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 زياد أبو عين ضربًا بأعقاب بنادق وغاز جنود االحتاللالوزير استشهاد  .1
مندوبو "األيام"، وكاالت: ارتكبت قوات االحتالل اإلسرائيلي جريمة جديدة، أمس، ذهب ضحيتها 

 33واالستيطان" الوزير زياد أبو عين )عضو المجلس الثوري لحركة فتح، رئيس هيئة "شؤون الجدار 
عاما(، بعدما قام عدد من جنود االحتالل باالعتداء عليه بالضرب بأعقاب بنادقهم وبقنابل الغاز 
المسيل للدموع، خالل مشاركته في مسيرة سلمية لزراعة أشتال الزيتون قرب قرية "ترمسعيا" شمال رام 

 هللا.
مباشر بالضرب، باستخدام أعقاب البنادق، وترك ملقى على وقضى أبو عين، بعدما تعرض العتداء 

دقيقة، دون أن يتاح تقديم العالج له، نتيجة رفض جنود االحتالل السماح ألحد  10األرض نحو 
 خاصة طواقم إسعاف من االقتراب منه، كما أكد عدد من شهود العيان.

عين في الفعالية، أن الشهيد تعرض وروى كمال أبو صفاقة المدير في الهيئة، الذي كان برفقة أبو 
على مرأى من الضابط المسؤول عنه، الذي لم يحرك  إسرائيليلضرب بعقب بندقية من قبل جندي 

 ساكنا.
وأوضح أبو صفاقة في حديث لصحافيين، أن الضابط خاطب أبو عين قائال "زياد نحن نعرفك جيدا، 

و زراعة أشتال زيتون، بالتالي فإننا نريد إنجاز وال نريد أن تتفاعل األزمة، فرددت عليه بأن هدفنا ه
 هذه المهمة، أما أبو عين فقال: أنتم المعتدون وهذه أرضنا، وقد جئنا إلى أرض فلسطينية بامتياز".

واستدرك: قام أحد المجندين باالعتداء على أبو عين بعقب بندقية، بينما تم اعتقال عدد من 
طار نشاط سلمي لزراعة األشتال في موقع يتهدده االستيطان المشاركين بالمسيرة، التي جاءت في إ

 قرب ترمسعيا.
وأضاف: توجهنا إلى الموقع قرابة الساعة التاسعة والنصف صباحا، ففوجئنا بعدد كبير من جنود 
االحتالل المتمركزين في المكان، ولم نكن نحمل سوى األعالم الفلسطينية، وبرفقتنا عدد من 

 عالوة على حشد من أهالي ترمسعيا وقرية المغير المجاورة. المتضامنين األجانب،
إلى قنابل الغاز  إضافةوقال: تم االعتداء على أبو عين بشكل مباشر بعقب بندقية على الصدر، 

 بإغماء. إصابتهوالصوت، ما أدى إلى 
، مؤكدا اإلسرائيليةوأدان رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون األسرى والمحررين أمين شومان، الجريمة 

 أن جنود االحتالل تركوا أبو عين ممددا على األرض فترة من الزمن، ولم يسمحوا له بتلقي العالج.
دقيقة،  10وأضاف شومان، وكان بدوره في الموقع في ترمسعيا: منع أبو عين من تلقي العالج لنحو 

 بالتالي فإن ما حدث يعتبر أمرا مقصودا.
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، إسعافهو عين وهو ملقى على األرض، وعدد من األفراد يحاولون وكانت بثت مقاطع "فيديو" ألب
 بينما وقف جنود االحتالل غير مبالين حيال مصيره.

وندد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول، بالجريمة، مضيفا "كنا سويا في الموقع، 
ى أشتال الزيتون". وتابع: والغريب أنه لم يكن هناك شيء إذ كانت مسيرة سلمية، ولم نكن نحمل سو 

كان هناك استهداف مباشر للشهيد أبو عين، حيث أطلقت عليه قنبلة غاز بشكل مباشر، وتعرض 
العتداء بأعقاب البنادق، وحينما سقط على األرض، احتجزه الجنود خلفهم لمنع طاقم اإلسعاف من 

 الوصول إليه.
"رئيس هيئة االستيطان  أنبي لوكالة فرانس برس واكد الدكتور احمد البيتاوي مدير مجمع رام هللا الط

عين استشهد نتيجة تعرضه للضرب على صدره ونتيجة للغاز المسيل للدموع"، مشددا على  أبوزياد 
 عين هو الطب العدلي". أبو"ما يؤكد سبب استشهاد  أن

التنفس  عضالت إصابةعين استشهد بعد  أبو أن األوليةوقال البيتاوي" نتيجة الفحص السريري، 
 %00" أن وأضافاستشهاده".  إلى تأدبحالة من االختناق  إصابته إلى أدىالذي  األمرباالرتخاء 

 سبب الوفاة هو الغاز المسيل للدموع". أن إلىتشير  األوليةمن التقديرات 
بالصدر، وادخل  إصابتهالمستشفى في حالة الخطر الشديد، نتيجة  إلىعين وصل  أبو" أنواكد 

 اية المكثفة، وبعد دقائق استشهد".غرفة العن
عين مصاب وهو في طريقه إلى المشفى.  أبوعين، علم بان  أبووقال البيتاوي، وهو جار الشهيد 

 ويؤكد البيتاوي، بان أبو عين لم يكن لديه سجل طبي سابق، وانه كان يتمتع بصحة جيدة.
 

 األخيرةكلماته 
كاميرات التلفزيونات ان "جيش االحتالل  أمامفيين عين للصحا أبووقبيل االعتداء عليه، قال زياد 

الفلسطينية لنزرع الشجر هم يعتدون علينا  أرضنا إلىعلى شعبنا الفلسطيني. جئنا  هاباإلر يمارس 
واالحتالل ويمارس القمع على  اإلرهابمنذ وصولنا. لم يلق أحد حجرا وال قام باعتداء، هذا جيش 

 شعبنا الفلسطيني".
الغاز المسيل للدموع  اإلسرائيليةفردا من الجنود وشرطة الحدود  50يترز: أطلق نحو وقالت وكالة رو 

وقنابل الصوت باتجاه المحتجين واندلعت اشتباكات دفع خاللها أحد رجال شرطة الحدود أبو عين 
وأمسك عنقه بقوة بيد واحدة. ولم تظهر تغطية للواقعة وصور التقطتها رويترز أي رد عنيف من أبو 

 .عين
 11/11/1112األيام، رام هللا، 
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 عباس ينعى المناضل زياد أبو عين ويعلن الحداد ثالثة أيام على استشهاده .2

رام هللا: نعى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم األربعاء، رئيس هيئة مقاومة الجدار 
 واالستيطان، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، المناضل زياد أبو عين.

 يس عباس، الحداد، ثالثة أيام على استشهاد المناضل أبو عين.وأعلن الرئ
قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس إن 'كل الخيارات مفتوحة للبحث والنقاش والتطبيق وليس لدينا 

 أية حلول أخرى'.
وأضاف سيادته في مستهل اجتماع القيادة الفلسطينية، مساء اليوم األربعاء، في مقر الرئاسة بمدينة 

م هللا، أن 'ما حصل اليوم هو جريمة بكل المعاني، ال يمكن الصبر أو السكوت عليها، لذلك هذه را
 القيادة تجتمع هذه اللحظات لتقرر ما تريد'.

وتابع الرئيس إن إسرائيل ستتنصل من هذه الجريمة النكراء، من خالل عدة سيناريوهات سيخرجون 
مصاب بمرض نفسي وال يتحمل مسؤولية أعماله،  بها غدا، عقب التحقيق، منها 'أن أحد الجنود

وأحدهم مصاب بمرض عقلي وليس مسؤوال عن أعماله، وأحدهم فقد صبره بسبب أنه لم يجد الشباب 
يحملون حجارة، وأحد الجنود اآلخرين لم يستطع أن يتصور أن هؤالء الذين جاؤوا صدفة إلى هذه 

 األرض يريدون أن يزرعوها زيتونا'.
كفي.. هذه الصور يقولون صورة مركبة، والتلفزيون ركب الصور كل شيء مزور، نحن لدينا صور ت

غير مسؤولين عنه وغير مسؤولين عن قتله هذا إذا مات فقد مات بالقضاء والقدر. سنسمع هذا 
 الكالم غدا.

لكننا مصممون على استمرار المقاومة الشعبية، ومصممون على محاربة االستيطان ومصممون على 
 تمرار في كفاحنا حتى انتهاء االحتالل في أقرب فرصة ممكنة، ودون ذلك لن نقف ولن نتحمل.االس

ما حصل اليوم هو جريمة بكل المعاني ال يمكن الصبر أو السكوت عليها. لذلك هذه القيادة تجتمع 
س هذه اللحظات لتقرر ما تريد، وأقول بصراحة كل الخيارات مفتوحة للبحث والنقاش والتطبيق ولي

 لدينا أية حلول أخرى.'
 11/11/1112وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 السلطة تقرر إبقاء اجتماعاتها بحالة انعقاد دائم وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية .3

رام هللا: قررت القيادة الفلسطينية التي اجتمعت، مساء اليوم األربعاء، برئاسة الرئيس محمود عباس، 
، وذلك 11/11/1014اجتماعاتها في حال انعقاٍد دائم، على أن تستأنف اجتماعها يوم الجمعة  إبقاء
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في جنازة رسمية يشارك فيها السيد  11/11بعد مراسم تشييع الشهيد الوزير زياد أبو عين يوم غد 
 الرئيس وكافة أعضاء القيادة الفلسطينية.

 المسؤولية الكاملة عن اغتيال الشهيد زياد أبو عين.وحملت القيادة الفلسطينية الحكومة اإلسرائيلية 
واشتمل جدول األعمال عددًا من القضايا التي ستقوم القيادة الفلسطينية بمواصلة بحثها واتخاذ 

 القرارات الالزمة بشأنها يوم الجمعة، وهي:
اصمة والقدس الشرقية ع 1091عرض مشروع قرار تثبيت مبدأ إقامة دولة فلسطينية على حدود  -

قامة الدولة الفلسطينية، على مجلس األمن بشكٍل فوري.  لها مع سقٍف زمني إلنهاء االحتالل وا 
 .ICCتوقيع صكوك االنضمام لعدد من المواثيق الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية   -
ضي على األرا 1040التأكيد على اجتماع األطراف المتعاقدة السامية لمواثيق جنيف للعام  -

 الفلسطينية المحتلة )الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة(.
 مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. -
تحديد العالقة مع إسرائيل، بما يشمل وقف التنسيق األمني وتحميل إسرائيل )سلطة االحتالل(   -

 مسؤولياتها كافة.
خطوات تحقيق إنهاء االنقسام والتسريع في عملية إعادة إعمار قطاع غزة من خالل االستمرار في  -

كما تم بحث عدد من القضايا األخرى تشمل الطلب من السكرتير العام  حكومة الوفاق الوطني.
لألمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية في استشهاد الوزير زياد أبو عين، وتكثيف المقاومة الشعبية 

ية في مواجهة االستيطان والممارسات اإلجرامية اإلسرائيلية كافة، والتي تشمل مصادرة السلم
األراضي وهدم البيوت وتهجير السكان وفرض األمر الواقع على األرض، خاصًة فيما يتعلق بمدينة 

 القدس المحتلة والمسجد األقصى المبارك.
 11/11/1112وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 حكومة الوفاق الوطني: تل أبيب تتوجه نحو التصعيد لخدمة أجندة داخلية في االنتخابات .4

أن استشهاد رئيس هيئة مقاومة  (11|10أعلنت حكومة الوفاق الوطني اليوم األربعاء ) رام هللا:
ليه عين، جراء استهدافه من قبل قوات االحتالل واالعتداء ع أبوالجدار واالستيطان الوزير زياد 

 بالضرب، جريمة تأتي ضمن الجرائم التي تستهدف الفلسطينيين قيادة وشعبا.
عين  أبواستهداف قوات االحتالل للوزير  أنواعتبرت الحكومة في بيان صحفي تلقته "قدس برس"  

نحو التصعيد بحق  إسرائيل"أمر خطير للغاية، وال يمكن السكوت عنه، وعمل يدل على توجه 
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 األحزابالسياسية لبعض  األجندةنيين العزل ومقدساتهم، واستغالل ذلك لخدمة المواطنين الفلسطي
 التي ستعقد قريبا". اإلسرائيليةالمتطرفة في االنتخابات  اإلسرائيلية

11/11/1112قدس برس،   
 
 منصور لألمم المتحدة: يجب أن يكون للعالم موقف واضح من جريمة اغتيال أبو عين .5

المتحدة السفير رياض منصور، اليوم، ثالث  األممائم لدولة فلسطين لدى نيويورك: بعث المراقب الد
رسائل متطابقة لكل من األمين العام لألمم المتحدة السيد بان كي مون ورئيس مجلس األمن لهذا 
الشهر سفير تشاد، ورئيس الجمعية العامة، حول الجريمة اإلسرائيلية األخيرة بحق الشهيد الوزير زياد 

 أبو عين.
 األمموطالب منصور في رسائله مجلس األمن بتحمل مسؤولياته الممنوحة له بموجب ميثاق 

المتحدة، وأن عليه وعلى المجتمع الدولي أن يوقف إسرائيل ويمنعها من ارتكاب المزيد من الجرائم 
 بحق الشعب الفلسطيني في األرض المحتلة.

 11/11/1112وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 
 المجلس الوطني: ما تعرض له الشهيد أبو عين إرهاب دولة يجب التصدي له فوراً  .6

عمان: أكد المجلس الوطني الفلسطيني على لسان رئيسه سليم الزعنون 'أن ما تعرض له رئيس هيئة 
مقاومة الجدار واالستيطان، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، الشهيد زياد أبو عين، هو عمل 

 امتياز مارسته قوات االحتالل اإلسرائيلي بكل عنصرية'.إرهابي ب
واستنكر المجلس الوطني في بيان صحفي اليوم األربعاء، االعتداء الهمجي الذي أدى إلى 
استشهاده، مطالبا محاسبة إسرائيل على هذه الجريمة البشعة، وعلى غيرها من الجرائم التي يجب 

ل خاص أن تبادر فورا لوضع الشعب الفلسطيني تحت على المجتمع الدولي واألمم المتحدة بشك
 الحماية الدولية.

 11/11/1112وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 
 وزارة الخارجية تحمل الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية المباشرة عن جريمة اغتيال الوزير أبو عين .7

اإلسرائيلية المسؤولية المباشرة عن جريمة اغتيال  رام هللا وفا: حملت وزارة الشؤون الخارجية، الحكومة
رئيس هيئة مقاومة االستيطان والجدار، الوزير زياد أبو عين، وأكدت انها ستتابع هذه القضية في 

 المحافل الدولية.
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واعتبرت الخارجية في بيان صحفي اليوم األربعاء، أن اغتيال أبو عين في وضح النهار، وعلى 
وكاميرات اإلعالم، جريمة حرب بكل ما للكلمة من معنى، تضاف إلى سلسلة مسمع ومرأى العالم 

 الجرائم التي ترتكبها سلطات االحتالل وتمارسها بشكل يومي ضد شعبنا وقيادته وأرضه ووطنه.
 11/11/1112وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 طالب بتحرك فوري لحماية شعبناتنفيذية منظمة التحرير تنعى المناضل زياد أبو عين وت .8

نعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس هيئة مقاومة  -وفا 1014-11-10رام هللا 
 الجدار واالستيطان، عضو المجلس الثوري لحركة فتح المناضل زياد أبو عين.
شعة، ووصفتها بالعمل وأدانت اللجنة التنفيذية في بيان صحفي اليوم األربعاء، هذه الجريمة الب

البربري، محملة حكومة اليمين اإلسرائيلي المتطرف المسؤولية كاملة عن هذا العمل اإلرهابي الذي ال 
 يمكن السكوت عليه.

 11/11/1112وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 
 دوالر( مليون 17مصطفى البرغوثي: المقاطعة الدولية تكبد شركة صهيونية خسارة بو) .9

رام هللا: قال األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، إن شركة صهيونية 
 مليون دوالر، بفعل جهود المقاطعة الدولية والتحّركات الفلسطينية. 11خسرت صفقة تجارية بقيمة 

يلية، ألغت عقدا تجاريا وأوضح البرغوثي في بيان، أمس، أن حكومة والية ريو جراند دي سول البراز 
" الصهيونية، بعد موجة من االحتجاجات على دور الشركة في تمويل Elbitكبيرا مع شركة "إلِبت 

عمليات قمع الفلسطينيين، وبعد نشاط بارز قام به ناشطون وحلفاء لـ "حركة مقاطعة "إسرائيل" 
BDS.في البرازيل " 

 11/11/1112السبيل، عمان، 
 
 عريقات للقيادة الفلسطينية "ال تصّعدوا قبل الذهاب لمجلس األمن" "العربي الجديدة": .11

رام هللا _ نائلة خليل: شهدت جلسة القيادة الفلسطينية، األربعاء، للبحث في تداعيات استشهاد رئيس 
هيئة مقاومة الجدار واالستيطان الوزير، زياد أبو عين، إجماعًا حول اتخاذ خطوات عملية، باستثناء 

نة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، الذي اقترح االنتظار والتروي، وعدم أخذ عضو اللج
أي خطوات كبيرة حتى يوم االثنين القادم، الذي ستقدم فيه صيغة مشروع القرار الفلسطيني العربي 

 أمام مجلس األمن"، بحسب ما أكدت مصادر "العربي الجديد"، نقاًل عن عريقات.
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لى أن "عريقات طلب من الجميع عقد اجتماع آخر للقيادة، يوم الجمعة القادم، وأشارت المصادر إ
لتقديم صيغة القرار أمام مجلس األمن"، مؤكدًا  ديسمبركانون األول/  13واالنتظار حتى يوم االثنين 

 في الوقت ذاتها، "أهمية كل االقتراحات التي قدمت، والتي يجب التعامل معها بجدية".
ادر أن "اقتراح عريقات سواء بعقد اجتماع، يوم الجمعة، أو االنتظار وعدم أخذ قرارات واعتبرت المص

كبيرة، حتى األسبوع القادم، بمثابة تنفيس ومخرج للقيادة الفلسطينية لعدم أخذ أي قرار سياسي على 
 أي مستوى".

وزير الشؤون وعلم "العربي الجديد"، أن "حكومة االحتالل اإلسرائيلي بادرت بطلب اجتماع مع 
 المدنية، حسين الشيخ، لكن الرئيس، أبو مازن، أصدر قرارًا بوقف أي اجتماعات بين الطرفين".

وجاء طلب حكومة االحتالل لالجتماع مع الشيخ، بعدما تناقلت وسائل إعالم تصريحات عضو 
كافة مع اللجنة المركزية لحركة "فتح" اللواء، جبريل الرجوب، من وقف أشكال التنسيق األمني 

 االحتالل اإلسرائيلي.
 11/11/1112العربي الجديدة، لندن، 

 
 أبو مرزوق: االحتالل يجب أن يدفع الثمن كامال الغتياله أبو عين .11

غزة: قال الدكتور موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركـة حمـاس إن االحـتالل الصـهيوني 
كــــة "فــــتح" رئــــيس هيئــــة مقاومــــة الجــــدار يجــــب أن يــــدفع الــــثمن كــــامال جــــراء اغتيــــال القيــــادي فــــي حر 

 واالستيطان زياد أبو عين.
وقـال أبـو مـرزوق فـي تعليــق لـه علـى حسـابه علــى "فـيس بـوك" حـول اغتيــال أبـو عـين: "جريمـة نكــراء 

 يجب أن يدفع الصهاينة الثمن كامال".
فـي مربـع  وأضاف: "استشهد زياد دفاعا عن أرضـنا وزيتوننـا وحقنـا، فالتـأم الشـعب فأصـبح باستشـهاده

واحــد، متجــاوزين كــل المشــاكل الداخليــة ليواجهــوا عــدوا بربريــا، تركــوا التنــابز باأللقــاب واالتهامــات مــن 
 هنا وهناك، ليتفرغوا لهمومهم الوطنية ووحدته الوطنية".

وكشــف عــن اتصــال جــرى بينــه وبــين أبــو عــين أمــس األول لمعالجــة قضــية التمييــز، التــي تمارســها 
قة التبادل "صـفقة شـاليط" بـين الضـفة والقطـاع، مشـيرا إلـى أنـه أخبـره حينهـا السلطة بحق محرري صف

 أن مسئوليته أصبحت متعلقة بالمستوطنات والجدار. 
وأشــار إلــى أن أبــو عــين أول شخصــية فلســطينية تتقــدم بالشــهادة عنــدما تــم اعتقالــه )أبــو مــرزوق( فــي 

 م.1000الواليات المتحدة أمام المحكمة الفدرالية عام 
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ال: "حينها تعرفت عليه، فهو أول فلسطيني تسلمه أمريكـا إلـى الكيـان الصـهيوني، وتـم الحكـم عليـه وق
 م".1093بالسجن المؤبد ولم يفرج عنه إال في صفقة التبادل 

وكـــان أبـــو عـــين، قـــد استشـــهد أمـــس األربعـــاء جـــّراء اعتـــداء جنـــود االحـــتالل عليـــه بالضـــرب المباشـــر 
 ة للدموع، خالل فض فعالية سلمية في بلدة ترمسعيا شمال رام هللا.واستهدافه بقنابل الغاز المسيل

 11/11/1112المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 
 "ثوري فتح": اغتيال أبو عين يهدف لوقف الجهد النضالي لمقاومة الجدار واالستيطان .12

، عــــن ميرفــــت صــــادق رام هللا، أن حــــدة الغضــــب 11/11/1112الجزيوووورة نووووت، الدوحووووة، ذكــــرت 
طيني تصاعدت بعـد استشـهاد الـوزير الفلسـطيني زيـاد أبـو عـين، إثـر تعرضـه للضـرب مـن جنـود الفلس

 -التـي يعــد أبـو عــين مـن أبــرز قياداتهــا-إسـرائيليين قــرب رام هللا ظهـر األربعــاء، وتوعـدت حركــة فــتح 
 بأن "ال تمر جريمة اغتياله دون عقاب".

ين، إن الـوزير الراحـل تعـرض الغتيـال بقـرار وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح سلطان أبو العين
 سياسي من الحكومة اإلسرائيلية، معتبرا أن "دمه لن يمر دون عقاب".

وأضاف أبو العينين في حديث للجزيرة نت "على العدو أن يتوقـع مواجهـات سـاخنة فـي كـل األراضـي 
 فلسطينية المحتلة". الفلسطينية، ولن تنحصر هذه المواجهات في القدس دون غيرها من المناطق ال

وقــال القيــادي الفلســطيني إن استشــهاد وزيــر هيئــة شــؤون الجــدار واالســتيطان فــي الســلطة الفلســطينية 
وعضو المجلس الثوري لحركة فـتح زيـاد أبـو عـين، يعطـي الفلسـطينيين القـوة والـدفع مـن أجـل اإلسـراع 

ت الدوليـة والتوقيـع علـى ميثـاق في التوجه إلى مؤسسات المجتمع الدولي وعلـى رأسـها محكمـة الجنايـا
 روما الممهد لها. 

واتهـــم أبـــو العينـــين الحكومـــة اإلســـرائيلية باغتيـــال الـــوزير الفلســـطيني بقـــرار سياســـي مـــن أجـــل كســـب 
األصـوات فــي صــناديق انتخابــات الكنيســت القادمــة، كمـا انتقــد جنــود االحــتالل الــذين منعــوا المســعفين 

 ولية التي كان من الممكن أن تنقذ حياته. ورفاق الشهيد من تقديم اإلسعافات األ
وأوضـح أن آثــار الـركالت ظــاهرة علـى جســده، مضـيفا "إن لــم نسـتطع مقاضــاتهم فـي المحــاكم الدوليــة 
 فسنواجه الجنود على األرض ليعوا تماما أن شعبنا يئس من تقبل التعازي، وعليهم أن يدفعوا الثمن".

البرغــوثي إن اغتيــال الــوزير وهــو يــزرع شــجرة علــى  وقالــت عضــو المجلــس الثــوري لحركــة فــتح فــدوى
 أرض مهددة بالمصادرة، جريمة تستوجب تغييرا حقيقيا في المقاومة.
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وقالـــت البرغـــوثي للجزيـــرة نـــت إن استشـــهاد أبـــو عـــين يجـــب أن يعطـــي دفعـــة للمقاومـــة الشـــعبية ضـــد 
را للرسـالة التـي استشـهد االحتالل، داعية كـل الفلسـطينيين لالنخـراط فـي معركـة دحـر االحـتالل اسـتمرا

 من أجلها أبو عين وكل الشهداء من قبله، بحسب قولها.
، مـن رام هللا، أن أمانـة سـر 11/11/1112وكالة األنباء والمعلوموات الفلسوطينية )وفوا(، وأضافت 

المجلـــس الثـــوري لحركـــة فـــتح، قالـــت إن عمليـــة اغتيـــال عضـــو مجلســـها، رئـــيس هيئـــة مقاومـــة الجـــدار 
 صودة، وغايتها وقف الحيوية والجهد النضالي لمقاومة الجدار واالستيطان.واالستيطان، مق

وأكدت أمانة سر ثوري فتح، في بيان صحفي، نعت فيه المناضـل أبـو عـين، أن جريمـة االغتيـال لـن 
أبـو عـين، وأن الجهـود ستتواصـل لتصـعيد النضـال  أجلـهتوقف هذا الجهد النضالي الذي استشهد مـن 

السـلمية إلـى أقصـى مـداها، مـن أجـل إنهـاء االحـتالل وتقريـر المصـير علـى أرضـنا والمقاومة الشـعبية 
 المحتلة.

وقالت إن الشهيد البطل زياد أبو عين، قدم األمثلة الصارخة في التضحية والفـداء، والنمـاذج العظيمـة 
الهمـة  في المثابرة الوطنية، منـذ انتمائـه لحركـة فـتح وحتـى لحظـة استشـهاده، وهـو المناضـل النبيـل ذو

العالية والقيم الرفيعه، والمجتهد فـي عملـه المتـابع لشـؤون مهماتـه، ذو األطروحـات الهادفـة والمختلفـة، 
ــاد هــو الــذي اختــار رغبــة منــه فــي قيــادة هيئــة مقاومــة الجــدار، ليصــنع منهــا مكانــا نضــاليا بــارزا  وزي

 ومميزا.
عامـا  11ي اعتقـل لمـا يزيـد علـى واستذكرت أمانة السر، المحطات األساسية للمناضل أبـو عـين، الـذ

فــي ســجون االحــتالل، وهــو الــذي شــكل رمزيــة خاصــة باعتبــاره أول أســير فلســطيني تســلمه الواليــات 
بعــد عــامين مــن االعتقــال فــي أميركــا، إضــافة إلــى مواصــلته  1091المتحــدة إلــى دولــة االحــتالل عــام 

ي رابطـة محـاربي الثـورة القـدامى، أو للعمل العام ولم ينقطع عنه منذ تأسيس السلطة الوطنية، سواء فـ
اإلســهام فــي تأســيس ديــوان الرقابــة اإلداريــة والماليــة، ثــم وكــيال لــوزارة األســرى والمحــررين الــذين كــان 
همهـــم واحتيـــاجهم هـــو همـــه األول، ثـــم رئيســـا لهيئـــة مقاومـــة الجـــدار واالســـتيطان، وأبـــو عـــين األســـير 

، 1000عضوا في المجلس الثـوري لحركـة فـتح انتخب  1093المحرر في صفقة تبادل األسرى عام 
 ويعتبر من المثابرين والنشيطين فيه.

وعاهــدت أمانــة ســر المجلــس الثــوري، أبنــاء شــعبنا والشــهيد أبــو عــين، علــى مواصــلة النضــال الــوطني 
بكـل الســبل الممكنـة مــن أجــل تحقيـق غايــات نضـال عمــره الطويلــة، مؤكـدة أن هــذه الجريمـة لــن تمــر، 

 ا الثمن.وسيدفع مرتكبه
ودعت جماهير شعبنا إلى المشاركة في تشييع جثمانه الطاهر غـدا بعـد صـالة الظهـر، وفـاء وتكريمـا 

 له ولكل الشهداء، وعهدا بمواصلة المشوار الوطني في المقاومة والنضال.
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 حماس تنعي أبو عين وتدعو لوقف التنسيق األمني .13

وطالبت بوقـف التنسـيق األمنـي والمفاوضـات غزة: نعت حركة حماس القيادي في فتح زياد أبو عين، 
 مع االحتالل.

وقــــال الــــدكتور ســــامي أبــــو زهــــري، النــــاطق باســــم حمــــاس فــــي تصــــريٍح خــــاٍص لـــــ"المركز الفلســــطيني 
لإلعــالم": "تنعــي حمــاس القيــادي فــي فــتح زيــاد أبــو عــين"، داعيــًا الســلطة إلــى وقــف التنســيق األمنــي 

 نية.والمفاوضات، والمحافظة على الوحدة الوط
وأكد أن هذه الجريمة تدلل من جديد أنه "ال تعايش مع االحتالل، وضرورة حشد كل الجهـود لمواجهـة 

 االحتالل والحفاظ على الوحدة الوطنية".
 11/11/1112المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 الرشق: زياد أبو عين اغتيل عمدًا وبشكل همجي .14

زت الرشق، إن الوزير والقيادي الفلسطيني زيـاد الدوحة: قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس ع
( بفعــل همجــي متعّمــد فــي محاولــة إلخمــاد مقاومــة الجــدار 11-10أبــو عــين استشــهد اليــوم األربعــاء )

 واالستيطان، مشددًا على أن المقاومة ستبقى حّية حتى تحطيم الجدار ودحر االحتالل.
قيــادي الفلســطيني زيــاد أبــو عــين نشــرها علــى وأكــد الرشــق، فــي تصــريحات لــه تعليقــًا علــى استشــهاد ال

صفحته الرسمية على موقع التواصل االجتماعي "فيس بـوك" علـى أن شـهيد المقاومـة الشـعبية الـوزير 
زياد أبـو عـين اغتالتـه يـدج اإلجـرام الصـهيوني اليـوم ليبقـى شـاهدًا علـى أنت "طريـق التحريـر مقاومـة ودمج 

يـال الـوزير زيـاد أبـو عـين لـم يبـق أمـام مـن وصـفهم بــ"الالهثين ورأى الرشـق أن اغت شهيد"، وفق قوله.
وراء ســراب المفاوضــات" إال العــودة إلــى خيــار الشــعب المنــتفض وتعزيــز صــموده فــي مقاومتــه حتــى 

وقال: "رحم هللا الشهيد الوزير زياد أبو عين، رحـل وهـو يقـاوم دفاعـًا عـن أرضـه بلغـة يفهمهـا  النصر.
 يتعّمق، فهل تجفهم لغة الشهيد ويثأر له؟!".العدو وال يريد صداها أن 

 11/11/1112المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 
 األحمد: مصر بحاجة إلى بعض الوقت لتهيئة أجواء المفاوضات .15

ــــي  ــــيس وفــــد فلســــطين ف ــــتح" عــــزام األحمــــد رئ ــــة لحركــــة "ف ــــة المركزي ــــن عضــــو اللجن )ا .ف .ب(: أعل
ر طلبت مزيدًا من الوقت لتهيئة األجواء لعقد الجولة المفاوضات غير المباشرة مع "إسرائيل"، أن مص

 الجديدة من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق تهدئة دائم بقطاع غزة .
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وقــال األحمــد، قبــل مغادرتــه القــاهرة علــى رأس وفــد متوجهــًا إلــى األردن فــي طريــق عودتــه إلــى رام هللا 
ؤولين المصـريين عـن ملـف المفاوضـات بعد زيارة لمصر استغرقت خمسة أيام، "التقيت مع كبار المس

وتبــــين أن الجانــــب المصــــري مــــازال بحاجــــة إلــــى مزيــــد مــــن الوقــــت لتهيئــــة األجــــواء لعقــــد مثــــل هــــذه 
المفاوضات، وتأمين نجاحها بما يحقق المصالح الفلسطينية وخاصـة فـي قطـاع غـزة، سـواء كـان ذلـك 

 ي شمال سيناء" .بتأمين موافقة الجانب "اإلسرائيلي" أو توفر الشروط األمنية ف
وأضــاف أنــه بحــث خــالل زيارتــه تطــورات األوضــاع علــى الســاحة الفلســطينية خاصــة فــي قطــاع غــزة، 
ومسيرة إعادة اإلعمار وسبل تذليل الصـعوبات التـي تقـف أمـام اإلسـراع بهـا، وذلـك مـن أجـل التخفيـف 

ون فتح كافة المعـابر من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومناقشة إزالة العقبات التي تحول د
 بما فيها معبر رفح الحدودي.

وأشـــار إلـــى أن المســـؤولين المصـــريين أكـــدوا خـــالل االجتمـــاع أن العمليـــات العســـكرية التـــي يقـــوم بهـــا 
الجيش المصري في شمال سيناء وعلى الحدود مع قطاع غزة هي العـائق األساسـي الـذي يحـول دون 

العناصر التـي تقـوم باعتـداءات علـى الجـيش المصـري إعادة فتح المعبر بشكل طبيعي، ولجوء بعض 
 إلى غزة.

مــن جهتــه، دعــا عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة "فــتح" ومفوضــها العــام للعالقــات الدوليــة نبيــل شــعث، 
البرلمان األوروبي إلى االعتراف بدولـة فلسـطين والضـغط علـى "إسـرائيل" مـن أجـل إحـالل السـالم فـي 

 المنطقة.
يـارة يقـوم بهـا إلـى بروكسـل إلجـراء محادثـات مـع الكتـل السياسـية بالبرلمـان وقال شـعث علـى هـامش ز 

البلجيكي وبرلمانيين بلجيكيين قبيل تصويت البرلمان األوروبي األسبوع المقبل على االعتراف بالدولة 
الفلســطينية، إن "الســبب المباشــر لزيــارتي هــو الحصــول علــى االعتــراف بدولــة فلســطين"، وأضــاف أن 

ر المباشر هو البناء على عالقاتنا والضغط لجعل "اإلسرائيليين" يخرجـون مـن دولتنـا حتـى "السبب غي
يمكننا إحراز السالم بين دولتينا الحرتين والمستقلتين والمتسـاويتين والحصـول علـى حقـوق شـعبنا دون 

 اللجوء للعنف". 
 11/11/1112الخليج، الشارقة، 

 
 سرى "الجهاد"االحتالل يعزل أعضاء الهيئة القيادية أل .16

رام هللا: أقــدمت إدارة "مصــلحة الســجون" الصــهيونية علــى عــزل أعضــاء الهيئــة القياديــة العليــا ألســرى 
حركة الجهاد اإلسـالمي فـي محاولـة لكسـر اإلضـراب عـن الطعـام الـذي يخوضـه األسـرى تضـامنًا مـع 

 األسير نهار السعدي، وفق مصادر مقربة ومطلعة.
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الجهــاد اإلســالمي فــي ســجون االحــتالل، أعلنــوا إضــرابًا مفتوحــا عــن وكــان ســبعون أســيرًا مــن حركــة 
 الطعام، للمطالبة بإنهاء عزل األسير نهار السعدي.

(، 11-10ودعت الهيئة القيادية العليا ألسرى الجهاد، في بيـان صـحفي صـدر عنهـا اليـوم األربعـاء )
 يًا. الكل الوطني الفلسطيني إلى دعم اإلضراب سياسيًا وا عالميًا وتعبو 

وطالبـت الشــعب الفلسـطيني بتصــعيد المواجهــة مـع االحــتالل فــي كـل المحــاور وصــواًل إلـى أكبــر جهــد 
 جماهيري لنصرة المضربين.

كما طالبت الهيئة وسائل اإلعـالم بكـل مكوناتهـا وألوانهـا بـإبراز قضـية المضـربين والمعـزولين فـي كـل 
 المحافل باعتبارها قضية إنسانية نضالية بامتياز.

 11/11/1112ركز الفلسطيني لإلعالم، الم
 
 "الشعبية": الرد على استشهاد أبو عين بتصعيد المقاومة .17

نعـــت "الجبهـــة الشـــعبية لتحريـــر فلســـطين" القيـــادي الفلســـطيني زيـــاد أبـــو عـــين عضـــو المجلـــس الثـــوري 
ء، ان لحركة "فتح" ورئيس هيئة "مقاومـة الجـدار". واعتبـرت "الشـعبية" فـي بيـان صـحفي، اليـوم األربعـا

 الرد على استشهاد القائد أبو عين يكون "بتصعيد المقاومة بمختلف أشكالها".
طـالق العنـان  ودعت أن يكـون قـرار السـلطة بوقـف التنسـيق األمنـي "هـو قـرار نهـائي وال رجعـة فيـه، وا 

 لجماهير شعبنا وقواه المكافحة لممارسة الفعل الثوري في كل ساحات المدن الفلسطينية".
 11/11/1112الين،  فلسطين أون

 
 "الديموقراطية" لتصعيد المقاومة الشعبية ضد االحتالل  .18

العوامـل الموضـوعية »أكد نائب األمين العام للجبهـة الديموقراطيـة لتحريـر فلسـطين، فهـد سـليمان، أن 
 «.باتت جاهزة إلطالق المقاومة الشعبية ضد االحتالل اإلسرائيلي

لعودة إلـى المفاوضـات السـابقة، بالصـيغة األميركيـة اإلسـرائيلية، وقال في لقاء مع كوادر الجبهة، إن ا
اسـتراتيجية »انتحار سياسـي، ألنـه يضـعف حالـة النهـوض المتصـاعدة للشـعب الفلسـطيني، داعيـًا إلـى 

نضالية جديدة تقوم على الجمع بين العمل السياسي والديبلوماسي والنضال في الميدان، بما يقود إلى 
 «.ةانتفاضة شعبية شامل

دانة كل ما من شأنه تعكير مسيرة االستقرار، داعيًا  وأكد سليمان الحرص على أمن لبنان واستقراره، وا 
 إلى تحسين األوضاع في المخيمات.

 11/11/1112المستقبل، بيروت، 
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 التنسيق األمني ردًا على اغتيال "أبو عين" "المقاومة الشعبية" تدعو لتفعيل االنتفاضة ووقف .19

على  تفعيل االنتفاضة في الضفة الغربية "للرد جان المقاومة الشعبية" في فلسطين، إلى"ل غزة: دعت
جرائم االحتالل والتوحد خلف مشروع المقاومة، ردا على اغتيال القيادي الوزير زياد أبو عين رئيس 

عليه االحتالل  (، إثر اعتداء قوات11|10صباح اليوم األربعاء ) مكافحة الجدار واالستيطان، هيئة
 خالل مسيرة شعبية ضد االستيطان في بلدة ترمسعيا شمال رام هللا.

التنسيق  السلطة الفلسطينية إلى وقف  لجنة الجنوب في الخليل" –ودعت "هيئة المقاومة الشعبية 
 األمني مع االحتالل "والنتفاضة عارمة ردًا على جريمة االحتالل بقتل زياد ابو عين في رام هللا".

11/11/1112قدس برس،   
 
 ممثل حماس في لبنان يعزي باستشهاد زياد أبو عين .21

بيروت: أجرى ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة اتصااًل هاتفيـًا بـأمين سـر حركـة فـتح ومنظمـة 
التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العرادات وقدم له التعازي باستشهاد القائد زياد أبو عين رئيس 

 ن وعضو المجلس الثوري لحركة فتح.ر واالستيطاهيئة مقاومة الجدا
وأكد بركة أن الشهيد أبو عين هو شهيد الشعب الفلسطيني بكل فصائله وقواه السياسية، وحمـل العـدو 
الصـــهيوني المســـؤولية الكاملـــة عـــن هـــذه الجريمـــة، ودعـــا إلـــى محاكمـــة قـــادة العـــدو الصـــهيوني الـــذين 

  الفلسطيني. يرتكبون المجازر والقتل بحق أبناء الشعب
وشدد بركة على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة االحتالل الصـهيوني ومواصـلة المقاومـة حتـى تحقيـق 

 أهداف شعبنا بالتحرير والعودة.
 11/11/1112المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 من عناصرها 31حماس تتهم أمن السلطة باعتقال واستدعاء  .21

ــــــت حركــــــة حمــــــاس، إن أجهــــــزة أمــــــن الســــــلطة ا لفلســــــطينية صــــــّعدت مــــــن حمــــــالت االعتقــــــاالت قال
واالسـتدعاءات السياسـية بحــق عناصـر الحركـة فــي مختلـف محافظـات الضــفة الغربيـة المحتلـة، حيــث 

 آخرين، في وقت واصلت فيه اعتقال العشرات في سجونها. 13منهم فيما استدعت  19اعتقلت 
 11/11/1112فلسطين أون الين، 
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 البطولية التي نفذها كوماندوس القسام  فيديو جديد عن "عملية زيكيم" .22
-9حصلت وكالة مجد اإلخبارية على مشاهد لعملية زيكيم البطولية التي نفذتها كتائب القسام بتاريخ 

 خالل العدوان اإلسرائيلي على غزة. 1-1014
وتظهــر المشــاهد الحصــرية التــي حصــلت عليهــا وكالــة مجــد اإلخباريــة مشــاهد منوعــة لعناصــر كتائــب 

 ام أثناء اقتحام موقع زيكيم ومالحقة دبابة إسرائيلية وتفجير عبوة ناسفة فيها.القس
 كما تظهر المشاهد لحظة استهداف الزوارق اإلسرائيلية والمدفعية للمجموعة المنفذة للعملية.

وتعتبر هذه المشاهد جزءًا من فيديو طويل تـداولت وكـاالت األنبـاء فـي اآلونـة األخيـرة انـه سـيتم نشـره 
يبـــًا. وتنـــوه وكالـــة مجـــد اإلخباريـــة إلـــى أنهـــا تعـــرض الفيـــديو كمـــا وصـــلها مـــن المصـــادر دون العلـــم قر 

 بتفاصيل المشاهد الكاملة أو المقتطعة من أصل هذا الفيديو.
 11/11/1112المجد األمني، 

 
 نتنياهو ينجح بإدخال تعديالت على دستور الليكود لتسهيل إعادة انتخابه .23

إسرائيل بنيامين نتنياهو، نجاحا خالل اجتماع اللجنة المركزية لحزب  : حقق رئيس حكومة49عرب 
الليكود الذي يتزعمه، بإدخال تعديالت على دستور الحزب تزيد بشكل كبير من فرص إعادة انتخابه 

 رئيسا للحزب ومرشحه لرئاسة الحكومة المقبلة.
مركزية لليكود صادقت على تقديم ووفقا للنتائج التي أعلنت منتصف الليلة الماضية، فإن اللجنة ال

كانون األول الحالي، األمر الذي يزيد من احتماالت إعادة  51موعد انتخاب رئيس الحزب إلى يوم 
انتخاب نتنياهو ومنع إمكانية عودة وزير الداخلية السابق جدعون ساعر، إلى الحياة السياسية 

نين في قائمة مرشحي الحزب ومنافسة نتنياهو على رئاسة الحزب. كذلك تقرر تحصين مكا
النتخابات الكنيست ليحتلهما شخصان يقرر هويتهما نتنياهو، كما تمت المصادقة على طريقة 

 االنتخابات بموجب اقتراح نتنياهو.
من أعضاء اللجنة المركزية لليكود أيدوا مقترحات تعديل الدستور التي  %93ووفقا للنتائج فإن 

. كذلك أقرت اللجنة المركزية إجراء انتخاب قائمة الحزب %53طرحها نتنياهو فيما عارضها 
 للكنيست في اليوم نفسه الذي سيجري فيه انتخاب رئيس الحزب. 

 11/11/1112، 28عرب 
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 يعلون يأسف لوفاة أبو عين: التنسيق األمني مستمر .24
ل إن ، أن وزير جيش االحتالل اإلسرائيلي موشي يعلون قا11/11/1112السبيل، عّمان، ذكرت 

 التنسيق األمني مستمر، وأنه "مصلحة للطرفين".
وقال يعلون في حديث نقلته صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية هذا المساء إن "إسرائيل عرضت على 
السلطة الفلسطينية إجراء تحقيق مشترك بخصوص ما حصل، إضافة الشتراك طبيب تشريح 

 إسرائيلي في عملية تشريح جثة الوزير أبو عين.
ن جهٍة أخرى، نفى ضابط إسرائيلي كبير صحة األنباء التي تحدثت عن وقف السلطة الفلسطينية م

التنسيق األمني مع "إسرائيل". وقال الضابط في حديث للقناة العبرية الثانية إن "التنسيق األمني 
 يجري حتى اآلن على ما يرام، وال توجد مالمح لوقفه حتى هذه اللحظة".

فاة أبو عين جاءت بسبب عدم تحمله إلطالق قنابل الغاز والقنابل الصوتية ما وتوقع أن "تكون و 
 تسبب بإصابته بجلطة أدت لوفاته". على حد تعبيره.

، عن أمجد سمحان، أن يعلون أعرب عن "أسفه" لوفاة 11/11/1112السفير، بيروت، وأضافت 
يعلون، في بيان، أن "قوات  المسؤول أبو عين، قائاًل إنه "يجري التحقيق في الحادث". وأضاف

 الدفاع اإلسرائيلي تحقق في الحادث الذي توفي فيه زياد أبو عين.. ونأسف لوفاته".
 
 يعلون: إدارة أوباما تكبلنا في االستيطان لكنها غير باقية إلى األبد .25

نظير مجلي: نشرت إذاعة الجيش اإلسرائيلي تسجيال لكلمة ألقاها وزير الدفاع موشي  -تل أبيب 
يعلون أمام طالب مدرسة دينية في مستوطنة "غوش عتسيون"، انتقد فيها إدارة الرئيس األميركي 
باراك أوباما، واتهمها بأنها تعطل البناء في المستوطنات، وقال في الكلمة التي سربت من لقائه 

ء، لكن بالطالب، ردا على سؤال وجهه أحدهم حول تجميد االستيطان، إن "إدارة أوباما تعيق البنا
 اطمئنوا.. إنها غير باقية إلى األبد".

وأضاف يعلون مستدركا: "أريد أن أصادق على المخططات وبناء المزيد، لكن في الوقت الراهن فإن 
ذلك من شأنه أن يثير ردود فعل األميركيين أوال.. ولهذا نحن نحذر أال نشد الحبل أكثر مما ينبغي، 

ي الوقت الراهن إدارة ما في الواليات المتحدة، وهي تقود أمل أن يكون ذلك مؤقتا، ألن هناك ف
 المسار. لكن هذه اإلدارة لن تدوم إلى األبد، وآمل أن يكون ذلك مؤقتا"، على حد تعبيره.

وطلب يعلون من مستمعيه أن يصبروا ويتفهموا ألن "وضع إسرائيل متدٍن في المنظومة الدولية، وأي 
كما شكا يعلون من «. جهات كثيرة، بما فيها أطراف صديقة تهاجمناإعالن للبناء يثير ردود فعل من 

 حتى للبناء في القدس".»أن الموقف الدولي معاد 
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وقد أعادت هذه التصريحات إلى األذهان ما صرح به يعلون في الماضي، وذلك عندما هاجم وزير 
ية مع السلطة الخارجية األميركي جون كيري، بسبب إصراره على استئناف المفاوضات السلم

 الفلسطينية، ووصفه بأنه "مهووس ويسعى للحصول على جائزة نوبل".
 11/11/1112الشرق األوسط، لندن، 

 
 المحكمة العليا اإلسرائيلية تصادق على قرار للكنيست ضد حنين زعبي .26

برهوم جرايسي: رفضت المحكمة العليا اإلسرائيلية في قرار صدر أمس، االلتماس الذي  -الناصرة 
قدمت به النائب حنين زعبي، ضد قرار لجنة السلوكيات في الكنيست، والمدعوم من غالبية النواب، ت

بإبعادها عن الجلسات لستة أشهر، لرفضها نعت خاطفي المستوطنين الثالثة باإلرهاب، لتساند 
 المحكمة بذلك قرار الكنيست االستبدادي.

 11/11/1112الغد، عّمان، 
 
 الب بلجنة تحقيق مستقلة في استشهاد زياد أبو عينالنائب جمال زحالقة يط .27

: دعا النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، إلى إقامة لجنة تحقيق 49عرب 
مستقلة، في استشهاد رئيس هيئة مقاومة الجدار واالستيطان زياد أبو عين الذي شارك اليوم في 

عة أشجار الزيتون في األراضي المعرضة للمصادرة فعالية بلدة ترمسعيا شمال رام هللا لزرا 
واالستيطان، حيث أطلقت عليه قوات االحتالل قنابل الغاز المسيلة للدموع وضربته أسفل البطن 

وأضاف النائب  بأعقاب البنادق بشكل وحشي مما أدى إلى استشهاده قبل وصوله المستشفى.
ما زحالقة: "إن الحكومة اإلسرائيلية تعطي الشرعية ل جنودها لقتل الفلسطيني، إما بأوامر مباشرة، وا 

بقيامها بالتحريض على الفلسطينيين ليل نهار، وبإعطاء األوامر الستعمال وسائل قاتلة لتفريق 
المظاهرات. أدعو السلطة الفلسطينية لعدم االكتفاء بإعالن الحداد على استشهاد أبو عين والتفكير 

 وقف التنسيق األمني ومالحقة إسرائيل أمام المحاكم الدولية".جديًا باتخاذ خطوات تصعيدية مثل 
 11/11/1112، 28عرب 

 
 تحالف انتخابي بين هرتسوغ وليفني  .28

الحياة الجديدة: اعلن زعيم حزب العمل اسحق هيرتسوغ ووزيرة القضاء السابقة  -القدس المحتلة 
 المقبل.  تسيبي ليفني امس عن تحالفهما لخوض االنتخابات العامة في آذار
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وصرح هيرتسوغ في مؤتمر صحفي متلفز "عندما نتسلم الصالحيات.. سأتولى منصب رئيس الوزراء 
ألول عامين، ثم تتولى تسيبي ليفني رئاسة الوزراء للنصف الثاني" من الوالية التي مدتها أربع 

 سنوات.
ين نتنياهو الذي تحول وقدم هرتسوغ وليفني نفسيهما على انهما "المركز الصهيوني" البديل لبنيام

 حزبه "الليكود" اللي الخضوع لسيطرة اليمين المتطرف.
وقال هرتسوغ "جاء وقت التغيير. هناك مسار آخر، مسار تجميع المعسكر الصهيوني والسير معا 
لما هو جيد لصالح البالد، لمستقبل أفضل ألبنائنا وأحفادنا ولكل مواطني إسرائيل". وأضاف "ليفني 

عليكم أمال جديدا ومستقبال أفضل.. أمال لالنخراط في حكومة مسؤولة تعمل كثيرا وأنا نعرض 
وتتحدث قليال".  وقالت ليفني "اليوم انتفض الوسط الصهيوني ضد أحزاب اليمين المتطرف". 
وأضافت "أنا هنا لخلق قوة مضاعفة ستحل محل حكومة إسرائيل". وأضافت ان اليمين "حول إسرائيل 

لة ومغلقة ومنفرة". وقالت ليفني "هذه االنتخابات فرصة تاريخية إلعادة إسرائيل إلى دولة معزو 
 لنفسها".

 11/11/1112الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 جيش االحتالل يعزز قواته بالضفة خشية تصاعد األوضاع بعد استشهاد أبو عين .29

األربعاء، مشاورات أمنية مع أجرى رئيس أركان جيش االحتالل اإلسرائيلي، بيني غانتز، مساء اليوم 
قيادة أركان جيش االحتالل واألمن لتقدير األوضاع في الضفة الغربية على خلفية استشهاد القيادي 

 الفلسطيني زياد أبو عين جراء االختناق بالغاز المسيل للدموع.
واألمن وقالت إذاعة جيش االحتالل اإلسرائيلي إنه تقرر في االجتماع رفع مستوى جاهزية الجيش 

 في الضفة تحسبا الندالع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين. 
 وأضافت اإلذاعة: "كما قرر الجيش اإلسرائيلي تعزيز قواته في مختلف مناطق الضفة الغربية".

وأشارت إلى أن التوقعات األمنية اإلسرائيلية تقدر حدوث مواجهات في مختلف المناطق الفلسطينية 
 و عين.على خلفية استشهاد أب

 11/11/1112فلسطين أون الين، 
 
 مسؤول عسكري إسرائيلي: ال نتوقع ردًا من سورية و"حزب هللا" على الغارة الجوية .31

ا ب: أعلن مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع المستوى، أمس، أن االحتالل ال يتوقع أن ترد  -السفير 
لديماس وقرب مطار دمشق الدولي سوريا أو "حزب هللا" على الغارة الجوية التي استهدفت منطقة ا
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األحد الماضي، موضحًا أنهما يخوضان معركة شرسة ضد اإلسالميين المتشددين وأنهما ليسا 
 مستعدين لفتح جبهة جديدة.

وقال المسؤول، في قاعدة عسكرية في تل أبيب، إن "حزب هللا" يملك القدرة على الرد، لكنه ال يريد 
مضيفًا "ال يوجد أي منطق" في محاربة االحتالل في الوقت الذي  في الوقت الحالي إيذاء إسرائيل،

 يخوض فيه معركة مع اإلسالميين المتشددين.
. ال يوجد أي منطق لمثل 1013وتابع "ال أرى سببًا لتوجيه حزب هللا األنظار إلى إسرائيل في العام 

ي االستعداد للتعامل مع هذا هذا التفكير، ولكن إذا كنا نتحدث عن القدرة فإن على الجيش اإلسرائيل
 األمر. إن قدرة حزب هللا تتزايد كل عام".

 11/11/1112السفير، بيروت، 
 
 اليمين اإلسرائيلي يتهم البيت األبيض بالتدخل في االنتخابات إلسقاط نتنياهو .31

نظير مجلي: اعتبرت أوساط في اليمين اإلسرائيلي موقف واشنطن "سلبيا"، وحذرت من  -تل أبيب 
دارة أوباما تتدخل في االنتخابات اإلسرائيلية لصالح المعارضة، وأنها تنوي إسقاط رئيس الحكومة أن إ

بنيامين نتنياهو. كما كشفت عن أن الخارجية األميركية وعدة أوساط أخرى تجري استطالعات رأي 
من باستمرار الختبار مزاج الشارع اإلسرائيلي في هذه االنتخابات ومعرفة آرائهم حول عدد 

 الشخصيات المركزية.
 11/11/1112الشرق األوسط، لندن، 

 
 "إسرائيل" تسيطر على تجارة السالح في العالم بصواريخ ذكية وطائرات بال طّيار .32

وديع عواودة: يستدل من تقرير كشف النقاب عنه في إسرائيل أمس أنها الدولة السابعة  -الناصرة 
صناعات الجوية"، وأنها وحدها تبيع عتادا وذخائر لجيوش في العالم من ناحية المتاجرة بالسالح و"ال

 أجنبية بثالثة مليار دوالر كل سنة بعد أن يتثبت جيش االحتالل من جدوى هذه األسلحة وفاعليتها.
ويكشف تحقيق أعدته صحيفة "غلوبس" اإلسرائيلية أن جيوشا أجنبية تشترط أن تكون هذه األسلحة 

ويشير هذا التقرير إلى أن بعض هذه األسلحة جربت واختبرت خالل مجبرة ومختصرة قبل ابتياعها. 
 الحرب األخيرة على غزة.

وتعترف صناعات الذخيرة ال سيما قذائف الدبابات والقذائف الصاروخية أن عدوان ما يسمى 
بـ"الجرف الصامد" من شأنه أن يساعد في الترويج لمبيعاتها في العالم. وهكذا شركات "رفائيل" 
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ت" و"الصناعات الجوية"، تعترف بأن الحرب على غزة أثارت المزيد من االهتمام في العالم و"ألبي
 بمنتوجاتها التكنولوجية وهي تنتظر أن يترجم ذلك لصفقات مربحة.

وتنقل "غلوبس" عن مسؤول كبير في "الصناعات الجوية" قوله إن الحروب التي شنتها إسرائيل في 
لى جودة أسلحتها مثل الطائرات بال طيار وأجهزة اإلنذار المبّكر من السنوات األخيرة شكلت شهادة ع

صواريخ مضادة للدروع إضافة للقبة الحديدية. وتسوق شركة "إلبيت" عتادا جويا وأجهزة اتصال 
وأجهزة كمبيوتر متطورة منها خوذة الطّيار وهي عبارة عن جهاز إلكتروني يزوده بكل معطيات 

 من هذه الخوذ في العالم من إنتاجها. %00ركة إن الطلعة الجوية وتقول الش
وتبيع هذه "الصناعات الجوية" طائرات بال طيار، وأجهزة دفاع جوي كصاروخ من طراز "باراك" 
وأجهزة رادار وأقمار اصطناعية لالتصاالت والمراقبة. وتقول الشركة إن دوال في إفريقيا، وآسيا 

زة األوتوماتيكية التي تعمل دون جنود وبأجهزة رصد ومراقبة وأوروبا، تبدي اهتماما باألسلحة واألجه
خاصة طائرة بال طيار من نوع "هارون" التي استخدمتها دول حلف الناتو في أفغانستان. كما أن 
هناك إقباال كبيرا على أقمار اصطناعية تستطيع أن تزود صورا دقيقة في الليل والنهار على حد 

عناوين صحيفة يمسك بها شخص على األرض. كما تبيع الشركة  سواء لدرجة القدرة على قراءة
أنظمة صواريخ مثبتة على مراكب ميدانية تسير على دواليب تطلق مختلف أنواع القذائف إلى مدى 

كيلومترا. وتستطيع إصابة الهدف بدقة متناهية ومهمتها إسناد قوات ميدانية بدال من  40يصل إلى 
 بذخائر جديدة خالل عشر دقائق فقط.طائرات، ويمكن شحن المنظومة 

ويقول آفينوعم تسفير مدير عام التسويق في شركة "الصناعات الجوية" إن جيش االحتالل جرب 
خالل الحرب على غزة قذائف دبابات جديدة، الفتا إلى أن النتائج جاءت ممتازة وستساعد الشركة 

صابة آ الف األبرياء في غزة خالل العدوان عليها في تسويق بضاعتها بالعالم. ويتابع متجاهال قتل وا 
"ال شك أن الجرف الصامد هو عامل مروج هام جدا في بيع قذائف الدبابات والطائرات المتطورة 
والناجعة التي تصيب األهداف بدقة دون المساس بالمدنيين وهذه بضاعة مطلوبة جدا في العالم 

 ن موقع لموقع بعكس القذائف األخرى".اليوم وقنابلنا تخترق المواد الصلبة وال تتدحرج م
كيلومترا ويمكن إطالقها من البر والبحر  13وتنتج "رفائيل" صواريخ "هيسبايك" التي يبلغ مداها نحو 

والجو وتوجيهها من قبل مطلقها والسيطرة عليها حتى تبلغ هدفها وقد اقتنتها مؤخرا ألمانيا، إيطاليا 
 ريب إسرائيلي للجيوش األجنبية على استخدامها.وبولندا ودول أخرى وتشمل الصفقات تد

في المقابل تستصعب شركة "رفائيل" تسويق القبة الحديدية التي استخدمت في الدفاع عن المدن 
اإلسرائيلية من صواريخ المقاومة خالل العدوان على غزة ويفّسر تسفير عدم وجود طلب عليها لعدم 

دولة  13يون لصواريخ. أما أنظمة "الاليتنينغ" فاقتنتها وجود حاالت مشابهة كثيرة يتعرض فيها مدن
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منها الواليات المتحدة وبريطانيا وهي معدة للرصد والرقابة والهجوم من خالل طائرات وتصيب 
 الهدف بتوجيه ليزر.

 11/11/1112القدس العربي، لندن، 
 
  2كم 120حقل ألغام في الضفة الغربية على مساحة  80تقدير صهيوني:  .33

حقل ألغام مزروعة في أنحاء متفرقة من أراضي  80أوساط عسكرية صهيونّية إّن هناك  قالت
كيلومترًا مربعًا، أغلبها أراض زراعية خصبة،  111الضفة الغربّية، وتنتشر على مساحة تزيد على 

صابة  يمنع أصحابها من استثمارها، أو االستفادة من الثروات في باطنها، حيث أسفرت عن مقتل وا 
الماضية،  3ت الفلسطينيين، جراء انفجار ألغام أرضية، أو مخلفات عسكرية، خالل العقود الـمئا

من مساحة  %91الفتًة إلى أّن أغلب حقول األلغام منتشرة في المناطق المصنفة "ج"، وتشكل نسبة 
يول الضفة، ما يضاعف حجم الخسائر االقتصادية التي يسببها بقاء تلك الحقول، وتمددها بفعل الس

حقل ألغام  530وأضافت األوساط أّن تقرير مراقب الدولة في "إسرائيل" أكد وجود  .وعوامل الطبيعة
في األراضي الواقعة تحت السيطرة الصهيونية، بما فيها الضفة الغربية، وهي حقول يمكن التعامل 

سترداد أراضيهم، معها، إلزالة المخاطر الناجمة عنها، وتمكين أصحاب األراضي المقامة عليها من ا
  .لكن دون أن تحصل على الموافقة من قبل الجانب الصهيوني

 11/11/1112، 3118التقرير المعلوماتي 
 
 2012مركز "أحرار": ثالثون مولودًا من النطف المهربة من سجون االحتالل منذ سنة  .34

تم إنجابهم عبر ( مولودا 50صفا: أفاد مركز "أحرار" لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان أن )-نابلس
، وذلك بعد نجاح عدد من األسرى 1011النطف المهربة من داخل سجون االحتالل منذ عام 

المحكومين بالمؤبدات بتهريب تلك النطف خارج أسوار السجن بطرق معينة تضمن وصولها سليمة 
 للمراكز الصحية المختصة باإلخصاب.

ا(، مساء األربعاء، إن أولى تلك الوالدات وقال مدير المركز فؤاد الخفش في إحصائية وصلت )صف
، حيث تمثلت بإنجاب الطفل مهند من زوجة االسير عمار الزبن من 1011تمت بعد منتصف عام 

 سنة. 13عاما، وهو معتقل منذ أكثر من  13مؤبدا باإلضافة لـ 11نابلس، والمحكوم بـأكثر من 
زوجة، ثالثة منهن في  15ثين مولودا هو ولفت الخفش أن عدد زوجات األسرى اللواتي أنجبن الثال

 قطاع غزة والباقي في مدن الضفة، وفي غالب تلك الوالدات يرزق األسير بتوأم من المواليد.
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من زوجات األسرى حوامل بذات الطريقة من المتوقع والدتهن بأي لحظة،  9وأشار إلى أن هناك 
ه أثر قوي يبعث على األمل في نفوس مؤكدا على أهمية الموضوع بالنسبة لألسرى وذويهم لما ل

 االسرى المحكومين بالمؤبدات.
11/11/1112وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا،   

 
"حقوووق اإلنسووان فووي "إسوورائيل": ذروة جديوودة بالعنصوورية وظهووور الديمقراطيووة اإلسوورائيلية بمنتهووى  .35

 الضعف
، تنشر 1021121014ء، على شرف اليوم العالمي لحقوق اإلنسان، والذي يصادف يوم األربعا

صورة الوضع للعام  -حقوق االنسان في إسرائيل“جمعية حقوق المواطن كما في كّل عام تقريَر 
.  يهدف التقرير إلى توفير تغطية مستجّدة لحالة حقوق اإلنسان في إسرائيل واألراضي 1014

ي العام المنصرم، الفلسطينية المحتلة، وهو يعرض االتجاهات األساسية في وضع حقوق اإلنسان ف
واالنتهاكات األكثر خطورة وفظاظة التي وقعت خالله. ويفّصل التقرير تأثيرات الحرب على غزة 
على وضع حقوق االنسان في اسرائيل وفي األراضي المحتلة ، ويكشف مدى الضرر المباشر 

 للحرب على حقوق االنسان ومدى تأثيراتها العميقة على المجتمع اإلسرائيلي.
ابرز الظواهر خالل العام المنصرم هي المس الخطير بحرية التعبير عن الرأي، لكل من احدى 

متظاهر، غالبيتهم العظمى من  1300يحمل رأيًا خارجًا عن اإلجماع القومي االسرائيلي؛ اعتقال 
العرب؛ محاولة منع المظاهرات في مدن مختلطة من قبل رؤساء بلديات، مثل حيفا واللد؛ االعتداء 

سدي على المتظاهرين من قبل نشطاء اليمين ؛ تقييد حرية التعبير للطالب والمحاضرين من قبل الج
ادارة الجامعات؛ فصل عشرات العمال والموظفين العرب بسبب تصريحات مناهضة للحرب؛ مبادرات 
فردية للتعقب وراء تصريحات لمواطنين عرب عبر شبكات التواصل والمطالبة باتخاذ اجراءات 

 ة ضدهم.عقابي
كما تجلت هذا العام مظاهر العنصرية والعنف ضد العرب، بعضها حظى بدعم رسمي، واعتلت 
أصوات مقاطعة المتاجر والمصالح العربية. أما في القدس الشرقية، فقد وصل التوتر والعنف ذروتها 

مفرط ، وما زالت تتصاعد، ومعها عدد الضحايا، إذ شهد سكانها على االستخدام ال1014في صيف 
 للقوة واستخدام غير تناسبي ومخالف للنظم لوسائل تفريق المظاهرات.

كما ظهرت خالل الحرب الحقيقة التي تجسد انعدام األمن نتيجة عدم المساواة االقتصادية 
االجتماعية، إذ بقيت مجموعات سكانية كاملة تعيش في بيوت متنقلة بال حماية وال امان من 

الذين عملوا في الحقول الزراعية في الجنوب باتوا دون حماية؛ كما تجسد  الصواريخ؛ العمال األجانب
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األمر بصورته األشد في القرى العربية البدوية في النقب، المعترف وغير المعترف بها، الذين بقوا 
 دون حماية مطلقة.

11/11/1112إسرائيل،  –جمعية حقوق المواطن في اسرائيل   
 
 ن االحتالل واإلهمال الطبي يحصد أجساد المرضىحالة إعاقة في سجو 62قراقع:  .36

حالة إعاقة في صفوف  91الحياة الجديدة: قال رئيس هيئة شؤون األسرى عيسى قراقع أن  -رام هللا
االسرى بالسجون ما بين شلل تام ونصفي إضافة إلى إعاقات حركية وبصرية وا عاقات نفسية وان 

يقدم لها العالج خاصة المتواجدين في مستشفى  بعضها يمر في أوضاع صحية قاسية للغاية وال
مريضا يقبعون في المستشفى اغلبهم أصيبوا برصاص  11معاقا من أصل  11الرملة والبالغ عددهم 
 االحتالل قبل اعتقالهم.

11/11/1112الحياة الجديدة، رام هللا،   
 

 لدوليةاألسوأ على األسرى واالحتالل ينتهك المواثيق ا 2014وزارة األسرى: سنة  .37
أكدت وزارة األسرى والمحررين أن سلطات االحتالل ارتكبت خالل العام  :الحياة الجديدة -رام هللا 
المزيد من المخالفات بحق األسرى وسنت العديد من القوانين والتشريعات التي ال تتماشى مع  1014

 .الجمعية العامة لألمم المتحدة أقرتهاالمواثيق واالتفاقيات الدولية التي 
جاء ذلك في تقرير بمناسبة اليوم العالمي لحقوق اإلنسان الذي يوافق العاشر من كانون األول من 

األسرى والمعتقلين  أعدادكل عام؛ واستعرض التقرير أهم االنتهاكات التي تعرض لها األسرى وارتفاع 
 إلىضافة أالف أسير، باإل 1بشكل كبير خاصة في النصف الثاني من هذا العام الذي وصل الى 

 .1011عام  األحرارإعادة اعتقال العشرات من األسرى الذين حرروا بصفة وفاء 
مواطن يشكل األطفال ما  5000وكشف التقرير أن االحتالل اعتقل منذ حزيران الماضي أكثر من 

منهم. وفيما يتعلق باألسرى المرضى ذكر التقرير أنهم يتعرضون للموت البطيء نتيجة  %45نسبته 
ة اإلهمال الطبي، وعدم تقديم العالج لهم، بما يخالف األعراف والقرارات الدولية واإلنسانية، سياس

( أسيرًا 13أسير مريض من أمراض مزمنة ومختلفة، منهم حوالي ) 1400من  أكثرحيث يعاني 
 ( أسيرًا معاقًا.19يعانون من السرطان، و)

11/11/1112الحياة الجديدة، رام هللا،   
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 الداخل يدعون لوقف التنسيق األمني مع االحتالل إثر استشهاد الوزير "أبو عين"فلسطينيو  .38
أثار استشهاد الوزير الفلسطيني زياد أبو عين على يد االحتالل اإلسرائيلي  :وديع عواودة - حيفا

ردود فعل غاضبة في الداخل الفلسطيني، وبينما حّملت رموز فلسطينية عدة سلطات االحتالل 
عن الحادث، هناك ما يشبه اإلجماع على مطالبة السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق المسؤولية 

 األمني مع االحتالل.
بشدة على إسرائيل، واتهمتها بإعدام أبو عين وحّملتها  49وحملت الفعاليات السياسية داخل أراضي 

 مسؤولية نتائجها وطالبت بوقف التنسيق األمني مع االحتالل.
الوطني الديمقراطي جمال زحالقة إلى تشكيل لجنة تحقيق في مالبسات استشهاد  ودعا رئيس التجمع

 أبو عين.
وشدد على ضرورة إلغاء  وأدان رئيسها النائب إبراهيم صرصور "قتل أبو عين في جريمة وحشية".

 التنسيق األمني مع االحتالل، والتوقيع الفوري على المعاهدات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية روما.
وأكد زميله النائب طلب أبو عرار أن عدم اتخاذ اإلجراءات المذكورة لن يبقي شرعية ألحد، محذرا 
السلطة الفلسطينية "من الوهم بالحصول على مساعدة من نظام السيسي أو من إسرائيل والواليات 

المساواة النائب من جهته نعى رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم و  المتحدة في بناء الدولة الفلسطينية".
محمد بركة "المناضل الجسور والثوري الميداني وعضو المجلس الثوري لحركة فتح والوزير الشهيد 

كما حّمل المحامي طلب الصانع رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو  زياد أبو عين".
جرامية لقوات المسؤولية عن قتل أبو عين، وقال إن الجريمة تفضح الممارسات اإلرهابية اإل

من جهته، أكد رئيس الحركة العربية للتغيير النائب أحمد الطيبي للجزيرة نت أن جريمة  االحتالل.
 قتل أبو عين دليل إضافي على غطرسة االحتالل وجرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين.
11/11/1112الجزيرة نت، الدوحة،   

 
 شاحنة عبر معبر "أبو سالم" 400إدخال  .39

: قال رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع لقطاع غزة رائد فتوح إن االحتالل سيدخل عبر صفا -غزة
 ( شاحنة.400معبر كرم أبو سالم الخميس )

وأوضح فتوح في تصريح تلقت "صفا" نسخة عنه أن الشاحنات المقرر إدخالها ستكون محملة 
( 3يدخل من ضمنها )ببضائع للقطاعين التجاري والزراعي والمساعدات والمواصالت، كما س

( شاحنة محملة بالحصمة الخاصة بالبنية 100شاحنات محملة باألسمنت لمشاريع سلطة المياه و)
 التحتية للطرق للمشاريع القطرية.
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وذكر فتوح أن االحتالل سيسمح بضخ كميات من السوالر الخاص بمحطة توليد الكهرباء و الخاص 
 أيضًا بالمواصالت والبنزين وغاز الطهي.

11/11/1112وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا،   
 
 "شاهد": تقويم فاعلية حماية حقوق الالجئين الفلسطينيين .41

احتفاء باليوم العالمي لحقوق اإلنسان، اعتبرت المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان )شاهد( في بيان 
لنصوص القانونية أن "اليوم العالمي لحقوق اإلنسان ليس فقط مناسبة بروتوكولية للتذكير با

المتضمنة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والصكوك الحقوقية، التالية بل هو مناسبة لتقييم عمل 
 منظومة حقوق اإلنسان بأكملها تجاه مدى تقدم حقوق اإلنسان الفلسطيني".

ين ولفت البيان إلى "أن اليوم العالمي لحقوق اإلنسان هو مناسبة للحديث عن معاناة الالجئ
الفلسطينيين في لبنان وسوريا واألردن، وهي فرصة لدعوة المجتمع الدولي كي يوفر المزيد من 

وحث األمم المتحدة  الالجئين،التمويل كي تتمكن وكالة األونروا من الوفاء بالتزاماتها اإلنسانية تجاه 
م وتقديم المساعدات إليجاد حل ألزمة الالجئين الفلسطينيين من سوريا، تضمن عودتهم إلى مخيماته

 العاجلة والطارئة لهم".
11/11/1112بيروت،  –)شاهد(  اإلنسانالمؤسسة الفلسطينية لحقوق   

 
 فلسطينيًا بالضفة 34االحتالل يعتقل  .41

فلسطينيا، جلهم من  54الخليل: اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي الليلة الماضية -عوض الرجوب
ل مركز أسرى فلسطين للدراسات إن بين المعتقلين سيدتين، الخليل جنوبي الضفة الغربية2 وقا

إحداهما األسيرة المقدسية المحررة في صفقة "وفاء األحرار" هنية منير ناصر، واعتقلت هنية إثر 
  اقتحام منزلها وتفتيشه في قرية دير قديس غربي المدينة.

عتقلوا في بلدة بيت عوا شمالي من العائلة نفسها ا  11ووفق بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه فإن 
الخليل، وثالثة بمخيم الجلزون شمالي رام هللا، واثنين من بلدة أبو ديس شرقي القدس المحتلة، وثالثة 

 من بلدة قباطية جنوبي مدينة جنين، والباقي من مختلف المحافظات.
11/11/1112الجزيرة نت، الدوحة،   
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 عتقالت االحتاللاإلفراج عن مراسل فضائية "األقصى" من م .42
أفرجت قوات االحتالل اإلسرائيلي، الليلة الماضية، عن مراسل فضائية "األقصى" بمحافظة  رام هللا:

رام هللا والبيرة، الصحفي مصطفى الخواجا، بعد قضائه ما يقارب مدة شهرين كاملين في معتقالت 
 االحتالل.

(، قرارًا باإلفراج عن 11|0ثالثاء )وكانت محكمة "عوفر" العسكرية اإلسرائيلية، قد أصدرت ال
دوالر  1390ما يعادل  أيآالف شيقل ) 10الصحفي الخواجا مقابل دفع كفالة مالية قدرها 

أمريكي(، باإلضافة إلى إلزامه بحضور جلسات محاكمته في "عوفر" بتهمة العمل في مؤسسة 
 إعالمية تابعة لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس".

عامًا( عقب اقتحام منزله في بلدة نعلين  13حتالل اعتقلت الصحفي الخواجا )يذكر أن قوات اال
تشرين أول )أكتوبر( الماضي، وحّولته لمركز توقيف وتحقيق "المسكوبية"  10غرب رام هللا، بتاريخ 

 حتى أجفرج عنه مساء أمس الثالثاء.
11/11/1112قدس برس،   

 
 اإلدارياالحتالل يحّول عالم فلك فلسطيني لالعتقال  .43

(، أمر اعتقال إداري بحق عالم 11|10أصدرت سلطات االحتالل اإلسرائيلية، يوم األربعاء )رام هللا: 
 أشهر قابلة للتجديد. 5فلك فلسطيني لمدة 

وأوضح "نادي األسير الفلسطيني" في بيان تلقته "قدس برس"، أن االحتالل قام بتحويل العالم 
عامًا(، إلى االعتقال اإلداري  31الفلسطيني والمحاضر في جامعة القدس المفتوحة عماد البرغوثي )

 أشهر، وذلك بعد أقل من أسبوع على اعتقاله. 5لمدة 
كانون أول )ديسمبر( الجاري، على معبر  9رغوثي بتاريخ وكانت قوات االحتالل قد اعتقلت الب

 "الكرامة" أثناء توجهه للمشاركة في مؤتمر علمي بدولة اإلمارات.
11/11/1112، قدس برس  

 
 من األسر الفلسطينية %70دراسة مسحية: أسعار السكن تفوق قدرة  .44

ال تستطيع تحمل  من األسر الفلسطينية %10وفا: أظهرت دراسة مسحية، أن حوالي  -القدس 
 أسعار المنازل بمعدالتها الحالية.

وقالت الدراسة، التي أعدها مكتب ممثل اللجنة الرباعية الدولية في القدس، والبنك الدولي، وزارة 
، واألمم المتحدة، إن هناك طلبا كبيرا في األراضي الفلسطينية على المنازل واإلسكاناألشغال العامة 
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من األسر الفلسطينية تحمل تكاليف  %10في الوقت الذي ال تستطيع فيه ذات األسعار المعقولة، 
 أسعار المنازل المعروضة.

ويريد الفلسطينيون، الذين يبحثون عن منازل جديدة، منازل أصغر حجمًا من االعتقاد السائد، ويبدون 
 من دخلهم في سعر البيت. %40استعدادًا لدفع ما يعادل 

دوالر كدفعة  1000من المستطلعين قادرين على دفع ما يعادل  %30كما أظهرت الدراسة أن 
 ألف دوالر. 31أولى، وأن متوسط السعر المرغوب فيه يصل إلى حوالي 

وتهدف الدراسة إلى المساهمة في تطوير اإلسكانات ذات السعر المعقول ضمن مبادرة مكتب ممثل 
 ي لمثل هذه اإلسكانات.الرباعية من أجل االقتصاد الفلسطيني والتزام البنك الدول

أسرة تنوي بناء أو شراء بيوت جديدة في الفترة ما بين آذار ونيسان من العام  951وشملت الدراسة 
)ما يعادل تقريبًا  شيكل 3300و 1300ويبلغ متوسط دخل األسر المشمولة ما بين  .1014الجاري 
 من المستأجرين. %19تقريبًا  دوالرا أميركيا(، حيث أن نسبة قليلة منهم تعادل 1310إلى  430

11/11/1112وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا،   
 
 طفاًل أصيبوا خالل العدوان على غزة 51"سنابل في حقل الموت".. كتاب يروي قصص  .45

غزة: أصدرت وزارة اإلعالم في غزة كتيب بعنوان: "سنابل في حقل الموت" يروي تفاصيل إصابة 
 .أشهرا خالل الحرب األخيرة على غزة قبل خمسة طفال فلسطينيً  31

ويروي مجموعة  واإلنجليزيةصفحة وباللغتين العربية  30ويقع الكتيب وهو من الحجم المتوسط في 
 قصص لواحد وخمسين طفال أصيبوا خالل الحرب على قطاع غزة.

قصة  59حتوي على وقال إيهاب الغصين وكيل وزرة اإلعالم في تقديم هذا الكتيب بان هذا العمل ي
 طفال مصابا. 11إنسانية ألطفال جرحى منه ست قصص مدمجة تروي وجع 

ومن جهتها اعتبرت معدة الكتيب الصحافية أسماء الصانع في مقدمة الكتيب أن هذا جهد متواضع 
 أمام هذا العدد الكبير من األطفال الذين قضوا في هذه الحرب.

فترة الحرب على غزة، مطالبة المهتمين بان يوثقوا وأشارت إلى أنها جمعت هذه القصص خالل 
المزيد من شهادات ضحايا هذه الحرب، منوهة إلى أن عدد الجرحى من األطفال في هذه الحرب 

 تجاوز الثالثة آالف جريح.
11/11/1112قدس برس،   
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 تهاهيئة حقوقية: الوضع الصحي بمجمع الشفاء بغزة ينذر بكارثة وعلى الحكومة تحمل مسئوليا .46
غزة: أعربت رندة سنيورة، المدير التنفيذي للهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان، عن صدمتها لما شاهدته 

 في مجمع الشفاء الطبي خالل تفقدها له.
جاء ذلك عقب لقاءها مع د. نصر التتر مدير المجمع برفقة وفد من الهيئة الذي يزور القطاع، 

ل إضراب شركات النظافة عن العمل منذ أسبوع. على الوضع الصحي في ظ االطالعوذلك بهدف 
وحذرت سنيورة خالل الجولة التي قامت بها في قسم الوالدة في المجمع من خطورة الوضع في 

 المجمع، مشيرة إلى انه ينذر بكارثة حقيقية.
 وطالبت حكومة التوافق الوطني بضرورة تحمل مسئولياتها وتجنيب المرضى للمناكفات السياسية.

ة أكد د. التتر لوفد الهيئة أن الوضع في مجمع الشفاء الطبي ينذر بكارثة صحية في ظل وبدور 
 أشهر. 9توقف عمال شركات النظافة عن القيام بعملهم، نظرا لعدم تلقيهم لرواتبهم لمدة تزيد عن 

 واعتبر أن منظومة العمل الصحي في قطاع غزة أمام ساعات قليلة من اشتداد الكارثة وعدم القدرة
 على السيطرة على مجريات األمور.

11/11/1112قدس برس،   
 
 مصر تدين اغتيال زياد أبو عين .47

وفا: أدانت جمهورية مصر العربية حادث اغتيال الوزير زياد أبو عين، مطالبة  –الحياة الجديدة 
ن لها وأعربت وزارة الخارجية المصرية في بيا إسرائيل بالتوقف الفوري عن االستخدام المفرط للقوة.

أمس، عن بالغ القلق إزاء الممارسات االستفزازية والتصعيد اإلسرائيلي غير المبرر في األرض 
وطالبت بسرعة التحقيق في جريمة استشهاد أبو عين وتقديم المسؤولين عنها  الفلسطينية المحتلة.

، باعتبار للعدالة، مضيفة: مطلوب وقف الممارسات غير الشرعية وبصفة خاصة النشاط االستيطاني
إنها ال تؤدي سوى لتعميق حالة الكراهية القائمة والدخول في حلقة مفرغة من العنف وتدفع المنطقة 

 إلى مزيد من التوتر وعدم االستقرار وتدمر جهود السالم.
 11/11/1112الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
  حركة حماس موقع إسرائيلي: السلطة الفلسطينية تقف إلى جانب السلطات المصرية ضد .48

قال موقع "نيوز وان" اإلخباري اإلسرائيلي إن السلطة الفلسطينية تقف إلى جانب السلطات المصرية 
ضد حركة "حماس"، مؤيدة العقوبات التي فرضتها ضدها، على خلفية "تورطها في عمليات إرهابية 

 ارتكبت ضد الجيش المصري".
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فتاح السيسي ضد حماس بسبب تورط األخيرة في وأضاف أن "العقوبات التي اتخذها الرئيس عبد ال
 عمليات إرهابية ضد الجيش المصري، ستستمر على ما يبدو لفترة طويلة".

وتتضمن العقوبات "إغالق معبر رفح، وتعليق المفاوضات بين إسرائيل والحركة الفلسطينية حتى 
قامة منطقة أمنية على الجانب المصري  للحدود مع رفح". إشعار آخر، والتي ترعاها مصر، وا 

وأشار الموقع إلى أنه "خالل هذا األسبوع زار عضوان من اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام األحمد 
وصخر بسيسو القاهرة والتقيا ضباط بارزين باالستخبارات المصرية؛ للتناقش معهم بشأن تجديد 

سرائيل في أعقاب عمل ية "الجرف الصامد" التي المفاوضات من أجل اتفاق التهدئة بين "حماس" وا 
 قامت بها األخيرة ضد القطاع، كما ناقشوا عملية إعادة إعمار غزة".

ولفت إلى أن "ضباط االستخبارات المصرية اتهموا، خالل اللقاء مع مسئولي فتح، حركة حماس 
المية بالتدخل في الشئون الداخلية المصرية ومساعدة العناصر اإلرهابية التابعة لتنظيم الدولة اإلس

)داعش( في شمال سيناء ضد الجيش، وهي المساعدة التي تضمنت توفير غطاء لإلرهابيين التابعين 
 لهذا التنظيم داخل القطاع".

وأضاف أنه "في نهاية اللقاء أعرب عزام األحمد عن دعم فتح الكامل للموقف المصري وطالب 
 حماس بعدم التدخل في الشئون المصرية".

عبر رفح يلقي بثقله على مواطني القطاع، وحركة حماس اتهمت القاهرة بأنها واعتبر أن "إغالق م
 تتعاون مع إسرائيل وتعزز من الحصار على غزة عبر إغالقه".

فيما أوضح ضباط االستخبارات المصرية لمسئولي "فتح" أن "العمليات العسكرية التي تقوم بها مصر 
 ي".في منطقة رفح هي التي تمنع فتح المعبر الحدود

وذكر الموقع أن "الجيش المصري قام مؤخًرا بسلسلة من العمليات على طول الحدود مع رفح ومن 
بينها تحديد مواقع أنفاق التهريب، وتدمير ألف منزل تقريًبا في الجانب المصري من المدينة، بهدف 

 إقامة منطقة أمنية عازلة واسعة".
وفدين الفلسطيني واإلسرائيلي ليس على جدول وقال إن "استئناف المفاوضات في القاهرة بين ال

األعمال"، مضيًفا: "على ما يبدو التوتر بين حركة حماس والقاهرة في ذروته، والسلطة الفلسطينية 
 تؤيد الموقف المصري تماًما، خاصة في ظل القطيعة العميقة بين فتح وحماس".

 11/11/1112موقع وطن يغرد خارج السرب، 
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 مة قتل الوزير أبو عيناألردن يدين جري .49
حمدان الحاج: أوعز رئيس الوزراء الدكتور عبد هللا النسور بإرسال طبيبين شرعيين أردنيين -عمان 

إلى فلسطين لمساعدة األشقاء الفلسطينيين في تشريح جثمان الشهيد الوزير الفلسطيني زياد أبو عين 
إصابته أثناء مواجهات مع جيش رئيس هيئة مقاومة الجدار واالستيطان، الذي قضى متأثرا ب

 االحتالل اإلسرائيلي في بلدة ترمسعيا شمال رام هللا يوم أمس األربعاء.
وكان النسور تلقى اتصاال هاتفيا بعد ظهر أمس من رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد 

الفلسطينية في هللا، الذي طلب مساعدة األردن في مجال الطب الشرعي لمساعدة األجهزة الطبية 
 الكشف عن أسباب وفاة الوزير أبو عين.

وقدم النسور العزاء لرئيس الوزراء الفلسطيني وللشعب الفلسطيني الشقيق ولعائلة الشهيد أبو عين 
 بهذا المصاب الوطني الجلل.

إلى ذلك، أدان األردن جريمة قتل رئيس هيئة مقاومة الجدار واالستيطان في السلطة الوطنية 
 ينية الوزير زياد أبو عين.الفلسط

واكد وزير الدولة لشؤون اإلعالم الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني في تصريح 
صحفي أن جريمة قتل الوزير الفلسطيني أبو عين داللة واضحة على انتهاكات جيش االحتالل 

ة بحق الشعب الفلسطيني لحقوق اإلنسان، وهي جريمة تضاف إلى الجرائم اإلسرائيلية المتكرر 
 «.األعزل

11/11/1112الدستور، عّمان،   
 
 مجلس النواب األردني يوصي الحكومة باجتناب الغاز اإلسرائيلي .51

جهاد المنسي: أوصى مجلس النواب باألغلبية الحكومة بعدم التوقيع على "اتفاقية الغاز مع  -عمان
يجاد بدائل أخرى للطاقة، فيما ثارت تساؤالت إسرائيل" والعمل على إلغائها، مطالبا إياها بالسعي إل

حول مدى إلزامية التصويت، بعد أن أكد رئيس المجلس عاطف الطراونة أنها "ملزمة للحكومة"، في 
حين أكد رئيس الوزراء عبدهللا النسور أن الحكومة وحدها تتحمل مسؤولية هذه االتفاقية، وناشد دولة 

 أسعار تفضيلية.قطر تزويد األردن بالغاز الطبيعي ب
جاء ذلك، في الجلسة التي عقدها المجلس صباح أمس برئاسة رئيسه الطراونة وحضور رئيس 
الوزراء وهيئة الحكومة، والتي استكمل فيها مناقشة "اتفاقية الغاز مع إسرائيل"، وتحدث فيها خالل 

ا أعربت قلتهم نواب، حيث عبر سوادهم األكبر عن رفضهم لالتفاقية، فيم 101يومين متواصلين 
 عن تأييدها للحكومة لمواجهة مشكلة الطاقة، سواء جاء الغاز من "األرض أو السماء".
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وخالل الجلسة رد الرئيس النسور على مداخالت النواب، قائال إن "الحكومة ليست عميلة ألحد وال 
أي جهة للبحث لدولة محتلة أو غير محتلة، وما يجمعنا خدمة البلد )...( ولم نؤمر من أي أحد أو 

عن مصادر بديلة الستيراد الغاز المصري، ولسد عجز الطاقة الذي يعاني منه األردن، ومنها 
 التفكير في استيراد الغاز عبر شركة نوبل إنيرجي األميركية".

وقال رئيس الوزراء إن "قطر لديها الغاز، لكنها تبيعه باألسعار العالمية اآلن، وهذه األسعار هي 
از المتاح من حقول إسرائيل، كما أن الغاز القطري يزيد ثالثة أضعاف عن سعر ضعف سعر الغ

 السوالر، وبالتالي فإن األمر لدينا هو موضوع مفاضلة اقتصادية".
نني هنا أقول لقد  وأضاف النسور: "العديد من النواب أشاروا إلى وجود نفط وغاز في األردن، وا 

عة من اجل مسحها للبحث عن النفط والغاز، وكل قطعة قط 11قامت الحكومة بتقسيم المملكة إلى 
اعطيت لشركة عالمية للتنقيب، وجاءت شركة برتش بتروليوم ونقبت ودفعت خمسين مليون دوالر ولم 

 تجد شيئا".
وحول المديونية التي ترتبت على األردن بسبب الغاز والنفط، قال إن "هذه المديونية كانت عندما 

الي ستة مليارات، وهذا العام من المتوقع أن يصل عجز الطاقة إلى مليار تسلم رئاسة الحكومة حو 
 مليون دينار، لذلك نحن حريصون على حل المشكلة". 900و

11/11/1112الغد، عمان،   
 
 بدء محاكمة طبيب أردني وشقيقه بتهمة محاولة تفجير السفارة اإلسرائيلية في عّمان .51

ألردنية األربعاء محاكمة طبيب بيطري أردني وشقيقه عمان ـ أ ف ب: بدأت محكمة أمن الدولة ا
بتهمة تفجير سيارة مفخخة أمام السفارة اإلسرائيلية في عمان احتجاجا على الهجوم اإلسرائيلي على 

 قطاع غزة.
عاما( تهم  51عاما( وهو طبيب بيطري وشقيقه فادي ) 35ووجهت المحكمة للشقيقين جمال )

دام مواد متفجرة وملتهبة وحارقة والقيام بأعمال إرهابية نتج عنها إلحاق القيام بأعمال إرهابية باستخ»
الضرر ببناية خاصة وحيازة وتصنيع مواد مفرقعة وملتهبة وحارقة بقصد استخدامها للقيام بأعمال 
إرهابية وحيازة سالح ناري دون ترخيص قانوني والتدخل في تصنيع مادة مفرقعة بقصد استخدامها 

 «.إرهابية للقيام بأعمال
وكانت السلطات األمنية ألقت القبض على المتهمين في التاسع من أيلول/سبتمبر الماضي وهما 

 يواجهان الحكم بالسجن باألشغال الشاقة المؤبدة في حال تمت إدانتهما.
11/11/1112القدس العربي، لندن،   
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 طبيبًا وممرضًا في غزة 66لجنة أردنية تدرب  .52

 99علنت اللجنة األردنية لدعم القطاع الصحي في غزة أنها قامت بتدريب محمد الكيالي: أ  -عمان
طبيبا وطبيب أسنان وممرضا من أبناء القطاع في اطار سعيها لرفع المستوى العلمي للكوادر 

من األطباء وأطباء األسنان  0وخالل حفل نظمته لهذه الغاية أمس، كرمت اللجنة،  الصحية هناك.
القطاع ممن انهوا دراستهم وتدريبهم في المملكة وحصلوا على شهادة المجلس والممرضين، من أبناء 

 الطبي والماجستير.
11/11/1112الغد، عمان،   

 
 "إسرائيل" تدرس التعاون األمني مع الجيش اللبناني .53

تل أبيب: قال الجيش اإلسرائيلي يوم األربعاء إنه يبحث إمكانية التعاون مع الجيش اللبناني لمواجهة 
ميين متشددين سنة بالرغم من أن البلدين ال تزاالن في حالة حرب من الناحية الفنية. ومن شبه إسال

 المؤكد أن يقابل أي تنسيق معلن بالرفض في بيروت حيث يعتبر التعامل مع إسرائيل جريمة.
تل تنظيم لكن مسؤوال عسكريا إسرائيليا كبيرا أشار إلى أن التحالف بقيادة الواليات المتحدة الذي يقا

الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا جمع قوى مختلفة معا وأضاف أن إسرائيل قد توسع بالمثل من 
عالقاتها األمنية الحالية مع مصر واألردن والسلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب. وأضاف طالبا 

لسهل جدا إيجاد عدم نشر اسمه لصحفيين أجانب "إذا كان لديكم جميعا عدو مشترك فسيكون من ا
فرص مشتركة لمحاربته." وتابع قائال "وأنا أسأل نفسي: هل ستلعب القوات المسلحة اللبنانية دورا 

ربما عن طريق -وأجاب ردا على سؤال ما إذا كان يشير إلى احتمال التعاون  إيجابيا أم سلبيا؟"
ما إذا كانت هناك اتصاالت مع القوات المسلحة اللبنانية بقوله "نعم". ولكنه رفض توضيح  -وساطة

جارية وقال "ال يمكنني الحديث بالتفصيل عن ذلك. على أن أكون حريصا للغاية ومن ثم لن أقول 
 أكثر من ذلك."

11/11/1112وكالة رويترز لألنباء،   
 
 الثروة النفطية المهملة: كمائن إسرائيلية في البحر .54

قت أو يكاد، والخشية هي أن يخسر معركة عماد مرمل: بات واضحا، أن لبنان خسر السباق مع الو 
الطاقة مع العدو، إذا استمر هذا النمط من التعاطي الهزيل مع الثروة النفطية والغازية التي بجنيت 

 عليها أحالم كثيرة، باتت مهددة بالتحول إلى أوهام.
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، «السفير» ومن تداعيات الوقت اللبناني الضائع، وقائع صادمة أبلغتها مصادر واسعة االطالع لـ
مع مصر لتزويدها بكميات من الغاز تبلغ « رسالة نوايا»وفيها أن إسرائيل وّقعت مؤخرا ما تجسمى بـ 

مليار دوالر، علما انه كان 13مليار دوالر، ومع األردن لتزويده بكميات تبلغ قيمتها 11قيمتها 
 «.المؤجل»لبناني يفترض أن تشكل هاتان الدولتان جزءا من سوق التصريف الطبيعي للغاز ال

وفي أكثر من مناسبة، سألت شخصيات مصرية وأردنية معنية بهذا الملف مشاركين لبنانيين في 
مؤتمرات خارجية: متى ستباشرون بالتلزيم واإلنتاج حتى نوّقع معكم؟ لكن الجواب لم يأت، وضاعت 

 الفرصة.
تخصصة الستثمار حقل وكشفت المصادر أيضا عن أن إسرائيل تسعى إلى التعاقد مع شركات م

الغازي، والذي يبعد فقط ما بين أربعة وخمسة كيلومترات عن الحدود المائية اللبنانية، « كاريش»
والواقع في منطقة رمادية لم تخضع للمسح الجيوفيزيائي بعد، ما يعني أن هناك احتماال كبيرا بان 

اليد إليه واالستثمار فيه، قبل  يكون هذا الحقل مشتركا، األمر الذي يستوجب منع إسرائيل من مد
، أو أن يبدأ لبنان باالستفادة منه أيضا، من الجهة التي تتبع له، لتحقيق «ملكيته»و« هويته»حسم 

 مع العدو.« توازن استثماري»
وفي المعلومات أن الكيان اإلسرائيلي الذي يريد استخدام مخزون هذا الحقل للسوق الداخلية، ضرب 

ية الدولية بعرض الحائط، وباشر قبل فترة في مفاوضات الستخراج الغاز من كل الضوابط القانون
، لكن  EDFوالتي اشترتها الحقا شركة فرنسية هي « إديسون»مع الشركة اإليطالية « كاريش»
تخشى من أن يؤدي دخولها « الفرنسية»بقيت في واجهة التفاوض مع إسرائيل، الن تلك « اإليطالية»

لم أن التوقيع لم يحصل علنا على الخط إلى  انعكاسات سلبية على مصالحها في العالم العربي. وعج
 بعد، بسبب تمهل العدو اإلسرائيلي الذي يأخذ بالحسبان إمكانية توقيع عقد أفضل.

ومن التهديدات المباشرة األخرى للمصالح اللبنانية االقتصادية، هو أن مشروع خط أنابيب الغاز عبر 
إيطاليا، في حال تنفيذه، سيضّيق خيارات لبنان الذي سيكون مضطرا، -نان اليو -قبرص -إسرائيل 

إذا أراد ضخ الغاز عبر أنبوب ينطلق من ساحله، إلى أن يرتبط مع خط األنابيب المشار إليه، ألنه 
سيكون ممرا إلزاميا إلى أوروبا، األمر الذي سيفرض على لبنان دفع أتاوة أو ضريبة نقل إلسرائيل، 

 بكيان العدو، وهنا الكلفة األكبر.« اعتراف اقتصادي»تبه ذلك من خسائر مادية، و مع ما ير 
ثباتات تدين إسرائيل وتؤكد لجوؤها إلى السطو « السفير»وقال الرئيس نبيه بري لـ  إنه يملك أدلة وا 

د مع على كميات من الغاز اللبناني، عبر أنبوب يمتد في المياه اإلقليمية اللبنانية المتاخمة للحدو 
 فلسطين المحتلة.
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وأشار إلى انه سيكشف عن كل المعطيات الموجودة بحوزته قريبا، وتحديدا في مطلع العام الجديد، 
مشددا على انه من غير المقبول وال المسموح أن تستمر إسرائيل بهذا االعتداء على السيادة اللبنانية 

 وثروتنا الوطنية، من دون أن نحرك ساكنا.
وال »إنه ال يملك المعطيات التي كشف عنها بري، « السفير»قة آرتور نظاريان لـ وقال وزير الطا

، الفتا االنتباه إلى انه سيتواصل معه الستيضاحه «أعرف كيف ومن أين حصل على هذه المعلومة
ذا ثبت فعال أن إسرائيل تسرق الغاز فعلى لبنان أن يتحرك بقوة لحماية حقوقه»حقيقة األمر،   «.وا 

نه بعد تأليف الحكومة، تشكلت لجنة وزارية للبحث في المرسومين اللذين يمهدان إلطالق وأوضح ا
عملية المناقصة والتلزيم الستخراج البترول، األول يتعلق بتقسيم المياه البحرية اللبنانية )بلوكات 

 نفطية( والثاني يتناول اتفاقية االستكشاف واإلنتاج.
11/11/1112السفير، بيروت،   

 
 ي: القضية الفلسطينية تمر بمسارات مهمة وفارقة على كافة المستوياتبن حل .55

أشرف الهور: نقل عن نائب األمين العام لجامعة الدول العربية احمد بن حلي، تأكيده أن الجامعة 
العربية تتباحث مع أعضاء مجلس األمن بخصوص مشروع القرار الفلسطيني العربي، الخاص 

أصوات حتى يمكن طرحه، وهو محل نقاش  0خطوة األولى هي ضمان بعملية السالم. وقال إن ال
هناك مشروع قرار »ومشاورات في المجلس بعناصره السياسية لدعم المسعى الفلسطيني. وتابع القول 

 «.فرنسي أيضا تتشاور فيه فرنسا مع دول أوروبية أخرى، باإلضافة إلى بريطانيا والجامعة العربية
فرنسي في القاهرة التقى األمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، الطالعه وأشار إلى أن السفير ال

على أهم نقاط المشروع، ليتم التشاور بها مع وزراء الخارجية العرب، ولكن القرار النهائي ستحدده 
 القيادة الفلسطينية للتحرك في هذا اإلطار.

إلى أن تدخل دول « التريث واالنتظار» وأكد بن حلي أن هناك عددا من الدول العربية ترى ضرورة
حتى يمكن  1013مؤيدة للحقوق الفلسطينية والعربية في مجلس األمن من كانون الثاني/ يناير 

 تأمين األصوات والدعم للمشروع العربي مثل إسبانيا، وفنزويال، وهما أقرب للمواقف العربية.
فلسطينية على كافة المستويات، حيث أن وأعتبر أن هذه الفترة مهمة وفارقة في مسار القضية ال
 «.لتضعه أمام مسؤولياته»القيادة الفلسطينية عازمة تماما للتوجه إلى مجلس األمن 

 11/11/1112القدس العربي، لندن، 
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 الجامعة العربية تحمل "إسرائيل" المسؤولية عن تبعات استهداف أبو عين .56
بي، األمين العام لجامعة الدول العربية، االغتيال الغادر وفا: أدان الدكتور نبيل العر  –الحياة الجديدة 

للوزير الفلسطيني زياد أبو عين، رئيس هيئة مقاومة الجدار واالستيطان، أثناء مسيرة سلمية واصًفا 
ما حدث بأنه دليل جديد على إرهاب الدولة الذي تمارسه الحكومة اإلسرائيلية العنصرية ضد الشعب 

ن أدنى مساءلة دولية، محماًل إياها المسؤولية الكاملة للنتائج الخطيرة المترتبة الفلسطيني األعزل، دو 
 على هذه الجريمة البشعة.

وطالب األمين العام، في بيان له، األربعاء، المجتمع الدولي مجدًدا بالعمل على إرغام إسرائيل على 
 هدات.وقف االنتهاكات اليومية لحقوق اإلنسان والمواثيق واألعراف والمعا

وجدد األمين العام مطالبته لألمم المتحدة بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بالسرعة 
قامة دولة فلسطينية مستقلة على  الالزمة إلنهاء معاناته ووقف االستيطان اإلسرائيلي غير المشروع وا 

ضافة هذه الجريمة إلى سلسلة ا 1091خطوط  لجرائم التي ينبغي وعاصمتها القدس الشرقية، وا 
 التحقيق فيها من خالل آليات العدالة الدولية.

 11/11/1112المصري اليوم، القاهرة، 
 
 "التعاون اإلسالمي" تدين عملية اغتيال أبو عين .57

البيان: دان األمين العام لـمنظمة التعاون اإلسالمي، إياد أمين مدني، إقدام قوات االحتالل على 
زير أبو عين، أثناء مشاركته السلمية لالحتجاج على االستيطان ومصادرة ارتكاب جريمة اغتيال الو 

األراضي، معتبرًا أن هذه الجريمة النكراء تجسد سياسة القمع والعدوان واإلرهاب اإلسرائيلي المستمر 
 بحق الشعب الفلسطيني.

على ضرورة  وطالب األمين العام المجتمع الدولي بالعمل على وقف هذه الجرائم الخطيرة، مشدداً 
 فضح جرائم وانتهاكات االحتالل ومالحقة مرتكبيها في المحافل الدولية.
تحقيق سريع وشفاف حول »ودعا األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون إسرائيل إلى إجراء 

أبو عين بطريقة « وفاة»لـ « الحزن الشديد»للوزير أبو عين. وأعرب عن « ظروف الوفاة الوحشية
ما دعت الممثلة العليا لالتحاد األوروبي فيدريكا موغريني، إلى فتح تحقيق فوري ومستقل وحشية، في

 باستشهاد أبو عين.
 11/11/1112البيان، دبي، 
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 قطر تستنكر اغتيال أبو عين وتطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراء حازم .58
ل اإلسرائيلي بالضرب والقنابل قنا: استنكرت وزارة الخارجية القطرية اعتداء قوات االحتال –الدوحة 

المسيلة للدموع على، زياد أبو عين رئيس الهيئة الفلسطينية لمقاومة الجدار واالستيطان، مما أدى 
 إلى استشهاده، وذلك خالل مسيرة سلمية في بلدة " ترمسعيا " شمال رام هللا بالضفة الغربية.

انتهاكًا جديدًا لسلسلة االنتهاكات التي تقترفها واعتبرت الخارجية، في بيان لها اليوم، هذا االعتداء 
إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والذي من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر على جهود عملية السالم. 
وطالبت في بيانها المجتمع الدولي باتخاذ إجراء حازم لوقف االعتداءات اإلسرائيلية المستمرة، وتوفير 

 ي.الحماية الدولية للشعب الفلسطين
 11/11/1112الشرق، الدوحة، 

 
 المنظمة العربية لحقوق اإلنسان: عملية اغتيال أبو عين واحدة من العديد من جرائم االحتالل  .59

وفا: أعربت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان عن عميق إدانتها لقيام قوات االحتالل  –الحياة الجديدة 
شيرة إلى أن هذا االستهداف يأتي في ظل تواصل اإلسرائيلي باستهداف المناضل "زياد أبو عين"، م

العديد من جرائم الحرب واالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان التي تواصل سلطات االحتالل 
اإلسرائيلي ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني بمختلف فئاته، وفي مقدمتها التضييق على السكان في 

احي العملية على مدن وبلدات شمال الضفة الضفة الغربية والقدس وفرض حصار خانق من النو 
 والخليل جنوبًا وعلى مجمل السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها.
 11/11/1112الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
"إسرائيل اليوم" تزعم أن رئيس الموساد زار الرياض مؤخرًا وال تستبعد أن تزود السوعودية "إسورائيل"  .61

 بالنفط
صالح النعامي: ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، )إسرائيل اليوم(، في عددها الصادر األربعاء،  -ة غز 

 أن رئيس جهاز "الموساد" تامير باردو، زار مؤخرًا السعودية والتقى في الرياض بنظيره السعودي.
أن ممثلي ولم تستبعد الصحيفة أن تتجه السعودية قريبًا إلى تزويد إسرائيل بالنفط، مشيرة إلى 

 الحكومة السعودية يجاهرون باستعدادهم لبيع تل أبيب نفطا سعوديا.
ونقلت الصحيفة عن وزير النفط السعودي علي النعيمي قوله إن حكومته مستعدة لتزويد أية دولة في 

 العالم بالنفط، وليس من المستبعد أن تبيع السعودية النفط إلسرائيل أيضًا.
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لصحيفة، قائاًل: "معظم العالم العربي يعترف بإسرائيل، وال يوجد ما وأضاف النعيمي، بحسب زعم ا
 يمنع التعاون التجاري معها".

سرائيل الذي ظل لسنين طويلة يتم في الخفاء  وأشارت الصحيفة إلى أن التعاون بين السعودية وا 
 وتحت الطاولة، بات اآلن يطفو على السطح.
الباحث البارز في "مركز بيغن السادات للدراسات  من ناحيته قال البرفسور يهشوع تتيالباوم،

سرائيل يمكن أن يفضي إلى  االستراتيجية" في جامعة "بار إيالن" إن التقاء المصالح بين السعودية وا 
 قيام الرياض بتقديم مساعدات مهمة إلسرائيل في حال قررت ضرب المنشآت النووية اإليرانية.

ضح تتيالباوم أن السعودية يمكن أن تسمح للطيران وفي ورقة صدرت عن المركز مؤخرًا، أو 
اإلسرائيلي بالتحليق في أجوائها أثناء توجهها لضرب إيران، عالوة على أن السعوديين يمكن أن 

 يسمحوا بتزويد الطائرات اإلسرائيلية بالوقود خالل الطيران.
يارين الصهاينة في حال ووصل تتيالباوم حد القول إن بإمكان السعوديين أن يسهموا في إنقاذ الط

 تعرضوا لمكروه خالل عمليات القصف.
وأوضح تتيالباوم أن األمريكيين لعبوا دورًا مهمًا في التنسيق بين السعوديين واإلسرائيليين، مشيرًا إلى 

 أنه من غير المستبعد أن يبحث الطرفان وضع خطط مشتركة لمواجهة تهديد الصواريخ اإليرانية.
مستبعد أن تقوم بطاريات مضادة للصواريخ يتم نصبها في السعودية باعتراض وأضاف: "ليس من ال

 صواريخ تطلقها إيران باتجاه إسرائيل".
واستدرك تتيالباوم قائاًل إن السعوديين سيواصلون التعاون مع إسرائيل بقدر ما يتطلب أمنهم القومي، 

مع تل أبيب، على اعتبار أن أحد  محذرًا من أن القيادة السعودية ستكون حذرة جدًا في عالقاتها
 مرتكزات الشرعية للنظام السعودي تتطلب حالة عداٍء مع إسرائيل.

وأضاف تتيالباوم أن النظام السعودي يقدم نفسه كمدافع عن اإلسالم، وهذا ال يمكِّنه من السماح 
اون في حال بخروج التعاون مع إسرائيل إلى العلن، عالوة على أنه من الممكن أن يوقف هذا التع

 مست بصورة السعودية أمام العالم اإلسالمي.
 11/11/1112، 11موقع عربي، 

 
 مليون دوالر  400هيئة تحكيم دولّية تفرض على "إسرائيل" تعويض إيران بمبلغ  .61

زهير أندراوس: في خطوٍة غير مسبوقة، وبعد أكثر من عشرين عاًما من التحكيم،  -  الناصرة
ة قراّرا يقضي بأْن تقوم إسرائيل بالدفع للجمهورّية اإلسالمّية اإليرانّية مبلغ أصدرت لجنة تحكيم دوليّ 

أشكلون( لنقل النفط  –مليون دوالر مقابل حقوق إيران المفقودة في شركة )خط أنبوب إيالت  30
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الخام إلى مصافي النفط. وقالت صحيفة )ذي ماركر(، المخّتصة في الشؤون االقتصادّية، والتابعة 
فة )هآرتس( العبرّية، في عددها الصادر اليوم األربعاء، إّن قرار لجنة التحكيم الدولية تّم لصحي

اتخاذه قبل عام ولكن لم يتّم النشر عنه، ولفتت إلى أّنه جاء في قرار لجنة التحكيم، التي تتخذ من 
مليون  30حصول على مدينة جنيف في سويسرا، مقًرا لها، إلى أّن القرار األولّي يجّقر بحّق إيران بال

دوالر من إسرائيل تعويًضا على األمالك التي أبقتها في إسرائيل منذ فترة حكم الشاه اإليرانّي، الذي 
 في أعقاب الثورة اإلسالمّية التي قادها اإلمام الخميني. 1010أجسقط عن سّدة الحكم في العام 

في إسرائيل، على أّن قيمة التعويض عالوة على ذلك، أّكدت الصحيفة، نقاًل عن مصادر اقتصادّية 
أشكلون( عشية الثورة  –اإلسرائيلّي إليران نبع من نصف قيمة أمالك شركة )خط أنبوب إيالت 

. مع ذلك، لفتت الصحيفة، إلى أّن اتخاذ القرار ال يعني بأّي 1010اإلسالمية في إيران في العام 
، مشّدّدة على أّن قرار لجنة التحكيم الدولّية ما زال حاٍل من األحوال أّنه سيخرج إلى حّيز التنفيذ فوًرا

يران بتقديم  بعيّدا عن التنفيذ، ذلك أنه، بحسب المصادر عينها، من المتوّقع جًدا أْن تقوم إسرائيل وا 
سلسلة من االستئنافات على القرار تتعّلق بحجم مبلغ التعويضات وتحديًدا المبلغ النهائّي الذي يتحتّم 

 دفعه إليران.على إسرائيل 
ولفتت الصحيفة أيًضا في سياق تقريرها إلى أّن القرار األخير، هو ليس القرار األّول من نوعه تتخّذه 
هيئة تحكيم دولّية ضد إسرائيل، وعلى الرغم من أّن الدولة العبرّية تجعارض التعامل مع هيئات 

من محكمة فرنسّية. وكانت شركة )خط  التحكيم الدولّية، إاّل أّنها أجرغمت على المشاركة فيها، بقرارٍ 
إيرانّي مشترك لنقل النفط  -أشكلون( تجدار في فترة حكم الشاه كمشروع إسرائيليّ  –أنبوب إيالت 

اإليرانّي بواسطة أنبوب إلى إسرائيل وتسويقه من خالل ناقالت نفط من ميناء أشدود، الواقعة في 
اإلسرائيلّية المذكورة تقوم بتشغيل عّدة ناقالت نفط  جنوب إسرائيل. باإلضافة إلى ذلك، كانت الشركة

ألف طن من النفط الخام المستخرج في  900عشية الثورة اإلسالمّية في إيران، وكانت تجسيطر على 
إيران، والذي تمّكنت إسرائيل من نقله قبل عّدة أسابيع من الثورة اإلسالمّية في إيران. وأشارت 

مليون دوالر  110، كان ثمن كمية النفط في حينه 1010نة، أْي العام الصحيفة إلى أّنه في تلك الس
 مليون دوالر. 400بينما تقدر قيمته اليوم بـ 

وكان يتعين على الشركة اإلسرائيلية أْن تدفع إليران نصف األرباح التي حققتها من بيع كميات النفط 
ب االتفاق الذي كان مجبرًما مع إيران، تلك، وبما أّن الدولة العبرّية رفضت االلتزام بتعهداتها بحس

قامت األخيرة قبل عّدة سنوات باتخاذ إجراءات لتحصيل حقها في هذه األرباح، على حّد قول 
دعوى ضّد إسرائيل طالبتها بدفع تعويضات لها  1004الصحيفة اإلسرائيلّية، حيث قّدمت في العام 



 
 

 
 

           21ص                                     3215 العدد:    11/11/1112 الخميس التاريخ:
 

ران على أّنه يجعادل نصف قيمة المبلغ المسّتحق مليون دوالر، وهو المبلغ الذي قّدرته طه 900بقيمة 
 لها من ثمن الشركة اإلسرائيلّية المذكورة. 

عالوة على ذلك، لفتت الصحيفة العبرّية إلى أّنه تّم اتخاذ قراًرا أخر في هذا المجال ضّد إسرائيل، 
القرار، وفي  ، ولكّن إسرائيل قامت باالستئناف على1011والذي أصدرته محكمة فرنسّية في العام 

السنة الفائتة، أعلنت لجنة التحكيم الدولّية رفضها لالستئناف اإلسرائيلّي، وفرضت على الدولة العبرّية 
 ألف دوالر أمريكّي تقريًبا، أْي ما يجعادل مليون شيكل إسرائيلّي. 550دفع غرامة بقيمة 

دعوى ضّد إسرائيل في فرنسا،  بتقديم 1003وأضافت الصحيفة قائلًة إّنه بعد قيام إيران في العام 
بمنح إسرائيل فرصة زمنّية محددة لتعيين لجنة تحكيم دولّية،  1001قامت محكمة فرنسّية في العام 

وببعد أْن لم تقجم باإليفاء بوعدها، قامت المحكمة الفرنسّية بتعيين محكٍم من طرفها، ولكّن إسرائيل 
وجد صالحية للمحكمة الفرنسّية للنظر في هذه رفضت ذلك، وقّدمت التماًسا جاء فيه أّنه ال ت

 القضية، ولكّن المحكمة الفرنسّية رفضت االستئناف اإلسرائيلّي، كما قالت الصحيفة العبرّية.
وتابعت الصحيفة قائلًة إّنه في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي باشرت طهران باتخاذ 

إلى أّنه بحسب االتفاق المجبرم بين تل أبيب وطهران،  اإلجراءات القضائّية الستعادة أموالها، مشيرةً 
فإّنه في حال نشوب خالف بين الطرفين، فإّن المحكمة العليا اإليرانّية هي المجخوّلة الوحيدة بالنظر 
في قضية الخالف، وذلك بمشاركة قاضي إسرائيلّي من المحكمة العليا، وفي حال عدم توصلهما 

(، أْي دائرة التجارة العالمّية، حيث يكون رئيسها ICCم نقل القضية إلى )التفاق، جاء في االتفاق، يتّ 
 هو المجحّكم في الخالف.

 11/11/1112رأي اليوم، لندن، 
 
 البرلمان األيرلندي يصوت لصالح االعتراف بدولة فلسطين .62

االعتراف معا: أقر البرلمان االيرلندي مساء األربعاء مذكرة غير ملزمة تطالب الحكومة ب -بيت لحم 
بدولة فلسطين. وبذلك يكون النواب األيرلنديون قد لحقوا بركب نظرائهم الفرنسيين والبريطانيين 
واإلسبان، مسلطين الضوء اكثر على شعور الغضب األوروبي المتنامي حيال إسرائيل بسبب الشلل 

 الذي تعاني منه مفاوضات السالم بينها وبين الفلسطينيين.
ة تطلب من الحكومة االيرلندية "االعتراف رسميا بدولة فلسطين على أساس والمذكرة غير الملزم

 وعاصمتها القدس الشرقية كما تنص على ذلك قرارات األمم المتحدة". 1091حدود العام 
ويضيف النص أن هذا االعتراف سيشكل "مساهمة إيجابية لضمان التوصل إلى حل تفاوضي بين 

 يني".الفلسط-دولتين للنزاع اإلسرائيلي
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ولم تتعهد الحكومة االيرلندية االستجابة لمطلب البرلمان، لكن وزير الخارجية تشارلي فالناغان اعلن 
 أن دبلن تؤيد مبدأ التوصل إلى حل سلمي أساسه وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب.

سريع  وأضاف الوزير "لقد أكدت بكل وضوح أن ليس لدي بتاتا أي اعتراض مبدئي على فكرة اعتراف
 إذا كان هذا األمر، كما اعتقد، يمكن أن يساهم في إيجاد حل للنزاع".

وفي تشرين األول/أكتوبر اعترفت الحكومة السويدية رسميا بدولة فلسطين لتصبح بذلك أول دولة في 
أوروبا الغربية تعترف بفلسطين والثامنة في االتحاد األوروبي، علما بان الدول األوروبية السبع 

اعترفت بدولة فلسطين قبل انضمامها إلى االتحاد األوروبي وهي الجمهورية التشيكية،  األخرى
 المجر، بولندا، بلغاريا، رومانيا، مالطا وقبرص.

وعلى الرغم من إن المذكرة التي أقرها البرلمان األيرلندي تقدم بها حزب "شين فين" المعارض، أال 
 لمان بما فيها أحزاب االئتالف الحكومي.أنها نالت دعم كل األحزاب الممثلة في البر 

واعتبر زعيم "الشين فين" جيري ادامز الذي منعته إسرائيل من الدخول إلى قطاع غزة خالل زيارة 
 إلى المنطقة األسبوع الماضي أن هذه المذكرة تبعث على األمل.

لذين يريدون السالم وقال ادامز "علينا أن نبقى إلى جانب المواطنين الفلسطينيين واإلسرائيليين ا
 والذين يأخذون خطر السالم. هذه المذكرة هي مساهمة مهمة في هذا االتجاه".

 11/11/1112وكالة معا اإلخبارية، 
 
 كيري يجتمع مع نتنياهو في روما يوم األحد المقبل .63

نقال عن وكاالت أن موقعي "يديعوت احرونوت"  11/11/1112الحياة الجديدة، رام هللا، نشرت 
رئيس  أمسروزاليم بوست" اإلسرائيليين ذكرا أن وزير الخارجية األميركي جون كيري دعا و"جي

الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو الجتماع سريع وطارئ في العاصمة اإليطالية، روما، األحد المقبل 
الخاصين األردني واالقتراح الفرنسي، المقدمين لمجلس األمن الدولي و  –لبحث االقتراح الفلسطيني

نهاء االحتالل.  بإقامة الدولة الفلسطينية وا 
وسيتوجه نتنياهو األحد إلى روما لالجتماع بكيري. وقال موقع "يديعوت احرونوت" إن الواليات 
المتحدة تعمل وتسعى هذه األيام لتليين نص االقتراحين حتى يتسنى لها قبولهما وتجنب استخدامها 

 الفيتو إلسقاطهما.
ة باسم وزير الخارجية األميركي أن كيري سيتوجه األحد إلى روما لعقد اجتماع غير وأكدت المتحدث

أن المسؤولين "سيناقشان عددا من  أمسمتوقع مع نتنياهو. وقال المتحدثة جين بساكي في بيان 
 القضايا بينها التطورات األخيرة في إسرائيل والضفة الغربية والمنطقة". 
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نقال عن مراسلها من رام هللا محمد هواش ووكاالت أنه  11/11/1112النهار، بيروت، وذكرت 
وبعد ساعات من مقتل أبو عين، صرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية األميركية جين بساكي عبر 
موقع "تويتر" للتواصل االجتماعي بان الوزير جون كيري سيسافر إلى روما االثنين ألجراء محادثات 

 وقالت:ي بنيامين نتنياهو في شأن التطورات في إسرائيل والضفة الغربية. مع رئيس الوزراء اإلسرائيل
"سيسافر جون كيري إلى روما االثنين لالجتماع مع رئيس الوزراء نتنياهو في شأن التطورات في 

 إسرائيل والضفة الغربية والقدس والمنطقة". 
 
 و عيناالتحاد األوروبي يدعو إلى فتح تحقيق فوري ومستقل في وفاة أب .64

وكاالت: دعت الممثلة العليا لالتحاد األوروبي للشؤون الخارجية والسياسة  –محمد هواش  -رام هللا 
األمنية فيديريكا موغيريني إلى "فتح تحقيق فوري ومستقل في وفاة أبو عين". وقالت في بيان 

ة، امر مقلق جدا. إن صحافي إن "التقارير التي تحدثت عن االستخدام المفرط للقوات اإلسرائيلية للقو 
هذا األمر بمثابة تذكير للمجتمع الدولي برمته بالخطورة الكبيرة للوضع على األرض. وأتوقع من 
جميع األطراف أن يمارسوا اقصى درجات ضبط النفس في هذا الوقت، واالبتعاد عن كل األعمال 

بو عين وللسلطة وللشعب التي يمكن أن تؤدي إلى التصعيد". وأعربت عن تعازيها لعائلة الوزير أ
 الفلسطيني.

 11/11/1112النهار، بيروت، 
 
 مسؤول دولي يدعو إلى ضغوط على "إسرائيل" لتفكيك سالحها الكيميائي .65

( أن هناك عدة دول تمتلك OPCWأكد مسؤول رفيع في منظمة حظر انتشار السالح الكيميائي )
 نواع األسلحة الكيميائية التي بحوزتها.أسلحة كيميائية من بينها إسرائيل، لكنه امتنع عن ذكر أ

ودعا المسؤول، في حديث لإلذاعة العامة اإلسرائيلية، حلفاء إسرائيل إلى ممارسة ضغوط عليها من 
 أجل أن تفكك ترسانتها من هذا النوع من األسلحة.

 وأضاف المسؤول، الذي عمل على تفكيك السالح الكيميائي في سوريا، أنه "ليس الئقا أن تبقى
إسرائيل معزولة سوية مع كوريا الشمالية وأن تكون بين الدول القليلة التي تواصل حيازة سالح 

 كيميائي لن يتم استخدامه أبدا". 
 11/11/1112، 28عرب 
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   2014 مهاجرًا قضوا في المتوسط سنة 3419مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين:  .66
مهاجرا غير  5410جئين التابعة لألمم المتحدة إن وكاالت: قالت المفوضية السامية لشؤون الال

شرعي قضوا في البحر المتوسط منذ بداية العام الحالي، ودعت العالم إلى وقف سياسات تهدف إلى 
 "ردع المهاجرين".

ألف شخص شرعوا منذ بداية العام في رحالت بحرية  549وذكرت المفوضية أن عددا قياسيا بلغ 
 الصراعات أو المصاعب االقتصادية. محفوفة بالمخاطر هربا من

آالف، وهو أكثر من ثالثة أمثال  101ووصل إلى الضفة األخرى وفق بيانات المفوضية أكثر من 
من المهاجرين من  %90. وينطلق حوالي 1011العدد السابق البالغ نحو سبعين ألفا في عام 
 السواحل الليبية متوجهين إلى إيطاليا ومالطا. 

ية إلى أن هذه الزيادة واكبها موقف "مرتبك" من المجتمع الدولي، وقالت إن بعض وأشارت المفوض
الحكومات تنشغل أكثر بإبعاد المهاجرين بدال من التعامل معهم كأفراد هاربين من الحرب أو 

 االضطهاد.
ووصف المفوض السامي أنطونيو غوتيريس ذلك السلوك بأنه "رد فعل خاطئ في فترة تشهد فرار 

 قياسية من الناس من الحروب".أعداد 
وتأتي تصريحات غوتيريس في الوقت الذي فتحت فيه المفوضية نقاشا يستمر يومين بشأن القضية 
مع مسؤولين حكوميين وعمال إغاثة وخفر سواحل ومحامين وأكاديميين وخبراء آخرين، وتأتي بعد 

لبحر والتي أنقذت أرواح أكثر من أقل من شهرين من إعالن إيطاليا أنها ستوقف أعمال اإلنقاذ في ا
 مائة ألف الجئ من أفريقيا والشرق األوسط منذ بدء تنفيذها قبل عام.

ودعا غوتيريس كل األطراف إلى التعامل مع األسباب الجذرية التي تدفع الناس للفرار، ومناقشة سبل 
 كبح الشبكات اإلجرامية التي تتربح من الراغبين في الهجرة.

دولة أعلنت تضامنها مع الالجئين السوريين، وأضاف أن  19، قال غوتيرس إن وفي موضوع متصل
 هذه الدول مستعدة الستقبال أكثر من مائة ألف الجئ سوري من المقيمين حاليا في دور الجوار.

 11/11/1112الجزيرة. نت، الدوحة، 
 
 عين حماس على الضفة رغم كشف خالياها العسكرية .67

 عدنان أبو عامر
عن إلقاء القبض على خلية عسكرية لحركة حماس في الضفة الغربية،  11/11ائيل يوم أعلنت إسر 

 كانت تخطط لتنفيذ عمليات فدائية ضد أهداف إسرائيلية، من الجنود والمستوطنين.
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عنصرا، تلقى عدد منهم تدريبات عسكرية  50وجاء في التفاصيل أن عدد عناصر خلية حماس بلغ 
استعدادا لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل، بينها إطالق نار، وتفجير عبوات في الخارج، وعادوا للضفة 

ناسفة، وخطف إسرائيليين في الداخل والخارج، وتفجير سيارات مفخخة، والتخطيط لعملية في ملعب 
 لكرة القدم في القدس.

 
 تجربة غزة

ماس حماس لم تعقب على كشف خالياها بالضفة، لكن عزت الرشق عضو المكتب السياسي لح
المقاومة تملك زمام المبادرة، “رفض بحديث "للمونيتور" نفي أو تأكيد وجود الخاليا، مكتفيًا بالقول إن 

وبإمكانها أن تشعل حراكًا ثوريًا إن سنحت لها الفرصة، بعد أن راكمت على االنتصار الذي حققته 
 في حرب غزة األخيرة".

لفلسطيني، في حديث "للمونيتور"، قدرة حماس أن فيما استبعد عدنان الضميري الناطق باسم األمن ا
تقوم بعمل ذا مغزى في الضفة، ألنها ال تستطيع، وأجهزة األمن تسيطر بصورة كاملة على الضفة، 

 لمنع أي عمليات مسلحة انطالقًا منها.
لكن محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحماس بدا األكثر تشجيعًا في قيادة حماس على إشعال 

، وحضره "المونيتور"، أن 11/11ة، وأكد خالل حفل أقامته الكتلة اإلسالمية في غزة يوم الضف
حماس عليها واجب مقدس بنقل المقاومة المسلحة لكل شبر في الضفة، وهي تراهن على مخزون 

 المقاومة فيها هناك.
على نقل  بإطالق الرصاص على رؤوس قيادة حماس إن لم يعملوا 19/11بل إن الزهار طالب يوم 

تجربة المقاومة المسلحة في غزة إلى الضفة، داعيًا من وصفهم أحرار الضفة باقتفاء المثل المقاوم 
 في غزة.

"المونيتور" علم من مسئول في حماس بالضفة رفض كشف هويته خشية المالحقة األمنية، "أن 
غير مسبوقة قامت  اإلعالن اإلسرائيلي عن كشف خاليا مسلحة للحركة تزامن مع حملة اعتقاالت

اعتقااًل واستدعاًء  100بها أجهزة األمن الفلسطينية، بلغت في شهر نوفمبر األخير أكثر من 
 لعناصر الحركة".

، من االعتقاالت واالستدعاءات بحق عناصر 9/11وصّعدت السلطة الفلسطينية بالضفة ليلة 
ن، وواصلت اعتقال عدد من آخري 0مواطًنا واستدعت  11حماس في مختلف المحافظات، واعتقلت 

 الطلبة الجامعيين.
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وهو ما دفع حسام بدران الناطق باسم حماس في حوار هاتفي مع "المونيتور" لتشبيه "حملة 
االعتقاالت السياسية واالستدعاءات ألبناء الحركة في الضفة من قبل األمن الفلسطيني، بما تفعله 

 مقاومة في الضفة".إسرائيل، حيث تشن اعتقاالت واسعة، لمحاصرة ال
أن المخابرات اإلسرائيلية اعتقلت اثنين من أهم قياداتها وهما حسين أبو  19/11وأعلنت حماس يوم 

 من رام هللا، داعية لمواصلة حراكها المتصاعد بالضفة. 19/11كويك وفايز وردة مساء 
 

 التنسيق األمني
ي حوار هاتفي من الدوحة مع وبالتزامن مع الكشف عن خاليا حماس العسكرية، دعا الرشق ف

"المونيتور" السلطة الفلسطينية "بأن ترفع قبضتها األمنية عن الضفة، ووقف التنسيق األمني مع 
إسرائيل، وترك المقاومة تواجه االحتالل وجها لوجه، ألن دعم خيار المقاومة وتفعيلها سيكون أبلغ رد 

 على الهجمة اإلسرائيلية".
، أن كشف خاليا حماس بالضفة 11/11يدة المقربة من حماس بغزة، يوم وجاء في مقال نشرته الجر 

استمرار لجهود األمن اإلسرائيلي والفلسطيني بتفكيك هياكل حماس، وفرض قيود على السالح والمال 
لتجفيف منابعها، وقد تم إجهاض خالياها المسلحة وهي في مرحلة اإلعداد، وقبل نجاحها بتنفيذ 

حقة المستمرة من قبل إسرائيل والسلطة لعناصر ذات الخلفية العسكرية، ومتوقع عمليات، نتيجة للمال
 إقدامها على تنفيذ عمل مسّلح.

لكن أسامة حمدان مسؤول العالقات الخارجية في حماس، قال "للمونيتور" أن "حماس ال تحتاج ألن 
المواجهة لألمام، وال تعلن عن أدوار محددة فيما تقوم به من مقاومة في الضفة، وهي معنية بدفع 

 يجب أن تكون محاوالت قمع المقاومة عائقًا أمام استمرارها".
وأضاف: "حماس في غزة خالل سنوات سابقة مرت بظروف أقسى من ظروفها الراهنة في الضفة، 
لكنها لن تستسلم للواقع، بل تواصل مسيرة المواجهة، واأليام والشهور القادمة ستكشف أن المقاومة 

 ة أكثر رسوخًا من إسرائيل واألمن الفلسطيني".في الضف
ورغم الكشف عن خاليا حماس، فقد تواصلت العمليات المسلحة ضد أهداف إسرائيلية، وكان آخرها 

، حيث تعرضت حافلة للمستوطنين إلطالق نار قرب مستوطنة "شيلو" شمالي رام هللا، 3/11يوم 
خل مخيم العروب بمدينة الخليل إللقاء عّدة وفي نفس اليوم تعرض برج عسكري إسرائيلي على مد

 زجاجات حارقة.
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مسئول أمني فلسطيني رفيع المستوى في الضفة، قال "للمونيتور" طالبًا إخفاء شخصيته: "الكشف 
عن خاليا مسلحة لحماس يعني أن الحركة تسابق الزمن نحو تفجير الوضع في الضفة، وهذا ما لن 

 إسرائيل، أم كان قرارًا ذاتيًا للسلطة". نسمح به، سواء اتفقت أهدافنا مع
وأضاف: "قرار حماس االستراتيجي بمواصلة تشكيل خاليا مسلحة في الضفة رغم كشفها، يعني أنها 
تريد تصدير أزمة غزة إلينا هنا في الضفة، وهي تعلم تمامًا أن أي عمليات مسلحة ضد اإلسرائيليين 

 فة، وتدمير السلطة، فهل هذا ما تسعى إليه حماس؟"قد تعني اجتياحًا عسكريًا إسرائيليًا للض
"المونيتور" حصل على تقدير موقف داخلي يتداوله كوادر حماس في األسابيع األخيرة حول نقل 
المقاومة المسلحة للضفة جاء فيه: "بغض النظر عن دقة تقارير إسرائيل حول كشف الخاليا 

على هذه الصورة يهيئ الرأي العام لمزاعم تفيد العسكرية لحماس بالضفة، فإن تصوير الوضع فيها 
بأن الضفة تحولت "عش دبابير"، وأن حماس تحضر نفسها لشن هجمات مسلحة متقدمة كمًا ونوعًا، 

 مما سيبرر للجيش االنقضاض على الضفة".
وختم التقدير: "تمثل الضفة أهمية استراتيجية، وستكون خطة إسرائيل فيها منع حماس من التقاط 

اسها، بالتواجد المكثف بمدنها، واعتقال النشطاء الميدانيين، وتشكيل شبكة من العمالء لمراقبة أي أنف
 تحركات ذات صلة بالمقاومة".

واعتبر التقدير الذي اطلع عليه "المونيتور" أن الضفة تمثل لحماس أهمية استراتيجية، وستكون خطة 
اجد المكثف بمدنها، واعتقال النشطاء الميدانيين، إسرائيل فيها منع حماس من التقاط أنفاسها، بالتو 

 وتشكيل شبكة من العمالء لمراقبة أي تحركات ذات صلة بالمقاومة.
من الواضح أن حماس مصممة أكثر من أي وقت مضى على إشعال الوضع في الضفة الغربية 

تشرك خاليا حماس ضد إسرائيل. فمن المرجح أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من المشاحنات التي قد 
 في الضفة الغربية.

11/11/1112المونيتور،   
 
 وحدة وطنية فلسطينية تحت سقف االنقسام .68

 منير شفيق
ليس هنالك من موضوعة أو شعار يحتمل االلتباس والطعن من وراء الظهر وتزوير الوعي أو 

 تشويهه مثل الحديث عن الوحدة الوطنية الفلسطينية. 
فلسطينية تتبنى شعار الوحدة الفلسطينية وتعتبره هدفًا راهنًا وأسمى كل األطراف في الساحة ال

 وضرورة حياة ووجود؟ 
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وكل من يتعّرض للموضوع الفلسطيني من األشقاء العرب أكان مع تحرير فلسطين أم متواطئًا على 
فلسطين، وأكان من الحريصين على وحدة الشعب الفلسطيني غيرة على النضال الفلسطيني ومستقبل 
القضية الفلسطينية أم كان متبرمًا من فلسطين وشعبها ونضاله ويريد إغالق الملف بأية شروط 

 يضعها الكيان الصهيوني وأمريكا. 
كل هؤالء وَمْن حولهما يشددون على الوحدة الفلسطينية ويعتبرون االنقسام كارثة على القضية 

 حقيق األهداف. والشعب، وأن الوحدة الفلسطينية هي الطريق، أو الشرط، لت
لندع جانبًا من يتخذون من االنقسام الفلسطيني حجة ألخذ موقف سلبي من دعم القضية الفلسطينية 
والنضال الفلسطيني، أو يجغطون من خالل التهويل بأضرار االنقسام ما يجري من تواطؤ، أو 

 حصار، أو حتى شيطنة الفلسطينيين. 
طيني باعتباره الطريق الوحيد لدرء المؤامرات على ولنركز على الذين تهمهم وحدة الصف الفلس

القضية والشعب والنضال، أو لتحقيق: األهداف. بل يصل األمر اعتبار الوحدة الفلسطينية غاية بحد 
 ذاتها، وبغض النظر عن السياسات واألهداف التي تقوم على أساسها. 

بات عنها بعدم اعتبار الوحدة غاية وهنا يجب أن يواَجه هؤالء بجملة من األسئلة التي تسمح اإلجا
في حّد ذاتها، بغض النظر عن الخط السياسي الذي سيقودها، إن كان من الممكن أصاًل أن تحقق 

 وحدة وطنية بال شرط يتعلق بمضمونها وأهدافها واستراتيجيتها وتكتيكها وخطها السياسي. 
لفلسطينية أو الساحات العربية الجواب األول، وال سيما إن جاء من طرف نضالي داخل الساحة ا

واإلسالمية والعالمية: كيف يمكن أن تقوم وحدة من دون تحديد المضمون واألهداف والخط السياسي 
واالستراتيجية والتكتيك؟ وهذا الجواب سيأتي فورًا من مختلف ممثلي الحركات الفلسطينية، وفي 

 مقدمهم الذين يقفون على رأس أطراف االنقسام القائم. 
بكلمة ليس هنالك من أحد يقبل أن تكون الوحدة غاية بحد ذاتها بغض النظر عن الشروط التي و 

ستقوم على أساسها. ولكن مع ذلك تجد أصواتًا تدعو للوحدة الوطنية الفلسطينية من دون أن تتطرق 
ب من إلى المضمون واألهداف واالستراتيجية والتكتيك والخط السياسي. وهؤالء إن لم يقصدوا الهرو 

مواجهة اإلشكال السياسي الحقيقي الذي وّلد ويّولد االنقسام، وذلك "لغاية في نفس يعقوب"،  يكونون 
 تبسيطيين ال يدركون أن االنقسام، أمر جدي وجاد وليس بالهزل واللعبة. وليس جهالة وعدم دراية. 

جلس الجامعة والدليل سيأتي أول ما سيأتي من جانب الرئيس محمود عباس حين أعلن أمام م
العربية، ولم تكد أيام قليلة تمضي على وقف إطالق النار في حرب العدوان الصهيوني على قطاع 

: أن ال مصالحة إاّل على أساس وحدة القرار في الحرب والسلم، ووحدة 1014غزة في صيف 
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المجاالت  السالح، ووحدة السلطة. وتكّرر هذا من خالل اشتراط بأن تكون سلطة رام هللا شاملة كل
 في قطاع غزة. 

هذا يعني أن ال وحدة فلسطينية إاّل على أساس الشروط الثالثة السابقة. األمر الذي يتضمن، وبال 
جدال، أول ما يتضمن إنـهاء سالح المقاومة في قطاع غزة، ويعني على الفور أن الوحدة الفلسطينية 

لفلسطينية ومن يؤيده في الساحة ستقاد على أساس الخط السياسي الذي يتبعه رئيس السلطة ا
 الفلسطينية. 

أغلب الفصائل الفلسطينية، أو أغلب الذين يرفضون استراتيجية وتكتيك محمود عباس وخطه 
السياسي، وال يقبلون أن يسلم سالح المقاومة وأنفاقها للسلطة األمنية الفلسطينية أو حكومة حمد هللا، 

الثالثة التي وضعها ويضعها محمود عباس للوحدة  سكتوا )بالتأكيد من غير رضا( عن الشروط
اّل االنقسام(. وراحوا يشددون على أهمية الوحدة الفلسطينية من دون أن يقولوا ما هي  الفلسطينية )وا 

 األسس التي يريدون للوحدة الفلسطينية أن تقوم عليها. 
ال تستطيع أن تواجه التحدي  نحن هنا بالتأكيد أمام منهج النعامة التي تضع رأسها في الرمال عندما

 الذي يالحقها أو تعبت من الفرار أمامه. 
إن مشكل الوحدة الفلسطينية اآلن، وبجوهره، يدور حول قبول الشروط الثالثة التي وضعها محمود 
عباس، أو بوضوح ال يقبل التأويل، وجاءت كل ممارساته ومواقفه على أساسها، أو حول مواجهته 

طينية تقوم على أساس الحفاظ على المقاومة المسلحة وتعزيزها في قطاع غزة بشروط للوحدة الفلس
 فضاًل عن فك الحصار وصواًل إلى صرف رواتب موظفي النظافة في المستشفيات )يا للفضيحة(. 

هذا، ولم نتطرق إلى اإلشكال المكمل والمتعلق باختيار استراتيجية االنتفاضة لدحر االحتالل وتفكيك 
طالق كل األسرى. فها هنا يقف شعار الوحدة الوطنية الفلسطينية المستوطنات  وتحرير القدس وا 

 على رأسه إذا لم يحدد الخط السياسي والنضالي والمقاوم للضفة الغربية والقدس واألسرى. 
وخالصة: كفى تبسيطًا للمناداة بالوحدة الوطنية الفلسطينية مفرغة الشروط التي يجب أن تقوم على 

اّل فليذهب كل في سبيله ولتتشكل جبهتان من دون أن تتصادما: جبهة االنتفاضة أساسها، و  ا 
 والمقاومة وجبهة مسار محمود عباس. 

فسالح المقاومة وأنفاقها يجب أن يجحميا ويجعززا، وفك الحصار وبكل أبعاده، بما فيها إعادة اإلعمار، 
 يجب أن يجحقق. 

 له من استراتيجية غير استراتيجية االنتفاضة الشاملة.  وتحرير الضفة الغربية والقدس واألسرى ليس
 فجبهة االنتفاضة والمقاومة أمامها العدو الصهيوني. 

 وجبهة محمود عباس أمامها هيئة األمم والبرلمانات األوروبية.
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ومن ثم سيكون سقف الوحدة الوطنية الفلسطينية هنا أن تبحث الجبهتان كيف تتعايشان، وبينهما 
بغيان وأمامهما عدو يجب أن تكون له األولوية، ومن ال يفعل ذلك يأتي بما هو أسوأ من برزخ ال ي
 االنقسام. 

نما معالجة صحيحة النقسام حقيقي وجاد. وأصبح ال مفر  وبالمناسبة، هذه ليست لعبة توزيع أدوار وا 
لة موجهة ضّد منه في الساحة الفلسطينية. وذلك ضمن الظروف والمعادالت الراهنة، وإلبقاء البوص

 العدو الصهيوني.
 11/11/1112"، 11موقع "عربي 

 
 الكونغرس و"الشراكة االستراتيجية" مع إسرائيل .69

 كلوفيس مقصود
أقر مجلس النواب األميركي، مطلع الشهر الجاري، "قانون الشراكة االستراتيجية األميركية 

الماضي. ولم يبق سوى توقيع  اإلسرائيلية". وكان مجلس الشيوخ قد صادق عليه في سبتمبر/أيلول
الرئيس عليه، ليدخل حيز التنفيذ، بعد أيام. وجاء القانون ثمرة جهود اللوبي اإلسرائيلي ومعه رجال 
من الكونغرس، ترجمة لموقف األخير "الموّحد والكامل في دعم إسرائيل، باعتبارها الحليف األول لنا 

برباره بوكسر، المتحدرة من عائلة يهودية، والتي قادت في المنطقة"، كما قالت السيناتور الديمقراطي، 
 المساعي في هذا الخصوص.

ويوفر لقانون امتيازات كبيرة إلسرائيل في جوانب عديدة في العالقات بين الجانبين. أهمها أنه يحّول 
أقوى االلتزام األميركي السياسي إلى التزام قانوني، بضمان التفّوق العسكري إلسرائيل، بحيث تبقى "

من خصومها مجتمعين". وينص هذا القانون على زيادة كمية األسلحة األميركية المخزنة لدى 
إسرائيل، لغرض استخدامها في أوقات الطوارئ، وجعلها بحجم توازي قيمته حوالي ملياري دوالر بداًل 

على  مليون كما كانت. والمعروف أن إسرائيل استعانت بهذا المخزون في حربها أخيراً  100من 
غزة، ومن خالل إجراء بسيط ال يقتضي أكثر من إشعار البنتاغون بحاجتها مثل هذه الخطوة. 
وبذلك، تصبح لديها ترسانتين: واحدة من خالل الدعم العسكري السنوي الذي يزودها بأحدث 

ة ال األسلحة. والثانية بتسليمها مفتاح جزء من الترسانة االحتياطية األميركية. وكأن ترسانة واحد
تكفيها، لمواصلة وتصعيد عدوانيتها في المنطقة وقضمها األراضي الفلسطينية، من خالل تمددها 

 االستيطاني المتواصل.
وبموجب هذا القانون، تدخل إسرائيل، أيضًا، في نادي الدول القليلة التي تحظى بمعاملة خاصة لدى 

دخول رعايا هذه الدول ومجاالت التبادل الواليات المتحدة، لجهة التسهيالت في إجراءات الزيارات و 



 
 

 
 

           51ص                                     3215 العدد:    11/11/1112 الخميس التاريخ:
 

والتعاون في النواحي المشتركة. فهو، من هذه الناحية، أعطى لهذه االمتيازات التي كانت قائمة قوة 
 القانون.

ال شك أن القانون يرمي إلى "تعميق العالقات مع إسرائيل إلى حّد غير مسبوق"، كما قالت بوكستر. 
ميقة، بما فيه الكفاية، لكن وضعها في إطار قانوني ملزم يبقى صحيح أن هذه العالقات قوية وع

ضمانة تحميها من االهتزازات. مع ذلك، يشير توقيته إلى أغراض أخرى، رمى إلى تحقيقها، فرضتها 
الظروف والمستجدات الراهنة، والتي حملت الكونغرس على االستعجال في الموضوع، لتوجيه أكثر 

 . من إدارة أوباما التي توترت عالقاتها مع حكومة نتنياهو إلى أوروبا.من رسالة في أكثر من اتجاه
فليس من باب المصادفة أن يسارع الكونغرس، قبل نفاذ صالحيته بأسابيع قليلة، إلى إنجاز هذا 
القانون، وكأنه كان في سباق مع الوقت. كما ال يبدو من المصادفة أن يتزامن هذا الحرص مع 

لمانات أوروبية على االعتراف بدولة فلسطين. فمثل هذا التوجه األوروبي، توالي موجة تصويت بر 
المتوقع استمراره، شكل نقطة تحّول، ولو أنه ما زال في حدوده الرمزية. كسر حاجز الخوف وتجاوز 
الممنوع. وبذلك، أعطى إشارة االنطالق لبدء عملية اعتراف الحكومات التي باتت عملية وقت، على 

نقاشات دارت في هذا السياق، خصوصًا في مجلس العموم البريطاني، فضاًل عن قرار ما يبدو من 
الحكومة السويدية. وكان مالحظًا أن الردود األميركية، في وسائل اإلعالم وأوساط صناع الرأي، 
على هذا التصويت، انطوت على شيء من التسليم بأن هذه الموجة غير قابلة لالرتداد. على األقل 

با. وهذا أمر مربك لجماعات إسرائيل وأنصارها في الساحة األميركية، لما له من انعكاس في أورو 
وتأثير على ثقافة االحتضان الكامل إلسرائيل. فأن تبدأ انتفاضة االعتراف بدولة فلسطين في أوروبا، 

، كما تطور يقلق هذه الجهات التي عملت على استعجال إقرار هذا القانون، لزيادة تطمين إسرائيل
لبعث رسالة إلى الحلفاء األوروبيين بأن اعترافهم بفلسطين مرفوض في واشنطن، وأن الرّد األميركي 
عليه جاء على شكل تعزيز التقارب مع إسرائيل، وبما يؤكد على رفض الكونغرس انتقال عدوى 

 االعتراف هذه، طالما بقيت الدولة العبرية رافضة الدولة الفلسطينية.
لخطوة من الكونغرس، والتي ال شك أن إسرائيل ستعمل على توظيفها واالستقواء بها، في ضوء هذه ا

خصوصًا في زمن الكونغرس الجديد القادم مع حلول العام الجديد؛ تبرز مهمتان أمام العرب 
والفلسطينيين: األولى، أن يجصار إلى تسريع رفع مشروع جامعة الدول العربية إلى مجلس األمن، 

. فهذه الخطوة لم يعد 1019يد سقف إلنهاء االحتالل لألراضي الفلسطينية، في عام القاضي بتحد
جائزًا التمهل فيها. الجمعية العمومية لألمم المتحدة اعترفت بدولة فلسطينية تحت االحتالل منذ 

. آن األوان لتفعيل هذا القرار، من خالل اآلليات الدولية وطلب االنتساب دولة إلى 1015
حتى لو كان هناك احتمال في العودة إلى المفاوضات، فإن مثل هذا التوجه الدولي من عضويتها. 
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شأنه تعزيز وضع المفاوض الفلسطيني، وليس إضعافه. وتجربة أوسلو تؤكد ذلك. وتتمثل المهمة 
الثانية في ضرورة تكثيف التحرك في الساحة األوروبية، لتسريع وتيرة التصويت في بقية البرلمانات، 

التركيز على حمل الحكومات األوروبية، لكي تستجيب لدعوات ممثلي شعوبها، واالعتراف مع 
الرسمي بدولة فلسطين. فبقدر ما تمضي أوروبا في هذا التوجه الذي شقت طريقه، بقدر ما يبهت 
قانون "الشراكة االستراتيجية" الذي أقره الكونغرس، بحيث يصبح خطوة معزولة وخارج السياق. 

لك، إلى حّد بعيد، على مدى الجهود المطلوبة من العرب والمنظمات والهيئات العربية، ويتوقف ذ
الموجودة على الساحة األميركية، بذلها، لتوظيف زخم االعتراف األوروبي، وبما يعطي الدفع الالزم 

ضاغطة لعملية ترويجه لدى الدوائر واألوساط األميركية المؤثرة في صياغة الرأي، وبلورة األفكار ال
على صّناع القرار. فالتصويت األوروبي حجة قوية، لتسويق فكرة االعتراف في الواليات المتحدة، 
والحث على اعتمادها. خصوصًا وأن إدارة أوباما تعطي إشارات إلى أنها عازمة على اتخاذ خطوات 

ك احتمال أن عملية بشأن موضوع االستيطان، حسب المعلومات المتداولة في األيام األخيرة. فهنا
يقوم الرئيس في الربع األخير من واليته بشيء ما نوعي، في ضوء قناعاته ونفوره المعروف من 

 نتنياهو والسياسات االستفزازية اإلسرائيلية.
 11/11/1112العربي الجديد، لندن، 

 
 فتح.. واختبار األسئلة الصعبة .71

 نبيل عمرو
م في منتصف الشهر القادم، ولو حدث ذلك فعال، يبدو أن حركة فتح قررت أخيرا عقد مؤتمرها العا

 فسوف تكون المرة األولى التي تعقد فيها فتح مؤتمرها في موعده المقرر.
ذلك أن عراب فتح األول ياسر عرفات، كان ال يحب المؤتمرات العامة، ألنه يخشى تقليب األحجار 

أن يدمرها التنافس القيادي وفق  كي ال يفاجأ بما تحتها، ويخاف على حركته الكبيرة والفعالة، من
 احتمال أنه بعد كل مؤتمر ال بد أن يقع انشقاق ما.

كان تجنب عقد المؤتمرات له ذرائع جاهزة على الدوام، سواء من حيث صعوبة المكان، أو تعقيدات 
الظرف السياسي، أو االنشغال في معارك تارة مع األشقاء ودائما مع إسرائيل، ولقد أفرز تجنب عقد 
المؤتمرات في فتح حالة يمكن وصفها بالخلود القيادي، فال شرعية لتغيير أي قائد إال من خالل 

سنة، ولقد اضطرت فتح للتكيف مع هذا الوضع منذ  10مؤتمر عام، وال مؤتمر عام قبل مرور 
سنوات من اآلن، ومؤتمر فتح  3تأسيسها حتى المؤتمر السادس الذي عقد على أرض الوطن قبل 

ل سوف يواجه الكثير من األسئلة الصعبة، ومطلوب منه أن يجيب عنها، ذلك أن فتح ورغم المحتم
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تفوق حماس عليها في صناديق االقتراع، تظل هي وال أحد غيرها صاحبة المشروع الوطني األساسي 
للشعب الفلسطيني، وصاحبة الوالية المادية والمعنوية من خالل أهم إطارين وطنيين، هما منظمة 

 رير والسلطة الوطنية.التح
السؤال األكبر الذي ال يملك مؤتمر فتح إال أن يجيب عنه هو، ماذا ستفعل في قادم األيام بعد أن 

 فشل رهانها األساسي على المفاوضات؟
ماذا ستفعل في أمر الوحدة الفلسطينية بعد االنقسام المتمادي الذي فرض نفسه عليها، وأضعف كثيرا 

 في المجتمع الفلسطيني؟من قدراتها القيادية 
ثم ماذا ستفعل إذا ما أفشلت الواليات المتحدة توجهها إلى مجلس األمن بحيث يكون الفشل والحالة 

 هذه شبيها بفشل رهان المفاوضات؟
داراته؟  ثم ماذا ستفعل في أمر تنظيم البيت الفلسطيني وتجديد الشرعيات المتآكلة في قياداته وا 

لكل »األهمية والمصيرية، ال ينفع معها التجاهل أو اللجوء إلى جواب..  أسئلة على هذا المستوى من
ذلك أن مصير القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني مرتبط بهذه اإلجابات، «. حادث حديث

 والسياسات التي توضع لمعالجتها.
ذا ما وضعنا في االعتبار أن حركة فتح ليست مجرد تنظيم كباقي التنظيمات كبيرة كا نت أم وا 

صغيرة، وليست حزبا يتداول السلطة بسالسة مع منافسيه عبر مؤسسات وطنية راسخة، إنها بالضبط 
حركة شعبية اكتسبت شرعيتها من اإلنجازات وملء الفراغات، والتمدد دون قواعد أو ضوابط حيثما 

نيين، إما أنها وجد الفلسطينيون، وكل المبادرات السياسية التي أثارت جدال واسعا في حياة الفلسطي
انطلقت من فتح أو أن فتح تبنتها حين أطلقها آخرون، وبالتالي تظل فتح رغم كل ما حل بها من 
انتكاسات وانشقاقات وتراجعات، هي المسؤول األول واألخير عن المشرع الوطني الذي وضعته، 

 وهي فوق ذلك المسؤول عن المصير الفلسطيني.
ذا ما إن ترتيب وضع فتح والحالة هذه، ي مس بصورة مباشرة وأساسية مجمل الوضع الفلسطيني، وا 

يجابا يمس واقع وقدرات وأجندات قوى االعتدال في  وسعنا الدائرة فبإمكاننا القول إن وضعها سلبا وا 
العالم العربي، فإذا كان االعتدال العربي هو الحليف التاريخي والمصيري لحركة فتح من بداية 

فإن تقدمها أو تراجعها يحسب تقدما لفصيل من فصائل االعتدال العربي أو مسيرتها حتى يومنا هذا، 
 تراجعا له.

وما يعطي للوضع الفلسطيني امتيازا خاصا بين قوى االعتدال، هو المكان أوال حيث التماس المباشر 
 لعربي.مع إسرائيل، والمحتوى حيث فلسطين ال تزال القضية المركزية االستراتيجية المؤثرة في الواقع ا
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إن بعض فتح بكل أسف يتعامل معها بمنطق مختلف عما تقدم، وقد يرى فيها حزبا أو فصيال يلعب 
لعبة داخلية، ال تتخطى حيز المكان الضيق الذي تعيش فيه، فهل يعدل المؤتمر المرتقب الوعي قبل 

ة الفلسطينية أن يعدل الميزان؟ هذا ما يجب أن يكون إذا ما أردنا أن نرى منطلقا جديدا للسياس
 المندمجة موضوعيا مع سياسات وأجندات ما حولها.

 11/11/1112الشرق األوسط، لندن، 
 
 مبادرة بينيت االستحداثية .71

 ميخال اهاروني
، وصل نفتالي بينيت من اجل هدف واحد: من اجل األسبوعفي منتدى سبان، الذي أغلق في بداية 

أو كي يثبت لهم شيء أو كي  األمريكييننطباع لدى . لم يأت من اجل ترك ااإلسرائيليونأن يشاهده 
يفوز بتشجيعهم. مقابل قاعة مليئة استفرد بمن يجري معهم المقابلة، الوزير السابق مارتن اينديك 

أنه  لألمريكيينفي الحملة، المرحلة التي يظهر فيها  أخرىومشاركو المنتدى، من ناحيته هذه مرحلة 
أنتم لستم أكثر ذكاًء من سكان »وتعالي هما ميزتين ميزتا ظهوره: ال يراهم من مسافة متر. وقاحة 

لو كنت أجري انتخابات في هذه الغرفة لكانت زهافا غلئون رئيسة »، قال للجمهور، «عسقالن
وحقيقة أن «. صناعة السالم»من هناك انتقل بينيت الى مهاجمة ما سماه «. 1حكومة ولفني رقم 

، كان موجودة، لم تردع بينيت إلسرائيلؤتمر وهو متبرع كبير ومهم الم إلىحاييم سبان الذي بادر 
الفصيحة، االمريكية جدا. ولكن في  باإلنجليزيةعن مهاجمة ما يعتبر سبان جزًء منه. لقد تحدث 

تحدث بالعبرية. وفي نهاية المساء كان يستطيع رفع اشارة النصر على مرحلة اخرى من  األمرنهاية 
 الديمقراطيين بلغتهم. لألمريكيينانتقاد فظ  –الحملة 

وأن ال يتصرف برسمية ألنه ال يريد أن يكون رئيس  األمريكيينيستطيع أن يسمح لنفسه بعدم مراعاة 
الحكومة في المرحلة االنتخابية القادمة. يريد بينيت أن يكون اليميني االكثر تأثيرا وليس بالضرورة 

النار مع الليكود، وال يهاجم  إطالقعقد صفقة وقف أن يتم التأثير عليه. وليس صدفة أنه قام ب
نتنياهو، ونتنياهو ال يهاجمه. هذه الصفقة التي ستجمكن نتنياهو من فترة انتخابية اخرى كرئيس 
حكومة، وبينيت سيقوم باكمال عملية البنتنة التي تمر على اسرائيل. بيبي يدور الزوايا أمام 

لتين للشعبين. ليكون بيبي شاشة الدخان التي يقومون من خلفها االمريكيين ليبيعهم للمرة المئة الدو 
بخلق وقائع على االرض. ليكون هناك في االعلى من يمكن التصادم معه، ليفعلوا به ما فعلوا في 

 الجرف الصامد.
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بينيت مرتاح جدا اآلن، في الوظيفة المتطرفة اليمينية. في مجموعته وهذه الزاوية التي سيأتي منها 
يكون رئيس حكومة اآلن، ما دمنا لم ننظف المكان بعد من االلغام مثل  إذام دائما. لماذا الهجو 

فأكثر. وها  أكثرنتركز بعد أن نزيل خط الوسط باتجاه اليمين  اآلن،الجهاز القضائي؟ لماذا نتركز 
فجير بدون ت أيضاهدم كل فرصة التفاق سياسي  باإلمكاناثبت أنه  إسكانهو اوري اريئيل كوزير 

وحدات سكنية في المكان المناسب،  10محادثات السالم. كل ما يجب فعله هو الموافقة على 
 وبالتالي ال يوجد عملية سياسية.

في االئتالف. واآلن لن يكتفي بوزارة  أخرىلذلك فان البيت اليهودي يحتاج الى فترة انتخابية 
تغيير طاقم محكمة العدل  باإلمكانلعدل. هكذا والتربية وا األمنالصناعة والتجارة، اآلن سيكون وزارة 

لغاءالعليا،  تعليم الوطنية وبناء عشرات البؤر. هذا ال يعني أن نفتالي ليس جاهزا للمنصب، انما  وا 
 المنصب ليس جاهزا له.

نماعن كونها دولة تشبه وثيقة االستقالل،  إسرائيلوعندما تكف  تشبه بشكلها وشخصيتها اييلت  وا 
ينيت سينقض على الرئاسة. ألنه مثل جميع المبادرين ينجح، ويعرف أنه يجب االنتظار شكيد، فان ب

ن كان االقتراح جيد جدا. أحيانا يجب االنتظار  أحيانا. ال يجب أن تأخذ دائما ما يقدموه لك حتى وا 
 بطول نفس واالستثمار في المجتمع، وحينها يتحول االقتراح الجيد الى اقتراح ممتاز.
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