وضع 

 .ول ذلكاألسماء وال من حيث اإلجراءات المتبعة ح
وأشار أننا سوف نستقبل األسرى واألسيرات المحررين استقباال الئقا ومشرفا، وأننا سعيدون جدا بتحرير 

 .عدد من األسرى واألسيرات وإنهاء معاناتهم
وأكد قراقع أن استقباال وطنيا لألسرى المحررين سينظم تحت رعاية الرئيس في مقر المقاطعة وفور 

وقال إن الرئيس أعطى تعليماته لوزارة األسرى  .يتم تجميعهمخروجهم من سجن عوفر حيث 
 .وللمحافظين بعمل ترتيبات استقبال لألسرى المحررين في كافة المحافظات

  ١٦/١٠/٢٠١١الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  "مستغرب"عن تحرير كبار القادة وتوقيتها " عجزت"صفقة التبادل : نمر حّماد .١٧١
مستشار رئيس السلطة الفلسطينية للشؤون السياسية، عن مفاجأته وتشكيكه أعرب نمر حماد، : رام اهللا

الذي حققه رئيس " االنتصار"بالتوقيت الذي تم فيه إنجاز صفقة تبادل األسرى، ال سيما بعد ما أسماه 
  . الدولة الفلسطينية باألمم المتحدة، كما قال" معركة"السلطة محمود عباس، في 

وحكومة االحتالل على الصفقة، في الوقت الذي يقوم به " حماس" موافقة حركة يستغرب"وقال حماد، أنّه 
  ".رئيس السلطة وطاقمه الدبلوماسي بحشد الجهد الدولي لقبول فلسطين عضواً باألمم المتحدة

 االحتالل سعى إلى إقرار الصفقة في هذا التوقيت بهدف امتصاص التأييد الدولي للسلطة "وأضاف أن
عد الخطاب التاريخي لعباس في نيويورك، والذي كان بمثابة انتصار يحسب للقضية الفلسطينية ب
صرف األنظار عن إضراب األسرى الفلسطينيين داخل السجون، وتشتيت "، وكذلك من أجل "الفلسطينية

   ". التأييد الشعبي المصاحب إلضرابهم
لسجون، كأحمد سعدات ومروان عجز الصفقة عن تحرير كبار القادة في ا"وانتقد حماد ما أسماه 

، كما قال، باإلضافة إلى أربعة آخرين من قيادات "البرغوثي، وهما عضوان في المجلس التشريعي
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 في إشارة لما أعلنته حركة "الصفقة ستشمل إبعاد العشرات إلى خارج فلسطين"حماس، مضيفاً أن ،
  .حماس من أن أربعين أسيراً سيتم اإلفراج عنه إلى الخارج

 ١٦/١٠/٢٠١١دس برس، ق
  

   شاليط فلسطينياً قتلوا منذ اختطاف ٢٩٠ .١٧٢
أشار تقرير أعدته إدارة اإلسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الفلسطينية، الى انه منـذ أسـر              : وكاالت

 شـهيدا مـنهم   ٢٩٠ حزيران الماضي، بلغ اجمالي عدد الشهداء ٢٥ في شاليطالجندي االسرائيلي جلعاد   
أضـاف  و.  شهيدا١٩٠ من النساء حيث كان اجمالي عدد الشهداء المدنيين       ٣٥ال و  شهيدا من االطف   ١٣٥

 حالة فقدت االطراف    ١١٧ حالة اعاقة دائمة و    ٧٥٠ جريحا منهم    ٤٣٥٠ان اجمالي عدد الجرحى     التقرير  
  .  حالة حروق شديدة٥٤العليا والسفلى و

  ١٣/١٠/٢٠٠٦السفير 
  

 ئهم من أي صفقة تبادل   يطالبون بعدم استثناء أبنا٤٨أهالي معتقلي  .١٧٣
تبحث أجهزة االمن ووزارة القضاء ومصلحة السجون االسرائيلية في  : آمال شحادة-القدس المحتلة 

فرض عقوبات جماعية على المعتقلين االمنيين وعائالتهم بهدف الضغط على حماس للسماح للصليب 
ل بمعلومات حول مصيره وبالتالي  وتزويد اسرائيشاليطاالحمر بزيارة الجندي االسير في غزة جلعاد 

 الرئيس ١٩٤٨من جانبهم، ناشد أهالي األسرى المقدسيين وفلسطينيي عام  .تسريع صفقة التبادل
الفلسطيني محمود عباس شمل أبنائهم األسرى في أية صفقة مرتقبة لتبادل األسرى مع إسرائيل، مؤكدين 

قضية أبنائهم األسرى وجميع األسرى في مناشدتهم حرص الرئيس الدائم على وقوفه إلى جانب 
 .الفلسطينيين القابعين في سجون االحتالل

  ١٥/١١/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية 
  

   ووالد شاليط "حماس" يتوسط بين عضو كنيست عربي .١٧٤
على موقعها االلكتروني بان عضو الكنيست العربي ابراهيم صرصور         " معاريف"ذكرت صحيفة    :القدس

لفصيل الجنوبي في الحركة االسالمية داخل األراضي الفلسطينية المحتلة عـام       والذي يعتبر أيضا رئيس ا    
وقالت الـصحيفة العبريـة ان عـضو         . سيتوسط بين حركة حماس ووالد الجندي األسير شاليط        ١٩٤٨

الكنيست صرصور توجه يوم أمس الخميس الى تركيا لحضور منتدى القدس وهناك سيلتقي مع شخصية               
يسلمه رسالة من والد الجندي يطالب فيها حركة حماس بان تقوم جهـة ثالثـة               بارزة من حركة حماس س    

  .بزيارة ابنه
  ١٦/١١/٢٠٠٧الوطن الكويتية 

  
  ٢٠٠٠ شهيدا منذ انتفاضة ٥٤٢١: إحصائية فلسطينية .١٧٥

بمناسبة مرور عامين على أسر الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط في غزة ذكرت :  ردينة فارس-غزة  
مواطناً، معظمهم في القطاع ليصل بذلك عدد ) ١٣٦٤(ة أن قوات االحتالل قتلت احصائية فلسطيني

وحسب اإلحصائية . شهيداً) ٥٤٢١( إلى ٢٠٠٠سبتمبر عام٢٨ضحايا انتفاضة األقصى التي اندلعت في 



  

  

 
 

  

            ١٢٠ص                                                   ١٧/١٠/٢٠١١ االثنين :التاريخ

) ١١٦٧(، بينهم ٢٠٠٦ يونيو ٢٥مواطناً استشهدوا منذ إقدام المقاومة على أسر شاليط في ) ١٣٦٤(فإن 
 وأوضحت اإلحصائية أن من بين الشهداء ،في الضفة، وسبعة في القدس المحتلة) ١٩٠(، وفي غزة

 منذ تنفيذ ٢٠٠٦ وأشارت إلى أنه سقط في عام ،طفالً هم دون سن الثامنة عشرة من العمر) ١٩٣(
طفال، موضحةً أن من بين الضحايا ) ٨٧(شهداء، بينهم ) ٥٠٥(عملية أسر الجندي وحتى نهاية العام 

 وأفادت اإلحصائية أن ،شهيداً في الضفة وشهيد واحد في القدس المحتلة) ٦٣( شهيداً في غزة و) ٤٤١(
) ٩١(استشهدوا في قطاع غزة، ) ٣١٥(طفالً، و) ٤٢(مواطناًً بينهم ) ٤١٢( سجل استشهاد ٢٠٠٧عام 

طفالً هم ) ٦٤(وأوضحت أن من بين الشهداء . في الضفة الغربية، وستة شهداء في مدينة القدس المحتلة
ويتصدر شهر مارس ، شهيداً في الضفة) ٣٦(شهيداً في قطاع غزة، و) ٤١١(دون سن الثامنة عشرة، و

 .شهيداً) ١٢١(قائمة األشهر في العام الحالي بواقع 
  ٢٨/٦/٢٠٠٨عكاظ 

  
  ضمن ملف شاليط "اسرائيل"المطالبة بوضع قضية جثامين الشهداء المحتجزة لدى  .١٧٦

 طالب سعيد عواد منسق الحملة الوطنية السترداد جثامين الشهداء المحتجزة :سطلاسالم اال -خان يونس
لعاد شاليط بوضع قضية جلدى االحتالل المفاوض الفلسطيني، والفصائل اآلسرة للجندي االسرائيلي 

   .جثامين الشهداء على سلم أولوياتهم للمطالبة بعودتها ودفنها في أماكنها
الشهداء رغم أنها قضية انسانية وقانونية، اال أن أحدا ال يلتفت لها، موضحا وقال عواد ان قضية جثامين 

أن المفاوض الفلسطيني لم يتطرق اليها خالل مفاوضاته مع الحكومات االسرائيلية المختلفة، ولم تكن 
مشيرا الى أن القوانين الدولية واتفاقيات جنيف نصت  .ضمن أجندته، وكذلك الفصائل المختطفة لشاليط

مشيرا الى أن ". على أن من حق الشهيد أن يدفن في أرضه عبر المراسيم الخاصة بديانته ومعتقداته
 .اسرائيل تحتجز مئات الجثامين لشهداء فلسطينيين وعرب

  ٥/١١/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 
  

  فروانة يطالب بإدراج األسير السعودي ضمن صفقة شاليط .١٧٧
بشؤون األسرى عبد الناصر فروانة، الفصائل اآلسرة طالب األسير السابق، الباحث المختص : غزة

لشاليط إدراج اسم المعتقل السعودي الوحيد في سجون االحتالل اإلسرائيلي عبد الرحمن العطيوي 
والمعتقل منذ أكثر من أربع سنوات في إطار صفقة التبادل السيما في ظل رفض سلطات االحتالل 

  .أربع سنواتاإلفراج عنه بعد أن أنهى مدة حكمه قبل 
وأوضح فروانة بأن األسير السعودي لم يرتكب أي تهمة يعاقب عليها قانون االحتالل اإلسرائيلي ولم 
ينخرط في فصائل المقاومة الفلسطينية أو العربية، وانه اعتقل بعدما ضل طريقه بالقرب من منطقة نويبع 

، وحكمت عليه إحدى المحاكم ٥/٣/٢٠٠٥ اإلسرائيلية بالخطأ وذلك بتاريخ -واجتيازه الحدود المصرية
اإلسرائيلية بالسجن الفعلي لمدة ثالثة شهور، بتهمة االقتراب من الحدود دون تصريح وبشكل غير 

  .قانوني
٢٢/١٢/٢٠٠٩قدس برس،   

  
   يمنع العودة إلى المفاوضات ما لم يتم إيجاد حلول عملية لقضية األسرىبقانونطالب ي أحرار مركز .١٧٨
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 والمؤسسات األسرى أهالي اإلنسان وحقوق األسرى لدراسات أحرارطالب مركز  : اشرف الهور-غزة 
 في غزة وتحركاتهم األسير طشالي جلعاد اإلسرائيليالحقوقية بضرورة الرد على تحركات عائلة الجندي 

 سراح ابنهم المأسور لدى فصائل المقاومة باعتصامات إطالقالضاغطة على حكومتهم من اجل 
  .جةومظاهرات ممنه

 والوسائل التي تستخدمها للضغط على طشالين تحركات عائلة إ أحراروقال فؤاد الخفش مدير مركز 
، اإلسرائيلي من عموم المجتمع  وتعاطفاً كبيراً تالقي تأييداًأنها كما أكلها صفقة ستؤتي إلبرامحكومتها 

لمؤسسات الحقوقية ومنظمات  الذي يحتم علينا الرد على هذه التحركات بتحركات مضادة تقودها ااألمر
 إيجاد المفاوضات طالما لم يتم إلىوطالب الخفش بسن قانون فلسطيني يمنع العودة  .المجتمع المدني

  رسمياًاألسرى الذي تعانيه قضيه لإلهمالوعبر الخفش عن استغرابه  .األسرىحلول عملية لقضية 
  ."عملية موت بطيء وممنهج"رضون لـ يتعاألسرى أن إلى في الحالة الفلسطينية، مشيرا وشعبياً

  14/7/2010القدس العربي، لندن، 
  

  "إسرائيل"يؤيدون المفاوضات المباشرة مع % ٥٦.٧: "جامعة النجاح"لـاستطالع  .١٧٩
بين االستطالع الحادي واألربعون، الذي أجراه مركز استطالعات الرأي  :كتب جميل دراغمة

 الجاري، أن سبتمبر/  أيلول١٩ و١٧، خالل الفترة بين والدراسات المسحية في جامعة النجاح الوطنية
نية في المفاوضات المباشرة مع الحكومة يطفلسمن المواطنين يؤيدون مشاركة السلطة ال% ٥٦.٧

وتناول االستطالع آراء الشارع الفلسطيني في المستجدات السياسية  %.٣٨.٤اإلسرائيلية، بينما عارضها 
ة، خاصة المفاوضات المباشرة التي تجري حاليا بين الجانبين الفلسطيني الراهنة على الساحة الفلسطيني

واإلسرائيلي وبرعاية أميركية، والنتائج المترتبة على نجاح أو فشل هذه المفاوضات، وأداء كل من 
 ١٣٦١وبلغ حجم عينة االستطالع  .حكومتي سالم فياض وإسماعيل هنية، إضافة إلى التأييد السياسي

 سنة فأكثر، وهم الذين لهم حق االنتخاب، وتم توزيع االستمارة في ١٨لغت أعمارهم شخصاً، ممن ب
 شخص، وتم سحب مفردات العينة بصورة ٥٠٠ شخصا، وفي قطاع غزة على ٨٦١الضفة الغربية على 

  %.١.٣، وبلغت نسبة رفض اإلجابة %٣عشوائية، حيث بلغ هامش الخطأ للعينة نحو 
 المباشرة بين السلطة الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية، بينما توقع نجاح المفاوضات% ٢٣.١وتوقع 
بأن يكون المسؤول عن هذا الفشل السلطة، % ١٠.٥فشلها، وإذا ما فشلت المحادثات فقد توقع % ٦٧.٩

أن يكون % ٢٠.٩أن يكون المسؤول عن فشلها الحكومة اإلسرائيلية، وتوقع % ٦٣.٣بينما توقع 
  .ل الواليات المتحدةالمسؤول عن هذا الفش

 لتمديد وقف البناء في "إسرائيل"أن الواليات المتحدة ستنجح في الضغط على % ٢٦.٧واعتقد 
أن الواليات المتحدة % ٣٣.٤عكس ذلك، كما اعتقد % ٦٨.٧ القدس، بينما اعتقد المستوطنات وشرقي

  .عكس ذلك% ٦٠.٥ من أجل إنجاح المحادثات المباشرة، بينما اعتقد "إسرائيل"ستضغط على 
 في ظل استمرار بناء "إسرائيل"من أفراد العينة قرار السلطة بالتفاوض مع حكومة % ٨١وأيد 

محادثات في حال الإجراء % ٨١.٩القدس، بينما عارض  المستوطنات في الضفة الغربية وشرقي
  .أيدوا ذلك% ١٥ القدس، بينما يشرقو في البناء في المستوطنات "إسرائيل"استمرت 

 كاملة كحل نهائي للقضية الفلسطينية، ١٩٦٧على قيام دولة فلسطينية على حدود عام % ٥٢.٥افق وو
 مع مبادلة ١٩٦٧على قيام دولة فلسطينية على حدود عام % ٣٢.٩، ووافق %٤٣.٦بينما عارضها 
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بأن يكون الحل % ٦٦.٤ورأى  %.٦٢.٩بعض األراضي كحل نهائي للقضية الفلسطينية، بينما عارضه 
% ١٩.٤أن يكون على مراحل، وأيد % ٢٨.٤نهائي للقضية الفلسطينية على شكل حل دائم، بينما رأى ال

  %.٧٨، بينما عارضه "إسرائيل"من أفراد العينة بأن تكون القدس عاصمة لدولتين فلسطين و
% ٥٠.٣حل السلطة، و% ٣١.٤:  فقد توقع"إسرائيل"وفي حال فشل المحادثات المباشرة بين السلطة و

زيادة وتيرة االستيطان، % ٨٤.٥الرجوع لحالة الفلتان األمني، و% ٥٢.٤ندالع انتفاضة ثالثة، وا
  .زيادة وتيرة الصراع بين الفلسطينيين والمستوطنين% ٨٤.٣و

نشر قوات سالم % ٤٢.٣فيما أيد . قيام اتحاد كونفدرالي بين السلطة الفلسطينية واألردن% ٣٥.٣وأيد 
بأن % ٣٢.٣نشر قوات سالم دولية في الضفة الغربية، واعتقد % ٣٣.٣، وأيد عربية في الضفة الغربية

أنها مجرد % ٢٩.٦قوى المعارضة الفلسطينية جادة في معارضتها للمفاوضات المباشرة، بينما اعتقد 
أنه % ٤٧.٥أنها نوع من أنواع الضغط على السلطة، فيما اعتقد % ٢٧.٩مزايدات على السلطة، واعتقد 

  .بل القريب يمكن التوصل إلى اتفاق مصالحة وطنية بين حركة فتح وحركة حماسفي المستق
أن التوقيع على المصالحة الوطنية سيؤدي إلى تسريع عملية السالم، بينما اعتقد % ٣٨.٦واعتقد 
بأن غزة ستبقى منفصلة عن % ٣١.٨أنه سيؤدي إلى وقف عملية السالم وعرقلتها، واعتقد % ١٥.٩

  . سوف يسرع في عملية المصالحة الوطنيةشاليطبأن إتمام صفقة % ٣٤.٥، واعتقد الضفة إلى األبد
أن سبب توقف الدعم المالي العربي للسلطة الفلسطينية هو نقص الموارد المالية العربية، % ٤.١واعتقد 

بسبب حالة % ٢٧.٨بسبب توجيه األموال العربية لدعم قضايا أخرى غير القضية الفلسطينية، و% ٨.١و
بسبب اعتقاد الدول العربية بعدم صرف األموال التي تدفعها % ٧.٩النقسام السائدة بين الفلسطينيين، وا

بسبب اعتقاد الدول العربية بوجود فساد مالي عند الفلسطينيين، % ١٨.٩في المشاريع المناسبة، و
  .بسبب ضغوط خارجية تمنع الدول العربية من تقديم الدعم للفلسطينيين% ٣١.٧و

من أفراد العينة بأن سبب التأخر في التعديل الوزاري على حكومة سالم فياض هو عدم % ١٦تقد واع
بسبب عدم وجود اتفاق بين أعضاء حركة فتح على من % ٣١.١االتفاق على تشكيلة مناسبة للحكومة، و

بسبب االنتظار لحين % ١٧.٨بسبب ضغوط خارجية، و% ٣٢.٨سيشارك في الحكومة الجديدة، و
  .المصالحة الوطنيةحصول 

من أفراد العينة بأنهم سيشاركون في االنتخابات الرئاسية المقبلة، ومن بين األشخاص % ٧٩.٢وأفاد 
سيعطون أصواتهم لمرشح % ٤٠.٧الذين أفادوا بأنهم سيشاركون في االنتخابات الرئاسية المقبلة ذكر 

من % ٧٩.١وذكر  .ة حماسأنهم سيعطون أصواتهم لمرشح حرك% ١٣.٢حركة فتح، في حين أفاد 
سيعطون أصواتهم لمرشح % ٤٢المستطلعين أنهم سيشاركون في االنتخابات التشريعية المقبلة، وأن 

وفي حالة إجراء  .أنهم سيعطون أصواتهم لمرشح حركة حماس% ١٣.٥حركة فتح، في حين أفاد 
توقع فوز % ١٥.٩ينما فوز حركة فتح في هذه االنتخابات، ب% ٤٧.٤انتخابات التشريعي اآلن توقع 

أنهم سيشاركون في االنتخابات البلدية والمحلية المقبلة، ومن بين % ٨٢.٧وبين  .حركة حماس
إنهم % ٣٦.٢األشخاص الذين أفادوا بأنهم سيشاركون في االنتخابات البلدية والمحلية المقبلة قال 

واتهم لقائمة حركة حماس، أنهم سيعطون أص% ١٤سيعطون أصواتهم لقائمة حركة فتح، في حين أفاد 
  .بأنهم سيعطون صوتهم لقائمة من العائلة أو الحمولة% ١٠.٤بينما أفاد 

بأن حكومة سالم فياض هي األقدر على إدارة الشأن الداخلي الفلسطيني، بينما رأى % ٦١.٣ورأى 
فيما قيم أداء حكومة سالم فياض بأنه جيد، % ٦٨.٣وقيم  .بأن حكومة إسماعيل هنية هي األقدر% ٢٢
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بأنهم خائفون على حياتهم في ظل هذه % ٤٨.٦أداء حكومة إسماعيل هنية بأنه جيد، وأفاد % ٣٥.١
  .بأنهم متشائمون من الوضع العام الفلسطيني في هذه المرحلة% ٦٠.٢الظروف، بينما أفاد 

  ٢١/٩/٢٠١٠ رام اهللا، األيام،
  

   يطبق قانون شاليط على األسرىاالحتاللتؤكد أن  الوطنية العليا لنصرة األسرى اللجنة .١٨٠
قانون "قالت اللجنة الوطنية العليا لنصرة األسرى إن إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي تمارس بالفعل 

ضد األسرى منذ اإلعالن عنه قبل ما يقارب العامين، وتقديمه إلى الكنيست للمصادقة عليه، " شاليط
  .كثب على أوضاعهموطالبت بتشكيل وفد حقوقي للتأكد واالطالع عن 

 بأن ما توارد في وسائل اإلعالم حول قرار من ، في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه،وأفادت اللجنة
، بسبب ما أسمتها تطورات جدية في عملية "شاليط"رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو بتجميد قانون 

  .ظمات الدوليةتبادل األسرى، ما هو إال تحايل وتضليل للرأي العام وللمن
  ٢٧/١٠/٢٠١٠نت، .موقع الجزيرة

  
   يطالبون بإدراج أسمائهم ضمن صفقة تبادل شاليط٤٨أسرى من أراضي  .١٨١

 على ضرورة إدراج أسمائهم ١٩٤٨ شدد أسرى من األراضي الفلسطينية المحتلة في العام :الناصرة
وناشد األسير  .هذه الصفقة، وعدم التخلي عنهم في "صفقة جلعاد شاليط"ضمن صفقة التبادل المرتقبة 

الفصائل اآلسرة لشاليط بعدم التخلي عن " مهجة القدس"محمد اغبارية عبر محامي مؤسسة األسرى 
  .  ضمن صفقة التبادل المرتقبة٤٨أسرى الـ 

  ٦/٤/٢٠١١قدس برس، 
  

   بطرح قضيتهم مبعدو كنيسة المهد يناشدون حماس وآسري شاليط .١٨٢
د حركة حماس وآسري الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط بطرح قضيتهم          ناشد مبعدو كنيسة المه   : بيت لحم 

وعدم استثنائها، خصوصا أنهم يدخلون في العام العاشر لإلبعاد، دون تحديد أفق زمنـي لعـودتهم إلـى                  
ذويهم، مشيرين إلى أنهم أول من ناشد ومنذ اللحظة األولى التي تم فيها أسر الجنـدي شـاليط بطـرح                    

  .قضيتهم في الصفقة
  ١٤/٤/٢٠١١قدس برس، 

  
  "زوال االحتالل"الحل الجذري لقضية األسرى و... ٢٠١١أوباما أوقح شخصية لعام : صالحرائد  .١٨٣

استهجن الشيخ رائد صالح رئيس الحركة اإلسالمية بالداخل الفلسطيني :  عبد الحميد مصطفى- قلقيلية
طالب فيها بإطالق سراح الجندي ، تصريحات الرئيس األمريكي باراك أوباما، التي ١٩٤٨المحتل عام 

وقال صالح في حديث . اإلسرائيلي جلعاد شاليط، وتناسيه آالف األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل
، ألنه تحدث عن إطالق جندي ٢٠١١أوباما هو أوقح شخصية بالعالم لعام : فلسطينموقع خاص ل

لدينا معادلة واضحة وعلينا أن ندركها، " :عتابو. صهيوني واحد، وتناسى ذكر آالف األسرى الفلسطينيين
". وهي ما دام االحتالل متواصالً في شره وإرهابه وظلمه، ستبقى المقاومة وبالتالي ستبقى السجون قائمة

   . وأكد صالح أن الحل الجذري لقضية األسرى الفلسطينيين، هو زوال االحتالل الصهيوني
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  ٢٦/٥/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين
  

  على سلم األولويات" قدامى األسرى" يدعو آسري شاليط وضع قضية فروانة .١٨٤
 دعا الناشط مدير دائرة اإلحصاء بوزارة األسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية، عبد الناصر :غزة

فروانة، إلى إطالق حملة وطنية شاملة للتعريف بقدامى األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل ونشر 
الضوء على معاناتهم ومعاناة ذويهم المتفاقمة، وإلزام آسري الجندي اإلسرائيلي جلعاد صورهم، لتسليط 

شاليط، والمفاوض الفلسطيني بوضع قضيتهم على سلم أولوياتهم، على قاعدة أن ال معنى لمفاوضات 
 أن ناجحة تبقيهم في السجون، وال قيمة لمقاومة مثمرة تعجز عن تحريرهم، وال معنى لصفقة تبادل يمكن

 أسير ال يزالون بسجون االحتالل اإلسرائيلي منذ ما ٣٠٠ أن هناك  إلى فروانةأشارو. تستثني بعضهم
  .الفلسطينيةقبل اتفاقية أوسلو وقيام السلطة 

  ٣١/٥/٢٠١١قدس برس، 
  

  أسيراً منذ ما قبل أوسلو ٣٩ أسيراً من القدس في سجون االحتالل بينهم ٢٥٠: فروانة .١٨٥
أسيراً من القدس ) ٢٥٠(تص بشؤون األسرى عبد الناصر فروانة، بأن قرابة قال الباحث المخ: غزة

أسيراً معتقلين منذ ما قبل أوسلو وقيام ) ٣٩(المحتلة يقبعون في سجون االحتالل اإلسرائيلي، بينهم 
باعتبارهم » األسرى القدامى«، وهؤالء جزء من قائمة يطلق عليها ١٩٩٤أيار / السلطة الوطنية في مايو

  . عاما١٧ًدم األسرى حيث مضى على اعتقال اقل واحد منهم أكثر من أق
بضرورة التمسك باطالق سراح » جلعاد شاليط«وطالب فروانة الفصائل اآلسرة للجندي اإلسرائيلي 

أسرى القدس ال سيما كافة القدامى ضمن أي صفقة يمكن التوصل إليها، على غرار ما جرى في إطار 
 وعدم السماح بتكرار مشاهد استبعادهم واستثنائهم، خاصة أن العشرات منهم ،١٩٨٥صفقة التبادل عام 

مضى على اعتقالهم عشرات السنين وأن العديد من األسرى واألسيرات المقدسيين يقضون أحكاما 
بالسجن المؤبد مرة واحدة أو عدة مرات، وأن هؤالء ال فرصة أمامهم بالحرية سوى في اطار صفقة 

  .أم ستعزز الشروط اإلسرائيلية؟» صفقة شاليط«فهم فهل ستنص» شاليط«
  ١٢/٩/٢٠١١، السبيل، عّمان

  
  أجواء فرح في غزة تشوبها غصة لعدم إطالق سعدات وقياديين في حماس .١٨٦

 الماضية بعد اإلعالن عن ٤٨غمرت الفرحة قطاع غزة خالل الساعات الـ :  فتحي صباح-غزة 
عالن عن الصفقة، جابت شوارع القطاع مسيرات ترحب التوصل الى صفقة لتبادل األسرى، وفور اإل

باالتفاق، ونزل الغزيون الى الشوارع ليال فرحين بقرب إطالق األسرى، وأطلقوا األعيرة النارية في 
الهواء بكثافة، فيما غمرت الفرحة المضربين عن الطعام في خيمة التضامن مع األسرى المضربين عن 

  . المقامة أمام مقر الصليب األحمر في غزة، بالغبطةالطعام في السجون اإلسرائيلية،
ونظمت القوى الوطنية واإلسالمية واتحاد لجان العمل الزراعي ونقابة محامي فلسطين وغيرها مسيرات 
اتجهت نحو خيمة التضامن أمس، إال أن ابتسامات شاحبة سرعان ما علت شفاه الكثير من الغزيين، 

بعدما أكد عضو المكتب السياسي للحركة » حماس«و» لتحرير فلسطينالجبهة الشعبية «خصوصاً أنصار 
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أحمد سعدات وعدداً من كبار قادة » الشعبية«عزت الرشق ما أعلنته إسرائيل من أن األمين العام لـ 
  .الحركة العسكريين غير مشمولين في الصفقة

  ١٣/١٠/٢٠١١، الحياة، لندن
  

  ألهالي أسرى غزة فقت على إعادة برنامج الزيارات وا"إسرائيل": ضمن بنود صفقة تبادل األسرى .١٨٧
أفاد مصدر مطلع على صفقة تبادل األسرى التي تم االتفاق عليها بين حركة : عبد اهللا التركماني-غزة

وسلطات االحتالل بوساطة مصرية، بأن الصفقة تشمل إنهاء سياسة العزل االنفرادي بالكامل، " حماس"
، أن "فلسطين"كما أكد المصدر لـ.  إلى إعادة برنامج زيارات األسرىوإخراج كافة المعزولين، إضافة

: إعادة برنامج زيارات األهالي، خصيصا أهالي أسرى قطاع غزة، سيستأنف فور إتمام الصفقة، وقال
إن إنهاء سياسة العزل االنفرادي تماما، وإعادة برنامج زيارات األهالي خصيصا ألهالي أسرى قطاع "

ستعاد هذه األمور : "أضافو". على ذلك) إسرائيل(ءا من اتفاق صفقة التبادل، وقد وافقت غزة، كان جز
  ".إلى نصابها، وسيكون بمقدور أمهات األسرى الذين بقوا في سجون االحتالل من رؤية أبنائهن مجددا

  ١٣/١٠/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين
  
  
  

  اً وطنياً كبيراًترحب بصفقة تبادل األسرى وتعتبرها إنجاز: "شاهد" .١٨٨
نسخة » الجئ نت«بياناً أمس، وصل شبكة ) شاهد(أصدرت المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان : بيروت

  :تؤكد على ما يلي و.منه رحبت فيه بصفقة تبادل األسرى الفلسطينيين مع الجندي األسير جلعاد شاليط
ى هذه الصفقة، وتعتبرها إنجازا وطنياً تهنئ ذوي األسرى الفلسطينيين وعموم الشعب الفلسطيني عل: أوال

  .وعربياً كبيراً
إن قضية األسرى تشكل قضية سياسية وأمنية يمكن أن تعرض أمن المنطقة كله للخطر، األمر : ثانياً

الذي يستدعي تدخل مجلس األمن إلطالق سراح من تبقى من األسرى وكف يد االحتالل عن ممارساته 
  .الوحشية بحقهم

ضة األسرى قضية وطنية جامعة بكافة أبعادها اإلنسانية والوطنية واالجتماعية، وينبغي أن تشكل ق: ثالثا
تكون نقطة أولى ودائمة على جدول أعمال قيادة منظمة التحرير الفلسطينية خالل لقاءاتها السياسية 

وضات مع والدبلوماسية مع ممثلي الدول الغربية والعربية، وأن تشكل شرطاً الزماً الستئناف المفا
  .االحتالل اإلسرائيلي

  .إن إبرام صفقة التبادل هذه ينبغي أن تشكل معالم طريق جديدة ألي عملية مصالحة فلسطينية: رابعاً
  ١٣/١٠/٢٠١١، موقع الجئ نت

  
   تبادل األسرى يفقد حصار غزة مبرراته:المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان .١٨٩

وق اإلنسان أنه لم يعد بعد التوصل التفاق صفقة تبادل المركز الفلسطيني لحق اعتبر:  حامد جاد- غزة
األسرى ما يبرر مواصلة االحتالل  للحصار المفروض على قطاع غزة مشيرة إلى أن حكومة االحتالل 

وأكد المركز أنه بانتهاء .كانت تبرر دوما حصارها المفروض بذريعة استمرار أسر الجندي جلعاد شاليط
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ائيل بفرض الحصار على غزة مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل لرفع ملف شاليط تنتهي ذريعة إسر
وبين المركز أن الحصار  .الحصار فوراً ووقف العقوبات الجماعية وإنهاء معاناة المدنيين الفلسطينيين

، كان نتيجة مباشرة للعملية العسكرية التي ٢٠٠٦" يونيو"اإلسرائيلي المفروض على غزة منذ حزيران 
 من الشهر والعام نفسه وأسر بموجبها شاليط وفي أعقاب ٢٥اومة الفلسطينية في غزة في الـ نفذتها المق

  .ذلك، شدد االحتالل إجراءات الحصار المفروض على غزة على نحو غير مسبوق
  ١٤/١٠/٢٠١١، الغد، عّمان

  
   يطالبون بإطالق سراح آالف األسرى دون أسر إسرائيليين وصفقات تبادل٤٨فلسطينيو  .١٩٠

في إطار الدعم الجماهيري إلضراب مئات األسرى الفلسطينيين في السجون :  نظير مجلي- بيبتل أ
 حكومة بنيامين نتنياهو ١٩٤٨ ياإلسرائيلية احتجاجا على سوء ظروفهم المعيشية، ناشدت قيادة فلسطيني

وأسر المبادرة إلى إطالق سراح األسرى كبادرة للجنوح إلى عملية سالم وعدم انتظار ظروف خطف 
ففي بيان أصدرته لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، باركت صفقة  .جنود وصفقات تبادل أسرى

. شاليط لتبادل األسرى، وأكدت في الوقت نفسه أن الفرحة لن تكتمل إال بإطالق سراح جميع األسرى
  آلالف الباقين في وناشدت عدم الغرق في فرحة إطالق سراح ألف أسير في إطار هذه الصفقة ونسيان ا

  
غياهب السجون، ودعت إلى سلسلة من الفعاليات التضامنية الداعمة لنضال األسرى ومطالبهم؛ منها 

  .تنظيم إضراب عن الطعام ليوم واحد، وتنظيم مظاهرات وفعاليات احتجاج
  ١٤/١٠/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن

  
  "أسر الجندي اإلسرائيلي"لوم ردود الفعل اإلسرائيلية والفلسطينية بعد عملية كيرم شا .١٩١

عمليـة   أن   :رام اهللا وغـزة    مراسليها من    محمد يونس و فتحي صباح     عن ٢٧/٦/٢٠٠٦ الحياة   نشرت
، تاركة الوضـع مـشرعاً   ين والفلسطينيينخطف الجندي االسرائيلي أعادت خلط األوراق لدى االسرائيلي 

العربية والدولية الجارية الحتواء الموقف،     على كل االحتماالت، في انتظار نتائج االتصاالت والوساطات         
خصوصاً في ضوء التهديد االسرائيلي بتنفيذ عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة، وعزله تمامـاً عـن                 

 وأبلغـه    في لقاء قصير ومتوتر،    كشفت مصادر مطلعة ان عباس التقى اسماعيل هنية       في حين   . الخارج
سي محمود الزهـار وسـعيد صـيام بـدل الجنـدي            بشيء من الغضب ان اسرائيل تطالب برأسه ورأ       

 وأصدر أوامره لوزارة الداخلية وقادة األمـن ببحـث          ،عقد ايضاً سلسلة اجتماعات أمنية    كما  . المختطف
في هذه االجواء، تراجع الحوار الوطني الفلسطيني الى الخلف، مفسحاً فـي المجـال               .جدي عن الجندي  

 الى نية منفذي الهجوم وضـع الـسلطة والنظـام           فقد أشار م،   الطيب عبدالرحي  أما. امام مساعي التهدئة  
 ان  اوضحم. ربما يريدون تدمير النظام السياسي كله وتدمير السلطة       أشار إلى أنهم    السياسي في مأزق، و   

 خصوصاُ ان هناك تهديدات اسرائيلية      ، يعمل على محاولة وقف أي رد فعل اسرائيلي وأي عدوان          عباس،
عملية عباس وحكومة حماس امام اختبار لسلطتهما وقدرتهما        التضع   بالمقابل   .لمدنيةبتدمير البنة التحتية ا   

تـشير  حيـث   . وفي الوقت نفسه، فهي تكشف وجود خالفات وتيارات داخل حماس         . على فرض النظام  
مصادر في الحركة الى تنامي دعوات في اوساطها القاعدية والوسطى تذهب الى ما هو ابعد من المطالبة                 

العودة الى ما قبـل     ب تطالب رداً على حصار الحكومة،       بل هي  من الحكم والعودة الى المقاومة،       بالخروج
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حكومة التي توارى قادتها عـن االنظـار بعـد التهديـدات             لل اما بالنسبة  .اتفاق اوسلو وتأسيس السلطة   
هود المبذولـة   االسرائيلية باغتيالهم، فبدا انها غير راضية عن الهجوم النه اضاع حصيلة شهور من الج             

وفيما تواصلت امس وساطات مصرية وفرنـسية وغيرهـا بهـدف            .اقليميا وغربيا بهدف رفع الحصار    
فـي  . أمر اولمرت الجيش بأن يكون جاهزا لشن هجوم واسع النطاق وطويل االمـد             فقد   .اطالق الجندي 

  وفي نفس السياق   .ل الجندي حق شرعي وطبيعي السرائي     ةوقت اعلنت ليفني ان اللجوء الى القوة الستعاد       
دون استعادة صدقية اسرائيل وقدرتها على الردع،       ،   بإمكان تنفيذ خطة االنطواء     هجوم كيرم شالوم،   شكك

من االسرائيلي  الجيش   ومن ناحية أخرى طلب      .وجدد إثارة قضية الموقف من حماس ومكافحة االرهاب       
لى مصر، ونسب الى ضابط اسـرائيلي       تحسباً لتهريب الجندي ا   ،  القوات المصرية اغالق محور فيالدلفي    

 تـم   أنباء أشارت إلى أنـه     في ظل    ،كبير قوله ان احتجازه لدى تنظيمات اخرى هو امر ليس مرغوباً به           
  . تهريبه فعال
 ى ردا عل زهري سامي ابوحذر:  وكاالتنقال عنغزة  من ٢٧/٦/٢٠٠٦ القدس العربي وتناولت

  ماإذا عمليات المقاومة ستتوسعأن  وأكد. طينيشعب الفلسالتهديدات أولمرت من اي تصعيد ضد 
  .االسرائيليةتوسعت الجرائم 

أشارت ما :  وجدةغزة وفهيم الحامد مراسليها من عبدالقادر فارس عن ٢٧/٦/٢٠٠٦عكاظ وأضافت 
أن أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية فعلت كل أجهزتها وتقنياتها التجسسية وأدواتها من  ،المصادرإليه 

 تحديد المنطقة، ستقوم فرق تمونوهت أنه في حال  .لمنطقة التي يعتقد أن الجندي محتجز فيهالحصر ا
 إال أن محللين سياسيين استبعدوا .ستعادة الجنديالخاصة بعملية سريعة تستخدم بها وحدات جوية وبرية 

ل هذا حونجاح مثل هذا األمر بخاصة أن المقاومة الفلسطينية ترفض اإلفصاح عن أي معلومات 
في غضون ذلك، أوضحت  و.، كما أن طبيعة قطاع غزة المكتظ يمنع تنفيذ مثل هذا السيناريوالموضوع

قطاع سيكون الحل األخير الأن الحل المتمثل باغتيال شخصيات سياسية والتوغل في مناطق عميقة في 
 حصار إسرائيلى عن ما نقل أبو ردينة صحة، فقد نفى نبيل في الجانب اآلخرأما  .للجيش اإلسرائيلي

  وفي نفس السياق أكد. ارتأى البقاء في غزة لمتابعة الموقف الخطيرهمشيرا إلى أنمحمود عباس، ل
  .متوفرة عنه لديهم معلومات أوجندي ال عدم وجودالناطق اإلعالمي باسم ألوية الناصر 

 ، بأن هديداتاطالق الت  واصلتإلى أن إسرائيل: تل أبيب من ٢٧/٦/٢٠٠٦ الشرق األوسط ولفتت
في وقت هددت . هو ما سيحدث في حال لم يعد الجندي سالماكلمة النهاية حكومة حماس، بكل ما تعنيه 

 فيه فرنسا السلطة الفلسطينية في حال لم يفرج عن الجندي الذي يحمل جنسيتها، وأبلغت السلطة أنها لن
 على نفس الصعيد، .أي مكروهه ذا أصاب بالسياسة التضامنية نفسها إهاتستطيع االستمرار في التعامل مع

عملية هو تنظيم محلي ال مصادر في المخابـرات االسرائيليـة ان جيش االسالم، الذي شارك في أشارت
  .متطرف تابع مباشرة لتنظيم القاعدة العالمي

:  والقدس غزة من   ٢٧/٦/٢٠٠٦ القبس الكويتية     وأحمد عبد الفتاح مراسلي    عبد الرازق أبو جزر   وأشار  
أن هناك اتصاالت بينهم وبين قادة من الجنـاح العـسكري           ،  هآرتس نسبت إلى دبلوماسيين قولهم    إلى أن   
ذكرت اإلذاعـة   فيما  .  تحرير الجندي  هم أحمد الجعبري وأحمد الغندور، في محاولة القناع       ثلم،  لحماس

  . ثالثاإلسرائيلية أن أعضاء من وفد أمنى مصري أقاموا اتصاال مع محتجزي الجندي عبر طرف
اهـالي األسـرى    أن  : رام اهللا  مـن     احمد رمضان  عن مراسلها  نقال ٢٧/٦/٢٠٠٦المستقبل  وأوردت  
ـ         ، فيما  بمبادلة الجندي بأبنائهم   وان طالب يالفلسطيني  ان  ه شددت المجموعات الثالث التي اعلنت عـن خطف
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، فقد  االتصاالتيد  على صع و. تحرير سراح األسرى الفلسطينيين من النساء واالطفال هو الثمن إلطالقه         
فاروق الشرع، إذ ثمـة اعتقـاد       ، إضافة إلى    بشار االسد وتلك التي جرت بين محمود عباس       كان أهمها   

 ان مجموعة القسام التي شاركت في العمليـة تتلقـى   ،واسع يسود بين المراقبين في االراضي الفلسطينية    
ة اشارت الى ان مـشعل كـان يعلـم          وكانت مصادر إعالمية إسرائيلي    .تعليماتها حصراً من خالد مشعل    

وبحسب مصادر فلسطينية، فإن اسماعيل هنية يعـرف الجهـة           .تنفيذبالبالعملية وأنه أمر أحمد الجعبري      
 نقـاش   اوالتي تحتفظ بالجندي، لكنه ال يعرف مكانه، حيث رفضت مجموعة القسام ابالغـه بمكانـه،                

 .مصيره، بانتظار تعليمات مشعل
 عزيز الـدويك    إلى أن   : بيت لحم من رام اهللا و   ٢٧/٦/٢٠٠٦الحياة الجديدة     مراسل  نائل موسى  ولفتت
وأعرب عن أمله في ان تستلهم حكومـة اولمـرت           امس محتجزي الجندي الى الحفاظ على حياته،      دعا  

 بعد ان اعتبرها محصلة حتمية وردة فعل على ما تقترفه من جرائم وحصار              ،عمليةالالعبر والدروس من    
 ،وكشف النقاب عن اتصاالت حثيثة وتدخالت عربية ودولية النهـاء األزمـة           . لسطينيينالفوتجويع بحق   

من امكانيـة ان    وقلل في نفس السياق      . الفلسطيني لشعبل ان تقود الى توفير الحماية       مطالبا هذه الجهود  
 عن  النائبومن جهته طالب     .ذلكلكنه لم يستبعد    ،  تقوم حكومة االحتالل بتوجيه ضربة واسعة على غزة       

 الحكومة بإجراء الترتيبات القانونية والسياسية إلجراء تبادل لألسرى مع الجنـدي  ، عيسى قراقع  كتلة فتح 
. يجب االهتمام باألسرى الذين لم تنـصفهم المفاوضـات وال عمليـة الـسالم             أنه   منوها إلى . المختطف

دعـا   فيما   . واإلفراج عنهم  وتساءل عن الشعارات التي رفعتها القوى الفلسطينية حول االهتمام باألسرى         
  .لجندياليبرمان الى اختطاف اسماعيل هنية وأخذه رهينة كرد على أسر 

 أعلن، أنه لن يفاوض من أجـل إطـالق          أن أولمرت : غزة من   ٢٧/٦/٢٠٠٦سي ان ان    وأورد موقع   
ت مؤشر على رغبة الجماعا    وقال في كلمة موجهة للزعماء اليهود في القدس أن الهجوم          .سراح الجندي 

  .المتشددة في تدمير دولة إسرائيل
د مصدر مسؤول أن يأكت:  غزة من٢٧/٦/٢٠٠٦ الدستور  مراسلالدكتور حسن مي النورانيوذكر 

ج احرا عدمشرط عدم تعرض حياته للخطر و، إسرائيل باتت مستعدة لدفع ثمن مقابل اإلفراج عن الجندي
هناك توجها لدى مختلف اإلطراف الى تنفيذ واشار إلى أن . إسرائيل دوليا في مسألة الرد العسكري

 الناطق اإلعالمي باسم إال أن .عملية تبادل لألسرى بشكل سريع حتى ال تأخذ األمور منحى تصعيديا
  . عبر وساطة مصرية وعربيةفي هذا الشأنلجان المقاومة، نفى وجود مفاوضات 

لواليات المتحدة دعت اسرائيل  اأن: اف ب من واشنطن نقال عن ٢٧/٦/٢٠٠٦ الغد األردنية ونقلت
وقال المتحدث باسم الخارجية ان من مسؤولية السلطة  .والمسؤولين الفلسطينيين الى ضبط النفس

 إال أنه وفي . مع ليفني وعباسفي هذا الصددرايس تحادثت أن اعلن  كما .الفلسطينية وقف اعمال العنف
  .ليةتصعيد الفت هدد اولمرت بقتل خالد مشعل ردا على العم

 رايس حضت اسرائيل على اتاحة فرصة للدبلوماسية  أن٢٧/٦/٢٠٠٦ بي بي سي العربية وأوردت
اقامة سواتر ترابية تحسبا الجتياح اسرائيلي  الفلسطينيين بدأفيما  .للسعي لتحقيق االفراج عن الجندي

وسير . ونظمت فصائل فلسطينية مسلحة عملية وضع اسالك شائكة وغيرها من العوائق. محتمل
  .مسلحون، دوريات في الشوارع في وقت بلغ التوتر اعلى مراحله

،  مصادر في مكتب إسماعيل هنيةهقالتما : غزة من ٢٦/٦/٢٠٠٦ المركز الفلسطيني لإلعالم وأورد
 ه أنإلىوأشارت  . تلقى اتصاالً هاتفياً من بابا الفاتيكان جرى فيه بحث آخر التطورات األخيرةمن أنه
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أكد دعمه لمطالب الفلسطينيين في الحرية واالستقالل واستعادة ، الذي صاالً من عبد اهللا غول ات أيضاتلقى
  .الحقوق المشروعة، مؤكداً أنه  يتابع ما يجري في األراضي الفلسطينية

أبدى استغرابه إلى أن غازي حمد :  وكاالت نقال عنغزة من ٢٧/٦/٢٠٠٦ القدس الفلسطينية ونوهت
 في الوقت الذي ال يلقون باالً لعمليات االختطاف ،ى إطالق سراح الجندي األسيرمن تهافت العالم عل

  .التي تقوم بها إسرائيل لعشرة آالف فلسطيني في السجون اإلسرائيلية
أنه لن ، من  ناطق باسم جيش اإلسالمهأعلنإلى ما  : غزة والوكاالتمن  ٢٧/٦/٢٠٠٦ البيان وألمحت

أبدى تحفظه فيما يتعلق بالمعلومات  كما. ة ألي جهة عربية أو أوروبيةالجندي المختطف كهب يتم تسليم 
غياب تلك   استنكر ، إال انهبالوساطة المصرية من أجل حل األزمة، وعلى الرغم من ترحيبه التفصيلية

  .ل جمال أبو سمهدانةاواغتي،  سعدات الوساطات عند خطف احمد 
 ان  :القـدس المحتلـة    مراسـلها مـن       وديع عواودة  ن نقال ع  ٢٧/٦/٢٠٠٦ الخليج اإلماراتية    وجاء في 

الصحف اإلسرائيلية تجاوزت السياسيين في مطالبة الحكومة بلهجة ساخنة بالتهديد والوعيد بإغراق غزة             
 ان إسرائيل،   حيث ان خطف الجندي كبل الطرفين،       ،اكد المحرر العسكري في هآرتس    بينما  و .بالطوفان

عطاء االولوية للضوء االخضر للمـساعي الدبلوماسـية وللـضغوط          رغم تهديداتها المعلنة، مضطرة إل    
قنبلة موقوتة بجانب هنية ومـن دون        حماسل الجناح العسكري     وضع .بوساطة امريكا ومصر وغيرهما   

، الى تحاشي دخول غزة لكونها مستنقعاً خطيراً      معاريف دعا    المعلق السياسي ل   كما أن . استشارته المسبقة 
 الحكومة بالتفاوض   االسرائيلية، فقد طالبت  كتلة السالم    أما   . ومحاصرتها اقتصاديا  اقصفها جو ب واإلكتفاء

تتداوله وسائل اإلعالم    واعتبرت ما    . وليس مخطوفا  اأسيرأعتبرته  وفي بيان لها    . من أجل إعادة الجندي   
  .ا في استخدام المصطلحات صعبوالبيانات الرسمية تضليال

اإلعالن عن تشكيل   بحلوتس سعى إلى إخفاء فشله      أن   إلى: ٢٧/٦/٢٠٠٦ السفير    في حلمي موسى ونوه  
 الخشية التي تراكمت في عدد من الدوائر        هايعكس تشكيل حيث  . لجنة تحقيق برئاسة غيورا آيالند، للداللة     

وثمـة فـي    . اإلسرائيلية من العواقب التي ستنجم عن إخفاق الجيش اإلسرائيلي في عملية كيرم شـالوم             
 واحدا من اآلثار المحتملة للتحقيق هو سقوط رؤوس كبيرة في الجيش لـيس مـن                إسرائيل من يعتقد أن   

 .المستبعد أن يكون بينها قائد الجبهة الجنوبية
 تلقـوا إنـذاراً،     همعملية، أن في ال جرحى  الد شهادة أحد الجنود     يأكت: ٢٧/٦/٢٠٠٦ ٤٨ عرب   ونقل موقع 

  هـذه،  تكتسب أقواله  و .ن تخطيط لتنفيذ عملية   سبق وقوع العملية، بشأن نفق قام الفلسطينيون بحفره، وع        
  .أهمية بشأن الخالف الدائر بين الجيش وجهاز الشاباك حول اإلنذار

  
  اسرائيل لن تتفاوض الطالق سراح الجندي األسير : اولمرت .١٩٢

 ان إسرائيل لن تتردد في اتخاذ أكداولمرت  أن :القدس المحتلة من ٢٩/٦/٢٠٠٦ الدستور نشرت
في وأضاف ان اسرائيل لن تتفاوض مع من وصفهم بالمخربين  .قيق هذا الهدفخطوات صارمة لتح

  .سبيل ذلك
أن :  عن شموئيل طال مراسل اإلذاعـة اسـرائيلية        ٢٨/٦/٢٠٠٦مركز دراسات الشرق االوسط     ونقل  

أنها سوف تدفع ثمناً مؤلماً في حال أساءت إليـه، محمـالً            من  بيريتس حذر الجهات التي أسرت الجندي       
  .ة الفلسطينية كامل المسؤولية عن حياته واإلفراج عنهالسلط
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والد الجندي المخطوف أعلن، أنه بات أكثر قلقا        أن  : تل أبيب   من ٢٩/٦/٢٠٠٦الشرق األوسط    وذكرت
ودعا الحكومة الى الحذر واالمتنـاع      . بعد العملية العسكرية الكبرى في قطاع غزة، بدعوى فك أسر ابنه          

  .اليهود أو العربمن يصاب المزيد من البشر األبرياء ا عن أمله أال ، معربعن ارتكاب الحماقات
  

   وزيرا ونائبا ومسؤوال من حماس في الضفة الغربية٦٤اعتقال  .١٩٣
أقدمت قوات اإلحتالل اإلسرائيلي على اعتقال رئـيس المجلـس    : ٢٩/٦/٢٠٠٦ ٤٨عـرب   نشر موقع   

ب من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني،      التشريعي وثالثة وزراء في الحكومة الفلسطينية، وسبعة نوا       
عزيز الدويك بعد محاصرة عمارة جمزو فـي        .وجاء أن قوات اإلحتالل اعتقلت د      .وجميعهم من حماس  

كما اعتقلت قوات االحتالل في ساعة مبكّرة من فجر اليوم، وزيـر العمـل              .منطقة البالوع قرب رام اهللا    
وات اإلحتالل قامت باعتقال الوزير لشؤون القدس، خالد أبـو          كما علم أن ق    .الفلسطيني، محمد البرغوثي  

واعتقل النائبـان عـن كتلـة        .كما اعتقل الوزير نايف الرجوب، وزير األوقاف والشؤون الدينية        . عرفة
التغيير واالصالح خالد سعيد وخالد سليمان، الناطق بإسم حماس في المجلس، اضافة الى القياديين فـي                

شناق، وخالد الحاج الناطق بإسم الحركة في جنين، كما داهمـت منـزل الـسيد               حماس المحامي فاضل ب   
واعتقلت قوات االحتالل عضو المجلس     ،  وصفي قبها وزير شؤون األسرى غير أنه لم يتواجد في المكان          

وأفاد  .التشريعي عن مدينة القدس وائل الحسيني بعد اقتحام منزله في حي الضاحية شمال المدينة المقدسة              
يق النائب الحسيني، أن قوة كبيرة من جيش االحتالل اقتحمت منزل شقيقه وقامـت بتفجيـر أبـواب                  شق

وفي نبأ الحق اعتقلت قوات االحـتالل        .المنزل ودخلته عنوةً واقتادت النائب الحسيني إلى جهة مجهولة        
اعتقال النائب أنور   وفي مدينة بيت لحم تم       .أيضاً النائبين عن مدينة القدس أحمد عطوان ومحمد أبو طير         

ـ     .الزبون  ناصر عبد الجواد،  .ـرب جاء أن قوات اإلحتالل اعتقلت النائب د       ٤٨وفي نبأ وصل موقع عـ
وكذلك اقتحمت مدينة سلفيت عشرات المصفحات واآلليات التابعة لالحتالل، وقامـت باعتقـال األسـتاذ               

 .واقتادته إلى جهة غيـر معلومـة      إبراهيم سعادة أبو ماضي مدير مكتب التشريعي، في محافظة سلفيت،           
اعتقلـت قـوات     و .وما تزال حملة االعتقاالت مستمرة حتى كتابة هذه السطور، في محافظـة سـلفيت             

وأفاد مراسلنا، بأن قوات     .االحتالل فجر اليوم، عدداً من الوزراء بعد محاصرة عمارة سكنية في رام اهللا            
عمر عبد الرازق   .الوزراء وزير التربية والتعليم، ود    ناصر الدين الشاعر نائب رئيس      .االحتالل اعتقلت د  

وأفـاد  . وزير المالية، والسيد وصفي قبها وزير األسرى والمحررين، وسمير أبو عيشة وزير التخطيط            
  جيش االحتالل خرج إلى حملة االعتقاالت الواسعة هذه وهو يحمل أوامـر             أن   موقع هآرتس اإللكتروني

ائيليين بعد سلسلة من اإلجراءات أجرتها الشرطة االسرائيلية بالتعـاون          اعتقال موقعة من قبل قضاة اسر     
  .  مع النيابة االسرائيلية العامة

 اعلنت مسؤولة عسكرية ان الجيش االسرائيلي اعتقل :اف بنقالً عن  ٢٩/٦/٢٠٠٦الدستور وأضافت 
وقالت . في الضفة وزيرا ونائبا ورئيس بلدية ومسؤولين اخرين من حماس ٦٤ليل االربعاء الخميس 

 هذا االجراء اتخذ النه ثبت ان حماس ضالعة في االرهاب :المسؤولة التي رفضت الكشف عن اسمها ان
 ، ليس لدينا من خيار سوى الدفاع عن شعب اسرائيل:وتابعت هذه المسؤولة .ال سيما في هجوم االحد

الفراج عن الجندي االسرائيلي مضيفة ان اسرائيل ال تنوي استخدام كوادر حماس لمبادلتهم من اجل ا
 االسالميين الموقوفين سيحالون امام قضاة ونامل في ان يتم تمديد :واوضحت ان. الذي خطف االحد
 . حجزهم االحترازي
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وكانت مصادر فلسطينية اعلنت انه تم اعتقال وزير الشؤون االجتماعية فخري تركمان ووزير الحكم 
 . المحلي عيسى الجعبري

ؤالء الوزراء في فندق في رام اهللا كانوا يتواجدون فيه النهم ال يعيشون في المنطقة، واعتقل بعض ه
 . وقال ان الجيش االسرائيلي كبلهم وغطى وجوههم بعد اعتقالهم. حسب ما اعلن مسؤول امني في الفندق

في واعتبر نائب رئيس المجلس التشريعي احمد بحر، اليوم الخميس اعتقال اسرائيل لوزراء ونواب 
المجلس مؤامرة وحربا ضروسا على الحكومة والشرعية الفلسطينية محمال اسرائيل تداعيات هذا 

 منذ اللحظة االولى التي فازت حماس وشكلت الحكومة والحرب :وقال بحر لوكالة فرانس برس. االجرام
 . لفلسطينيةوتاتي هذه االعتقاالت لتعطيل الحكومة واالعتداء على الشرعية والديمقراطية ا. عليها

مصادر محلية أشارت إلى أن قوات كبيرة  أن القدسمن  ٢٩/٦/٢٠٠٦المركز الفلسطيني لإلعالم وذكر 
من جيش االحتالل تحاصر منزل النائب محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي، وتطالبه 

   .باالستسالم
 الطيب عبد الرحيم، أمين عـام        إلى أن  رام اهللا من   ٢٩/٦/٢٠٠٦وفا  -وكالة األنباء الفسطينية  وأشارت  
أدان بشدة قيام قوات االحتالل باعتقال مسؤولين فلسطينيين، بما فـيهم وزراء فـي الحكومـة                 الرئاسة،

ورفض عبد الرحيم، بشكل مطلق، كـل المبـررات التـي            .الفلسطينية، وأعضاء في المجلس التشريعي    
ووصف أمين عـام الرئاسـة، هـذا العمـل           .تتذرع بها الحكومة اإلسرائيلية العتقال هؤالء المسؤولين      

بالعدواني، وأن اعتقال وزراء وأعضاء مجلس تشريعي وبعض رؤساء بلديات، عمل غير معقـول وال               
متزن وال يدل على اإلطالق على أنه صادر عن جهة متوازنة تتصف بالحكمـة، ونطالـب بـاالفراج                  

كف عن هذه السياسة العدوانية الغاشمة التـي        وطالب عبد الرحيم، الحكومة اإلسرائيلية بال      .الفوري عنهم 
واختتم عبد الرحيم تـصريحه   .لن تؤدي إال إلى مزيد من اتساع دوامة العنف والفوضى وعدم االستقرار     

بأن العدوان على غزة وبعض المدن في الضفة واعتقال الوزراء وأعضاء التشريعي بشكل خاص، إنمـا                
  .يستهدف تدمير النظام السياسي الفلسطيني

  
  يستبيح غزة بتواطؤ أمريكياالحتالل  .١٩٤

صـادق   :فتحي صباح  و أسعد تلحمي  غزةوالناصرة  نقالً عن مراسليها في      ٢٩/٦/٢٠٠٦الحياة  نشرت  
وزير الدفاع عمير بيرتس على مواصلة العمليات العسكرية التي تحمل اسم أمطار الصيف والتي أكـدت                

 ليس لدى اسـرائيل     :وقال اولمرت انه   .ملية متدحرجة مصادر عسكرية انها ستستمر اياما وانها بمثابة ع       
نية العادة احتالل القطاع او البقاء فيه وان العملية العسكرية التي اقرها اول من امس وشنها الجيش فجر                  

 الى بيته   شاليطاعادة  : امس ليست نهاية المطاف، وسنضطر الى مواصلتها لتحقيق الهدف الرئيسي منها          
وشدد على ان اسرائيل غيـر معنيـة        . نت وستبقى عدم ترك جنودها في الميدان      الن سياسة اسرائيل كا   

بالمس بالفلسطينيين االبرياء، ومحمالً قادة حماس في غزة وسورية مسؤولية اضطرار الجيش االسرائيلي             
 جنوبي  شاليطواطلقت اسرائيل على اليوم االول من عدوانها اسم          .الى ضرب غزة وبنيتها التحتية المدنية     

، واعتبرت ما قامت به امس المرحلة االولى من الخطـة الكبـرى             ) بالعبرية الحاكم  شاليطوتعني كلمة   (
في المقابل، نقلت وسائل االعالم العبرية عن مسؤولين في الحكومة وآخرين عـسكريين              .امطار الصيف 

ندها سـيتم وقفهـا      وع شاليطانه لم يتم تحديد موعد النتهاء العملية العسكرية وان االمر مشروط باطالق             
وادرجـت وزيـرة     .ونقلت عن مصادر امنية ان لدى الجيش خططا كثيرة جاهزة فـي الـدرج             . فورا
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وقالت في بيان   . الخارجية تسيبي ليفني عملية امطار الصيف في سياق حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها             
ا الى الهجوم في تخومها ليل      وزعته وزارة الخارجية على العالم ان اسرائيل لن تسلم بواقع تعرض سكانه           

وقالت بعيـد اجتماعهـا بـوزير العـدل      . نهار، معتبرة خطف الجندي مسألة انسانية من الدرجة االولى        
األميركي ان الحكومة االسرائيلية مارست كل الوسائل المتاحة قبل ان تلجأ الى العسكرية العادة الجندي               

غوطاً بال هوادة على السلطة الفلسطينية ورئيـسها         لرغبتنا في ان يمارس المجتمع الدولي ض       :المخطوف
وأقرت مصادر امنية اسرائيلية ان الغرض من الهجوم العسكري الجديـد            .وعلى سورية الطالق الجندي   

الموضعي والمحدود بحجمه ليس اعادة الجندي المخطوف فحسب، انما ايضا ضرب البنى التحتية للذراع              
وذكرت الصحف العبرية ان اولمرت صادق       . االرهابي المنفلت  العسكرية لحماس لوقف مواصلة نشاطها    

 االربعاء في حضور وزير الدفاع وقادة المؤسـسة العـسكرية علـى             -في ساعة متقدمة من ليل الثلثاء       
عملية امطار الصيف بعدما لم تثمر جهود الوساطة الدولية، خصوصا المصرية والفرنسية، في اطـالق               

م يصادق على اقتراح قدمه عسكريون بقطع التيار الكهربائي عن القطاع           واضافت ان اولمرت ل   . الجندي
تحسباً لوفاة مرضى في المستشفيات، ما قد يمس بالجهود الديبلوماسية االسرائيلية المبذولة القناع العـالم               

وكتبت هآرتس ان الغرض من العملية هـو تجميـع اوراق            .بحق اسرائيل في الرد على خطف الجندي      
مواجهة حماس وممارسة ضغوط عسكرية على قادتها تؤدي في نهاية االمـر الـى تـسوية          مساومة في   

وزادت ان المراحل المقبلة من العملية ستـشمل   .تقضي باطالق الجندي في مقابل وقف اسرائيل عدوانها       
وذكـرت   .بتر القطاع الى ثالثة اجزاء وتشديد الحصار البحري والجوي ومنع دخول المؤن والبـضائع             

ت احرونوت ان المرحلة الثالثة من أمطار الصيف ستشمل سلسلة عمليات اغتيال ضد قادة حماس،               يديعو
ونقلت عن بيرتس قوله إن العملية سـتكون مؤلمـة          . وفي مقدمهم مشعل ورئيس الحكومة اسماعيل هنية      

اطلقهـا  وكتب اليكس فيشمان ان العملية العسكرية التـي          .ومتواصلة وان وقفها بيد الفلسطينيين وحدهم     
الجيش امس ليست سوى رسالة الى قادة حماس وان العملية المدوية المفترض ان تحدث صدمة وتـزرع   
الدمار والقتل وتعيد السرائيل عنصر الردع لم تبدأ بعد تفادياً لتعريض حياة الجنـدي المخطـوف الـى                  

 منه ورقة مساومة في     وزاد انه ليس مستبعداً ان تحاول اسرائيل خطف احد قياديي حماس لتجعل           . الخطر
  .التفاوض من اجل اطالق الجندي

واصلت قوات االحتالل االسرائيلي نهار امس قصف المناطق الجنوبية الشرقية والشرقية مـن             بالمقابل،  
مدينة رفح بقذائف المدفعية، وشن غارات جوية على مناطق اخرى في قطاع غزة، بعد ليلة لـم يـتمكن                   

وقـصفت  . ن فلسطيني من النوم بسبب غارات جوية حقيقية ووهميـة         فيها اكثر من مليون ونصف مليو     
 ومروحيات اباتشي القطاع بعشرات الصواريخ والقذائف ضمن عملية عسكرية واسـعة            ١٦طائرات اف   

ولم تسفر العملية االسـرائيلية عـن        .النطاق اطلقت عليها قوات االحتالل االسرائيلي اسم امطار الصيف        
قطـاع فـي    الينيين حتى االن بعد ما تركز القصف على البنى التحتية في            وقوع شهداء او جرحى فلسط    

وشـن الطيـران الحربـي      .  االربعـاء  -المرحلة االولى من العملية التي بدأت عند منتصف ليل الثلثاء           
االسرائيلي غارتين حقيقيتين على اهداف فلسطينية بعد ظهر امس، وعشرات الغـارات الوهميـة التـي                

 بها حاجز الصوت ما يحدث انفجـارات هائلـة تـصم اآلذان وتهـز منـازل                 ١٦تخترق طائرات اف    
اما الغارة  . واستهدفت الغارة االولى موقع تدريب تابع لكتائب القسام       . الفلسطينيين بقوة تشبه قوة الزلزال    

الثانية فاستهدفت منزالً في قرية الشوكة الواقعة شرق رفح، في حين ادعت اسـرائيل انهـا اسـتهدفت                  
ويبدو ان اسرائيل تراهن على ان تؤدي عمليات القصف واستعراض           .ا لتصنيع الصواريخ المحلية   مصنع
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القوة والترهيب الى ارغام الخاطفين على نقل الجندي من مكان الى اخر في وقت استنفرت فيـه مئـات                   
 حال حصلت   وفي. العمالء والمتعاونين الفلسطينيين للبحث عن المكان الذي يحتجز فيه المسلحون الجندي          

اسرائيل على معلومات استخبارية حول مكان احتجازه، فان من المتوقع ان تجتاح المنطقة بقوات كبيـرة               
لكن المفاجأة غير السارة التي تنتظرها قد تتمثل في اقدام الخاطفين في هذه الحـال علـى قتـل                   . وفجأة

  .الجندي الذي تسعى اسرائيل الستعادته حيا وليس ميتا
النـاطق  أن  بيروت   ومن   رائد الفي  نقالً عن مراسلها في غزة       ٢٩/٦/٢٠٠٦ اإلماراتية   الخليجوذكرت  

حمل االحتالل أي تبعات لعمليته العسكرية في القطاع بما فيها تعريض حياة الجنـدي               باسم كتائب القسام  
ف وحذر االحتالل من مغبة قصف المدن والمخيمات الفلسطينية، وقال إن أي بيت يقـص             . األسير للخطر 

  .قد يكون الجندي األسير فيه، وعندها على إسرائيل أن تبحث عن رفاته في غزة
واعتبر ان العدوان الجديد على الفلـسطينيين    . اميل لحود االجتياح االسرائيلي لقطاع غزة     من جانبه، دان    

  .ليةيكشف عن حقيقة اسرائيل القائمة على العنف والظلم وانتهاك المواثيق واألعراف والقوانين الدو
 صـرح مـسؤول     :برهوم جرايسي نقالً عن مراسلها في الناصرة       ٢٩/٦/٢٠٠٦الغد األردنية   وأضافت  

سياسي اسرائيلي لوسائل اعالم اسرائيلية، بأن العملية العسكرية هي بداية حملة واسعة، وهذه المرحلـة               
ا، الى جانب عمليـات     األولى ضمن سلسلة عمليات مستقبلية ومن بينها تقسيم القطاع، كما كنا نفعل سابق            

مـن جهـة    .أخرى بهدف زيادة الضغط على السلطة الفلسطينية والجهات التي تحتجز الجندي المختطف         
أخرى فقد رأى الصحفيان االسرائيليان، آفي سخاروف وعاموس هارئيل، في مقال مشترك لهمـا فـي                

جندي قد استنفدت نفـسها،      إن اسرائيل بدأت ترى ان الجهود الدبلوماسية الطالق سراح ال          :هآرتس أمس 
بداية فإن العملية ستتركز في المناطق المفتوحة فـي         : وقاال .ولهذا فإن اسرائيل اتخذت اآلن مسار القوة      

القطاع، ومن ثم تبدأ عملية تدريجية لتوسيع نطاق العملية، في حين يكون في مركز االهتمام تقليص اكثر                 
لية ايضا، الى خلق صعوبات امام محاولـة محتملـة          ما يمكن من خطر على حياة الجندي، وتهدف العم        

ويقول المحلل العسكري في يـديعوت احرنـوت         .لتهريب المختطف الى مصر ومن هناك الى السودان       
 الجيش يتحدث عن جبي ثمن مؤلم لالرهاب الفلسطيني في غزة، فالعملية الكبيرة تبدو              :ألكس فيشمان، إن  

ن الفلسطينيين، واشتباكات برية، وفصل مناطق عن بعـضها         وكأنها خطة عسكرية لقتل عشرات المسلحي     
في غزة، وقد يصل األمر الى عمليات تمشيط من بيت الى آخر، والعمل على ضرب القدرة على اطالق                  
قذائف القسام، ومقابل كل هذا اغتيال قادة الذراعين العسكري والسياسي لحماس، كونهما وجهين لعملـة               

  .واحدة
واصلت الطائرات الحربية اإلسرائيلية    : وكاالتنقالً عن ال   ٢٩/٦/٢٠٠٦الفلسطينية  األيام  كتب مندوبو   و

الليلة الماضية وفجر اليوم، قصفها للعديد من المواقع الفلسطينية، حيـث قـصفت الطـائرات الحربيـة                 
ثالث طرق رئيسية في جنوب قطاع غزة، فيما أعلنت مـصادر أمنيـة             ) الخميس(اإلسرائيلية فجر اليوم    

قطاع، فيما يبدو أنه اسـتعداد  لينية امس، أن حشوداً عسكرية ضخمة شوهدت على الحدود الشمالية ل فلسط
في الوقت ذاته، قالت قنوات التلفزة اإلسرائيلية، إن الطائرات اإلسـرائيلية            .قطاعالالجتياح منطقة شمال    

 يلحـق بهـم أذى مـن    وزعت منشورات تطالب فيها سكان بلدتي بيت الهيا وبيت حانون بالمغادرة لئال    
كما أفاد شهود عيان، فجر اليوم، أن قصفا اسرائيليا استهدف ملعبـاً رياضـياً داخـل                 .االجتياح المقرر 

وافاد مصدر أمني وشهود عيان امس، بأن طائرة اسرائيلية نفـذت            .الجامعة اإلسالمية غرب مدينة غزة    
ة استهدفت منزالً يعود الى زكـي       واوضح مصدر امني لفرانس برس ان الغار       .غارات على خان يونس   
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من جهة ثانية، افاد مصدر امني وشهود عيـان فلـسطينيون            .الدرديسي احد قادة حماس في خان يونس      
وأفاد شـهود  . امس، بان عددا من الدبابات االسرائيلية توغلت لمسافة محدودة قرب معبر صوفا في رفح          

قطاع استعدادا ألي اجتياح    الية في مناطق شمال     عيان بان رجال المقاومة وضعوا عشرات السواتر التراب       
محتمل، موضحة انهم يقومون في الليل بزرع عبوات ناسفة في الطرق التي يمكن ان تسلكها الـدبابات                 

  . اإلسرائيلية
 وضع في حالة تأهب على الحدود        االسرائيلي الجيشأن  : ٢٩/٦/٢٠٠٦ السفير    في حلمي موسى وكتب  

يشيا حزب اهللا او منظمات اخرى الى التصعيد عبر تنفيـذ هجمـات فـي               مع لبنان خشية ان تسعى ميل     
 من احتمال تورط إسرائيل وتكرار المشهد       ر العديد من المعلقين،    حذ على نفس الصعيد  . المنطقة الحدودية 

. يرد أنصار الحكومة بأن الهجوم الدائر حذر جدا وهو يأخذ كل عبر لبنان فـي االعتبـار                فيما  اللبناني،  
ن إسرائيل تحاول الظهور بمظهر من يتصرف بطول نفس وهـي تحـذر الفلـسطينيين عبـر                 ولهذا فإ 

 .منشورات وتفجيرات وتظل توحي بأنها جاهزة للتراجع عن الخطة في كل وقت
  أعتبر محمود عباس إلى أن   : رام اهللا  من   ٢٩/٦/٢٠٠٦ االتحاد االماراتية     مراسلة تغريد سعادة وأشارت  

 وطالب اإلدارة األميركية وأعضاء     .ماعياً للشعب الفلسطيني وجريمة إنسانية    عقاباً ج ،  العدوان على غزة  
دعا الى عقد اجتماع عاجل للجنة التنفيذية لمنظمـة         كما  . الرباعية الدولية بسرعة التدخل لوقف التدهور     

عر  اتهم ناصر الشا   ومن جهته  .لوقف العدوان 'لتدارس إمكانية التوجه الى مجلس األمن الدولي        ،  التحرير
أن الهدف هـو تـدمير البنيـة        وأعتبر   ،الهجوم بأنه عدوان نازي وجريمة حرب ضد الشعب الفلسطيني        

ستخـسر مـن وراء هـذه       هي التي    أن إسرائيل    فقد أكد  ،غازي حمد أما  . التحتية وليس إطالق األسير   
ية ودولية   وكشف عن وجود سلسلة من الجهود الدبلوماسية واالتصاالت الحثيثة مع أطراف عرب            .العملية
  .زمةاأللحل 

ن االتصاالت مع أ من ياسر عبد ربه به صرح ما : رام اهللا من ٢٩/٦/٢٠٠٦ القدس العربي وجاء في
 تمنوا إال أنهماالمريكيين فشلت لوقف العدوان االسرائيلي، وانهم رفضوا االستجابة للمطالب الفلسطينية، 

 طالبوا  الذينم تلقوا نفس الرد من االوروبيينانهبواضاف  .علي االسرائيليين عدم المساس بالمدنيين
   . االسرائيليين بدون اي شروطىالحكومة الفلسطينية باإلفراج عن األسر

دعا مؤسسات المجتمع  ناصر الدين الشاعرأن : ترام اهللا والوكاال من ٢٩/٦/٢٠٠٦ البيان وأضافت
فاتيكان للتحرك العاجل للحفاظ على الدولي والمجموعة الدولية والقادة العرب والجامعة العربية وال

  .المدنيين الفلسطينيين الذين يتعرضون لحرب ابادة ضدهم
الخارجية الفلسطينية طالبت بعقد جلسة طارئة      أن   :٢٨/٦/٢٠٠٦ ٤٨ عرب    مراسلة ألفت حداد وذكرت  

سراع عمرو موسى، باإل   كما طالبت    .لمجلس األمن لمناقشة األوضاع المتدهورة في األراضي الفلسطينية       
 لعقد جلسة فورية طارئة لتـدارس الوضـع الـراهن والخـروج              العربية في دعوة مجلس جامعة الدول    

بقرارات تكفل المحافظة على التهدئة التي قد تتيح المجال أمام الشروع بالعمل الجاد إليجاد حـل عـادل                  
   .وشامل للقضية الفلسطينية

المتحدث على لسان  أعلنتواشنطن لى أن إ: جدة من ٢٩/٦/٢٠٠٦ عكاظ  مراسلفهيم الحامدونوه 
 محملة ،تأييدها للهجوم معتبرة ان السرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، الرسمي باسم البيت األبيض
عن اسفه لهذا الموقف دفع هنية  مما  .دعا اسرائيل الى ضبط النفسإال أنه حماس مسؤولية التصعيد، 

 معاناة مليون ونصف المليون مدني فلسطيني، ودعا الذي يعطي الضوء األخضر للعدوان ويتجاهل
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اسرائيل الى وقف الهجوم حتى ال تزيد األمور تعقيداً معرباً عن امله في انتهاء قضية الجندي المخطوف 
 دعا كل من مجلس التعاون الخليجي ومنظمة المؤتمر االسالمي وعلى نفس الصعيد. بالشكل المناسب

 لوضع حد للهجوم االسرائيلي وحذرا من تصعيد التوتر في الشرق امس الى تدخل اللجنة الرباعية
   .األوسط
جماعة  أن : ومن القاهرةعمان مراسلها في  تيسير النعيمات نقال عن٢٩/٦/٢٠٠٦ الدستور وأوردت

 العدوان الصهيوني الغاشم والحملة الصهيونية وااالخوان المسلمين وحزب جبهة العمل االسالمي ادان
وناشدت جماعة االخوان المسلمين في نداء لها أبناء األمة جميعاً أن  .بشعة على قطاع غزةالتدميرية ال

يقفوا مع شعب فلسطين الذي يتعرض لجريمة استئصال تستهدف تهجيره، وبخاصة بعد محاصرته 
 .الظالمة التي بلغت حداً ال يطاق

على قطاع غزة ،   وقف العدوانبدأت جامعة الدول العربية تحركا دبلوماسيا سريعا بهدفومن جهتها 
حيث أجرى عمرو موسى سلسة من االتصاالت مع عدد من األطراف الدولية المعنية من أجل تدارك 

 التدخل ه منالبا أجرى اتصاالت مع انان طموسىوذكر المتحدث الرسمي للجامعة أن . الوضع المتأزم
 ئه إلى اإلدارة األمريكية خالل لقا الطلبفس نكما وجه ،السريع من قبل األمم المتحدة لوقف هذا العدوان

متصل، خصص مجلس الشعب المصري جلسته المسائية أمس لمناقشة  وعلى صعيد .مع ديفيد ولش
مجلس بيانا اعربت فيه عن قلقها مما يحدث الاألوضاع في فلسطين، وأصدرت كتلة النواب المسلمين في 

ودعت كتلة الحكومة  . والعربي واصفا إياه بالمخزيوانتقد الموقف الدولي. على األراضي الفلسطينية
المصرية باتخاذ خطوات عاجلة لسحب السفير المصري من تل أبيب وطرد السفير االسرائيلي من 

 .القاهرة
الهـدف  إلى ما صرح به أحمد الطيبـي، مـن أن           : تل أبيب  من   ٢٩/٦/٢٠٠٦ الشرق األوسط    ولفتت

هيبة الجيش  ، بعد أن تزعزعت     هو الحفاظ على عنجهية الجنراالت     االسرائيلية،الحقيقي من وراء العملية     
  .بالعملية العسكرية الفلسطينية الجريئة

  
  إسرائيل تبحث عن مدبري الوهم المتبدد .١٩٥

الهجوم اإلسـرائيلي علـى غـزة ال        ان  مصادر فلسطينية وإسرائيلية    ذكرت  :  مصطفى الصواف  ، غزة
 مـن   ٣يسعى أيضا لجمع معلومات تفيد في التوصل إلى         ، بل و  شاليطيستهدف فقط تحرير الجندي جلعاد      

القادة الثالثة هـم    و. عملية التي أسر خاللها الجندي    الالقادة العسكريين لفصائل المقاومة التي شاركت في        
أحمد الجعبري الرجل الثاني في كتائب القسام، ومحمد السنوار، قائد القسام في منطقـة خـان يـونس،                  

لسابق في ألوية الناصر صالح الدين والذي يعتقد أنـه مؤسـس وقائـد جـيش                وممتاز دغمش القيادي ا   
  . اإلسالم

  ٢/٧/٢٠٠٦اسالم اون الين 
  

    شاليطبيرتس يدعو إلى التفاوض مع سوريا مقابل مساعدتها على إطالق  .١٩٦
دعا بيرتس عبر وسيط أوروبي األسد إلى لعب دور إيجابي لتحرير الجندي             : آمال شحادة  ،القدس المحتلة 

وقال إن خطوة كهذه ستـسهم فـي فـتح بـاب            . بالضغط على قيادة حماس في دمشق     ،  األسير في غزة  
بمحاولة التخفيف مـن     مبادرةال على   رد  االسرائيلية حكومةالديوان رئيس    إال أن    .المفاوضات مع سوريا  
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مـا  ذا  إأن سـوريا      بـالقول،   مصادر من مكتب أولمرت    عقبتو .أهمية بيرتس وتأثيره في اتخاذ القرار     
إال ان الطريق ال يـزال بعيـدا عـن           هذا سيحسن المزاج االسرائيلي،      الجندي، فإن ساعدت في تحرير    

  .الشروع في مسيرة سياسية
  ٤/١١/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية 

  
   مقابل شاليط أنا على استعداد لإلفراج عن أسرى كثيرين: أولمرت .١٩٧

لمرت، عن القضايا الساخنة وتطرق إلى في مقابلة مع صحيفتي واشنطن بوست ونيوز ويك، تحدث أو
  .الشأن الفلسطيني والعربي والخطة النووية اإليرانية وعالقته مع الواليات المتحدة بإسهاب

وسئل أولمرت إن كان على استعداد إلطالق سراح قيادات فتح في الضفة الغربية المحتجزين في 
أوضحت قبل : راح كثير من األسرى وأضافالسجون اإلسرائيلية، وقال أنه سيكون مستعدا إلطالق س

لهذا الهدف أنا على استعداد لإلفراج عن أسرى : مدة أنني أتوق إلى فتح حوار مع ابو مازن وأضاف
موقف حماس المتصلب يمنع إطالق سراح األسرى، ألنهم يرفضون إعادة الجندي المختطف . كثيرين
 .شاليطغلعاد 

  ١٢/١١/٢٠٠٦ ٤٨عرب 
  
  

  ليط يعيد فتح باب المفاوضاتاإطالق ش:  وبيرتسزبيري .١٩٨
ازالة االنطبـاع   "، وعمير بيرتس على ما سمياه       زحرص الوزيران شمعون بيري   :  نظير مجلي  ،تل أبيب 

، وأكدا  " الفلسطينية قرار مقاطعة حكومة الوحدة   بالخاطئ بأن حكومة اسرائيل تبث رسالة سلبية الى العالم          
 أن رجل سالم مثل محمود عباس، يتولى منصب الرئيس          على ان فرص السالم ما زالت قائمة خصوصا       

، الذي كان يتكلم أمام     زوقال بيري  .وأوضحا ان أبو مازن يعتبر شريكا حيويا في عملية السالم         . الفلسطيني
أعضاء الكنيست من كتلة حزبه كديما، ان أكثر ما يضايقه في برنامج الحكومة الفلسطينية هـو اعطـاء                  

منذ متى تقرر حكومة أن تدير مقاومة؟ فالمقاومـة         ": وتساءل. ب عن التأييد لها   شرعية للمقاومة واالعرا  
ولكن الحكومـات ال    . هي شأن التنظيمات والحركات القومية وفي بعض األحيان تكون حرب عصابات          

والحكومات تبحث عن السالم الـذي يـوفر        . انها تناضل وتقاتل وتبحث عن سبيل يتيح لها التأثير        . تقاوم
  ."اء وازدهارا يجعال الدولة مهمة وثمينة وتستحق من يدافع عنهاللشعب رخ

وقال . أما وزير الدفاع بيرتس فاعتبر ان السبيل الستئناف المفاوضات هو في اطالق سراح جلعاد شليط              
ان اطالق سراحه سيؤدي الى تغيير في توجه الحكومة االسرائيلية قد يفضي الـى اسـتئناف المـسيرة                  

تس على التأكيد ان اسرائيل تجري االستعدادات المكثفة لمواجهة حرب على جميع            وحرص بير . السلمية
ولكنه أضاف ان هذه الحرب ليست حتميـة        . الجبهات، من ايران وحزب اهللا وحتى سورية والفلسطينيين       

وانه ما زال مقتنعا بأن الذين تحدثوا عن حرب حتمية في الصيف المقبل في الشمال ال يملكون معلومات                  
قة وانه شخصيا، باالستناد الى تخمينات وتقديرات ومعلومات األجهزة األمنية، ال يعتقد ان حربا كهذه               دقي

  . ستنشب بالضرورة
  ٢١/٣/٢٠٠٧الشرق األوسط 
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  إسرائيل ترفض إطالق سراح أسرى الداخل السياسيين .١٩٩
من األسرى  أن حركة حماس طالبت إسرائيل بإطالق سراح العشرات         " يديعوت أحرونوت "كتبت صحيفة   

وبحسب الصحيفة فقد اتضح أن هنـاك عـدداً          .السياسيين من الداخل، مقابل إطالق سراح غلعاد شاليط       
بارزاً من أسرى الداخل السياسيين باإلضافة إلى األسرى المقدسيين ضمن قائمة األسرى الذين تطالـب               

اً، ممن يفتـرض أن يـتم    أسير٣٥٠وعلم أن القائمة تضم    .حماس بإطالق سراحهم مقابل الجندي شاليط     
أما المرحلـة   . إطالق سراحهم في المرحلة األولى، في االتفاق الذي بين حماس وإسرائيل بوساطة مصر            

وأضافت الصحيفة،   . أسير، لم يتم إبالغ إسرائيل بأسمائهم بعد       ١٠٠الثانية فتتألف، بحسب الصحيفة، من      
ئيل أوضحت أنها ال تنوي إجراء مفاوضـات        نقالً عن مصادر أمنية ال تشارك في المفاوضات، أن إسرا         

وبحسب المـصادر    .حول إطالق سراح أسرى فلسطينيين من الداخل، ممن يحملون المواطنة اإلسرائيلية          
األمنية ذاتها، فإن اشتمال قائمة حماس على أسماء أسرى من الداخل ليس من باب الصدفة، وإنمـا ألن                  

الد، لكي تثبت لهم بأنها ال تتنكر لنضالهم ولن تتـركهم           حماس تحاول إظهار التضامن مع العرب في الب       
كما أضافت أن حماس تحاول من خالل ذلك أن تظهر بصورة قائـدة النـضال               . في السجون اإلسرائيلية  

الفلسطيني الشامل لتحرير كل األراضي الفلسطينية المحتلة، وبضمنها األراضي الواقعـة داخـل الخـط               
 . فيه الفلسطينيون في الداخل أيضاً، على حد قول المـصادر ذاتهـا            األخضر، وهو النضال الذي يشارك    

. وتابعت الصحيفة أنه منذ تسليم قائمة األسرى إلسرائيل لم يحصل أي تقدم في المفاوضات مع حمـاس                
وأشارت إلـى أن    . كما أن إسرائيل لم تتطرق إلى قائمة أسماء األسرى اآلخرين، من غير أسرى الداخل             

ود أولمرت، كان قد التقى والدي الجندي شاليط وأبلغهما بأن صفقة تبـادل األسـرى          رئيس الحكومة، إيه  
  ..عالقة

  ٢١/٥/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  

  شاليطصفقة  إلكمال إلى غزةتطالب مصر بعودة وفدها األمني " إسرائيل" .٢٠٠
السابق عوفر دكل مـسؤول     ) شين بيت ( أن نائب رئيس جهاز   " الحياة"علمت  :  جيهان الحسيني  -القاهرة  
قالـت   . زار القاهرة في مطلع االسبوع الجاري والتقى مـسؤولين مـصريين           شاليط صفقة غلعاد    ملف

دكل طلب من المسؤولين المصريين إعادة الوفد األمني المـصري الـى            "إن  " الحياة"مصادر مطلعة لـ    
واوضحت المصادر أن دكل اعتبر ان غيـاب الوفـد األمنـي            . غزة الستئناف دوره كوسيط في الصفقة     

صري خسارة لهذه الصفقة خصوصاً في ضوء الجهود التي بذلت وما تم تحقيقه من انجازات على هذا                الم
الصعيد، الفتاً الى أن المسؤولين المصريين أكدوا له أن الوفد األمني لن يعود الى غزة قبل عودة األمور                  

 أهمية بالنسبة الى مصر     على القطاع وان هذه المسألة أكثر     " حماس"الى ما كانت عليه سابقاً قبل سيطرة        
  .شاليطمن البحث في جهود الوساطة من اجل اطالق سراح 

  ١٠/٨/٢٠٠٧الحياة 
  

  ترفض" حماس"و.. شاليط يدعو إلى إطالق البرغوثي مقابل بن اليعيزر .٢٠١
دعا وزير البنى التحتية اإلسرائيلي بنيـامين    :  من الناصرة   أسعد تلحمي   عن ٢٦/٩/٢٠٠٧الحياة  ذكرت  

األمـل  " بصفته   "فتح" القيادي في    حكومة إلى النظر في إمكان اإلفراج عن مروان البرغوثي        بن اليعيزر ال  
المتبقي لتحقيق اختراق سياسي بين إسرائيل والفلسطينيين، والورقة األكثر ضماناً لإلفراج عـن             " الوحيد



  

  

 
 

  

            ١٣٨ص                                                   ١٧/١٠/٢٠١١ االثنين :التاريخ

في " ع األقوى الضل" البرغوثي   أليعيزرواعتبر   .شاليطالجندي اإلسرائيلي المخطوف في قطاع غزة غلعاد        
المتشكل بضلعيه اآلخرين من رئيس السلطة الفلـسطينية محمـود عبـاس ورئـيس              " المثلث الفلسطيني "

بتقديري سيكون البرغوثي الزعيم المقبل للفلسطينيين وال يجب        : "وأضاف. حكومته الدكتور سالم فياض   
يق الصهيونية، بل إنه قاتل،     ال أقول إن البرغوثي صد    : "وزاد ".أن نفزع من اإلفراج عنه والتفاوض معه      

وإذا كنا نسمح لمختلف القتلة بدخول أراضي السلطة        ... عرفات كان أكبر القتلة وفاوضناه    ) الرئيس(لكن  
  ".وكأن شيئاً لم يحدث، أال يمكننا الحديث عن اإلفراج عن البرغوثي؟

 الربط بـين    أمس فكرة " حماس"رفضت حركة   : غزةمن  رائد الفي    عن ٢٦/٩/٢٠٠٧ األخبار   وأضافت
تريد التهرب من مـسؤولية اطـالق       "تحرير البرغوثي، وبين اطالق شاليط، متهمة دولة االحتالل بأنها          

، وال سيما أن قائمة األسرى الذين من المفترض أن تطلقهم تل أبيب تقلّصت فجـأة                "األسرى الفلسطينيين 
ل يريـد خلـط الملفـات       االحـتال "، فوزي برهـوم، إن      "حماس"وقال المتحدث باسم     .٨٧ إلى   ٩٠من  

ـ    "والمسارات إطالق كل األسرى الفلسطينيين وعلى رأسهم األسير المناضـل مـروان           "، إال أنه رحب ب
غير أن برهوم رهن ملف شاليط بموافقة إسرائيل على قائمة األسرى الفلسطينيين التي قدمتها              ". البرغوثي

  .للجانب المصري الذي رفعها بدوره إلى حكومة االحتالل
  
  
  

 ن ماليين دوالر لمن يزوده بمعلومات عن أسرى ومفقودين اسرائيليي١٠الموساد يرصد  .٢٠٢
  تلقى مكتب الشرق في العاصمة األردنية عمان رسالة من مصدر يبدو أنه تابع لجهـة أمنيـة                   -عمان  

مضمون الرسالة يبلغ عن رصـد      . اسرائيلية، نرجح أن تكون الموساد، وذلك بواسطة البريد اإللكتروني        
جائزة قيمتها عشرة ماليين دوالر لكل من يقدم أية معلومة موثوق بها تفضي إلى كـشف النقـاب عـن                    

". .وب، أو الجندي المفقود غاي خيفر     مصير الطيار اإلسرائيلي رون أراد، أو مفقودي معركة سلطان يعق         
 ."كل اتصال بالمؤسسة يحظى بالسرية التامة"وتتعهد الرسالة بأن 

  ١٠/١٠/٢٠٠٧الشرق القطرية 
  

  شاليطرسالة إسرائيلية إلى مبارك تتناول اإلفراج عن  .٢٠٣
وزير اإلسرائيلي إلياهو إليشوي الرئيس حسني مبارك رسالة من رجـل           السلم  :  محمد الشاذلي  -القاهرة  

 شـاليط الدين اليهودي أوفاديا يوسف تطرقت إلى جهود مبارك للمساعدة في إطالق سراح الجندي جلعاد               
يرى أهمية إجراء السالم بين     ) شاس(وأوضح إليشوي أن حزبه      ".حزب اهللا "ئيليين لدى   واألسيرين اإلسرا 

الفلسطينيين أنفسهم حتى يمكن تحقيق تقدم في المفاوضات مع اإلسرائيليين ألنه من الصعب تحقيق ذلـك                
نيين وعن مدى استعداد اسرائيل لقبول وضع جدول زمني للمفاوضات مع الفلسطي           .قبل اتفاق الفلسطينيين  

  إن وضع جدول زمني للمفاوضات يمكن أن يكون معوقاً لتلـك           : "بعد مؤتمر الخريف للسالم قال إليشوي     
وبدأت الجامعة العربية مشاورات لعقد اجتمـاع   ".المفاوضات ويؤدي لإلضرار بها وبإمكانية إحداث تقدم     

  .قف تجاه المؤتمر الدوليلوزراء خارجية لجنة مبادرة السالم العربية بهدف زيادة التنسيق في الموا
  ١٠/١٠/٢٠٠٧الحياة 
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  طتعترف بفشلها مخابراتياً السترجاع شالي" إسرائيل" .٢٠٤
العضو في الحكومة األمنيـة المـصغرة     "اإلسرائيلي"أقر رئيس الشاباك  األسبق والوزير        )آي. بي. يو(

 األسير في قطـاع غـزة       عامي أيالون بأن فشالً مخابراتياً يمنع تنفيذ عملية عسكرية السترجاع الجندي          
بسبب  "أمس إنه    "سبت الثقافة "عن ايالون قوله خالل برنامج      "إسرائيلية"ونقلت وسائل إعالم     .شاليطجلعاد  

ال يوجد معلومات مخابراتية    "واضاف أنه    ".شاليطفشل مخابراتي ال يمكن تنفيذ عملية عسكرية الستعادة         
ن فشل مخابراتي، وأجهزة المخابرات لم تنجح في الحصول         كافية لتنفيذ عملية كهذه وهذه الحقيقة نابعة م       

  ".    على معلومات كافية بهذا الخصوص
  ٢٣/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  ترقية الجندي المأسور في غزة جلعاد شاليط إلى درجة رقيب أول .٢٠٥

سـرائيلي  ترفيع الرتبة العـسكرية للجنـدي اإل      ، أمس الخميس ، قررت رئاسة هيئة األركان اإلسرائيلية    
أن شاليط رقي إلى درجة     " يديعوت  "وبينت صحيفة    .جلعاد شاليط   ، المأسور لدى فصائل المقاومة بغزة      

  ".شاليط"ويأتي هذا القرار بعد يومٍ واحد من تأكيد أولمرت أنه قلبه يعتصر على حياة الجندي ، رقيب أول
  ٤/٤/٢٠٠٨شبكة فلسطين اليوم اإلخبارية 

  
  

  اف بإسرائيل وإطالق سراح شاليط يحول حماس من عدو إلى شريكاالعتر: سشبيبة ميرت .٢٠٦
دعت شبيبة حزب ميرتس اليساري اإلسرائيلي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس           :  د ب أ   -تل ابيب   

خالد مشعل إلى االعتراف بإسرائيل وإطالق سراح جلعاد شاليط ، مشيرين الـى ان هـاتين الخطـوتين           
  . لى شريكإ" عدو"ستحول حركة حماس من 

وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية أن مجموعة من شبان الحزب سلموا الرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر              
وطبقا لإلذاعة  . رسالة خالل لقائهم به طالبوه بتسليمها لمشعل خالل اجتماعه به في دمشق الجمعة المقبل             

ثيرا عندما قرأنا فـي اآلونـة األخيـرة         لقد تشجعنا ك  "ووسائل إعالم إسرائيلية ، قال الشبان في رسالتهم         
تصريحاتك التي قلت خاللها إن الهدف السياسي لحركة حماس هو إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع                

 ، ونحن نرى في هذا التصريح بمثابة حجر الزاوية وعلى إسرائيل والمجتمـع              ١٩٦٧من حزيران عام    
  ".الدولي أخذ هذا التصريح على محمل الجد

  ١٧/٤/٢٠٠٨تور الدس
  

  حماس نسفت نظرية بن غوريون وحقّقت التعادل بعد حزب اهللا: قيادة الجيش اإلسرائيلي .٢٠٧
كشف المراسل العسكري لصحيفة معاريف اإلسرائيلية، عمير راببورت،  : زهير اندراوس-الناصرة 

ستبعاد أمس النقاب عن أن اسرائيل اجرت المفاوضات مع حركة حماس رغم تصريحاتها المتكررة با
ذلك، وأضاف في تقريره أن القتال االخير بين اسرائيل وحماس انتهى هذا االسبوع من دون حسم، 
اسرائيل ستحصل على الهدوء في محيط غزة والنقب الغربي، اما حماس فتحصل على تجميد عمليات 

عن قطاع الجيش االسرائيلي في قطاع غزة وعلى الشرعية، حماس تنجح في ازالة الحصار االقتصادي 
  .غزة، والجندي اإلسرائيلي األسير غلعاد شاليط يبقي بيديها
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 عاما، وضعها رئيس الوزراء االول دافيد بن غوريون وجاء فيها ٦٠النظرية االمنية اإلسرائيلية صمدت 
ان على اسرائيل ان تمتلك جيشا قويا يردع االعداء، وعندما تفرض عليها الحرب يتوجب عليها الرد 

تبقى قدرتها الردعية قائمة، االعداء سيدركون مع الوقت انهم ال يمتلكون فرصة في ارض بحزم وقوة 
  .هذا التصور االمني كان فعاال وناجعا خالل ستين عاما. المعركة ولذلك سيفسحون المجال للسالم

لممكن النظر من ا. بعد حرب لبنان الثانية جاء تعادل غزة: واالن التعادل الثاني على التوالي: وتابع قائال
الى االمر من خالل منظار ودي مثل االمور التي قالها رئيس لواء االبحاث في شعبة االستخبارات 
العميد يوسي بيدتس ومفادها ان حماس في ضائقة صعبة اثر الحصار المتواصل على غزة والخسائر 

حماس : ة الموسعةالتي تمنى بها، هذا صحيح ال مجال للتفاؤل المفرط ان نظرنا لالمر عبر الصور
وأكد المراسل أنه منذ ان سيطرت حماس على مقاليد االمور في غزة قبل سنة . حققت ما تريده بالضبط

تحول القطاع الى ترسانة ضخمة للسالح، مئات الناشطين توجهوا للتدرب في ايران ولبنان وسورية، 
.  الذين يتدربون في المعسكرات المحليةالعائدون نقلوا المعلومات العسكرية التي تعلموها الالف المقاتلين

في كل شهر يمر تعزز حماس القاعدة االيرانية االمامية في غزة، صواريخها تهدد اسدود وقريبا ستصل 
التطوير االخير هو منشآت استخبارية ايرانية متطورة تم تهريبها من سيناء وتركيبها في . الى بئر السبع

  .غزة
  ١٦/٦/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  فتح معبر رفح مرتبط بإطالق شاليط:  لمباركمرتأول .٢٠٨

قالت مصادر في مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود أولمرت،  :وكاالت -عالء المشهراوي-تل أبيب
أنه سيطالب الرئيس المصري حسني مبارك خالل لقائه به يوم الثالثاء المقبل في شرم الشيخ، بممارسة 

لتسريع المفاوضات لإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي المأسور في '' سحما''مزيداً من الضغوط على حركة 
وحسب أودي سيغل المراسل السياسي في القناة الثانية في التلفزيون . قطاع غزة جلعاد شاليط

  .''بدون اإلفراج عن شاليط فإن معبر رفح سيبقى مغلقاً'': اإلسرائيلي، فإن أولمرت سيقول لمبارك
ديكل المسؤول اإلسرائيلي الخاص عن ملف الجنود االسرى، ينتظر اآلن دعوةً وذكر المراسل أن عوفر 

وطبقاً للمراسل أمام الحكومة اإلسرائيلية  .من مصر الستئناف المفاوضات حول اإلفراج عن شاليط
  . أسيراً فلسطينياً مقابل إطالق سراحه٤٥٠باإلفراج عن '' حماس''قرارات صعبة بعد أن طالبت 

 ٢١/٦/٢٠٠٨راتية االتحاد اإلما
  

   اليوم ستجعلنا ندفع ثمنا باهظا إلطالق سراح شاليطمع حزب اهللاعملية التبادل : شالوم .٢٠٩
في أول رد فعل سياسي على صفقة التبادل مع حزب اهللا وبعد أن تبين أن الجنديين اإلسرائلييين في عداد 

التي أجريت اليوم ستجعلنا ندفع ثمنا عملية التبادل "إن ) الليكود(الموتى قال عضو الكنيست سيلفان شالوم
: " وشكك شالوم في دواعي شن العدوان على لبنان وقال". باهظا إلطالق سراح شاليط الذي ال زال حيا

 ".  إذا كنا سنقوم بعملية تبادل الستعادة رفات جنودنا فلماذا خضنا حربا إذن؟
  ١٦/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
   طرى مقابل شالي لتعديل معايير اإلفراج عن أس وزاريةلجنة .٢١٠
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في خطوة تمهد لمفاوضات مكثفة حول تبادل الجندي : الرؤوف أرناؤوط، الوكاالت عبد: القدس المحتلة
 بأسرى فلسطينيين، قررت الحكومة اإلسرائيلية تشكيل لجنة وزارية جديدة للنظر في إدخال المزيد شاليط

ن اللجنة الجديدة التي تضم في وسيترأس رامو .من التعديالت على معايير اإلفراج عن األسرى
عضويتها وزير العدل اإلسرائيلي دانيال فريدمان والوزير بال حقيبة عامون أيالون، علما بأن رامون 
ترأس سابقا لجنة وزارية بحثت في إدخال تعديالت على معايير اإلفراج عن األسرى إال أن التعديالت 

 . وهو ما جعل إبرام صفقة تبادل غير ممكنالتي أدخلتها لم تكن نتائجها مرضية لحركة حماس
 ٤/٨/٢٠٠٨الوطن السعودية  

 
  شاليط والجيش ينفي أقواله تعلم مكان الجندي "اسرائيل"أشكنازي يؤكد أن  .٢١١

الجنرال غابي أشكنازي  أن :أشرف الهور- عن مراسلها في غزة ٥/٨/٢٠٠٨ القدس العربي ذكرت 
 تعلم جيداً المكان الذي تحتجز فيه حركة "اسرائيل"ثنين ان  أمس اال قالرئيس هيئة األركان اإلسرائيلية

حماس الجندي اإلسرائيلي األسير في غزة جلعاد شاليط وهوية خاطفيه وقال أشكنازي خالل تصريحات 
أنا على يقين أن شاليط على قيد الحياة، ونحن  '":إسرائيل"أدلى بها خالل زيارته لقاعدة عسكرية شمال 

  .'من هم خاطفوه، ونحن نعمل على كافة المستويات من أجل إعادتهنعرف أين يحتجز و
 أمس، ما قاله رئيس  نفىالناطق بلسان الجيش االسرائيلي أن ٥/٨/٢٠٠٨ الشرق األوسطوأضافت 

 تعرف هوية خاطفي الجندي األسير جلعاد شليط "اسرائيل"األركان، الجنرال غابي اشكنازي، من ان 
طق ان اشكنازي لم يقل شيئا جديدا، وانه قصد ان حماس تتحمل مسؤولية وادعى النا. ومكان احتجازه

  .خطف شليط وانها تحتجزه في قطاع غزة
  

  بيريز يطلب من موراتينوس مناقشة ملف شاليط في سوريا .٢١٢
طلب الرئيس اإلسرائيلي شيمون بيريز من وزير الخارجية االسبانية ميجيل موراتينوس           :  د ب ا   -غزة  

 .ندي اإلسرائيلي األسير في قطاع غزة جلعاد شاليط مع المسئولين في سوريامناقشة موضوع الج
وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة أن موراتينوس سيزور العاصمة السورية دمشق خالل األيام القليلـة              

افق وحسب اإلذاعة فقد و   . المقبلة ، مشيرة إلى أن بيريز أبلغه أن فتح هذا الملف يشكل بادرة إنسانية منه              
 .موارتينوس على طلب الرئيس اإلسرائيلي ووعد بتلبيته

  ١٦/٩/٢٠٠٨الدستور 
  

  أسيرا ٤٥٠ لوضع معايير إطالق سراح أسرى تصادق على  اإلسرائيليةاللجنة الوزارية .٢١٣
صادقت اللجنة الوزارية اإلسرائيلية لتحديد معايير اإلفراج عن األسرى الفلسطينيين، برئاسة : ألفت حداد
 أسيرا فلسطينيا يمكن إلسرائيل إطالق ٤٥٠الخميس، على قائمة تتألف من  ييم رامون،الوزير حا

وسوف يتم  .سراحهم في صفقة تبادل أسرى مقابل اإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي األسير، غلعاد شاليط
 وبحسب .تسليم القائمة لرئيس الحكومة، إيهود أولمرت، الذي سيعقد بدوره جلسة وزارية لمناقشتها

التقارير اإلسرائيلية فإن نصف األسرى في القائمة اإلسرائيلية مشمولون في قائمة األسرى الذين طالبت 
  .حركة حماس بإطالق سراحهم
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ال شك أن هذه القائمة تمثل تراجعا "ومن جهته، قال أسامة المزيني، القيادي في حركة حماس، في تعقيبه 
لب الذي نادت به حماس وأن مطلبها فعال مطلب إنساني وال من العدو اإلسرائيلي واعترافا بعدالة المط

وأوضح أن هذا التراجع غير كاف، ألن ما طالبت به حماس هو أكثر من ذلك، وما  ".يمكن التراجع عنه
وأكد على إصرار الحركة على استجابة . طالبت به حماس هو الحد األدنى الذي ال يمكن التنازل عنه

، موضحا أن " الفلسطيني، والذي يمثل الحد األدنى الذي ال يمكن التراجع عنهاالحتالل إلى كامل المطلب
 . ألفا١١حركة حماس طالبت بألف من ذوي األحكام العالية بينما في السجون ما يزيد عن 

  ٢٦/٩/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

  أسر شاليط الشاباك كان على علم بنية حماس خطف جندي قبل ساعات من :"معاريف" .٢١٤
 قالت فيه إن جهاز االسـتخبارات       اإلسرائيلية، أمس الجمعة، تقريراً   " معاريف"يفة   نشرت صح  :الناصرة
كان على علم بنية حماس خطف جندي إسرائيلي قبل سـاعات مـن وقـوع العمليـة                 " الشاباك"العامة،  

، إال أن الجهات ذات العالقة لم تتحرك وفق المعلومات التـي            ٢٠٠٦ يونيو العام    /العسكرية في حزيران  
وحسب الصحيفة، فإنه في الليلة التي سبقت العملية العسكرية اعتقلت القوات اإلسرائيلية شابين              .اوصلته

  معهما، اعترفا بأن عناصر من المقاومة تخطط لعملية عسكرية عند          " وخالل التحقيق المكثف  "فلسطينيين،  
المعلومات " الشاباك"جهاز  ، وقد نقل    اعتقال أسر شاليط  الموقع العسكري االحتاللي الذي وقعت فيه عملية        

  .لجيش االحتالل إال أنه لم تتخذ اإلجراءات السريعة لمواجهتها
  ١١/١٠/٢٠٠٨الغد األردنية 

  
  يجب تنفيذ صفقة التبادل وإال سندفع ثمناً باهظا: بيلين .٢١٥

يوسي بيلين، الحكومة اإلسرائيلية إلى اإلفراج عن األسرى الفلـسطينيين مقابـل            ) الكنيست(دعا عضو   
وقال بيلين العـضو    . األسير لدى حركة حماس في قطاع غزة منذ عامين        " جلعاد شاليط "عادة الجندي   است

يجب على الحكومة اإليفاء بما تعهـدت بـه         : "البرلماني عن حزب ميرتس في تصريحات صحافية أمس       
يجب علينا  " ، مضيفاً   "تطبيقه) إسرائيل(لإلفراج عن أسرى فلسطينيين، فاإلفراج عنهم هو ثمن باستطاعة          

 ". إنهاء ملف شاليط اآلن، وإال فإن الثمن الذي سندفعه مقابل استعادة شاليط سيكون باهظاً جداً
  ١٨/١٠/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

  
   لن تفرج عن أسير واحد وحماس ستتلقى ضربات موجعة"إسرائيل": باراك .٢١٦

وزيـر   أن   الرحيم حـسين   عبد،  رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٣/١١/٢٠٠٨اإلتحاد، اإلمارات،   ذكرت  
، حركة حماس وفصائل المقاومـة الفلـسطينية بمـا سـماه            أمسالجيش اإلسرائيلي ايهود باراك توعد      

في حال انفجر الوضع في قطاع غزة وانهار اتفاق التهدئة، مشددا على أنه ال مجـال                " ضربات موجعة "
نيـة تنفيـذ عمـل عـسكري        لخوض مفاوضات بشأن الجندي األسير جلعاد شاليط، في إشارة إلى إمكا          

في تل أبيب، إنه    " تزافاتا"خالل ندوة ثقافية في مسرح      " العمل"وقال باراك، الذي يترأس حزب       .لتحريره
ينبغي على أي حكومة مقبلة أن تهتم بموضوع إطالق سراح شاليط، وإعادته إلى أهلـه سـالما، وأنـا                   "

إنهـم يعرفـون أن     . فلسطينيين ليسوا أغبياء  ان ال : "ونقل عن باراك قوله    ".سأعمل بكل جهد لتحقيق ذلك    
إسرائيل لن تفرج عن أسير واحد، أنا ال أخاف، سنبذل كل ما في وسعنا إلعادته للوطن، لكن األمر لـن                    



  

  

 
 

  

            ١٤٣ص                                                   ١٧/١٠/٢٠١١ االثنين :التاريخ

وتحدث باراك عن صعوبات في التفاوض بشأن التوصل إلى اتفاق إلطالق سراح الجنـدي               ".يكون سهال 
  ". القرارات الصعبةسيكون علينا أن نتخذ بعض: "االسير، مضيفا
الجيش سيضرب حماس بقوة إذا أقدمت على       : " وقف إطالق النار القائم في غزة فقال       إلىوتطرق باراك   

معارك "محذرا مما سماه    ". تفجير الوضع في غزة، ولن نفاوض حماس حول شاليط تحت نيران التصعيد           
  .في قطاع غزة في حال انفرطت التهدئة" غير ضرورية

 إيهود باراك يبدي حماسا كبيرا إلنهـاء ملـف           إلى أن  غزةمن   ٣/١١/٢٠٠٨ألوسط  الشرق ا وأشارت  
شليط تخوفاً من إمكانية تدهور األوضاع الفلسطينية الداخلية بسبب األزمة الناشئة عـن انتهـاء واليـة                 

أمس إنه حسب تقييمات األجهزة االستخبارية      " هآرتس"وقالت صحيفة   . الرئيس الفلسطيني محمود عباس   
رائيلية فإن من الممكن أن تقع مواجهات مسلحة بين حركتي فتح وحماس تجعل من الصعب التوصل                اإلس

ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية قولها إن باراك يرى أنه يتوجب العمل علـى              . التفاق بشأن شليط  
يـة أبـو     يناير المقبل موعد انتهـاء وال      / كانون الثاني  ٩التوصل التفاق يضمن اطالق سراح شليط قبل        

 ٧٠ - ٢٠وأشارت الصحيفة إلى أن الجدل داخل أروقة صنع القرار في إسرائيل يحتـدم حـول                . مازن
. اسم معتقل فلسطيني مسؤولين بشكل مباشر عن قتل عشرات من الجنود اإلسـرائيليين والمـستوطنين              

اسـماً فـي هـذه      وأوضحت أن باراك يدفع باتجاه أن تتخذ الحكومة االنتقالية برئاسة أولمرت قـراراً ح             
  .القضية

 تحسن فرص التوصل "إسرائيل"وحسب الصحيفة فان باراك يرى أن األوضاع السياسية الداخلية في 
 مصمم على وضع حل للقضية في الوقت المتبقي له، في حين ان أولمرتالتفاق بشأن شليط، حيث أن 

. حال نفذت خطوات لتحرير شليطزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو أعلن مؤخراً أنه سيساند الحكومة في 
ونقلت هآرتس عن باراك قوله إن الحكومة االنتقالية يجب أال توقف عملية اتخاذ القرارات بالنسبة لصفقة 

بما في ذلك اتخاذ قرارات "شليط، مشيرا إلى أن كل خطوة مناسبة وممكنة لتحرير شليط يجب أن تتخذ 
عندما يتعرف على هوية " سيضطرب"جمهور اإلسرائيلي واكد باراك أن ال. ، على حد تعبيره"صعبة جدا

األشخاص الذين ستضطر إسرائيل إلطالق سراحهم في نهاية المطاف مقابل شليط، مستدركاً انه يتوجب 
أن باراك معني بأال تحصل حماس على ربح " هآرتس"وأكدت . اتخاذ قرارات صعبة في هذا الجانب

ب الصفقة ومن أجل ذلك فقد درس مؤخراً عدة أفكار حول سياسي أمام الرأي العام الفلسطيني بسب
بادرة طيبة تجاه الرئيس المصري "إمكانية تحقيق ذلك، احدها تعريف صفقة تبادل األسرى على أنها 

 الصحيفة أنه في الوقت الذي يبدي فيه قادة الجيش تأييداً كبيراً لالفراج عن عدد وأكدت". حسني مبارك
يبدي " الشاباك"سطينيين ضمن صفقة تبادل األسرى، فإن جهاز المخابرات العامة كبير من المعتقلين الفل

 ".العنف"معارضة شديدة لذلك على اعتبار ان ذلك من شأنه أن يشجع على انبعاث موجة جديدة من 
  

   عن شاليط يجب استهداف قيادات حماس في القطاع عسكرياًلإلفراج: نائب عن الليكود .٢١٧
عن اعتقاده بأنه يستحسن السعي لإلفراج      " يوفال شتاينيتس "  الليكودي المعارض  أعرب النائب  -بيت لحم   

 في غزة شاليط من خالل تكثيف الضغوط على قيادات حماس في قطـاع              األسير اإلسرائيليعن الجندي   
  .غزة إلى حد استهدافهم عسكرياً
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 األرجـح ة ستقتضي على    أن الضرور :" اإلسرائيلية االذاعة   أوردتهافي تصريحات   " شتاينيتس"وأضاف  
اإلقدام على ضرب المنظومة التي شكلتها حماس في القطاع بقوة، واستعادة سيطرة إسرائيل على محور               

  ".فيالدلفي المحاذي للحدود بين القطاع ومصر
  ١٨/١١/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية، 

  
  ٍإسرائيليينليفني ترفض التراجع عن أقوالها بأنه ليس باإلمكان دائما إطالق سراح جنود  .٢١٨

، في أعقاب التظاهرة التي نظمت أمام أمسوزيرة الخارجية اإلسرائيلية، تسيبي ليفني، صباح رفضت 
أمام ممثلين عن المتظاهرين أنها لن تتراجع عن أقوالها التي صرحت بها يوم الخميس، والتي ،منزل 

 ".ليس باإلمكان دائما إعادة الجنود اإلسرائيليين األسرى"تضمنت أنه 
ونقل عن الناطق بلسان الهيئة الناشطة إلطالق سراح الجندي اإلسرائيلي األسير في قطاع غزة، غلعاد 

 .شاليط، قوله إن أقوال ليفني عديمة المسؤولية، وإنها تمس بمحفزات الجنود اإلسرائيليين
سرى على قيد وكانت ليفني قد صرحت، الخميس، إنه ليس باإلمكان دائما إعادة الجنود اإلسرائيليين األ

. ونقل عنها قولها إن حكومتها مسؤولة عن إطالق سراح الجنود األسرى الذين ترسلهم للقتال .الحياة
ليس باإلمكان .. الجميع يرغبون بعدم سقوط قتلى، ولكن الجاهزية للحرب تنطوي على ذلك"وأضافت أن 

، وتعمل على ذلك، ومن الحكومة ترغب بإطالق سراح شاليط"وتابعت أن  ".دائما إعادتهم جميعا
 ".الخطورة أن يعتقد الجمهور بأن الحكومة قادرة على ذلك ولكنها ال ترغب

 ١٢/١٢/٢٠٠٨، ٤٨عرب
  
  

  رتفاع والعدد مرشح لال جريح٩٠٠ شهيداً و٢٨٥ ...واصل ضرب غزةتطائرات االحتالل  .٢١٩
عنف موجة قطاع غزة يشهد أ، أن غزة من فتحي صباح عن مراسلها ٢٨/١٢/٢٠٠٨ الحياة، ذكرت

لعملية » بداية«من القصف االسرائيلي في تاريخه الطويل مع االحتالل االسرائيلي، في ما بدا أنه 
في القطاع، حتى لو أدى ذلك الى » حماس«عسكرية اسرائيلية تهدف الى القضاء على حكم حركة 

ى وعدم توفر امكانات ويتوقع ارتفاع عدد الشهداء نظرا الى ارتفاع عدد الجرح. »إبادة جماعية«ارتكاب 
وأصيب عشرات آالف المواطنين، خصوصاً النساء واألطفال وتالمذة المدارس، . معالجاتهم في غزة

أميركية الصنع، التي » ١٦اف «بذعر شديد عندما بدأ القصف الجوي المركز من طائرات من طراز 
لة بالسكان والمنشآت المدنية ألقت عشرات القنابل الضخمة على مقار للشرطة تقع في أماكن سكنية مأهو

  .والمدارس
ومروحية من نوع » ١٦ -اف « واستهدف الطيران الحربي االسرائيلي المؤلف من عدد من طائرات 

األميركية، وعشرات طائرات االستطالع من دون طيار التي يطلق عليها الفلسطينيون » اباتشي«
فيما وصل عدد المقار المستهدفة في الغارات التي  مقراً للشرطة في الجولة األولى، ٣٠، نحو »الزنانة«

 .»الرصاص المصبوب« مقراً في عملية أطلقت اسرائيل عليها ٨٠استمرت ساعات طويلة، أكثر من 
وقصفت هذه الطائرات في الجولة األولى المباغتة التي جاءت عند تمام الحادية عشرة والنصف قبل 

ما يفسر سقوط العدد الكبير من رجال الشرطة الذين كانوا  مركزاً ومقراً للشرطة في آن، ٣٠الظهر، 
  .يؤدون أعمالهم
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وسقط في هذه الضربة القائد العام للشرطة اللواء توفيق جبر، فيما سقط مدير جهاز األمن والحماية في 
واطلقت الطائرات الحربية صاروخاً على . وزارة الداخلية في الحكومة المقالة العقيد اسماعيل الجعبري

انه » حماس«الجامعة االسالمية وسط غزة سقط في ملعب كرة القدم فيها، في رسالة واضحة لحركة 
  . الف طالب وطالبة١٨باالمكان استهداف مقر الجامعة في مرحلة الحقة حيث يدرس بها نحو 

 واستشهد في أحد المقار داعية اسالمي معروف في مدينة رفح الشيخ نظير اللوقا الذي كان في زيارة
  .كما استشهد محام كان يحضر التحقيق مع موكله في أحد مراكز الشرطة في رفح ايضاً. للسجن

إن القصف الفظيع القوي ألقى بجثة طفلة بعيداً بسبب قوة االنفجارات التي قال » الحياة«وقال شاهد لـ 
  .بب القصفمواطنون إنها زلزلت منازلهم، وتم تدمير مئات المنازل والحاق أضرار بآالف اخرى بس

واصل الطيران الحربي االسرائيلي لليوم الثاني علـى التـوالي          :  معا -غزة ٢٨/١٢/٢٠٠٨ معا،وكالة  
 شـهيداً   ٢٨٥قصف مواقع في قطاع غزة، متسبباً بسقوط مزيد من الشهداء والجرحى الذين فاق عددهم               

وفي آخـر    .لقطاع في حالة خطيرة، حسب المصادر الطبية في ا        ١٨٠ جريح بينهم ماال يقل عن       ٩٠٠و
الغارات استهدفت طائرات حربية بثالثة صواريخ مجمع الدوائر الحكومية وسط مدينة غزة المعـروف               
بالسرايا وتصاعدت أعمدة الدخان من الموقع، وأدى القصف إلى استشهاد اربعة من المعتقلين في السجن               

 .وحراسهم
مقر محافظة رفح المؤقت في الجنـوب       واستهدف قصف آخر مقر بلدية بيت حانون في شمال القطاع، و          

 شهيداً مجهولي الهويـة فـي مستـشفيات         ١٥وقال معاوية حسنين إن هناك       .ما ادى إلى وقوع إصابات    
 شهيداً وصلوا الى المشافي عبارة عن اشالء، وهنـاك          ٨٠القطاع، عثر عليهم تحت االنقاض، مؤكداً أن        

وأشار إلى وجود نقص حاد فـي االدويـة          .فتعشرات الضحايا ما زالوا تحت انقاض المقار التي قص        
ومستلزمات االسعاف االولي وكافة العالجات الالزمة للعمليات الجراحية العاجلة مناشداً الدول العربيـة             

وقال إن غالبية الجرحى بحالة خطـرة        .واتحادات االطباء بارسال األدوية بشكل عاجل للقطاع المحاصر       
ة اال بعد استقرار وضعهم، مناشداً ارسال مروحيـات خـشية علـى             وال يمكن نقلهم الى اي دولة عربي      

   .حياتهم
وقصفت الطائرات الحربية مبنى فضائية االقصى في منطقة النصر، وعدد من ورش الحدادة في قطـاع                

وقد القيت جثامين الشهداء بممرات المشافي نظراً لصغر حجم ثالجات الموتى وعدم قدرتها علـى                .غزة
كما تناثر المصابون في ممرات المشافي واقسامها المختلفة وتم اخالء كافة            . من الشهداء  استعاب هذا الكم  

 .الجرحى ممن وصفت اصاباتهم بالطفيفة والمتوسطة التاحة المكان لمن هم بحالة حرجة
ومن بين الشهداء اللواء توفيق جبر قائد شرطة الحكومة المقالة، ومحافظ الوسطى ابو احمـد عاشـور،                 

وحسب معلومات طبيـة فـإن       . اسماعيل الجعبري قائد جهاز االمن والحماية في الشرطة المقالة         والعقيد
حيث كان يقام احتفـال بتخـريج       " الجوازات"القصف استهدف بداية المقر الرئيس لجهاز الشرطة المقالة         

دينة غـزة   وبعد ذلك بحوالي عشرين ثانية توالت االنفجارات في انحاء متفرقة من م            ..دورة من الضباط  
والمحافظتين الوسطى والجنوبية وشمال القطاع، حيث تم استهداف مقر المـشتل والـسودانية ومواقـع               

 .تدريب لكتائب القسام ومقر جمعية واعد لالسرى التابعة لحماس
  

  وإطالق سراح شاليط .. وقف الصواريخ:  تضع شروطاً لوقف العدوان على غزة ليفني .٢٢٠
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 لم تهاجم غزة بالنيابة أو بطلب "إسرائيل"يلية تسيبي ليفني يوم االثنين إن قالت وزيرة الخارجية اإلسرائ
 لكنها اعتبرت أن الهجوم على القطاع يحقق ما سمته مصلحة العالم الحر ،من أي طرف إقليمي أو دولي

 . "إسرائيل"على هجمات حماس على جنوب " طبيعي"وأنه رد 
ومن هذه . إلسرائيلية لوقف العمليات العسكرية ضد غزةوفي مقابلة مع الجزيرة عددت ليفني الشروط ا

الشروط أن تكف حماس عن مهاجمة البلدات اإلسرائيلية المتاخمة لغزة بالصواريخ وتتوقف عن تهريب 
 "ئيلاإسر"وأضافت أن . األسلحة إلى داخل القطاع وتفرج عن الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليط

 لكن حماس - من هذا الشهر١٩ يونيو الماضي وانتهت في / حزيران١٩ي التي بدأت ف-قبلت بالتهدئة 
لم تلتزم بها حيث شنت هجمات يومية خالل فترة التهدئة واستمرت في تهريب األسلحة على حد 

 . تعبيرها
وتابعت الوزيرة اإلسرائيلية أن تل أبيب قررت تغيير الوضع على حدودها الجنوبية عبر مهاجمة حماس 

واطنيها الذين ظلوا يتعرضون للقصف بالصواريخ على الرغم من التزام تل أبيب بالتهدئة دفاعا عن م
 . كما قالت

" أجندة إسالمية متطرفة"واعتبرت أن حماس ال تمثل التطلعات الوطنية الفلسطينية وإنما تمارس ما سمته 
ال يقبل " العالم الحر"ن  مضيفة أن هذا األمر يجب أن يتغير وأ،وتحث على ما دعته اإلرهاب والكراهية

  .بالمنظمات اإلرهابية بحسب تعبيرها
 قالت ليفني إن أحدا من ،وردا على السؤال ذاته الذي تجنبت في البداية اإلجابة عنه بشكل مباشر

وأضافت بهذا الصدد أيضا أن أطرافا .  الهجوم على غزة"إسرائيل"بالمنطقة لم يطلب من " المعتدلين"
ة بأنها تمثل خطرا على عملية التسوية وتحديدا على ما يسمى حل الدولتين عربية معتدلة مقتنع

 ).الفلسطينية واإلسرائيلية(
 من عمليات عسكرية ضد غزة يمثل "إسرائيل" فإن ما تقوم به ةاإلسرائيليوبحسب رأي الوزيرة 

شارة إلى غزة من خالل ما سمته االنقالب في إ" اختطفت" مضيفة أن حماس ،للعالم الحر" مصلحة"
 . ٢٠٠٧حزيران /األحداث التي أدت إلى سيطرة الحركة على القطاع منتصف يونيو

واعتبرت ليفني ردا على سؤال آخر للجزيرة أن العمليات اإلسرائيلية الجارية بغزة ال تستهدف المدنيين 
 . وإنما موجهة حصرا ضد األهداف التابعة لحركة حماس

ني تغطية قناة الجزيرة أحداث غزة متهمة القناة باالنحياز لطرف واحد وفي هذا اإلطار تحديدا انتقدت ليف
 . وبإثارة الشعوب العربية واإلسالمية من خالل الصور التي تبثها

إلى سكان غزة الذين تقع منازلهم بالقرب من مقار أمنية أو أي أهداف أخرى " رسالة"ووجهت ليفني 
 . أخرى بالقطاع دعتهم فيها إلى المغادرة إلى مناطق ،لحماس

  ٢٩/١٢/٢٠٠٨الجزيرة نت، 
  

  الفلسطينيين إذا تمت صفقة التبادل سأصدر عفوا عن األسرى: بيريز .٢٢١
قال الرئيس اإلسرائيلي شيمون بيريز إنه في حال التوصل إلى صفقة تبادل أسرى              : يو بي أي   -تل أبيب   

رى الفلسطينيين الذين حكـم     بين إسرائيل وحماس فإنه سيتعين عليه إصدار عفو عن عدد كبير من األس            
  .عليهم بالسجن لفترات طويلة
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مواصلة المفاوضات حول التبادل من أجـل       " يشجع"ونقلت إذاعة الجيش اإلسرائيلي عن بيريز قوله إنه         
  .استعادة الجندي اإلسرائيلي األسير في قطاع غزة غلعاد شاليط 

المشكلة ليست في   "وقال إن   ، فقة التبادل وادعى بيريز أنه ليست حكومة إسرائيل هي التي تؤخر تنفيذ ص          
جانب حكومة إسرائيل وإنما في الجانب اآلخر فهناك نقاش داخل حماس، وإذا عادت حماس إلى إطـار                 

 ".في البيت) أي شاليط(الصفقة، وهو مرتفع أصال، فسنراه 
  ٣/١٢/٢٠٠٩الشرق، قطر، 

  
  ثي وأسرى كبار يحذر من انتفاضة ثالثة محتملة إذا ُأطلق البرغو"شاباكال" .٢٢٢

يوفال ديسكين جملة ) شاباك(أطلق رئيس جهاز األمن العام االسرائيلي :  أسعد تلحمي-الناصرة 
تصريحات في اليومين األخيرين أمام لجنة الخارجية واألمن البرلمانية أمس دلت إلى معارضته اإلفراج 

فراج عن الجندي األسير في بإطالقهم في مقابل اإل" حماس"ممن تطالب " كبار"عن أسرى فلسطينيين 
مروان البرغوثي " فتح"، وإلى معارضته اإلفراج عن األسير القيادي في حركة شاليطقطاع غزة غلعاد 

، "كبار"، محذراً من أن اإلفراج عن األخير وعن أسرى "الذي كان الروح الحية وراء االنتفاضة الثانية"
كما اعتبر التوصل إلى صفقة تبادل . ية ثالثةمع غياب تحرك سياسي، قد يدفع نحو انتفاضة فلسطين

وأعلن أن الفصل القائم بين الضفة الغربية . ، لكنها لن تسقط حكمه"صفعة لرئيس السلطة الفلسطينية"
  ". فتح"و " حماس"وقطاع غزة يفيد إسرائيل أمنياً مستبعداً مصالحة قريبة بين 
األمن البرلمانية أمس، توقع ديسكين أن تكون وفي استعراضه األوضاع األمنية أمام لجنة الخارجية و

هذا مشروط : "، لكنه استدرك قائال٢٠٠٠ً، مستبعداً انتفاضة أخرى كما حصل عام "هادئة"السنة الجديدة 
بعملية ) المتطرفين اليهود(مثل القيام " بعدم وقوع حادث دراماتيكي من شأنه أن يشجع على اإلرهاب

  ". ما قد يدفع نحو اإلنفالت"ارك أو حرق مساجد تفجيرية في المسجد األقصى المب
على غرار ما حصل عام " رغبة بالعودة إلى اإلرهاب"وأضاف أنه ال يلحظ في أوساط الفلسطينيين 

، وفي حال تم استبدال رئيس السلطة الفلسطينية محمود ٢٠١٠، لكن في المدى األبعد من عام ٢٠٠٠
، وفي حال أطلق أسرى "صاحب السجل اإلرهابي"البرغوثي ) مروان(بزعيم آخر مثل " أبو مازن"عباس 

، وفي غياب غاية سياسية ومع شعور "الذين في وسعهم إعادة بناء قواعد اإلرهاب"إلى الضفة " حماس"
كل هذا من شأنه أن يشجع ميدانياً على العودة إلى النشاط اإلرهابي "بأن ال مخرج من الوضع الراهن، 

  . "كالذي عرفناه في الماضي
الرصاص "في قطاع غزة إلى عملية ) ضد إسرائيل(وعزا ديسكين انخفاض العمليات العسكرية 

وهذه السنة لم يسجل أي عملية "، وقال إن انخفاضاً طرأ على إطالق قذائف صاروخية، "المصبوب
  ".أحبطنا عدداً منها.. استشهادية 

  "أبو مازن"المرشحون لخالفة 
البرغوثي يقبع في سجن "، قال إن "أبو مازن"لمحتملين لخالفة ورداً على سؤال عن المرشحين ا

وإذا لم نهتم بذلك سيكون مثل أي أسير آخر ... نحن الذين نتسبب في أن يكون مرشحاً جدياً . إسرائيلي
ها هي ... إن صوره مع القيود رافعاً يديه تساعد في أن نجعل منه أسيراً مهماً . األمر متعلق بنا... 

إنه مع ماض إرهابي، وهو بكل تأكيد يضحك على كثير من . بر أمرها من دونهالسلطة تتد
  ".اإلسرائيليين
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وكان ديسكين قال اول من أمس في ايجاز قدمه في مؤتمر لسفراء إسرائيل في أنحاء العالم في مقر 
و من أطلق وزارة الخارجية، إنه خالفاً للشائع في إسرائيل بأن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ه

البرغوثي هو الذي كان الروح الحية التي أطلقت االنتفاضة الثانية "، فإن ٢٠٠٠شرارة انتفاضة عام 
  ".والمشكلة أن االنتفاضة خرجت عن سيطرة البرغوثي... وليس عرفات 

رئيس الحكومة الفلسطينية السابق أحمد : وأشار ديسكين إلى ثالث شخصيات مرشحة لخالفة عباس هي
لكنه "، ورئيس الحكومة الحالية سالم فياض "لكنه ال يتمتع بشعبية بين الفلسطينيين) "أبو عالء(قريع 

في " فتح"أحد قياديي ) غنيم(، وأبو ماهر "سيواجه صعوبة في خالفة عباس ألنه ليس عضواً في فتح
لسطينيين يرون ، مضيفاً أن الف"الذي كان معارضاً في الماضي البو مازن، لكنه اقترب منه اليوم"تونس 

  ".شخصية نظيفة من ناحية الفساد"في غنيم 
  صفقة التبادل صفعة لعباس

وعن صفقة تبادل األسرى، قال ديسكين ألعضاء لجنة الخارجية واألمن البرلمانية إنه كرئيس لـ 
وأشارك في كل المشاورات وأتطرق الى نقاط عينية ومختلف "لم يطرح موقفه النهائي بعد، " شاباك"

  ".يات، وسأعلن موقفي النهائي من الصفقة عندما تطرح نهائياً امام المنتدى الوزاري السباعيالمعط
ستكون صفعة على خد أبو مازن وإنجازاً كبيراً "وأمام السفراء، قال ديسكين إن صفقة تبادل األسرى 

 الضربة وهو يعد نفسه المتصاص"يدرك ذلك " أبو مازن"وأضاف ان ". لحركة حماس لدى الرأي العام
أبو مازن ضعيف، لكن ال بديل "وتابع أن ". وفي جميع األحوال فإن هذه الصفقة ليست هي التي ستسقطه

  ".عنه في هذه المرحلة
" حماس"تواصالن تعزيز قدراتهما العسكرية، مضيفاً ان " الجهاد اإلسالمي"و" حماس"وقال ديسكين ان 

قدراتها اليوم ... لكن هذا ليس لألبد "ى الهدوء وتحافظ عل" الرصاص المسبوك"تلقت ضربة في عملية 
أيضاً طرأ تحسن على قدراتها على تهريب األسلحة ... أفضل مما كانت عليه عشية العملية قبل عام 

االنتصار بالنسبة . إنهما ال تبحثان عن االنتصار على إسرائيل. وفي منظومتها الدفاعية داخل القطاع
المنظمات "وتوقع أن تواصل ". التي تطلقانها وفي الضرر الذي تلحقانهاليهما يتمثل في عدد القذائف 

إنها تبذل جهوداً لتهريب : " لتعزيز قدراتها ولتهريب األسلحة، مضيفا٢٠١٠ًجهودها عام " اإلرهابية
  ". كيلومتراً وقذائف مضادة للطائرات وأخرى مضادة للدبابات٥٠القذائف الصاروخية ذات مدى يفوق 

عبر انضمام منظمات صغيرة وأفراد أو عشرات " الجهاد اإلسالمي"ازه يلمس اتساع نفوذ وتابع أن جه
ال تهدد سلطتها بعد، لكنها ) الجهاد(رغم أنها "قلقة من ذلك " حماس"وأضاف أن . من منظمات صغيرة

تحظى الجهاد بشعبية "وزاد أنه في أوساط الجيل الشاب من الفلسطينيين ". تشكل مصدر إزعاج لها
  ".تزايدةم

وعن المفاوضات السياسية، قال ديسكين إنه سيكون صعباً على إسرائيل تطبيق اتفاق سياسي في حال 
أنا ال أرى وضعاً تعود فيه السلطة "، و"فتح"و" حماس"التوصل إليه طالما لم تحصل مصالحة بين 

الفجوة ... وافقة السلطة الفلسطينية إلى القطاع بموافقة حماس، أو أن تعود حماس إلى الضفة الغربية بم
وأضاف أن الفصل بين ". بين الضفة وغزة تتعمق باستمرار من النواحي العقلية والسياسية وحتى الدينية

وسيكون خطأ أمنياً فادحاً إعادة الربط بين القطاع ... جيد من الناحية األمنية إلسرائيل "الضفة والقطاع 
أبو مازن صعد إلى "وتابع أن ".  لإلرهاب تمس بإسرائيلوالضفة ألن من شأن ذلك أن يتيح بناء قواعد
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إذا لم : "وأضاف". شجرة عالية العتقاده أن األميركيين سيحضرون له كل ما يريده على طبق من فضة
  ".يكن هناك أحد ينزله عن الشجرة، فإنه قد ينصرف إلى البيت

  ٣٠/١٢/٢٠٠٩الحياة، 
  

   بهدف معرفة مكان شاليطي من القساميفشل مخططاً الختطاف قياد منجهاز األ :غزة .٢٢٣
" الشاباك" كشف جهاز األمن الداخلي التابع للحكومة الفلسطينية المقالة عن إحباط مخطط لجهاز :غزة

اإلسرائيلي الختطاف أحد قادة كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة حماس في قطاع غزة 
  .لصهيوني األسير جلعاد شاليطبهدف الوصول إلى معلومات حول مصير الجندي ا

واتهم جهاز األمن الداخلي عدداً من أفراد األجهزة األمنية السابقة التي كانت تتبع لحركة فتح بمساعدة 
في جمع المعلومات عن مكان احتجاز الجندي األسير في غزة، والتواصل بطريقة أو " الشاباك"جهاز 

  . بأخرى مع االحتالل من خالل التنسيق األمني
الشاباك معني بشكل كبير بالحصول على معلومات عن : "اهللا مدير في جهاز األمن الداخلي وقال أبو عبد

مكان شاليط بالكثير من اإلجراءات، وأعتقد أن الحرب األخيرة التي جاءت ضمن هذه اإلجراءات لكسر 
جموعة بسيطة اهللا أنه تم ضبط م وكشف أبو عبد". شوكة حماس والحصول على مكان شاليط وضبطه

مكونة من عدد من العمالء قاموا باستئجار منزل وسيارات في مكان ما قريب من المنطقة الشرقية في 
جنوب القطاع، وكانوا يعدون الختطاف قائد في كتائب القسام وقاموا بإعداد خطة لكمين بهدف اختطاف 

ذه الخطة كانت جاهزة تماما بكل ه"وأوضح أن  .هذا القائد ثم تحويله إلى الجانب اإلسرائيلي للتحقيق
أبعادها، وتم بحمد اهللا رب العالمين تفكيك هذا العمل تماما، وهذه الخطة كان لها امتداد لما حصل مع 

  ".خطف األسير مهاوش القاضي من محافظة رفح جنوب القطاع
  ١/١/٢٠١٠العرب، قطر، 

  
   منازلهم في الضفةإلى" هودا قتلوا ينفلسطينيي" لن تسمح مطلقا بعودة "إسرائيل ":نتنياهو .٢٢٤

 بنيامين نتنياهو انه لن يـسمح مطلقـا بعـودة سـجناء             اإلسرائيلي رئيس الوزراء    أعلن :القدس المحتلة 
  . للخطرإسرائيلفلسطينيين ممن قتلوا يهودا الى بيوتهم في الضفة الغربية المحتلة وتعريض امن 

 رسالة قوية لحمـاس بهـذا المعنـي         أرسل خيراأل العبرية الرسمية عن مكتب نتنياهو ان        اإلذاعةونقلت  
 قدمت كل ما عليهـا مـن اجـل انجـاح            إسرائيلمرونة بعد اليوم وان     ال  موقفه نهائي وان    "مفادها ان   
  ".الصفقة

والذي يضم سـتة    " السبعة"وقالت المصادر ان موقف نتنياهو نهائي وان نقاشات مطولة جرت بين طاقم             
ان حيث اعرب عدد كبير منهم عن معارضته الي تنازالت اضـافية            وزراء بينهم وزير الخارجية ليبرم    
وتعهد نتنياهو بان تواصل حكومته العمل من اجل اعادة شاليط سالما            ".لحركة حماس فيما يتعلق بالصفقة    

   .األسرىفيما قالت المصادر ان الوسيط االلماني ابلغ اسرائيل برد حماس االخير على صفقة 
  ٨/١/٢٠١٠وكالة سما، 

  
  ليط ا شإلرجاعالخيار العسكري الطريقة الوحيدة : وزي ديانع .٢٢٥
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، اإلسـرائيلي  في جيش االحـتالل      األركاندعا النائب السابق لرئيس هيئة       :زهير اندراوس  -الناصرة  
 سـراح   إلطـالق  بالخيار العـسكري     األوقات التفكير جديا وفي كل      إلىالجنرال المتقاعد، عوزي ديان،     

  .ار الوحيد في المستقبل قد يكون الخيألنهشليط، 
 في القطاع للحصول على معلومات جيدة ودقيقة، وحتـى          أفضل نشر العمالء بصورة     إلىكما دعا ديان    

  . تكون العملية العسكرية الطالق سراح شليط سهلة
  ١٩/١/٢٠١٠القدس العربي، 

 
  "سحب المواطنة" و"اليطقانون ش"بالقراءة التمهيدية مشروعي ّر الكنيست يق .٢٢٦

، بالقراءة التمهيدية، اقتراح أمس بأغلبية، اإلسرائيليأقر الكنيست : وكاالت،  محمد إبراهيم- رام اهللا
، الذي يستهدف تشديد اإلجراءات العقابية بحق األسرى الفلسطينيين حتى يتم إطالق سراح "اليطقانون ش"

 ١٠معارضة  عضواً و٥٢ "شاليطقانون "، وصوت مع شاليط في قطاع غزة جلعاد األسيرالجندي 
  .أعضاء

كذلك صدق الكنيست على مشروع قانون سحب المواطنة بالقراءة األولى الذي قدمه عضو الكنيست دافيد 
وجاء في حيثيات مشروع القانون أن هدفه منع أي شخص وخصوصاً . "إسرائيل بيتنا"روتيم من حزب 

 بتنفيذ أعمال "منظمة إرهابية"ة  أو المقيمين الدائمين فيها من المشاركة أو مساعد"إسرائيل"مواطني 
وسيكون بإمكان السلطات اإلسرائيلية استخدام هذا القانون وسحب اإلقامة . "إسرائيل" ضد "تخريبية"

شرقي القدس في حال أدينوا باالنتماء إلى منظمات فلسطينية مثل حركة  الدائمة من فلسطينيين من
  . حماس

  ٢٧/٥/٢٠١٠البيان، اإلمارات،  
  
  
  

  "شاليط"فتح بعض المعابر مع غّزة مقابل زيارات شهرية لـ: تل أبيب .٢٢٧
اقترحت وزارة الخارجية اإلسرائيلية إعادة فتح بعض المعابر على الحدود مع قطاع غزة : الناصرة

الدولية بإجراء " الصليب األحمر"المحاصر، مقابل التعهد من جانب حركة حماس بالسماح لمنظمة 
وقالت اإلذاعة العبرية،  ".جلعاد شاليط"ي اإلسرائيلي األسير لدى الحركة، زيارات شهرية مستمرة للجند

لقد علم أن بعض المسؤولين في مكتب وزير الخارجية، افيغدور ليبرمان طرحوا "، )٣/٦(يوم الخميس 
فكرة إعادة فتح بعض المعابر على قطاع غزة مقابل تعهد حماس بالسماح للصليب األحمر الدولي 

شرعت الوزارة، بمناقشة هذا االقتراح وبحث  و".ت شهرية مستمرة للجندي المخطوفبإجراء زيارا
  .جدواه مع األجهزة األمنية والسياسية اإلسرائيلية ذات الشأن

  ٣/٦/٢٠١٠قدس برس، 
  
   هي التي تعاني اليوم من الحصار وليس حماس"إسرائيل": بن أليعازر .٢٢٨
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ارض العتراض السفن، وزير التجارة والصناعة، بنيامين في إسرائيل، يقود التيار المع:  لندن-تل أبيب 
بن أليعازر، الذي دعا إلى الكف عن اعتراض السفن والتفتيش عن وسائل أخرى لمنع دخول أسلحة إلى 

  . قطاع غزة
وقال بن أليعازر، أمام منتدى ثقافي في بئر السبع، أمس، إنه من جهته مستعد لالستسالم أمام وصول 

. ع، ويفضل ذلك على أن تكون إسرائيل متورطة في قمع سفن مدنية في عرض البحرأسلحة إلى القطا
كان هناك مسلسل أخطاء فاحشة . طريقة تعاملنا مع سفينة مرمرة لم تتميز بالحكمة وال بالمهنية«وأردف 

في الهجوم، بدءا بالقرار الذي اتخذ في أطر غير رسمية بدال من البحث في المجلس الوزاري األمني 
. وقتل تسعة ركاب كان مصيبة. وحتى القرار بإنزال قوات تحتك بالركاب على متن السفينة. لمصغرا

الصدفة .  شخصا، كان بمقدار شعرة١٩٠ أشخاص وقتل ٩لكن المصيبة األكبر هي أن الفرق بين قتل 
  .»فقط هي التي منعت قتل عدد أكبر من الناس

وبدال من إضعاف حماس نجد أن لديها اليوم كمية . ققالهدف من الحصار لم يتح«وقال بن أليعازر إن 
وإسرائيل ). قبل سنة ونصف السنة(من األسلحة تعادل ثالثة أضعاف ما كان لديها قبل الحرب األخيرة 

لذلك دعا إلى إنهاء الحصار والتفتيش عن وسائل . »هي التي تعاني اليوم من الحصار وليس حماس
  . وقضية الجندي األسير جلعاد شاليطإبداعية لمواجهة المعضلة مع حماس

وانضم إلى هذا الرأي وزير آخر من الليكود، هو جلعاد إردان، وزير البيئة، الذي قال في لقاء مع 
وأضاف . التلفزيون اإلسرائيلي الرسمي إن الحصار على قطاع غزة فشل، وألحق أضرارا بإسرائيل

وعلينا أن نتوصل .  وفي هذا نجد أن العالم يناصرنانحن نريد فقط أن نمنع تهريب األسلحة إلى القطاع،«
إلى تسوية مع إحدى الدول الصديقة، فرنسا أو إيطاليا، لتقوم هي بمراقبة البحر وتفتيش السفن حتى 
تضمن خلوها من األسلحة والسماح ألي سفينة تدخل مواد غذائية أو طبية أو إنسانية إلى القطاع 

تان اللبنانيتان لالنطالق من مرفأ بيروت باتجاه غزة بين ساعة وأخرى، الى ذلك تستعد السفين. »بالمرور
 سفينة من كل الدول ٤٠ و٣٠الذي سيضم ما بين » ٢أسطول الحرية «مترافقة مع تحضيرات واسعة لـ

وقد تبلغ رسميا عبر سفيرها في األمم المتحدة رسالة إسرائيلية مفادها أن إسرائيل تعتبر أن . والقارات
  .سفينة إلى غزة يشكل تهديدا ألمنها وللسلم واألمن الدوليين وسيواجه برد حاسم منهاتوجه أي 

  ٢٠/٦/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن
 

  وال نكتفي بالمفاوضات.. ندرس وسائل أخرى لتحرير شاليط: نتنياهو .٢٢٩
بعد يومين من تصريح أحد أصدقائه المقربين بضرورة وضع خطة عسكرية :  نظير مجلي- تل أبيب

حرير جلعاد شاليط، الجندي اإلسرائيلي األسير لدى حركة حماس، أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي، لت
بنيامين نتنياهو، أمس، أن حكومته ال تكتفي بالمفاوضات إلطالق سراح شاليط بل تفحص وتدرس وسائل 

  .أخرى لتحريره
اإلسرائيلي، ) البرلمان(الكنيست وقال نتنياهو، الذي كان يتحدث في اجتماع للجنة الخارجية واألمن في 

إن آخر تطورات المفاوضات مع حماس، أن الوسيط األلماني قدم للطرفين اقتراحا متكامال للصفقة، 
 أسيرا تختارهم إسرائيل وتطلق ٥٥٠ أسيرا فلسطينيا ممن طلبتهم حماس و٤٥٠ينص على إطالق سراح 

ي إنجاز الصفقة، فقبلت إسرائيل هذا سراحهم كبادرة حسن نية تجاه مصر وشكرها على جهودها ف
  .ولذلك لم تنفذ الصفقة بعد. لكن حماس لم ترد بعد عليه. االقتراح
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  ٢٢/٦/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن
 

  غالبية إسرائيلية تؤيد إطالق أسرى فلسطينيين قتلوا إسرائيليين مقابل شاليط:استطالع .٢٣٠
بل إطالق سراح الجندي اإلسرائيلي األسير في أيد غالبية اإلسرائيليين إجراء صفقة تبادل أسرى مقا

قطاع غزة، غلعاد شاليط، حتى لو كان ذلك مقابل إطالق سراح المئات من األسرى الفلسطينيين ممن 
يديعوت "جاء ذلك في استطالع للرأي أجرته صحيفة .  شاركوا في عمليات قتل فيها إسرائيليون

من المستطلعين يؤيدون إطالق % ٧٢الستطالع أن وتبين من ا.  مينا تسيماح.بإشراف د" أحرونوت
سراح شاليط مقابل إطالق سراح مئات األسرى الفلسطينيين بضمنهم من شارك في عمليات قتل فيها 

  %.  ٢١وعارض مثل هذه الصفقة . إسرائيلييون
يين وردا على سؤال بشأن إحتماالت إطالق سراح شاليط بدون إطالق سراح المئات من األسرى الفلسطين

قالوا إن % ١٣بأن االحتماالت منخفضة جدا وتقترب من الصفر، مقابل %) ٧٤(أجابت الغالبية 
  .قالوا إنها عالية جدا% ٣، وفقط "عالية% "٨االحتماالت متوسطة، و 

ولدى سؤال المستطلعين عن توقعاتهم بأن يتم إطالق سراح شاليط، بحيث ال يكون مصيره كمصير 
أجابوا بأنه سيبقى في % ٢٣، مقابل %٦٤ي المفقود رون أراد، أجاب باإليجاب مساعد الطيار اإلسرائيل

بأنها خطوة % ٨٣كما سئل المستطلعون عن رأيهم في المسيرة المطالبة بإطالق سراحه، أجاب .  األسر
فقط إنهم سيشاركون % ١٠وقال . أجابوا بأنه من الخطأ تنظيم مثل هذه المسيرة% ١٥، مقابل "صحيحة"

، مقابل %٤٢أجابوا بأنه من الممكن أن يشاركوا فيها، وأجاب بالنفي القاطع % ١٧التأكيد، مقابل فيها ب
وردا على سؤال حول إذا ما كانت حكومة نتانياهو قد .  أجابوا بأنه من الممكن أال يشاركوا فيها% ٢٨

وردا على سؤال .  أجابوا باإليجاب% ٣٠بالنفي، مقابل % ٦٠بذلت كل جهودها إلطالق سراحه، أجاب 
إن الحكومة اإلسرائيلية وحركة حماس، % ٤٩عن المسؤول عن بقاء شاليط في األسر حتى اليوم، قال 

أجابوا بأن حماس تتحمل % ١٧أجابوا بأن إسرائيل لوحدها تتحمل المسؤولية، مقابل % ٣٣مقابل 
  . مسؤولية ذلك

 مستطلع، بنسبة خطأ تصل ٥٠١تصل إلى يذكر أن االستطالع قد شمل عينة من اإلسرائيليين البالغين 
  %. ٤.٥إلى 

  ٢٥/٦/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب
 

   شهادات جنود إسرائيليين: عملية الوهم المتبدد .٢٣١
في عددها األخير ما مفاده أن شهادات الجنود اإلسرائيليين " بمحانيه"نشرت أسبوعية الجيش اإلسرائيلي 

 أسفرت عن وقوع غلعاد شاليط في أسر المقاومة التي" الوهم المتبدد"الذين كانوا شهودا على عملية 
الفلسطينية، تعرض صورة خطيرة تشير إلى اإلرباك وقلة الحيلة والتي أدت إلى إخفاقات في أداء القوات 

  .التي كان يفترض أن تعمل على إحباط العملية
المطلة على " لحربغرفة ا"وجاء أن غالبية الجنود كانوا في بداية خدمتهم العسكرية في موقع الرصد في 

  . سنوات٤منطقة كرم أبو سالم، حيث تعرضت الدبابة اإلسرائيلية للهجوم، قبل 
 فجرا، ٥:١٣ونقلت األسبوعية عن الجندي عومر كرطس قوله إن العملية بدأت بالنسبة له في الساعة 

لذين طلب منهم وقال إنه توقع أن عملية اإلطالق كانت لتحويل أنظار الجنود، ا. مع إطالق قذائف هاون
  .متابعة خط الدخان الذي خلفته القذيفة وراءها



  

  

 
 

  

            ١٥٣ص                                                   ١٧/١٠/٢٠١١ االثنين :التاريخ

وعلى ". حالة تسلل"ويضيف أنه بعد عدة دقائق تلقى إنذارا بحصول مس بالسياج الحدودي، وأعلن عن 
  .أرض الواقع فإن منفذي العملية من المقاومة الفلسطينية كانوا قد اجتازوا الحدود عن طريق نفق

 إحدى الكاميرات عن العمل، وبدأت المجندة، التي كان قد مضى على تجندها في هذه األثناء توقفت
وتبين الحقا أن . للجيش شهران ونصف وكانت تعمل على المراقبة، بالبكاء ولم تستطع أن تؤدي مهامها

  ".جي. بي. أر"الكاميرا قد تعطلت نتيجة إصابتها بقذيفة 
عتقدون أن الحديث عن هجوم عن طريق السياج وبحسب الشهادات فقد مرت دقائق كثيرة والجنود ي

  .الحدودي، ولم يدركوا أن الحديث هو خلية قد دخلت عن طريق نفق وتحتجز أحد الجنود أسيرا
أن التحقيق الذي أجري الحقا، بعد أسر شاليط ومقتل إثنين من الجنود اإلسرائيليين، " بمحانيه"وتضيف 

ة، بدءا من نقل المعلومات االستخبارية بين الجيش يكشف عن نواقص في كافة المستويات القيادي
  ".فرقة الجوالة البدوية"والشاباك، وأداء الكتيبة، وأداء طاقم الدبابة وما يسمى بـ

إلى ذلك، يشير التقرير إلى أن السنوات األربع األخيرة قد شهدت تغييرات كبيرة في عملية الرصد في 
أن عملية الرصد تتم من قبل مجندات تابعات لوحدة جمع حيث . محيط السياج الحدودي حول قطاع غزة

  . شهور، وبمرافقة قائدة وضابطة ذات خبرة٣المعلومات القتالية، بعد فترة تأهيل تستمر لمدة 
وعالوة على ذلك فقد تمت زيادة وسائل الرصد إضافة إلى تطويرها، وتم إدخال جهاز جديد أطلق عليه 

، والذي يطلق النار باتجاه "رفائيل"إنتاج شبكة تطوير الوسائل القتالية ، وهو من "يرى ويطلق النار"أسم 
وأصدرت تعليمات صارمة للجنود بكل ما يتصل بمنع وإحباط عمليات . كل هدف يتحرك في المحيط

 . أسر جنود
  ٢٥/٦/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب

 
  جنراالت إسرائيليون يطالبون نتنياهو بالرضوخ لمطالب حماس لإلفراج عن شاليط .٢٣٢

يرى الجنرال عوزي ديان رئيس مجلس األمن القومي السابق ونائب الرئيس :  نظير مجلي-تل أبيب 
األسبق لقائد أركان الجيش اإلسرائيلي، الذي يطالب بوضع خطة عسكرية إلطالق سراح شاليط بالقوة 

ي وكذلك رئيس قسم األسرى السابق ف. »حتى تفهم حماس أنها ستدفع ثمنا باهظا على تعنتها«
، اليعيزر بيك، الذي قال إن المغامرة في محاولة إطالق سراح شاليط تظل أهون على »الموساد«

  .إسرائيل من إطالق سراح ألف أسير فلسطيني نصفهم يتوقع أن يعود إلى ممارسة اإلرهاب
وانضم إلى هؤالء وزير المالية، يوفال شتاينتس، الذي صرح أمس بأن على الحكومة أال ترضخ لضغوط 

وأضاف في ندوة سياسية في بئر السبع، أنه لو كان مكان عائلة شاليط لما . لشارع في القضايا المصيريةا
ولكنه رفض في الوقت نفسه . تصرف على نحو آخر وألقام الدنيا ولم يقعدها من أجل إطالق سراح ابنه

 ولكن القرار يجب -ل  قا-يوجد قلب لنا كلنا «أن يكون موقف عائلة شاليط حاسما في حسابات الحكومة 
انظروا إلى حماس كيف : وقال شتاينتس، متوجها للجمهور الذي بدا معارضا له. »أن يأتي من الرأس

فهي عندها ألوف السجناء المحرومين من رؤية أوالدهم وعائالتهم، ولكنها ال تتعجل إطالق . تتصرف
ها في دمشق وإيران وتكبت عائالتهم سراحهم وتدير معركة مماحكات لتحقيق مكاسب سياسية وذاتية لقادت

وال تتيح لهم أن يعبروا عن رأيهم في ضرورة إطالق سراح أبنائهم، بينما نحن نمارس الضغوط على 
أنا ال أقول إنه علينا أن نكون مثل حماس، بال إنسانية، ولكن على األقل أن . حكومتنا لكي ترضخ لهم

  .»ن أجل إطالق سراح شاليطنضع األمور في نصابها وندير معركتنا بهدوء م
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ولكن في المقابل قال وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش األسبق، شاؤول موفاز، إن حكومات إسرائيل، 
بما في ذلك الحكومات التي شارك فيها، فشلت فشال ذريعا في إدارة المعركة من أجل إطالق شاليط ومن 

وقال وزير . الثمن اآلن من أجل إعادة شاليطيفشل يجب أن يدفع ثمن أخطائه، ولذلك فال بد من دفع 
الدفاع السابق، عمير بيرتس، الذي اختطف شاليط في فترته، إنه كان قد صرح من اليوم األول أنه يجب 

وقال إنه لو أخذت حكومة إيهود أولمرت برأيه، لكان ثمن إطالق . إبرام صفقة مع حماس إلطالق شاليط
  .ن الذي تطلبه حماس اليومشاليط في حينه أرضى بكثير من الثم

األسبق، إن خبرته الطويلة في منظمات اإلرهاب الفلسطينية » الموساد«وقال داني ياتوم، رئيس جهاز 
تقول إن المماطلة في الرضوخ لمطالب حماس اليوم ستؤدي إلى زيادة هذا الثمن في كل يوم أكثر من 

لهزيمة، وإنه يعتقد أن بإمكان إسرائيل أن وإنه يفضل الرضوخ اليوم، حتى لو بدا نوعا من ا. سابقه
فنحن وحماس موجودون هنا وال نذهب «تجعل قادة حماس يدفعون ثمن موقفهم هذا في المعارك القادمة، 

  .»نخسر معركة اليوم ونخوض جوالت أخرى غدا، وسنرى من الذي سينتصر في النهاية. ألي مكان
  ٢٧/٦/٢٠١٠الشرق األوسط، لندن، 

  
  األصعب في جيش االحتالل" األسر"يبات تدر": يديعوت .٢٣٣

، سلسلة التدريبات ٢٠١٠-٧-٢٣الصادرة الجمعة " يديعوت أحرونوت"استعرضت صحيفة : وكاالت
  . العسكرية اإلسرائيلية التي تتضمن سيناريو الوقوع في األسر

-٢٢خميس ويأتي نشر ذلك في أعقاب هروب أحد الجنود اإلسرائيليين، نداف هايمن، من التدريبات، ال
 كيلومترا في ظروف قاسية، وعودته الحقا إلى ٢٠، التي تضمنت السير مسافة تصل إلى ٢٠١٠-٧

ونقلت الصحيفة عن جندي سابق في بحرية االحتالل اإلسرائيلي، عوفر ليف . منزله في ساعة متأخرة
ع في األسر، وأنه قوله إنه لم يكن قادرا على األكل والشرب في أعقاب التدريبات حول الوقو)  عاما٥٤(

  . عانى من صعوبة في النوم وكوابيس ليلية
إن التدريب على سيناريو الوقوع في األسر هو جزء مهم في عملية إعداد الجنود : "وأضافت الصحيفة

" متكال"في الوحدات المختارة في الجيش اإلسرائيلي، وتعتبر من أصعب التدريبات التي يقوم بها وحدة 
  ". والطيران" غشلدا"و" ١٣شييطت "و

وجاء أن التدريبات تستمر مدة أسبوعين، وتهدف إلى إعدادهم لمواجهة إمكانية الخطف أو الوقوع في 
تحطيمهم نفسيا "وفي المرحلة األولى يخضع الجنود لتدريبات جسدية يفترض أنها تهدف إلى . األسر

، كما "المقاتلين"هم في إعداد وهي مرحلة تعتبر األ". وجسديا بحيث تطمس الحدود بين الواقع والخيال
  . تعتبر أحد أسرار هذه الوحدات، وعليه يمنع التحدث عما يحصل خاللها حتى بعد سنوات

ونقلت الصحيفة عن جندي البحرية السابق، ليف، والذي ال يزال يعاني من مضاعفات الصدمة خالل 
عصي، وحرمانه من الطعام والنوم التدريب قوله إنه تعرض للصدمات الكهربائية، إضافة إلى الضرب بال

  . لعدة أيام، وهو مغطى الوجه
  . ، وشتمه والصراخ عليه باللغة العربية"إذالله جنسيا"ويضيف أنه تمت تعريته خالل التدريبات وقاموا بـ

" الكابوس"يستمع المتدربون إلى أصوات يفترض أنها صراخ جنود يخضعون لـ" التعذيب"وخالل عملية 
  . نفسه

  ٢٤/٧/٢٠١٠، لسطين أون الينموقع ف
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  ضباط يتهمون نتنياهو بالفشل بإدارة مفاوضات صفقة األسرى": هآرتس" .٢٣٤

بعث عشرات الضباط في احتياط الجيش اإلسرائيلي لرئيس الوزراء بنيامين : محمد جمال -القدس 
جل إطالق نتنياهو برسالة اتهموه فيها بالفشل في إدارة مفاوضات تبادل األسرى مع حركة حماس من أ

  .سراح الجندي جلعاد شاليط
إن عملك إلى ”نتنياهو بلهجة شديدة قائلين / هآرتس/وخاطب الضباط في الرسالة التي نشرتها صحيفة 

  .مطالبين إياه بالتقدم في مفاوضات إطالق سراح شاليط. “اآلن ال يكفي
وأن . الفعلي من أجل شاليطوأشار الضباط والجنود في رسالتهم إلى أن هناك تراجعا العمل في المجال 

وعبروا عن قلقهم . إسرائيل لم تنجح إلى اآلن في ممارسة ضغط فعلي على حركة حماس في قطاع غزة
متهمين جهودها في هذا اإلطار بأنها . إزاء تصرفات الحكومة الفاشلة منذ وقوع شاليط في أسر حماس

  .غير حقيقية
ومن بينهم “ جنود االحتياط من أجل شاليط”منتدى  ضابطا وجنديا من أعضاء ٣٦ووقع على الرسالة 

  .ضابط برتبة عميد وضابطين برتبة عقيد
  ١١/٨/٢٠١٠، الشرق، الدوحة

  
  مقابل شاليط" ايديهم ملطخة بالدماء"يتوجب االفراج عن اسرى : موفاز .٢٣٥

 قال عضو الكنيست االسرائيلي، شاؤول موفاز من كتلة كاديما انه يتوجب على إسرائيل: بيت لحم
، مقابل االفراج عن الجندي االسير غلعاد شاليط "ملطخة ايديهم بالدماء"االفراج عن ما وصفهم باسرى 
  .في حال لم يكن هنالك خيار آخر 

  ".القتلة "ان دولة إسرائيل تستطيع ان تتحمل هذه المخاطرة وان تتعامل مع من وصفهم بـ"وأكد موفاز 
عاد في خيمة االعتصام المقامة قبالة منزل رئيس الوزراء وأضاف النائب موفاز خالل لقائه والدي غل

  .االسرائيلي في القدس، ان مصير شاليط يجب اال يكون مثل مصير مالح الجو المفقود رون اراد 
  ٢٨/٩/٢٠١٠، وكالة معاً اإلخبارية

  
   الذي يحرم األسرى من حقوقهم"ليطاش"نتنياهو يجمد قانون  .٢٣٦

والذي يقلص بشكل جدي ' شليط'رائيلية بنيامين نتنياهو تجميد قانون  قرر رئيس الحكومة اإلس:تل أبيب
حقوق األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية، بسبب تطورات جدية في عملية تبادل األسرى 

  .وحساسية القضية
وكان رئيس الحكومة اإلسرائيلية قد أصدر تعليماته بالعمل على إقرار القانون، لكن حدوث تطورات 

ية في األسابيع األخيرة في المفاوضات طلب نتنياهو من مقدم القانون عضو الكنيست داني دنون من جد
  .الليكود عدم طرح القانون أمام الكنيست

الوضع اآلن حساس للغاية أكثر بكثير مما '، 'يسرائيل هيوم'وقالت مصادر في مكتب نتنياهو لصحيفة 
  .'كان قبل ثالثة أشهر
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قرت في القراءة التمهيدية إقرار القانون الذي يقلص حقوق األسرى، وأهمها منع وكانت الكنيست قد أ
زيارة األسرى، ومنع مشاهدة التلفاز والتعليم والسجن االنفرادي دون تحديد الفترة الزمنية، وذلك من 

  .أجل الضغط على حركة حماس لتنفيذ صفقة التبادل كما تراها حكومة إسرائيل
 ٢٦/١٠/٢٠١٠، )وفا(ومات الفلسطينية وكالة األنباء والمعل

  
  الجيش اإلسرائيلي يبحث خططا سرية لتحرير شاليط: أشكنازي .٢٣٧

رئيس أركان ، أن  نظير مجلي- تل أبيب، عن مراسها من ٦/١١/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندنذكرت 
شاطات صرح بأن جيشه يقوم بالكثير من اإلجراءات والن الجيش اإلسرائيلي، الجنرال غابي أشكنازي،

  .السرية والعلنية من أجل تحرير الجندي جلعاد شاليط من أسره في قطاع غزة
جنوب غربي (» مجدال هعيمق«وقال أشكنازي، الذي كان يتحدث، أمس، أمام حشد من تالميذ مدرسة 

ولكنه رفض ما يقال من أن تأخير إطالق سراحه . ، إن مدة أسر شاليط طالت أكثر من الالزم)الناصرة
  .بب اهمال أو تقصير من الجيشكان بس
أنا شخصياً والجيش لم ننفذ المهمة : " قال أشكنازيأن ، ٥/١١/٢٠١٠ موقع القدس برس، وأضاف

، "الملقاة على عاتقنا وهي إعادة الجندي المخطوف غلعاد شاليط وبقية االسرى والمفقودين الى ذويهم
  ."ية، ولذلك فهو مسؤول عن اعادتهالجيش هو الذي أرسل شاليط لتنفيذ مهمته العسكر: "وأضاف

 
  إلعادة شاليط" حاسم" ضابطاً إسرائيلياً يطالبون نتنياهو باتخاذ قرار ٥٨": يديعوت" .٢٣٨

" جدياً"طالب عشرات الضباط في الجيش اإلسرائيلي رئيس حكومتهم بنيامين نتنياهو، بالعمل : الناصرة
، عبر الوسيط "حماس"كة المقاومة اإلسالمية لكسر الجمود الذي يعتري عملية التفاوض بين تل أبيب وحر

  ".تبادل األسرى"األلماني، بشأن صفقة 
، فقد توجه ثمانية )أمس(ووفقاً لما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، في عددها الصادر اليوم 

لة وخمسين ضابط احتياط في الجيش اإلسرائيلي إلى كل من نتنياهو ووزير الحرب ايهود باراك، برسا
طالبوا من خاللها بالسعي الجاد لإلفراج عن الجندي األسير لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، جلعاد 

  .شاليط
إن إسرائيل تخالف وبشكل شديد التزامها األخالقي تجاه مقاتليها بشكل عام وتجاه "وجاء في نص الرسالة 

ر ال يعملون بما فيه الكفاية من أجل بشكل خاص، واإلحساس السائد في الجيش أن أصحاب القرا" شاليط"
إعادته، والذي يدلل على ذلك شكوك في نواياكم الجدية تجاه هذه القضية التي تعتبر مسؤولية الجميع 

  .، بحسب الصحيفة"بعدم إهمال الجنود في ساحات القتال
لى إطالق الوقت قد حان التخاذ قرار مصيري يرمي إ"وشدد الضباط العسكريون في رسالتهم على أن 

  ".هذه المسؤولية تقع عليكم بصفتكم قادة دولة إسرائيل"، وأضافوا مخاطبين نتنياهو وباراك "سراح شاليط
وبحسب يديعوت احرنوت؛ فإن من بين الضباط الموقعين على تلك الرسالة ثالثة ضباط برتبة عقيد 

  .وخمسة وثالثين آخرين برتية مقدم وعشرين برتبة رائد
  ٣٠/١١/٢٠١٠قدس برس، 

  
   الحكومةمهملة ولم تعّد من أولويات" شاليط"قضية ": الشاباك"الرئيس األسبق لـ .٢٣٩
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الرئيس األسبق لجهاز االستخبارات اإلسرائيلي الداخلي  عن نقلت إذاعة الجيش اإلسرائيلي: الناصرة
لم "يط، ، يعكوف بيري، أن قضية الجندي األسير لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، جلعاد شال"الشاباك"

  .، على حد قوله"تعد من أولويات الحكومة
ودعا بيري رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو والمجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية 

يعتريها الكثير "من شأنه اإلفراج عن شاليط، الفتاً إلى أن هذه الخطوة " جريء"واألمنية، إلى اتخاذ قرار 
  .يره، حسب تقد"من الصعوبات
األسبق، سبب امتناع تل أبيب عن اتخاذ قرار بشأن قضية الجندي األسير في " الشاباك"وأرجع رئيس 

  .، حسب رأيه"خوفها من خطوة اتخاذ القرار الذي تفضل عدم القيام بها"قطاع غزة، إلى 
قادرة على  "وفي السياق ذاته، أكّد بيري أن األجهزة االستخباراتية واألمنية والعسكرية اإلسرائيلية

، كما أن غالبية الجمهور اإلسرائيلي ستساند وتدعم إعادة "مواجهة  إفراج عن عدد كبير من الفلسطينيين
شاليط ودفع الثمن المطلوب إلطالق سراحه، األمر الذي سيدعم مكانة رئيس الحكومة لدى اإلسرائيليين، 

  .حسب قوله
  ٢/١٢/٢٠١٠قدس برس، 

  
  فاتورة شاليط ستزداد كلما مر الوقت.. ق سالم مع العربسأكون ثالث رئيس يحق: موفاز .٢٤٠

أعلن الجنرال شاؤول موفاز، رئيس لجنة الخارجية واألمن بالكنيـست ووزيـر            :  صالح النعامي  - غزة
الدفاع اإلسرائيلي األسبق، أنه سيكون ثالث رئيس وزراء يحقق السالم مع العرب بعد مناحم بيغن الـذي                 

، وإسحاق رابين، صاحب اتفاق أوسلو مع الـرئيس الفلـسطيني           ١٩٧٨ر عام   وقع اتفاقية السالم مع مص    
المعارض، واالنتخابـات   » كديما«الراحل ياسر عرفات، وذلك في حال فاز بالتنافس على زعامة حزب            

  .التشريعية الحقا
اإلسرائيلية أمس، اتهم موفاز كـال مـن رئـيس الـوزراء            » هآرتس«وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة      

ائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إيهود باراك بتجميد المسيرة السياسية مع الفلسطينيين في الوقت              اإلسر
واقتـرح  . الذي يتطلع فيه العالم العربي لرؤية اتفاق تسوية يتم توقيعه بين اإلسـرائيليين والفلـسطينيين              

زمني محدد ال يتجـاوز     موفاز أن تشرع الحكومة اإلسرائيلية في مفاوضات مع حركة حماس في جدول             
العام لضمان عودة الجندي األسير غلعاد شاليط إلى بيته، مشيرا إلى حقيقة أنه ما زال على قيد الحياة في                   

  .قطاع غزة
وحذر موفاز من أن فاتورة شاليط ستزداد كلما مر الوقت، معتبرا أن السياسة اإلسرائيلية تجاه هذا الملف                 

كما حذر موفاز من مغبة أن يلقى شاليط نفـس          .. بها حكومة نتنياهو  من السياسات الخاطئة التي تتشبث      
 في أسر حركة أمل، وتدل كل المؤشرات على         ١٩٨٢مصير الطيار اإلسرائيلي رون أراد الذي وقع عام         

  .وفاته
ونفى موفاز أن يكون هناك أي تهاون في مواقفه الناقدة لسياسات نتنياهو، مشيرا إلى أنه أوقـف، قبـل                   

  .تمرير ميزانية الدفاع وطالب بأسباب رفع الميزانية إلى هذا المبلغأسبوعين، 
  ٦/٣/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن

  
  ليط والقبول بمطالب حماس لن يؤثر على موازين القوىاإتمام صفقة ش :دراسة .٢٤١
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 قالت دراسة جديدة أعدها طاقم من الخبراء في معهد األمن القومي بتل أبيب: الناصرة ـ زهير أندراوس
برئاسة يورام شفايتسر إن الدولة العبرية تواجه منذ سنوات ابتزاز منظمات إرهابية تحتجز رهائن 
إسرائيليين، جنودا ومدنيين، حيث طلب خاطفوهم مقابل تحريرهم أن تفرج إسرائيل عن مئات من 

حريرهم وعندما واجهت إسرائيل أوضاعا كهذه في الماضي، وكان لديها خيار عسكري عملي لت. أسراهم
  .بالقوة فإنها فعلت ذلك، ولكن عندما لم يكن لديها خيار كهذا دفعت دائما ثمنا غاليا لقاء تحريرهم

لقد تبلورت هذه السياسة على مدى عشرات السنين منذ أواخر سنوات الستينيات، وقد دفع هذا : وزادت
ال يوجد إلسرائيل مجال للعمل فيها، الواقع التنظيمات اإلرهابية إلى توجيه عملها وفقا لقدراتها نحو قناة 

وعمليا شجعهم على اختيار أساليب عمل اضرب واهرب، ونقل الرهائن إلى خارج مدى إمكانية 
  .تحريرهم بالقوة على يد قوات األمن اإلسرائيلية

وشددت الدراسة على العمليات التي قام بها حزب اهللا اللبناني وحركة حماس في فلسطين، حيث قالت إنّه 
نذ بداية سنوات التسعينيات نفذ رجال حماس عدة محاوالت لخطف جنود، ومعظم هؤالء الجنود قتلوا م

خالل الخطف، وتم إخفاء جثثهم، وحاولت حماس أن تبتز إسرائيل، وفي السنوات األخيرة اضطرت 
ي أعقاب إسرائيل إلى أن تواجه مجددا المشكالت المرتبطة بمطالب ابتزازية لتحرير معتقلين أمنيين ف

وأوضحت أن . خطف جنود من قبل هاتين المنظمتين، في ظل ظروف غياب خيار عسكري لتحريرهم
عمليتي الخطف األخيرتين، جنديان من قبل حزب اهللا وشاليط من قبل حماس، وضعتا إسرائيل أمام 
ضرورة إلجراء مفاوضات غير مباشرة بواسطة وسيط، مع منظمات ترفض حق وجودها كدولة ذات 

يادة، ونفذت عمليات إرهابية ضدها على مدى سنوات، الفتةً إلى أن حقيقة أن إسرائيل ال تنفذ أي س
اتصال مباشر معهم ألزمتها في البحث عن وسيط أمين مقبول من قبل الطرفين من أجل الوصول إلى 

  .المنظماتصفقات تبادل بالسرعة الممكنة وبأثمان يمكن دفعها دون إلزامها باالعتراف رسميا بهذه 
وبرأي الدراسة فإن المشكالت الرئيسية التي واجهتها إسرائيل خالل المفاوضات مع حزب اهللا تركزت 
في مسألة اإلفراج عن قاتل مدان تم الحكم عليه بعدد كبير من المؤبدات، وفي مسألة اإلفراج عن أسرى 

رائيل اإلفراج عنه في الماضي، أحياء مقابل جثث، والمشكلة األولى بشأن سمير قنطار، الذي رفضت إس
كانت في جوهرها قيمية رمزية وعاطفية، وذلك ألنه بالنسبة إلسرائيليين كثيرين يمثل رمزا للوحشية 

  .القاتلة الكامنة في اإلرهاب الفلسطيني، كما قالت الدراسة
ذ صفقة التبادل في وتابعت الدراسة قائلةً إنّه في كل األحوال فإنه باإلمكان افتراض أنه عندما يتم تنفي

النهاية، فإن األمن القومي الشامل إلسرائيللن يتضرر فجأة رغم الثمن الفادح، وبشكل خاص في جانب 
القيم الرمزية وفي الجانب العاطفي المرتبطين بتحرير أسرى فلسطينيين في ظل االبتزاز، ولكن في 

نة في عدم التخلي عن مقاتلين وقعوا في أسر مقابل هذا الثمن ستزداد قوة القيمة التقليدية إلسرائيل الكام
. العدو، وقيمة الضمانة المتبادلة اللتين ال تقل قيمتهما وأهميتهما إلسرائيل عن قيمة الثمن الذي سيتم دفعه

ومثل هذه الصفقات هي دائما قسم من مجمل مخاطر محسوبة تضطر إسرائيل إلى التعامل معها في 
 والصفقة المطروحة على جدول األعمال، أي صفقة شاليط، مثل مواجهتها المستمرة مع اإلرهاب،

سابقاتها من غير المتوقع أن تخرق التوازن المهم في نسب القوى بين الطرفين، ومع ذلك وبسبب 
المشكالت ثقيلة الوزن التي تنشأ خالل المفاوضات بكل مركباتها األمنية والسياسية والقيمية والعامة هناك 

دئ التخاذ قرارات حول مثل هذا الموضوع، وهناك لجنة رسمية برئاسة القاضي ضرورة لتحديد مبا
  .شمجار تم تفويضها في هذه المسألة لبلورة موقف مبدئي بشأنها
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يوجد لمعركتي المفاوضات اللتين أدارتهما إسرائيل مقابل حزب اهللا وحماس، : وساقت الدراسة قائلةً
ختلفة بشأن االحتمال المعقول في أن تواجه إسرائيل مستقبال األخيرة ما زالت في طور التبلور، معان م
فمقابل حزب اهللا تم إغالق الحساب، حيث إنه تم تحرير . أيضا عمليات خطف أخرى ينفذها خصومها

 وفي المقابل فإنه حتى إذا تم ٢٠٠٨األسرى اللبنانيين حتى آخرهم في الصفقة التي تم توقيعها في صيف 
 أسير فلسطيني، وحزب ٦٠٠٠ائيل وحماس، فإنه سيبقى في السجون اإلسرائيلية تنفيذ الصفقة بين إسر

اهللا المستمر بمساعدة التنظيمات الفلسطينية في تنفيذ اإلرهاب، قد يصاب باإلغراء وينفذ عمليات خطف 
من أجل تجسيد هذا الدعم، واإلغراء للعودة إلى ساحة الخطف قد يتغلب أيضا في حالة اندالع مواجهة 

وال شك، قالت الدراسة، بأن صورة أسرى فلسطينيين محررين . كرية أخرى بين حزب اهللا وإسرائيلعس
مع تنفيذ صفقة شاليط ستعطي حماس إيجابيات كثيرة وترفع قيمتها دعائيا وإعالميا، وهذه النتيجة قد تثير 

إلنجاز والوصول رغبة منظمات فلسطينية لخطف جنود أو مواطنين إسرائيليين آخرين من أجل تكرار ا
إلى تحرير ما بقي من األسرى في السجون اإلسرائيلية، ومع ذلك فإنه يجب أن نتذكر بأن حماس 
والمنظمات الفلسطينية األخرى، مثل الجهاد اإلسالمي، وأيضا مجموعات متمردة من داخل فتح، أو 

فموضوع . يتوقفوا عن ذلكأوساط من الجهاد العالمي المستمرين بمحاولة خطف إسرائيليين ال يتوقع أن 
تحرير األسرى هو موضوع ثابت على جدول أعمالهم، إضافة إلى استنزاف الجمهور اإلسرائيلي وإذالل 

ولفتت إلى أن التكتيكات والدعاية التي ترافق صفقة تبادل األسرى، من المتوقع أن . الحكومة اإلسرائيلية
  .لدائم لخطف إسرائيليين، وتنشيط التنافس القائم بينهاتشكل محركا معنويا لدافع التنظيمات الفلسطينية ا

وزعمت أنّه يوجد للتنظيمات المعارضة لحماس هدف واضح وهو أن تثبت لحماس بأن طريقها 
العسكري أفضل من طريق حماس، وباألخص عندما تكبح في هذه المرحلة على األقل عملها العسكري 

  .فلسطينيين بواسطة المفاوضاتمن غزة ضد إسرائيل وتحاول تحرير األسرى ال
هل أن الثمن الذي تمت جبايته من إسرائيل على يد حزب اهللا لقاء إعادة جثث جنودها : وتساءلت الدراسة

ايهود غولدفاسر وايهود ريجف سيشجع حدوث عمليات خطف جنود مستقبال، بل وحتى قتلهم انطالقا من 
العكس، هل أن الثمن المرتفع الكامن بتحرير أسرى إدراك أن إسرائيل ستدفع أيضا مقابل جثثهم؟ وعلى 

فلسطينيين ومن بينهم من كانوا مشاركين في قتل إسرائيليين مقابل تحرير جندي أسير حي سيثير موجة 
جديدة ومتزايدة لعمليات خطف؟ من غير الممكن توفير جواب مطلق على هذه األسئلة، ومع ذلك من 

سرى الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل سيستمر في كونه جمرة الواضح أن غياب حل لمسألة آالف األ
مشتعلة بين باقي مركبات الصراع التي تنتظر الحل، ومن المحتمل أنه يجب حل هذه المسألة كجزء من 
مفاوضات شاملة بين إسرائيل وبين شركائها الفلسطينيين ربما كبند إنساني، ولكن يجب ربط ذلك بإدارة 

: وخلصت إلى القول. ل هذا الموضوع بالقناة السياسية وليس على الصعيد العسكريهذه المفاوضات حو
لتكن مهما تكن نتائج وتوصيات لجنة شمجار التي تناقش مبادئ سياسة إسرائيل في حاالت مساومة 
مستقبلية، فإنه من الواضح بأن االختبار الحقيقي سيكون في قدرة حكومات إسرائيل على تطبيقها بشكل 

 والصمود أمام الضغط المتوقع من جانب العائالت، ووسائط اإلعالم، والجمهور بشكل عام فعلي،
للوصول إلى تحرير األسرى اإلسرائيليين حتى بثمن تحرير الكثير من األسرى، مثلما حدث مرات كثيرة 

  .في الماضي
  ٧/٣/٢٠١١، القدس العربي، لندن
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  حثًا عن شاليط اختطفت أبو سيسي ب" إسرائيل: "مجلة دير شبيغيل .٢٤٢
ذكرت مجلة دير شبيغيل األلمانية أن المهندس الفلسطيني ضرار أبو سيسي اختطف من أوكرانيا : القدس

اعتقادا من السلطات اإلسرائيلية بأنه يملك معلومات عن مصير الجندي األسير في قطاع غزة جلعاد 
  . شاليط

ووفق  . من أبو سيسي حول مكان احتجازهتسعى إلى استيفاء المعلومات" إسرائيل"وأضاف التقرير أن 
ال " إسرائيل"تقرير المجلة الذي نشر على موقعها االلكتروني ونقلته اإلذاعة اإلسرائيلية العامة، فإن 

وكانت المحكمة المركزية في بيتاح تيكفا مددت فترة . تستبعد القيام بعملية عسكرية لإلفراج عن شاليط
تقديم " إسرائيل"توقع أن يعلن حتى هذا الموعد ما إذا كانت تنوي اعتقال أبو سيسي حتى يوم غد، وي

  .الئحة اتهام ضده أم ال
 ٣٠/٣/٢٠١١، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
  لنتنياهو" حيلة إعالمية"ال يملك معلومات عن شاليط واختطافه " أبو سيسي: "هيئة إسرائيلية .٢٤٣

، أن المهندس الفلسطيني المختطف لدى "شاليطهيئة العمل من أجل اإلفراج عن "أكدت : الناصرة
االحتالل اإلسرائيلي، ضرار أبو سيسي، ال يملك أي معلومات عن مصير الجندي اإلسرائيلي األسير 

  .لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، جلعاد شاليط
رائيلية واعتبرت الهيئة، أن الحديث عن وجود عالقة بين اختطاف أبو سيسي وبين مساعي الحكومة اإلس

تستهدف " حيلة إعالمية"إلطالق سراح الجندي اإلسرائيلي األسير في قطاع غزة جلعاد شاليط، ما هو إال 
التفاخر بأنه يخطو خطوات عملية "منح رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو مزيدا من الوقت ل 

  .، وفق تقديرها"لإلفراج عن  شاليط
ال يقدم شيئا في قضية شاليط، كما أنه ال يسهم "طاف المهندس الفلسطيني فيما جددت تأكيدها على أن اخت

  .، حسب تأكيدها"في تحريره، ألن أبو سيسي ال يملك معلومات عن مصيره
شنّت هجوما الذعا على نتنياهو، متهمة إياه  " هيئة العمل من أجل اإلفراج عن شاليط"ويشار إلى أن 

  . سراح الجندي اإلسرائيلي المختطف منذ قرابة الخمسة أعوامبعدم تقديم ما يذكر في سبيل إطالق
  ٣١/٣/٢٠١١قدس برس، 

  
 

  إخفاء شاليط بأبرز معطيات النجاح األمني لحماس الدقة المتناهية  : اإلسرائيليةاالستخبارات .٢٤٤
 أكد قسم الدراسات واألبحاث بجهاز االستخبارات العسكري الصهيوني استحالة القضاء على -الناصرة 

  . ، كونها حركة متعددة األطوار وتتكيف مع المتغيرات، كما قال"حماس"كة المقاومة اإلسالمية حر
جاء ذلك في تقرير أعده المتخصص في العلوم األمنية والعسكرية في قسم الدراسات والبحوث بجهاز 

اإلرهاب حماس بين "البرفيسور اسحق بن اسرائيل، بعنوان ) أمان(االستخبارات العسكري الصهيوني 
 صفحة من القطع الكبير، حيث عرض للنقاش في إحدى حلقات ٣٧والذي جاء في " العسكري والسياسي

البحث والدراسة في قسم الدراسات جهاز االستخبارات، وقد ناقشت الدراسة مستقبل حركة حماس 
  . السياسي والعسكري في ظل المتغيرات اإلقليمية وخاصة في العالم العربي واإلسالمي
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فعلى الصعيد "وأكدت الدراسة أن كافة المعطيات تشير إلى تنامي حركة حماس سياسيا وعسكريا وأمنيا، 
السياسي صمدت حكومة حماس لعدة سنوات وال زالت رغم الحصار والتضييق، علما بأن العمر الزمني 

  . واتالمفترض لها بحسب التوقعات األمنية اإلسرائيلية السابقة أشهر قليلة وليست سن
، وحتى اليوم، ليؤكد ٢٠٠٧عام ) منذ الحسم العسكري(وأشارت الدراسة إلى أن استمرار حكومة حماس 

ال زالت تنبض بالحياة وخاصة في ظل الجهد الدبلوماسي الذي يقوم به خالد مشعل وأعضاء مكتبه "أنها 
  ". السياسي مع زعماء العالم العربي واالسالمي

أن هذا االمتداد الحمساوي الدبلوماسي المتحرك ما بين دمشق : في تقريره" لبن اسرائي"وأكد البرفيسور 
وأنقرة وطهران وصنعاء والخرطوم والدوحة وغيرها ليؤكد أن هذه الحركة تطورت وانتقلت من واقع 

وهذا يعني أن فرص القضاء عليها لم تعد متوفرة، بل إن .. التنظيم الضيق المحصور إلى واقع الدولة 
  . ن نصارح أنفسنا فإننا نقول إنها صعبة، حسب قولهأردنا أ

ورغم الحصار، إال أنها طورت قدراتها " حماس"وعلى الصعيد العسكري؛ كشف التقرير البحثي أن 
العسكرية ومدى صواريخها، بل تمكنت من إنتاج صواريخ محموله ومتنقلة وقذائف نوعية وغيرها من 

 تمتلك مخزونًا كبيرا من الصواريخ والقذائف واألسلحة الخفيفة، "حماس"التطويرات العسكرية، مدعيا أن 
  . ما يمكنها من الصمود أمام مواجهات قادمة مع الجيش الصهيوني عدة أشهر

، ألن قسم "إسرائيل"ال يبشر بخير لـ "هدوء الصواريخ النسبي الذي استمر أشهرا، "وأشار إلى أن 
يات اإلنتاج والتصنيع والتخزين، وهذا يعني أن حماس لم التصنيع والتطوير في حماس منشغل في عمل

  . ، على حد تعبيره"إسرائيل"تتأثر حتى عسكريا األمر الذي يشكل المزيد من الخطر على 
جهاز قوي "على الصعيد األمني؛ أكد التقرير أن جهاز األمن التابع لحماس، والذي يعمل في قطاع غزة، 

مون عليه من إحباط الكثير من اإلعمال التي كانت تستهدف إسقاط متمكن له نفوذه، وقد تمكن القائ
فهؤالء " .. إسرائيل"حكومة هنية، بل تمكن أيضا من تقليص حركة التعاون من قبل الفلسطينيين مع 

الشبان الحمساويون باتوا يدركون أالعيب أجهزة األمن كالشاباك وغيره، وتمرسوا وحصلوا على دورات 
  ". ك يمارسون عملهم األمني بمهنية وليس بفوضىأمنية مكثفة، لذل

الدقة المتناهية والعناية الفائقة في " حماس"واعتبر التقرير أن من أبرز معطيات النجاح األمني لحركة 
إخفاء شاليط، وعدم تمكن الشاباك من الوصول إليه خالل سنوات مضت، رغم عمليات البحث والتقصي، 

  .  على الدقة والمهنية األمنية التي يتعاملون بها وهذا إن دل على شيء فإنما يدل
واعتبر ان حماس حركة متعددة األطوار وتتكيف مع المتغيرات، وتتغلب على الصعاب وتشهد التقدم تلو 

  . التقدم، وليس من السهولة بمكان القضاء عليها
التي ) تقدير إستراتيجي(ة جدير بالذكر أن التقرير وتفاصيل الحوار الذي دار حوله ولنقاشه نشر في دوري

  . للدراسات االستراتيجية كل شهرين" يافي"تصدر عن مركز 
 ٢/٤/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   بأي ثمنشاليطقادة إسرائيليون سابقون يدعون إلتمام صفقة  .٢٤٥

فقة لتبادل والجيش اإلسرائيلي إلى إبرام ص" الشاباك"و" الموساد"دعا ستة من القادة السابقين لـ : القدس
 بأسرى في السجون اإلسرائيلية، وفيما أشاروا إلى أنهم شاليطالجندي اإلسرائيلي األسير في غزة جلعاد 
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ال يتوقعون ان تتخلى حركة حماس عن أي من مطالبها التمام الصفقة، فإنهم دعوا الحكومة االسرائيلية 
  . سنوات٥ المختطف منذ شاليطلدراسة دفع ثمن اعلى من اجل االفراج عن 

أنا افترض انه لو "السابق وعضو الكنيست داني ياتوم في مؤتمر صحافي " الموساد"قال رئيس جهاز 
 لكنا قمنا بذلك، ان الوقت يمضي في غير شاليطكان ممكنا القيام بعملية عسكرية من اجل االفراج عن 

مكن غداً من تحقيقه، لقد اخشى ان ما يمكننا اليوم تحقيقه لن نت"واضاف ". صالح جلعاد وغير صالحنا
، مشدداً على أن "علمنا اجيال من الجنود والضباط بأن الدولة ال تتخلى عن احد وهذا هو سر قوة الجيش

على اسرائيل ان ال ترتكب نفس الغلطة التي ارتكبتها في محاولة استعادة مالح الجو االسرائيلي رون "
  ".اراد

ن تنفيذ الصفقة يندرج في اطار المخاطر إذ أ.. لى ذويه اشاليطإن من واجب الدولة اعادة "وتابع 
  ".المدروسة التي يمكن السرائيل ان تأخذها على عاتقها

  ١٢/٤/٢٠١١، األيام، رام اهللا
  
  شاليط في استعادة  يطلب مساعدة زوجة ساركوزي نتنياهو .٢٤٦

 الصحافة العبرية نشرت" نتانياهو فشل وبريطانيا وفرنسا تعترفان بدولة فلسطين" تحت عنوان :القدس
عناوين الذعة ضد نتانياهو وجولته االوروبية الفاشلة التي لم تحرز اي ثمار سياسية تذكر مقابل نجاح 
رئيس السلطة محمود عباس في سحب المزيد من االعترافات والمواقف الداعمة للقضية الفلسطينية 

  .واعالن دولة فلسطين في االمم المتحدة في سبتمبر القادم
 فشل نتانياهو سياسياً، اراد ان يظهر انه حقق اي شئ من خالل هذه الزيارة فقام بارسال رسالة وامام

يرجوها من خاللها ان تساعد في استعادة الجندي االسرائيلي ) كارال بروني ( الى زوجة ساركوزي 
 للجنسية  وهي اهانة وتصغير-جلعاد شاليط باعتبار انه مواطن فرنسي ويحمل الجنسية االسرائيلية 

  .االسرائيلية للجنود االسرائيليين
  ٧/٥/٢٠١١، وكالة معاً اإلخبارية

 
  ديسكين يطالب مصر باإلفراج عن شاليط : معاريف .٢٤٧

 حث رئيس الشاباك السابق يوفال ديسكين مصر على أن تكون أكثر فاعلية فيما يتعلق :القدس
سالمية حماس، جلعاد شاليط، خصوصاً بالمفاوضات حول إعادة الجندى األسير لدى حركة المقاومة اإل

  .بعد دورها الكبير فى المصالحة الفلسطينية
  ٧/٥/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية

  
  صرفنا عشرات الماليين لمعرفة مكان شاليط دون جدوى: مسؤول أمني إسرائيلي .٢٤٨

ت عمالنية قال مسوؤل إسرائيلي كبير في األجهزة األمنية، يوم أمس األربعاء، إنه ال يوجد استعدادا
  .الجندي األسير في قطاع غزة، غلعاد شاليطح إلطالق سرا

 وقال إن الجيش صرف عشرات ماليين الشواقل على عمليات استخبارية لمعرفة مكانه إال أن ذلك لم 
 قادة؛ إسماعيل هنية وخالد مشعل وأحمد ٤من الصعب إجراء مفاوضات مع "وبحسبه . يحقق نجاحات



  

  

 
 

  

            ١٦٣ص                                                   ١٧/١٠/٢٠١١ االثنين :التاريخ

ما ادعى أنه تم التوصل إلى اتفاق مع عدد من قادة الحماس إال أن قادة ك". الجعبري ومحمد ضيف
  .آخرين عرقلوا الصفقة

  ١٢/٥/٢٠١١، ٤٨موقع عرب
  

  استعادة شاليط بأشكنازي يقر بفشله  .٢٤٩
أكد " غابي أشكنازي" رئيس األركان اإلسرائيلي السابقأن ، ٢٥/٥/٢٠١١، موقع عكا االخباري نشر

، فضالً عن "جلعاد شاليط" يملك أي معلومة عن مكان الجندي اإلسرائيلي على أن الجيش اإلسرائيلي ال
  .عدم امتالكه القوة العسكرية التي تمكنه من إطالق سراحه

، بفشله في مهمة إرجاعه، مبيناً "شاليط" في أول تصريح علني له حول موضوع الجندي" أشكنازي" وأقر
  .إسرائيل العثور عليهأن حركة حماس استطاعت تخبئته بشكل يستحيل على 

كان :" اليوم األربعاء، قائال" بار ايالن"خالل مشاركته في مؤتمر لألعمال في جامعة " أشكنازي" وأضاف
لدي حلم بأن أرى طائرة الهليكوبتر وهي تحط في معبر ايرز وفيها شاليط، وأهاتف والدية ولكنني فشلت 

  ".وال أعرف أين هو
موضوع الحدود موضوع : " ألة الحدود المستقبلية إلسرائيل، قائالًللحديث عن مس" أشكنازي " وتطرق

مهم ولكن األكثر أهمية هو ضمان امن اإلسرائيلي وإني أدعم موقف نتنياهو في البقاء على طول نهر 
  ".  األردن
إلى أهمية تفوق إسرائيل في المجال الجوي و السيطرة على مصادر المياه والتي " أشكنازي " وأشار
  .ها ال تقل أهمية عن السيطرة على األرضأعتبر

إن وجود السالح :" وللمرة األولى وبشكل علني عن رأيه في التهديد اإليراني قائالً" أشكنازي" وأعرب
  ".النووي اإليراني شيء ال تقبله إسرائيل، وهناك ضرورة للمواصلة طرح االحتمال العسكري

 حماس وحزب اهللا لما كانت قوتهما على ما هي عليه لو أن إيران لم تقدم المساعدة لحركتي:" وأضاف
  ".اآلن، وبالتالي يجب أن يكون الجيش مستعداً لتوجيه ضربة إليران

وأوضح رئيس هيئة األركان السابق أن حركتي حماس وحزب اهللا وصلتا إلى استنتاج هام خالل الفترة 
سرائيلي في ساحات القتال، واالكتفاء األخيرة ، وهي متمثلة في تجنب المواجه العسكرية مع الجيش اإل

  .بإطالق الصواريخ على مناطق إستراتيجية
إن حركة حزب اهللا تستطيع إذا أرادت أن تطلق كمية هائلة من الصواريخ على كل نقطة في :"وتابع قائالً

 أيضاً إسرائيل ولكنها بالتأكيد لن تستطيع احتالل الجليل، وكذلك األمر بالنسبة إلى حركة حماس ولكنها
لن تستطيع احتالل النقب، ولذلك يجب علينا وضع تكتيك يمنع إطالق الصواريخ ومنع حرب بقدر 
اإلمكان وإال فسيتكرر ما شاهدناه في عملية الرصاص المصبوب وسيكون هناك تقارير مثل غولدستون 

  ".وسيتطلب األمر أن نتعايش معه
أشكنازي تطرق إلى االحتجاجات في ، أن )يآ.بي .يو (، عن ٢٦/٥/٢٠١١، الخليج، الشارقةوذكرت 

) الرئيس السوري بشار األسد(مدة الثورة في سوريا ستكون طويلة وخالفا لمصر فإن ”سوريا وقال إن 
لدى سوريا ترسانة األسلحة األكبر في الشرق ”وأضاف أن . “لن يتنازل عن مراكز القوة التي بحوزته

نتقلت سوريا إلى حالة فوضى فإنه ال يمكن معرفة كيف األوسط وخصوصا السالح الكيميائي، وإذا ا
وأعلن أشكنازي أن حزب اهللا هو  .“أقوى من جيشه“ اإلسرائيلي”ستنتهي األمور واألسد يدرك أن الجيش 
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وعبر عن قلقه من انخفاض نسبة التحاق الشبان . “اإلسرائيلي”التحدي األكبر الذي يواجهه الجيش 
  .   كريةبالخدمة العس“ اإلسرائيليين”
  

   ألنه اليوجد طريق آخر لتحرير شاليط ..سرىأيجب االفراج عن : فلنائي .٢٥٠
دعا وزير الجبهة الداخلية االسرائيلية متان فلنائي الى دفع ثمن لالفراج عن الجندي االسير : رام اهللا

تمام ال» الملطخة ايديهم بالدماء»غلعاد شاليط، وقال انه يجب االفراج عن اسرى تصفهم اسرائيل بـ
  .صفقة التبادل، ألنه اليوجد طريق آخر لتحرير شاليط لعدم توفر أي معلومات عن مكان احتجازه

اإلخباري االسرائيلي تصريحات فلنائي التي اطلقها أمام مجموعة من طلبة » واي نت«ونقل موقع 
أكد في تلك ، و»توحيد القدس« المدارس في مدينة القدس، وذلك في احتفاالت اسرائيل بما يسمى يوم 

التصريحات ان قيادة حماس ومسؤولها العسكري اليوجد لديهم معلومات عن المكان الذي يحتجز فيه 
شاليط، وانما مجموعة صغيرة فقط من حركة حماس والتي اسرت الجندي هي التي لديها المعلومات عن 

أسر شاليط، ومن تبقى مكانه، وحتى هذه المجموعة فقد قتل منها بعض العناصر في احداث مختلفة منذ 
واضاف فلنائي ان التحركات واالحتجاجات  .منهم عليهم ان يدركوا انهم لن يعمروا طويال، حسب قوله

التي يقوم بها االسرائيليون من أجل االفراج عن شاليط التخدم المفاوضات، ويجب وقف هذه 
  .االحتجاجات او التقليل منها

  ٢/٦/٢٠١١، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  ا إلطالق سراح شاليطباراك يطالب بتدخل فرنس .٢٥١
 من وزيـر الخارجيـة       طلب وزير األمن إيهود باراك   ان  ذكرت القناة الثانية االسرائيلية     : القدس المحتلة 

شـاليط الـذى يحمـل       الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد      الفرنسى الذى زار تل أبيب بالتدخل الستعادة        
  .اإلسرائيليةالجنسية الفرنسية بجوار جنسيته 

  ٤/٦/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية
  

  نتنياهو يطالب عباس بالضغط على حماس إلطالق سراح شاليط .٢٥٢
توجه رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، : الناصرة

ندي اإلسرائيلي األسير لديها بشأن اإلفراج عن الج" حماس"بطلب الضغط على حركة المقاومة اإلسالمية 
  .منذ نحو خمسة أعوام، جلعاد شاليط

، رئيس السلطة الفلسطينية إلى )٥/٦(ودعا نتنياهو، خالل ترؤسه جلسة الحكومة األسبوعية، اليوم األحد 
، والضغط على "حماس"، الذي ازداد عقب إتمام اتفاق المصالحة مع حركة "ممارسة نفوذه السياسي"

بما يضمن اإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي الذي يتم في " تبادل األسرى"ت إتمام صفقة األخيرة لغايا
الجاري، خمسة أعوام في األسر لدى فصائل المقاومة الفلسطينية ) يونيو(الخامس والعشرين من حزيران 

  . في قطاع غزة
  ٥/٦/٢٠١١قدس برس، 

  
  راح شاليطمبادرة جديدة من قبل أعضاء الكنيست اإلسرائيلي إلطالق س .٢٥٣
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أعلن عدد من أعضاء الكنيست اإلسرائيلي اليوم االثنين، عن إطالق مبادرة جديدة تهدف إلى : القدس
جمع أكبر عدد من أصوات أعضاء الكنيست اإلسرائيلي لتشكيل جبهة ضغط على رئيس الوزراء 

مقابل " عاد شاليطجل"، للدخول في مفاوضات جديدة إلطالق سراح الجندي "بنيامين نتنياهو"اإلسرائيلي 
  وذكر موقع القناة الرابعة اإلسرائيلية أن المبادرة جاءت من  .اإلفراج عن عدد من األسرى الفلسطينيين

" الليكود"، والنائبة عن حزب "شاؤول موفاز"قبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان اإلسرائيلي 
  ".إيتان كابل"ميري رغب، باإلضافة إلى عضو الكنيست 

  ٤/٧/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية
  

  ليفني ترفض التوقيع على عريضة إلطالق سراح شاليط .٢٥٤
تقدم يوم أمس األربعاء، بعريضة تهدف " جلعاد"والد الجندي " نوعام شاليط"أن " معاريف"ذكرت صحيفة 

لى  توقيع على األقل ألعضاء في الكنيست اإلسرائيلي وتقديمها إ٦١إلى إطالق سراح ابنه عبر جمع 
لتشكيل جبهة ضغط عليه من أجل الموافقة على صفقة "  بنيامين نتنياهو"رئيس الوزراء اإلسرائيلي 

  .  إلطالق سراح شاليط
رفضت التوقيع على هذه العريضة مبررة قرارها بأنها ال تريد أن تعلن " ليفني" وأوضحت الصحيفة أن 

  .مام الصحافةعن موقفها حول أي صفقة إلطالق سراح شاليط على العلن وأ
لقد كنت ضمن الحكومة التي أختطف شاليط في فترتها ولذلك أرى :" وتحدثت ليفني لوالدي شاليط قائلة

نفسي مسئولة عن إرجاعه إلى بيته، ومع ذلك وبسبب حساسية الموضوع أرفض الحديث علناً عن أي 
  ".شروط حول الصفقة

ليس من الالئق أن تمتنع ليفني عن :" قائالً" فنيلي"على قرار " جلعاد"جد الجندي " تسيفي شاليط"وعلق 
التوقيع لصالح إرجاع جندي إسرائيلي لبيته، هذه العريض ليست لدعم شيء مادي أو أي شيء آخر وإنما 
هو إلنقاذ جندي إسرائيلي خدم في الجيش وهو اآلن يتواجد منذ خمس سنوات في زنزانة في قطاع 

  ".غزة
  ٦/٧/٢٠١١، موقع عكا االخباري

  
  
  
  

   لفحص الجهود المبذولة إلطالق سراح شاليطاغانتس يشكل طاقم: هآرتس .٢٥٥
شكل في اآلونة " بيني غانتس"ذكرت صحيفة هآرتس أن رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي الجنرال 

إلعادة التفكير من جديد ودراسة الجهود " ليئور لوتن"األخيرة طاقما خاصا برئاسة العقيد في االحتياط 
  ".جلعاد شاليط"ى اآلن بشأن إطالق سراح الجندي األسير في قطاع غزة المبذولة حت

وذكرت صحيفة هآرتس أن ستة خبراء سيكونون إلى جانب لوتن بعضهم ضباط خبراء في المواضيع 
ومن المفترض أن يحيي هذا الطاقم من جديد فحص الجهود المبذولة إلطالق ، االستخبارية وغيرها

  .سراح شاليط
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، قم الجديد طرح اتجاهات لم يتم تجربتها في السابق أمام رئيس األركان ورئيس الشاباكوسيحاول الطا
  .وسيعمل الطاقم الجديد مقابل الطاقم االستخباري القائم فعليا والذي يقوده الشاباك

  ١٣/٧/٢٠١١، موقع عكا االخباري
 

  ليطنواب بالكنيست يطالبون نتنياهو بالموافقة على شروط حماس لإلفراج عن شا .٢٥٦
، بكتاب إلى رئيس ) عضوا١٢٠من مجموع ( عضو كنيست في إسرائيل ٣١توجه :  لندن-تل أبيب 

الوزراء، بنيامين نتنياهو، مطالبينه بالتوقيع على صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، تفضي إلى إطالق 
. سير فلسطيني أ١٠٠٠ سنوات، جلعاد شاليط، لقاء إطالق سراح ٥سراح الجندي اإلسرائيلي األسير منذ 

. لليهود الشرقيين المتدينين» شاس«ومن األسماء المفاجئة في هذه الخطوة النائب نيسيم زئيف، من حزب 
فهذا حزب يميني متطرف، كان قد قرر فقط قبل أسبوعين عدم االنضمام إلى هذه المبادرة واالكتفاء 

   .عنهابتأييد أية صفقة يوقعها رئيس الحكومة وتكون أجهزة األمن راضية 
  ٥/٨/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 

 
 الجيش ملزم باإلفراج عن شاليط: رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي .٢٥٧

ملـزم بـاإلفراج عـن    "هدد رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي بني غانتس أن الجيش      : )فلسطين(الناصرة  
  .سب قوله، ح"جميع األسرى، بينهم الجندي جيلعاد شاليط، ويبذل كل جهد مستطاع من أجل ذلك

  ٣١/٨/٢٠١١، قدس برس
  

  معارضة قوى إسرائيلية لهامن رغم على النتنياهو يدافع عن صفقة األسرى  .٢٥٨
دافع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو عن موافقته على صفقة التبادل مع            : حيفا – وديع عواودة 

ط في اليمـين الحكومـة      حركة حماس رغم معارضة قوى سياسية ومنظمات إسرائيلية لها ودعوة أوسا          
 والمحافظة  "إسرائيل"وقال نتنياهو إنه وازن بين واجبه باستعادة جنود          .اإلسرائيلية لعدم المصادقة عليها   

  .على أمنها، وأنه أوفى بوعده لعائلة الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليط
وط بها، مذكرا بمقتل شقيقه في       طالما كانت مستعدة إلطالق أسراها رغم الثمن المن        "إسرائيل"وأضاف أن   

  .عملية كوماندوز لإلفراج عن رهائن إسرائيليين في أوغندا مطلع سبعينيات القرن الماضي
وذكر أن التوقيع المبدئي على صفقة التبادل تم الخميس الماضي، فيما تم أمس الثالثاء التوقيـع النهـائي                  

على إطالق مجموعـة    ) الشاباك(مخابرات العامة   عليها، مشيرا إلى أن إتمام الصفقة تم بعدما صادقت ال         
أسرى فلسطينيين وصفهم بالخطيرين، موضحا أن شاليط سيطلق خالل أسبوع وأن الصفقة تنطوي على              

  ".نافذة فرص"
وأكد نتنياهو أن الحكومة السابقة وافقت على إطالق ألف أسير فلسطيني، لكن الصفقة لـم تنفـذ نتيجـة                   

 أسيرا في المرحلة األولى سمتهم حركة       ٤٥٠الصفقة القاسية تتضمن إطالق     "الخالف على األسماء، وأن     
  ". منها٤٥٠حماس ضمن قائمة أكبر قامت إسرائيل باختيار الـ

يحدق بحزن وألم فـي وجـوه العـائالت         "وشكر مصر وألمانيا على جهودهما إلتمام الصفقة، وقال إنه          
  .لمسلحاإلسرائيلية الثكلى التي أصابها العمل الفلسطيني ا
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 فأكـد تأييـده   ، من حـزب كاديمـا     ،أما رئيس لجنة الخارجية واألمن في الكنيست النائب شاؤول موفاز         
  .لمصادقة الحكومة على الصفقة بعيدا عن الحسابات السياسية والحزبية

في الكنيست لعدم الخضوع واحترام الخطوط الحمـراء        " أنصار أرض إسرائيل  "في المقابل دعت جماعة     
  . واالمتناع عن إطالق كبار األسرى الفلسطينيين للضفة الغربية"إسرائيل"ا حكومات التي حددته

هـذه سـاعة    " في بيان لهما     ، من حزب االتحاد القومي    ،وقال عضوا الكنيست زئيف ألكين وأرييه إلداد      
االمتحان لوزراء إسرائيل، ونتوقع منهم رفض صفقة التبادل التي سبق لنتنيـاهو نفـسه أن حـذر مـن                 

  ".رتها بالنسبة إلسرائيلخطو
 أسـير   ١٠٠٠فهاجمت الصفقة، معتبـرة أن إطـالق        " إلماجور-العائالت الثكلى اإلسرائيلية  "أما منظمة   

  ".ينطوي على خطر كبير لإلسرائيليين، ومن هنا ستكون الطريق مفتوحة لعمليات تخريبية"
فض المصادقة عليها، معتبـرا     كما هاجم رئيس مجلس المستوطنات داني ديان الصفقة، ودعا الوزراء لر          

  ".تعكس انهيارا كامال لقوة صمود إسرائيل، وستشكل مقدمة لعمليات أسر جنود إسرائيليين جديدة"أنها 
  ١٢/١٠/٢٠١١، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  ذ أي اغتياالت في صفوف األسرى المحررينيتنفعدم تتعهد ب" إسرائيل" .٢٥٩

 "إسـرائيل "كشفت مصادر عسكرية فـي تـل أبيـب أن           : جلي نظير م  ،كفاح زبون  -  تل أبيب  ،رام اهللا 
، بأن ال تنفـذ أي اغتيـاالت فـي           األسرى التي وقعتها مع حركة حماس      تعهدت، في إطار هذه الصفقة    

وأوضحت هذه المـصادر أن التعهـد يعنـي أن          . صفوف األسرى المحررين، بسبب نشاطاتهم السابقة     
من يعود منهم إلى    ": هذه المصادر هددت في الوقت نفسه     ولكن  .  أغلقت ملفات هؤالء األسرى    "إسرائيل"

  ."النشاط اإلرهابي السابق، فإنه سيكون كمن يحمل دمه على كفه
  ١٢/١٠/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن

  
  "مخاطر عديدة"وينطوي على " صعب"تبادل األسرى مع حماس قرار : باراك .٢٦٠

صادقة حكومته بشكل نهائي على إتمام صفقة       رحب وزير الحرب اإلسرائيلي، إيهود باراك، بم      : الناصرة
  ".قرار صعب تطلّب قيادة وشجاعة كبيرتين"تبادل األسرى مع حركة حماس، منوهاً إلى أنه 

وأهاب باراك باإلسرائيليين التحلي بضبط النفس حتى ضمان وصول شاليط إلى تل أبيب، معربـاً فـي                 
  .أليام القليلة القادمة قبل عودة شاليطالوقت ذاته عن أمله في أال تُرتكب أية أخطاء خالل ا

  ١٢/١٠/٢٠١١، قدس برس
  
  بعد عودة شاليط لبحث منع تكرار حوادث االختطاف" نقاش مستفيض"ليفني تدعو إلى  .٢٦١

رحبت زعيمة المعارضة اإلسرائيلية، تسيبي ليفني، بالتوصل إلى صيغة توافقية بين تل أبيـب              : الناصرة
ل التي سيتم بموجبها اإلفراج عن ألف وسبعة وعشرين أسير فلسطيني           وحركة حماس إلتمام صفقة التباد    

  .مقابل جلعاد شاليط، الجندي اإلسرائيلي األسير لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة
، على وجـوب إجـراء مباحثـات        ١٢/١٠فيما شددت خالل تصريحات أدلت بها صباح اليوم األربعاء          

بيب بعد إطالق سراح شاليط وعودته، لمناقشة احتمال تكـرار          مستفيضة تشمل كافّة المستويات في تل أ      
  .واقعة اختطافه وإمكانية إقدام المقاومة الفلسطينية على أسر جنود ومدنيين إسرائيليين مستقبالً
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  ١٢/١٠/٢٠١١، قدس برس
  
  الحكومة اإلسرائيلية توافق بأغلبية ساحقة على صفقة تبادل األسرى مع حماس .٢٦٢

افقت الحكومة اإلسرائيلية بأغلبية ساحقة في ساعة مبكرة صباح األربعـاء علـى            و): د ب أ   (- تل أبيب 
 وزيرا لصالح االتفاق الذي سيتم بموجبـه إطـالق          ٢٦وصوت   .صفقة تبادل األسرى مع حركة حماس     

سراح أكثر من ألف أسير وأسيرة فلسطيني مقابل تسليم الجندي اإلسرائيلي غلعاد شاليط، بينما صـوت                
  .ضد االتفاقثالثة وزراء 

  ١٢/١٠/٢٠١١، القدس العربي، لندن
  

  وتنذر بعمليات مستقبلية لخطف إسرائيليين" تصّعد اإلرهاب"صفقة التبادل : النداو .٢٦٣
حذّر وزير البنى التحتية اإلسرائيلي، عوزي النداو، من االنعكاسات السلبية التي تنطوي علـى         : الناصرة

ال النداو، الذي صوت إلى جانب وزيرين آخرين ضد         تفاوض حكومته مع جهات تختطف إسرائيليين، وق      
إن تبادل األسرى مـع حمـاس       "قرار الحكومة اإلسرائيلية المصادقة على إتمام الصفقة، الليلة الماضية،          

فيما حثّ   .، كما قال  "سيؤدي إلى تصعيد اإلرهاب والى مقتل العديد من اإلسرائيليين أو اختطافهم مستقبالً           
  ".بتمعن أكثر"كومته على دراسة مسألة التفاوض مع خاطفي إسرائيليين مستقبالً الوزير اإلسرائيلي ح

  ١٢/١٠/٢٠١١، قدس برس
  
  البرغوثي ليسوا ضمن قائمة األسرىومروان سعدات : رئيس الشاباك .٢٦٤

" الشاباك" الداخلي   األمننقل مراسل القناة االسرائيلية التلفزيونية الثانية، عن رئيس جهاز          : القدس المحتلة 
ورام كوهين، قوله إن القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي لن يكون ضمن قائمة األسرى، وأيـضا                 ي

األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، كما لن يتم إطالق سراح عبد اهللا البرغـوثي                 
  .احد ابرز قادة كتائب القسام وعباس السيد وجمال ابو الهيجا

تمت بعد أن تنازلـت حمـاس عـن         " إسرائيل" تبادل األسرى بين حركة حماس و      وقال كوهين إن صفقة   
يـدعوت  "ونقل الموقع االلكترونـي لـصحيفة        .اإلفراج عن أسرى فلسطينيين كبار في سجون االحتالل       

حماس ألول مرة تقبل بعدم اإلفراج عن كبار األسرى، وبتقلـيص           : "العبرية عن كوهين قوله   " احرونوت
  ". إلى الضفة الغربية، الصفقة ليست جيدة لكنها أفضل ما سنحصل عليهعدد المفرج عنهم 

  ١٢/١٠/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية
  

  عباس  شاليط االنتقام من بصفقةنتنياهو أراد : مصادر إسرائيلية .٢٦٥
كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس، عن أن أحد أهم األسباب لنجاح صفقة : نظير مجلي: تل أبيب

ففي الماضي، قالت هذه . ير جلعاد شاليط يعود إلى التغيير في موقف اإلدارة األميركية منهاالجندي األس
المصادر، كانت واشنطن تعترض على إتمام الصفقة، خوفا من أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسهم حركة 

ر ، وبالتالي ضرب التيا)أبو مازن(حماس في الشارع الفلسطيني وإضعاف موقف الرئيس محمود عباس 
المؤيد لمفاوضات السالم في الحلبة السياسية الفلسطينية، ولكن بعد أن توجه أبو مازن إلى مجلس األمن 
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بطلب قبول فلسطين دولة في األمم المتحدة، سحب األميركيون اعتراضهم، ومنحوا إسرائيل الضوء 
  .األخضر إلتمام الصفقة

نية للتلفزيون اإلسرائيلي المستقل، أودي سيجال، إن       وقالت هذه المصادر، وفقا للمراسل السياسي للقناة الثا       
. االنتقام من أبو مازن كان أحد أهم أهداف رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في إتمام الصفقة               

خصوصا بعد تراجع حماس عن عـدد       «وعندما سحبت واشنطن اعتراضها، بات سهال عليه التقدم فيها،          
قتها على ترحيل غالبية األسرى المحررين من الضفة الغربية، وتنازلها عن           من شروطها السابقة، ومواف   

 أسيرا ثمن الوزن الثقيل جدا، بينهم مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة          ٦٠ من مجموع    ٤٥
  .فتح والمجلس التشريعي

  
   في أسوأ حال"إسرائيل"فقة شاليط تظهر ص: مسؤولون إسرائيليون .٢٦٦

قال الجنرال عوزي ديان، الرئيس األسبق لمجلس األمن القومي، إن صفقة : جلي نظير م- تل أبيب
. فهي تبدو صالحة لالبتزاز. شاليط تظهر إسرائيل في أسوأ حال ممكن حتى على الصعيد االستراتيجي

وتضطر إلى دفع ثمن باهظ مقابل خطف جندي واحد، وإن هذا الثمن يتجاوز مسألة عدد األسرى 
  .، فال بد من خطة إسرائيلية استراتيجية تغير قواعد اللعبولذلك. المحررين

، إن على »اتحاد القومي«وقال البروفسور أريه إلداد، وهو نائب برلماني من حزب اليمين المعارض 
الذي يعتبر في الغرب «وهاجم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، . إسرائيل أن تغزو قطاع غزة من جديد

، كسر وعوده وتعهداته بهذه الصفقة وداس على مبادئه ) تفاوض مع اإلرهابال(اليوم صاحب نظرية 
إنني من خالل اطالعي الواسع على قدرات الجيش «: وأضاف. »وفتح باب جهنم على إسرائيل

والمخابرات اإلسرائيلية، أعرف أن لدينا وسائل أخرى ناجعة أكثر لمعالجة قضايا األسرى، ولم يكن من 
  . »ى صفقة كهذهالضروري الوصول إل

، جيبع كاب، وهو ضابط سابق برتبة جنرال في الجيش »ألماغور«وقال المدير العام للتنظيم اليميني 
ومكمن الجريمة أن . اإلسرائيلي، إن هذه الصفقة هي بمثابة جريمة ترتكبها حكومة أخرى في إسرائيل

.  التي تمارس عليها من الخارجالقيادة السياسية اإلسرائيلية أجرت حسابات خاطئة، نتيجة للضغوط«
وبدال من أن تتركز في الجهود للقضاء على حماس وحكمها في قطاع غزة، راحت تفاوض هذه الحركة 

  . »وتطلق سراح قادتها من السجون
  ١٣/١٠/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 

  
  
 

  لقوة الردع اإلسرائيلية" ضربة قاضية "شاليطصفقة : رئيس مستوطنات الضفة .٢٦٧
دعا رئيس مجلس المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، داني ديان، حكومة بنيامين نتنياهو  :الناصرة

، والتي "حماس"إلى التراجع عن المصادقة على إتمام صفقة تبادل األسرى مع حركة المقاومة اإلسالمية 
 أن إتمام صفقة التبادل واعتبر ديان، في مقابلة مع اإلذاعة العبرية، .تمت الليلة الماضية بأغلبية كبيرة

التي سيتم بموجبها اإلفراج عن ألف وسبعة وعشرين أسير فلسطيني من ضمنهم كافة النساء واألطفال 
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، مشيرا "ضربة قاضية لقوة الردع اإلسرائيلية"مقابل الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليط، هو بمثابة 
  .تطافإلى أن تطبيق الصفقة سيسهم في زيادة عمليات االخ

  ١٢/١٠/٢٠١١قدس برس، 
  

  الحرب مع حماس لم تنته: وزير إسرائيلي .٢٦٨
دعا الوزير اإلسرائيلي، ميخائيل إيتان، حكومته إلى التنبه والتروي بشأن إنفاذ صفقة تبادل : الناصرة

  .، على حد قوله"ال ينهي الحرب مع حماس"األسرى مع حركة حماس، مشيراً إلى أن إتمام الصفقة 
يجب أن نكون متروين وواعين وأن "، )١٢/١٠(، في مقابلة مع اإلذاعة العبرية، األربعاء وقال إيتان

ونوه الوزير الليكودي إلى أن الحكومة اإلسرائيلية برئاسة بنيامين  ".نذكر أن الحرب مع حماس لم تنته
ج عن نحو نتنياهو كانت قد رفضت في الماضي إقرار صفقة تبادل األسرى التي سيتم بموجبها اإلفرا

ألف وسبعة وعشرين أسير فلسطيني من ضمنهم كافة األطفال والنساء مقابل جلعاد شاليط الجندي 
الظروف قد "اإلسرائيلي األسير لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة منذ خمسة أعوام، مشيراً إال أن 

  ".اباكتغيرت حالياً ال سيما أن الحكومة حصلت على دعم جهاز المخابرات العامة الش
  ١٢/١٠/٢٠١١قدس برس، 

  
   جاء للتغطية على فشلهالصفقة شاليطتأييد المخابرات العامة : تحليل .٢٦٩

كانت من بين عدة أمور أثرت على رئيس الحكومة الصهيونية " الشاباك والموساد"موقفي جهازي : المجد
اليط، وهو االتفاق الذي بنيامين نتنياهو، ودفعته التخاذ قرار بتوقيع االتفاق حول إطالق سراح جلعاد ش

  .سيتم بمقتضاه إطالق سراح قرابة األلف أسير فلسطيني
الجديد يورام كوهين، وبعده يأتي وزير الدفاع " الشاباك"ومن بين مهندسي القرار األساسيين، رئيس 

وا تامير باردو، والذين أيد" الموساد"إيهود باراك، وإلى جواره رئيس هيئة األركان بني جانتس، ورئيس 
  .الصفقة

أيدا " الشابك والموساد"أن جهازي اإلستخبارات " نحو وعي أمني.. المجد "عدة محللون أكدوا لموقع 
إتمام صفقة التبادل بعد فشلهما في عدم المقدرة على معرفة مكان تواجد الجندي األسير لدى المقاومة 

  .قبل حدوثها" م المتبددعملية الوه"جلعاد شاليط، إضافة إلى عدم تمكنهما من كشف تفاصيل 
وأوضح خبير في الشؤون األمنية الصهيونية أن جانتس وكوهين أعلنا مؤخرا بصورة قاطعة أنهما ال 

  .يستطيعان أن يقترحا على الحكومة خطة تنفيذية عملية تتيح إطالق سراح شاليط على قيد الحياة
خبارات الصهيونية كثّفت من نشاطها أن أجهزة اإلست" نحو وعي أمني.. المجد "وأشار في حديث لموقع 

لكنه فشل في ذلك فاضطر إلى اللجوء : "في الفترة األخيرة لمحاولة معرفة مكان تواجد شاليط، مستدركًا
  ".لطرق أخرى

يضع عدة مؤشرات " الشاباك والموساد"إن موافقة جهازي : "من جهته، قال خبير ثان في الشؤون األمنية
ولها أنهما وصال إلى قناعات بأنه ال يمكن تنفيذ عملية كوماندوس عسكرية أمنية واستخبارية عديدة، أ

  ".إلستعادة شاليط
واضح أن كال الجهازين أيدا نتنياهو لقناعتهما بشح المعلومات األمنية ": "المجد"وأضاف في حديث لـ

  ."عن مكان تواجد شاليط، إضافة إلى عدم توصلهما ألي خيط من شأنه أن يكشف مكان تواجده
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وكان كل من جانتس وكوهين، قاما بعملية فحص جديدة وأساسية لإلحتماالت التنفيذية إلطالق سراحه، 
  ".الطريق الوحيد إلطالق سراح شاليط هي صفقة تحرير أسرى"وتوصال إلى نتيجة واحدة، وهي أن 

بمبدأ وضعه باراك تبنى هذه النتيجة بعد أن فحص التفاصيل، وأوصى رئيس الحكومة نتنياهو بالتمسك 
إذا لم يكن هناك إحتمال لعملية عسكرية، ينبغي إطالق سراح أسرى "يتسحاق رابين في وقته، وهو 

  ".، أيا كانت صعوبتها)إرهابيين(صهاينة بدون خيار، عبر صفقة إلطالق سراح 
 هذه وزير الدفاع إيهود باراك لعب دورا حاسما في إقناع نتنياهو بقبول الصفقة، وعلى خالف الماضي،

  .تصديق نتنياهو على الصفقة" تامير باردو"كوهين ورئيس الموساد " الشاباك"المرة أيد كل من رئيس 
  ١٢/١٠/٢٠١١موقع المجد األمني، 

  
  الضفة والمبعدينبقيود شديدة على تحركات األسرى ..يكشف تفاصيل صفقة شاليط" الشاباك" .٢٧٠

، يورام كوهين، أمس، عن سلسلة قيود »اباكالش«كشف رئيس جهاز المخابرات اإلسرائيلية  :تل أبيب
وتدل هذه القيود على أن األسرى الذين . شديدة تتضمنها صفقة شاليط على حياة األسرى المحررين

سيطلق سراحهم إلى الضفة الغربية، لن يشعروا بحرية كاملة، وأن األسرى الذين سيبعدون إلى الخارج 
 سنة، كٌل حسب ٢٥ل فترة ال تقل عن عام وال تزيد على ستتاح لهم العودة إلى الوطن بالتدريج خال

  .رضا إسرائيل عن تصرفاته
وقال كوهين، خالل لقاء مع صحافيين إسرائيليين، إن الصفقة غير سهلة الهضم على المستوى األمني 

 سيعودون ١١٠ أسيرا شاركوا في عمليات قتل فيها إسرائيليون، منهم ٢٨٠والشعبي، ألنها تشمل تحرير 
ى بيوتهم، ومع ذلك فإنها تتضمن شروطا على األسرى المحررين لم يحدث أن فرضت في صفقات إل

 أسيرا إلى قطاع ٣٣٥وأكد كوهين أنه يدرك وجود مخاطر في إطالق سراح . تبادل أسرى في الماضي
در إسرائيل أمام مخاطر أمنية، إذ ال يمكن أن نضمن أال تص«غزة أو إلى خارج البالد، ألن ذلك سيضع 

 في ١٥ في المائة منهم يعودون لإلرهاب، و٦٠فحسب اإلحصاءات ).. إرهابية(عن أي منهم أعمال 
 ألف مقاتل، وإذا ٢٠يوجد لحركة حماس في قطاع غزة «: ولكنه أضاف. »المائة منهم يعودون للسجن

  .»، فلن تنقلب علينا الدنيا٢٠٠زادوا بـ 
في نهاية المطاف، « غير المعروفة في الصفقة، فقال ولكنه كشف أن هناك عددا من المحاذير والقيود

 أسيرا الذين سيتم إطالق سراحهم في ٤٥٠القيادة األمنية اإلسرائيلية هي التي اختارت أسماء الـ 
فحماس طلبت في البداية .  أسيرا وأسيرة تقرر إطالق سراحهم١٠٢٧المرحلة األولى، من مجموع 

 الذين ١١٠واألسرى الـ . ائي واختارت األسماء النهائية أسير وإسرائيل حددت الرقم النه١٤٠٠
 سنوات، فلن يتمكنوا من الخروج من ٣سيعودون لبيوتهم في الضفة الغربية، سيخضعون لقيود تستمر 

.  سنوات١٠المحافظة التي يقيمون فيها، ولن يسمح لهم بالسفر إلى خارج البالد أو بدخول إسرائيل لمدة 
  .» مرة كل شهر في مركز التنسيق واالرتباط التابع للجيش اإلسرائيليوعلى كل منهم أن يمتثل

 ٥٥٠ أسيرا سيطلق سراحهم في المرحلة األولى، و٤٥٠: الصفقة مقسمة على مرحلتين«وأوضح كوهين 
 في ٥٠ للقدس، و١٤ أسيرا و٩٦وعدد الذين سيتحررون إلى الضفة الغربية هو . في المرحلة الثانية

 أسرى إلى غزة أو للخارج، وهؤالء أيضا ٢٠٣سيطرد «: وتابع. »تنقلهم مقيداالمائة منهم سيكون 
وفصل هذه القيود قائال إنه بعد مرور سنة على . »سيخضعون لمسؤوليات تجاه إسرائيل ولقيود معينة

 أسيرا يسمح لهم بالعودة إلى الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، ١٨إطالق سراحهم، ستختار إسرائيل 
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 سنوات، ١٠ - ٥ أن يعودوا بعد ٥٥ سنوات، في حين يستطيع ٣رين يستطيعون العودة بعد  آخ١٨و
  . أسيرا بالعودة أبدا٥٥ عاما، ولن يسمح لـ ٢٥ - ٢٠ أسيرا يعودون بعد ٥٥و

هوية الذين سيسمح لهم «وأكد أن إسرائيل هي صاحبة القرار الوحيدة في اختيار أسماء من سيعودون 
فمن . في المنفى) النشاطات اإلرهابية( بغرض تشجيعهم على عدم العودة إلى بالعودة ستبقى سرية،

  .»يتصرف بشكل مالئم للسياسة اإلسرائيلية ستتاح عودته، ولكن من يواصل العداء إلسرائيل، لن يعود
، )٤٨فلسطينيي ( أسرى من المواطنين العرب في إسرائيل ٦وأكد كوهين صحة النبأ بأن الصفقة تشمل 

وحده سيقرر أسماء هؤالء األسرى وفي الغالب » الشاباك«وقال إن .  شخصا١٦٠عددهم حاليا البالغ 
سيختارهم من بين المتقدمين في السن والذين يعانون من أمراض، وال يوجد أي احتمال لعودتهم إلى 

  . نشاطات معادية، على حد قوله
ألسرى الذين سيعودون إلى الضفة وردا على سؤال عن انتماءات األسرى التنظيمية، قال كوهن إن ا

 أسيرا من ٣٣ أسيرا من حركة حماس، و٥٦:  أسرى، موزعون على النحو التالي١١٠الغربية، وعددهم 
 أسرى من الجهاد اإلسالمي، أما الباقون فهم من تنظيمات ٦ أسرى من الجبهة الشعبية، و٦حركة فتح، و

 ٢٤٧٩ أسرى، بينهم ٥٥٠٨لسجون يصل إلى وقال أيضا إن عدد األسرى الفلسطينيين في ا. محلية
 أسيرا من الجبهة الشعبية لتحرير ٣٣٠ أسيرا من حركة حماس، و١٤٨٢أسيرا من حركة فتح، و

 أسيرا قد صدرت أحكام ٤٤٤٢ قاصرا، في حين أن ١٥٨ أسيرة بينهم، و٢٧وأنه يوجد . فلسطين
  . معتقال إداريا٢٨٧ معتقل بينهم ١٠٦٦ضدهم، مقابل 

  ١٣/١٠/٢٠١١سط، لندن، الشرق األو
  
  بيريز يشكر مصر وألمانيا وتركيا على دورها في صفقة شاليط .٢٧١

أشارت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية إلى أن مصر هي التي لعبت الدور األبرز :  أسعد تلحمي–الناصرة 
ر ، ومشترطة تقديم تسهيالت في معب"مستغلةً تحسن عالقاتها مع الحركة" صفقة شاليطفي التوصل إلى 

   .رفح الحدودي بالتقدم في المفاوضات إلنجاز صفقة
من جهته، وجه بيريز الشكر للحكومتين المصرية واأللمانية، وخص بالتقدير رئيس الحكومة التركية 

التي بذلت جهوداً كبيرة إلتمام الصفقة، مفاجأة «رجب طيب أردوغان، معتبراً موقف الحكومة التركية 
  . »طيبة إلسرائيل

  ١٣/١٠/٢٠١١ندن، الحياة، ل
  
  روا فك أسريسأحاكم القادة الذين أخّ: شاليطجلعاد  .٢٧٢

يعتزم الجندي الصهيوني األسير في قطاع غزة مقاضاة قادة دولة الكيان بعد اإلفراج :  خاص - المجد
  .وذلك كونهم تركوه لمدة خمس سنوات في األسر دون فعل شيء إلخراجه، عنه مباشرة

سأحاكم كل القادة :"تحدثت مع الجندي األسير شاليط قوله " حو وعي أمنين.. المجد"ونقل مصدر لموقع 
وسأتقدم للمحكمة ضد كل القادة الذين ، الذين لم يعملوا لإلفراج عني وتركوني دون فعل شيء ألجلي
  ".اتخذوا قضيتي كورقة سياسية للصعود والفوز في االنتخابات

م ضدهم بدعوى للمحكمة ايهود أولمرت رئيس سيكون على قائمة الشخصيات الذين سأتقد" :وأضاف
  ".الشاباك"الوزراء السابق وموفاز وباراك ورئيسة الوزراء السابقة تسيبي ليفني وقادة المخابرات 
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وأشار المصدر لموقع المجد إلى أن شاليط لن يستثني رئيس الوزراء الحالي لدولة الكيان بنيامين نتنياهو 
نتنياهو ماطل كثيراً في تنفيذ الصفقة " :اً على لسان الجندي األسير موضح،الذي تمت الصفقة في عهده

سأطالب " :وتابع ".وأخر خروجي ألهلي في كثير من المرات وقد عطل خروجي ألسباب ال أعلمها
وسأحاكمهم ، بتعويض من الحكومة ومن الجيش على هذه الفترة التي تركوني فيها وحيداً في قطاع غزة

  ".عريضي للموت المحقق خالل الحرب على غزةعلى تعريضي للخطر وت
  ١٢/١٠/٢٠١١موقع المجد األمني،   

  
  بأسماء األسرى المنوي اإلفراج عنهموزارة القضاء اإلسرائيلية تقرر نشر قائمة  .٢٧٣

أعلنت وزارة القضاء اإلسرائيلية أن قائمة األسرى الذين سيتم تحريرهم ضمن المرحلة األولى من صفقة 
 ساعة ٤٨ أسيرا، سيتم نشرها صباح يوم األحد القادم، وذلك إلعطاء فرصة ٤٥٠ عددهم التبادل، والبالغ

وكانت قد عقدت جلسة في وزارة القضاء ضمت  .أمام الجمهور اإلسرائيلي، إلبداء تحفظاته واعتراضاته
م األسرى جميع األطراف المعنية بتنفيذ الصفقة إلعداد المسائل القانونية المتعلقة بها، وقررت نشر قوائ

ووفق إعالن الناطق باسم الوزارة اإلسرائيلية، المحامي موشيه كوهن، فإن الجلسة  .الذين سيتم تحريرهم
جاي روطكوف، الذي يقف على رأس الطاقم المشترك المسؤول . عقدت في مكتب مدير عام الوزارة د

  .عن الخطوات القضائية والتنظيمية لتحرير األسرى والمعتقلين
  ١٢/١٠/٢٠١١، ٤٨موقع عرب

  
  عباس  شاليط االنتقام من بصفقةنتنياهو أراد : مصادر إسرائيلية .٢٧٤

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس، عن أن أحد أهم األسباب لنجاح صفقة : نظير مجلي: تل أبيب
ه ففي الماضي، قالت هذ. الجندي األسير جلعاد شاليط يعود إلى التغيير في موقف اإلدارة األميركية منها

المصادر، كانت واشنطن تعترض على إتمام الصفقة، خوفا من أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسهم حركة 
، وبالتالي ضرب التيار )أبو مازن(حماس في الشارع الفلسطيني وإضعاف موقف الرئيس محمود عباس 

لى مجلس األمن المؤيد لمفاوضات السالم في الحلبة السياسية الفلسطينية، ولكن بعد أن توجه أبو مازن إ
بطلب قبول فلسطين دولة في األمم المتحدة، سحب األميركيون اعتراضهم، ومنحوا إسرائيل الضوء 

  .األخضر إلتمام الصفقة
وقالت هذه المصادر، وفقا للمراسل السياسي للقناة الثانية للتلفزيون اإلسرائيلي المستقل، أودي سيجال، إن 

. هداف رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في إتمام الصفقةاالنتقام من أبو مازن كان أحد أهم أ
خصوصا بعد تراجع حماس عن عدد «وعندما سحبت واشنطن اعتراضها، بات سهال عليه التقدم فيها، 

من شروطها السابقة، وموافقتها على ترحيل غالبية األسرى المحررين من الضفة الغربية، وتنازلها عن 
أسيرا ثمن الوزن الثقيل جدا، بينهم مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة  ٦٠ من مجموع ٤٥

فتح والمجلس التشريعي المنتخب، وعبد اهللا البرغوثي، قائد الجناح العسكري لحركة حماس في الضفة 
الغربية، وعباس السيد وإبراهيم حامد، وغيرهم من رموز حماس، وأحمد سعدات، األمين العام للجبهة 

  .»الشعبية لتحرير فلسطين
  ١٣/١٠/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 
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  اتصاالت سرية بين غازي حمد وباسكين حول صفقة شاليط: اإلذاعة اإلسرائيلية .٢٧٥
حول صفقة التبادل جرت ' اتصاالت سرية'كشفت اإلذاعة اإلسرائيلية أمس عن  :أشرف الهور -غزة 

اس غازي حمد ومدير معهد الدراسات اإلسرائيلية منذ أشهر بين وكيل وزارة الخارجية في حكومة حم
في القدس غرشون باسكين، وقالت ان حمد سلم باسكين قبل نحو ثالثة أشهر عبر ) إيبكري(الفلسطينية 

قناة سرية وثيقة مبادئ إلنجاز صفقة شليط حيث طلبت حماس من إسرائيل خفض عدد السجناء 
  . واإلفراج عن نصف السجناء الفلسطينيين الكبارالفلسطينيين المبعدين الذين ستشملهم الصفقة،

وقد أحيلت الوثيقة إلى دافيد ميدان المنسق الحكومي الخاص حول قضية شليط، ليتبعها بعد أسبوعين 
  .استئناف المفاوضات في القاهرة التي أفضت في نهاية األمر إلنجاز صفقة التبادل

الماضي، ) يوليو(ن بدأت بشكل جدي في شهر تموز وذكرت تقارير إسرائيلية أن المفاوضات بين الطرفي
لعب دوراَ كبيراً في إقناع نتنياهو بتغيير موقفه، خاصة في ظل دعم جهاز ' الشاباك'وأن قائد جهاز 

الموساد وقائد الجيش، باإلضافة للدور الكبير الذي لعبه أيهود باراك، بعد التوصل إلى نتيجة لدى 
وجد أي سبيل لإلفراج عن غلعاد شليط إال بصفقة تبادل تشمل أسرى ال ي'المستوى األمني والعسكري 

  .'كبار، وذلك في أعقاب انعدام أي معلومة أمنية تقود لمكان احتجاز شليط
  ١٣/١٠/٢٠١١القدس العربي، لندن، 

  
  وضع معايير جديدة لمواجهة حاالت اسر جنود في المستقبلباراك يدعو ل .٢٧٦

كشفت تقارير إسرائيلية أمس اقتراح عدد مـن الـوزراء، خـالل    : التوالوكا –رام اهللا   ،  القدس المحتلة 
االجتماع االستثنائي الذي عقدته الحكومة اإلسرائيلية مساء الثالثاء الماضي إلقرار صفقة تبادل األسرى             
مع حركة حماس، تشريع قانون لتنفيذ حكم اإلعدام بحق أسرى فلسطينيين وإطالق سراح أسـرى يهـود    

أمس أنه إضافة إلى التصويت علـى       » هآرتس«وأفاد الموقع اإللكتروني لصحيفة      .سطينيينأدينوا بقتل فل  
صفقة تبادل األسرى طرح عدد من الوزراء خالل اجتماع الحكومة اإلسرائيلية مجموعة من االقتراحات              

ضافت وأ .بشأن خطوات ينبغي على إسرائيل تنفيذها بعد تنفيذ صفقة التبادل التي صادقت عليها الحكومة             
ان عدداً من الوزراء اإلسرائيليين اقترحوا تغيير القوانين بصورة تسمح بفرض عقوبـة اإلعـدام بحـق            

، لكن نائب رئيس الوزراء ووزير شـؤون     »زيادة الردع «أسرى فلسطينيين أدينوا بقتل إسرائيليين بهدف       
  .»نحو أفكار متطرفةأقترح أال نجري اآلن «: االستخبارات دان مريدور رفض هذه االقتراحات، وقال

من جانبه، اقترح رئيس حزب شاس ووزير الداخلية إلياهو يشاي منح عفو عن أسرى يهود أدينوا بقتـل                  
أمر صائب في إطار التوازنات في المجتمع اإلسرائيلي، وهذا لـيس حـالً             «فلسطينيين، معلالً ذلك بأنه     

  .»حلّي الصفقة المرةوإنما من شأنه أن ي) الفلسطينيين(إلطالق سراح مئات األسرى 
ودعا وزير الدفاع ايهود باراك، الذي أيد الصفقة سوية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحثـا بـاقي                  
الوزراء على تأييدها، إلى وضع سياسة حكومية لمواجهة عمليات أسر جنود أو مدنيين إسرائيليين فـي                 

ساسها، فاألميركيو والبريطانيون وغيرهم بلـوروا      ينبغي تغيير القواعد من أ    «وقال باراك إنه     .المستقبل
قواعد للتعامل مع حاالت كهذه وقسم منها مالئم لنا بالتأكيد، وقد شكلت في الماضي لجنة برئاسة القاضي                 
رئيس المحكمة العليا األسبق مائير شمغار التي أوصت بوضع قواعـد معينـة وثمـة مكـان لمعالجـة              

  . الصفقة لتبادل األسرى مع حماسالموضوع في اليوم الذي يلي تنفيذ
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ينبغي منع حراك   «وأيد وزير المواصالت يسرائيل كاتس، الذي أيد صفقة التبادل، اقتراح باراك قائال إنه              
كهذا في المستقبل، فعمليات االختطاف ناجعة ضدنا بشكل ال يقل عن الدبابات والصواريخ، وانظروا إلى               

لسطينياً، قال وزير شؤون األسرى والمحررين الفلسطيني عيسى        ف.»عدد المخربين الذين نفرج عنهم اآلن     
قراقع أمس إن وضع األسرى خطير جدا بسبب إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم السابع عـشر علـى                  

  .»وفي حال استمرارهم وعدم تجاوب إدارة السجون اإلسرائيلية لمطالبهم ممكن أن تحدث كارثة«التوالي 
 ١٤/١٠/٢٠١١، البيان، دبي

 
  ليط يؤكد أنه لن يعود للخدمة العسكرية بعد إطالق سراحه ألنه ال يوجد جندي محصناش .٢٧٧

أبلغ الجندي اإلسرائيلي غلعاد شاليط  المنوي اإلفراج عنه األسبوع المقبل ضـمن             : أشرف الهور  -غزة  
ونقـل   .صفقة تبادل األسرى مع حركة حماس آسريه أنه لن يعود مجدداً للخدمة في الجيش اإلسـرائيلي               

عن مصدر قريب من الدائرة المحيطة بمسلحي حماس الذين يأسرون شاليط  أن هذا              ' المجد األمني 'موقع  
الجندي أجاب على سؤال أحد آسريه حول إمكانية العودة للعمل في المكان الذي وقعت فيه عملية أسره،                 

وأشار إلى أن قدرة المقاومة      .'مليء بالمخاطر 'فقال أنه ينصح زمالءه بعدم العمل في غالف القطاع ألنه           
شفط الجنود اإلسرائيليين من باطن األرض وأسرهم إلى عمق القطاع أمر يمكن أن يحدث فـي أي                 'على  
وأوضح هذا الجندي بحسب ما نقل عنه أنه في حال تم العرض عليه للعودة للعمل، وسـط أنبـاء           .'وقت

 .'عمل في الجيش ألنه ال يوجد جندي محصن       لن يعود لل  'عن تسريحه من الجيش في مكان آخر أجاب أنه          
معاملة حسنة وسـيقول ذلـك      ' وحول المعاملة التي تلقاها من قبل آسريه قال المصدر ان شاليط  يعامل            

  .'ألهله وأصدقائه
وكان ذات الموقع األمني نقل عن شاليط  قوله انه فور خروجـه سيقاضـي العديـد مـن المـسؤولين                     

  .ال الفترة الماضيةاإلسرائيليين إلهمال قضيته طو
 ١٤/١٠/٢٠١١، القدس العربي، لندن

 
  حماس عاملت شاليط  بشكل ممتاز: التلفزيون اإلسرائيلّي .٢٧٨

كشف مراسل القناة العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي، شلومي إلدار، النقاب           : زهير أندراوس  -الناصرة  
كانوا يسمحون لـه بمتابعـة بـرامج        عن أن حركة حماس دأبت على معاملة شاليط بشكل ممتاز، وأنّهم            

  .القنوات التلفزيونية اإلسرائيلية ليتابع عن كثب ما يجري داخل الدولة العبرية
  ١٤/١٠/٢٠١١، القدس العربي، لندن

  
  وتعّده معاقاً عسكرياًكافئ شاليط تلجنة الخارجية واألمن في الكنيست  .٢٧٩

عتراف بالجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط فـور       قررت لجنة الخارجية واألمن في الكنيست اإلسرائيلي اال       
-١٥العبري، فقد اتخذ القـرار الـسبت        " واال"وبحسب موقع    .عودته إلسرائيلي علي انه معاق عسكري     

، وفقا لمطلب عضو الكنيست يسرائيل حسون من حزب كاديما حيث سيحق لشاليط الحصول              ٢٠١١-١٠
   %.٢٠على نسبة عجز في اإلعاقة تصل ل

 ١٥/١٠/٢٠١١، ن أون الينموقع فلسطي
  

  تحرير شاليط بعملية عسكرية كان مستحيال: رئيس الموساد .٢٨٠
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قال رئيس الموساد تمير باردو، إنه لم تكن هناك بدائل عن صفقة التبادل التـي               ): يو بي اي   (- تل أبيب 
 تحقيـق   جرى التوقيع عليها لتحرير األسير في قطاع غزة غلعاد شاليط، مشيرا إلى أنه لم يكن باإلمكان               

  .ذلك من خالل عملية عسكرية
األحد عن باردو قوله للوزراء فـي الحكومـة اإلسـرائيلية خـالل             ) يديعوت أحرونوت (ونقلت صحيفة   
في اللحظة التي لم تكن فيها أية بدائل أخرى، وهنا بالتأكيد ليس لدينا بديال آخـر، فإنـه                  "اجتماعاتها إنه   

  ".ينبغي القيام بما هو ممكن
رير مخربين هو أمر بإمكاننا التعامل معه ولو لم أكن أعتقد أنه بإمكاننـا مواجهـة هـذه                  تح"وأردف أن   

  ".القضية لما أيدت الصفقة
دولة إسرائيل هي دولة كبيرة وقوية وال شـيء         "وقال باردو في محاولة إلقناع الوزراء لتأييد الصفقة إن          

ك إطالق األسرى األلف، ولن يحدث لها       بإمكانه المس بها، وبإمكانها مواجهة أمور كثيرة ومن ضمن ذل         
ونحن نعرف، وبإمكاننا، مواجهة هذا الموضوع وإال لما        .. شيء إذا خرجت هذه الصفقة إلى حيز التنفيذ       

  ".أيدتها
 ١٧/١٠/٢٠١١، القدس العربي، لندن

 
   شاليط على صفقةتوافق "إسرائيل" جعلتموافقة حماس على إبعاد األسرى ": هآرتس" .٢٨١

 العبرية في عددها الصادر أمس األحد، نقالً عن "هآرتس"قالت صحيفة  : أندراوس زهير- الناصرة
مصادر مصرية رفيعة كانت على علم بالمفاوضات الجارية بين الطرفين، إن التغيير الدراماتيكي في 
المفاوضات بدأ مع إعالن إسرائيل عن استعدادها لتقديم تنازالت، وإعالن حماس بموازاة ذلك، عن 

  .واألسرى الذين سيتم طردهم' الكبار'افقتها على تليين مطالبها في ما يتعلق باألسرى مو
وبحسب المحللين اإلسرائيليين، فإن صنّاع القرار في مصر، قالوا للصحيفة العبرية إن التغيير في موقف 

  : حماس نبع في ما نبع من عاملين أساسيين
) مايو( الذي تم التوقيع عليه في القاهرة في شهر أيار اتفاق المصالحة بين حركة فتح وحركة حماس،

الماضي في القاهرة برعاية مصرية، وبحسبهم فإن اتفاق المصالحة أدى إلى تغيير قواعد اللعبة بشكل 
أساسي، وقال المصريون أيضا للصحيفة اإلسرائيلية لقد أبلغنا اإلسرائيليين واألمريكيين بأنّه إذا تمت 

ين الحركتين فإن جميع القضايا ستتغير، وأن هذا التغيير سيلقي بظالله اإليجابية على صفقة المصالحة ب
  تبادل األسرى، 

بشّار األسد، الذي . أما التطور الثاني، بحسب المصادر المصرية، فمرده ضعف حكم الرئيس السوري، د
برية بشكل قاطع وحازم على أن األنباء يواصل ذبح أبناء شعبه، ولكن المصادر ذاتها أكدت للصحيفة الع

التي ترددت حول نية قادة حركة حماس باالنتقال من دمشق إلى العاصمة المصرية هي أبناء عارية عن 
  .الصحة، وأن قادة حماس سيبقون في دمشق، على حد قولهم

 خالل المفاوضات غير مضافًا إلى ما ذُكر أعاله، قال المسؤولون المصريون للصحيفة اإلسرائيلية إنّه
المباشرة بين حماس وإسرائيل، قامت المخابرات المصرية بممارسة الضغوطات الجمة على الطرفين، 

ولفتوا إلى أنّهم أبلغوا قائد كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أحمد 
ق على جميع المطالب التي وضعتها حماس إلخراج الجعبري، أنّه إذا كان يعتقد بأن الدولة العبرية ستواف
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وزاد  .الصفقة إلى حيز التنفيذ، فهو على خطأ، وطلبنا منه أن ينسى هذا األمر، على حد قولهم
  .المصريون أنّهم قالوا لإلسرائيليين أمورا مشابهة

 وبحسب الصحيفة فإن حركة حماس أصرت على أن تشمل الصفقة إطالق سراح المناضل مروان
البرغوثي من سجون االحتالل، ولكن المبعوث اإلسرائيلي رد بالقول إنّه إذا واصلت حماس على 

  .إصرارها بإطالق البرغوثي، فإن إسرائيل لن تُوقّع على الصفقة
وبحسب المصادر المصرية، فإن التغيير األساسي في الموقف اإلسرائيلي حدث بعد التوصل إلى تفاهمات 

طرد، ففي اللحظة التي وافقت فيها حركة حماس على أن يتم طرد األسرى المهمين إلى بشأن عملية ال
  .خارج فلسطين، فإن إطالق سراحهم بالنسبة لتل أبيب بات أقّل أهمية وصعوبة، على حد قولهم

 ١٧/١٠/٢٠١١، القدس العربي، لندن
  

  مشكلة إسرائيل ال تَُحل على حساب األسرى  : شاليطوالد  .٢٨٢
د الجندي اإلسرائيلي األسير في غزة خالل مسيرة تضامنية شارك فيها مئـات الطـالب فـي                 طالب وال 

منطقة الجليل امس، الحكومة اإلسرائيلية بعدم استخدام األسرى لحل مشاكلها مـع الفلـسطينيين وبقيـة                
 علـى   تحدث شلومو غولدفاسر، باسم عائلتي الجنديين األسيرين في لبنان، مشيرا الـى أن            فيما  . جيرانها

  . الحكومة أن تعلم أن كل اإلسرائيليين يريدون عودة األسرى كما تتمنى عائالتهم
  ٢٥/١١/٢٠٠٦السفير 

  
   يطلبان تدخالً فرنسيا شاليطوالدا  .٢٨٣

، الفراج عن نجلهمـا   ل أمس ان للحكومة الفرنسية دوراً تقوم به         شاليطقال والدا الجندي جلعاد     : ب.ف.أ
 لقد  :يليا حيث استقبل مع زوجته افيفا من قبل ممثلي الجمعيات اليهودية          لدى وصوله الى مرس   والده  وقال  

وضعت حماس ثمناً باهظاً لالفراج عنه، عليها ان تخفض قليال الرقم واعتقد ان للحكومة الفرنـسية دوراً               
  .تقوم به حتى يتم الخفض

  ١٤/١٢/٢٠٠٦الخليج اإلماراتية 
  

  هليط ينتقد موقف أولمرت من إطالق نجلاوالد ش .٢٨٤
 أبدى والد الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شليط خيبة أمله فـي الموقـف الـسلبي للحكومـة                  :ا ش ا  

وفي تصريحات أوردتهـا اإلذاعـة االسـرائيلية         .اإلسرائيلية ورئيسها إيهود أولمرت بشأن إطالق نجله      
الت الجاريـة   امس، قال والد الجندي االسير ان ديوان رئيس الوزراء ال يقوم بإطالعه علـى االتـصا               

   .لضمان اإلفراج عن ابنه، مطالبا أولمرت بإبداء قدر أكبر من الحزم والتصميم لتحقيـق هـذا الهـدف                 
  

وأعرب والد الجندي اإلسرائيلي االسير عن تأييده لفكرة اإلفراج عن سجناء فلسطينيين مقابـل اإلفـراج                
   .ي الصيف الماضيعن شاليط، مشيرا الى أنه قد اقترح ذلك بنفسه بعد اختطاف ابنه ف

 ٢٦/١٢/٢٠٠٦المستقبل 
  

  يتراجع عن موقفه" الشاباك" وضغوط شعبية على أولمرت بشأن شاليط .٢٨٥
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أمس إن رئـيس جهـاز المخـابرات العامـة          " هآرتس" قالت صحيفة    : برهوم جرايسي  -غزة-الناصرة
كان االحتالل قـد    ، يوفال ديسكين، بات رأيه مؤيدا إلطالق سراح أسرى فلسطينيين           "الشاباك"اإلسرائيلي  

أدانهم بعمليات قتل فيها إسرائيليون، وذلك شرط أن يتم نقلهم إلى قطاع غزة أو لخارج الوطن، إن كانوا                  
من الضفة، وهذا بالتزامن مع انطالق حملة شعبية إسرائيلية ضاغطة من أجل إطـالق سـراح جنـدي                  

قترح اآلن اتباع نموذج محاصري     وحسب الصحيفة، فإن ديسكين ي     .االحتالل في قطاع غزة جلعاد شاليط     
، الذين تم إبعادهم إما إلى قطاع غـزة أو إلـى            ٢٠٠٢كنيسة المهد في بيت لحم المحتلة، في شتاء العام          

خارج الوطن، موزعين على دول أوروبية، في حال كانوا من بين األسرى الـذين يعتبـرهم االحـتالل                  
 ".خطرين"

كريين يؤيدون اقتراح ديسكين، ومـن بيـنهم المستـشار          وحسب الصحيفة فإن عددا من المسؤولين العس      
الخاص لرئيس الحكومة اإلسرائيلية لشؤون الجنود األسرى والمفقودين، عوفر ديكل ووزيـر الحـرب              

 .إيهود باراك، ورئيس أركان جيش االحتالل غابي أشكنازي
عن " يعوت أحرنوت يد"وكذلك رئيس أركان الحرب السابق، دان حلوتس، فقد أعرب في مقابلة لصحيفة             

، من منطلـق    "ثمنا باهظا "تأييده إلبرام صفقة إلطالق سراح الجندي شليط، حتى وإن كلّف ذلك إسرائيل             
 .الحفاظ على جنود االحتالل

هذا وانطلقت أمس حملة شعبية تقودها أمهات لجنود االحتالل، تطالب بإطالق سراح جنـدي االحـتالل                
رب الحدود الشمالية لقطاع غزة، وأعلنت مسؤولة في الحركـة          غلعاد شليط، وتظاهرت عشرات النساء ق     

واعتبر مراقبـون أن     .أن الهدف من هذه الحملة هو تجنيد الرأي العام ليضغط من أجل دفع قضية شليط              
هذه حملة ضاغطة باألساس على الحكومة واألجهزة األمنية لتتعامل بجدية أكثر مع ملف األسرى مـن                 

 .ة ولبنانجنود االحتالل في قطاع غز
  ٢٨/٦/٢٠٠٨الغد األردنية 

  
 الجهور اإلسرائيلي منقسم بشأن إطالق سراح شاليط: استطالع .٢٨٦

سرائيلي مشترك للرأي العـام نفـذه       إ/ نتائج استطالع فلسطيني    أمس أكدت: ابراهيم ابو كامش   -رام اهللا   
السالم فـي الجامعـة     المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في رام اهللا ومعهد ترومان ألبحاث            

من اإلسرائيليين يعتقـدون أن     % ٥٥، أن   ٢٠٠٨ حزيران   ٧ أيار و  ٢٧العبرية في الفترة الواقعة ما بين       
 فـي   .ضرورة استمرارها % ٣٦رى  ياالجتماعات بين عباس وأولمرت ليست مفيدة وينبغي إيقافها فيما          

وأظهـرت   .فيدة وينبغي إيقافهـا   أن هذه االجتماعات غير م    يرون أيضاً    الفلسطينيين   من% ٦٨حين أن   
النتائج أن الجمهور اإلسرائيلي منقسم بشأن اتفاق لوقف إطالق النار يشمل اإلفراج عن الجنـدي جلعـاد               
شاليط وتقوم بموجبه حماس بإيقاف كافة الهجمات المسلحة وصواريخ القسام من قطاع غزة فيما توقـف                

فـي  %. ٤٧ويؤيده  % ٥٠ حيث يعارض ذلك     ،غالققطاع وتزيل اإل  ال عملياتها العسكرية في     "إسرائيل"
% ٧٨أما بين الفلسطينيين فإن      .إذا لم يشمل االتفاق إطالق شاليط     % ٦٨ترتفع نسبة المعارضة إلى     حين  

إذا لم يشمل وقف إطالق     % ٢٠إلى  هذ النسبة   تهبط  و،  "إسرائيل"يؤيدون وقف إطالق النار بين حماس و      
وأوضحت النتائج أن مـن بـين كافـة المـسارات            . لمعبر رفح  فورياً النار الضفة أو إذا لم يشمل فتحاً      

من اإلسرائيليين أن المسار الفلسطيني ينبغي أن يكـون المفـضل لـدى             % ٢٤عتقد  يالتفاوضية الراهنة   
، "إسـرائيل "أن المبادرة العربية هي المسار الذي ينبغي أن يكون المفضل لدى            % ٢٠يعتقد   و ،"إسرائيل"
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ن اتفاق سالم كامل وتطبيع للعالقات مع سوريا مقابل إعادة هـضبة الجـوالن هـو                أ% ١٢بينما يعتقد   
يعتقدون أن كافة هذه المسارات ينبغـي       % ٣٢  وفي المقابل فإن   . تفضيله "إسرائيل"ـالمسار الذي ينبغي ل   

أما بالنسبة لتأييد مبادرات سالم محددة، فإن النتائج تشير إلـى انخفـاض ملمـوس بـين      .عدم تفضيلها
ينخفض التأييد بين اإلسرائيليين لرزمة تسوية دائمة علـى         حيث  سرائيليين واستقرار بين الفلسطينيين،     اإل

أما بين الفلسطينيين فبقيت نسبة تأييد اتفاق كهذا مستقرة حيث تبلغ            %.٥٠غرار أفكار كلينتون ألقل من      
ـ % ٦٧ بـين أن   إلى ذلـك ت    .في كانون أول الماضي   % ٤٧مقارنة مع   % ٤٦اليوم   ن اإلسـرائيليين   م

 .يؤيـدون ذلـك   % ٢٢، مقابل    من هضبة الجوالن مقابل سالم كامل مع سوريا         كامالً يعارضون انسحاباً 
اإلسرائيلي أو لو تم    /من الفلسطينيين أنه لو حصل تقدم في المسار السوري        % ٣٢عتقد   ي في هذا المجال،  و

قـول  ي فيما   ،إسرائيلي/الم فلسطيني التوصل التفاق سالم بين الطرفين فإن ذلك سيدعم جهود التوصل لس          
أن ذلك لن   % ٣٥ يعتبر ، بينما اإلسرائيلية/أن ذلك سيشكل عقبة أمام نجاح المفاوضات الفلسطينية       % ٢٦

% ٥١ و ونؤيـد يمـن اإلسـرائيليين     % ٤٧ وعلى صعيد آخر فـإن       . على هذه المفاوضات   يترك أثراً 
 إال أن . وصل لتسوية مـع الفلـسطينيين      للت  إجراء محادثات مع حماس إذ كان ذلك ضرورياً        ونعارضي

تعارض إجراء محادثات مع حكومة وحدة وطنيـة        % ٣٥تؤيد ونسبة   % ٦٢أغلبية إسرائيلية تصل إلى     
أما بين الفلسطينيين فإن أغلبية تـصل إلـى    . تشكيل حكومة كهذه    لو تم فعالً   تتشكل من حماس وفتح معاً    

عارض ي فيما   ، على التفاوض معها   األخيرةا وافقت    إذ "إسرائيل"تعتقد أن على حماس التفاوض مع       % ٦٠
من اإلسرائيليين أن فرص التوصل التفـاق       % ٢٨ من جهة أخرى يرى      .إجراء مفاوضات كهذه  % ٣٥

أن المفاوضات مع أبـو مـازن       % ٣٦ رىيالبرغوثي فيما   مروان  أكبر لو كانت المفاوضات تجري مع       
يعتقدون أن أبو مازن أكثر قدرة من البرغـوثي         % ٣١أما بين الفلسطينيين فإن     . أكثر قدرة على النجاح   

أن البرغوثي أكثر   % ٢٨رى  ي فيما   ، لتقديم تنازالت أكثر للفلسطينيين في المفاوضات      "إسرائيل"على دفع   
يعتقـدون أن   % ٢٥في حـين أن      ،أن االثنين يتمتعان بنفس القدرة    % ١١ عتقديقدرة على القيام بذلك، و    
من الفلسطينيين  % ٦٦من اإلسرائيليين و  % ٦٩يعتقد   إلى ذلك    .على القيام بذلك  االثنين ال يمتلكان القدرة     

من اإلسرائيليين  % ٢٨رى  ي فيما   ،بأن فرص قيام دولة فلسطينية خالل السنوات المقبلة ضئيلة أو منعدمة          
  .من الفلسطينيين أن الفرصة متوسطة أو عالية% ٣٠و

  ١٣/٦/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  

  ن قفصا أمام بيت باراكليط ينصبواأصدقاء ش .٢٨٧
نصب أصدقاء الجندي االسرائيلي األسير جلعاد شليط، قفصا حديديا، أمس، أمام بيت وزير : تل أبيب

  الدفاع االسرائيلي، ايهود باراك، احتجاجا على تصريحاته ضد المظاهرات المطالبة باالسراع في اطالق 
  

 باراك ان حماس ستفسر المظاهرات على سراحه، عند معبر كرم أبو سالم جنوب شرقي غزة، واعتبر
 .انها نقطة ضعف وقد يرفعون ثمن اطالق سراح شليط

  ٢١/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  

   بالمئة من اإلسرائيليين موافقون على تنفيذ صفقة شاليط٥٢: استطالع .٢٨٨
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 القدس في الجامعة العبرية في» معهد ترومان«أفاد استطالع جديد للرأي نشره :  أسعد تلحمي-الناصرة 
يجب دفع كل ثمن تقريباً من أجل إعادة أسرى « في المئة من اإلسرائيليين يعتقدون أنه ٥٢المحتلة بأن 

بداعي أن من » ال يجب إطالق سراح قتلة« في المئة يعتقدون أنه ٣٥، في مقابل »إسرائيليين إلى بيوتهم
  .شأن ذلك أن يشجعهم على عمليات اختطاف وعمليات تفجيرية أخرى

  ٢٣/١٢/٢٠٠٩ياة، الح
  

  آالف االسرائيليين يتجمعون في القدس تضامناً مع أسرة الجندي شاليط .٢٨٩
 تجمع آالف االسرائيليين أمس في القدس المحتلة لمرافقة اسرة الجندي غلعاد شاليط، : أ ف ب-القدس 

ومن  .المحتجز منذ اربع سنوات في غزة، في المرحلة االخيرة من مسيرة تضامن جابت أنحاء البالد
ووفقاً للمنظمين،  .المقرر ان يصل المتظاهرون مع حلول المساء الى مقر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو

من منزل ) يونيو( حزيران ٢٧ ألف اسرائيلي في هذه المسيرة منذ انطالقها في ٢٠٠شارك اكثر من 
  ).شمال البالد(اسرة الجندي في بلدة ميتسبي هيال 

 حض الرأي العام على الضغط على نتانياهو كي يعمل على إطالق سراح وتهدف هذه المسيرة الى
  . سنوات٤الذي اسرته مجموعات فلسطينية مسلحة منذ )  عاما٢٣ً(شاليط 

التي تسيطر على قطاع غزة، مسؤولية فشل ) حماس(وتتبادل إسرائيل وحركة المقاومة االسالمية 
  .ابل ألف اسير فلسطينيالمفاوضات حول صفقة تبادل الجندي االسرائيلي مق

  ٩/٧/٢٠١٠، الحياة، لندن
  

  من اإلسرائيليين يؤيدون إجراء محادثات سالم مع الفلسطينيين % ٧١.٥:استطالع  .٢٩٠
من اإلسرائيليين يؤيدون إجراء محادثات     % ٧١.٥أن  ) ٢٠١٠مؤشر السالم للعام    ( أظهر   :القدس المحتلة 

يس األمريكـي بـاراك أوبامـا متعـاطف مـع           من اإلسرائيليين يعتقدون ان الـرئ     % ٤٢.٥سالم وأن   
  .الفلسطينيين

األربعـاء حـول    ) ٢٠١٠مؤشر السالم للعام    (وأصدر المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية وجامعة تل أبيب        
موافق اإلسرائيليين من محادثات السالم والجندي األسير لدى حماس غلعاد شـاليط والـرئيس أوبامـا                 

  .ومواضيع أخرى
أرباع المستطلعين من اإلسرائيليين اليهود انها يؤيدون إجراء محادثات الـسالم مـع             وقال حوالي ثالثة    
  .منهم قالوا انهم يعتقدون أنها ستقود إلى تحقيق السالم% ٣٢.٤الفلسطينيين إالّ أن 

% ١٤من اإلسرائيليين عن تأييدهم لحصول حوار مباشر مع الفلسطينيين في حين يؤيـد              % ٦٢وأعرب  
  .التي يتوسط فيها المبعوث األمريكي الخاص جورج ميتشلمحادثات التقارب 

من المستطلعين قالوا ان سياسيات     % ٤٢.٥من اإلسرائيليين أن أوباما يؤيد الفلسطينيين و      % ٤٢.٥ورأى  
  .رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو تجاه الفلسطينيين متوازنة

كوا أو ينوون المشاركة فـي نـشاط احتجـاجي          وعن موضوع شاليط، قال خُمس اإلسرائيليين انهم شار       
  .إلطالق سراحه
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وقال أكثر من نصف اإلسرائيليين انهم يؤيدون تجديد البناء في مستوطنات الضفة الغربية بعـد انتهـاء                 
أيلول، معتبرين أن مواصـلة تجميـد االسـتيطان تعنـي           / صالحية قرار تجميد االستيطان في سبتمبر     

  .طينييناالستسالم لألمرسكيين والفلس
من اإلسرائيليين يؤيدون مواصلة التجميد من أجل المساعدة في دفع المفاوضـات مـع      % ٤١.٥غير ان   

  .الفلسطينيين وتحسين صورة إسرائيل في المجتمع الدولي
اليساري يؤيـدون   ) ميريتس(من أنصار حزب    % ٨٨.٢أما بالنسبة لموقف األحزاب اإلسرائيلية فقد قال        

مـن  % ٧٣.٨من شـاس و   % ٨١.٢في حين قال    %) ٦٠.٢(وكديما  % ٦٢.٥ مواصلة التجميد والعمل  
  .إسرائيل بيتنا يريدون وقف التجميد

٢٢/٧/٢٠١٠، وكالة سما اإلخبارية  
  

   يوم على وقوع جلعاد في األسر بغزة١٥٠٠: عائلة شاليط .٢٩١
ائة يوم تحيي عائلة الجندي اإلسرائيلي األسير في قطاع غزة جلعاد شاليط مرور ألف وخمسم: الناصرة

على وقوع ابنهم في األسر على يد مجموعة من المقاومة الفلسطينية، في عملية خاصة نفذتها يوم 
  ".الوهم المتبدد"، وأطلق عليها في حينه اسم ٢٠٠٦) يونيو(الخامس والعشرين من حزيران 

لمطالبة وقالت مصادر عبرية إن عائلة الجندي، الذي شرعت مؤخراً بسلسلة خطوات احتجاجية شعبية 
الحكومة بزعامة بنيامين نتنياهو على الموافقة على شروط المقاومة الفلسطينية واإلفراج عن مئات 

  .األسرى مقابل شاليط، تحتفل أيضاً بيوم ميالد شاليط الرابع والعشرين وفق التقويم العبري
حول " من أجل شاليطهيئة النضال "وسيقام مساء اليوم الثالثاء مهرجان يطوف خالله نشطاء ما يسمى 

منزل نتنياهو في  مدينة القدس، فيما سيدعو أبناء عائلة الجندي األسير المعتصمون منذ أسابيع قبالة 
  .المنزل بنيامين نتنياهو إلى تكثيف مساعيه لإلفراج عن شاليط ووضع حد لمعاناته ومعاناتهم
  ٣/٨/٢٠١٠قدس برس، 

  
  نظم التظاهرة تلو األخرى للضغط على نتنياهوعائلته تُوشاليط يحتفل بعيد ميالده الخامس  .٢٩٢

صادف يوم أمس األول الذكرى الرابعة والعشرين لميالد الجندي اإلسرائيلي :  ضياء الكحلوت-غزة 
جلعاد شاليط، وهو عيد ميالده الخامس الذي يمر به بينما ال يزال أسيراً لدى حركة حماس بغزة، 

شارك في المهرجان عدد كبير من الفنانين اإلسرائيليين وبحسب اإلذاعة الرسمية لجيش االحتالل، 
وأعضاء الكنيست عن األحزاب المختلفة، حيث رفعت الالفتات المنددة بسياسة الحكومة اإلسرائيلية تجاه 

  .صفقة تبادل األسرى، والمطالبة بإطالق سراح شاليط بأسرع وقت ممكن
مرة «ها أمام مئات المتضامنين إلى ابنها بالقول وتوجهت افيفا شاليط والدة الجندي األسير في خطاب ل

أخرى، نعرب عن أسفنا ألننا لم نستطع اإلفراج عنك حتى هذه اللحظة، إنه يوم الميالد الخامس الذي ال 
  .»تحتفل به معنا، نعدك بأن نفعل كل ما بوسعنا للضغط على الحكومة واإلفراج عنك

جميعنا نقدر موقفك «لة رئيس الوزراء اإلسرائيلي قائلةً وخاطبت شاليط خالل كلمتها سارة نتنياهو عقي
وحرصك على قضية أطفال العمال األجانب وغير القانونين، ولكننا نذكرك أيضاً أن هناك شاباً ما زال 

 سنوات، صرخاته تصل يومياً من قطاع غزة لتقرع باب منزلك، فال ٤أسيراً في سجون حماس منذ 
  .»تغلقيها في وجهه
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لقد سافرنا من الجليل حتى القدس مشياً على األقدام، ولم يحصل أي «طبةً بنيامين نتنياهو وقالت مخا
شيء، لن أعود إلى الجليل أبداً قبل أن يكون جلعاد أمامي، عليك أن تتصرف كقائد شجاع وأن تعيد 

  .»الجندي بأسرع وقت، لن أغادر القدس قبل وصوله، أعدك
  ٣٠/٨/٢٠١٠، العرب، الدوحة

  
   إسرائيلية أمام منزل نتنياهو للمطالبة بإطالق سراح شاليطمظاهرة .٢٩٣

ذكرت مصادر إعالمية عبرية أن نحو مائتي شخص تظاهرو الليلة الماضية قبالة منزل رئيس : نابلس
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في بلدة قيساريا الساحلية، مطالبين إياه بتكثيف العمل إلطالق سراح 

، على الرغم "حماس" شاليط عبر إبرام صفقة تبادل األسرى مع حركة يلي األسير جلعاد اإلسرائالجندي
وأضافت أنه كان من بين المتظاهرين والد الجندي األسير نوعام  .مما يحمله ذلك من مخاطر، كما قالوا

  .شاليط وكذلك الوزير ورئيس جهاز األمن العام األسبق عامي أيالون
  ٢/١٠/٢٠١٠قدس برس، 

  
  بيته بسالم دون قرار شجاع منكلاصح من نومك ألن جلعاد لن يعود : ة شاليط لنتنياهووالد .٢٩٤

بعثت أفيفا شاليط والدة الجندي اإلسرائيلي األسير في قطاع غزة جلعاد شاليط برسالة إلى رئيس  :القدس
مك ألن اصح من نو"بعنوان ،  يوم على وقوعه في األسر١٦٠٠الوزراء بنيامين نتنياهو بمناسبة مرور 

  ".جلعاد لن يعود إلى بيته بسالم دون قرار شجاع منك
سيدي رئيس الوزراء أنا أتوجه إليك اليوم بعد : "وجاء في نص الرسالة التي نشرتها صحيفة معاريف

أنا كل مرة كنت أبعث إليك برسالة كي ،  يوم قضاها ابني جلعاد في ظلمات سجون حماس١٦٠٠مرور 
  ".لكني اليوم أبعث إليك رسالة كي تستيقظ، مة جميلةنحظى بدعم أو احتضان أو كل

، منذ أكثر من عام ونصف على تسلمك منصبك وجلعاد يدفع ثمن عدم قدرتك على اتخاذ قرار: "وأضافت
، ورئيس الشاباك، رئيس األركان، وأنا أدعوك لالستماع إلى صفوة رجال الدفاع في الماضي والحاضر

قادة األلوية في الجيش كلهم يطالبونك بدفع الثمن الذي تطلبه حماس و، ورئيس االستخبارات، والموساد
  ".ليس غدا إنما اليوم، مقابل إطالق سراح جلعاد

إن هؤالء الرجال من الممكن أن يكونوا أكثر وعيا من أوالئك الذين : "وتابعت أفيفا شاليط في رسالتها
وحيد الذي ال يؤمن بأن إسرائيل قوية ومن غير المعقول أن رئيس الوزراء هو ال، يهمسون في أذنيك

  ".وليس هناك كلمة أقولها لك أكثر من أن تصحو من غفوتك، بشكل كاف لدفع ثمن إطالق سراح جلعاد
  ١٢/١١/٢٠١٠، الشرق، الدوحة

  
  
  

  "شاليط" إلطالق "إسرائيل"مظاهرة مليونية في  .٢٩٥
اهرة احتجاجية مليونية من أجل  عاماً إلى تظ٥٠" كوبي سيدي"دعا رجل األعمال اإلسرائيلي  :القدس

، كما طالب من الجمهور المشاركة في وقفة "جلعاد شاليط"اإلفراج عن الجندي األسير في قطاع غزة 
إن ال أؤمن بمساعي " وقال . احتجاج لمدة خمسة دقائق يوم الثالثاء المقبل الساعة الحادية عشرة صباحاً
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شاليط إلى منزله، وهدفي من هذه التظاهرة هو إخراج الحكومة اإلسرائيلية في كل ما يتعلق بإرجاع 
مليوني شخص ليعبروا عن رفضهم لهذه المساعي، وستغلق الشوارع الرئيسية ومفترقات الطرقات، ألنه 

يقول إنه يريد رؤية جلعاد ) الشعب(ال يمكن الجلوس في خيمة االعتصام فقط يجب أن نُرى الحكومة بأن 
  ". في منزله

  ١١/٣/٢٠١١ ،الشرق، الدوحة
  

  ليط تشكو حماس لمحكمة الهاياعائلة ش .٢٩٦
تدرس عائلة الجندي اإلسرائيلي األسير في غزة، جلعاد شليط، إمكانية رفع قضية إلى محكمة :  تل أبيب

العدل الدولية في الهاي ومحاكم أوروبية أخرى، ضد حركة حماس حول الظروف التي يحتجز فيها 
وقال مصدر مقرب . ام القانون الدولي والمواثيق الدولية ألسرى الحربوالمطالبة بالتعامل معه وفقا ألحك

من العائلة إن هذه الخطوة تأتي بعد أن يئست العائلة من التوجه إلى الحكومة اإلسرائيلية والحكومات 
 حادثا عنصريا السنة ٥٢٢إسرائيل شهدت . األوروبية، التي وعدت بتسوية هذه القضية ولم تف بوعودها

  الماضية
  ٢٦/٣/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن

  
  قتل عناصر حماس ال يعيد شاليط: عائلة شاليط .٢٩٧

تظاهر ذوو الجندي اإلسرائيلي األسير لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، جلعاد : الناصرة
 وذكرت .شاليط، أمام مكتب رئيس حكومتهم بنيامين نتنياهو، مطالبين بالعمل على إطالق سراح ابنهم

مصادر إعالمية عبرية، أن المتظاهرين إلى جانب ذوي شاليط نددوا بعدم تطبيق إتمام صفقة التبادل، 
والتي يتم بموجبها اإلفراج عن مئات األسرى الفلسطينيين من ذوي األحكام العالية واألسرى القدامى 

 إلى أن الهجمات ويشار .والنساء واألطفال مقابل إطالق سراح شاليط المأسور منذ نحو خمس سنوات
الصاروخية اإلسرائيلية المتواصلة على غزة منذ يوم الخميس الماضي، قد أسفرت عن سقوط ثمانية 

، "حماس"الذراع العسكري لحركة " كتائب القسام"عشر شهيدا فلسطينيا، بينهم أحد القادة الميدانيين لـ 
 أحد المواقع العسكرية التابع للجيش والذي يدعي االحتالل مشاركته في عملية أسر الجندي شاليط من

، قبل نحو خمسة ١٩٤٨اإلسرائيلي على الحدود بين مدينة رفح الفلسطينية واألراضي المحتلة عام 
  .أعوام

إن أي "من جانبه، عقب نوعام شاليط والد الجندي األسير على عملية اغتيال القيادي القسامي بالقول 
  .، كما قال"ئاً من حيث فرصة استعادة ابنيعملية تصفية لعنصر حمساوي ال تغير شي

  ١٠/٤/٢٠١١قدس برس، 
  
  

  جلعاد مقابل ضرار: فيرونيكا أبو سيسيوالد شاليط ل .٢٩٨
قالت األوكرانية فيرونيكا أبو سيسي زوجة ضرار للجزيرة نت إن القناة : محمد صفوان جوالق -كييف 

لد الجندي اإلسرائيلي المختطف في قطاع العاشرة اإلسرائيلية اتصلت بها قبل أيام أثناء استضافتها وا
 "إسرائيل" في وقالت إن والد شاليط أكد لها أن زوجها سيبقى محتجزاً .غزة جلعاد شاليط، وتحدثت معه
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ما دام ابنه أسيرا لدى حركة حماس، مستغربة منه هذا التأكيد وأن عليها الضغط على حماس لتحرير 
ل قالت له إنها حزينة لغياب زوجها كما هو حزين لغياب ابنه، لكنها بالمقاب .ابنه مقابل إطالق زوجها

وإنها ليست على عالقة مع الحركة أو أي جهة فلسطينية أخرى للضغط عليها، وإذا كان زوجها فلسطينيا 
وقالت فيرونيكا إن السلطات اإلسرائيلية أخرجت  .فهذا ال يعني أن يتحمل مسؤولية ما قام به غيره

لماضي من زنزانة انفرادية احتجز فيها إلى زنزانة أخرى تسبق توجيه االتهامات، زوجها يوم األحد ا
  . لكنه أعيد إلى األولى يوم أمس، وهو في حالة صحة سيئة

  ١٤/٤/٢٠١١نت، .موقع الجزيرة
  

  فراج عن شاليط لإل"اجراءات شجاعة" بـتطالب نتنياهو في القدس ة إسرائيليةظاهرت .٢٩٩
مس في القدس مطالبين باالفراج عن الجندي غلعاد أهر مئات االسرائيليين  تظا:ب.ف. ا-القدس المحتلة 

  . في قطاع غزة٢٠٠٦شاليط االسير منذ 
نطالب " الذي دعا الى التظاهرة لفرانس برس "نساء من أجل غلعاد شاليط"وقالت مسؤولة في منتدى 

 "ا اقتضى االمر عن مئاتباتخاذ اجراءات شجاعة عبر االفراج اذ) بنيامين نتنياهو(رئيس الوزراء 
  .المعتقلين الفلسطينيين

٢٢/٥/٢٠١١، الحياة الجديدة، رام اهللا  
  

  لسلطة الفلسطينيةل المساعدات المالية يدجمبتلكونغرس ا  تطالبعائلة شاليط: معاريف .٣٠٠
أرسلت رسالة إلى رئاسة " جلعاد شاليط"أن عائلة الجندي اإلسرائيلي " معاريف"ذكرت صحيفة 
مريكي اليوم اإلثنين، مطالبين إياها بوقف المساعدات األمريكية عن السلطة الفلسطينية الكونجرس األ

  ".جلعاد شاليط"حتى اإلفراج عن الجندي 
والذي طالب فيه حركة " باراك أوباما"وجاء قرار عائلة شاليط بعد يوم من خطاب الرئيس األميركي 

  ".جلعاد شاليط"حماس باإلفراج الفوري عن الجندي 
  ٢٣/٥/٢٠١١، ع عكا االخباريموق

  
  ذوو شاليط يتظاهرون أمام مكتب نتنياهو مطالبين بإنجاز صفقة التبادل .٣٠١

تظاهر ذوو الجندي اإلسرائيلي األسير لدى فصائل المقاومة الفلسطينية فـي قطـاع             : )فلسطين(الناصرة  
، أمام مكتب رئيس    )٧/٨(غزة، جلعاد شاليط، إلى جانب عشرات النشطاء المتضامنين معهم، اليوم األحد            

الحكومة بنيامين نتنياهو، مطالبين بإنجاز صفقة التبادل وضمان اإلفراج عن ابنهم األسير منـذ خمـسة                
  .أعوام

وأعرب المشاركون في التظاهرة، عن احتجاجهم واستيائهم البالغ إزاء االمتناع عن إنجاز صفقة التبادل              
بشكل مباشر لرئيس حكومتهم، تضمنت نقداً الذعاً لـه         حتى اآلن، فيما رفعت والدة شاليط الفتة موجهة         

  ".نتنياهو ال تملك الحق في قتل جلعاد"ولجهود اإلفراج عن ابنهم، جاء فيها 
فيما نددوا بإطالق سراح عدد من األسرى الفلسطينيين في الـسجون اإلسـرائيلية عقـب انتهـاء مـدة                   

  .اصل الفصائل الفلسطينية التحفّظ على شاليطفي حين تو" حماس"محكومياتهم، وبينهم قيادي في حركة 
 ٧/٨/٢٠١١، قدس برس
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  بقاء شاليط في األسر يحدث خلال في عالقة الجنود اإلسرائيليين بجيشهم":جد شاليط" .٣٠٢

جد الجندي األسير شاليط، ستيفي شاليط، الذي ألقى تصريحات حادة قال فيها إن بنيـامين نتنيـاهو                 قال  
ف الرحمة، ويضرب عرض الحائط بمصالح إسرائيل االستراتيجية عنـدما          رئيس وزراء إسرائيل ال يعر    

  .يتخذ مواقف متعنتة في موضوع هذا األسير
إبقاء شاليط في األسر طول هذه المدة يحدث خلال في عالقـة            "، إن   "معاريف"وقال في تصريح لصحيفة     

الحكومة تعمل كل ما في وسعها      كانوا يفهمون أن    ) شاليط(الجنود اإلسرائيليين بجيشهم؛ فقبل أسر جلعاد       
فهم يرون الحكومة تتقـاعس عـن القيـام         .. لكي تطلق سراح الجندي األسير، ولكنهم اليوم مصدومون       

تسيفي شاليط فقـد    (بواجبها في إعادة جندي أسير، حتى لو كان هذا الجندي ابن لعائلة ثكلى مثل عائلتنا                
 )".١٩٧٣ابنا له في حرب أكتوبر 

 ٢٩/٨/٢٠١١، نالشرق األوسط، لند
  

   تضامنا مع األسير شاليط"يوم الغفران"ساعة واحدة لصيام إضافة : حركة إسرائيلية .٣٠٣
تحركا شعبيا بدأ للتذكير بالجندي األسير المحتجز لدى حماس جلعاد شاليط،           دعا  :  كفاح زبون  -  رام اهللا 

ـ      قامت .في محاولة للفت األنظار عن قضية األسرى الفلسطينيين        ركـة اإلصـالحية    الح"ـ ما تـسمى ب
وقالت .  الشعب اإلسرائيلي إلضافة ساعة واحدة لصيام يوم الغفران تضامنا مع شاليط            بدعوة ،"اإلسرائيلية

الحركة إن الصيام سيتم عند النفخ في البوق، وذلك لإلعالن عن انتهاء صيام يوم الغفران، حيث سـتبدأ                  
  .بعد ذلك ساعة الصيام للتضامن مع شاليط

 ٦/١٠/٢٠١١، ندنالشرق األوسط، ل
  

   صعباً يوما١٩٣٥ًهذا يوم رمزي بعد : عائلة شاليط .٣٠٤
وقالت والدة شاليط للصحفيين خارج خيمتها عقب قرار موافقة الحكومة على صفقة تبـادل األسـرى إن                 

وأضافت أنها ال يمكنها وصف فرحتها، غير أنها أشارت إلى أنها ستكتم عواطفها إلـى               . الفرحة تغمرها 
حيث تقترب الحكومة بعد أكثـر مـن   .. هذا يوم رمزي: " والده نعوم شاليط   توقال .عينيهاأن ترى ابنها ب   

  ". ليلة طويلة من إعادة غلعاد إلى منزله١٩٣٥ يوما صعبا و١٩٣٥خمسة أعوام، بعد 
  ١٢/١٠/٢٠١١، القدس العربي، لندن

  
  
  
  الصحف اإلسرائيلية ترحب باتفاق شاليط مع تحفظات .٣٠٥

رائيلية، األربعاء، باتفاق تبادل األسرى مع حماس الذي سيتم بموجبه رحبت الصحف اإلس: وكاالت
تبدو ) إسرائيل(إطالق سراح الجندي جلعاد شاليط لكن بعض المعلقين حذروا من أن االتفاق جعل 

  . ضعيفة وقد يؤدي إلى عملية أسر جديدة في المستقبل
 على يد ٢٠٠٦اع غزة عام وركزت الصحف على قرب إطالق سراح شاليط الذي أسر على تخوم قط

  . ثالثة فصائل مسلحة
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ونشرت صحيفة يديعوت احرونوت األكثر توزيعا على صفحتها األولى صورة لوالدة الجندي افيفا وهي 
  ". جلعاد سيعود إلى البيت"تبتسم مع عنوان 

  ". جلعاد في طريقه إلى البيت"كما نشرت صحيفة معاريف صورة مماثلة مع عنوان 
خدمت صحيفة جيروزاليم بوست اليمينية الناطقة باالنجليزية كلمات نتنياهو خالل خطاب من جهتها است

  ". جلعاد شاليط سيعود أخيرا إلى البيت"تلفزيوني ألقاه مساء الثالثاء في عنوانها وهي 
 فوق" في الطريق إلى البيت"المجانية والمقربة من نتنياهو عددها بكلمة " إسرائيل هايوم"وعنونت صحيفة 
  . صورة لشاليط

  .  أسيرا فلسطينيا مقابل شاليط١٠٢٧وتناول المعلقون داخل الصحف الصفقة التي تشمل خروج 
كما اثنوا على قرار القادة السياسيين القبول . ورأى بعض المعلقين أن هذه الصفقة هي أفضل شيء ممكن

في المستقبل الن االتفاق جعل به بينما حذر بعضهم من أن الصفقة قد تشجع على أسر المزيد من الجنود 
  . تبدو ضعيفة) إسرائيل(

  ١٢/١٠/٢٠١١موقع فلسطين أون الين، 
  

  لصفقة األسرى تتظاهر رفضا اإلسرائيليينعائالت القتلى  .٣٠٦
اعتصم العديد من العائالت اإلسرائيلية التي قتلت أحد أفرادها خالل عمليات نفذها مقاومون فلسطينيون 

، معتبرين أن الثمن الذي دفع من أجل إطالق "بنيامين نتنياهو"إلسرائيلية أمام مكتب رئيس الحكومة ا
  . سراح أسير إسرائيلي واحد يعتبر باهظاً جداً

  ١٢/١٠/٢٠١١موقع فلسطين أون الين، 
  

 اسرائيل تهدد مشعل باالغتيالو سراح الجندي االسرائيلي إلطالق يتوسط األسد .٣٠٧
قالت مصادر سياسـية     :الناصرة زهير اندراوس   في    عن مراسلها  ٢٩/٦/٢٠٠٦القدس العربي   نشرت  
 سـراح الجنـدي     إطـالق يقوم بمساعي وسـاطة بهـدف         الرئيس السوري  إن أمس، ، اسرائيلية وأمنية

خالد مشعل  ب األخيرين اجتمع في اليومين     األسد  االسرائيلية إن   صحيفة معاريف  ت وقال .االسرائيلي جلعاد 
 السلطة الوطنيـة    إلى وجه رسالة    كما األسير، سراح الجندي    إطالق ىفي دمشق وطالبه بالعمل فورا عل     

 أنوتابعت الـصحيفة     . سراح الجندي  إطالق األزمة بهدف    إدارةالفلسطينية وطلب منها منحه الحق في       
 تووصـف  .األوسطتنشط في الشرق    صديقة للدولة العبرية     مخابرات غربية    أجهزة كشفتها   األسدوساطة  

 ى يسع األسد إنوقال مصدر سياسي اسرائيلي     ،   بأنها مفاجأة كبيرة   م بها األسد  الصحيفة المبادرة التي يقو   
إرهابيـة  ن دولته ليست دولـة      أ ب األمريكيين وإقناع االعتبار لسورية،    إعادة إلىمن وراء هذه الوساطة     

نـه فـي    أوكشفت الصحيفة النقاب عن      . دمشق ىتخفيض الضغوطات التي تمارسها واشنطن عل     بالتالي  
 بطـرد   األسد دمشق وطالبتا    إلى بتوجيه رسائل حادة جدا      أبيبلقليلة الماضية قامت واشنطن وتل       ا األيام

  استعداده للعمل بشكل دبلوماسي مع قضية      أبدى األسد أنوزعمت الصحيفة   . خالد مشعل فورا من دمشق    
سـيين  في سياق ذي صلة نقلت الصحيفة عن مسؤولين سيا         . القيام بطرده  اآلن ىمشعل، ولكنه رفض حت   

وان الفـشل فـي       مشعل بات هدفا لالغتيال من قبل الموساد االسـرائيلي،         إن اسرائيليين قولهم    وأمنيين
  .  يتغير عن طريق تصفيته في دمشقأناغتياله قبل سبع سنوات في عمان يجب 
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 اسرائيل تستغرب سلوك    إنقال وزير العدل حاييم رامون      : من الناصرة  ٢٩/٦/٢٠٠٦الحياة  وأضافت  
. أراضـيها  فـي    إرهـابي  سورية تؤوي أكبر     أن من حقيقة    يات المتحدة واألسرة الدولية الالمبال    الوالي

 هدفاً لالغتيال كما هـي الحـال        أصبح مشعل   أنوأضاف في ختام اجتماعه في مكتبه بنظيرة األميركي         
 بن الدن   وتابع انه لو كان   .  بن الدن أو كل إرهابي آخر بغض النظر عن مكان وجوده           أسامة إلىبالنسبة  

  . لوضع حد لهذا النشاطوإصرار الدولية بحزم األسرةينشط في عملياته من دمشق لتحركت 
  
   يجب تكريس وقت كبير لعملية السالم دون النظر ألحداث غزة : مبارك .٣٠٨

،  أكد الرئيس محمد حسني مبارك ضرورة تكريس وقت كبير جدا لعملية السالم في المرحلة الراهنة
رباعية التي عقدت بشرم الشيخ أخيرا ركزت بشكل رئيسي على تهيئة األجواء موضحا أن القمة ال

 مساء أمس  ،  وشدد الرئيس مبارك، في مقابلة مع التليفزيون االسرائيلي . الستئناف مفاوضات السالم
   . األول، على ضرورة أال تؤثر أحداث غزة في سعي جميع االطراف لتحقيق هذا الهدف

  ، رئيس الحكومة االسرائيلية ايهود أولمرت بالنسبة لفرص التقدم في عملية السالموحول وجود اتفاق مع 
 إال أنه أشار الى أن معوقات  ، قال الرئيس مبارك ان فرص التقدم موجودة وسبق الحديث عنها كثيرا

 ان  : ال، قائ  وأضاف أنه ال يريد إلقاء اللوم كله علي الجانب الفلسطيني . كانت تحدث في هذه العملية
  .الجانب االسرائيلي كان عليه لوم فترة طويلة

وحول ما اذا كانت الوساطة المصرية لإلفراج عن الجندي االسرائيلي المختطف جلعاد شاليط قد انتهت 
 موضحا أن  .  لم يقل أحد أن عملية كهذه انتهت :  قال الرئيس مبارك ، بمغادرة الوفد المصري لقطاع غزة

، إال أن اسرائيل  ت من ضمنها اإلفراج عن عدد من المعتقلين في سجون اسرائيلمصر قدمت اقتراحا
   . اعترضت على بعض االسماء وتعطلت العملية

وعما اذا كان فوجىء بسرعة استيالء حماس على قطاع غزة بدون أي محاولة للتصدي من قبل االجهزة 
ن حماس كان لديها النية لالستيالء على قطاع ، ال أعتقد أ  رأيي الشخصي :  قال الرئيس مبارك . االمنية

   . غزة وانما فلتت منها االمور
وعما يردده الرأي العام في اسرائيل عن أن مصر كان بامكانها أن تعمل أكثر لمنع تهريب االسلحة الى 

 قال الرئيس مبارك ليس من مصلحتنا أن نسمح  ، قطاع غزة وتدمير األنفاق بين مصر وقطاع غزة
، وتساءل هل كانت اسرائيل تستطيع السيطرة   دمرنا أنفاقا كثيرة جدا ،  نحن نبذل أقصي مجهود ، يببالتهر

  على الحدود قبل أن تكون غزة مع الفلسطينيين؟
،  ، في مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين عبداهللا بن عبدالعزيز وحول رغبة أولمرت في لقاء زعماء عرب

المملكة العربية السعودية لها ظروف "،  ضوع اللقاء مع العاهل السعودي انسوا مو : قال الرئيس مبارك
   . "، فيها االراضي المقدسة وفيها رجال الدين تختلف عن أي دولة أخرى

وفيما اذا كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس لديه القدرة على قيادة الشعب الفلسطيني الى محادثات 
 يجب أال نعلق مفاوضات السالم وعملية السالم على  : ال الرئيس مبارك، ق ثنائية مع إسرائيل وغزة محتلة

 ستعود االمور  .  فترة هدوء وفترة تعقل   الوضع الحالي في غزة ال بد أنه سينتهي  الوضع الحالي في غزة
، وطالب بعدم العمل على تعميق الخالف أكثر من ذلك النه ليس من مصلحة إسرائيل أن يتم  إلى طبيعتها

   . تعميق الخالف حتى ال تكون النهاية كارثة على إسرائيل وعلى الدول المحيطة
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 حد  :  التي ال تعترف بها قال الرئيس مبارك وعما تردده إسرائيل من أنه ال يمكنها التحدث مع حماس
، مع منظمة التحرير  طلب منكم تتكلموا مع حماس انتوا بتتكلموا وتتفاوضوا مع السلطة الفلسطينية

   . الفلسطينية التي تمثل كل الفلسطينيين طبقا لقرارات جامعة الدول العربية
  ٢٩/٦/٢٠٠٧األهرام المصرية 

  
  قضية شاليط ال يجب أن تكون شرطاً لفك الحصار: مصر .٣٠٩

أن قضية شاليط "أوضح مصدر مصري أن مصر قالت لإلسرائيليين خالل اللقاءات األخيرة : القاهرة
ن وقف إطالق النار، ولكن ال يجب أن تكون شرطاً لفك الحصار ويمكن أن يمكن أن تتضمن بيان إعال

انه شرط مستحيل أن تتمكن "أما بخصوص تنامي قدرات حماس فأوضح المصدر ". تحل في ما بعد
مصر من تحقيقه ألن سالح حماس ال يتوفر لها عن طريق مصر، أما بالنسبة لضبط الحدود فمصر تقوم 

عندما تصل األجهزة التقنية الحديثة من الواليات المتحدة سترفع من كفاءة بدورها بقدر المستطاع و
قطعت مصر شوطا طويال في ملف األسرى وإذا أرادت "وأضاف المصدر ". حرس الحدود المصري

بجدية إنهاء هذا الملف فعليها أن توافق على شروط الفصائل اآلسرة للجندي والمتمثلة بإطالق " إسرائيل"
سيتم افتتاحه بعد موافقة جميع "وفيما يتعلق بمعبر رفح قال ". الفلسطينيين الذين طلبتهمسراح األسرى 

  ".٢٠٠٥على إعادة العمل باتفاق المعابر ) واالتحاد األوروبي" إسرائيل"حماس والسلطة و(األطراف 
  ٢٠/٥/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
   اليط في صفقة ش"إسرائيل " تدرج أسماء األسرى األردنيين لدى"حماس: "ميسرة ملص .٣١٠

نقل مقرر اللجنة الوطنية لألسـرى والمفقـودين األردنيـين فـي المعـتقالت              : لقمان اسكندر  -  عمان
األسرى األردنيـين   "ممثل حركة حماس بأن      أسامة حمدان    اإلسرائيلية المهندس ميسرة ملص على لسان     

 من ذوي المؤبدات واألحكام سيكونون ضمن قائمة األسرى الذين يتم التفاوض عليها مع إسرائيل وخاصة          
العالية، وان المفاوضات حاليا متوقفة حتى يلتزم الكيان الصهيوني بجميع ما اتفق عليـه ضـمن اتفـاق                  

  ".التهدئة ومنها فتح المعابر
 القائمة النهائية ألسماء األسرى والمفقودين األردنيين في المعتقالت اثر اجتماعه           حمدانوكان ملص سلم    
 لبنان، وذلك في اعقاب مشاركة ملص في مهرجـان اسـتقبال األسـرى اللبنـانيين                معه في مكتبه في   

  .المحررين والذي أقامه حزب اهللا في الضاحية الجنوبية بلبنان
  ١٩/٧/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 

  
  
  
  "شاليط" هنية يبدي استجابته لشمول األسرى األردنيين في صفقة :نواإلخوان المسلم .٣١١

س الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية استجابته لطلـب المراقـب العـام              أبدى رئي  - الغد   -عمان  
لجماعة اإلخوان المسلمين همام سعيد، بأن تشمل أي صفقة متوقعة لتبادل أسرى بـين حركـة حمـاس                  

  . أسيرا٢٧وإسرائيل، األسرى األردنيين في السجون والمعتقالت اإلسرائيلية، والذين يقدر عددهم بنحو 
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ي اتصال هاتفي أجراه سعيد مع هنية أمس، ونقل تفاصيله الموقع اإللكتروني لجماعة اإلخوان              جاء ذلك ف  
المسلمين، الذي أكد على أن هنية أبدى استعداده التام لبذل كل جهد ممكـن لتحريـر جميـع األسـرى                    

  .األردنيين داخل السجون اإلسرائيلية
ال الهاتفي حول آخر التطورات علـى الـساحة         هنية تبادال الحديث خالل االتص    ووقال الموقع إن سعيد     

 .الفلسطينية، وتحديداً فيما يتعلق بالحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة، منذ ما يزيد على العام              
وأعرب سعيد عن تضامنه الكامل مع األهل المحاصرين في قطاع غزة، مطالباً بدعم عربي وإسـالمي                

  .قوي لفك هذا الحصار بالسرعة الممكنة
  ٢٠/٧/٢٠٠٨الغد االردنية 

  
   لشروط صفقة االسرىإذا لم تستجب لقادتها "سرائيلإ"ر حماس من اغتيال مصر تحذّ .٣١٢

مصادر مطلعة مـن  أن :  زهير اندراوسعن مراسلهاالناصرة من  ٢١/٨/٢٠٠٨ القدس العربـي   قالت
ـ      كة حماس ومـصر    أن أزمة تسود العالقات بين حر     ' القدس العربي 'حركة حماس أكدت أمس األربعاء ل

وقالـت  . حالياً، وأن هذه األزمة مرشّحة للتصاعد، ما لم تقم مصر بخطوات عملية لنزع فتيـل األزمـة        
المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن اسمها لحساسية الموضوع، ان مصر حذرت قادة الحركـة مـن                 

  .االغتيال اذا اصرت على موقفها
 الخالف بين الطرفين حـول عمليـة تبـادل األسـرى       واشارت المصادر إلى أن سبب األزمة يعود إلى       

ليط،  وفتح معبر رفح، حيث ترى مصر، وفق المصادر عينها، ضرورة البـدء              االفلسطينيين بالجندي ش  
الفوري بمفاوضات غير مباشرة بين وفدين من حماس وإسرائيل في القاهرة، بحيـث يـتم حـسم هـذا                   

 ذلك، ال تستطيع مصر فتح معبـر رفـح إال بعـد             عالوة على . الموضوع خالل شهر واحد على األكثر     
االنتهاء من موضوع شليط حيث يربط اإلسرائيليون فتح المعبر بإطالق شليط، كمـا أكّـدت المـصادر                 

  .'القدس العربي'لـ
آلية التفاوض غير المباشر    : أما حركة حماس، فقالت المصادر ذاتها إن موقفها يتلخص في النقاط التالية           

عملية التفاوض التي يرعاها المصريون، وبعد أن تكون الفجوة بين الطرفين قد تقلّـصت              تكون في نهاية    
باإلضافة إلى ذلك، تؤكد حركة حماس، أنّه ال بد من فتح معبر رفح، فهو معبر يقع تحـت          . إلى حد كبير  

ر بموضوع  السيادة المصرية، وال يجوز االرتهان إلى ما أسمته المصادر بالمشيئة اإلسرائيلية وربط األم            
الجندي شليط، الذي قد يطول زمنياً، مما يعني استمرار المعاناة والحصار على الفلسطينيين فـي قطـاع                 

  .غزة
ـ      قائلة إن الموقف المذكور لحركة حماس، أدى إلـى         ' القدس العربي 'وزادت المصادر ذاتها في حديثها ل

: ظل تراجع الدور المصري في ملفـات      إثارة المخابرات المصرية، المعنية بتحقيق إنجاز سياسي ما في          
  .السودان، العراق، لبنان

ـ     إن ما زاد في توتير العالقة بين مصر وحركة حمـاس،           ' القدس العربي 'وأردفت المصادر نفسها قائلة ل
كان رسائل التهديد التي أوصلتها مصر إلى قيادات حماس على لسان اإلسرائيليين في أن عدم تجـاوبهم                 

  .ئيلية يعني أن ال حصانة ألحد من قيادات حماس، وأن االغتيال سيكون مصيرهممع المطالب اإلسرا
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وخلصت المصادر إلى القول إن هذه الرسائل لقيت رفضاً قاطعاً من قيادة حماس، التي وجهـت رسـالة                  
إلى المصريين ترفض فيها  التهديد والوعيد، وأنها ال تخضع في مواقفهـا وإدارتهـا لألمـور لمنطـق                   

  .زاالبتزا
أكد " حماس"مصدر قيادي في حركة     ان  :  القاهرة    من جيهان الحسيني  عن  ٢١/٨/٢٠٠٨ الحياة   ونقلت

أن الحركة ابلغت مصر انها جمدت ملف األسرى بانتظار ان تبدي إسرائيل استعدادا لتلبيـة مطالبهـا،                 
وكـشف المـصدر لــ       . شاليط متهماً اإلسرائيليين بالتلكؤ مجددا وعدم ابداء جدية حقيقية إلنجاز صفقة         

إجـراء محادثـات مباشـرة مـع        " حمـاس "أن شخصيات إسرائيلية غير رسمية عرضت على        " الحياة"
اإلسرائيليين بعيدا عن اإلعالم وخلف الكواليس من أجل انهاء هذا الملف، لكن الحركة رفضت وأبلغـتهم         

  ". ونحن جاهزونإذا كان لديكم شيء أبلغوه للمصريين"بأن مصر هي التي تقود هذه الصفقة، و 
  

  "شاليط"عدم ارتياح مصري لدخول قطر على خط قضية : القطرية "العرب" .٣١٣
ـ     : عبدالواحد عاشور  -القاهرة    أن القاهرة تشعر بعدم االرتيـاح       "العرب" أكد مصدر دبلوماسي مصري ل

لدى إزاء ما تردد عن محاوالت إلدخال قطر على خط حل أزمة الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط األسير                 
وقال المصدر المصري إن القاهرة لم تتلق أي تفاصيل حول ما جرى             منظمات مقاومة فلسطينية منذ فترة    

في القمة الرباعية بشأن تلك المسألة، وإنها تتوقع أن يقوم أي طرف ينوي الدخول علـى خـط األزمـة                    
سه للتنسيق مع أي جهة من      باالتصال بها لخبرتها الكبيرة في هذا الملف، وإنها على استعداد في الوقت نف            

 .أجل إنهاء هذه القضية والخروج بحلول مرضية لكل األطراف خاصة الطرف الفلسطيني
  ٦/٩/٢٠٠٨العرب القطرية 

  
   عن شاليطأفرجت ستطبع العالقات معها في حال بأنها حماس أبلغتمصر : بيلين .٣١٤

 اإلسرائيلية اإلذاعة مع  في مقابلة، قال عضو الكنيست يوسي بيلين من حزب ميرتس: معا- القدس
 إن أمس، ، لقائه مع مدير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان في القاهرةأعقاب في ،صباح اليوم

  . عن الجندي غلعاد شاليطاإلفراج لن تقوم بتطبيع عالقاتها معها طالما لم يتم بأنها حماس أبلغتمصر 
  ٩/٨/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 

  
  بإطالق سراح شاليط" يوسي بيلين"مر سليمان تعهد لـ ع: يديعوت أحرنوت .٣١٥

اإلسرائيلية إلى عمر سليمان رئيس المخابرات المصرية       " يديعوت أحرونوت "نسبت صحيفة   : محمد عطية 
اليساري اإلسرائيلي بالقاهرة أمس األول، باستمرار الـضغط        " ميرتس"يوسي بيلين العضو بحزب     لتعهده  
اد شاليط، الجندي اإلسرائيلي المحتجز في قطاع غزة منذ أكثـر مـن             من أجل تحرير جلع   " حماس"على  

عامين، مؤكدا أن مصر تسعى إلقناع الحركة بأنه بدون إطالق سراح شاليط ال يمكن أن تعـود الحيـاة                   
المصريين معنيون بإرجاع   "ونقلت الصحيفة عن رئيس المخابرات المصرية، قوله إن          .الطبيعية إلى غزة  

، "ومسئولين بالسلطة الفلسطينية  " حماس"الفلسطينية ويجرون محادثات بهذا الشأن مع       قطاع غزة للسلطة    
 .حسب قوله

  ٨/٩/٢٠٠٨ المصريونصحيفة 
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  ط توحيد السلطة وإطالق شاليقبل إعادةفتح معبر رفح مصر لن تعيد  .٣١٦
ـ   :  فتحي صباح  -غزة   دي قبل   أن مصر لن تُعيد فتح معبر رفح الحدو        "الحياة"كشفت مصادر فلسطينية ل

، وقالت إن هـذا  طلعاد شاليجإعادة توحيد السلطة الفلسطينية واطالق الجندي االسرائيلي األسير في غزة     
وأضافت المصادر التي فضلت عدم نشر اسمها أنه يجب توافر  ،الموقف يمثل التزاماً مصرياً غير معلن

يون فلسطيني يعيشون في قطـاع      مسألتين إلعادة فتح معبر رفح، المنفذ الوحيد لنحو مليون ونصف المل          
، وانهاء االنقسام الداخلي الفلسطيني واعادة توحيـد        شاليطغزة المغلق منذ أكثر من عامين، هما اطالق         

مؤسسات السلطة في حكومة واحدة وأجهزة أمنية موحدة بعد إعادة بنائها على أسـس مهنيـة وليـست                  
ن بين خطوات اخرى، تـشكيل حكومـة   خريطة الطريق المصرية  تتضمن، م"وأوضحت أن  .فصائلية

تكنوقراط انتقالية غير فصيلية لتصريف األعمال، قادرة على رفع الحصار أكثر من حكومة مؤلفة مـن                
التحضير لتنظيم انتخابات تـشريعية ورئاسـية متزامنـة         : ممثلين عن القوى والفصائل، ولديها مهمتان     

وأشارت الى أن األوسـاط     . "ة بناء األجهزة األمنية   متوافق عليها، فضالً عن معالجة الملف األمني وإعاد       
ترجح أن توافـق حركـة      "الحاكمة المصرية، خصوصاً المخابرات العامة ومديرها اللواء عمر سليمان،          

  ."حماس على الرؤية المصرية لحل المأزق الداخلي
  ١٨/٩/٢٠٠٨الحياة 

  
  غلعاد شاليط بخير وصفقة تبادل األسرى تأخذ وقتاً: مبارك .٣١٧

صرح الرئيس المصري حسني مبارك بأنه حسب المعلومات المتوفرة لديه فان الجندي : س المحتلةالقد
وأشار . االسير في قطاع غزة غلعاد شاليط بخير معربا عن اعتقاده بأن محتجزيه يعاملونه معاملة حسنة

. نه رسالة جوابيةالرئيس مبارك، الى ان شاليط تلقى مؤخراً رسالة من عائلته وقال ان العائلة ستتلقى م
وجاءت أقوال الرئيس المصري هذه في سياق مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت نُشرت مقتطفات 

ورداً على سؤال حول صفقة تبادل االسرى قال الرئيس مبارك، ان مثل . منها اليوم ستنشر بالكامل غداً
 حالياً وان احداً ال يريد في هذه "اسرائيل"هذه االمور تأخذ وقتها مضيفا ان هناك حكومة انتقالية في 

  .المرحلة اتخاذ القرارات بشأن قائمة السجناء الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم
  ٣٠/١٠/٢٠٠٨وكالة سما، 

  
  يقال إن لديه معلومات عن مكان شاليط مسؤوال أمنيا في حماس مصر تعتقل .٣١٨

ة محمد دبابش، أحد أبرز مـسؤولي  بينما تلتزم حركة حماس رسميا الصمت بشأن اعتقال القاهر  : رام اهللا 
  .األمن في الحركة، واصلت المواقع المحسوبة على حماس شن هجوم على مصر بطريقة غير مباشرة

وفجر اعتقال دبابش نهاية األسبوع الماضي خالفات بين مصر وحماس التي هددت في بدايـة اعتقالـه                 
وحتـى  . م تفسرها من أجل إطالق دبابش     بتدهور أكبر في العالقة، محذرة من أنها ستلجأ إلى خطوات ل          

ـ            ، وهو قائد جهاز األمن     »الضبع«األمس لم تتمكن حماس من إقناع مصر بإطالق سراح دبابش الملقب ب
» وكتبت صحف إسرائيلية ومصرية وعربية ومواقع تابعـة لفـتح         . العام التابع لحركة حماس في القطاع     

  .ول السبب الحقيقي العتقالهوحماس عن اعتقال دبابش، وقد تضاربت المعلومات ح
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اإلسرائيلي الذي يعرف نفسه على أنه موقع استخباري، إن دبابش اعتقل في محاولة             » ديبكا«وقال موقع   
من في حماس أطلق صواريخ الجراد على العقبة وإيالت يوم الثالث مـن             «للوصول إلى معلومات حول     

  .»الماضي؟) آب(أغسطس 
تية شرق أوسطية أنه ال يوجد شك في أن دبابش يعلم أيضا تفاصـيل              عن مصادر استخبارا  » ديبكا«ونقل  

 أغـسطس   ٣٠حول خاليا حماس التي تعمل حاليا في الضفة الغربية والتي قتلت أربعة إسرائيليين يـوم                
ال يستبعد أن تكون أجهزة المخابرات المصرية قد عملت في اعتقـال            «وأضافت المصادر أنه    . الماضي

  .»ومات حصلت عليها من االستخبارات األميركية واإلسرائيليةمحمد دبابش طبقا لمعل
وفي مصر، قالت مصادر مصرية إن دبابش يخضع إلى التحقيق في قضايا تتعلق بأمن مصر القـومي،                 

) كـانون الثـاني   (من بينها مقتل الجندي المصري أحمد شعبان في مواجهات اندلعت برفح فـي ينـاير                
 التي تعتبر     في قطاع غزة    ت األمن التابعة للحكومة الفلسطينية المقالة     الماضي، حيث كان دبابش يقود قوا     

 وطالب عدد من رفاق الجنـدي        . حراسة الحدود مع الجانب المصري من الحدود مع غزة إحدى مهامها          
شعبان الذي قتل على يد قناص في رفح خالل بيان لهم السلطات األمنية المصرية بضرورة إعادة فـتح                  

لهم واستكمال التحقيق في القضية بهدف الوصول إلى أسماء القتلـة الحقيقيـين للجنـدي               ملف مقتل زمي  
  .المصري

، بعد أن تأكدت األنباء عن تمكن جهاز        »رفاق أحمد شعبان  «وجاءت هذه المطالبات عبر بيان وقع باسم        
  .األمن المصري من اعتقال دبابش

سة لجنة التحقيق التي شكلها وزير داخلية حماس،        وقال رفاق شعبان إن دبابش قد تم تكليفه في حينه برئا          
فتحي حماد، وإن دبابش قد أوصى حينها في التقرير النهائي للجنة التحقيق بأن يتم التكتم علـى أسـماء                   

  .اثنين من مقاتلي حماس اللذين تأكد للجنة التحقيق أنهما شاركا في عملية قنص الجندي المصري
نية فلسطينية إن اعتقاله جاء بعد الكشف عن عمليـة كبيـرة لتهريـب              أما في رام اهللا، فقالت مصادر أم      

  .أجهزة ال سلكية تقدر بماليين الدوالرات عبر األنفاق التي تربط قطاع غزة بمصر
وفي السياق تضاربت المعلومات حول دخول دبابش مصر بوثائق مزورة أم صحيحة، وهل كان عائـدا                

وردت حماس بصورة غير مباشرة، أمس،      .  غادر ألداء العمرة   من السعودية أو دمشق، وقالت عائلته إنه      
التابع للحركة، الذي نقل بدوره عن مصادر مصرية لم يـسمها           » المركز الفلسطيني لإلعالم  «عن طريق   

قولها إن دبابش لم يعتقل على خلفية لها عالقة باألمن القومي المصري، وإنما على خلفية الحصول على                 
قة بالجندي اإلسرائيلي المحتجز لدى حماس جلعاد شـاليط، وأيـضا بـسالح             معلومات عسكرية لها عال   

ما يؤكد هذه المعلومات أن التحقيقـات       «وأضاف الموقع التابع لحماس، نقال عن المصادر، أن         . الحركة
التي أجراها ويجريها األمن المصري مع المعتقلين الفلسطينيين، وخصوصا من أبناء حماس، ال عالقـة               

قريب وال من بعيد باألمن القومي المصري، وإنما بالتكتيكات العسكرية ومخططـات العمـل              لها ال من    
العسكري المقاوم وأماكن وجود القادة العسكريين، هذه هي المعلومات المطلوبة من أي معتقل فلسطيني،              

ات خصوصا من أبناء حماس، وهي معلومات أكدتها ضربات االحتالل لمواقع في غزة تم انتزاع معلوم              
ـ    . »بشأنها من المعتقلين   لمصر الذي يـضاف إلـى      » الصيد الثمين «ووصفت المصادر اعتقال دبابش ب

القيادي في كتائب القسام، أيمن نوفل، المعتقل في السجون المصرية منذ ثالثة أعوام، قائلـة إن اعتقالـه                  
وعندما سئل أسـامة    . »بالتنسيق بين أجهزة استخبارات مصرية وفلسطينية وأميركية وإسرائيلية       «جرى  
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إن قيـادة   «: حمدان، عضو المكتب السياسي لحماس، عن قضية دبابش، رفض التعقيب واكتفى بـالقول            
  .»الحركة تتابع الموضوع

 ٢١/٩/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن
 
  ومعرفة مكان شاليط.. سمصر اعتقلتني البتزاز حما: نوفلأيمن " القسام"القائد في  .٣١٩

د في كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركةحماس، أن اعتقاله لدى أكد أيمن نوفل القائ: غزة
  .األمن المصري لثالث سنوات كان ورقة ضغط على حركته إلجبارها على تقديم تنازالت

حماس طلبت مرارا من المسؤولين المصريين اإلفراج "وقال نوفل في مقابلة خاصة مع الجزيرة نت إن 
، رافضاً "ويطلبون من الحركة القيام ببعض المتطلبات مقابل اإلفراج عنيعني لكنهم كانوا يرفضون 

  ".تخدم األجندة األميركية واإلسرائيلية"الخوض في تفاصيل هذه المساومات لكنه قال إنها 
وكشف نوفل أن المحققين المصريين حاولوا خالل التحقيق معه الحصول على معلومات عن المقاومة في 

اس وتجهيزاتها وتسليحها والصواريخ التي تمتلكها ومن أين تحصل عليها وكيف غزة وخاصة حركة حم
  .تجلبها لغزة
كذلك سعى المحققون من جهاز أمن الدولة لمعرفة مكان الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد "وأضاف 

 شاليط  وكيف تم أسره وأين يمكن أن تخفيه حماس ومعلومات أمنية أخرى عن المقاومة في غزة وعن
  ".حركة حماس بالتحديد

  ٧/٢/٢٠١١نت، .موقع الجزيرة
  
  اتهم قطر وسوريا بعرقلة صفقة إلطالق شاليط ":ويكيليكس .٣٢٠

كشفت وثائق ويكيليكس عن أن الرئيس المصري حسني مبارك أقر بـأن بـالده              : سمير شطارة  -أوسلو
حين اتهم قطر وسوريا    في  . أقامت جدارا عازال على حدودها مع قطاع غزة لوقف األسلحة المهربة إليه           

  .بإفشال جهوده إلطالق سراح الجندي اإلسرائيلي األسير لدى المقاومة الفلسطينية، جلعاد شاليط
ـ       النرويجية بأن مبارك قـال فـي اجتمـاع فـي           " VG"وأفادت الوثائق التي نشرتها األربعاء صحيفة ال

من أجل  " نشيط وفاعل "ت بدور    مع الجنرال األميركي ديفد بترايوس إن مصر قام        ٢٠٠٩حزيران  /يونيو
  .وقف عمليات تهريب األسلحة من خالل األنفاق إلى غزة

 كال من سوريا وقطر بتقـديم عـرض بقيمـة           -في لقائه مع بترايوس   -وذكرت الوثائق أن مبارك اتهم      
مقابل احتفاظها باألسير اإلسرائيلي    ) حماس(خمسين مليون دوالر أميركي إلى حركة المقاومة اإلسالمية         

لكن الوثائق لم تذكر رد      .لديها، جلعاد شاليط، وذلك إلفشال صفقة عملت القاهرة على ترتيبها بهذا الشأن           
  .فعل حماس بشأن العرض أو أي تفاصيل عن كيفية الدفع

 للرئيس المصري قوله إن سـوريا       -في مذكرة بعث بها إلدارته في واشنطن      -وعزا الجنرال األميركي    
  .د المصرية من أجل الوصول إلى اتفاق بخصوص شاليطوقطر حاولتا تعطيل الجهو

وبحـسب  . وتشير الوثائق إلى أن مصر شاركت في دور دبلوماسي نشط من أجل اإلفراج عن شـاليط               
الوثائق فقد لعب عمر سليمان مدير المخابرات السابق ونائب رئيس الجمهورية الحالي دوراً محورياً في               

  .ين واألميركيين بهذا الصددالمحادثات التي تمت بين اإلسرائيلي
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 كـال   -في أحاديثهما للمسؤولين األميركيين واإلسرائيليين    -كما كشفت الوثائق أن مبارك وسليمان اتهما        
وروى مبارك أن لقطر دوراً مهماً وبارزاً في دعـم          . من سوريا وقطر بدعمهما حركة حماس اقتصاديا      
  .٢٠٠٧حماس وفرض سيطرتها على قطاع غزة صيف 

 ١٠/٢/٢٠١١، لجزيرة نت، الدوحةموقع ا
  

   إيران- سوريا - عداء مبارك لمحور حماستبين مدى" ويكيليكس" وثيقة: "األخبار اللبنانية" .٣٢١
 تكاد معظم البرقيات الدبلوماسية الصادرة عن السفارة األميركية فـي القـاهرة، والتـي               :أرنست خوري 
 مصرية تتعلق بطريقة مباشرة أو غير       ، تتضمن مواقف  »ويكيليكس«من موقع   » األخبار«حصلت عليها   

وهنا عينة من هـذه     .  حزب اهللا  - حماس   - سوريا   -مباشرة بالعداء المصري الموصوف لمحور إيران       
   .المواقف في أيام السلم والحرب

» حمـاس « القيادة المصرية، زمن الرئيس المخلوع حسني مبارك، سجّل هائل من العداء لحركة              وتحتفظ
م تتعمد إخفاء مقداره في مناسبة ومن دون مناسبة أمام الزوار األميـركيين الـسعداء               وإيران وسوريا، ل  

وألن اللواء عمر سليمان والرئيس حسني مبارك ووزير الخارجية أحمـد           . بسماع مواقف من هذا النوع    
  .أبو الغيط ومساعديهم كانوا واجهة النظام، فإنّهم تكفّلوا بإصدار مواقف من العيار الثقيل

ص السفارة األميركية عدداً كبيراً من برقياتها لتقويم السلوك المصري الرسـمي والـشعبي إزاء               وتخص
وتكشف إحدى الوثائق بتاريخ    . ٢٠٠٩ ومطلع   ٢٠٠٨على غزة نهاية عام     »الرصاص المصهور «عدوان  

 ، أن وزارة األوقاف المصرية أمرت جميع أئمة المساجد بعـدم التطـرق إلـى              ٢٠٠٩ كانون الثاني    ١٢
لم نسمع  «وبموجب هذا األمر،    ]. ٠٩CAIRO45[موضوع حرب غزة خالل خطبهم في صالة الجمعة         
انفصام فـي الشخـصية حيـال       «وتحت عنوان   . »أي خطبة جمعة في مساجد القاهرة تتحدث عن غزة        

، بـدليل   »حمـاس «، تدعي الوثيقة نفسها أن الشارع المصري ليس موحداً من حيث تأييده لحركة              »غزة
رات المعادية للحركة اإلسالمية التي أطلقت خالل تشييع الضابط المصري في حرس الحدود الـذي            الشعا

لكن السفيرة مارغريت سكوبي تعود     . ٢٠٠٨ كانون األول    ٢٨قُتل خالل اختراق الغزيين معبر رفح في        
لغالبية المتضامنة  لتعترف، في نهاية البرقية، بأن هذا الجزء من الشارع المصري يبقى أقلّوياً مقارنة مع ا              

  . مع الشعب الفلسطيني والغاضبة على أميركا والغرب وإسرائيل
  عدّوة مصر » حماس«

، ما قد يقـدم شـرحاً منطقيـاً         »حماس«ولم يكن المسؤولون المصريون يخفون عداءهم الرسمي لحركة         
برقيـات الـسفارة    وتقدم  . للسياسات المصرية الحكومية التي اتّبعت تجاهها خالل الحرب وقبلها وبعدها         

. األميركية عشرات التصريحات واألمثلة عن نظرة أركان النظام البائد إلى الحركة اإلسالمية في غـزة              
 كـانون   ١٣، بتاريخ   ]٠٨CAIRO52[وفي أحد لقاءات أبو الغيط مع مندوب الكونغرس، دايفيد برايس،           

ركة حماس على أنهـا تنظـيم   الحكومة المصرية تنظر إلى ح«، يقول الوزير المصري إن      ٢٠٠٨الثاني  
    اإلخوان«وبرر أبو الغيط عداء نظامه لكل ما يمتّ بصلة إلى           . »تابع لإلخوان المسلمين، وبالتالي كعدو «

بتأكيده أن جميع المنظمات التابعة لها، كحماس، يعتقدون خطًأ أن تطبيق التعليم الديني الذي يعـود إلـى                  
ويتـابع أبـو الغـيط أن       .  فإنهم يميلون نحو استخدام العنف     القرن الثامن هو الطريق الصحيح، وبالتالي     

اإلخوان المسلمين وأتباعهم أنزلوا بمصر خراباً لعقود من الزمن، من خالل اغتيال عدد من الزعمـاء،                
كالم يورده وزير الخارجية لضيفه األميركي ليخلص إلى تبرير سـعي           . من بينهم الرئيس أنور السادات    
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. ووقف التهريب إلى قطاع غزة    » حماس«عل أقصى ما يمكنها فعله لعزل حركة        الحكومة المصرية إلى ف   
وطمأن أبو الغيط المسؤول األميركي إلى أن حكومته، لتعزيز إمكانياتها على الحدود مع غزة، قد تـسير                 

 مليون دوالر لمنع التهريب، وفـق مـا طلبتـه           ٢٣بمشروع شراء التجهيزات األميركية البالغة قيمتها       
  . ات المتحدة من خالل فريق مهندسيها الذين أجروا دراسة عن هذا الموضوعالوالي

  ضعف إيران وسوريا 
ولدى أبو الغيط المعادي لكل ما يتعلق باإلخوان المسلمين وحركة حماس، عداء مشابه إليران وسـوريا                

  ..أيضاً
ـ  بدوره، ال يخفي أقوى صقور نظام مبارك، اللواء عمر سليمان، مشاعره الحقيقية            . »حماس« المعادية ل

 عن سليمان قوله إن مساعي مصر لتقويض حركة المقاومة اإلسـالمية            ٠٩cairo65وتنقل البرقية الرقم    
وأشـار إلـى أن سـوريا       . تتضمن محاربة شبكات التهريب وتدمير األنفاق بالتنسيق مع الدولة العبرية         

قرروا عدم المشاركة في    » حماس«سؤولي  وإيران تعمالن على إعاقة المصالحة الفلسطينية، مؤكداً أن م        
 ألن إيران وسوريا شجعتاهم على ذلك إلى        ٢٠٠٨ تشرين الثاني    ١١ الفلسطيني في    -الحوار الفلسطيني   

  .. حين تسلُّم اإلدارة الجديدة الحكم في واشنطن
  نسوا شاليط إ

، بـأن القيـادة     ]٠٦CAIRO4382[توحي إحدى البرقيات الصادرة عن السفارة األميركية في القـاهرة           
إلطالق الجندي اإلسرائيلي المعتقـل     » حماس«المصرية، فيما كانت تتولّى وساطة بين إسرائيل وحركة         

ويقترح . ، كانت في العمق تعمل على تأخير نجاح الصفقة        )الصورة(لدى المقاومة في غزة، جلعاد شاليط       
كية دايفيد ولش أن يقنع تـل أبيـب         وزير الخارجية أحمد أبو الغيط على مساعد وزيرة الخارجية األمير         

» حماس«، وتقليص دور رئيس المكتب السياسي لحركة        »لفترة لتهدئة األزمة  ) شاليط(نسيان الجندي   «بـ
واعترف أبو الغيط بأن لدى األتراك صدقية وتأثيراً على الـسوريين، لكـن تالعـب بهـم              . خالد مشعل 

ـ     لحمايتهم، في مقابـل اإلفـراج عـن        » وليةضمانات د «بطلب  » حماس«السوريون من خالل السماح ل
غير أن اللواء عمـر     . »ازدراء مباشر لجهود الوساطة المصرية    «شاليط، وهو ما وصفه أبو الغيط بأنه        
مسؤولية فشل الجهـود    » حماس« ليحمل سوريا و   ٢٠٠٦ أيلول   ١٢سليمان يعود في برقية أخرى بتاريخ       

  ]. ٠٦CAIRO5708[السورية حيال صفقة شاليط 
  ١٢/٥/٢٠١١خبار، بيروت، اال

  
  تحرير األسرى الفلسطينيين مقابل شاليط: العربينبيل  .٣٢٢

 أبلـغ الوفـد     العربـي ذكرت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، أن وزير الخارجيـة نبيـل           : كتب حاتم عطية  
  القاهرة، أن مصر تعمل على إنجاز صفقة تبادل األسرى بين إسرائيل           في التقى به اليوم     الذي اإلسرائيلي

 الجنـدي  يتم بقتضاها إطالق سراح مئات األسرى الفلـسطينيين مقابـل تحريـر              والتيوحركة حماس،   
وأوضحت إذاعة صـوت     . سنوات ٣ جلعاد شاليط المختطف لدى حركة حماس منذ أكثر من           اإلسرائيلي

ـ    الـذي ، أنه خالل اللقاء األول من نوعه        "جالى تساهال  "اإلسرائيليإسرائيل، وإذاعة الجيش     ين  جمـع ب
، برئاسـة رئـيس     "إسرائيل تبادر " المعروف باسم    اإلسرائيلي وبين أعضاء المنتدى     العربيالوزير نبيل   

 العربـي ، وسفير إسرائيل باألمم المتحدة، أكد       "الشاباك"الموساد السابق ورئيس جهاز األمن العام السابق        
  .ئيل وحماسأن مصر تجرى اتصاالت عديدة سعياً إلنجاز صفقة تبادل األسرى بين إسرا
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 قـال إن    العربـي  زيارتهم لمـصر، أن      في اإلسرائيليوأكد الصحفيون اإلسرائيليون الذين رافقوا الوفد       
 اإلسرائيلي الجندي سيتم بقتضاها تحرير     التيالخارجية المصرية ليست مسئولة عن صفقة تبادل األسرى         

المخـابرات  " مـصر    فـي ة األمنية   جلعاد شاليط مقابل األسرى الفلسطينيين، ولكن الصفقة تابعة لألجهز        
  .، وأكد أنها تسعى إلتمام الصفقة فى أقرب وقت ممكن"العامة

  ٢٠/٥/٢٠١١اليوم السابع، 
  

  األبد إلىسيختفي " شاليط "أن من "إسرائيل"مصر حذرت ": هآرتس" .٣٢٣
ر في  اإلسرائيلية عن مصادر امنية مصرية قولها ان الجندي االسي        " هارتس"نقلت صحيفة   : القدس المحتلة 

مهدد بالضياع في ظل رفض إسرائيل الوصول الى حد وسط في قضية تبـادل             " جلعاد شاليط "قطاع غزة   
  .االسرى مع حماس

دافيـد  "وقالت المصادر االستخبارية المصرية للصحفية ان المبعوث اإلسرائيلي لصفقة التبادل مع حماس           
نازل عن العرض اإلسرائيلي االخير     رفض في محادثات اجراها مؤخرا مع الجانب المصري اي ت         " ميدين

  ".في حال رفضت حماس الصفقة فان العرض اإلسرائيلي لن يتغير"لصفقة االسرى مهددا بانه 
رفض بـشدة العـرض     " احمد الجعبري "واوضحت المصادر ان رئيس الجناح العسكري لحركة حماس         

  . كافة محادثات التبادل فورااإلسرائيلي مؤكدا ان استمرار العرض الحالي يعني ان حركته ستنسحب من
ان تل ابيب ال تعـرف حركـة حمـاس وان           " دينيم"واضافت المصادر انها ابلغت المبعوث اإلسرائيلي       

الطريقة التي تتعامل بها بشان صفقة االسرى وعدم استعدادها للوصول الى حلول وسط يعني عمليـا ان                 
حركة حماس ابـدت فـي االونـة االخيـرة          ونوهت المصادر المصرية الى      .سيختفي الى االبد  " شاليط"

استعدادا للتوصل الى حلول وسط بشان صفقة االسرى عكس إسرائيل التي تتهمها المصادر ذاتها باحباط               
  .الجهود الطالق سراح اشليط

 ١٩/٦/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية
  

  القذافي عرض علينا تسليمنا شاليط مقابل وقف هجوم الناتو عليه: مسؤول إسرائيلي .٣٢٤
أن ) الليكود(كشف أيوب قرا، وزير التطوير اإلقليمي، في الحكومة اإلسرائيلية          :  نظير مجلي  - تل أبيب 

العقيد معمر القذافي، عرض، بواسطة ابنه سيف اإلسالم، على إسرائيل صفقة لوقف الهجمات العسكرية              
األسير لدى حماس، جلعاد    لقوات حلف الناتو الهادفة إلى إسقاطه مقابل إطالق سراح الجندي اإلسرائيلي            

  .شاليط، وتوقيع اتفاق سالم في المستقبل بين إسرائيل وليبيا
وقال قرا إن العرض الليبي أخذ بجدية في إسرائيل، وطلبوا من القذافي أن يكتبه خطيا، ولكن فـي هـذه          

  .األثناء انهار الوضع في ليبيا فقررت السلطات اإلسرائيلية وقف االتصاالت
. حول مدى جدية إدخال موضوع شاليط في العرض، وهل يوجد لليبيا نفوذ عند حماس             وردا على سؤال    

نحن أيضا وجهنا هذا السؤال، فكان الجواب أن سيف اإلسالم ووالده يقيمان عالقات جدية              « : أجاب قرا 
جدا مع رئيس حركة حماس، خالد مشعل، ومع السلطات السورية، ولم يكن لديه أي شك في أنه يستطيع                  

  .»دث بثقة عن مقايضته في إطار هذه الصفقةالتح
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نحن يهمنا أن يتحرر شاليط، ونوقع اتفاق سالم مـع          : وبشأن ما إذا كانت إسرائيل ستقبل بذلك، قال قرا        
  . دولة عربية أخرى

  ٢/٩/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 
  
  ح شاليططالق سراإل يبذل جهوداً إلقناع الفسطينيين للتوصل إلى اتفاقمبارك ": ويكيلكس" .٣٢٥

 كشفت برقية سرية بعث بها السفير األمريكي األسبق لدى مصر فرانسيس ريتشاردوني إلى :بيت لحم
بالده، وسربها موقع ويكيليكس اإللكتروني، أن الرئيس السابق حسني مبارك قال للرئيس بشار األسد أنه 

كة حماس خالد مشعل في سيدفع ثمناً باهظاً في حال استمراره باستضافة رئيس المكتب السياسي لحر
واعتبر خالل لقائه بالمدعي  .سوريا، فيما وصف الرئيس السابق قيادة حماس بأنها غير جديرة بالثقة

، "يهتمون فقط بالحصول على مال العرب"، أن الفلسطينيين ٢٠٠٦العام األمريكي، ألبرتو جونزاليس عام 
 بروايات وصفتها البرقية بالمألوفة، مثل قيام كما رأى أن العرب مخطئون لتقديمهم المال لهم، واستشهد

الرئيس العراقي الراحل صدام حسين برشوة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات خالل حرب 
  ..الخليج، بحسب قوله

 مبارك إلى جهوده أشار، حيث ١/٦/٢٠٠٦وتناولت البرقية تفاصيل اللقاء بين مبارك وجونزاليس فى 
ائيليين والفلسطينيين على حد سواء، للتوصل إلى حل عملي يؤدي إلى إطالق الشخصية للعمل مع اإلسر

 لن تقبل شروطاً في هذا "إسرائيل"سراح العريف اإلسرائيلي جلعاد شاليط، وإقناع الفلسطينيين بأن 
  .الملف، فيما ذكرت البرقية أن مبارك سخر من إصرار حماس على الحصول على ضمانات دولية

 إلى الجهود المبذولة لحل أزمة غزة، االنضمام مبارك قوله إن تركيا وقطر تحاوالن ونقلت البرقية عن
 ذلك، لكنه أوضح أنه ال اعتراض لديه على كل ما فيمعتبراً أنه ال توجد دولة يمكنها أن تسهم كثيراً 

هما وسمعتهما يمكنهما القيام به، ورأى مبارك أن كلتا الدولتين تريدان المشاركة باعتبار األمر يمس هيبت
  .القومية، أكثر من حرصهما على التأثير على الفلسطينيين

، معرباً عن قلقه من أن "إسرائيل"وطلب مبارك من جونزاليس أن تعمل الواليات المتحدة على تهدئة 
  . قطاع غزة تدهوراً، مما يثير احتمالية اجتياح عناصر من سكان غزة معبر رفحفييزداد الوضع 

  ١٩/٩/٢٠١١خبارية، وكالة معاً اإل
  

   من حيث المضمون والتوقيتصفقة شاليط مهمة جداً: الجامعة العربية .٣٢٦
 عبرت جامعة الدول العربية، الليلة، عن دعمها التام لصفقة تبادل األسرى الفلسطينيين مع :القاهرة

بية المحتلة وأكد األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العر الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط،
في الجامعة السفير محمد صبيح في تصريح لوكالة وفا أن هذه الصفقة تكتسب أهمية خاصة، ألنه 
بموجبها سيتم اإلفراج عن أكثر من ألف أسير من ضمنهم أسرى قدامى، ونساء، ومرضى، ومن يقضون 

ون يومهم الخامس عشر توقيت هذه الصفقة مهم أيضا، ألنه جاء واألسرى ينه": وقال .أحكاما عالية جداً
  ."من إضرابهم عن الطعام، فهي تشكل لهم بارقة أمل بقرب الحرية

  ١١/١٠/٢٠١١، )وفا(نية وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي
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  يهاحماس شاورتنا قبل التوقيع علصفقة األسرى جيدة و: تركيا .٣٢٧
ألسرى بين دولة االحتالل وحركة قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إنه يرحب باتفاق مبادلة ا

حماس والذي شمل إطالق سراح الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليط مقابل اإلفراج عن نحو ألف 
نتعامل مع هذا األمر "، وقال للصحفيين في أنقرة ١٢/١٠وقال داود أوغلو يوم األربعاء . أسير فلسطيني

في كل مراحل المفاوضات، وباألمس اتصل خالد مشعل باعتباره مسألة إنسانية، لذلك حاولنا اإلسهام 
  ". وقدم معلومات قبل التوقيع على االتفاق وتشاورنا بشأنه، هذا اتفاق جيد

وأكد داود أوغلو ردا على سؤال عما إذا كانت بالده ستستضيف المنفيين من األسرى الفلسطينيين على 
هذه األمور يتعين التعامل معها أثناء المبادلة، لم "ل وقا. استعداد بالده في اإلسهام في جميع جهود السالم

توضع على جدول أعمالنا بعد، لكن كما قلت ابلغنا باألمس وأجرينا مناقشات بشأن االتفاق، هذه خطوة 
  ." إيجابية وتركيا مستعدة لمواصلة اإلسهام في كل مرحلة

  ١٢/١٠/٢٠١١موقع فلسطين أون الين، 
  
  "إسرائيل"و بين حماس األسرىحب باتفاق تبادل منظمة التعاون اإلسالمي تر .٣٢٨

، ورحب األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي، البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغل: عواصم وكاالت
انجاز للقضية "باإلعالن عن إتمام صفقة لتبادل األسرى الفلسطينيين مع الجانب اإلسرائيلي، ووصفها بأنه 

 الذي قامت به كل من حركة حماس ومصر وكافة األطراف التي أسهمت في  الدور، مثمناً"الفلسطينية
، في بيان صحافي األربعاء، باإلفراج عن كافة األسرى الفلسطينيين من السجون ووطالب أوغل .إنجاحها

   إطالق سراح أكثر من ألف أسير فلسطيني من سجون إسرائيل، اإلسرائيلية، دون شرط أو تمييز، معتبراً
 عن أثره في تخفيف المعاناة عنهم وعن  يضاف إلى ملف األسرى الفلسطينيين، فضالًلسطينياً فنجاحاً

  .عائالتهم
  ١٣/١٠/٢٠١١، لندن، القدس العربي

  
  "إسرائيل"و بين حماس األسرىجامعة الدول العربية ترحب باتفاق تبادل  .٣٢٩

نبيل العربي باإلعالن  .بية د رحب األمين العام لجامعة الدول العر: وفاطمة حسن، أحمد علي-القاهرة 
 عن أمله في عن إتمام صفقة لتبادل األسرى الفلسطينيين مع الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط، معرباً

وقال  . آالف أسير٦اإلفراج عن باقي األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي البالغ عددهم 
حول ما إذا كان اإلعالن عن هذه الصفقة سيؤثر على العربي في تصريحات للصحافيين، ردا على سؤال 

االجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية المقرر انعقاده اليوم الخميس على مستوى المندوبين 
لو تم اإلفراج عن ألف أسير منهم فهذا أمر عظيم : الدائمين لبحث التضامن العربي مع هؤالء األسرى

  .أمل مواصلة الجهود لإلفراج عن باقي األسرى الفلسطينييننرحب به في الجامعة، ولكننا ن
  ١٣/١٠/٢٠١١العرب، الدوحة، 

  
   يمهد لتسوية شاملة"إسرائيل"تأمل بتفاهم بين حماس وورحب بصفقة األسرى تقطر  .٣٣٠

 في اجتماعه أمس بصفقة تبادل األسرى التي تم االتفاق  القطري رحب مجلس الوزراء: قنا–الدوحة 
وهنأ المجلس األسرى الفلسطينيين واألسير اإلسرائيلي  . حماس والحكومة اإلسرائيليةعليها بين حركة
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الذين سيتم اإلفراج عنهم بموجب هذه الصفقة، كما هنأ أسرهم و حماس والسلطة الفلسطينية وكل الشعب 
إبرام وعبر المجلس عن تقديره لمصر وكافة الدول واألطراف التي أسهمت في  .الفلسطيني لهذا اإلنجاز

، بما يساعد في تحقيق كافة "إسرائيل"هذه الصفقة، معرباً عن أمله بأن يكون هذا بداية تفاهم بين حماس و
استحقاقات السالم وصوالً إلى تسوية شاملة، وفي مقدمتها إنهاء احتالل األراضي الفلسطينية وإقامة 

  .يفم وعاصمتها القدس الشر١٩٦٧الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 
  ١٣/١٠/٢٠١١العرب، الدوحة، 

  
  "إسرائيل" اقتراحاً لتضييق الفجوة بين حماس و٢٠مصر قدمت أكثر من ": الحياة" .٣٣١

 اً مصدر، أن جيهان الحسيني،القاهرةنقالً عن مراسلتها في  ١٣/١٠/٢٠١١، لندن، الحياةنشرت 
ادل األسرى التي تم التوافق  اتفاق التبإلى في التوصل أدت كشف للحياة المساعي التي اً موثوقاًمصري

 حماس  حركة لتضييق الفجوة بين اقتراحا٢٠ً من أكثرن مصر قدمت أ إلىعليها أخيراً، مشيرا 
 عندما وافقت األخيرةن تقدماً حصل في الجولة أ وأوضح.  الثالثة الماضيةاألشهر على مدى "إسرائيل"و
 أيديهم ملطخة بدماء أنقهم بدعوى سيراً ممن ترفض إطالأ ٧٠ من بين ٤٠ إطالق على "إسرائيل"

ن المرحلة الثانية من أ وأضاف. " من مطالبها%٦٠حماس بذلك تكون حققت " أن، مضيفا إسرائيليين
 بالتوافق بين الجانبين أسماؤهمسيراً بعد شهرين سيتم تحديد أ ٥٥٠ تتضمن إطالق األسرى عن اإلفراج

  .واإلسرائيليالمصري 
 وكالة أنباء الشرق األوسط المصرية ، أنالقاهرة من ١٣/١٠/٢٠١١، الشرق األوسط، لندنوأضاف 
 في التوصل التفاق بين  مهماًذكرت أن رئيس المخابرات المصرية مراد موافي لعب دوراً الرسمية

اللواء مراد موافي نجح في عقد الصفقة، وإن مباحثاته مع الجانب "وقالت الوكالة إن .  وحماس"إسرائيل"
  ."ت عبر الهاتف مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهواإلسرائيلي تم

  
  "المقاومة هي الحل"صفقة تبادل األسرى تؤكد أن : اتحاد األطباء العرب .٣٣٢

 لها، بإتمام صفقة تبادل راًق رحبت األمانة العامة التحاد األطباء العرب، التي تتخذ من القاهرة م:القاهرة
 اإلسرائيلي، وأكد لجنة العالقات الخارجية باالتحاد، في بيان األسرى بين حركة حماس واالحتالل

إصرار المقاومة على مطالبها جعل من المستحيل ممكنًا، "أن  ،نسخة عنه" قدس برس"صحفي تلقت 
وأدخل البهجة إلى قلوب أكثر من ألف أسرة فلسطينية وأعاد األمل لمئات األسرى أصحاب المحكوميات 

إن إتمام الصفقة "وقال  ".كرهم وأن تضحياتهم ألجل قضيتهم لم تذهب هدراالعالية أن هناك من يتذ
واإلفراج عن األسرى؛ ليؤكد أن المقاومة أقدر على استعادة الحقوق، وأن ثورات الربيع العربي أعطت 

  ".األمل للفلسطينيين ولكل صاحب حق مهدر بأن حقه سوف يعود ولو طال الزمن
  ١٢/١٠/٢٠١١قدس برس، 

  
  ن المسلمون يهنئون مشعل بإتمام صفقة األسرىاإلخوا .٣٣٣

همام سعيد اتصاال برئيس المكتـب الـسياسي لحركـة          . أجرى مراقب عام جماعة اإلخوان المسلمين د      
وأشـاد  .المقاومة اإلسالمية الفلسطينية حماس خالد مشعل مساء الثالثاء مهنئا باتمام صفقة تبادل األسرى            
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ـ    ، الفتا إلى أن الصفقة شملت أسرى وصلت محكوميـاتهم          " المشرف اإلنجاز التاريخي "سعيد بما وصفه ب
  .إلى آالف السنين

ما أخـذ بـالقوة   "ونوه إلى أن إتمام هذه الصفقة يدلل على مقدرة المقاومة على استخالص الحقوق، قائال               
  ".يسترد بالقوة

١٣/١٠/٢٠١١، الدستور، عّمان  
  
   معتقال) ٢٧( الى قرابة يصل" إسرائيل" عدد المعتقلين األردنيين في :عمان .٣٣٤

 وزارة الخارجية على لسان مصدر مطلع فيها عدم معرفتهـا بوجـود             أكدت: الهادي  نيفين عبد  - عمان
، مـشيرة الـى ان      "إسـرائيل "و بين حركة حماس     األسرى تشملهم صفقة تبادل     أردنييناسماء لمعتقلين   

  .باألسماء قائمة رسمية اآلن لم تصدر حتى "إسرائيل"
ـ وقال المص   االمنيين والسياسيين يصل الى قرابة      "إسرائيل" في   األردنيينان عدد المعتقلين    " الدستور"در ل

بصفقة تبادل االسرى، قـال     )  مؤبدا ١٦( احالم التميمي    األسيرةوحول ما اثير عن شمول       .معتقال) ٢٧(
  .انه لم يرد اي معلومات رسمية بهذا االمر
ـ الى ذلك، قال شقيق االسيرة التميمي، ص       ان معلومات غير رسمية تلقتها امس اسرته بأن        " الدستور"خر ل

احالم ستكون ضمن قائمة المفرج عنهم في اطار صفقة تبادل االسرى، اضافة الى وجود عدد آخر مـن                  
  .واكد التميمي ان شقيقته فور االفراج عنها ستعود الى االردن. ممن احكامهم مرتفعةاألردنيين

١٣/١٠/٢٠١١، الدستور، عّمان  
  
  
   أسيرا فلسطينيا من السجون اإلسرائيلية ١٠٢٧مسيرة احتفالية بمناسبة قرب خروج  .٣٣٥

نفذت فعاليات شعبية وحزبية بدعوة من الحركة اإلسالمية واللجنة الوطنية لألسرى والمفقـودين             : عمان
الثقافـة  األردنيين في السجون الصهيونية، مسيرة امس انطلقت من مجمع النقابات المهنية باتجاه شـارع    

  ."إسرائيل"بالشميساني، واختتمت بوقفة احتفالية بمناسبة إتمام صفقة تبادل األسرى بين حماس و
١٣/١٠/٢٠١١، الدستور، عّمان  

  
  "إسرائيل" تبادل األسرى مع  حماس بصفقةيهنئحزب اهللا  .٣٣٦

   واسرائيل،» حماس«بإتمام اتفاق عملية تبادل األسرى بين حركة  ي بيانف» حزب اهللا«أشاد 
عن عظيم سروره وافتخاره بالنصر الكبير الذي أحرزته المقاومة في فلسطين، وتقديره العالي             «وأعرب  

ان هذا اإلنجاز يسقط نهائيا وهم اعتقـاد الـبعض          «، معتبرا   »لقدسية تحرير كل األسيرات الفلسطينيات    
الـدولي والقـوى    بإمكان تحقيق أي تقدم أو استعادة أي حق عبر نهج المفاوضات أو توسـل المجتمـع                 

الكبرى، كما أننا نتطلع بتفاؤل إلى أن المقاومة في فلسطين بجهدها وجهادها ستنجز عملية تحرير بقيـة                 
  .»األسرى

١٣/١٠/٢٠١١، السفير، بيروت  
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  األسير عن الجندي االسرائيلي اإلفراجتعبئة عالمية للجالية اليهودية من اجل  .٣٣٧
 الجالية اليهودية في مختلف أن ، االثنين، االسرائيليةذكرت صحيفة جيروزاليم بوست:  اف ب،القدس
وقال مئير نيتسان المسؤول  . األسير العالم ستنظم تحركات من اجل تحرير الجندي االسرائيليأنحاء

 الهدف من هذا التحرك هو أن هذه التعبئة، إلى الشمالية الذي دعا أمريكا للوكالة اليهودية في اإلقليمي
 المقبلة األياموستنظم الجاليات اليهودية في .  عن الجنديباإلفراجاليهودية كلها تطالب  الجالية أن إثبات

 الفوري عن باإلفراجتجمعات في عواصم مختلفة منها واشنطن ولندن وباريس وبوينوس ايرس للمطالبة 
مة  مقار السفارات والقنصليات السورية للضغط علي الحكوإلىوسيتوجه المتظاهرون . جلعاد شاليط
 . عن شاليطاإلفراجالسورية ليتم 

  ١١/٧/٢٠٠٦القدس العربي 
  

   شاليط إطالق إلىفرنسا تنتقد اسرائيل على استخدام القوة المفرطة وتدعو حماس  .٣٣٨
 شـاليط وصف مصدر فرنسي رفيع الرد االسرائيلي على خطف الجندي غلعاد           :  رندة تقي الدين   ،باريس

 فرنسا تدخلت   أنوذكر   . عن الجندي المخطوف   اإلفراجضرورة  بأنه عملية عنيفة وغير متكافئة، مؤكداً       
 إطـالق مرات عدة في اتصاالت مع المصريين الذين يتفاوضون مع سورية لمحاولة الحـصول علـى                

 غيـر   وأنهـا وأضاف انه رغم ذلك، فإن ردة الفعل االسرائيلية تتسم بعنـف بـالغ              . الجندي االسرائيلي 
 جنب في أمن    إلى مبدأها هو العمل من أجل تعايش دولتين جنباً          أناً   فرنسا تؤكد مجدد   أن :وقال. متكافئة
 أولمـرت  أيهودرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة      ال على علم بأن الحوار بين مستشاري        وأنهاوسلم،  
 باإلمكـان  أن على صعيد هذا الحوار، وان فرنـسا تعتبـر           إشارات إعطاءورأى انه ال بد من       .مستمرة

، على نمط لجنة مراقبة وقف النار التي وضعت بين          وإسرائيلرحلية على حدود غزة     وضع آلية مراقبة م   
 في  اإلسراع إلى فرنسا دعت المجموعة الرباعية الدولية،       أنوذكر المصدر    .١٩٩٦ سنة   وإسرائيللبنان  

  دفعت أن الموظفين الفلسطينيين، كما ينبغي دفع أجور عناصر الشرطة والقضاة، بعد            أجوراستئناف دفع   
  .أجور موظفي قطاع الصحة

  ١٢/٧/٢٠٠٦الحياة 
  

  مقابل أسر شاليط  طفال٤٦ فلسطينيا منهم ٢٣٥قتلت إسرائيل : وزير خارجية السويد .٣٣٩
 بمطر  المسماةمنذ بدء العملية االسرائيلية االنتقامية      : بان الياسون كتب وزير خارجية السويد     : محمد بشير 

 فـان القـوات   شـاليط  الجندي االسـرائيلي، جلعـاد     الصيف في آخر يونيو الماضي ردا على اختطاف       
 الرد  أنومن المؤكد    . واحد إسرائيلي طفال مقابل مقتل جندي      ٤٦ فلسطينيا، منهم    ٢٣٥االسرائيلية قتلت   

عالوة على القتل المستهدف    . واألخالقيةاالسرائيلي جاء متفاوتا وال يتفق مع المعايير والمبادئ القانونية          
من واجب  .  قاموا بتدمير البنى التحتية في القطاع      اإلسرائيليينلفلسطينيين، فان الجنود    والمتعمد للمدنيين ا  

 العاجلة لتخفيـف معانـاة الـشعب        اإلجراءات اتخاذ   األولىالمجتمع الدولي والواليات المتحدة بالدرجة      
م عـادل  الفلسطيني والضغط على الدولة العبرية لرفع الحصار عنه وقبول المفاوضات بغية تحقيق سـال     

  . حافة االنفجارإلىودائم قد يمنع اندالع حرب أهلية فلسطينية وربما دفع المنطقة 
  ٨/١٠/٢٠٠٦عكاظ 
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  مبادرة إيطالية تتضمن اإلفراج عن شاليط واألسرى وقوات دولة في غزة  .٣٤٠
الرئيس ، خالل مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية االيطالي داليماأكد  :محمد يونس -رام اهللا 

 االسبانية - الفرنسية - ان بالده تسعى الى تحويل مبادرة السالم الثالثية االيطالية س،حمود عباس امم
وفي رد على سؤال للحياة في شأن فرص تحول هذه المبادرة الى مبادرة اوروبية، . الى مبادرة اوروبية

ن جاهزة لوضع مبادرتها اعتقد انه عندما تقام حكومة فلسطينية موحدة جديدة، فان اوروبا ستكو: قال
النقاش في االتحاد االوروبي يأخذ اليوم هذا االتجاه، ولدينا كل النية لتقديم مبادرة : واضاف. على الطاولة

واعتبر ان حل االزمة الفلسطينية سيشكل ضغطا على اسرائيل التي قال انها باتت . لتعجيل عملية السالم
واعاد داليما  . سياستها القائمة على الحل االحادي الجانبفي حاجة الى شريك فلسطيني، مشيرا الى فشل
 االسبانية قائال انها تقوم على حرية الحركة - الفرنسية -توضيح بعض عناصر مبادرة السالم االيطالية 

 ثم االفراج شاليطوالمرور للفلسطينيين واالفراج عن االموال الفلسطينية المحتجزة وتأمين االفراج عن 
لفلسطينيين وتوفير قوات دولية في غزة، معرباً عن امله وامل االوروبيين في ان يشهد عن االسرى ا

وطالب بأن يشمل وقف اطالق النار بين الضفة الى جانب  . والدة الدولة الفلسطينية المستقلة٢٠٠٧العام 
  .غزة

  ٢٢/١٢/٢٠٠٦الحياة 
  

  تحرير شاليط": حماس"وصّية كارتر لـ .٣٤١
ـ     أعلن مسؤول فل  : أحمد شاكر  أمـس، أن الـرئيس   " األخبار"سطيني، مقرب من الرئيس محمود عباس، ل

، خالل لقاءاته مع رئيس مكتبها الـسياسي        "حماس"األميركي األسبق جيمي كارتر سيعرض على حركة        
خالد مشعل في دمشق، والقياديين محمود الزهار وسعيد صيام في القـاهرة، اقتراحـاً بقيـام الحركـة                  

  . نية تجاه إسرائيلاإلسالمية ببادرة حسن
وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن كارتر أبلغ مسؤولين فلسطينيين التقـاهم فـي رام                  

اقتراحاً يقضي بتسليم الجندي األسير جلعـاد شـاليط إلـى           " حماس"اللّه، أنه سيعرض على قيادة حركة       
 ستبادل حماس حسن النية، وتفرج عن       إسرائيل"وأوضح أن كارتر يعتقد أن      ". كبادرة حسن نية  "إسرائيل  

وأشار المسؤول إلـى    ". معتقلين لها في السجون اإلسرائيلية، األمر الذي تريده حركة المقاومة اإلسالمية          
وإسرائيل، وسيفرض على األخيـرة مبادلـة       " حماس"أن كارتر رأى أن اقتراحه سيقرب المسافات بين         

  .الحركة بحسن نوايا
  ١٧/٤/٢٠٠٨األخبار

  
  مصر وحدها المؤهلة للقيام بدور بين الفلسطينيين واإلسرائيليين: وث السالم األوروبيمبع .٣٤٢

لقـد  :  خالل زيارته القـاهرة       المبعوث األوروبي للسالم في الشرق األوسط مارك اوته        قال: إيناس نور 
 كانت مصر طرفا فاعال رئيسيا في التحرك من أجل احالل سالم شامل في المنطقة ونحن نقدر لمـصر                 

 فمصر وحدها المؤهلة للقيام بدور بين الفلسطينيين         ،  وهذا أحد أسباب زيارتي للقاهرة      ، هذلك الدور وندعم  
 أما بالنسبة للمعابر فاألمر يرجع إلي اتفـاق كـل مـن              ..  دورها ىواإلسرائيليين وسنواصل اعتمادنا عل   

  ١٠ لي اتفاق أن ننشر المراقبين خالل      ويمكننا في حالة التوصل إ     ،  ومصر  .  والجانب الفلسطيني  "إسرائيل"
 حيـث إن  ، واألمر مرهون باالتفاق علي اطالق سراح الجندي اإلسرائيلي شاليط المحتجز في غزة        ،  ، أيام
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 ويحاول الجانب األوروبي المساعدة في التوصل التفاق بشأن         ، ذلك شرط لبدء بحث اعادة فتح معبر رفح       
   . اطالق سراح ذلك الجندي

  ١٧/٧/٢٠٠٨لمصرية األهرام ا 
  

  مجلس أوروبا يطالب بالسماح لزيارة شاليط .٣٤٣
حثّ مجلس أوروبا حركة حماس على السماح لممثلي الصليب األحمر الدولي حـاالً بزيـارة الجنـدي                 

وأوضح الموقع أنه خـالل     .  وفق ما جاء في موقع صوت االحتالل اإلسرائيلي        -المخطوف جلعاد شاليط  
ي ستراسبوغ انتقد المجلس األحداث التي رافقت رحلة قافلة الـسفن مـن             اجتماع عقده الصليب األحمر ف    

 ولم يدع إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية فـي  "إسرائيل"تركيا إلى قطاع غزة، ولكنه لم يوجه أي إدانة تجاه     
  . هذه القضية

الوفـد  إن  "وقال النائب يوحنان بليسنير الذي يشارك في الوفد اإلسرائيلي لمـداوالت مجلـس أوروبـا                
 في قضية السفن وذلـك      "إسرائيل"اإلسرائيلي نجح في حمل المجلس على االعتراف باللجنة التي شكلتها           

  ". في القرار الذي أصدره المجلس
٢٥/٦/٢٠١٠، موقع فلسطين أون الين  

  
  يطحماس إلى السماح للجنة الدولية للصليب األحمر بزيارة شالتدعو  "هيومن رايتس" .٣٤٤

الحقوقيـة األميركيـة    » هيومن رايتس ووتش  «دعت منظمة   :  أ ف ب، رويترز    -القدس المحتلة، غزة    
سـلطات حمـاس    «وقالت في بيان إن     . شاليطحماس إلى السماح للجنة الدولية للصليب األحمر بزيارة         

وحماس لم تنقل سوى ثـالث      ...  بتبادل الرسائل مع عائلته    شاليطتنتهك قوانين الحرب برفضها السماح ل     
واعتقاله في مكان سري ينطـوي علـى قـساوة          . جيالً صوتياً وشريطاً مصوراً قصيراً    رسائل منه وتس  

تمنع المعتقلين الفلسطينيين من غزة من استقبال       «وانتقدت أيضاً إسرائيل التي     . »ويمكن مقارنته بالتعذيب  
  .»أفراد عائالتهم

٢٦/٦/٢٠١٠، الحياة، لندن  
  

       إلى عائلتهطحصار غزة لن يعيد شالي: ساركوزي .٣٤٥
األسـير  “ اإلسـرائيلي ”وجه الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي رسالة إلى عائلة الجندي          : )آي.بي  .يو  (

  .، أكد فيها أن الحصار المفروض على قطاع غزة لن يعيد ابنها شاليطجلعاد 
 والد  شاليطإلى نوعام   “ إسرائيل”وأعرب ساركوزي في الرسالة، التي سلمها، أمس، السفير الفرنسي لدى           

، عن اشمئزازه من طريقة تعامـل حمـاس مـع الجنـدي             “اإلسرائيلية”الجندي ونشرتها وسائل اإلعالم     
أعرف أنه من الخطأ االعتقاد أن خلق حالة من الحرمان للشعب الفلسطيني سيؤمن اطالق              ”األسير، وقال   

  .“ سراحه، الذي كان يجب أن يحصل منذ فترة طويلة
المبادرات التي أعلن عنها سابقاً، مشيراً إلى أنه لم يحصل أي تطـور             وأكد أن فرنسا تبذل جهدها لتنفيذ       

  . ٢٠١٠في القضية منذ االقتراح األلماني لتبادل األسرى في بداية العام 
٢٦/٦/٢٠١٠، الخليج، الشارقة  
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   هو انتهاك لجميع القواعد الدوليةط خطف واحتجاز شالي:وزير الخارجية اإليطالي .٣٤٦
كليـاً وبكـل    «أعلن وزير الخارجية اإليطالي فرانكو فراتيني أن بالده تدعم          :  أ ف ب، رويترز    -روما  
وقال خالل استقباله والد الجندي، إن خطـف واحتجـاز          . شاليطالجهود الرامية إلى االفراج عن      » قناعة
 يؤكد«، معتبراً أن هذا األمر      »انتهاك لجميع القواعد الدولية يظهر الطبيعة اإلرهابية لحماس       « هو   شاليط

  .»ان دول االتحاد األوروبي ال يمكن ان تعتبر حماس محاوراً سياسياً
٢٦/٦/٢٠١٠، الحياة، لندن  

  
  لقاء هنية مقابل زيارة شاليط: بيل كلينتون .٣٤٧

نقلت أوساط يهودية في الواليات المتحدة، يبدو أنهـا مقربـة مـن اإلدارة              ": الشرق األوسط  "-لندن  * 
يلية ينص على أن تسمح حركة حماس للرئيس األميركي األسبق بيل           األميركية، اقتراحا للحكومة اإلسرائ   

وفي مقابل موافقة حمـاس كمـا       . كلينتون بزيارة الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليط في قطاع غزة         
. اإلسرائيلية، يلتقي كلينتون مع رئيس حكومة حماس المقـال إسـماعيل هنيـة            " معاريف"قالت صحيفة   

  .لى زيادة الوعي الدولي للوضع الذي يعيشه شاليط، حسب قول الصحيفةويهدف لقاء كلينتون إ
  ٨/٧/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن

  
  مريكا لمن يدلي بمعلومات عن شاليطأاليين دوالر من الجالية اليهودية بخمسة م": يديعوت" .٣٤٨

د جامعة ييـل ،     األمريكية ، حيث توج   " كونكتيكت"بوالية  " نيو هييفن "عرضت الجالية اليهودية فى مدينة      
 ماليين دوالر لمن يدلى بمعلومات تفضي إلـى اإلفـراج عـن             ٥على سكان قطاع غزة مكافأة مقدارها       

  .شاليط وقد تم فتح موقع إلكترونى لهذا الغرض
٥/٧/٢٠١٠، الدستور، عّمان  

  
  اشتون تلتقي والدي شاليط وتدعو لإلفراج الفوري عنه .٣٤٩

ون، المسؤولة العليا للسياسة الخارجية واألمن في االتحـاد         دعت كاثرين اشت  : أ ف ب    - لقدس المحتلة ا
 الذي تعتقله حركة حمـاس      شاليطعن الجندي االسرائيلي غلعاد     » الفوري«األوروبي أمس الى اإلفراج     

 الـذي   شاليطوأكدت اشتون بعد اللقاء مع عائلة        .منذ اكثر من اربع سنوات، وذلك خالل لقاء مع والديه         
 جزء من كل ما نطلبـه فـي تـصريحاتنا           شاليطمسألة اإلفراج عن    «الفرنسية ان   يحمل ايضاً الجنسية    

، موضحة  »انهاء معاناة سكان غزة   «وخالل لقائها مع عائلة الجندي االسرائيلي ذكّرت بأهمية         . »ولقاءاتنا
  .، كما قالت»شاليطاحدى وسائل تسريع اإلفراج عن «انها 

  ٢٠/٧/٢٠١٠الحياة، لندن، 
  

  "شاليط" تطالبان باإلفراج عن فرنسا وبريطانيا .٣٥٠
طالبت فرنسا وبريطانيا أمس باإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي األسير في قطاع غزة منذ .): ب.ف.أ(

  . عاما٢٤ً جلعاد شاليط، حامل الجنسية الفرنسية، بمناسبة بلوغه سن ٢٠٠٦عام 
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سيمضي جلعاد عيد "ريس وقال وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الجمعة في نداء أطلقه في با
انه ال يزال محتجزاً في مكان سري وال يتلقى زيارة من . ميالده الرابع والعشرين محروماً من الحرية

  ".عائلته وأقربائه وال من اللجنة الدولية للصليب األحمر، في خرق لكل قواعد القانون الدولي
  ".ته ومعاناة عائلتهوأضاف أطالب باإلفراج عنه فورا وبال شروط، لقد طالت معانا

إن أفكار العديد من "وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية خالل تصريح صحفي في لندن 
وأضاف ". البريطانيين تتجه نحو جلعاد شاليط وعائلته فيما يبلغ عامه الرابع والعشرين وهو في األسر

  ".فراج عنه فوراً ومن دون شروطاعتقاله غير مبرر وغير مقبول والحكومة البريطانية تطلب اإل"
 ٢٩/٨/٢٠١٠، االتحاد، أبو ظبي

  
   تطالب باإلفراج عن شاليط كلينتون .٣٥١

 وزيـرة   ، أن  اندرو كوين  نقالً عن مراسلها  واشنطن  ، من   ٢١/١٠/٢٠١٠،  وكالة رويترز لألنباء  ذكرت  
ئلـة انـه ال توجـد        والفلسطينيين يوم االربعاء قا    "سرائيلإ"الخارجية االمريكية هيالري كلينتون حذرت      

الجتياز المأزق بشأن مفاوضات السالم لكنها قالت انه يمكن مع ذلك التوصل الى اتفاق              " وصفة سحرية "
  .ببذل جهود جادة

وقف التحـريض   " طالبت الفلسطينيين بما أسمته      ، أن كلينتون  ٢١/١٠/٢٠١٠،  ٤٨موقع عرب وأضاف  
  .لي األسير في قطاع غزة غلعاد شاليط بإطالق سراح الجندي اإلسرائيت، كما طالب"ضد إسرائيل

  
   بهدف اإلفراج عن شاليط "إسرائيل"حماس راغبة في استئناف المفاوضات مع : كارتر .٣٥٢

رغبـة  «أكد الرئيس األميركي األسبق جيمي كارتر أمس أن لدى قيادة حمـاس             :  كفاح زبون  - رام اهللا 
بادل تتضمن اإلفراج عن الجندي جلعاد      في استئناف المفاوضات مع إسرائيل بهدف إتمام عملية ت        » كبيرة

  .شاليط المحتجز في قطاع غزة منذ أربعة أعوام
أبلغونا أن لديهم رغبة    «: وقال كارتر، عضو مجموعة الحكماء الدولية، خالل مؤتمر صحافي في القدس          

وفي سورية، التقى كارتر وسائر أعضاء المجموعة رئيس المكتـب الـسياسي            . »كبيرة في إحراز تقدم   
  .ماس خالد مشعللح

ترحب كثيرا بالعودة األخيرة للوسيط األلمـاني وبكـون رئـيس الـوزراء             «وأضاف كارتر أن حماس     
  .»نتنياهو أدلى بمالحظات إيجابية حول تبادل السجناء) بنيامين(اإلسرائيلي 

ن يطالبون باإلفراج عن بعض السجناء غير المقبولين لدى المفاوضـي «لكن كارتر أوضح أن قادة حماس     
  .»اإلسرائيليين

  . »بذل ما في وسعها لتسريع تبادل السجناء«وحض كارتر حماس على 
٢٢/١٠/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن  

  
  "شاليط"كارتر يرفض لقاء عائلة  .٣٥٣

رفض الرئيس األمريكي األسبق، جيمي كارتر، خالل زيارته األراضي الفلسطينية المحتلّـة علـى رأس      
اء بعائلة الجندي اإلسرائيلي األسير لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة،           الدولية، االلتق " الحكماء"وفد  

  . جلعاد شاليط
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، عن والد الجندي اإلسرائيلي نوعام شاليط، ما مفـاده أن           ٢٠١٠-١٠-٢٤ونقلت اإلذاعة العبرية، األحد     
ال زالـت علـى     "، فيما أشار إلى أن قضية ابنـه         "بدعوى أنه ال يملك الوقت لذلك     "كارتر رفض مقابلته    
  ". حالها، وال جديد فيها

إزاء مسألة اإلفراج عن ابنـه، فيمـا أكّـد علـى أن الجهـود               " عدم تفاؤله "كما أعرب والد شاليط عن      
  ".لكن دون جدوى"اإلسرائيلية والدولية مستمرة ومتواصلة 

٢٤/١٠/٢٠١٠، موقع فلسطين أون الين  
  

 فع حصارها رفعاً كامالً عن قطاع غزةإلى ر" إسرائيل" يدعو وزير الخارجية األلماني .٣٥٤
، على  »اإلسرائيلي«حثّ وزير الخارجية األلماني، غيدو فيسترفيلي، دولة االحتالل         :  قيس صفدي  -غزة  

من دون أن يسميها إلـى إطـالق        » حماس«رفع حصارها رفعاً كامالً عن قطاع غزة، فيما دعا حركة           
  . شاليطاألسير لديها، جلعاد» اإلسرائيلي«سراح الجندي 

٩/١١/٢٠١٠األخبار، بيروت،   
  

  سرتهألى إحماس توافق على نقل رسالة من شاليط  :كارتر .٣٥٥
سبق جيمي كارتر، موافقة حركة حماس على نقل رسـالة مـن الجنـدي              مريكي األ كد الرئيس األ  أ :دبي
مكتـب  لى عائلته، حيث تلقى هذه الموافقة خالل اللقاء الذي جمعه مـع رئـيس ال              إسير جلعاد شاليط    األ

مر من خالل لقاء مـع محطـة الجزيـرة          ، وقد كشف كارتر هذا األ     السياسي للحركة خالد مشعل مؤخراً    
  .مسأ

عالن من كارتر للربط بين الزيارة التي قـام بهـا           سرائيلية اللتقاط هذا اإل   وسارع موقع القناة العاشرة اإل    
يط، مؤكدا سعيه الدائم للمساهمة في      ، حيث التقى مع والد الجندي االسير نوعام شال        "سرائيلإ"مؤخرا الى   

 للقناة العاشـرة    يضاًأ صرح   "سرائيلإ"ثناء وجود كارتر في     أحل هذا الموضوع وتقديم كل مايستطيع ، و       
 عن  "سرائيلإ"سرائيلية حول موضوع الجندي االسير جلعاد شاليط، خاصة انه كان يوجد تساؤالت في              اإل

عام من عائلة شاليط البنهم االسير، واكد وقتها ان الرسـالة          مصير الرسالة التي سبق وحملها كارتر قبل        
وصلت الى جلعاد شاليط بعد ان سلمها لقيادة حركة حماس، واليوم يتم التأكيد ليس على وصولها لجلعاد                 

  .فحسب، وانما سوف تتلقى عائلته ايضا ردا منه على الرسالة التي وصلته 
كارتر في اخر زيارة، عندما فهم من حديثه وقتها انه يحمل           ضاف الموقع محاوال استذكار المقابلة مع       أو

كد على ان حركة حماس والعـد مـن قياداتهـا           أتمام الصفقة، و  إسرائيلي في عدم    المسؤولية للجانب اإل  
بـدوا  أسـر، وقـد     سرى الفلسطينيين خـارج األ    تمام الصفقة، وعلى رؤية العديد من األ      إمتلهفون على   

  .لى المنطقة وفتح المفاوضات من جديد بما يخص صفقة التبادلإلماني ارتياحهم من عودة الوسيط األ
١٣/١١/٢٠١٠، )راضي المحتلةاأل(القدس   

  
  وزيرة الخارجية الفرنسية تدعو إلى رفع الحصار عن غزة وتنفي تصريحاتها حول شاليط .٣٥٦

ـ    ، أن  رام اهللا   مـن  كفاح زبـون  ، عن   ٢٢/١/٢٠١١الشرق األوسط، لندن،    ذكرت   ة  وزيـرة الخارجي
وصلت إلى غزة أمس، في زيارة خاطفة، ضمن أول زيارة تقوم بها للمنطقة              الفرنسية ميشيل أليو ماري   

» األونـروا «، التقت خاللها رجال أعمـال وزارت مقـر          )تشرين الثاني (منذ توليها منصبها في نوفمبر      
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 أيـا مـن قـادة       والمركز الفرنسي ومستشفى تدعمه فرنسا، وافتتحت فيه بعض العيادات، دون أن تلتقي           
وسمحت حماس للمتظاهرين ومعظمهم من أهالي أسرى يفترض أن تتم          . حماس أو الحكومة المقالة هناك    

، وهـاجموا   »ايريز«مبادلتهم بشاليط، بالتعبير عن غضبهم، فسدوا بأجسادهم موكب الوزيرة عند عبور            
نعوها الحقا من الخـروج     ولم يكتف المتظاهرون بذلك، بل م     . »!اخرجي من غزة  «السيارة وصاحوا بها    

  .من مستشفى القدس الذي تموله فرنسا وقذفوا سيارتها مرة أخرى بالبيض واألحذية
وأثار غضب أهالي األسرى أن الوزيرة الفرنسية كانت أيضا زارت أسرة شاليط، وأبدت تضامنها الكامل               

  .معها، بينما لم تقم بخطوة مماثلة تجاه عائالت أسرى فلسطينيين
الـشرق  «لـ» مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان   «زيرة الفرنسية، حسب خليل أبو شماله مدير        ووصفت الو 

، في اجتماع مصغر ضمها مع ممثلـين للمجتمـع المـدني ورجـال أعمـال، المتظـاهرين                  »األوسط
، ونفت أنها صرحت بأن احتجاز شاليط يعتبر جريمـة حـرب، وقالـت إن               »المدفوعين والمضللين «بـ

  .التصريح محرف
  

  يدعو إلى إطالق سراح شاليط ر خارجية لوكسمبورغ وزي .٣٥٧
قال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن إنه لم يجد في قطاع غزة إرهابيين، بـل شـعبا                 : رام اهللا 

واعتبر أسيلبورن في مؤتمر صحافي عقده في القطاع بعد زيارة قصيرة استمرت ساعات،             . يحب الحياة 
ي إطالق صواريخ من القطاع، أن ترفع الحصار عن غـزة وتطلـق             أن على إسرائيل إذا ما أرادت تفاد      

في المقابل، دعا أسيلبورن إلـى      . وأكد أسيلبورن ضرورة إعادة بناء قطاع غزة       .حرية حركة المواطنين  
  .إطالق سراح الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط األسير لدى حماس

  ٢٦/٢/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن
  
  

  عامل إيجابي لإلفراج عن شاليط"  الفلسطينيةالمصالحة" :ساركوزيوالد شاليط عن  .٣٥٨
أعلن نوعام شاليط والد الجندي اإلسرائيلي األسير لدى الفصائل الفلسطينية بغزة جلعاد شاليط، : الفرنسية

خالل لقاء في اإليليزية أن الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي اعتبر، أن المصالحة بين حركتي حماس 
  ". عامالً إيجابياً لإلفراج عن الجندي شاليط"ن أن تكون وفتح مؤخراً يمك

يونيو /  حزيران٢٥وقال شاليط أمام صحفيين قبل بضعة أيام في الذكرى السنوية الخامسة ألسر ابنه في 
قال لنا ساركوزي إن اتفاق المصالحة :" "في جنوب قطاع غزة على أيدي فصائل المقاومة الفلسطينية

  ". عن شاليط الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية واإلسرائيليةعامل إيجابي لإلفراج 
سننتظر لنرى، فقد جرت اتفاقات مصالحة عدة في الماضي بين حماس وفتح، لكنها ذهبت :" وأضاف

مرت خمس سنوات وجلعاد معتقل في قبو في وضع خارج عن القانون :" وتابع ". كلها أدراج الرياح
 أن تساهم التغييرات التي شهدتها منطقتنا في إطالق سراح ابننا ودون أن يتمكن أحد من زيارته، آمل

أشرت إلى الرئيس الفرنسي إلى أن اعتراف فرنسا :" ومضى شاليط يقول . ، حسب زعمه"جلعاد بسرعة
بدولة فلسطينية تواصل ارتكاب مثل هذه الجرائم واحتجاز رهينة يحمل الجنسيتين الفرنسية واإلسرائيلية 

  . ، على حد قوله"شكاليةيمكن أن يطرح إ
  ١٠/٦/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين
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  أسطول جديد لغزة يحمل اسم جلعاد شاليط: رئيس بلدية روما .٣٥٩

عن نينة تسير أسطول بحري إلى قطاع غزة يحمـل اسـم            " جاني ألمانوا " أعلن رئيس بلدية روما      :اعك
  ".شاليط"لة الجندي في محاول منه للضغط على حركة حماس ومقاب" جلعاد شاليط"الجندي 

فـي  " بنيامين نتنياهو "خالل لقائه أمس األحد، مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي         " ألمانوا" وجاءت تصريحات 
  .العاصمة االيطالية روما

على الجهود التي سيقوم بها مـن أجـل         " ألمانوا" شكر" نتنياهو"أن  " يديعوت احرونوت "وذكرت صحيفة   
  ".شاليط"

١٤/٦/٢٠١١، موقع عكا االخباري  
  

   يمهد إلجراء اتصاالت مع حماسطإطالق شالي: وروبيأديبلوماسي  .٣٦٠
 شاليطقال ديبلوماسي أوروبي إن إطالق الجندي اإلسرائيلي األسير في غزة غلعاد            :  فتحي صباح  -غزة  

سيفتح الباب أمام إجراء اتصاالت مح حركة حماس، مبدياً شكوكاً في شأن جدية القيادة الفلـسطينية فـي           
المقبل للحصول على اعتراف باستقالل فلسطين وعـضوية        ) سبتمبر(جه الى األمم المتحدة في أيلول       التو

  .المنظمة الدولية
، سـتكون   شـاليط في حال أطلقت حماس     ": "الحياة"وأوضح الديبلوماسي الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ         

تتألف مـن   "طين، الفتاً الى أنها     وأشار الى المبادرة الفرنسية لحل قضية فلس      ". مقبولة من المجتمع الدولي   
 مـع تبـادل أراض وضـمانات أمنيـة          ١٩٦٧األولى تتضمن مفاوضات في شأن حدود عام        : مرحلتين

  ". للدولتين، فيما سيتم التفاوض في المرحلة الثانية في قضيتي القدس والالجئين
فرنـسا سـتتحمل     "، وفي حال فشل المبادرة، فإن     "سقف المفاوضات سيكون لمدة عام واحد     "وأوضح أن   

  .، في اشارة الى احتمال أن تساند الموقف الفلسطيني في األمم المتحدة"مسؤوليتها ازاء ذلك
سيتم عقد مؤتمر سياسي اقتصادي في بـاريس قبـل          " على المبادرة    "سرائيلإ"واعتبر أن في حال وافقت      

  ". نهاية الشهر المقبل إلطالق عملية المفاوضات
  ."ليس سلبياً"ن المبادرة بأنه ووصف الموقف األميركي م

ورأى أن خطاب الرئيس باراك أوباما في وزارة الخارجية األميركية الذي تحدث خالله عن حدود عـام                 
يقدمان فرصة جديدة الستئناف المفاوضات على المـسار الفلـسطيني،          " وتوقيع اتفاق المصالحة     ١٩٦٧

  ". الموهناك إجماع دولي على أن المفاوضات هي أفضل طريق للس
ستتعامل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة بعد تشكيلها حتى لو كانت مدعومـة            "وقال إن الدول األوروبية     

المهم بالنسبة الينا هو    "واعتبر أن   . ، في موقف يتناقض مع ما صرح به اوباما في هذا الشأن           "من حماس 
  ".رئيس الحكومة، والمهم أنه ليس من حماس

١٧/٦/٢٠١١، الحياة، لندن  
  

  " حول إطالق سراح شاليط"ساركوزي يرحب بالتوصل إلى اتفاق  .٣٦١
سعادته الكبرى باعالن التوصل    «أعرب الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي عن       :  رام اهللا  ،القدس المحتلة 

وقد هنـأ   . »]الجندي اإلسرائيلي الذي يحمل الجنسية الفرنسية      [لعاد شاليط جالى اتفاق حول اطالق سراح      
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ـ ساركوزي نتيني  وجاء في بيان ان     .، بحسب ما اعلن قصر االليزيه مساء امس       »هذا النجاح الكبير  »اهو ب
. ساركوزي اجرى اتصاال مساء امس برئيس الوزراء االسرائيلي وكذلك بنوعام شـاليط، والـد جلعـاد               

الرئيس الفرنسي شكر كل الذين ساهموا في التوصل الى هـذا االتفـاق           «وبحسب الرئاسة الفرنسية، فان     
  . »خصوصا مصر على الدور االساسي الذي لعبتهو

  ١٢/١٠/٢٠١١، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  رحب فقط بعودة شاليط ب االتحاد األوروبي .٣٦٢
 رحب االتحاد األوروبي األربعاء بقرب عودة الجندي اإلسرائيلي األسير في إطـار             : وكاالت -بروكسل  

وقالت الممثلـة العليـا لألمـن والـسياسة          ".إسرائيل"و" حماس"االتفاق الذي تم التوصل إليه بين حركة        
أرحب بشدة بخبر أن جلعاد شاليط سيتمكن قريبـا         "الخارجية في االتحاد كاثرين آشتون في بيان صحفي         

  ". سنوات من االعتقال، وانتهاء المحنة الطويلة التي عانى منها وعائلته٥من العودة إلى منزله بعد 
عن القلـق ودعـم االتحـاد األوروبـي         " إسرائيل"ل زياراتها السابقة إلى     وأشارت إلى أنها عبرت خال    

أثني على عمل كل من جهدوا لضمان إطـالق سـراحه،           "والمجتمع الدولي الكبير لعائلة شاليط موضحة       
  ".وخصوصا المفاوضين المصريين واأللمان

 سراحهم أو الذي سيبقون في      ولم تذكر المسؤولة األوروبية على ذكر األسرى الفلسطينيين، الذين سيطلق         
  .السجون اإلسرائيلية

  ١٢/١٠/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية
  

  صفقة تأخرت كثيراال: واشنطن ترحب باالتفاق لالفراج عن شاليط .٣٦٣
في واشنطن، صرح الناطق باسم البيت االبيض جاي كارني بأن الواليات المتحـدة     :  الوكاالت –عواصم  

ورأى ان  . طفي غزة الى اتفاق مبادلة لالفراج عن شالي       " حماس"وقادة  تعبر عن سعادتها لتوصل اسرائيل      
  .الصفقة تأخرت كثيرا

  ١٣/١٠/٢٠١١، النهار، بيروت
  
  مؤلماًو كان األسر طويل األمد :ترحب باالتفاق لالفراج عن شاليطبريطانيا  .٣٦٤

كـة المقاومـة    رحب وزير الخارجية ويليام هيغ األربعاء باإلتفاق بين إسـرائيل وحر          : عواصم وكاالت 
لإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي المحتجز لديها منذ خمس سنوات، في إطـار صـفقة              ) حماس(اإلسالمية  

ومع ذلك  .. لقد كان احتجاز شليط في األسر من بدايته عمالً غير مبرر إطالقاً           'وقال هيغ    .لتبادل األسرى 
يسرنا أن تحصل   'واضاف  . 'شروط عنه  أعوام طويلة، ولطالما دعونا إلى اإلفراج غير الم        ٥استمر أسره   

أخيراً هذه العملية التي تأخرت كثيراً، وقد كان األسر طويل األمد لشاليط مؤلماً لعائلته، وآمل أن يلتـئم                  
تـدعم كـل    'واشار وزير الخارجية البريطانية إلى أن المملكة المتحـدة          . 'شمله معها بأقرب وقت ممكن    

  .'ثقة بين كل األطرافالجهود من هذا القبيل لبناء جسور ال
  ١٣/١٠/٢٠١١، القدس العربي، لندن
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  ترحب باالتفاق لالفراج عن شاليط   ويهنئ نتانياهو"سعيد جداً"ساركوزي  .٣٦٥
سعادته الكبرى بالتوصل إلى اتفاق إلطالق      « اعرب الرئيس نيكوال ساركوزي عن       - أ ف ب     -باريس  
 من امس ان ساركوزي هنـأ رئـيس الـوزراء    وأعلن قصر اإلليزيه في بيان مساء اول      . »شاليطغلعاد  

شكر كـل الـذين   «، و»شاليطأجرى محادثات مع نوعام «، كما   »هذا النجاح الكبير  «بنيامين نتانياهو بـ    
كما أشاد وزير الخارجية الفرنسي آالن جوبيـه        . »ساهموا في التوصل إلى هذا االتفاق، خصوصاً مصر       

إطـالق ألـف سـجين      «إن  » فرانس انفو «قال إلذاعة   السلطات اإلسرائيلية، و  » بشجاعة«صباح امس   
  .»يتطلب ذلك) فلسطيني(

  ١٣/١٠/٢٠١١، الحياة، لندن
  

   يكشف أسرار توتر العالقة بين مصر وحماس"السبيل"تقرير لـ .٣٦٦
  عالقات مصر وحماس بين مد وجزر

ي كشفت مصادر مطلعة في حركة حماس عن أسرار توتر العالقة بين مصر وحماس ف             :  خاص –السبيل  
عدد من محاور النقاش الذي دار مؤخراً ما بـين          . اآلونة األخيرة والتي وصفت بأنها األعلى منذ أعوام       

جهاز المخابرات المصري الموكل بملف غزة وعدد من قيادات حماس أدى إلى زيادة الهـوة مـا بـين                   
  .الطرفين

  الجندي شاليط
غذية بؤرة التوتر في العالقة مـا بـين         موضوع الجندي اإلسرائيلي األسير لدى حماس هو األساس في ت         

طلبت من حماس إجراء مفاوضـات      " إسرائيل"الطرفين، حيث إن مصر باعتبارها الوسيط بين حماس و        
" السبيل"غير مباشرة بين وفد إسرائيلي ووفد من حماس األمر الذي رفضته قيادة حماس بحسب مصادر                

حتى اآلن، حيث ترى حمـاس      " إسرائيل"حماس و وذلك بسبب اتساع الفجوة بين الطرفين المفاوضين أي         
أن المفاوضات غير المباشرة ينبغي أن تكون في آخر مرحلة خاصة أن الفجوة ال تزال كبيرة وفقاً لرأي                  

وأشارت المصادر إلى أن حركة حماس تشعر بأن القاهرة تقوم بدور ضاغط باتجاه واحد              .. حركة حماس 
اغط على الجانب اإلسرائيلي كالدور الذي لعبـه الوسـيط          أي على الحركة فقط دون أي دور حقيقي ض        

إلى أن خشية قيادة حماس من المفاوضات غير المباشـرة فـي            " السبيل"وأشارت مصادر   . األلماني مثالً 
القاهرة ينبع من احتمالية اإلحراج والضغط الكبير الذي ستمارسه المخابرات المصرية على وفد الحركة              

، بل إن أوساطاً قيادية في حماس أصبحت على قناعة بأن الوسيط المصري             للقبول بأي عرض إسرائيلي   
  .بأي شكل وهو ما ترفضه حماس بقوة" إنهاء الموضوع"ال يمارس دور الوسيط بقدر ما يمارس دور 

في سياق متصل؛ ما أجج الخالف ما بين الطرفين شعور القاهرة بأن أطرافاً داخل حماس باتت تـضغط                  
ليط من يد المخابرات المصرية سيما أن أي تقدم لم يحصل حتى اللحظة األمر الذي               باتجاه سحب ملف شا   

أثار حفيظة مدير المخابرات المصرية عمر سليمان ودفعه إلى إرسال رسالة وصفت بالعاجلة والـسرية               
للجهات األمنية اإلسرائيلية مفادها أن مصر لن تسمح بتدخل طرف ثالث بموضوع شاليط وإن تدخل أي                

  .آخر بهذا الموضوع هو بمثابة خط أحمر لدى مصر لن تسمح به تحت أي ظرفطرف 
  إجراءات مصرية

وكإجراءات عقابية على حركة حماس بحسب المصادر، أوعزت المخابرات المـصرية إلـى الـصحافة            
شعور المصرية ووسائل اإلعالم المصرية المحلية بشن حملة إعالمية ضارية ضـد حمـاس وتـشويه                
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قامت السلطات المصرية بمنع الدخول والخروج إلى معبر رفح حتى للحاالت اإلنـسانية             صورتها، كذلك   
بل إن ما زاد الطين بلة كما يقال بحسب المصادر قيام مصر برش             . األمر الذي عقد األمر بين الطرفين     

يا خالل  غازات قاتلة داخل األنفاق لقتل الفلسطينيين الموجودين فيها األمر الذي أدى إلى مقتل سبع ضحا              
أسبوع واحد، كما أن السلطات المصرية كثفت عملية إغالق األنفاق وكثفت من وجود عناصـر األمـن                 

  .حول معبر رفح خالل األيام الماضية األمر الذي اعتبر كردة فعل عكسية من الجانب المصري
  اعتقال عناصر حماس

 طلب حماس ثالثة عناصر مـن  )مصر وحماس(ومن الملفات الحساسة التي أججت العالقة بين الطرفين        
كتائب القسام تحتجزهم مصر أحدهم من حوالي ثالث سنوات وآخر عند وصوله إلـى مطـار القـاهرة                  

أن هؤالء الثالثة هم رهائن     " حماس"وثالث عبر رفح المصرية عند فتح المعبر قبل أشهر، حيث اعتبرت            
حيث رفـضت المخـابرات المـصرية       لدى األجهزة األمنية المصرية، وأنها تحتجزهم البتزاز حماس،         

كيف ترهنون عالقتكم بمـصر     "بحجة أنه   " غير مناسب "إطالق سراحهم واعتبرت أن الطلب الحمساوي       
  ؟"من أجل ثالثة أفراد

أن حماس لم ترهن عالقتها بمصر بثالثة عناصر من القـسام إال            " السبيل"إال أن مصادر حماس أكدت ل     
ء المجاهدين سيما أن تجارب اعتقال السلطات المصرية لعناصر         أنه من حقها أن تطلب اإلفراج عن هؤال       

من القسام قبل أشهر كانت قاسية، حيث تعرضوا لعمليات تعذيب رهيبة وتم فيها طرح بعـض األسـئلة                  
  !.غير المناسبة كأين يتواجد هنية وأين يحتجز شاليط؟

  ١٩/٨/٢٠٠٨السبيل األردنية 
  

 إسرائيل باتت في وضع استراتيجي دونّي .٣٦٧
  ألوف بن 

. سلوكه أصبح أقل حزماً وأكثر تباطؤاً. هناك شيء تغير عند إيهود أولمرت بعد الحرب في لبنان
الشخص الذي هدد الفلسطينيين واللبنانيين ذات مرة بـالرد المؤلم يحذّر اآلن من إطالق التصريحات 

ولة، وقرر خالل ساعتين القائد الذي طرح مشروعاً جريئاً لوضع حدود للد. التي قد ترتد الى نحره
 .الخروج الى الحرب في لبنان، يحاول اآلن كسب الوقت بصورة أساسية

ضغوط حرب : ينشغل أولمرت، في االسابيع األخيرة، في صد الضغوط التي تنهال عليه من نوعين
يش قائد المنطقة الجنوبية يوآف غالنت، ورئيس الشاباك يوفال ديسكن، يريدان إرسال الج. وضغوط سالم

في عملية واسعة في قطاع غزة حتى يفرمل تعاظم القدرات العسكرية الفلسطينية ويقمع منظومة انتاج 
لم يتحمس أولمرت لهذه الفكرة حتى قبل اختطاف جلعاد شاليط والحرب في . الصواريخ وإطالقها

 - سور الواقي الشمال، واآلن أيضاً هو يفضل إفالت الحبل في كل مرة لتصعيد تدريجي بدالً من شن ال
يرتكز أولمرت على معارضة رئيس هيئة األركان دان حالوتس للحرب في غزة، وعلى الحماسة . ٢

 .القليلة في صفوف الحكومة والجمهور لهذه العملية
يريد الجمهور، بحسب كل االستطالعات واألقاويل في الشارع، قيادة تحدد له االتجاه وتعطيه األمل في 

ويجد أولمرت، الذي أكثر هذا األسبوع من . إليرانية وأمطار القسام والكآبة العامةمواجهة تعاظم القوة ا
 .خطاباته العلنية، صعوبة في الوقت الحالي في توفير المطلوب
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أثارت الحرب ونتائجها محاسبة للنفس، ليس فقط في القيادة، بل أيضاً في الهيئات واألوساط التي تعكف 
أكمل مركز أبحاث ريئوت برئاسة غيدي غرينشتاين، هذا االسبوع، . ياسيعلى التفكير االستراتيجي والس

تقترح الورقة إعادة النظر في . إعداد وثيقة حول السياسات تحت عنوان اإلرهاب هو تهديد وجودي
رسالتها األساسية هي أنه بدالً من النظر الى اإلرهاب كإزعاج، يستحقّ . االستراتيجية القومية االسرائيلية

 .عسكرياً موضعياً، يجب أن ينظر اليه كجزء من منظومة مقاومة تشكل تهديداً وجودياً إلسرائيلرداً 
منظومة المقاومة تشمل ايران وسوريا وحزب اهللا وحماس والفصائل اإلرهابية األخرى، والمناطق التي 

طراف تعمل كشبكة كل هذه األ. يكون فيها الحكم باهتاً مثل سيناء كذلك التنظيمات اليسارية األوروبية
 -القضاء على اسرائيل وإقامة دولة عربية : غير مترابطة، لكنها متناغمة بالضرورة، وذات هدف واحد

 .إسالمية في فلسطين مكانها
منظومة المقاومة موزعة ومراوغة وتعترف بالتفوق العسكري االسرائيلي وتقوم بزعزعة هذا التفوق من 

ظومة المقاومة إنهاء االحتالل في المناطق خشية تحويل الصراع الى تعارض من. خالل الوسائل السياسية
تالشي التأثير . مساومة على الحدود، لذلك تسعى الى توريط اسرائيل في حروب استنزاف تقضم قوتها

 .االميركي في المنطقة أضعف اسرائيل أيضاً في مواجهة منظومة المقاومة هذه
منظومة المقاومة نجحت في إدخال اسرائيل في وضع : ت مقلقاالستنتاج الذي يتوصل اليه مركز ريئو

فرة . استراتيجي دونيبكلمات أخرى، سبر محمود أحمدي نجاد، وخالد مشعل وحسن نصر اهللا غور الش
يستطيع الجيش اإلسرائيلي ضرب لبنان . االسرائيلية ووجدوا رداً يزيل التفوق العسكري اإلسرائيلي

الوثيقة تُظهر كيف أصبحت . خرى، ومع ذلك يتواصل الضمور االسرائيليوالفلسطينيين مرة تلو األ
النظريات األمنية االسرائيلية المرتكزة على القوة العسكرية غير ذات صلة في مواجهة التهديدات 

 .الجديدة
 في تقدير الخطر المحدق باسرائيل، تتبنى الوثيقة منطق بنيامين نتنياهو الذي يحذر منذ عشرين عاماً أن

اإلرهاب هو التهديد الوجودي السرائيل وللغرب، ويدعو اآلن الى حشد الطاقات قومياً في مواجهة ايران 
يريد نتنياهو استخدام المزيد من القوة وعدم التزحزح عن ملليمتر في . لكن التوصيات معاكسة. وحلفائها
نية وبناء تحالفات مع دول أما معهد ريئوت فيقترح تعزيز العامل السياسي في الرؤية األم. المناطق

معتدلة في المنطقة على أساس مبادرات السالم العربية والسعي الى تحويل الصراع مع الفلسطينيين الى 
  .نزاع حدودي ـ وهو تلميح واضح النسحاب آخر وإخالء المستوطنات في الضفة الغربية

  هآرتس 
  ٢٥/١١/٢٠٠٦األخبار اللبنانية 

  
  ادل األسرى؟لماذا تأخرت صفقة حماس لتب .٣٦٨

  عدنان أبو عامر
، الذين نجحوا فيما أخفقت فيه      "الوهم المتبدد "بادئ ذي بدء، البد من رفع القبعات احتراما وإجالال لمقاتلي           

سنون طويلة من عمر الثورة الفلسطينية المعاصرة، وتمكنوا من أسر جندي إسرائيلي من داخل دبابتـه                
، ضربة في الـصميم،  "كبرياء الجيش الذي ال يقهر"ن يعرف بـاألكثر تحصينا في العالم، ووجهوا لما كا 

كيـف  ! وبات قادته وجنراالته في حالة ال يحسدون عليها من التوبيخ واإلهانة، ولجان التحقيق واإلدانـة              
  ذلك؟ 
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 منذ اللحظة التي تمكن فيها المقاومون من تنفيذ عمليتهم في قلب الموقع العسكري، وقتل وجرح عدد                 -١
الحتالل، وتمكنهم من اقتياد أحدهم حيا يرزق على أقدامه إلى داخل قواعدهم بأعصاب هادئة،              من جنود ا  

  ! كانت الصفقة رابحة وإسرائيل خاسرة... أثارت أعصاب جنراالت إسرائيل
 يوما، في بقعـة جغرافيـة ال يتجـاوز          ٥٠٠ احتفاظ المقاومين بالجندي حيا يرزق، طوال أكثر من          -٢

ترا، فيما االحتالل يمتلك أقـوى أجهـزة المراقبـة وأدوات التنـصت وطـائرات               طولها أربعين كيلو م   
  ! اعتبرت الصفقة ناجحة وإسرائيل فاشلة.. االستطالع، ويعجز عن تحديد مكان جنديه األسير

 أن تدير المقاومة مع االحتالل حرب أعصاب حقيقية منذ اليوم األول، من خالل الـشح المقـصود                  -٣
فوس قادة الجيش اإلسرائيلي، فيما تبدي حكومتهم تعطشا مذال ألي معلومـة مهمـا              بالمعلومات وإثارة ن  

  ! كانت الصفقة موفقة وإسرائيل خائبة... كانت صغيرة
 في الوقت الذي عودتنا فيه إسرائيل أن تطلق التهديدات واإلنذارات، فيما نحن الفلـسطينيون علينـا                 -٤

 اللحظة األخيرة، تألقت المقاومة وهي تؤدي الدور المتوقـع   االستجابة لها والخنوع لتهديدها والتراجع في     
منها، وتطلق إنذاراتها وتمهل الجيش الذي أذاق العرب والفلسطينيين كؤوس الـذل والهـوان سـاعات                

  ! اعتبرت الصفقة فائزة وإسرائيل صاغرة..قليلة
لمواجهـة العـدوان     نجاح المقاومة في توحيد الفلسطينيين، كل الفلـسطينيين، ساسـة ومقـاومين،              -٥

اإلسرائيلي الدائر والمتوقع على غزة، ومشاهدة المقاومين كتفا بكتف على قلب رجل واحد يعدون العـدة                
  . تؤكد أن الصفقة أدت ما عليها...ويتأهبون لصد االجتياح 

 أن تتمكن المقاومة من الدخول إلى قلب ساحة العدو وإحداث هذه االختالفات العلنيـة بـين أركـان                   -٦
مؤسسة العسكرية واألمنية اإلسرائيلية، بحيث يتبادل الجنراالت والوزراء االتهامات حول التقصير الذي            ال

  ... هذا ظفر للمقاومة يكفيها.. مكن الفلسطينيين من تنفيذ عمليتهم تلك
 استنفار المقاومة لكل الجهود الدبلوماسية والتفاوضية، سواء األطراف العربيـة أو الدوليـة، التـي                -٧
جرت وتجري اتصاالتها وقممها الطارئة إلخراج المنطقة من اشتعال بدت في األفق بوادره من خـالل                أ

هذا بحد ذاته إنجاز للمقاومة وهي تؤكد       ... أمطار الصيف، التي سبق وأن بددت أوهامها العملية الفدائية        
وسببه االحتالل وليس أي    للعالم أجمع أن سر االستقرار والتوتر في جميع أرجائه مكمنه في هذه البالد،              

  .. شيء آخر
ومع ذلك، فإنني ما زلت أذكر يومها أنني طرحت سؤاال جوهريا في هذا المكان بالضبط، وجـاء نـصه    

هل يكمل قادة حماس السياسيين مشوار النجاح الذي ابتدأه عساكرها في أسر الجندي؟             : على النحو التالي  
األرض " داخـل "مرتقب ليتم تسجيل أول سـابقة تاريخيـة         وهل يكتب لصفقة التبادل الموعودة النجاح ال      

  المحتلة؟ 
، ومع اقتراب إبرام حزب اهللا لـصفقة        "جلعاد شاليط "اليوم وبعد مرور قرابة الـ شهرا على أسر الجندي          

التبادل مع تل أبيب، آن لنا أن نطرح السؤال المطروح في عنوان هذه المقالة، فالشك أن هناك الكثيـر                   
العوامل الذاتية والموضوعية التي خدمت حزب اهللا ولم تخدم حماس في إنجـاز الـصفقة               من األسباب و  

  : الحالية، وإن شئنا التفصيل، فإليكم النقاط التالية
 العامل الجغرافي السياسي، المتعلق أساسا بالميدان الجغرافي الذي يجعل قادة إسرائيل يفكرون ألـف               -١

وكأن شيئا لم يكن، ذلك أن نجاح حماس ومقاتليها في أسر الجنـدي          ألف مرة قبل التسليم بإنجاز الصفقة،       
، أمر لم يكن يفكـر بـه أكثـر          "داخلية"وإجراء التفاوض والمساومة عليه، داخل حدود تعتبرها إسرائيل         
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الجنراالت تشاؤما، وبالتالي قد يستوعب أولمرت موجات اللوم والتقريع من عائلة شاليط على ان يحقـق                
  ! تبقى عالقة في تاريخه السياسي غير المشرف بالمرةسابقة تاريخية 

 العامل السياسي الذي استجد خالل الشهور األخيرة والمتعلق بسيطرة حماس علـى قطـاع غـزة،                 -٢
وتغيير قواعد اللعبة بالكلية، بمعنى أكثر وضوحا فقد انقلب السحر على الساحر، وبالتـالي لـيس مـن                  

حماس نجاحات سياسية وعسكرية متالحقة بقدرات ذاتية بحتـة،          أن تحقق    -في نظر إسرائيل  —المعقول  
وتأتي تل أبيب الحقا لتقدم لها رصيدا إضافيا عبر الصفقة ليتم تقوية حماس هذه المـرة ولكـن بأيـدي                    

  ! إسرائيلية
التي أراد أصحابها حرمان أهالي األسرى وعموم الشعب من         " غير الشريفة " حجم المناكفات السياسية     -٣

نتصار كهذا، عبر االدعاء بأن ذلك سيشكل في جميع األحوال نصرا مظفـرا لحمـاس، وهـذه                 تحقيق ا 
مصيبة المصائب في نظرهم، ولذا لم يكن غريبا أن نقرأ عن اتصاالت من بعض المسئولين الفلسطينيين                
بجهاز المخابرات اإلسرائيلية يقدم لهم الوعود بالكشف عن مصير جلعاد وتقديمه على طبق من ذهـب،                

  ! عدونا وعدوكم المشترك..وبالتالي فال داعي أيها اإلسرائيليون ألن تعقدوا الصفقة مع حماس
 البازار اإلعالمي الذي افتتحه ـ ال أدري كيف ـ جملـة مـن النـاطقين والمتحـدثين والقيـاديين        -٤

ـ                 ا مـن   والوزراء، كل يدلي بما يعرف وال يعرف حول آخر المستجدات عن هذه الصفقة، المفارقة أن أي
قياديي حزب اهللا وإعالمييهم لم يتحدث بكلمة واحدة طوال أكثر من عام حول الصفقة الموعودة، وبقـي                 

لم لم تصدر حركة حماس تعليماتها لمتحـدثيها        : األمر مرتبطا بصورة مركزية باألمين العام، السؤال هنا       
، يوزعون الوعود المجانية على     وقادتها، والغريب أن بعض الوزراء الذين ليس لهم عالقة البتة بالسياسة          

أهالي األسرى باقتراب موعد الصفقة؟؟ ألم يكن من األجدى واألجدر أن يتم تعيين قيادي متحدث باسـم                 
حماس في هذا الملف وكفى؟ علما بأن األوساط الصحفية واإلعالمية، تدرك أن قياديا بارزا في حمـاس                 

لف وأصبحوا جميعا أوصياء على جلعاد وآسريه؟ رفقا        يمسك بهذا الملف، فكيف تسلل الباقون إلى هذا الم        
  ! بنا يا ساسة

 الرغبة اإلسرائيلية الواضحة بإبقاء قطاع غزة تحت سيف الحصار المسلط على رقاب الغزيين ـ يا  -٥
إلهي ما أصبركم يا شعب غزة ـ، بحجة احتجاز الجندي األسير داخله، األمر الذي يعطـي تـل أبيـب     

ا بغض الطرف عن هذا الحصار الذي يشتد يوما بعد يوم، واألكثر من ذلك اإلرادة               غطاء دوليا إلى حد م    
جباية الثمن من الفلسطينيين، وتوجيـه سـخطهم        : اإلسرائيلية المنسجمة مع القاعدة العسكرية التي تقول      
  . وغضبهم باتجاه المقاومة التي تمسك بالجندي لديها

 بعد يوم ضد حماس في غزة، ودق طبول الحرب يوميـا            في ظل التهديدات المتصاعدة يوما    ... أخيرا -٦
مع آسري الجندي، سيما وأن إسرائيل تشن في الفتـرة          " حسن نوايا "باتجاهه، ال تتفق مطلقا مع إبداء أي        

األخيرة حمالت إعالمية لتهيئة الرأي العام اإلسرائيلي، لشن عملية عـسكرية ضـارية ضـد القطـاع،                 
ية ال يجب أن يرافقها رفع الطوق، وتخفيف حدة اللهجة العسكرية تجاه من             وبالتالي هذه التوجهات العدوان   

  "! حماس"تعتبرها إسرائيل عدوها اإلستراتيجي األساسي 
لهذه األسباب الذاتية والعوامل الموضوعية، نستطيع القول إن صفقة حماس لم يحالفها الحظ حتى كتابـة                

ــ    أن تحـــدث تغييـــرا،هـــذه الـــسطور، واألســـابيع والـــشهور القادمـــة كفيلـــة بـ
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 نسبيا كان أو مفصليا، يعمل على تغيير الطبيعة السياسية والميدانية، سواء كان لدى حماس أو إسرائيل،                
  فمتى يحدث ذلك؟ ...أو لديهما معا، يعجل بإبرام الصفقة 

  ١٦/١٠/٢٠٠٧مجلة العصر 
  

  حرروا شاليط حتى لو كان الثمن غاليا .٣٦٩
  عاموس هارئيل-هآرتس 

ي سيصبح فيه الوقت متأخراً جداً سيعقد رئيس الوزراء مؤتمراً صحفياً ويقطع صمته الطويل             في اليوم الذ  
عائلة شاليط ستدخل في حالة حداد ورئيس الوزراء يوضح للصحفيين انه لم يكن             . في قضية جلعاد شاليط   

بتزازات حماس  هناك خيار آخر وان إسرائيل قد بذلت كل الجهود إال انها لم تكن قادرة على االستجابة ال                
ايضا بسبب الخوف من ان يؤدي االستسالم لهم الى موجه من اعمال الخطف وسرعان ما تبـدأ موجـة                   

الجـيش والـشاباك    . االتهامات المتبادلة وتسأل الصحافة ان كان من الممكن منع االختطاف قبل موعده           
وحمـاس؟ حمـاس    . طسيتبادالن االنتقادات حول التأخير االستخباري في قضية اكتشاف موقـع شـالي           

  .حول استعادة الجثة في هذه المرة: ستصرح بأنها مستعدة وجاهزة الستئناف االتصاالت
حماس تبث في االسابيع االخيرة تهديدات على حياة شاليط، موسى ابو مرزوق نائب خالد مشعل قال بأنه                 

ناطقون آخـرون  . يطان لم تقبل إسرائيل مطالب تنظيمه فستضطر الجراء مفاوضات الستعادة عظام شال      
من قبل حماس تحدثوا بصورة مشابهة، الحكمة الشائعة في جهاز االمن اإلسرائيلي تتحدث عن ان حماس              

خاطفوه يعرفون ايضا ان إسرائيل     . تخادع وتفتري وان المخطوف هو ثروة وليس عبثاً لمن يحتفظون به          
  .ستالحقهم حتى يومهم االخير ان سقطت شعرة من رأس شاليط

الص هو ان حماس تشعر بالضغط إثر الجمود في المفاوضات حول صفقة اطالق سراح شـاليط                االستخ
ولكن هذا الموقف قائم طالما رأت حمـاس        .  سجينا فلسطينيا ولذلك هي تتوجه نحو التهديدات       ٤٥٠مقابل  

  .جدوى في التفاوض حول السجناء
للمخطـوف  . الحفاظ على حياة اسـير    وجهة نظر بعض المفتين المسلمين تقول انه ال يوجد معيار يلزم ب           

ان كان وجوده يشكل خطراً على سالمة الخاطفين فلن يترددوا في قتلـه والمـساومة               : قيمة وظيفية فقط  
قتلوا خالل عملية االختطـاف، امـا       ) آفي سسبورتاس وايالن سعدون   (المخطوفون السابقون   . على جثته 

هناك شك ان كانت قيادة حماس ستتدخل في        .  أثر من دون ترك  " اخفي"رون آراد الذي أسر في لبنان فقد        
  .اعتبارات الذراع العسكري الذي يمسك بشاليط في حالة مشابهة

لجنة وزارية خاصة صادقت قبل شهرين على المعايير التي اقترحها منسق المفاوضـات عـوفر ديكـل               
 يقولون انهم سيرفعون    وزراء في الحكومة  ". يوجد دم على اياديهم   "الطالق سراح السجناء ومن بينهم من       

ليست في ذلـك    . اياديهم مرغمين مع الصفقة حتى ان شملت اطالق سراح قتله من وجهة نظر إسرائيل             
صعوبة عاطفية فقط وانما اعتبارات امنية في ان يعود بعض الـسجناء الـذين اخلـي سـبيلهم للعمـل                    

  .االرهابي
كـل تعليـق    . يقولون بصورة ثابتـه   عندما يسأل رئيس الوزراء ووزير الجيش حول وضع المفاوضات          

هل قرروا ان الثمن المطلوب من إسرائيل ال يسمح بـالتوقيع           . سيلحق الضرر في جهود اطالق سراحه     
في الوقت الحاضر يبدو ان الخيار العسكري الطالق سراح شـاليط صـعب   . على االتفاق؟ ليس معروفا   

انما صعوبة في بلورة حل عمليـاتي يخلـصه         المسألة ليست نقصاً في المعلومات االستخبارية و      . التنفيذ
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اضف الى ان المـصادر الفلـسطينية تـدعي ان          . بسالم من قلب منطقة سكانية مكتظه ومحروسة جيدا       
  .الموقع الذي يوجد فيه شاليط مفخخ بالمتفجرات

هل يمكن التوصل التفاق يبعد فيـه       : في ظل الجمود يحتمل ان تكون هناك حاجة لمالحظة افكار اخرى          
جناء من الضفة الى اوروبا او قطاع غزة كما فعل ديكل نفسه مع الفلسطينيين في حصار كنيسة المهد                  الس

؟ وربما ما زالت من الممكن الجمع بين اطالق سراح شاليط وادخال تـسهيالت              ٢٠٠٢في بيت لحم في     
لنقـاش  وربما حتى آن اآلوان طرح قائمة اسماء السجناء الذين تطلبهم حمـاس علـى ا              . في معبر رفح  

  .الشعبي
المفاوضات حول شاليط بدأت باالعتقاد المغامر من ناحية القادة اإلسرائيلية انه يمكن اسـتعادة تـوازن                

القادة استنبطوا من   . الرعب في المنطقة على ظهر جندي فتي ومنع حدوث عمليات اختطاف اخرى بذلك            
. ريعة طرح حماس لمطالـب مـستحيلة      هذه الفكرة منذ ذلك الحين ولكن طريقاً مسدوداً قد ظهر منذئذ بذ           

من الصعب معرفة وضع الشاب الموجود فـي االسـر          . إسرائيل ال تملك كل الوقت الموجود في العالم       
  .جسديا ونفسيا منذ عامين

الصحفيون الذين رافقوا رئيس هيئة االركان شاؤول موفاز في المناطق فـي بدايـة االنتفاضـة الثانيـة            
:  كل مره كان موفاز يلتقي فيها مع الجنود كانوا يطرحون سؤالين فقـط             في. الحظوا وجود ظاهرة مهمه   

 في لبنان ولمـاذا تـرك الـضابط         ٢٠٠٠ما هو مصير الجنود الثالثه الذين اختطفوا في تشرين الثاني             
  مدحت يوسف وهو ينزف حتى الموت في قبر يوسف في نابلس؟

: شغلهم كان قضية اخرى مغايرة تماما     . نتفاضةالمقاتلون لم يهتموا في السؤال ان كان عرفات قد بدأ اال          
  ماذا ستفعل الدولة من اجلهم ان علقوا في وضع مشابه؟

جلعاد شاليط هو جندي عادي في الخدمة االلزامية وكان في الوحدات القتالية في الفترة التـي اصـبحت                  
ب الدولـة االخالقـي    ال يتوجب تجاهل واج   . فيها هذه الوحدات مسألة غير بديهية كما كانت في الماضي         

  .نحو ابناء العائالت الذين فقدوا اعزاءهم في عملية ارهابية وضبط قتلتهم بعد جهود كبيرة
ولكن هناك ايضا واجب غيـر بـسيط        . اطالق سراح أسراهم سيكون حبة الدواء المره جداً التي نبتلعها         

  .فسهم في وضع مماثلايضا تجاه جلعاد شاليط نفسه والمقاتلين من امثاله الذين قد يجدون ان
  ١١/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

 
  شاليط ومستقبل منظمة التحرير الفلسطينية .٣٧٠

  شلومو غازيت
بعد مفاوضات مضنية ومحبطة يوشك الطرفان أخيـرا        ". صفقة شليت "نحن نقف، أغلب الظن قبيل إبرام       
ساس البحث دار   وأ. محيط من الكلمات كتبت وقيلت مع وضد الصفقة       . على الوصول إلى نقطة التساوي    

 السجناء الذي من المالئم تحريرهم مقابل جندي        – ما هو العدد المناسب من الفلسطينيين        –حول مسألتين   
ـ   " المخربين" مخطوف إسرائيلي واحد، ومن هم كبار        –أسير   أن توافق علـى    ) إسرائيل(الذين ال يجوز ل

 كل صفقات التبادل التي كانت لنـا فـي   من هذه الناحية، ال فارق بين صفقة التبادل هذه وبين     . تحريرهم
 اآلثـار   –ما يكاد ال يطرح في الحوار الجماهيري هو الميـزة الـشاذة والمميـزة للـصفقة                 . الماضي

والـسلطة  ) إسـرائيل (اإلستراتيجية التي ستكون لها على المسيرة السياسية، على فرص المفاوضات بين       
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آثار من هذا النوع لم     . سياسي إلى مواجهة دينية   الفلسطينية وعلى خطر رفع مستوى النزاع من صراع         
  .تكن لنا في صفقة جبريل، في قضية تننباوم أو في المفاوضات إلعادة جثتي ريغف وغولد فاسر

في بؤرة الجـدال    . ما يقبع في بؤرة البحث في المفاوضات الحالية هو مستقبل ومصير القيادة الفلسطينية            
 الطريق السياسي وبين طريق الكفاح العنيف، بين جهة فلـسطينية            بين –يقبع اختيار وحسم بين طريقين      

 –، وبين قيادة فلسطينية متزمتـة       )إسرائيل(تسعى إلى اتفاق حل وسط مع       " علماني"ذات توجه سياسي و   
ـ             وعنـصر  . واليهود) إسرائيل(دينية، قيادة تسعى إلى الدولة الفلسطينية الكاملة التي ال مكان في نطاقها ل

ال توجـد هنـا     .  يولونه االهتمام هو المواجهة داخل قيادة حماس، بين قطاع غزة ودمـشق            هام آخر ال  
مواجهة جغرافية أو شخصية على المسألة الجوهرية والمبدئية من يحسم ويقرر بالنسبة لحـل المـشكلة                

ـ                 : الفلسطينية ق هل هم أولئك الفلسطينيون الذين يعيشون في قطاع غزة أو في الضفة الغربيـة، أم أن ح
الفيتو محفوظ بيد المنفى الفلسطيني وبيد أولئك الذين يرفضون كل حل سياسي ال يلبي أمل عودتهم إلـى                  

، التي توشك على اتخاذ     )إسرائيل(؟ محظور على حكومة     ١٩٤٨ديارهم وبلداتهم التي هجرت في حرب       
إذا مـا عـاد عـشرات       القرار في األيام القريبة القادمة ان تحصر التفكير فقط بمدى الخطر المحدق بنا              

فلـو  . ال يقصدون ذلـك حقـا     " بكل ثمن "فمؤيدو صفقة التبادل    . إلى الساحة " المخربين"ومئات من كبار    
 لما كـان وجـد فـي        –مثال  " جلعاد شليت مقابل التنازل عن الحرم      "–عرضت حماس مطالب سياسية     

روط حماس اليوم هو خضوع     ولكن النتيجة المحتمة لقبول كل ش     . من اقترح قبول هذا الشرط    ) إسرائيل(
صفقة تحرير جلعاد شـليت سـتكون       . إسرائيلي ال لبس فيه يساعد في حسم الصراع الفلسطيني الداخلي         

ف وحماس، بين أبو مازن وخالد مشعل، بين التوجه الـسياسي           .ت.عمليا حسما إسرائيليا للمواجهة بين م     
 أصحاب القرار في القدس هو الحـسم        ما ينبغي أن يوجه خطى    .  اإلسالمي –وطريق الكفاح الفلسطيني    

بين الطريقين األساسين االستراتيجيين للقيادة الفلسطينية وكيف يمكن تقليص االنتصار الكبيـر لحركـة              
  ". الديني–المتزمت "حماس وكيف النجاح في ترجيح الكفة، مع ذلك، في صالح الخصم السياسي وليس 

   "معاريف"
  ٧/١٢/٢٠٠٩صحيفة فلسطين، 

  اليط وثمن المقاومةحول ثمن ش .٣٧١
  ياسر الزعاترة

ربما كان دافع هذه السطور الرئيس هو مقال الزميل عريب الرنتاوي أمس األربعاء ، والذي اعتبر كـل                  
 ثمنا ألسر   ٢٠٠٦الخسائر التي تعرض لها الشعب الفلسطيني منذ عملية الوهم المتبدد منتصف حزيران             

لم ) ال ينتمي إليه الزميل العزيز    (تد ليطال خطابا سياسيا     شاليط ، لكن الموقف ال ينحصر في ذلك ، بل يم          
يتوقف منذ عامين عن ترديد مقوالت مشابهة ، وإن على نحو مختلف من حيث اإلثارة والتسخيف لفكرة                 

  المقاومة برمتها ، ووصف الصواريخ بالعبثية ، والعمليات االستشهادية بالحقيرة،،
 من النقاط حتى ال يطول المقال أكثـر ممـا تحتملـه هـذه            في هذا السياق نلخص وجهة نظرنا في عدد       

  .الزاوية
عملية الوهم المتبدد هي واحدة من أروع العمليات التي أنجزتها المقاومة الفلسطينية طوال تاريخها              : أوال

، وهي تعبر عن إبداع هذا الشعب في كسر حواجز االحتالل ، وكان النفق الذي حفـر وصـوال إلـى                     
  .ئيلية تعبيرا عن ذلكالمفرزة اإلسرا
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األكثر روعة من العملية هو قدرة الخاطفين على االحتفاظ بالجندي طوال ثالث سـنوات ونـصف                : ثانيا
رغم أحدث تكنولوجيا البحث والتقصي ، ورغم الطائرات التي ترصد على مدى الساعة كل شـبر فـي                  

الفتات شتى ، ولو وصلوا إليه      القطاع ، ورغم جحافل العمالء على األرض والقادمين من الخارج تحت            
  .ال سمح اهللا ، لما قلل ذلك من قيمة اإلنجاز

إن احتفاظ حماس بالجندي كل هذه المدة كان له أثر كبير على نفسية العدو ومجتمعه كما تعكـس ذلـك                    
  .وسائل اإلعالم ، األمر الذي يبدو في غاية األهمية في معركة إرادات بين العدو وبين الشعب الفلسطيني

ليس صحيحا أن ما تعرض له الشعب الفلسطيني من خسائر منذ عملية الوهم المتبدد هو نتاج أسر                 : ثالثا
الجندي ، بل إن سيناريو األحداث لم يكن ليتغير كثيرا لو انتهت العملية دون أسره ، ولم يقل أحـد فـي                      

 أجـل المقاومـة     قد تمت من أجل الجندي ، بل مـن        " الرصاص المصبوب "الكيان الصهيوني أن عملية     
والصواريخ ، وبشكل أدق من أجل تركيع القطاع وضمه إلى الضفة في مسار نبذ المقاومة ، حيث كانوا                  
يعتقدون أن دخول حماس االنتخابات هو عنوان االستسالم ، وهو ما يفسر حرصهم علـى مـشاركتها ،                  

  .فلما رفضت ذلك عوقبت بالحصار في القطاع واالستهداف في الضفة
 تفسير االستيطان والتهويد وآالف المعتقلين في الضفة منذ ذلك التاريخ بأسر الجنـدي أيـضا                هل يمكن 

  ؟،)القتل في القطاع هو الوسيلة الوحيدة ألن الجيش خارجه ، بينما تتبع في الضفة وسيلة االعتقال(
وضوع الجندي  ما جرى إذن هو نتاج المعركة الدائرة بين الفلسطينيين وعدوهم الذي يريد تركيعهم ، وم              

  .مجرد هامش على النص ليس إال ، وما أهميته إال بما يمثله من إذالل للعدو ورموزه
أال يستحق أسرانا ، ومنهم حوالي أربعمئة من أصحاب المؤبدات أن يمنحوا بعض األمل ، ولماذا                : رابعا

 بينما ننـسى نحـن      ينشغل العدو بجندي واحد للحفاظ على معنويات جنوده ومجتمعه واألجيال القادمة ،           
  أسرانا وأروع أبطالنا؟،

ما قدمه الشعب الفلسطيني في تاريخه من تضحيات هو رائع وكبير من دون شك ، لكنه أقل من                  : خامسا
، وإن يكن أكثـر مـن       ) سبعون لواحد في فيتنام وأربعون في الجزائر      (عادي في سياق حروب التحرر      

 السوري المباشر ، وبالتالي ليس من العدل أن تقـاس           جنوب لبنان بسبب فارق الوضع اللوجستي والدعم      
الخسائر بلغة المياومة ، وإال فإن الحل هو ترك المقاومة تماما ، وهو ما يريده أصحاب ذلك الخطـاب ،                    
مع العلم أن مطلب الترشيد الذي تحدث عنه الزميل ليس خاطئا ، لكن الخطاب اآلخر ال يريد ترشـيدا ،                    

  ة المسلحة من القاموس الفلسطيني ، ألن الحياة مفاوضات وحسب،،بل إلغاء لبند المقاوم
إن االحتجاج بميزان القوى لنبذ المقاومة ال يستحق الرد ، ففي معظم تجارب المقاومة كان ميزان القوى                 
لصالح العدو ، وكانت خسائر المقاومين أكبر ، األمر الذي يتغير عندما يستسلمون ، فهل يقترح عليهـا                  

  طاب إياه أن نستسلم وننتظر فتات العدو؟،أصحاب الخ
االحتجاج بوقف حماس للمقاومة في القطاع للرد على هذا الكالم يبدو مقبـوال ، لكـن التهدئـة                  : سادسا

الحالية هي مؤقتة من جهة ، ثم هي نتاج خطأ المشاركة في االنتخابات من جهة أخرى ، ويبقى أن ثمـة                     
 ويدعو إلى برنامج وطني لممارستها ، وبين من يعتبرها شـكال  فارقا شاسعا بين من يصر على المقاومة     

  .من العبث
األهم من ذلك أن القطاع محاط بسياج أمني وليس فيه جيش احتالل ، وليس لديه سوى الصواريخ ، بينما                   
إمكانية المقاومة الحقيقية في الضفة ، وهناك يمكن رفع شعارها وممارستها حتى دحر االحتالل دون قيد                

  .رط كما وقع في جنوب لبنانأو ش



  

  

 
 

  

            ٢١٩ص                                                   ١٧/١٠/٢٠١١ االثنين :التاريخ

تعالوا إذن نرفع شعار المقاومة حتى دحر االحتالل ، وتوافق وطني على ذلك ، بدل التوافق على تكريس                 
سلطة ال يستفيد منها سوى االحتالل ، أما هجاء المقاومة فال يخدم سوى برنامج عبثي آخر أخذ فرصته                  

 في المئـة مـن      ٢٢ي يحصر النضال في تحرير      كاملة من دون أن يحقق إنجازا حتى ضمن شعاره الذ         
  .أرض فلسطين التاريخية

  ٢٤/١٢/٢٠٠٩الدستور، 
  

  حماس تواجه في ثالث جبهات .٣٧٢
  المهندس ابراهيم غوشة

 في ثالث جبهات    ٢٠١٠تبلورت المواجهة لحركة المقاومة االسالمية حماس وخاصة في العام المنصرم           
  -: يمكن تلخيصها فيما يلي 

  زة جبهة قطاع غ- ١
حيث يرى بعض المحللين السياسيين بأن حكومة نتنياهو مشغولة تماماً في نتائج فشل المفاوضـات مـع                 
عباس بسبب اصرار حكومة نتنياهو اليمينية على رفض تجميد االستيطان والعالقة مع اوباما في النصف               

، ٣١/٥/٢٠١٠ة في   الثاني من واليته، ونتائج محرقة غزة منذ عامين ومواجهة تركيا في أسطول الحري            
ومشاكله مع وزير خارجيته ليبرمان وخاصة في االيام االخيرة وتململ حزب العمل، وقـرب اسـتبدال                
رئيس االركان اشكنازي ورئيس الموساد داغان ورئيس الشاباك ديسكن ورئيس االستخبارات العـسكرية             

  ·يدلين وغيرها مما يستبعد معه شن حرب جديدة على قطاع غزة
) ١/رصاص مـصبوب  ( على القطاع في     ٢٠٠٨خر من المحلليين السياسيين يرى بأن عدوان        البعض اآل 

بعـد أن   ) ٢/رصاص مـصبوب  (لم يحقق أهدافه في تصفية حركة حماس من القطاع وبحاجة الى حملة             
صمدت حركة حماس وأعادت تسليح كتائب القسام بمعدات جديدة ظهر بعضها مؤخراً في استهداف دبابة               

بصاوخ كورنيت، وصواريخ بعيدة المدى وصل بعضها الى عسقالن قرب روضـة اطفـال         ٣-ميركافاه
كما تروج الصحف العبرية في اآلونة االخيرة، كما ان دخول جلعاد شاليط عامه الخامس في أسر القسام                 

  .يحرج نتنياهو في الداخل الصهيوني
 فـصائل المقاومـة امـام اي        وعلى كل فإن الحذر مطلوب من حركة حماس وكذلك االستعداد من كافة           

اجتياح للقطاع او قصف ثقيل او اغتياالت للعسكريين والسياسيين، وضرورة تجنـب ضـربات غـادرة                
 ٢٥٠ وأدت الى استـشهاد اكثـر مـن          ٢٧/١٢/٢٠٠٨سريعة كتلك التي استهدفت الشرطة المدنية في        

هديدات صهيونية صدرت من    ضابطاً وشرطياً في ثالث دقائق في حفل تخرج ال معنى له بتاتاً في ظل ت              
  .القاهرة قبل يومين من الضربة وهي نفس التهديدات والظروف الحالية اآلن

كما وان اعادة االعتبار في حركة حماس لمجال المقاومة وهو المكون الرئيسي النطالقة الحركـة فـي                 
، فمـربط    مطلوب بشدة وال معنى ألي انتخابات او برلمان اوحكومة في ظل االحـتالل             ١٤/١٢/١٩٨٧

  .الفرس هو في دحر وازالة االحتالل اوالً
   جبهة القدس والضفة الغربية- ٢

على الرغم من االوضاع الصعبة في الضفة الغربية والقدس بسبب االحتالل واالستيطان الشرس وتعاونه              
  ·مع سلطة اوسلو الكامل في تجفيف ينابيع المقاومة المسلحة والمقاومة الشعبية الواسعة

  .حركة حماس تعمل المستحيل البقاء جذوة المقاومة مشتعلة في القدس والضفة الغربيةاال ان 
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 اذار  ٦ بقيادة الشهيدين النتشه والكرمي وعمليـة القـدس فـي            ٣١/٨/٢٠١٠وابرزها عملية الخليل في     
  بقيادة الـشيخ رائـد     ٤٨ بقيادة الشهيد ابو دهيم، كما وان الحركة االسالمية في القدس وفي الـ              ٢٠٠٨

صالح تكاد تكون القوة الرئيسية في التصدي لتهويد االقصى والقدس، وتتصدى لالحتالل فـي القـدس                
القديمة وفي احياء القدس حولها مثل سلوان ورأس العامود والعيسوية والشيخ جراح والمكبـر وصـور                

 ١٥ بـسن    ٢٠١٠باهر ووادي الجوز وبيت صفافا وغيرها، وقد اعتقل جيش االحتالل الف طفل عـام               
  .عاماً تقريباً باعتبار ان هذا الجيل هو دينامو االنتفاضة

   جبهة سلطة عباس في الضفة- ٣
بسبب التواطؤ االمني بين سلطة عباس واالحتالل الصهيوني والذي وصل أوجه في اعتقال حوالي ثالثة               

الي  في الضفة الغربية نصفهم من االسرى المحررين ومـازال حـو           ٢٠١٠آالف من كوادر حماس عام      
الف كادر منهم في سجون المخابرات الفلسطينية واالمن الوقائي في الضفة الغربية مـع التنـسيق مـع                  
ضباط االحتالل والجنراالت االميركيين واالوروبيين وعلى رأسهم دايتون ثم موللر حيـث تـم تـشكيل                

  .ة االرهاب المزعومحوالي عشر كتائب من الفلسطينيين الجدد الشباب الذين يحاربون المقاومة تحت الفت
ويجري اخماد كل نفس مقاوم في الجمعيات الخيرية والبلديات والجامعات والمـساجد ولجـان الزكـاة                

  .وغيرها
 وبعد ان اصدرت المحكمـة      ٢٠٠٨ وعام   ٢٠٠٩ومؤخراً أضرب عن الطعام ستة من المعتقلين منذ عام          

هم لصنوف التعذيب بعد اضرابهم عـن    العليا قراراً باالفراج عنهم اال ان أمن عباس رفض ذلك، وعرض          
، )وسام القواسمي ومحمد عبيد واحمد العويوي ومحمد سوقية ووائل البيطار         (الطعام ألكثر من شهر وهم      

ونقلوا من معتقل اريحا الى بيت لحم واوشكوا على الموت، باالضافة العتقال الحرائر من النساء ومنهن                
  .تمام ابو السعود ومها اشتية وميرفت صبري

وقد أدت هذه التطورات ضد معتقلي حركة حماس في سجون سلطة عباس الى اتخـاذ الحركـة قـراراً                   
  .٢٠١٠التي جرت في نهاية عام ) حماس وفتح(بوقف جلسات المصالحة بين 

 تم فيه الكشف عن تطورات مآسي معتقلي حماس         ٢١/١٢/٢٠١٠وقد عقد مؤتمر صحفي في دمشق يوم        
ان حركة حماس ترفض ان تستخدم جلـسات        "كتب السياسي عزت الرشق     والجهاد واعلن فيه عضو الم    

  ."غطاء لحمالت االعتقال واستمرار التعذيب) بين حماس وفتح(المصالحة 
الـى الخـروج بمـسيرات      "كما دعا عضو المكتب السياسي صالح العاروري الشعب في الضفة الغربية            

  ."تهمنصرة للمعتقلين في سجون عباس قبل ان يخرجوا في جنازا
/ وفي تقديري ان قرار وقف جلسات الحوار كان سليماً سيما ان التناقض بين حركة حماس وحركة فـتح                 

عباس هو تناقض ال يمكن جسره، فحركة حماس تتمسك بفلسطين كل فلسطين، وبالقدس كـل القـدس،                 
ـ     ٤٨وبعودة الالجئين كل الالجئين الى اراضيهم وممتلكاتهم في الـ           ة والجهـاد   ، وعلى قاعـدة المقاوم

لتحرير الوطن والتي بدأها الشعب الفلسطيني منذ مئة عام وربما تحتاج لمئة عـام اخـرى، وتـرفض                  
علـى أسـس ديموقراطيـة تمثـل        ) ف·ت·م(االعتراف بدولة الكيان الصهيوني وترفض اعادة بنـاء         

  . وفي الشتات٤٨الفلسطينيين في الضفة والقطاع والـ 
من فلسطين وعن القدس الغربية وعـن       % ٧٨فهي تتخلى عن    ) ١٩٦٥وليس فتح   (اما حركة فتح عباس     

حق العودة وتجعل اتفاقية جنيف والمبادرة العربية بديالً عنه، وترفض المقاومة ولو بالحجـارة وتعتبـر                
المفاوضات والمفاوضات فقط هي الطريق للدولة ولو على الجدار العنصري، وتتمسك باتفاقيـة اوسـلو               
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 التحرير ألعوبة بين يديها، كما وان عدداً من اعضاء اللجنة المركزيـة لفـتح               وملحقاتها وتحتكر منظمة  
الحالية هم ممن شاركوا في تصفية قيادات حركة حماس منذ التسعينيات، ومن هؤالء القادة يحيى عياش                

  ·ومحي الدين الشريف وعادل وعماد عوض اهللا وكمال كحيل وخلية صوريف وغيرهم كثير
ير بين الفصيلين في الرؤية السياسية والبرنامج السياسي والممارسة الميدانية تجعل من            ان هذا التباين الكب   

 .شبه المستحيل نجاح اي مصالحة وطنية او وحدة وطنية بينهما
  ٥/١/٢٠١١، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  الحركة والحكومة والمقاومة: حماس .٣٧٣

  طالل عوكل
حركة الوطنية الفلسطينية بكل تالوينها لم تـوفر لحركـة          يبدو أن الظروف والمتغيرات التي مرت بها ال       

حماس الفرصة الكافية، لتقديم نفسها أمام اآلخرين، بما هي عليه فعال، وبما تنطـوي عليـه منظومتهـا                  
الفكرية والسياسية من مرونة واسعة وقدرة على التكيف، وبراغماتية تفوق كثيـرا أحزابـا وحركـات                 

  .علمانية عريقة
كة حماس إلى حملة واسعة دولية وعربية وفلسطينية من الضغوط المتواصلة والـشديدة             لقد تعرضت حر  

التي ساهمت في فرض الحصار والعزلة عليها، وأسبغت عليها صفة المنظمة اإلرهابية، والمنظمة التـي               
  .ال تجيد المناورة والتعامل بمرونة مع حقائق األمر الواقع ومستجدات العمل السياسي

همت بدورها، ومن خالل الممارسة، في رسم الصورة التي تموضعت فيها وبدت كأنها             حركة حماس سا  
، أو  »اإلمـارة اإلسـالمية   «حركة الثورة المستمرة، األصولية في فكرها، الباحثة عن مواطئ قدم إلقامة            

ـ                  ة القلعة األولى لحركة النهضة اإلسالمية في الوطن العربي، وأنهـا ال تجيـد إال المقاومـة، والمقاوم
  .بمفهومها العنفي

ففي أواسط تسعينيات القرن الماضي، وبعد قيام السلطة الفلسطينية بموجـب اتفاقيـات أوسـلو، التـي                 
تعارضها حركة حماس، آثرت الحركة التعبير عن رفضها الفعلي لالتفاقيات، من خالل سلسلة عمليـات               

 المزدوج إزاء رغبتها في إفـشال       استشهادية داخل إسرائيل، وكان ذلك أقوى تعبير عن منطقها السياسي         
ومن ثم إسقاط القوى التي حملت خيار المفاوضات، لتحقيق الحرية واالستقالل للشعب الفلسطيني، وإزاء              

، كانت حركة حماس المساهمة     ٢٨/٩/٢٠٠٠وخالل انتفاضة األقصى التي اندلعت في       . مقاومة االحتالل 
خذت طابعا استشهاديا داخل األراضي المحتلة منذ عام        األكبر، وصاحبة العمليات األشد خطورة، والتي ات      

١٩٤٨.  
  »على هذه األرض ما يستحق الحياة«

لم ينتبه كثيرون، ولم تنجح حركة حماس في توضيح أبعاد إستراتيجيتها العسكرية، التي تقوم على تركيز                
عسكرية ضـد   في القيام بعمليات    » التورط«جهدها العسكري داخل فلسطين وحدها، وحرصها على عدم         

مصالح الدول المنحازة إلسرائيل، أو حتى ضد المصالح والمؤسسات اإلسـرائيلية خـارج األراضـي               
الفلسطينية المحتلة، األمر الذي يحدث فرقا واضحا بين مفهومها للعمل العسكري ومفهوم فصائل منظمة              

  .التحرير الفلسطينية
عدو في كل مكان أو أنهـا تـستهدف القيـام           ولم تسجل حركة حماس على نفسها أنها مهتمة بمالحقة ال         

بعمليات عسكرية ضد أهداف إسرائيلية وال حتى من باب االنتقام والثـأر أو ردة الفعـل علـى جـرائم               
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ارتكبتها إسرائيل حتى بحق رموزها وبعض قياداتها في الخارج، كما حصل مثال مـع رئـيس مكتبهـا                  
  .في دبي» الموساد«اغتاله السياسي خالد مشعل، والشهيد محمود المبحوح الذي 

  :تقوم رؤية حركة حماس وتبنيها خيار المقاومة، على المبادئ التالية
أن أراضي فلسطين هي وقف إسالمي إلى يوم الدين، وأن من المحظور التنازل عنها أو التفـريط                 : أوال
  .بها
تعمارية، وجلبت اليهـود    المشكلة األساسية هي مع الحركة الصهيونية، التي تآمرت مع القوى االس          : ثانيا

إلى فلسطين، وبالتالي فإنها ترى إمكانية التعايش مع اليهود الفلسطينيين أصال، كما هـو الحـال لـدى                  
  .المسلمين، باعتبار أن فلسطين هي أرض األنبياء والرسل

ترى الحركة أن سنوات الصراع الطويل مع هذا الكيان الغاصـب أكـدت أن األرض الفلـسطينية               : ثالثا
حتلة لن تعود إال إذا شعرت دولة االحتالل بأن بقاءها يتهدده الخطر، األمر الذي يوجب دعـم مـنهج                  الم

  .المقاومة المسلحة للضغط على هذا الكيان االستعماري االستيطاني كي يعيد الحقوق إلى أصحابها
قع غير شرعي   بحقيقة وجود إسرائيل كأمر وا    » حماس«ألسباب دينية وسياسية وأخالقية، تعترف      : رابعا

  .تفرضه القوة الغاشمة، لكن هذا ال يبرر االعتراف بها
لقد أكدت وقائع التجربة العملية خالل نحو عقدين من الزمن، فشل خيار المفاوضات، ولذلك فإن               : خامسا

  .المقاومة هي السبيل الوحيد لتحرير فلسطين
وض على قطاع غـزة، وحركـة       وبالفعل، وعلى الرغم من مرور نحو أربع سنوات على الحصار المفر          

حماس وحكومتها، إال أن الحركة والحكومة رفضتا االستجابة لشروط اللجنة الرباعيـة الدوليـة، التـي                
طالبتها مرارا باالعتراف بإسرائيل ونبذ ما يسمى باإلرهاب، والتزام االتفاقيات التي وقعتها مع إسـرائيل   

  .منظمة التحرير الفلسطينية
مسك بحق الشعب الفلسطيني في مقاومة االحتالل بمختلف األشـكال واألسـاليب           حركة حماس تت  : سادسا

التي تقرها الشرعية الدولية، وتقول أنها تركز عملياتها العسكرية على الوجود العـسكري اإلسـرائيلي،               
  .وليس على المدنيين، وأن عملها وجهودها العسكرية تتركز فقط في األراضي الفلسطينية المحتلة

اقتحام ميدان العمل السياسي المتاح عبر االنتخابات، بدأت بحملة سياسية إعالمية،           » حماس «حين قررت 
  »الحكومة المقاومة«تستهدف تأكيد فكرة 

مبادرة «في تجيير   » حماس«ولتكريس هويتها السياسية ونهجها المقاوم باعتباره خيارها الرئيسي، نجحت          
إلى مداخل قطاع غزة وتفكيك تسع عـشرة مـستوطنة،       ، بإعادة انتشار جيشه     ١٩٩٤في أيلول   » شارون

اقتحـام  » حمـاس «والحقا حين قررت    . إلى انتصار أكيد للمقاومة ونهجها الذي أدى إلى تحرير القطاع         
، وأوائـل العـام     ٢٠٠٥ميدان العمل السياسي المتاح عبر االنتخابات التشريعية والبلدية أواخـر العـام             

بية مقاعد التشريعي، بدأت بحملة سياسية إعالمية، تستهدف تأكيد         ، ونجاحها في الحصول على أغل     ٢٠٠٦
، بما يعني أن برنامج الحكومة وعملها ينبغي أن يتكامل مـع نهـج المقاومـة                »الحكومة المقاومة «فكرة  
، ١٤/٦/٢٠٠٧فـي   » االنقـالب «وقد ساعدت مرحلة الصراع على السلطة، والتي أدت إلـى           . ويدعمه

تها المقالة على مقاليد األمور في قطاع غزة، والحصار الـذي خـضعت             وسيطرة حركة حماس، وحكوم   
والحقيقة أن حالة االنقسام    . »الحكومة المقاومة «وخضع قطاع غزة له منذ ذلك الوقت، على تأكيد مقولة           

والحصار لم تترك لحركة حماس وحكومتها، أي خيار، أو فرصة الختبار خيارات أخرى سـوى خيـار         
ذت أشكاال عدة، من رفض خيار المفاوضات الذي تتبناه حركة فـتح، إلـى مقاومـة                المقاومة، التي اتخ  
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الحصار، ومقاومة العدوان اإلسرائيلي المتكرر، إلى مقاومة الضغوط واالشتراطات التي تبنتهـا اللجنـة              
  .الرباعية الدولية والصمود المضني أمام الحصار المفروض على القطاع

الذي يزاوج بين الشعارات السياسية، والعسكرية، قـد اتخـذ بالممارسـة            على أن هذا المفهوم للمقاومة،      
العملية طابعا مختلفا، حيث تميزت المقاومة السياسية بالهجومية، فيمـا تميـزت المقاومـة العـسكرية،                

فـي الـضفة    » حماس«بالدفاعية والسلبية، واألمر ال يقتصر على قطاع غزة فقط وإنما أيضا على دور              
م تنفذ خالل أربع سنوات، سوى عمليتين عسكريتين، وذلك كما تقول مصادر الحركـة،              الغربية، حيث ل  

بسبب مالحقة خالياها وكوادرها العسكرية والتعاون األمني بين أجهـزة الـسلطة واألجهـزة األمنيـة                
هنا يمكن أن نلمس الفارق بين مرحلتين، ما قبل االنتخابات التشريعية، حيث حرصت حركة              . اإلسرائيلية

ماس على رفض دعوات التهدئة مع إسرائيل وواصلت إطالق الصواريخ بكثافة، وما بعد االنتخابـات،               ح
حيث تبنت هي الهدنة من طرف واحد، وتوقفت عن إطالق الصواريخ ومنعت الفصائل األخـرى مـن                 

  .إطالقها بين فترة وأخرى
ها في األمـن، وحمايـة      معنية بحماية حكومتها ووجودها في غزة، وفرض تجربت       » حماس«لقد أصبحت   

وعدم السماح لآلخرين بإفساد هـذه التجربـة، أو تقـديم           ) التهدئة(التي تقطعها على نفسها     » التعهدات«
الذرائع والمبررات إلسرائيل كي تواصل عدوانها على قطاع غزة، محاولة تحقيق شيء من التوازن في               

  .منطقها إزاء المقاومة
 تسحب أسلحة األذرع العـسكرية للفـصائل األخـرى، باسـتثناء            حركة حماس التي تتبنى المقاومة، لم     

، ولكنها منعت الظهور المسلح وإطالق النار في المناسبات، وامتنعت عن تفعيل المقاومة             »فتح«غريمتها  
العسكرية، أو إقامة جبهة للمقاومة بمشاركة اآلخرين، وظلت تعمل بـصمت لتعزيـز قـدرتها وبنيتهـا                 

  .ة في هذه المرحلة على األقلالعسكرية على أسس دفاعي
وبشكل عام، يمكن القول إن الصمود السياسي والعسكري هو عنوان المقاومة الـذي يـشكل الـضابط                 

  .والمحدد األساسي لفعل حركة حماس وذراعها العسكرية في قطاع غزة
ـ                 ى وفي الحقيقة، فإن حركة حماس أحسنت استخدام وسائل اإلعالم، أيما استخدام، بحيـث حافظـت عل

طابعها المقاوم، رغم براغماتيتها السياسية الواضحة، وحولت في كثير من األحيـان، الوقـائع الـصعبة        
والكلفة إلى انتصارات لنهج المقاومة، من تسيير لسفن الحرية، وتزايد حمالت التضامن الشعبي الدولي،              

ـ             ى قطـاع غـزة فـي      وتراجع الجيش اإلسرائيلي إلى داخل حدود الخط األخضر بعد حربه المدمرة عل
في إطالق عدد من الصواريخ لبضعة أيام بعـد تراجـع الجـيش             » حماس«، واستمرار   ٢٨/١٢/٢٠٠٨

اإلسرائيلي، وأسر الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط؛ كلها حولتها حركة حماس إلى انتـصارات عظيمـة               
  . الفترةللمقاومة، ولنفسها، رغم أن الشعب الفلسطيني دفع تكاليف باهظة الثمن خالل هذه

في الواقع، فإن حركة حماس تتحرك بشكل مرن في المساحة التي يتيحها المخطط اإلسـرائيلي، الـذي                 
يعمل على خط تعميق االنقسام الفلسطيني، ودفع قطاع غزة كليا باتجاه مصر، والتخلـي الكامـل عـن                  

دة في ادعاءاتها بشأن    مسؤوليات إسرائيل كدولة احتالل اتجاه قطاع غزة، مما يعني أن إسرائيل ليست جا            
وهكذا، فقد ساعدت التطورات على جبهتـي الـصراع الـداخلي           . على القطاع » حماس«إنهاء سيطرة   

الفلسطيني، والوطني مع إسرائيل، على أن تنجح حركة حماس في تأكيد نجاعة خيار المقاومـة، الـذي                 
  .يتها من خاللهأصبح العنوان الرئيسي الذي يمكن قراءة سياسة الحركة وفهم واقعها ورؤ

  ١٥/٣/٢٠١١، السفير، بيروت
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   وحدود القوة طشالي .٣٧٤

  حلمي موسى 
عادت قضية تبادل األسرى بين إسرائيل وحركة حماس إلى الواجهة في األيام األخيرة بمناسـبة مـرور               

ورغم التـسريبات   .  في عملية بطولية على حدود قطاع غزة       شاليطخمسة أعوام على أسر الجندي جلعاد       
ت في الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي حول قرب إبرام الصفقة، فإن التبادل يبدو اليـوم بعيـدا                واإلشاعا
  .مثلما كان

ففي إسرائيل شهدت الشوارع ووسائل اإلعالم أكبر حملة دعائية ضد تلكؤ الحكومة اإلسرائيلية في إنجاز               
امنين الكثر معها، ليس فقط إلى       والمتض شاليطإذ بادرت عائلة    . »سلما أم حربا   «شاليطأمر اإلفراج عن    

. حملة دعائية في الصحف أو تظاهرات ومسيرات في الشوارع، وإنما إلى إدخال عناصر جديدة للضغط              
شارك فيها عدد من أشهر الممثلين اإلسرائيليين، تظهر هؤالء يفقـدون عقلهـم             » كليبات فيديو «وأعدت  

  . األسر في زنزانته بعد مرور خمسة أعوام عليه فيشاليطمكان 
 عددا من قادة االستخبارات السابقين للشاباك والموساد يطالبون رئيس الحكومة           شاليطكما أشركت حملة    

وشاركت .  واتخاذ القرار بقبول الصفقة المعروضة     شاليطاإلسرائيلية بنيامين نتنياهو بسرعة اإلفراج عن       
 شاليطالحكومة اإلسرائيلية تبين أن ليس       من الجد إلى األحفاد في تظاهرة باألصفاد أمام مقر           شاليطعائلة  

  .االبن وحده في األسر بل عائلة بأسرها
، حضر بقوة في األيام     شاليطوالواقع، أن البعد الفلسطيني في التظاهرة اإلسرائيلية من أجل اإلفراج عن            

ة ، ولم تكن األولى والوحيدة في هذا الشأن، تحقيقـا عـن حيـا             »معاريف«فقد نشرت صحيفة    . األخيرة
ويزعم هذا التحقيق أن المعتقلين الفلسطينيين يعيشون فـي         . المعتقلين الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية    

ظروف ال تقل عن العيش في فنادق خمسة نجوم لناحية المآدب التـي تقـام لهـم، أو الحيـاة الثقافيـة                      
  .واألكاديمية التي يتمتعون بها

 القضية موضع سجال وتفاعل داخلي إسرائيلي تحـدد نقـاط           وهكذا نشأت عوامل اإلثارة المطلوبة لجعل     
فلماذا ال يتم االنتقـام     » تدفع إلى الجنون  « في األسر في ظروف      شاليطفإذا كان   . اإلجماع بين المختلفين  

  اإلسرائيلية؟» الفنادق«من األسرى الفلسطينيين في 
المعتقلين الفلـسطينيين   » حرية«يد  وتبارى نتنياهو وعدد من قادة اليمين في إطالق التصريحات بشأن تقي          

وسارع مسؤولون إسرائيليون إلى المطالبة بفـرض العزلـة         . »امتيازاتها«الحياة و » متع«وحرمانهم من   
يحـسدون  «على عدد من كبار مسؤولي حماس في المعتقالت، وإلى حرمان اآلخرين من ظروف معيشة          

  .»عليها
علم أن كل حق ناله األسرى في المعـتقالت الفلـسطينية           ولكن، من يعرف تاريخ المعتقالت الفلسطينية، ي      

ولكن ال يقل أهمية عن ذلك أن       . فإسرائيل لم تتبرع يوما بمنح األسرى أي حق       . كان ثمنه أرواحا ودماء   
ظلت على الدوام، أحـد أهـم عوامـل التوحيـد           » الحركة الوطنية األسيرة  «قضية األسرى أو األصح     

  .والتحريك في الشارع الفلسطيني
فاإلطار العام للتبادل   . ومهما تكن الحال فإن المظاهر السابقة تشهد على تعقيد قضية التبادل المعقدة أصال            

. شـاليط صار محددا، وهو يتمثل باإلفراج عن ألف أسير فلسطيني، ضمن معيارين، مقابل اإلفراج عن               
  .رائيل الحقا أسيرا تفرج عنهم إس٥٥٠ أسيرا تختارهم حركة حماس و٤٥٠وينقسم هؤالء إلى 
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فحكومة نتنياهو معنية   . لقد كان بوسع حكومات إسرائيلية سابقة أن تنجز الصفقة أكثر من حكومة نتنياهو            
  وحركة . بإظهار، أنها أبرمت صفقة أقل ضررا على إسرائيل من تلك التي وافقت عليها حكومات سابقة

 شاليطوباإلجمال يظل أسر    . ضيع سدى حماس معنية بأن تظهر للفلسطينيين أن معاناة غزة ودماءها لن ت          
  .    في غزة المحاصرة تحديدا عنوانا لمحدودية القوة اإلسرائيلية

  ٢٩/٦/٢٠١١، السفير، بيروت
  
  انجاز لحماس وللشعب الفلسطيني ايضا .٣٧٥

   العربيرأي القدس
ب عـدم   ما زالت تفاصيل صفقة االفراج عن الجندي االسرائيلي االسير جلعاد شاليط يلفها الغموض بسب             

واسرائيل بـصورة   ' حماس'اعالن االتفاق الذي جرى التوصل اليه بشأنها بين حركة المقاومة االسالمية            
رسمية، ولكن االفراج عن الف اسير فلسطيني من مختلف الفصائل، وبما يؤدي الى تحريرهم من االسر                

  .هوانهاء معاناتهم وجمع شملهم مع احبائهم هو انجاز ال يمكن التقليل من شأن
الجبهة (واحمد سعدات   ) فتح(كنا نأمل ان يكون بعض القادة الفلسطينيين مثل االسيرين مروان البرغوثي            

اكدت طوال االعوام السابقة    ' حماس'من بين هؤالء االسرى المحررين، خاصة ان قيادة حركة          ) الشعبية
 نجهلها تماماً، ادت الى التحلي      ان االفراج عن هؤالء هو على رأس سلم اولوياتها، وال بد ان اسباباً قوية             

  .ببعض المرونة في هذا الخصوص
اكد في الخطاب الذي القاه واعلن فيه عن توقيع         ' حماس'السيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة        

 اسير من المحررين هم من المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في الـسجون االسـرائيلية،               ٣٠٠االتفاق، ان   
  .لفصائل الفلسطينية، وهذا تنازل لم تقدم اسرائيل على مثله في صفقات مماثلة سابقةويمثلون جميع ا

النها جاءت تكليالً الضراب معتقلين فلسطينيين فـي        ' حماس'توقيت هذه الصفقة مهم بالنسبة الى حركة        
عـشرة  السجون االسرائيلية لعدة ايام في اطار ثورة االسرى التي انطلقت لتركيز االضواء على مأسـاة                

آالف اسير سياسي فلسطيني يقبعون خلف القضبان ويعاملون معاملـة سـيئة علـى ايـدي الـسجانين                  
  .االسرائيليين، ابشعها السجن االنفرادي في زنازين العزل غير االنسانية

نختلف مع الكثير من التكهنات التي تحاول ان تشوه هذه الصفقة او باالحرى تقلل مـن قيمتهـا، سـواء                    
 لم تشمل االسيرين البرغوثي وسعدات او بااليحاء بانها جاءت من حيـث توقيتهـا لتـسرق                 بالقول انها 

االضواء من انجاز آخر حققه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالذهاب الى مجلس االمن الدولي لنيـل                
) يويون(االعتراف بعضوية كاملة لدولة فلسطين في المنظمة الدولية على اساس حدود الرابع من حزيران               

  .١٩٦٧عام 
الجهاد الفلسطيني حلقات متكاملة تصب جميعها في الهدف االساسـي وهـو اسـتعادة جميـع الحقـوق                  
الفلسطينية المغتصبة دون نقصان، وممارسة اكبر قدر ممكن من الضغوط على المحتلـين االسـرائيليين               

ذي القاه في الجمعية العامة     فالرئيس عباس اكد في جميع خطاباته، بما فيها االخير ال         . لالرض الفلسطينية 
لالمم المتحدة على ضرورة االفراج عن جميع االسرى الفلسطينيين، وتطبيق قـرارات االمـم المتحـدة                

  .المتعلقة بحق العودة لالجئين الفلسطينيين والتقسيم
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ان هذه الصفقة تستحق االحتفال ليس فقط من قبل اسر االسرى المفرج عنهم بمقتضاها، وانما من قبـل                  
ميع الفلسطينيين بغض النظر عن ايديولوجياتهم التي يعتنقونها او اماكن تواجدهم، الن كل اسير يجري               ج

  .تحريره هو انتصار للشعب الفلسطيني ومسيرته النضالية الطويلة من اجل االستقالل والكرامة
 المـصرية   تصرفت بذكاء سياسي ومسؤولية عالية عندما قدمت هذه الصفقة هدية للثورة          ' حماس'حركة  

وابطالها وقيادتها الجديدة، وتحلت بكل انواع المرونة مع وساطة المجلس العسكري المـصري الحـاكم               
  .للتأكيد على اهمية التالحم وعمقه بين الشعبين المصري والفلسطيني

 وال يفوتنا في هذه العجالة التنبيه الى الجهود الخارقة التي بذلتها حركة حماس طوال السنوات الماضـية                
من اسر الجندي شاليط، للحفاظ على سرية مكان احتجازه، وافشال محاوالت اسرائيلية عديدة للوصـول               

فليس من السهولة االحتفـاظ بـسر       . اليه او اي معلومات يمكن ان تفيد اي عملية عسكرية لالفراج عنه           
سـيس والعمـالء     ميالً مربعا، ويزدحم بالجوا    ١٥٠اعتقاله ومكانه في قطاع صغير ال تزيد مساحته عن          

  .ويتعرض لرقابة على مدى اربع وعشرين ساعة من قبل طائرات التجسس االسرائيلية
والشعب الفلسطيني كله بالتوصل اليـه، مـا كـان    ' حماس'ختاماً نقول ان هذا االنجاز الذي نهنئ حركة    

ذه المناسبة الشهيد   ليتحقق لوال المقاومة الشرعية لالحتالل التي هي امضى االسلحة واقواها، وال ننسى به            
الذي كان احد ابرز مهندسي عملية االسر هذه، ودفع حياتـه ثمنـاً لهـا               ) ابو عطايا (جمال ابو سمهدانة    

  .الحقاً
  ١٣/١٠/٢٠١١، القدس العربي، لندن

  
  والى الجحيم بالنتائج .٣٧٦

  بن كاسبيت
كان سيفعله ويقوله   وها هو ما    . هيا نفترض ان بنيامين نتنياهو ليس رئيس الوزراء بل رئيس المعارضة          

، كان نتنياهو سيتوجه الى نظرائـه  "سادتي اعضاء الكنيست: "عندما تتبين له تفاصيل صيغة صفقة شليت   
، عندما كنت سفيرا في االمم المتحدة، وصلتني        ١٩٨٥ سنة، في ايار     ٢٦قبل أكثر من    "من على المنصة،    

اعتقدت أن هذه ضربة فظيعة     . بريلمعلومة عن أن الحكومة تعتزم تحرير الف مخرب في اطار صفقة ج           
للسياسة التي تصدرناها، وأنا ايضا شخصيا قلت مرات عديدة في الواليات المتحدة بانه ال يجب اعطـاء                 

، كتبت شخصيا لمسؤولي المباشر، اسحق شمير، الذي        ١٩٨٥ ايار   ٢٢في  . جوائز لالرهاب بل مكافحته   
ضد االرهاب والنموذج الذي ضـربناه للعـالم        بعد سنوات من الحرب الضروس      . كان وزيرا للخارجية  

هذه الخطوة من شـأنها     . ف هدية كبيرة  .ت.وفي واقع االمر منحنا م    . بأسره، قلبنا الجرة رأسا على عقب     
كنـت  . هكذا كتبت له وهذا بالضبط ما حصل      . أن تبعث موجة من القتل وسفك الدماء على نطاق واسع         

  . المنصب اليوم، لكنت مستعدا ان يقيلوني اليوممستعدا الن يقيلوني في حينه، ولو كنت في 
كيف أعرف ان هذا ما كان سيقوله نتنياهو غدا؟ الن هذا بالضبط ما قاله في اليوم الذي استقال فيه مـن                     

منذ البداية رأيت في صفقة جبريل ضربة قاضية لمساعي اسرائيل          . "حكومة شارون، عشية فك االرتباط    
، الذي صدر بعـد عـشر       "مكان تحت الشمس  "، كتب نتنياهو في كتابه      "لبلورة جبهة دولية ضد االرهاب    

كيف يمكن السرائيل أن تحث الواليات المتحدة والغرب على انتهـاج سياسـة             "سنوات من تلك الصفقة،     
عدم االستسالم لالرهاب، بينما هي نفسها تخضع لهذا الشكل المخجل جدا؟ كنت مقتنعا بان تحرير الـف                 

ناطق يهودا والسامرة وغزة سيؤدون الى تصعيد فظيع للعنف، وذلك الن هـؤالء             مخرب سيدخلون الى م   
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اليـوم  . االرهابيين سيستقبلون كأبطال كنموذج اقتداء للشبيبة الفلسطينية، والنتائج لن تتأخر في الوصول           
بات واضحا بان تحرير الف مخرب كان من العناصر التي وفرت مخزونا من المحرضـين والزعمـاء                 

كل ما ينبغي أن يضاف الى اقوال نتنياهو هذه تصبح ذات صلة بالحاضر             ". رموا نار االنتفاضة  الذين اض 
اما اليوم، فيدور الحـديث عـن       . كتب عن االنتفاضة االولى   " مكان تحت الشمس  "في  ". الثالثة"هي كلمة   

  . الثالثة
 الذي قضى   ٢٥لشاب ابن   أنا ال أعرف عينا اسرائيلية لن تدمع عندما يهبط جلعاد شليت، ا           : وقفة قصيرة 

انا ال اعرف قلبـا اسـرائيليا ال        . خُمس حياته الراشدة في قبو مظلم، في اسرائيل ويقع في أذرع عائلته           
ال يمكـن للمـرء اال      . قلوب كثيرة دقت أمس ايضا، امام شاشات التلفزيـون        . ينبض عندما يحصل هذا   

ان حقا، ولكن حقا ال توجد دولـة كهـذه، وال           ينفعل، ال يمكن اال يفرح فرحة العائلة، ال يمكن اال يقول            
هذه . يمكن اال نواسي أنفسنا بالخبر اليقين، الصحيح، الحقيقي، بان الف قاتل منهم يساوي جندي واحد منا               

. ولكنهم لن يغيروا هذه الحقيقة البسيطة     . هم سيرقصون، سيحتفلون وسيهتفون حتى عنان السماء      . حقيقة
  . ديمو الطابع االنساني المنكرون، مقابل جندي واحد مناالف قاتل للنساء واالطفال، ع

. على أنه ابقي طي الكتمان    .  كما أنه ال يمكن اال نمتدح بنيامين نتنياهو على أنه اخيرا اتخذ قرارا صعبا             
على أنه في نهاية االمر القلب اليهودي انتصر على العقل، البطن انتـصر علـى               . على أنه قاده بشجاعة   

فقد سار امس ضد عقيدته، ضد رواية حياته السياسية، ضد ما           .  انتصر على االيديولوجيا   الرأس، الشعور 
آخرون سيقولون بالذات من أجل عدم عقـد        . (إذ من أجل هذا يحتاج المرء الى الشجاعة       . جعله من هو  

  ). الصفقة هناك حاجة للشجاعة، ولكن هذا الجدال لم يعد يجدي نفعا
او ضعفه،  (ن نذرف دموع االنفعال ونتأثر بحصانة المجتمع االسرائيلي         بعد أ .  ولكن، وهذه لكن ضخمة   
هـذا نحـن    " القلب اليهـودي  "، يتعين علينا أن نسأل أنفسنا هل بالذات بسبب          )االمر يتعلق بزاوية النظر   

  بالذات، اليهود، نذبح ونختطف ونقتل اكثر من غيرنا؟
عارضت صـفقة تننبـاوم،     . ى حد سواء  لدى نتنياهو ولدى اولمرت عل    . شخصيا، عارضت صفقة شليت   

". ال"لصفقة قال لها ايهود اولمـرت       " نعم" غولدفاسر، بنيامين نتنياهو قال أمس       –عارضت صفقة ريغف    
مـساءا  . مساءا نزلت فيه اسرائيل على ركبتيها أمام حماس       . إذ في نهاية اليوم، امس كان مساء استسالم       

مساءا عقد فيه خالد    . ب تغلبت على الصالبة الالزمة في حينا      رقة القل . فشلت فيه قوة الصمود االسرائيلية    
مساءا قال لي فيه مسؤول فلسطيني      . مشعل، احمد الجعبري واسماعيل هنية مهرجانات النصر وعن حق        

مساءا تآكل فيه الردع االسرائيلي حتـى       ". ما العمل، انتم ال تفهمون اال لغة القوة       "هاتفيا، بصوت مخنوق    
مـساءا ولـد    . ا حصل في الهروب من لبنان وفي الخروج احادي الجانب من غزة           بالضبط مثلم . سحق

ورجاءا، ال تحاولوا بيعنا استنتاجات لجنة شمغار التي تقول انه من المـرة التاليـة،               (االختطافات التالية   
  ).هم سيختطفون. هم لن يشتروا. حاولوا أن تبيعوا هذا لحماس. سيكون الحال مختلفا
حماس تتفاخر بأنها لم تتحرك ملليمتر      (اذا لم تتغير صيغة الصفقة بشكل كبير        . آخروينبغي فحص شيء    

فلماذا انتظرنا سنتين ونصف اخرى؟ اذا كان نتنياهو في النهاية تراجع، ألم يكن من األفـضل ان                 ) واحد
تيـزت  يتراجع من البداية؟ أليس خسارة على هذا القدر الكثير من الزمن من حياة الرجل الشاب؟ فقد اج                

 ٣٠٠حرر  . حرر سجناء من شرقي القدس    . أمس كل الخطوط الحمراء، حرر سجناء عرب، اسرائيليون       
أبو مـازن تلقـى     . حرر مهندسو ارهاب الى يهودا والسامرة مباشرة      . محكومون بالمؤبدات . قاتل مقيت 

مهور الفلسطيني  حماس يمكنها ان تُري الج    . حماس يمكنها ان ترفع اآلن رأسها في الضفة       . ضربة شديدة 
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كل شاب فلسطيني سيعرف بأنه ال توجد مشكلة، وانه يمكن التوجه           . بأن طريقها، طريق االرهاب، أفضل    
وهذا قبل ان نكون قد بدأنا فـي احـصاء الـضحايا الـذين              . لقتل اليهود وفي النهاية التحرر في صفقة      

كمحفز أثبت بـأن  " الربيع العربي"يحاولون بيعنا اآلن . سيسقطون في المستقبل في أعقاب هذه التحررات   
الدليل، رغم الربيع العربي، المصريون بالذات هـم الـذين          . ما الصلة . هراء. هذه هي الفرصة االخيرة   
  .أعطوا الدفعة االخيرة

نتنيـاهو  . كان يجدر اجراء نقاش جمـاهيري     . كان يجدر عمل ذلك على نحو مختلف قليال       : وشيء أخير 
به الى الحكومة في ظلمة الليل، حين لم تكـن ألحـد الفرصـة للتفكيـر،                أبقى ذلك قريبا من صدره، جل     

. هذا من حق رئيس الوزراء    . خطف كالسيكي . ١٠٢٧للحديث، البداء الرأي، للعد حتى عشرة أو حتى         
  .وقد استخدم لهذا الغرض الرقابة العسكرية ايضا. هذا نتاجه

 على صفقة ستعيد الى الديار جندي اسـرائيلي          مساء احتفالي هو هذا المساء، بل تاريخي، مساء التوقيع        
تعالوا نأمل بأن التاريخ نفـسه      . تعالوا ال نُخرب هذا المساء أكثر مما ينبغي       . مخطوف بعد خمس سنوات   
أما على النتائج، فسنفكر    . الفرحة ستكون كاملة  . هيا، يا جلعاد، عد الى الديار     . لن يخربه أكثر مما ينبغي    

  .في مرة اخرى
  ١٢/١٠/٢٠١١معاريف 
 ١٣/١٠/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية

  
  دروس وعبر..  صفقة التبادل .٣٧٧

  سعيد الحاج. د
 لـم يعـش     - أو عربياً أو مسلماً أو حراً في العالم أجمع           -من الصعب تصور أن فرداً أو بيتاً فلسطينياً         

لسياسي لحركة  فالمؤتمر الصحافي الذي عقده السيد خالد مشعل رئيس المكتب ا         . مساء أمس فرحة عارمة   
بعد خمس سنوات وأكثـر مـن الـصبر والمجاهـدة     : حماس حمل البشرى للماليين   -المقاومة اإلسالمية 

والصمود في المفاوضات، أخيراً تتكلل الجهود بالنجاح وأصبحت صفقة تبادل األسرى علـى وشـك أن                
  .ترى النور

وبرداً وسالماً على   " عب إسرائيل ش"المفاجأة نزل كالصاعقة على الدوائر الصهيونية وما يسمى ب        -الخبر
فـي غالبيـة    (أهالي األسرى والشعب الفلسطيني بمختلف أطيافه، خاصة بعد أن اتضح أن الصفقة تمت              

وفق الشروط التي وضعتها المقاومة منذ البداية ورفضها الصهاينة، قب أن يذعنوا لها في نهاية               ) بنودها
  .المطاف

كانت تشير وبقوة إلـى     ) وتلك التي بدأت ترشح في وسائل اإلعالم      (التفاصيل القليلة التي أوردها مشعل      
يحسب لحركة حمـاس    . أننا أمام صفقة متميزة ومختلفة عما سبقها، محملة بالعناوين واألسرار والمعاني          

وفريقها المفاوض الرمزية المغرقة وعميقة المعاني التي تمت في سياقها الصفقة، بما يرفع بالتأكيد مـن                
تقضي باإلفراج عن   ) في حال تمت إن شاء اهللا     (فالصفقة  . نهجها المقاوم ومبادئها الوطنية   أسهم حماس و  

كل األسيرات، وكل األسرى المرضى والمتقدمين في السن، وتشمل أسرى من كل الفصائل، ومن كـل                
بعد ال( إضافة إلى الجوالن     ١٩٤٨مناطق تواجد الشعب الفلسطيني بما فيها القدس واألراضي المحتلة عام           

بما يؤكد على وحدة الشعب الفلسطيني أينما كان وتوحده مع عمقه العربي، إضافة إلـى معظـم               ) العربي
  .أصحاب المؤبدات واألحكام العالية الذين كانوا دائماً مرفوضين من قبل الصهاينة رفضاً باتاً
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ي التي ال يجـب أن      الحدث والظهور اإلعالمي الموفق للسيد خالد مشعل حمال العديد من المعان          -الصفقة
  :نذكر منها. تمر سريعاً دون التركيز عليها واإلستفادة منها، بل والبناء عليها فلسطينياً وعربياً

أكدت الصفقةُ  األولويةَ  المركزية التي تحتلها قضية األسرى بالنسبة للـشعب الفلـسطيني بكافـة                 : أوالً
 ذلك تلك القضية مـا تـستحقه مـن اهتمـام            توجهاته، وأظهرت أن المقاومة وقيادتها تعطي في موازاة       

  .وتركيز، متوجة ذلك بالعهد والقسم لمن لم تشمله هذه الصفقة بتحرر قادم
أثبتت الصفقة عملياً وبما ال يدع مجاالً للشك أو عذراً بالجهل لدى أحد، أن المقاومة ترجع األسرى                 : ثانياً

سـيما وأنهـا    . يؤدي في نهايته إلى الحريـة     إلى ذويهم، وأن خطف الجنود الصهاينة هو الطريق الذين          
  .الصفقة االولى التي تتم بعد أسر جنود صهاينة واحتجازهم داخل األراضي الفلسطينية

كما أثبتت أن الصمود في المفاوضات والثبات على المبادئ يجبر المحتل على الرضوخ لـشروط               : ثالثاً
فالزعمـاء الـصهاينة رددوا     . ا في المفاوضات  المقاومة، خاصة عند التحلي بأوراق القوة وعدم تحييده       

، "اإلرهابيين"بالدماء الصهيونية، وانهم لن يفاوضوا      " الملوثة أيديهم "مراراً وتكراراً أنهم لن يقبلوا بخروج       
  .ولكنهم في النهاية رضخوا صاغرين

المزيد من الجنـود    وهذا األمر يفتح الباب واسعاً للفصائل الفلسطينية كي تتنافس وتنسق فيما بينها ألسر              
لتحرير باقي األسرى بعد أن تحطمت الءات الصهاينة العديـدة علـى صـخرة الـصمود التفاوضـي                  

  .الفلسطيني
أكدت حماس في شروط بنود صفقة التبادل حرصها على الكل الفلسطيني وعلى وحـدة الـشعب                : رابعاً

ين كانوا خطاً أحمر صـهيونياً      ، الذ ٤٨الفلسطيني في كل مناطق تواجده، بما في ذلك القدس وأراضي ال          
  ".وحدة الوطن والشعب"كسرته إرادة الصمود لدى المفاوض الفلسطيني، معبرة عملياً عما أسماه مشعل 

والمبالغات اإلعالمية المعتادين عليها فلـسطينياً وعربيـاً، ولـم          " العنتريات"ابتعدت حماس عن    : خامساً
" أبو الوليد " إنجازاً لكل الشعب الفلسطيني، حيث حرص        تحرص على تجيير اإلنجاز فصائلياً بل اعتبرته      

 لفظـاً   -، بينما غابت أو كادت تغيب حركة حماس         "قيادة المقاومة "و" اإلنجاز الوطني "على ترديد صيغة    
إلى ذلك فقد كانت الرزانة ورابطة الجأش التي ظهر فيهما قائد حماس            .  عن المؤتمر الصحافي   -واسماً  

  .  ألن الصفقة لم تشمل جميع األسرى في السجون" سعادة ممزوجة باأللم"اً من تنبئان بما كان متوقع
المتبدد عدم وجود حدود إلبداعات المقاومة عسكرياً، أبانت الصفقة         " عملية الوهم "بعد أن كشفت    : سادساً

فالـصهاينة لـم    . عن إنجاز استخباراتي وعمالتي غير مسبوق في صراع األدمغة مع العدو الصهيوني           
تطيعوا الحصول على جنديهم األسير بالحرب وال وصلتهم أي معلومة عنه خالل خمس سنوات مـن                يس

األسر، رغم ضيق مساحة القطاع الجغرافية، إضافة لصبر وسرية وطول نفس المفاوضين الفلسطينيين،             
  .مما أدى بالصهاينة في النهاية إلى االستسالم لشروط المقاومة

. ية اإليجابي على القضية الفلسطينية وصمود شعبها والسلبي على دولة الكيان          تأثير الثورات العرب  : سابعاً
نفسه قال أن الصفقة تمت ألنها كانت آخر فرصة ربما لن تتاح ثانية، في ظل التغيـرات التـي             " نتنياهو"

وأشارت التسريبات اإلعالمية أن رئيس جهاز الشاباك هو من نصح رئـيس وزرائـه              . تشهدها المنطقة 
  .خوفاً من فوات الفرصة إلى غير رجعة، في ظل الربيع العربي وثبات المفاوضين على شروطهمبذلك، 
التوقيت العجيب إلتمام الصفقة، متزامنة مع الربيع العربي المتدحرج في الـبالد            : وربما هو األهم  : ثامناً

ـ  )أكتوبر(العربية واحداً تلو اآلخر، وانتصار العائر من رمضان    ع حـرب األمعـاء   ، واألهم تزامنـه م
هذا التوقيت أراه ربانيـاً بكـل       . الخاوية التي يخوضها األسرى األبطال في سجون اإلحتالل الصهيوني        
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وال يفوتنا اإلشارة   . المقاييس وخارجاً عن إطار التخطيط والترتيب، ولذلك فهو مفرح ومبشر في آنٍ  معاً             
ألسرى في إضرابهم المفتوح عن الطعـام   إلى تأكيد حماس على أن هذه الصفقة ليست بديالً عن صراع ا           

  .وليست حالً له
هي مرحلة جديدة بميادئ وإشارات جديدة نالاها تلوح في األفق، تحتم على الفصائل الفلسطينية والمحيط               
العربي إعادة التقييم، للخروج برؤية موحدة وبرنامج عملي واحد للنهوض بالقضية الفلسطينية، خاصـة              

 والفشل الذريع الذي منيت به عملية التسوية، وكلنا أمل أن تجد هذه النـداءات               في ظل التعنت الصهيوني   
  .التي اطلقها مشعل ونطلقها معه آذاناً صاغية لدى قيادات العمل الوطني والسلطة الفلسطينية
١٢/١٠/٢٠١١  

  
  الخاسرون والرابحون من صفقة شاليط .٣٧٨

   العربيرأي القدس
ودة، فإن غلعاد شاليط الجندي االسرائيلي األسـير سيـصل الـى            اذا سارت االمور وفق االتفاقات المعق     

 اسير فلـسطيني،    ٥٠٠القاهرة يوم الثالثاء المقبل، وسيصل في الوقت نفسه ولكن بطريق آخر، حوالي             
من مختلف الفصائل الفلسطينية، سيتم االفراج عنهم بمقتضى صفقة تبادل االسرى بين حركـة حمـاس                

  .ة مصريةوالحكومة االسرائيلية بوساط
ال نعرف من أين سيأتي شاليط، ومن سيكون في صحبته، وكيف ستتم عملية التبـادل، وال نـستطيع ان                   
نتكهن ما اذا كان بنيامين نتنياهو او وزير دفاعه ايهود باراك سيكونان في حفل التبادل في القاهرة، ولكن                  

  .نما نعرفه ان هناك منتصرين وهناك ايضا مهزومين، وعاتبين أو غاضبي
ستكون حتماً على رأس المنتصرين النها افرجت عن ألف أسير مقابل اسرائيلي واحـد،              ' حماس'حركة  

وبعد خمس سنوات من مقاومة الضغوط االسرائيلية بلغت ذروتها في احتالل قطاع غزة، فقـد اعادتهـا                 
زات الـسياسية   الصفقة الى واجهة االحداث بعد أشهر من البقاء في ظل ثورات الربيع العربي، واالنجـا              

التي حققها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتمثلت في تحدي االدارة االمريكية والذهاب الـى مجلـس                
االمن الدولي لطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في االمم المتحدة، وهي انجازات رفعت مـن حجـم                 

  .ي في الجمعية العامةشعبيته في اوساط قطاع عريض من الشعب الفلسطيني، خاصة بعد خطابه القو
بنيامين نتنياهو سيكون من ابرز الكاسبين من هذه الصفقة، فقد جاءت في وقت يعاني فيه من عـزلتين،                  
احداهما داخلية واألخرى دولية، وسيتباهى امام االسرائيليين بانه اوفى بوعده في االفراج عن شاليط وهو               

  .ئل متعددةالسابقة عبر طرق ووسا' كاديما'ما فشلت فيه حكومة 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيشعر بعدم االرتياح حتماً، الن هذه الصفقة ستسرق االضـواء مـن                

الى الواجهة مجدداً، واالهم من كل ذلك سـتؤدي الـى           ' حماس'انجازه السياسي االخير، وستدفع بحركة      
ة وتركز على ابرز عيوبها     تعزيز عالقاتها مع مصر الثورة، ولهذا سمعنا أصواتا تشكك في اهمية الصفق           

اكثر من مرة بانها لن تقبل باي صـفقة تبـادل           ' حماس'مثل عدم االفراج عن القادة الكبار، حيث وعدت         
  .اسرى دون ان تشمل مروان البرغوثي واحمد سعدات وعبداهللا البرغوثي وغيرهم

ية اصـرت علـى     حركة حماس بررت عدم شمل الصفقة لهؤالء القادة بالقول ان الحكومـة االسـرائيل             
استثنائهم النها ال تريد ان يكون انتصارها، اي الحركة، كبيرا، وهذا في تقديرنا تبرير ليس قويا، عالوة                 
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على كونه ليس مقنعا، الن الحركة التي انتظرت خمس سنوات تستطيع انتظار بضعة اسابيع او اشـهر                 
  .ف للغاية داخلياً وخارجياًريثما تتمكن من فرض شروطها، خاصة ان حكومة نتنياهو في وضع ضعي

، النها نتيجة عملية تفاوضية شـاقة       'حماس'من الطبيعي ان ال تكون الصفقة كاملة وتحقق جميع شروط           
ولعب اوراق الضغط بطريقة فاعلـة،      ' اخذ وعطاء 'تضمنت مساومات عديدة، وفي هذه الحالة، ال بد من          

ر اقناعاً حول قبولهـا بـشرطين اسـرائيليين         مطالبة بتقديم توضيحات اكث   ' حماس'ولكن ما زالت حركة     
اساسيين، االول هو الموافقة على ابعاد بعض االسرى لسنوات في المنافي العربية او االوروبية، وهـي                
التي طالما انتقدت السلطة والرئيس الراحل ياسر عرفات النه سجل هذه السابقة اثناء موافقته على ابعـاد              

  .فهو استبعاد القائدين البرغوثي وسعدات من قائمة المفرج عنهمبعض االسرى، اما الشرط الثاني 
السؤال االكبر الذي ستكون االجابة عليه موضع اهتمام الجميع هو عن مكان احتجـاز شـاليط طـوال                  
السنوات الخمس الماضية، وما اذا كان سيأتي الى القاهرة عبر انفاق رفح او عبر المعبر، وهل سيرتدي                 

تي كان يرتديها عندما تم اسره، ام انه سيرتدي مالبس مدنية، ثم ماذا سـيقول عـن                 مالبسه العسكرية ال  
  .ظروف اعتقاله

حـزب  'و' حماس'اسرائيل كانت تقول دائماً انها كدولة ديمقراطية ال تقبل التفاوض مع ارهابيين، وتقصد              
الخير واعترفت به،   على وجه التحديد، ومن قبلهم الرئيس الراحل ياسر عرفات، وقد تفاوضت مع ا            ' اهللا

وافرجت عن الكثير من المعتقلين اللبنانيين والفلسطينيين على رأسهم عميـدهم           ' حزب اهللا 'وتفاوضت مع   
وهذا انتصار لحركة   . مرغمة' حماس'سمير قنطار، وها هي تضطر وبرئاسة نتنياهو للتفاوض مع حركة           

ة ان تفرح وتحتفل وكذلك ابناء الـشعب        ولهذا من حق الحرك   . مثلما هو انتصار لمفهوم المقاومة    ' حماس'
  .الفلسطيني، وهذا الفرح ال يجب ان يتأثر بانتقادات البعض التي تضخم بعض النواقص في هذه الصفقة
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