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  27  :كاريكاتير
***  

  
  واء غزة لمراقبة كتيبتين لحماسجأطائراتنا الحربية دخلت : "معا" لـ مصريعسكريمصدر  .1

أكد مصدر عسكري مصري كبير بان ضباط االستخبارات واالسـتطالع المـصريين بـرفح،              : العريش
تراقب تحركات افراد االمن التابعين لكتيبتي اليرموك وعكة التابعتين لحركة حمـاس المنتـشرة علـي                

  .الحدود الفلسطينية مع مصر 
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 الكتيبتين يراقبون تحركات االمن المصري بشكل مثيـر ومـستفز           ان افراد :"واضاف المصدر لـ معا     
 على حد وصفه، كما ترصد     -ويعكس وجود نوايا غير سليمة من تصرفات حماس اتجاه الجيش المصري          

اجهزة االستخبارات المصرية مكالمات افراد من حماس باجهزة الالسلكي ومناداة افراد حماس لبعـضهم              
 10كات الجيش المصري وطائرات االباتشي المـصرية وكتيبـة سـاحل            والتبليغ لحظة بلحظة عن تحر    

البحرية المصرية برفح، ورصد حماس لتحركات جنود حرس الحدود اضافة الي رصد مكالمـات بـين                
  .كما وصف" قوات حماس وبعض المصريين برفح والذين يتعاونون مع عناصر الحركة 

ات حماس ومراقبتها لالمن المصري وهو مادعـا        ان اجهزة االستخبارات المصرية ترصد تحرك     :"وقال  
الجيش المصري الختراق المجال الجوي لقطاع غزة بطائرة استطالع لتصوير تحركات افراد الحركـة              
العسكريين داخل قطاع غزة خاصة بمناطق رفح وخان يونس وساحل البحر لرصد اية تحركات معاديـة                

 16الجيش الثـاني الميـداني وتجهيـز طـائرات اف           ضمن خطة الدفاع العسكرية المعدة من قبل قيادة         
  ".بمطارات قرب قناة السويس للتدخل الفوري حال وقوع اي هجوم من قطاع غزة من اي جهة فلسطينية

واكد على ان الجيش المصري لن يتهاون اذا ما حدث اي اختراق من قطاع غزة اتجـاه مـصر لـدعم                     
  .االخوان المسلمين 

الجيش المصري حصل على خريطة تفصيلية ودقيقـة لجميـع االنفـاق            وكشف المصدر العسكري بان     
المحفورة بين مصر وقطاع غزة من خالل تصوير دقيق باالقمار الصناعية مما سهل مهمة قوات الجيش                
في اغالق االنفاق، حتى االنفاق التي لم يصل اليها الجيش المصري فرض حولها اكثر من طوق امنـي                  

ية مكبرة بشمال سيناء لمحاربة البؤر االرهابية من خالل ضربات جويـة            وانه جاري تنفيذ خطة عسكر    
   .16بطائرات االباتشي والـ اف 

كما كشف المصدر االمني بان اغالق معبر رفح البري واعادة فتحه جاء كخطوة احترازية مـن مـصر                 
المسلمين، لكي تسمع وعودا من حركة حماس بعدم المساس بامن مصر القومي بدعوى مساعدة االخوان               

وان تكون حماس محايدة من اجل خلق اجواء مستقبلية مع مصر وتكون العالقات ناجحة بـشكل فعـال                  
  .يخدم القضية الفلسطينية

بان مصر حال انتهاء ازماتها الداخلية وتحقيق مصالحة داخلية سوف تقدم مصر لحركـة     "وتابع المصدر   
  ". يقدمه االخوان المسلمين للحركةحماس والقضية الفلسطينية الكثير بشكل افضل ما كان

 13/7/2013وكالة معا، 
  

  الكونفدرالية ليست من مصلحة األردن وال فلسطين: عريقات .2
قال كبير المفاوضين الفلسطينيين عضو اللجنة التنفيذية  لمنظمة التحرير          :  عبد الرزاق ابو هزيم    -أريحا  

ثاني يحمل القضية الفلسطينية الى كافة المحافـل        الفلسطينية الدكتور صائب عريقات ان الملك عبد اهللا ال        
  .الدولية

أمس في مكتبه في دائـرة شـؤون المفاوضـات  فـي أريحـا ان                » الراي«واكد عريقات في لقاء مع      
الفلسطينيين لم يقدموا اية ورقة لالسرائيليين او يقبلوها منهم من دون الرجوع الى اصحاب القـرار فـي     

  .لسطينية هي مصلحة اردنية عليا مثلما هي مصلحة فلسطينيةاالردن الن اقامة الدولة الف
وشدد عريقات على ان الكونفدرالية ليست من مصلحة االردن وال فلسطين، حيث اننا ننظر الى العالقـة                 

  . اشقائنا في االردنبين االردن وفلسطين بتكاملية في االدوار وهناك تنسيق عالي المستوى مع
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ن جهودا النجاح مهمة وزير الخارجية االمريكي جون كيري والمطلوب مـن            وقال ان الفلسطينيين يبذلو   
  . التي تقف عقبة امام جهود السالماالسرائيليين االلتزام باالتفاقيات، مؤكدا ان اسرائيل هي الجهة الوحيدة

فـي  وقال ان كيري سيصل الى المنطقة يوم الثالثاء وسيعقد لقاءات مع الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي               
  .محاولة للوصول الى نقطة تنطلق منها المفاوضات

   14/7/2013، الرأي، عّمان
  

   الفلسطينيين إلى قطاع غزةعلى عودة المعتمرينمصر توافق  .3
قال وزير األوقاف والشئون    ،     غزة  من أحمد اللبابيدي ، عن   13/7/2013،  فلسطين أون الين  ذكر موقع   

صرية وافقت على عودة المعتمرين العـالقين فـي الـديار           اسماعيل رضوان إن السلطات الم    . الدينية د 
  .الحجازية إلى قطاع غزة عبر مطار القاهرة الدولي

ـ   أن المخابرات المصرية أبلغت وزارته بإمكانية دخول المعتمرين        " فلسطين أون الين  "وأوضح رضوان ل
عد أي إشـكالية تواجـه      إلى قطاع غزة بشكل فوري في حال وصولهم إلى مطار القاهرة، مؤكداً أنه لم ي              

  .وزارته بخصوص ملف المعتمرين تتعلق بالجانب المصري
 معتمر أدوا مناسك العمرة من العودة إلى القطاع، بسبب إغالق المعـابر      1600ولم يتمكّن ما يقارب من      

نتيجة األحداث الجارية في جمهورية مصر العربية، باإلضافة إلى تقـاعس شـركة الخطـوط الجويـة                 
  .ة بنقل المعتمرين إلى غزة وفقاً التهام أصحاب شركات الحج والعمرة للشركةالفلسطينين
الدكتور في الضفة   وزير األوقاف والشؤون الدينية      أن ،14/7/2013الحياة الجديدة، رام اهللا ،      وأضافت  

 محمود الهباش انتهاء أزمة المعتمرين من محافظات غزة العالقين في المملكة العربية الـسعودية، حيـث   
من المنتظر أن تبدأ عودتهم االثنين المقبل على ثالث دفعات عبر مطار القاهرة الدولي، ومن ثـم إلـى                   

واوضح الهباش أن الوزارة بذلت جهدا كبيرا بالتعاون مع األشقاء فـي جمهوريـة مـصر                 .معبر رفح 
  . المعتمرينالعربية وسفارة فلسطين في القاهرة والخطوط الجوية الفلسطينية لترتيب عودة هؤالء

 
 

  " برافر " تشارك في اإلضراب العام ضد مخططمنظمة التحرير .4
أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية مشاركتها في اإلضراب العام الذي دعت هيئات وأحزاب عربية تنشط              

االستيطاني " برافر"، إلى تنظيمه يوم غد االثنين احتجاجاً على مخطط          1948داخل األراضي المحتلة عام     
  . يستهدف الوجود العربي في النقب المحتلالذي

ودعت المنظمة في بيان مكتوب، اليوم االحد، كافة لجان العمل الوطني واللجـان الـشعبية ومؤسـسات                 
السلطة الفلسطينية للعمل على تصعيد وإنجاح اإلضراب العام والشامل في الـداخل الفلـسطيني والـذي                

ائس ويطلق التكبير من المساجد في كافة القرى والمـدن          لتقرع أجراس الكن  " ساعة، مضيفةً    24سيستمر  
  ".على امتداد وطننا المحتل، فلن نسمح بنكبة جديدة

 13/7/2013، فلسطين أون الين
 

  األغواربالحمد اهللا يفتتح المركز الصحي في الجفتلك ويؤكد دعم الحكومة للمشاريع التنموية  .5
، خاصة منطقة األغـوار، تقـع       "ج" أن المناطق المسماة     رامي الحمد اهللا  . أكد رئيس الوزراء د   : رام اهللا 

ضمن أولويات الحكومة، لتعزيز قدرة أهلها على البقاء والصمود، رغم الواقع المأساوي الذي يفرضـه               
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االحتالل عبر االستيطان، الذي يؤثر سلباً على كافة المجاالت المختلفة كالصحة والتعليم والطرق والمياه،              
  . يشكل عوناً أساسياً للمواطنينوكل ما من شأنه أن

وقال الحمد اهللا، خالل افتتاح المركز الصحي في قرية الجفتلك باألغوار، إن هذا المـشروع ذو أهميـة                  
عظمى حيث يخدم منطقة مهمشة، يعاني سكانها من ظروف معيشية سيئة، تتمثل بصعوبة الوصول إلـى            

 الهدف المباشر من الجهد التنمـوي، يتمثـل فـي          مصادر الماء والكهرباء، وكذلك الخدمات العامة، وأن      
تعزيز هذه القدرة على الصمود والبقاء على طريق إنهاء االحتالل اإلسرائيلي، والسعي الستكمال وتعزيز             

  .بناء مؤسسات دولة فلسطين المستقلة
  14/7/2013، األيام، رام اهللا

  
   عبداهللا البرغوثي عرضة للموت المفاجئاألسير: عيسى قراقع .6

أعلن وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع أمـس أن االسـير عبـد اهللا البرغـوثي                 : ام اهللا ر
معرض للمـوت المفـاجئ فـي أي        «، وأنه   »في حال خطر شديد   « يوماً،   75المضرب عن الطعام منذ     

  .»لحظة
 بحيث لـم    أصيب بانسداد في الشرايين   «وقال قراقع إن البرغوثي الذي يتلقى العالج في مستشفى العفولة           

يعد جسده يتجاوب مع محلول الغلوكوز، ولم تعد اإلبر قادرة على الثبات في أوردته بسبب حالة الضمور                 
فشل األطباء في إعطائه أي مدعمات طبية بسبب تردي وضعه          «: وأضاف. »واالنكماش في خاليا جسده   

  .»الصحي ألن األوردة في حال انكماش كاملة
مم المتحدة، ورئيس منظمة الصحة العالمية، والملك األردني عبداهللا الثـاني،           وناشد قراقع األمين العام لأل    

ورئيس الصليب األحمر، التدخل إلنقاذ األسير البرغوثي وسائر األسرى المضربين الذين دخلوا مرحلـة              
  .الخطر الشديد

السوائل، وأصـبح   إن عبداهللا البرغوثي دخل إضراباً على الطريقة اإلرلندية باالمتناع عن تناول            «: وقال
  .»وضعه الصحي حرجاً جداً أمام عجز األطباء االسرائيليين عن إنقاذ حياته وعدم التجاوب مع مطالبه
يعاني «وأفادت محامية وزارة شؤون االسرى حنان الخطيب التي زارت األسير في مستشفى العفولة بأنه               

إن «: وقالـت . »رة على حرق الـدهون    من آالم شديدة في الرأس، وأنه أصيب بآالم في الكبد وعدم القد           
القيود ما زالت موجودة في يديه وقدميه، وهو مقيد في سرير المستشفى، وبدا شـاحب اللـون ومرهقـاً                   

  .»ويتكلم ببطء شديد، واألطباء فشلوا حتى في أخذ فحوص للدم بسبب انكماش جسده وشرايينه
  14/7/2013، الحياة، لندن

  
  بو مرزوق لم يغادر القاهرةأ: " لإلعالمالفلسطينيالمركز " .7

نفت مصادر فلسطينية مقربة من حركة حماس ما تردد عن مغادرة الـدكتور موسـى أبـو                 : ـالقاهرة
  .مرزوق، عضو المكتب السياسي للحركة، للقاهرة هو والفريق الذي يعمل معه

ـ      " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وأكدت المصادر في تصريحات لـ       دا فـي   أن أبا مرزوق مـازال متواج
القاهرة هو وأسرته وفريق عمله، وعلى تواصل مستمر مع المسؤولين المصرين من جهاز المخـابرات               
المصرية، مشيرة إلى أن ما تداوله عدد من وسائل اإلعالم المصرية عن مغادرة أبو مرزوق إبان أحداث                 

  .وعزل الرئيس محمد مرسي، غير صحيح) يونيو( حزيران 30
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أبو مرزوق وأجهزة المخابرات المصرية ال تـزال        " حماس"الت بين القيادي في     وأشارت إلى أن االتصا   
قائمة في عدد من الملفات، موضحة أن اللقاءات التي تمت مـؤخرا بـين أبـو مـرزوق والمـسؤولين                    
المصريين بحثت أزمة معبر رفح وعمليات فتحه بشكل جزئي ولساعات محددة، كما تـم بحـث ملـف                  

  .ر رفح ومحاولة تسيير أمورهم بشكل إنسانيالمعتمرن العالقين بمعب
ال تتدخل في الشأن الداخلي لمصر، وأنها على تواصل مع كافـة            " حماس"وأوضحت المصادر أن حركة     

  .القوى والمسؤلين بما يخدم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة
  13/7/2013، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   أن يتظاهروا ألجل القدس"اإلخوان"ـكان جديراً ب ":األقصى"فتح تنتقد رفع صورة لمرسي بـ .8

تفاجأنا برفع هذه الـصورة، وإن هـذا        : "قالت حركة فتح في بيان صادر عن الناطق بلسانها        : )وكاالت(
الفعل يشكل إمعانا من جهة فلسطينية وتدخال بشؤون مصر وانحياز طرف على حساب الشعب المصري               

  .والجيش المصري
 االنحياز الذي عبرت عنه الحركة اإلسالمية في الداخل وحركة حماس يثبت انتماءهم             هذا"وقال البيان إن    

لإلخوان المسلمين وليس لفلسطين، وإن من أولويات شعبنا هي تحرير األقصى وإقامة الدولة الفلـسطينية            
وليس فتح معارك جانبية على حساب الشعب الفلسطيني وقضيته، وكان األولى رفع صور الشهيد ياسـر                

  ".عرفات الذي استشهد من أجل األقصى
وقال اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في بيان له، وزع على وسائل اإلعـالم،                 

كان جديراً باإلخوان المسلمين أن يتظاهروا ألجل القدس والمسجد األقصى ال أن يستخدموا الحـرم               "إنه  
  ".لشعبها حرية اختيار رئيسهالقدسي الشريف ألجل رئيس معزول في مصر 

  14/7/2013، الغد، عّمان
  

    بدور لحماس في سيناء ال أساس لها من الصحةاالدعاءات: أبو زهري .9
نفت حركة حماس أي دور لها في شبه جزيرة سيناء المصرية، مشددة على أن ما ينشر مـن ادعـاءات                

  ".ال أساس له من الصحة"حول هذا األمر 
الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي إن تصريحات الشيخ إبراهيم المنيعي،           وقال سامي أبو زهري،     

رئيس اتحاد قبائل سيناء والتي نفى خاللها أي وجود لحماس في سيناء وأكد أن هذه اإلدعاءات تستهدف                 
خدمة االحتالل اإلسرائيلي واإليقاع بين الشعبين المصري والفلسطيني؛ تمثل دليالً قاطعاً على كذب كـل               

دعاءات حول أي دور مزعوم لحماس في سيناء وأن هذه االتهامات هي مجرد أكاذيب ال أساس لهـا                  اإل
  .، حسب تأكيده"من الصحة

قد استهجنت بشدة التصريحات المنسوبة لقائد الجيش الميداني الثاني المـصري، والتـي             " حماس"وكانت  
، معتبرة  "حماس"ية تابعة لحركة    تحدث فيها عن تفكيك مجموعات عسكرية في شبه جزيرة سيناء المصر          

محاولة لتـصدير األزمـة     "مثل هذه التصريحات المنسوبة لمسؤول عسكري في الجيش المصري بأنها           
  .، على حد تعبيره"لمصرية للشعب الفلسطيني

  13/7/2013، فلسطين أون الين
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   لم تتعرض إلى مضايقات داخل مصر في المرحلة الراهنةحماس: البردويل .10
لم تتأثر باألوضاع الجانبية، فهـي تـشكل        «صالح البردويل إن الحركة     » حماس«لقيادي في   قال ا : غزة

وأضـاف فـي تـصريحات لـصحيفة        . »محوراً بذاتها، وتنحاز لمبادئها وقيمها على حساب المـصالح        
لم تتعرض الى مضايقات داخل مصر في       «وتصدر من غزة، إن الحركة      » حماس«التابعة لـ   » الرسالة«

حمـاس  «ولفت الى أن    . »راهنة من األجهزة األمنية وقوات الجيش المصري بعد عزل مرسي         المرحلة ال 
تجري اتصاالت مستمرة مع األجهزة األمنية المصرية التي أكدت بدورها أن االتهامـات التـي تـروج                 

  .»ضدها باطلة وغير صحيحة
 نقالً عن لسان قادة الجـيش       الحذر في التعاطي مع ما يتم نشره عبر وسائل اإلعالم المصرية          «ودعا إلى   

ووصف . »نفت االتهامات التي تروج ضد حماس     «المصري أو األجهزة األمنية، مشيراً الى أن األخيرة         
بــ  » فـتح «واتهم بعض القيـادات األمنيـة مـن         . »التدليس والتهريج اإلعالمي  «تلك االتهامات بـ    

 ضدها بالتعاون مع مفوضية إعـالم       التحريض على حماس وتشويه مواقفها عبر فبركة اتهامات موجهة        «
هناك اتصاالت مع قيادات من فتح بغرض إخماد تلك اإلشاعات كونها           «وأشار إلى أن    . »مصر) فتح في (

  .»تضر بالقضية الفلسطينية
  14/7/2013، الحياة، لندن

  
  يلتقي بمسؤولين مصريين في القاهرة" الديمقراطية"وفد من  .11

يادي من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، برئاسة نائب األمين         التقى وفد ق  :  القدس دوت كوم   -غزة  
العام، فهد سليمان، وبمشاركة عدد من أعضاء المكتب السياسي، مع مسؤولين مصريين برئاسة اللـواء               
  .نادر األعصر، وعدد من مسؤولي جهاز المخابرات المصرية، لبحث قضايا المصالحة والعملية السياسية

 ضرورة تكثيف الجهود إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة وفاق            وأكد سليمان على  
 في القاهرة، بعد إجازة قانون انتخابات       2013 وشباط   2011وطني، وفق ما اتفق عليه في اجتماعي أيار         

  .المجلس الوطني مؤخراً على أساس التمثيل النسبي الكامل
، وتـشكيل   2011لوضع آليات لتنفيذ اتفاق أيـار       ) ف.ت.م(تطوير  ودعا إلى عقد اجتماع لهيئة تفعيل و      

هيئة مصغرة لمتابعة قرارات اجتماع الهيئة، وإجراء انتخابات رئاسية وتـشريعية والمجلـس الـوطني               
  .الفلسطيني، وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل

  13/7/2013، القدس، القدس
  

  البيوت وتعتدي على النساءتنتهك حرمات في الضفة  السلطة أجهزة: أبو زهري .12
قالت حركة حماس إن انتهاك األجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة الغربيـة لحرمـات              : الضفة الغربية 

  .النساء والبيوت دليل على انعدام الحريات وانحطاط هذه األجهزة أخالقيا
 العامة فـي مدينـة      جهاز المخابرات "وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في تصريح السبت إن            

الخليل قام الليلة الماضية باقتحام منزل األسير المحرر مهند نيروخ، واعتدوا بالضرب عليه وعلى والدته               
  ".وشقيقتيه، كما قاموا بنزع الحجاب عن رؤوس النساء

, قيام األجهزة األمنية في الضفة في شهر رمضان الكـريم بـالتعرض ألعـراض النـساء               "واعتبر أن   
, واالستمرار في سياسة خطف األسـرى المحـررين       , وانتهاك حرمة البيوت  ,  عليهن بالضرب  واالعتداء
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ومدى االنحطاط األخالقي الذي    , يعكس تجرد األجهزة األمنية في الضفة من أي أخالقيات أو قيم وطنية           
  ".وجاهزيتها لحماية أمن االحتالل على حساب عادات وتقاليد شعبنا, وصلت إليه

ذه الممارسات تؤكد أن المصالحة بالنسبة لحركة فتح هي مجرد أكذوبـة تحـاول مـن                ه"كما اعتبر أن    
  ".  خاللها التغطية على فشلها السياسي وفضائحها األمنية والسياسية

  13/7/2013، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   باعتقال عدد من عناصرها في الضفةالسلطةحماس تتهم  .13
كة حماس، األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة،         اتهمت حر :  يو بي آي   -الضفة الغربية   

  .3 آخرين، وتمديد فترة اعتقال 4 من عناصرها واستدعاء 3باعتقال 
 من أبناء الحركة، هم     3جهاز المخابرات العامة في محافظة الخليل، اعتقل        "وأفادت الحركة في بيان، أن      

روخ، بعد مداهمة منزليهما واالعتداء على ذويهمـا، فيمـا          األسير المحرر مصعب أبو اسنينه، ومهند ني      
  ".اعتقل األمن الوقائي الطالب في جامعة النجاح فؤاد جوابرة، من بلدة عصيرة الشمالية بنابلس

جهاز األمن الوقائي استدعى كال من الطالب في جامعة بوليتكنـك فلـسطين أدهـم               "وأضاف البيان إن    
لثالثة خالل أقل من شهر، وهو سجين سابق، ومعتز سليم حرباوي وجبـر             عواودة من بلدة دورا للمرة ا     

  ".فايز الجيعان من بالطة البلد، وبشار الطويل من قرية فرعتا، وجميعهم معتقلون سابقون
أجهزة السلطة مددت اعتقال كال من علي العبوشي وإيهاب أبو ليفة وعـدي بـري               "وأشار البيان إلى أن     

  ". يوما على ذمة التحقيق15دينتي طولكرم ونابلس مدة ومحمد أبو سعدة، من م
  14/7/2013، الحياة، لندن

 
  بالقاهرة" تمرد"يشارك في مسيرات  و حماس بعدم التدخليطالبقيادي بحزب الشعب  .14

شارك عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وليد العوض، بالمسيرات التـي خرجـت              : غزة
  .محمد مرسي، قبل أسبوع تقريباً في ميدان التحريرمؤيدة لعزل الرئيس المصري 

" فيس بوك " ظهر ذلك في صورة نشرها العوض على صفحته الشخصية على موقع التواصل االجتماعي              
في حين كتب بعدها بيوم تدوينة على صفحته متحدثاً إلى أصدقائه نصها            .  يوليو الجاري  4مدونة بتاريخ   

وليو من هذا الشهر، كتب العوض على صـفحته منتقـداً حركـة              ي 7وفي تاريخ    ".تصبحون على تمرد  "
مناصرة حماس لجماعة اإلخوان المسلمين تنعكس      "إن  : وقال .بالتدخل في شؤون مصر الداخلية    " حماس"

وزعم القيادي فـي حـزب الـشعب، أن تجربـة      ".سلبياً على الشعب الفلسطيني وتحديداً في قطاع غزة     
 يناير، وما بعدها شكلت قلقاً بالغا لدى القيادة المصرية، بعد تـدخلها    25المصريين مع حماس أثناء ثورة      

المباشر في الشأن المصري حينها، ومناصرتها لجماعة اإلخوان المـسلمين، والمـصريون يرفـضون              
  .بحسب ادعائه. تدخالت حماس بهذا الشأن

  13/7/2013، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

  اريخ روسية في الالذقية إسرائيلية تدمر صوغارات: واشنطن .15
بعد مرور أكثر من أسبوع على التفجير الغامض قرب مدينة الالذقية غرب :  جويس كرم-واشنطن 

سورية، أكد مسؤولون اميركيون انه ناتج من غارات شنتها طائرات حربية اسرائيلية ودمرت فيها 



  

  

 
 

  

            10ص                                     2920:                العدد14/7/2013 األحد :التاريخ

تل ابيب على ذلك، لكن ولم يصدر تعليق رسمي من دمشق و. الروسية المتطورة» باخونت«صواريخ 
  .محللين اسرائيليين رجحوا عدم قيام النظام السوري بالرد على الغارات

طائرات حربية اسرائيلية نفذت «االميركية عن ثالثة مسؤولين أميركيين أن » سي ان ان«ونقلت محطة 
الثالثة من وقال المسؤولون أن الغارات االسرائيلية، وهي . في الخامس من هذا الشهر» ضربات جوية

التي تعتبرها تل أبيب » صواريخ باخونت الروسية الصنع والمضادة للسفن«نوعها هذا العام، استهدفت 
االستخبارات األميركية واالسرائيلية «وأفادت المصادر األميركية بأن . »خطراً على قواتها البحرية«

  .»ن روسية على الشاطئتراقب عن كثب أي شحنات أسلحة اضافية روسية تصل الى سورية عبر سف
في المقابل، استبعد معلقون إسرائيليون أن تعقب الدولة العبرية رسمياً على التسريبات، كما حصل في 

ان الحكومة االسرائيلية تطبق كالمها في » الحياة«وقالت مصادر ديبلوماسية غربية لـ . المرات السابقة
هي تشمل سقوط صواريخ كيماوية يملكها النظام و» تجاوز الخطوط الحمر«شأن منع النظام السوري من 

بينها صواريخ » حزب اهللا«، أو نقل أسلحة متطورة من سورية إلى »أيد غير مسؤولة«السوري في 
من » فتح جبهة إرهاب من جانب السوريين«وقذائف صاروخية دقيقة للمدى المتوسط، أو » باخونت«

عاموس » هآرتس«ولمح المعلق العسكري في صحيفة . خالل القيام بتفجيرات على الحدود في الجوالن
الرئيس السوري «وزاد ان . »األكثر موثوقةً«هارئيل إلى أن التفاصيل التي نقلتها الشبكة األميركية هي 

باختياره التحلي بالصبر أيضاً هذه المرة، إنما يقول إنه ليس معنياً بصدام مباشر مع إسرائيل، ذلك رغم 
  .»المتواترةتصريحاته المتشددة و

  14/7/2013، الحياة، لندن
  

  في السبعينات" سجين أكس" يكشف عن وجود إسرائيليجنرال  .16
 كشف مدير سابق لالستخبارات العسكرية اإلسرائيلية امس السبت، أن : القدس دوت كوم-تل ابيب 

 السجين"إسرائيل كانت تحتجز في السبعينات بشكل سري سجينا لم يكشف عن اسمه كان يعرف بـ
 عاما حين كنت مديرا لالستخبارات 35قبل "عن شلومو جازيت قوله " هآرتس"ونقلت صحيفة  ".اكس

  ".وفرض عزلة تامة عليه" السجين أكس"العسكرية وافقت على اعتقال 
لقد انتهت هذه  "1979 إلى 1974وأضاف هذا الجنرال المتقاعد الذي تسلم استخبارات الجيش من 

رغم مرور عقود عدة منذ ذلك : وتابع الجنرال جازيت ".ن الحظ لم تتسربالقضية منذ زمن طويل ولحس
ولم يكشف الجنرال اإلسرائيلي ما إذا كان  .الوقت فإن نشر هذه القصة اليوم قد يتسبب بأضرار كبيرة

  .هذا السجين المجهول ال يزال حيا كما لم يقدم أي معلومات حول التهم التي كانت موجهة إليه
  14/7/2013 ،القدس، القدس

  
   إسرائيلية مكثفة على طول الحدود الشماليةعسكريةتدريبات  .17

 بدأ الجيش االسرائيلي اجراء تدريبات عسكرية على الحدود الشمالية، وفقا :)وكاالت(-القدس المحتلة 
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التدريب الذي يتمركز في منطقة . لصحيفة يديعوت احرونوت االسرائيلية

لجليل على الحدود اللبنانية والجليل الغربي جاء ضمن برنامج التدريبات السنوية للجيش اصبع ا
 .االسرائيلي

  14/7/2013، الغد، عّمان
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   "عن طريق الخطأ"الطائرة المصرية التي اخترقت أجواء غزة كان : اإلسرائيليالجيش  .18

عة للجيش المصري، التي اخترقت قالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن الطائرة المروحية التاب: الناصرة
كان "، أمس الجمعة، 1948أجواء جنوب قطاع غزة، في منطقة قريبة من حدود األراضي المحتلة عام 

  .وسرعان ما تم تدارك األمر" عن طريق الخطأ
مروحية عسكرية مصرية حلقت "وأضافت المصادر في تصريحات نشرتها وسائل اإلعالم العبرية أن 

زة بدال من شبه جزيرة سيناء عن طريق الخطأ، وعندئذ اتصل مسؤولون في جيش فوق جنوب قطاع غ
  .، على حد تعبيرها"الدفاع بالطيار الذي عاد ادراجه لمواصلة نشاطه في شبه الجزيرة

 13/7/2013قدس برس، 
  

  بالشؤون العربية" األقصى"استخدام ترفض ممثلون عن القدس ومرجعيات إسالمية ومسيحية  .19
مثلون عن مدينة القدس ومرجعيات دينية إسالمية ومسيحية استخدام األقـصى المبـارك             رفض م : غزة

. واألماكن المقدسة المسيحية واإلسالمية لتحقيق مصالح فئوية والتدخل في الخالفات العربيـة الداخليـة             
وشددت في تصريحات إذاعية على أهمية أن تبقى قضية القدس واألماكن المقدسة عامل توحيـد لألمـة                 

  .العربية واإلسالمية من حولها
على   وزير شؤون القدس محافظها عدنان الحسيني      شدد،  »وفا«وبحسب وكالة األنباء الرسمية الفلسطينية      

لديها رسالة واحدة أن شعبنا يقاوم االحتالل ولـيس شـيئاً آخـر،             جائت  أن حشود المصلين الفلسطينيين     
، ورفـض الـزج بالقـدس       »ه األرض وإلى األبـد    وتؤكد أن القدس عربية، وأن شعبنا موجود على هذ        
  .»واألقصى المبارك في الخالفات والصراعات العربية

استغالل األماكن المقدسـة    «كما رفض الناطق باسم الكنيسة األرثوذكسية في القدس األب عيسى مصلح            
  .»اإلسالمية أو المسيحية في الصراعات الداخلية للدول العربية

 يتكرر هذا المشهد في األقصى الجمعة المقبلة ألنه سـيلحق الـضرر بقـضية               أال«معرباً عن أمله في     
  .»األقصى والقدس التي يجب أن تعبر عن وحدة األمة العربية

لـه  «وقال األمين العام للهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى إن مـا جـرى                 
، معبراً عن رفضه القاطع مثل هذه الممارسـات         »يةانعكاسات سلبية على قضية القدس والقضية الفلسطين      

  .»تعزز االنقسام على الساحتين الفلسطينية والعربية«التي 
14/7/2013الحياة، لندن،   

  
   للمستوطنين الفلسطينية يتيح سندات األراضييسرائيلاإلقضاء ال .20

 المشروع االستيطاني   وظف القضاء اإلسرائيلي قراراته وتوصياته في خدمة      : محمد وتد  -القدس المحتلة   
بالقدس المحتلة والضفة الغربية، بهدف منح صبغة شرعية وقانونيـة لمخططـات الـشركات اليهوديـة                
االستيطانية المدعومة من المؤسسة اإلسرائيلية والحكومة لالستيالء على أراضي الفلسطينيين وعقـارات            

  .الالجئين
الصراع على األرض لصالح اليهود، وذلك حينما       وحسمت هيئة قضاة المحكمة المركزية بالقدس المحتلة        

انحازت إلى دعوى حركتها جمعية استيطانية طالبت من خاللها بالسماح لها باالطالع علـى مـستندات                
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بذريعة أنها  ،  1967ووثائق الطابو الفلسطيني الذي تتحفظ عليه إسرائيل منذ احتاللها للضفة والقدس عام             
  .ها بصفقاتأمالك للغائبين أو أنه تم شراؤ

 اتهم القضاء اإلسـرائيلي     ،مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات بمركز الدراسات العربية خليل التفكجي         
  .بالتمهيد لالستيالء على باقي أراضي الفلسطينيين بالقدس

بدوره، يرى المختص بقانون البناء والتنظيم والعقارات المحامي قيس ناصر المحاضـر فـي الجامعـة                
لقدس أن استخدام القانون اإلسرائيلي أصبح إستراتيجية لدى المؤسسات االسـتيطانية لتحقيـق             العبرية با 

مكاسب على األرض، حيث تستعمل القانون اإلسرائيلي للمساس بحقوق الفلسطينيين ولتـضييق الخنـاق              
  .عليهم

ة وعلى صعيد القرار نفسه، قال المحامي ناصر للجزيرة نت إنه ليس مـن الواضـح مـصدر صـالحي         
المحكمة إعطاء أمر لإلدارة المدنية بالضفة كشف ملكيات األراضي الفلسطينية، في حين ال يحل علـى                 

  .اإلدارة المدنية وال على األرض نفسها القانون اإلسرائيلي الخاص بحرية المعلومات
مـد  اإلسرائيلية المختصة بشؤون االستيطان في القدس أح      " عير عميم "من جانبه، وصف الباحث بجمعية      

صب لبن قرار المحكمة اإلسرائيلية بالخطير، واعتبر السماح للمستوطنين باالطالع على الطابو وسـيلة              
للحكومة لاللتفاف على المواثيق الدولية والتملص من المسؤولية عبر إطالق العنان للجمعيات االستيطانية             

  .تيطانومواصلة دعمها السياسي والمالي بسلب أراضي الفلسطينيين وتكثيف االس
13/7/2013الجزيرة نت، الدوحة،   

  
  مؤسسة حقوقية تتهم االحتالل بصرف أدوية غير مناسبة لألسرى .21

 أن األسرى المرضى في سجون االحتالل يشتكون من قلة صـرف            ،أكد مركز األسرى للدراسات   : غزة
اض ومنهـا   المسكنة كعالج لكـل األمـر     " األكامول"األدوية، واالعتماد من قبل طبيب السجن على حبة         

  .المزمنة
األسرى من ذوي األمراض المزمنة ال يثقون بصرف األدوية األخـرى           "وأضاف المركز في بيان له إن       

في حال صرفها من الطبيب السجان لوجود تقارير صهيونية تؤكد تجريب األدوية على األسـرى مـن                 
وال يتوانى في ضـررهم     , رىجانب، وعدم الثقة فى الطبيب السجان الذي يحمل قولبة سلبية باتجاه األس           

  ".عمداً دون مراعاة لقسم المهنة من الجانب اآلخر
وطالب مركز األسرى للدراسات بضرورة التركيز على هذه القضية لما لها من حساسية وتـأثير علـى                 

استشهاد األسرى المرضى دليل على ممارسة سياسة االسـتهتار الطبـي           "واعتبر أن   . األسرى وحياتهم 
بحقهم، وأن صرف أدوية غير مناسبة لألسرى في السجون الصهيونية حالـة متكـررة              كعقاب مقصود   

  ".يجب إثارتها على مستوى المؤسسات الطبية العالمية ومنظمات حقوق اإلنسان
13/7/2013المركز الفلسطيني لإلعالم،   

 
  قدس المزيد من المخططات االستيطانية بال": الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان" .22

كشف تقرير صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومـة            ):وام(،  ”الخليج “-القدس المحتلة   
االستيطان في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن المزيد من المخططات االستيطانية لحكومة             

  .في مدينة القدس المحتلة” اإلسرائيلي“االحتالل 



  

  

 
 

  

            13ص                                     2920:                العدد14/7/2013 األحد :التاريخ

” اإلسرائيلي“مة االحتالل تواصل أنشطتها االستيطانية، إذ ال يكتفي رئيس الوزراء           وذكر التقرير أن حكو   
بنيامين نتنياهو بتشجيع التوسع في القدس الشرقية والتجمعات االستيطانية الرئيسة الثالثـة فـي الـضفة                

شارع الغربية بل يخطط لتكثيف االستيطان في شمال الضفة وفي مناطق األغوار الفلسطينية، من خالل               
  .يربط مستوطنات شمالي الضفة بالساحل الفلسطيني من الغرب وباألغوار من الشرق

تصعد من أطماعها االستيطانية والتهويدية شرقي الضفة، حيث تم الـشروع           ” إسرائيل“وأكد التقرير أن    
 بـشمال  48بمخطط لحفر شارع يربط منطقة ساحل البحر قرب الخضيرة في األراضي المحتلـة عـام           

 دونـم   700 وصوالً إلى منطقة األغوار والحدود مع األردن، وبين أن شق الشارع سيصادر نحو               الضفة
  .ألهالي قريتي باقة الغربية وجت شمالي الضفة المحتلة وسيمنع أي تواصل جغرافي بينهما

وتطرق التقرير إلى مواصلة المستوطنين اعتداءاتهم الممنهجة على حقول الزيتون من حـرق واقـتالع               
  .ف الدونمات على مرأى من قوات االحتالل التي ال تحرك ساكنا، بل توفر لهم الدعم والحمايةآلال

  14/7/2013الخليج، الشارقة، 
  

  المقرر االثنين" برافر" العام ضد لإلضراب تواصل الدعوة 48لفلسطينيو اللجان الشعبية  .23
جاء الجماهير العربيـة لاللتـزام       الهي أبودعت اللجنة الشعبية في كوكب      : توفيق عبد الفتاح   - 48عرب  

 40 بتهجير   األراضي العام المقرر بعد غد االثنين نصرة للنقب وضد مخطط برافر الذي يهدد              باإلضراب
  . النقبأهاليالف نسمة من 

جاء ذلك في اجتماع موسع حضره ممثلين عن القوى السياسية والشعبية في بناية المجلس المحلي بالبلدة،                
 عام التجمع عوض عبد الفتاح، الذي قـدم مـوجزا           وأمينس المحلي نواف حجوج     بحضور رئيس المجل  

  .لتقرير حول عملية التحشيد والتعبئة في منطقة البطوف بصفته مسؤوال عن ذلك في المنطقة
 كافة القوى الفاعلة وبحـضور رئـيس البلديـة    أيضاكما والتأمت اللجنة الشعبية في سخنين التي ضمت     

 ودعوة الجماهير العربية االلتـزام      دوالتح شي خذ المجتمعون قرارا بمواصلة التعبئة      مازن غنايم، حيث ات   
جتمعت اللجنة الشعبية في كفر مندا التي ضمت عددا كبيرا من النشطاء والمهتمين وأكـد               وإ. باإلضراب

بنا ستخفاف  الل  العام وان أي ضعف بااللتزام سيدفع المؤسسة ال        اإلضراب إنجاح أهميةالمجتمعون على   
  .فأكثروبحقوقنا أكثر 

14/7/2013، 48عرب   
 

   للرئيس مرسي"دعما للشرعية"تظاهرة تحت شعار  اإلسالمية تنظم الحركة: كفركنا .24
بدأت ظهر يوم السبت، المظاهرة القطرية في كفر كنا نظمتها الحركة اإلسالمية تحت شـعار      : 48عرب  

  .حمد مرسي، وتضامنا مع الرئيس المصري المعزول م"دعما للشرعية"
شارك المئات في المظاهرة، كما شارك عدد من قيادات الحركة اإلسالمية، بينهم رئيس الحركة الـشيخ                

بدأت المظاهرة من سـاحة النـصب التـذكاري      .ئب رئيس الحركة الشيخ كمال خطيب     رائد صالح، ونا  
 وتـرفض مـا     وتحركت باتجاه مركز البلد، وحمل المتظاهرون شعارات عدة تؤكد على شرعية مرسي،           

ـ  كما رفع المتظاهرون صورا للرئيس المعـزول        ".ال لالنقالب .. نعم للشرعية "، بينها   "االنقالب"أسمته ب
  .، إلى جانب العلم المصري"كلنا مع الشرعية"مرسي، كتب عليها 

13/7/2013، 48عرب   
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  أميركاالعب فلسطيني يتعرض لهجمة تشويه شرسة في .. عدي عبوشي .25

 األيـام  أطلقت مواقع تواصل اجتماعي ومواقع إخبارية مؤيدة إلسرائيل في           :البرغوثي خلدون   -رام اهللا   
الماضية حملة تحريض شرسة تستهدف الشاب عدي عبوشي، العب كرة القدم األميركيـة فـي فريـق                 

 هو االبن التاسع ألسرة     1991وعبوشي المولود عام    . والناشط ضد ممارسات االحتالل   " نيويورك جيتس "
 عاما،  أربعين الواليات المتحدة قبل     إلىبناء، هاجر والداه من حي بيت حنينا بالقدس المحتلة          من عشرة أ  

  . بمدينة نيويوركأسرتهوتعيش 
 وهو احد المواقع التـي  Militant Islam Monitor"  العسكرياإلسالممرصد "ويذكر الموقع المسمى 

الوطني لكرة القدم قد يطـرد مـن        أول العب فلسطيني أميركي في الدوري       "تحرض على عبوشي، أن     
فريق نيويورك جيتس بسبب سلوكه المتطرف خالل مشاركته في في مؤتمر إسالمي متطـرف ترعـاه                

 ".مجموعة تنكر حق إسرائيل في الوجود، وترتبط مع الدعاية المعادية للسامية واالرهابية بشكل صـارخ              
ـ     ي يتحدث بمـؤتمر البيـرة المتطـرف        العب نيويورك جيتز عدي عبوش    : "وعنون الموقع الخبر هذا ب

  ".إلسرائيلوالمعادي 
 كلمـة   أن تغريداته، واعتبر الموقع     إحدىفي  " نكبة"هاجم عبوشي ألنه استخدم كلمة      " فرونت بيج "موقع  

. إسـرائيل  ضـد    اإلرهابيةوتستخدم لنشر العداء ولتصعيد الهجمات      .. نكبة هي كلمة خطيرة واستفزازية    
الذكرى الخامسة والستون للنكبة وما يزال الفلسطينيون في كـل          : "يها عبوشي والتغريدة المقصودة قال ف   

  ".العالم يتقدمون
14/7/2013الحياة الجديدة، رام اهللا،   

 
   غزة قطاع طائشة فيبرصاصةمقتل طفل  .26

لقي طفل فلسطيني مصرعه، فجر أمس السبت، جراء إصابته برصاصة طائشة مجهولة المـصدر              : غزة
  .منزل عائلته في مخيم النصيرات لالجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزةأثناء وجوده داخل 

أصيب بجـروح خطيـرة     )  أعوام 5(وأوضحت مصادر أمنية فلسطينية أن الطفل يوسف شادي درويش          
في مدينة  » شهداء األقصى «جراء سقوط عيار ناري من الهواء عليه في بمنزل ذويه، ونقل إلى مستشفى              

. في غزة حيث توفي متأثراً بجروحه     » الشفاء«ة حالته، تم تحويله إلى مستشفى       دير البلح ونتيجةً لخطور   
  .وذكرت أن مصدر إطالق مجهول، وأن الجهات المختصة تجري تحقيقاتها في الحادثة

14/7/2013االتحاد، أبو ظبي،   
  

  مية عل مليون دوالر إلنشاء موسوعة إلكترونية10 يستثمر "أبو غزالة" الفلسطيني: "تاجيبيديا" .27
، عشرة ماليين دوالر لتعزيـز      ) عاما 75(استثمر رجل األعمال الفلسطيني طالل أبو غزالة        : 48عرب  

 االلكترونيـة وجود اللغة العربية في فضاء اإلنترنت، حيث يوجد أقل من واحد في المئة مـن المواقـع                  
  .يةبالعربية على الرغم من أن واحدا من بين كل عشرين شخصا في العالم يتحدث العرب

، فإن نهايـة    "مجموعة طالل أبو غزالة للخدمات التعليمية والمهنية      "وإذا نجح طالل أبو غزالة، صاحب       
  .اإللكترونية العربية الحرة بمليون صفحة" تاجيبيديا"هذا العام ستشهد إطالق موسوعة 
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رفة، وأضـاف   ، إنه يرى في الموسوعة سبيال لبناء مجتمع عربي للمع         "رويترز"وقال أبو غزالة وفقا لـ      
  .أن مهمته في الحياة هي أن يساهم في التنمية االقتصادية واالجتماعية للعالم العربي

 235التي تـضم زهـاء      " بويكيبيديا"ويتوقع أبو غزالة أن يضم الموقع مليون صفحة عند إطالقه مقارنة            
  .ألف صفحة باللغة العربية

  14/7/2013، 48عرب 
  

  الشرق األوسط يواجه تحديات كبيرة تهدد مساعي السالم: عبد اهللا الثاني .28
أكد العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني، أن منطقة الشرق األوسط تواجه :  محمد الدعمة- عمان

تحديات كبيرة تهدد مساعي تحقيق السالم واألمن واالستقرار فيها، مما يتطلب جهدا دوليا مكثفا يحول 
و مزيد من العنف واالضطراب، ويتيح الفرص لشعوبها لتحقيق تطلعاتها بمستقبل دون انزالق المنطقة نح

  .أفضل
االقتصادي » صن فالي«وبين الملك عبد اهللا الثاني، خالل مشاركته أمس في جلسة حوارية في ملتقى 

، واستمرار المنعقد في والية أيداهو األميركية، أن الجمود في عملية السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين
  .األزمة السورية وتداعياتها، من أبرز هذه التحديات التي تهدد مستقبل السالم واالستقرار

وشدد الملك عبد اهللا الثاني خالل الجلسة، على مركزية القضية الفلسطينية، التي تشكل جوهر الصراع 
وصوال إلى إقامة الدولة في المنطقة، ووجوب العمل على إيجاد حل عادل ودائم لها وفق حل الدولتين، 

، تعيش بأمن 1967عام ) حزيران(الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو 
ولفت في هذا السياق، إلى أن بالده تدعم الجهود التي يبذلها وزير الخارجية . وسالم إلى جانب إسرائيل

دة الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي، إلى طاولة األميركي جون كيري، إلزالة العراقيل التي تعترض عو
  .المفاوضات التي تعالج مختلف قضايا الوضع النهائي

وفيما يتصل بتداعيات الوضع في سوريا، أكد الملك عبد اهللا الثاني موقف بالده الداعم إليجاد حل سياسي 
  .لسوريانتقالي شامل لألزمة السورية التي طال أمدها، وفاقمت من معاناة الشعب ا

ولفت إلى األعباء الهائلة التي يتحملها األردن جراء استضافته لالجئين السوريين والذين زاد عددهم عن 
  .نصف مليون، على الرغم من قلة ومحدودية وشح موارده وإمكاناته

  14/7/2013، الشرق األوسط، لندن
  

  "رائيلإس" إلى تدرس فرض رسوم على صادرات الزيتون األردنية الزراعةوزارة  .29
نفى مدير االعالم في وزارة الزراعة الدكتور نمر حدادين ان تكون الوزارة قد : محمود كريشان -عمان 

منحت اي تصريح لتصدير ثمر الزيتون الى الخارج، مشيرا الى أن تصدير ثمار الزيتون الى اسرائيل 
  .أمر غير وارد على اإلطالق

انه حتى اللحظة ال نية لتصدير ثمار الزيتون الى » الدستور«وبين حدادين في رده على استفسارات 
اسرائيل، منبها الى ان هذا األمر غير مسموح به على االطالق في الفترة الراهنة، وأن موسم قطاف ثمر 

  .الزيتون سيكون منتصف شهر تشرين االول المقبل
لتصدير الزيتون في على صعيد ذي صلة، قال حدادين إن الوزارة تعكف على البحث عن أماكن وأسواق 

المستقبل بسبب وجود كميات كبيرة من منتج الزيتون في االسوق مثل اسبانيا ودول اوروبية عديدة 
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مصادر رسمية مطلعة أشارت الى أن الوزارة تدرس جديا عدة أمور في هذا السياق  .واميركا وروسيا
  .لمنتج الى إسرائيلمنها إمكانية فرض رسوم نوعية مرتفعة على صادرات المملكة من هذا ا

ويذكر ان معلومات غير مؤكدة اشارت الى قيام عدد من السماسرة باجراء تعاقدات مبكرة مع بعض 
اصحاب مزارع الزيتون في المنطقة الشرقية في المملكة لشراء منتجها كامال وتصديره الى اسرائيل 

نتج اسرائيلي من بيت المقدس ليصار الى عصره هناك وتصديره مجددا الى اوروبا وامريكا على انه م
 .نظرا لالعتبارات الدينية والغذائية للمنتج

  14/7/2013، الدستور، عّمان
  

  تأشيرة السوري والفلسطيني إجراء مصري غير مسبوق .30
 في حادثة غير مسبوقة في السلوك المصري تجاه العرب، أصدرت الخارجيـة المـصرية       : الغد –عمان  

  .لى الفلسطينيين والسوريين تأشيرات دخول وموافقات أمنيةاألسبوع الماضي تعليمات تفرض ع
 قتيال من مؤيدي الـرئيس  51 من  أكثر الحرس الجمهوري التي سقط خاللها       أحداثوألن الخطوة أعقبت    

 أمـاكن محمد مرسي ربطت السلطات اإلجراء بدعواتها المتكررة لزوارها من العرب بعدم االقتراب من              
 ما كانوا من اإلسـالميين مـن        إذاع مشاركتهم في الشأن المحلي خصوصا       االحتجاجات والتظاهرات لمن  

على صعيد منع الفلسطينيين وخصوصا القادمين من غزة فقد نشرت صحيفة عكـاظ             و .سورية وفلسطين 
 فلـسطينيا بعـد صـدور       54 الجهات المسؤولة في مطار القاهرة منعـت         أنالسعودية تقريرا بينت فيه     
  .ل على التأشيرات والموافقات األمنيةالتعليمات الخاصة بالحصو

 18 األقـل مـن   لألعماروكانت السلطات المصرية حسب مصادر في المطار تسمح بدخول الفلسطينيين        
وتعليقا على التعليمات نفى سفير مصر لدى الـسلطة الفلـسطينية           .  دون تأشيرات دخول   40سنة وفوق   

  .على دخول الفلسطينيين المعمول بها سابقا شروط أوياسر عثمان لموقع معا الفلسطيني أي تعديل 
من جهتها، كذبت السلطات الفلسطينية على لسان الناطق باسم سفارة فلسطين في القاهرة األخبار الواردة               
على صفحات الصحف وخصوصا ما نشرته صحيفة الـوطن المـصرية حـول التعلميـات الخاصـة                 

  .لهبالتأشيرات للفلسطينيين، مؤكدة ان الموضوع ال صحة 
14/7/2013الغد، عمان،   

  
  أن تتحول القضية الفلسطينية إلى مادة للصراع السياسي الدائر في مصريرفض بهاء الدين  .31

أعلن زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء المصري المكلَّف، أمس، أنه من غيـر               : )آي.بي  .يو  (
وقال بهاء الدين عبـر      .مقيمين بالبالد الالئق بعروبة مصر حدوث توجس من السوريين والفلسطينيين ال        

إنه لـيس مقبـوالً أن تتحـول القـضية          ) فيس بوك (صفحة منسوبة له على موقع التواصل االجتماعي        
الفلسطينية أو السورية إلى مادة للصراع السياسي الدائر في مصر أو حدوث تـوجس مـن الـسوريين                  

ة، إذا كان هناك فلسطينيون وسـوريون وغيـرهم         والفلسطينيين المقيمين بالبالد، وأضاف المسألة بسيط     
يحملون السالح داخل مصر فلينطبق عليهم القانون بكل صرامة وبال تردد، ولكن أن يتحول األمر إلـى                 
توجس من كل فلسطيني وسوري جاء إلينا ولو كان طالباً أو تاجراً أو الجئاً من ظروف قاسية في بلـده،         

  . عروبةفهذا ال يليق بنا وال بمصر ال
  14/7/2013الخليج، الشارقة، 
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   فلسطينيون بين القتلى والمعتقلين..عمليات واسعة للجيش في سيناء": الحياة" .32

استمرت أمس العمليات العسكرية التي تنفذها قوات الجـيش والـشرطة فـي             :  أحمد مصطفى  –القاهرة  
يون، سقطوا خالل المواجهات، فيما     وأفيد بأن عشرات المسلحين، بينهم فلسطين     . سيناء، لمالحقة المسلحين  

استؤنف أمس فتح معبر رفح البري أمام حركة العبور بين مصر وقطاع غزة من جديد، لكن لمدة أربـع              
ساعات فقط يومياً، لعبور العالقين في الجانبين من المرضى والحاالت اإلنسانية والعائدين مـن العـالج                

  .وحاملي الجنسيات والجوازات األجنبية
إن خمسة مسلحين قتلوا أمس، ليصل إجمالي القتلى منذ بدء العمليات إلى            » الحياة«صدر أمني لـ    وقال م 

  .وأكد أن بين القتلى والموقوفين فلسطينيين.  آخرين42 عنصراً مسلحاً، إضافة إلى إصابة 37
14/7/2013الحياة، لندن،   

  
  سيناءببتفجير خط الغاز  القبض على فلسطيني متورط تلقيجهزة األمن المصرية أ": الحياة" .33

تمكنت أجهزة األمن المصرية مساء الجمعة، من إلقاء القبض على شاب فلسطيني            :  األناضول –القاهرة  
الجنسية، متورط في تفجير خط الغاز في شبه جزيرة سيناء المؤدي إلـى األردن وإسـرائيل، بحـسب                  

  .مصادر أمنية في مدينة اإلسماعيلية شمال شرق القاهرة
المتهم تم ضبطه أثناء محاولته الدخول إلى سـيناء، عبـر           "لمصادر في تصريحات صحافية إن      وقالت ا 

  ".معدية نقل األفراد في قناة السويس في منطقة القنطرة
)  عامـاً  30(وبحسب المصادر، فإنه تم التحفظ على المتهم وهو فلسطيني، ويدعى محمد كمال أبو هاشم               

  .فى واقعة تفجير خط  الغاز
 مجهولون، األسبوع الماضي، على تفجير خط  نقل الغاز المصري إلى األردن بعبـوة ناسـفة،                 وقد أقدم 

  .وذلك في منطقة جنوب مدينة العريش، مركز محافظة شمال سيناء
14/7/2013الحياة، لندن،   

 
   جزئياًرفحالسلطات المصرية تفتح معبر : رفح .34

ة الحدودي برفح في كال االتجـاهين بـصورة         أعادت السلطات المصرية فتح معبر العود     ": األيام"-رفح  
جزئية، صباح أمس، وسمحت لعدد من المرضى واألجانب والحاالت اإلنسانية الطارئة بمغادرة قطـاع              

  .غزة، كما سهلت عودة العالقين في األراضي المصرية إلى القطاع
، وشوهدت حـافالت    ووفقا لمصادر متعددة فإن العمل في المعبر بدأ عند الحادية عشرة من صباح أمس             

تقل أجانب وعالقين وسيارات إسعاف على متنها مرضى تتوقف في ساحات المعبر بانتظار السماح لهـا                
وال زال اآلالف من المسافرين المتواجدين في قطاع غـزة ينتظـرون             .بالوصول إلى الجانب المصري   

  .إعادة فتح المعبر بصورة طبيعية دون قيود ليتسنى لهم السفر
14/7/2013ام اهللا، األيام، ر  

 
   سراحهمإطالق يطالبون عدلي منصور بالعمل على "إسرائيل"أسرى مصريون في  .35

 إلـى ، بمذكرة   اإلسرائيلية مصريا يقبعون في السجون      أسيراتوجه ستون   :  آمال شحادة  -القدس المحتلة   
ن صـفقة    سراحهم ضـم   إلطالق بذل جهود    إلىحازم ببالوي، يدعونهما فيها     والرئيس، عدلي منصور،    
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، وقد حكـم عليـه   إسرائيل سراح عودة ترابين، المسجون في مصر بتهمة التجسس لصالح     إطالقتشمل  
  . عاما بقي منها عامان فقط15بالسجن لمدة 

وقـد  . اإلنسانوكانت المذكرة قد نقلت الى مصر عبر المحامي محمد البدوي، الناشط في منظمة حقوق               
 معظـم  أنوتبين .  المصريين وتهمهماألسرىة قائمة بتفاصيل طلب البدوي من وزارة الخارجية المصري     

  . ينتمي لها عودة ترابينإلى في سيناء، وهي العشيرة نالترابيي من عشيرة األسرى
14/7/2013الحياة، لندن،   

  
  األقصىالمسجد الهالل األحمر اإلماراتية تنشر آالف الموائد الرمضانية في جمعية  .36

حمر اإلماراتية آالف الوجبات الرمضانية خالل األيام الثالثة األولـى مـن            نشرت هيئة الهالل األ   ): وام(
  .شهر رمضان المبارك في ساحات المسجد األقصى المبارك ومواقع متعددة من البلدة القديمة في القدس

 تقدم وجبات طعام لفقـراء      ،الشيخ عزام الخطيب مدير أوقاف القدس إلى أن تكية خاصقي سلطان           وأشار
 وجبة يوميا وربما    500لى مدار السنة وتزداد أعداد الوجبات في شهر رمضان لتصل إلى نحو             القدس ع 

  . من الشهر المباركأخرىألف وجبة في أيام 
وقامت لجان تابعة لهيئة الهالل األحمر بنشر وجبات رمضانية أخرى في مواقع متعددة من البلدة القديمة                

على أسر فلسطينية فقيرة في مواقع عديدة فـي القـدس           في القدس، ووزعت لجان أخرى طرودا غذائية        
  .وضواحيها

14/7/2013االتحاد، أبو ظبي،   
 

   آالف أسرة فلسطينيةخمسةمؤسسة خليفة اإلنسانية توزع مساعدات غذائية على  .37
استفادت نحو خمسة آالف أسرة فلسطينية محتاجة من الطرود الغذائية التـي وزعتهـا مؤسـسة                ): وام(

  . آل نهيان لألعمال اإلنسانية خالل األيام الثالثة الماضية من شهر رمضان المباركخليفة بن زايد
وشملت الطرود التي وزعتها المؤسسة مواد غذائية أساسية تكفي األسرة الواحدة لنحـو شـهر تقريبـا                 

  . تحتاجها األسرة الفلسطينيةأخرىوتتضمن األرز والسكر وزيوت الطبخ ومواد 
عة لمؤسسة خليفة بتوزيع الطرود الغذائية على األسر الفلسطينية المحتاجـة فـي             وقامت فرق إغاثية تاب   

أماكن سكناها وشملت مدن بيت لحم ونابلس ورام اهللا وجنين وطولكرم وقلقيليـة وسـلفيت واالغـوار                 
  .والمخيمات التي تتوزع على هذه المناطق

 فقرا مدقعا حيث قدمت لها مساعدات       وركزت هذه الفرق على المناطق التي تعيش فيها األسر التي تعاني          
  .غذائية كافية

14/7/2013االتحاد، أبو ظبي،   
 

  حملة عربية لدعم حرية تنقل الصحافيين الفلسطينيين .38
أطلق االتحاد العام للصحافيين العرب حملة لجمع مليون توقيع لمساندة الصحافيين الفلسطينيين في             ): وام(

ركة والتنقل، بعد حرمان دام سنوات طويلة بواسطة قـوات          الحصول على حقهم المشروع في حرية الح      
االحتالل التي ال تعترف بهم كصحافيين محترفين وال تسمح لهم بأن يمارسـوا عملهـم األمـر الـذي                   

  . يتعارض مع القانون الدولي
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لـى  وقال بيان لالتحاد صدر أمس، إن الحملة التي تتم بالتنسيق مع نقابة الصحافيين الفلسطينيين تهدف إ               
إرسال هذه التوقيعات إلى أمين عام األمم المتحدة بان كي مون، ورئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة في                 

سبتمبر المقبل، وطالب جميع النقابات والجمعيات واالتحادات العربية بتنظيم مسيرات في العواصم            /أيلول
  .العربية كافة األربعاء المقبل دعماً لهذه الحملة وتأييداً لها

 14/7/2013الخليج، الشارقة، 
 

  اقتراحاته الستئناف المفاوضات  المنطقة األسبوع الجاري حامالًإلىكيري  .39
 جون  األميركيان وزير الخارجية    » الحياة«قالت مصادر ديبلوماسية غربية لـ      :  محمد يونس  –رام اهللا   

لفلـسطيني واإلسـرائيلي    للجانبين ا » رزمة حوافز «كيري سيزور المنطقة األسبوع الجاري حامالً معه        
  . المفاوضاتإلىللعودة 

 السبت اتصاالت هاتفية مع كل من الرئيس محمود عبـاس، ورئـيس             -وكان كيري أجرى ليل الجمعة      
عبد ، والعاهل األردني الملك     نتنياهو بنيامين   اإلسرائيليوفده المفاوض صائب عريقات، ورئيس الوزراء       

وقالـت المـصادر أن   .  الجاري في حال تعافي زوجته   األسبوعنطقة   الثاني، وأبلغهم بعزمه زيارة الم     اهللا
كيري سيحمل خالل لقائه الرئيس عباس اقتراحاته للفلسطينيين في شأن درجة تجميد البناء االسـتيطاني               

  . أسرى، والخطة االقتصادية104، وعددهم أوسلو المعتقلين منذ ما قبل اتفاق إطالقوشكله، وشكل 
  14/7/2013الحياة، لندن، 

  
  حماس  مع قنوات اتصال رسمية فتحدول أوروبية تنفي": الغد" .40

نفت دول أوروبية إجراء أية اتصاالت على المستوى الرسمي مع حركة حماس، تعقيبا على ما               : عواصم
قاله أربعة من كبار قادة الحركة بأن دول االتحاد األوروبي قد فتحت قنوات اتصال مع الحركة سرا رغم                  

  .نة لالتحاد األوروبي رسميا بمنع االتصال مع حركة حماس من قبل أعضاء االتحادالسياسة المعل
البريطانية أول من أمس الجمعة على موقعها اإللكتروني نقلت عن          "الغارديان"ففي تقرير أوردته صحيفة     

 قادة حماس قولهم إن دوال أوروبية تسعى إلى تفهم الجدل الذي يدور داخل حركة حماس حول توجهاتها                
  .السياسية المستقبلية وربما محاولة التأثير في هذه التوجهات

ويقول قادة حماس، حسب الصحيفة البريطانية، إن ممثلين عن االتحـاد األوروبـي ووسـطاء عقـدوا                 
  .اجتماعات مع قيادات حماس في مدينة غزة، وفي القاهرة، وكذلك في بعض العواصم األوروبية

وا للصحيفة تفاصيل حول طبيعة اللقاءات وما دار خاللها، واكتفـى           غير أن قادة حماس رفضوا أن يقدم      
إن هذه الدول ائتمنتنا على     "عضو مجلس شورى حماس ونائب وزير الخارجية سابقا أحمد يوسف بالقول            

نحن نحاول أن ال ندلي بتصريحات حول هذه        "مضيفا  " سرية اللقاءات ووثقت بأننا لن نبوح بأي معلومات       
لك يتسبب بمشكالت، وبالتالي نفضل عدم التحدث باألمر، غير أني أستطيع أن أجـزم              االتصاالت ألن ذ  

  ".بأن معظم الدول األوروبية معنية بفتح قنوات للحوار مع حماس
14/7/2013الغد، عمان،   

 
  2013 عالمياً لعام اإلنسان الطيبي يفوز بوسام التميز في حقوق  أحمد.د .41

لس الدولي لحقوق اإلنـسان والتحكـيم والدراسـات الـسياسية            نشر المج  : القدس دوت كوم   -الناصرة  
، وذلك في تصنيف    2013 أسماء الفائزين بوسام التميز ألكثر الشخصيات تأثيرا في العالم           واإلستراتيجية
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، األدب والثقافـة والفنـون، اإلعـالم ، االقتـصاد       اإلنـسان الرؤساء والقادة السياسيين، السالم وحقوق      
وتم اختيار الشخصيات التي تُعد ذات دور مؤثر وبارز في التـأثير            . التنمية والرياضة واألعمال، العلوم،   

  .على مسار األحداث وعلى المناخ الثقافي أو التنموي
"  أحمد الطيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير، ضمن أبرز الشخصيات العالمية في             .دوتم اختيار النائب    

  . "اإلنسانالسالم وحقوق 
14/7/2013دس، القدس، الق  

 
  المقاومة ليست في حاجة لشهادة براءة .42

  يوسف رزقة. د.أ
للمرة األلف بعد المليون تنفي حركة حماس وغيرها من فصائل المقاومة في فلسطين تـدخلها المباشـر                 

  .وغير المباشر في الساحة المصرية عامة وفي سيناء على وجه الخصوص
 في اآللة اإلعالمية الشيطانية التـي تبـث سـمومها مـن             المؤسف أن النفي المتكرر لم يعد يجدي نفعا       

  .فضائيات مصرية ليبرالية ويسارية معادية للمقاومة الفلسطينية وكارهة لتوجهات حماس اإلسالمية
الدعم الذي تتلقاه هذه الفضائيات من أعداء الدين ومن أعداء الوطن ومن أعداء المقاومـة هـو الـسبب                   

مية الفاسدة ضد غزة وضد حماس، وبسبب وجود هذا الدعم المالي الكبيـر             المباشر لهذه الصناعة اإلعال   
فلن تتوقف هذه الفضائيات عن جريمة تسميم األجواء، وقطع األرحام، والتحريض على حماس حتى ولو               

  !نفت حماس وغزة تدخلها في الشأن المصري ألف الف مرة؟
. ة وعلى المقاومة ألغراض رخيصة    إعالم الكراهية في مصر ال يخجل من نفسه وهو يحرض على غز           

إعالم الكراهية واإلفساد يستغل طيبة الشعب المصري وحبه لفلسطين وللمقاومة ولحماس، فيتمادى فـي              
الكذب ثم في الفجور، حتى بات الفلسطيني يخشى على نفسه وهو في قاهرة المعز، وفي أرض الكنانة ،                  

  .ن االعتداء عليهفيعرف نفسه بجنسية أخرى هربا من الفجور، وخشية م
فـي هـذه    . سيناء منطقة رخوة، هكذا أرادتها دولة االحتالل الصهيوني يوم وقعت اتفاقية كامب ديفيـد             

المنطقة توجد تنظيمات عديدة ، ولكن أقوى الموجودين وأخطرهم هم الموسـاد اإلسـرائيلي، وعمـالء                
 بسبب التهميش وانتهـاك الكرامـة،       قد توجد عناصر قبلية بدوية ناقمة على المركز       . الموساد اإلسرائيلي 

ولكن هذه العناصر ال تمثل خطرا حقيقيا على الدولة، ولكن الموساد الصهيوني هو الخطـر وال خطـر                  
  .غيره في سيناء

حماس والمقاومة الفلسطينية ليس لديها فائض قوة في السالح أو في الجنود حتى تبعث بهم إلى سيناء، أو                  
حماس حركة تحرر فلسطيني قبلتها األقصى، وعدوها االحـتالل         . عظمىغزة ليست دولة    . إلى القاهرة 
  .وهي ال تعادي عربيا أو مسلما ال في مصر وال في غيرها. واالستيطان

إعالم الكراهية الممول من الصهيونية يستهدف إتعاب المقاومة وإشغالها ، وإتعاب كل فلـسطيني يمـر                
ه أن ينشغل بنفسه ليال ونهارا للحصول على بـراءة          بأرض مصر الطيبة، فهو متهم على كل حال، وعلي        

  .من إعالم الكراهية
عشرات من الفلسطينيين دفعوا ضريبة باهظة من اإلتعاب واالعتقال والحرمان والترحيل من المطارات             

المقاومة الفلسطينية صاحبة تجربـة     . و إعادتهم على الطائرات التي جاءت بهم بسبب هذا اإلعالم الفاسد          
عرف بها مكونات اللعبة اإلعالمية الفاسدة، وتواجه بها الحرب اإلعالمية االستباقية، وهـي تفنـد             فريدة ت 
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المقاومة والفلسطيني عامـة ال     . يوميا رسائل الردع والرعب التي تبثها وسائل إعالم الكراهية العنصرية         
وسيبقى إعـالم   . كراهيةيريد شهادة براءة من أحد، فدماء الشهادة برأته من الخوف ومن العمالة ومن ال             

  .الكراهية إعالما للجبناء والضعفاء المهازيل
  13/7/2013، فلسطين أون الين

  
  االستيطان والكذب على شعب فلسطين .43

  عبد الستار قاسم
إسـرائيل  . 1967االستيطان الصهيوني في الضفة الغربية سيرة ال تنتهي، وأخبارها تتواصل منذ العام             

وطنات، والعرب يجرون خلفها ببيانات الشجب واالسـتنكار، والقيـادات          تصادر األراضي وتبني المست   
  .الفلسطينية ال تنفك تدين وتجري على الساحة الدولية حاملة الشكاوى والتذمر

ومن يسمع من العرب أخبار نشاطات االستيطان الصهيوني ومواقف العرب منها يظن أن بدن إسـرائيل                
مضت السنوات الطوال واالستيطان بقي     . أمامها إال االستجابة  يرتجف، وأنها باتت محاصرة، وال مجال       

  .على أشده، كما أن االستنكار بقي السالح اإلعالمي العربي والفلسطيني الفاشل
  1967إسرائيل تستوطن منذ عام 

، وما تمخض عنها من قيام دولـة        1878ناهيك عن حركة االستيطان التي بدأها اليهود في فلسطين عام           
، وركزت نـشاطاتها    1967دأت إسرائيل االستيطان في الضفة الغربية مباشرة بعد حرب عام           إسرائيل، ب 

االستيطانية في مواقع حساسة من الناحيتين الدينية والجغرافية، فبدأت بالقدس والخليل على اعتبار أنهما              
ـ           وريا، ومنطقـة  مدينتان مقدستان بالنسبة لليهود، وبمناطق األغوار والجوالن ألنها محاذية لـألردن وس

  .اللطرون كموقع إستراتيجي من الناحية العسكرية، ومنطقتي قلقيلية وعصيون
ومع نهاية سبعينيات وبداية ثمانينيات القرن الماضي، ركزت جهودها على قمم الجبال الممتدة من جنـين      

  .شماال حتى جنوب الخليل جنوبا، وذلك للسيطرة على ما يسمى بظهر الضفة الغربية
سرائيل مساحات واسعة من األراضي، وزرعت الضفة الغربية بالمستوطنات، وقطعتها بطرق           صادرت إ 

أحدهما يهودي يتميز بالتنظيم الدقيق     : التفافية خاصة بالمستوطنين، وأقامت مجتمعين مختلفين في الضفة       
التصاالت وببنية تحتية خدماتية واجتماعية واقتصادية متطورة، ويرتبط ببعضه من زاوية المواصالت وا           

وشبكات المياه والكهرباء بصورة محكمة، ويرتبط بإسرائيل بشبكة طرق ومواصالت تشعر المـستوطن             
  .أنه ليس منفصال عن إسرائيل

أما المجتمع الثاني فبقي تحت وطأة التهميش من مختلف النواحي، وتم تقطيع أوصاله لكي يفقد سالسـة                 
وتم التضييق عليه من مختلف الجوانب لكي يشعر        . قافيالتواصل الجغرافي واالجتماعي واالقتصادي والث    

  .الفلسطيني أنه غريب في وطنه، وان الحياة كئيبة إلى درجة تدفعه إلى االنزواء أو الرحيل
  االتفاقيات واالستيطان

شكل االستيطان أكبر خطر على وجود الشعب الفلسطيني في الـضفة الغربيـة، وعلـى كـل األفكـار                   
ولهذا عمل كل المعنيين بالبحث عن حل       . شأنها تسوية الصراع العربي الصهيوني    والمقترحات التي من    

للقضية الفلسطينية على معالجة االستيطان على اعتبار أن غياب هذه المعالجة يعني انهيار أي مـشروع                
  .للتسوية
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ت ولهذا حرص الرئيس المصري أنور السادات في اتفاقية كامب ديفيد علـى إدراج مـسألة المـستوطنا            
ضمن االتفاقية الخاصة بالشأن الفلسطيني، ووافقت إسرائيل على تجميد االستيطان أثناء مفاوضات إقامة             

أما مناحيم بيغن، رئيس وزراء إسرائيل األسبق، فعرض تجميـد االسـتيطان فـي              . حكم ذاتي فلسطيني  
  .ينيينمبادرته التي قدمها في نهاية السبعينيات من أجل الوصول إلى حل سلمي مع الفلسط

ووافق أرييل شارون الذي كان وزيرا للحرب في بداية الثمانينيات على تجميد االستيطان كجـزء مـن                 
يقيم حكما ذاتيا للفلسطينيين في الـضفة الغربيـة         ) روابط أنشأتها إسرائيل  (إيجاد حل عبر روابط القرى      

  .وقطاع غزة
 أوسلو وما تبعه من اتفاقيات، ولم تـصر         تجاوزت منظمة التحرير الفلسطينية مسألة االستيطان في اتفاق       

على وقف أو تجميد أو إزالة االستيطان قبل التوقيع، واكتفت بتأجيل موضوع االستيطان إلى مفاوضـات           
  .الوضع النهائي

  الكذب على شعب فلسطين
لم يتوقف االستيطان الصهيوني في الضفة الغربية، وازداد كثافة في بناء الوحدات السكانية وفـي عـدد                 

اعتاد . السكان بعد توقيع اتفاقية أوسلو، ومعه ارتفعت حدة بيانات الشجب واالستنكار لممارسات إسرائيل            
الفلسطيني على سماع العبارات المجترة ضد االستيطان، وعلى رؤية المزيد من المستوطنات والنشاطات             

  :راف التاليةما يسمع أم ما يرى؟ وهنا أشير إلى مواقف األط: االستيطانية، فإيهما يصدق
 الواليات المتحدة التي تقول على مدى عشرات السنين إن االستيطان يشكل عقبة في طريق الـسالم،                 -1

يأتي المبعوثون األميركيون إلى المنطقـة العربيـة ويـذهبون،          . لكنها ال تتخذ إجراء إلزالة هذه العقبة      
تطيع إيقاف بناء منزل واحـد علـى        ويستمرون في ترداد ذات العبارات الممجوجة المكررة والتي ال تس         

أميركا تكذب، ويبدو أن مستمعيها العرب يرغبون في إيهام أنفسهم بأنهـا            . أرض مسروقة من فلسطيني   
جادة في البحث عن سبيل لوقف االستيطان، ويستمرون في استعطاف أميركا لعل وعسى أن تنقذهم أمام                

  .أنفسهم
م كل أنواع الدعم إلسرائيل، من الدعم الدبلوماسـي فـي           تتحدث أميركا ضد االستيطان وتستمر في تقدي      

وفي الوقت نفسه، تعمل أميركـا      . F35المحافل الدولية إلى تقديم الطائرات الحربية المتطورة مثل طائرة          
إلى جنب إسرائيل والسلطة الفلسطينية على تجريد الفلسطينيين من كل أسباب القوة، وتدفع باتجاه اتخـاذ                

  .ق الفلسطينيين الذين يمكن أن يقاوموا المستوطنينإجراءات قاسية بح
وال تتوقف أميركا عن التأكيد على التزامها بأمن إسرائيل، واستعدادها للوقوف بوجه كل من يعرض هذا                

فما العقبة التي يشكلها االستيطان ألميركا؟ واضح أن أميركا تكذب، وهي تقوم بنـشاطات              . األمن للخطر 
سرائيل بالمزيد من أراضي الضفة الغربية، وهذا من الوضوح ال يمكن أن يخفى             استهالك الوقت لتمكين إ   

  .على أحد، لكنه من الممكن ألحد أن يوهم نفسه بأن أميركا تقوم بجهود دبلوماسية قد تثمر
 الدول العربية ليست جادة أيضا في الضغط على إسرائيل لوقف االستيطان ألنها تكتفي بالبيانات دون                -2

من الدول العربية من يقيم عالقات دبلوماسية مع إسرائيل، ومنها من يطبـع العالقـات               . اءاتأخذ اإلجر 
على مختلف المستويات السياسية واالقتصادية والثقافية والماسونية واالجتماعيـة، إنمـا دون إعـالم أو               

  .ضجيج
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ـ    . أما من ال يقيمون عالقات فيكتفون بأضعف اإليمان        ي برنـامج مقاطعـة   بإمكان الدول العربية أن تحي
إسرائيل، والشركات التي تتعامل معها في مختلف المجاالت، وبإمكانها قطع العالقات الدبلوماسية، ووقف             

  .التطبيع بصورة تامة، وبإمكانها أيضا تقديم الدعم المالي والعسكري لقوى المقاومة في المنطقة
 يزورون بعض البلدان العربية بكل راحـة        لكننا ال نرى شيئا من هذا، ونرى إسرائيليين قادة ومستثمرين         

والبلدان العربية ما   . واطمئنان، وأقرب مثل علينا هو زيارة رئيس إسرائيل شمعون بيريز لألردن مؤخرا           
  .زالت تتمسك بالمبادرة العربية البيروتية رغم أن إسرائيل ترفض مناقشتها

ف حجر على مـستوطن فـإن الـسلطة         إذا قام فلسطيني بقذ   .  الفلسطينيون الرسميون والمستثمرون   -3
الفلسطينية وجيش االحتالل سيقومان بمالحقته، وإذا قام مستوطن باالعتداء على فلسطينيين فإن أحدا لـن      

الفلسطيني يخشى اآلن السير في الطرقات الرئيسية بين المدن الفلسطينية أو الطـرق االلتفافيـة               . يالحقه
كانت الصورة معكوسة أمام    . ى هادئا مطمئنا في هذه األماكن     خوفا من المستوطنين، أما المستوطن فيتمش     

  .النضال الوطني الفلسطيني، فأتت السلطة الفلسطينية لتجعل من الفلسطيني مهزلة أمام عدوه
االتفاقيات الفلسطينية مع إسرائيل تحمي المستوطنين وال تنص بتاتا على وقف االسـتيطان أو تجميـده،                

لقد قايضت القيادة الفلسطينية    . للخطر وتحولهم إلى مجرد كائنات مستهلكة     وهي تعرض أمن الفلسطينيين     
الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني بلقمة الخبز، وليس أدل على ذلك مما قالـه رئـيس الـسلطة                  

وما كان يعنيه أن حصول الشعب الفلسطينية على لقمة الخبز          . الفلسطينية بأن الخبز أولى من الديمقراطية     
  .ضل من اإلصرار على حريتهأف

تستنكر السلطة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية االستيطان باستمرار، وهذا ما يطمئن إسـرائيل إلـى أن               
وهنا آتي على ذكر مستوطنة ألفي منشيه قرب قلقيلية التي استطاع           . االستيطان ال يواجه تحديا أو عقبات     

لقـد  . بب قيامه بأعمال تنغص على المستوطنين حياتهم      فلسطيني واحد أن يجبر سكانها على إخالئها بس       
مثل هذا  . قاومهم بالحجارة والمسامير على الشوارع التي من شأنها تنفيس إطارات السيارات، وغير ذلك            

  .الفلسطيني مالحق فلسطينيا اآلن
هناك فلسطينيون يستثمرون اآلن في المستوطنات، وآخـرون يطبعـون العالقـات مـع المـستثمرين                

  .ستوطنينالم
  زيارة كيري

انشغل المستوى الرسمي الفلسطيني ووسائل اإلعالم العربية والفلسطينية بزيارة كيري األخيـرة، علـى              
طبعا كيري رجل عاقل ويعي تمامـا أن        . اعتبار أن كيري رجل عاقل وجاد وسيعمل على إقناع إسرائيل         
طينية ضد إسرائيل، فلماذا يكـون ملكيـا        االستيطان اإلسرائيلي ال يؤدي إلى اتخاذ إجراءات عربية وفلس        

أكثر من الملك، ويقوم بالضغط على إسرائيل؟ هل من الممكن أن يوظف كيري نفسه لصالح عجزة غير                 
قادرين على حساب إسرائيل التي تواصل الليل بالنهار من أجل البناء واكتساب القوة؟ وكيري يـدرك أن                 

ليست إال مجرد لهاية أو رضاعة تبقي زعماء عربـا أحيـاء            الزيارات المتبادلة بين األميركيين والعرب      
  .أمام شعوبهم

  تدمير عملية السالم
هذا قول يخلو   . يستمر قادة فلسطينيون وحكام عرب بالقول إن االستيطان اإلسرائيلي يدمر عملية السالم           

  .ةمن الصدق تماما، ألن االستيطان مستمر وجهود العرب من أجل عقد صلح مع إسرائيل مستمر



  

  

 
 

  

            24ص                                     2920:                العدد14/7/2013 األحد :التاريخ

لم يؤثر االستيطان إطالقا على وضع إسرائيل، ولم يؤد إلى أي توتر مع دول عربية أو مع الفلسطينيين،                  
إسرائيل تعي أن العرب يسعون إلى االستسالم ببعض ماء الوجه، لكنهـا تعـي              . ولم يؤرق أمن إسرائيل   

لى ذات النهج، هـذا  أيضا أنهم قدموا التنازالت عبر الزمن دون الحصول على شيء، وهم سيستمرون ع           
  .إال إذا تغيرت األحوال في البلدان العربية

ربما يقول قائل إن الفلسطينيين يتبنون اآلن المقاومة الشعبية لمواجهة إسـرائيل، والـدليل علـى ذلـك                  
بارك اهللا بالمتظاهرين وهم يقومون بجهـد يـستحق الثنـاء، لكـن             . مظاهرات أيام الجمعة قرب الجدار    

المقاومة الشعبية تتطلب أكثر من مظاهرة يـوم        . تستعمل هذا الوضع لتقول إنها تقاوم     األطراف الرسمية   
الجمعة، وتمتد لتشمل مقاطعة إسرائيل ووقف التنسيق األمني وتشكيل لجان شعبية ورفض حمل الهويـة               

رة، وال  تتطلب المقاومة الشعبية جهودا كبيرة وتضحيات كثي      . إلخ... اإلسرائيلية المغلفة بعنوان فلسطيني     
  .تتوقف عند نواح إعالمية فقط

. أعلنت السلطة الفلسطينية منذ سنوات أنها لن تعود إلى طاولة المفاوضات إال مـع وقـف االسـتيطان                 
االستيطان يستمر، والمفاوضات لم تتوقف تماما، وتحصل لقاءات بين الحـين واآلخـر بـين الجـانبين                 

  .اإلسرائيلي والفلسطيني
 عندما تحول الفلـسطينيون     1996سرائيل قد استنفدت الهدف من المفاوضات عام        لكن المهم هنا هو أن إ     

المهم . إلى وكالء أمنيين وإداريين إلسرائيل، ولم يعد لها مصلحة بمواصلة المفاوضات إال إضاعة الوقت             
 إلسرائيل اآلن هو التنسيق األمني، أي استمرار الفلسطينيين بتقديم خدمات أمنية إلسـرائيل ويحـافظون              

على الهدوء في الضفة الغربية، وإذا كانت السلطة الفلسطينية تريد الضغط على إسرائيل فالمفتاح إلغـاء                
  .التنسيق األمني وليس التوقف عن مفاوضات لم تتوقف

  13/7/2013نت، الدوحة، .الجزيرة
  

  ..!الصعبة ومسؤولية االتجاه الوطني" حماس"خيارات  .44
  أكرم عطا اهللا

م ألقى الرئيس المصري السابق حسني مبارك خطاباً عاطفياً قـدم خاللـه كـل               قبل عامين ونصف العا   
التنازالت التي طلبها المتظاهرون من تعديل مواد الدستور المختلف عليها وتعهد بعدم الترشح لالنتخابات              
الرئاسية التي كانت ستجري بعد ثمانية أشهر من ذلك الخطاب، ظهر حينهـا وكـأن الـرئيس الـسابق                   

أن يكمل واليته لكن المتظاهرين رفضوا وأصروا على الرحيل واكتشف الحقـاً أن المحـرك               يستجدي  
  .األكبر لثورة يناير هو تنظيم اإلخوان المسلمين وبالتالي قدموا سابقة إسقاط الرئيس قبل نهاية واليته

 عـامين،   واآلن يتكرر المشهد مع رئيس من اإلخوان ولكن موقفهم هذه المرة مختلف عنه قبل أكثر من               
ويبدو الحديث عن الصندوق وتجربة الصندوق بحاجة إلى مراجعة حيث تبدل المواقف باختالف المواقع،              
بينما ال يتوقف التيار اإلسالمي عن وصف وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي باالنقالبي، بينمـا                

 أضر بمصالح اإلخوان لكـن مـا        يستقبل أمير قطر الذي انقلب على أبيه استقبال الفاتحين، فالسيسي هنا          
حدث في غزة قبل سنوات ضد رئيس منتخب لم يكن انقالباً ألنه في صالح اإلسـالم الـسياسي، هكـذا                    

  .األمر
وبغض النظر عمن يحكم مصر التي غيرت في السنوات الثالث األخيرة ثالثة أنظمـة، حكـم الـرئيس                  

أي تغيير على الوضع الفلسطيني، حكـم       مبارك ثم المجلس العسكري ثم حكم الرئيس مرسي، لم يحدث           
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مرسي أم ذهب مرسي فلن يشعر الفلسطينيون بأي فارق وهناك الكثير من الدالئل التي ال يريـد بعـض                
الفلسطينيين قراءتها وأهمها تحدي العدوان على غزة والذي لم يتجاوز دور اإلسالم السياسي المـصري               

  .دور اآلخرين بالتوسط بين المقاومة وإسرائيل
هناك حقائق ال نريد أن نصدقها وأول هذه الحقائق هي أن الوطنية المصرية هي من خاض كل المعارك                  
ضد إسرائيل وليس اإلسالم السياسي، والحقيقة الثانية أن اإلسالم السياسي كان يطالب بفتح الحدود للجهاد               

شق فحسبة الفلسطيني   في دم " للجهاد"في فلسطين ولكن حين وصل للسلطة إذ به يعلن تشكيل مجموعات            
  ".كابول أهم من القدس"هي حسبة وطنية لها عالقة بفلسطين وإسرائيل وليست حسبة 

كان يجب أن يكون الفلسطينيون أكثر حذراً حتى من إبداء الرأي في األزمة المصرية، فسيل االتهامـات                 
" يعلن حتى اللحظة اسم واحد منها     والتي بالمناسبة لم    "كبير جداً بالتدخالت بكافة أشكالها بما فيه العسكرية         

فليس هناك مستفيد أو متضرر من بقاء أو رحيل الرئيس مرسي سوى حركة حماس والتي باتت تـشعر                  
باليتم بعد إنهاء تجربة اإلخوان المسلمين في القاهرة باعتبارها القدوة والنموذج والداعم الرئيس معنويـاً               

 الفلسطينية والحكم على صوابية البرنامج وحتمية االنتـصار         ومادياً وهي مراهنة التاريخ بالنسبة للحركة     
بالصعود، فالهبوط وإنهاء التجربة وبهذا الشكل يعتبر ضربة كبيرة لمشروع حركة حماس ونموذجها لذا              
يمكن فهم غضبها على سقوط الرئيس المصري وإطالق تسميات وتوصيفات لألزمة ليست مقبولة علـى               

حالة الشيطنة التي تمارسها بعض وسائل اإلعـالم فـي القـاهرة ضـد              كل المصريين ويمكن أن تغذي      
الفلسطينيين، لهذا كان يجب الحذر وإجراء حساب العقل والمصلحة الوطنيـة ولـيس حـسابات حركـة           

  .اإلخوان لتكون بعض الفضائيات الفلسطينية وكأنها جزء من األزمة المصرية
 حركة حماس بعد زلزال القـاهرة وهـي األكثـر           وعلى وقع األزمة المصرية يبدو السؤال عن خيارات       

اهتزازاً في الساحة الفلسطينية وهل يمكن أن يجد الفلسطينيون فيما حدث في الجوار ما يضيف لتجربتهم                
  .السياسية الفقيرة والتي يبلغ حد اإلقصاء فيها منسوباً لم يبلغه أي نظام سياسي في العصر الحديث

راوح بين الواقع والضرورة أولها بقاء الوضع على مـا هـو عليـه              أمام حركة حماس ثالثة خيارات تت     
باعتبار أن الحركة تحكم قطاع غزة قبل التغيرات في اإلقليم وقبل حكم اإلخوان المسلمين وبالتالي يستمر                
في حكم القطاع مع مزيد من التضييق المصري والذي سيؤثر مالياً عليها ولكن الحركة تتـدبر أمورهـا                  

  .ئب والجمارك بحيث تغطي نقص المساعدات واألموال التي كانت تأتي عن طريق مصربزيادة الضرا
الخيار الثاني وهو أن يشتد خناق األجهزة المصرية على حكم حركة حماس كانتقام من وقوفها إلى جانب                 
 حركة اإلخوان المسلمين ومنع األموال وإغالق األنفاق ومنع السفر وكذلك منع أية وفود خارجية تـأتي               

إلى غزة يعني أن تنعزل الحركة وهذا الخيار يمكن أن يدفع حركة حماس للذهاب نحو فتح معركة مـع                   
إسرائيل تستعيد زخمها وتخرجها من دائرة االتهام واالنتقام كحركة شهيدة وتعيد فتح الطريـق أمامهـا                

  .ه الحالة منعهاوتجنيد حمالت الدعم والزيارات والوفود التضامنية التي ال تستطيع القاهرة في هذ
أما الخيار الثالث فهو الخروج من هذه الحالة وهو الذهاب نحو االندماج في النظام السياسي الفلـسطيني                 
من خالل إعادة تشكيله بالتوافق مع حركة فتح وباقي الفصائل على تشكيل حكومة وحدة تتكفل بالعالقات                

 وكـذلك   2005 معبر رفح وفقـاً التفاقيـة        الخارجية بعيداً عن مسؤولية كل فصيل على حدة وتعيد فتح         
  .المعابر مع إسرائيل وفقاً التفاقيات أوسلو

الخيارات الثالثة هي فقط أمام حركة حماس ويبدو أن الخيارين األول والثاني يرجحان أكثر من الخيـار                 
ل التوازنات  الثالث ارتباطاً بتجربة الماضي، وألن المستجدات تجعل الحركة أقل ثقة بنفسها نظراً الختال            
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وهذا الشعور من شأنه أن يغلق ملف المصالحة ويستبعد من تفكيرها ولو مؤقتاً لهذا فإن المـسؤولية اآلن      
بعيداً عن تغيرات اإلقليم والتي في كل مـرة يعـيش           " حماس"هي مسؤولية االتجاه الوطني أن يأخذ بيد        

أمام حالة من ضبابية المستقبل     " حماس"،  طرف في الساحة الفلسطينية النشوة مؤقتاً ليتباعد الطرف اآلخر        
وألن كل الخيارات أمامها مفتوحة فعلى الحالة الوطنية أال تنتظر أن تحشر حركة حمـاس فـي زاويـة                   
الخيارات الصعبة وهي تبدو أن األمور تسير بذلك االتجاه فقد تندفع الحركة باتجاهات خاسرة للجميع أو                

نها ال التشفي بها فهي وضعتنا جميعاً في زاوية حرجة بموقفها           واحتضا" حماس"مكلفة، فاألسهل مساعدة    
من األزمة في مصر فمن جهة لسنا راضين على موقفها لكننا ال يمكن التبـرؤ منهـا والقـول عـاقبوا                     

وحدها ومن جانب آخر لسنا قادرين على حمل موقفها ودفع ثمنه وأمام هذا الواقع لـيس أمـام                  " حماس"
  .تتصرف بمسؤولية تستدعيها اللحظة التاريخيةالحالة الوطنية إال أن 

  14/7/2013، األيام، رام اهللا
 

  وحل مشاكل العالم العربي بيديه.. السيد محمود عباس األقوى .45
  ظاهر أحمد عمرو

سيستغرب القارئ الكريم من عنوان مقالتي الجديدة الجديدة لكونه غير مـرتبط بأذهـان النـاس عقليـاً                  
  . لنحلل ذلكومنطقياً ولكن لنذهب معاً

أعتقد أن وجود إسرائيل على أرض فلسطين التاريخية هو السبب الرئيسي واألول لكل ما نعانيـه مـن                  
مصائب ومآس في عالمنا العربي، فتدمير العراق وسوريا وما يحدث اآلن في مصر والمشاكل مع إيران                

مة والوضع االقتصادي السيئ     السنية، وكل ما يحصل من خنق للحريات والقوانين الظال         -والفتنة الشيعية 
رغم وجود الثروات الهائلة في العالم العربي، كل ذلك هو ما يمد إسرائيل بالحياة وبقائها في ظـل هـذا                    
البحر الهادر المكون من مئات الماليين من العرب، وال يتجاوز عدد األعـداء الـصهاينة علـى أرض                  

  .إلى دول ديمقراطية ومستقرة وحرة وآمنة ماليين شخص، لهو السبب في عدم تحولنا 6فلسطين الـ 
كل ذلك التدخل والفتن التي تحدث في عالمنا ودولنا العربية تتم من خـالل أدوات وأسـباب ومبـررات      

  .داخلية عربية وبأيدي عربية وإسرائيل ظاهرا بعيدة عن ذلك وكأنه ال يد لها فيما يجري من حولنا
 فهل كنا سنشهد مثل هذا الوضع المأسـاوي ومثـل هـذا             ولكن السؤال لو كان هذا الكيان غير موجود       

  ؟!التشرذم والخالف
كل ما سبق هو تشخيص للحالة التي نمر بها، فكل المشاكل التي نمر بها سببها تفرغ إسرائيل لنا لخلـق                    
الفتن والقالقل ألنه ال يوجد ما يشغلها على أرض فلسطين، فأي إنسان ال يـستطيع أن يواجـه مـشاكله                    

فيكون صعباً ولكن عنـدما ال      .  بقوة وحزم إذ كان يعاني من مشاكل داخلية في بيته وفي أسرته            الخارجية
  .يوجد لديه مشاكل مع أهل بيته وأسرته والجميع متكاتف معه فسيواجه المشاكل الخارجية بكل قوة وحزم

ان تدفع ثمن ذلـك     وإسرائيل إذا ما شُغلت بوضعها الداخلي والمتمثل بوجود قالقل لها جراء احتاللها، و            
  .االحتالل، فستبقى منشغلة حينها بحل تلك المشاكل

ولهذا عندما يقتنع السيد الرئيس محمود عباس بأنه أقوى من إسرائيل وحياة هذا الكيان المجرم ومستقبله                
  .بيده ألنه صاحب الحق وصاحب األرض والمظلوم وصاحب القرار في إشعال القالقل إلسرائيل

مور ويصبح كرت التفاوض بيده، وكل ذلك مرتبط بأن يسمح بمسيرات مليونية تنطلق             فعندئذ ستتغير األ  
من رام اهللا تحديداً لرفض االحتالل وبدون استعمال السالح او حتى الحجارة، وإنما من خالل مظاهرات                
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ل سلمية ال تحمل سوى العلم الفلسطيني والفتات بمئات اآلالف لرفض االحتالل سرعان ما ستلحق بها ك               
  .مدن وقرى فلسطين

عندها إسرائيل ستتفرغ لحل تلك المشاكل ألنها ال تستطيع مجابهة ذلك إن كـان فـي الـداخل أو فـي                     
الخارج، عندها يقوم العالم العربي كله ومن ورائه العالم اإلسالمي والعالم الحـر بـدعم حـق الـشعب                   

  .الفلسطيني في رفضه لالحتالل
ر مكلف وجرب في عالمنا العربي حديثاً ونجح في تحقيق أهدافه في            وهذا سالح بيد الشعب الفلسطيني غي     

  .منطقتنا، وسيبطل كل عناصر القوة المسلحة لدى هذا الكيان الغاصب
وبهذه الطريقة سيكون لدى الرئيس عباس كرت قوي للمفاوضات، وكذلك يكون لدى العالم العربي كرت               

ئط، وبهذا يستطيع الشعب الفلسطيني أن يحقق هدفه        آخر بدل المبادرة التي رمت بها إسرائيل عرض الحا        
 إلى أن يأتي اهللا بأمره، وهو الوعد بإسـاءة          67في المرحلة األولى وهي استرداد أراضيه فيما بعد الـ          

  .وجوه الصهاينة وتتبير ما علو تتبيراً
ر إلشـعال   وأعتقد أن األمور في كل من مصر وسوريا وباقي دول العالم العربي ستهدأ وال يكون مبـر                

واذا لم يتم ذلك فسنبقى ندور في حلقة مليئة بالكوارث والمـصائب والفـتن              . الفتن كما هو حاصل اآلن    
  .والتي ستالحقنا يوماً بعد يوم

 .وما نراه اليوم شيء بسيط مما سيكون عليه في المستقبل إذا لم يفعل السيد عباس ذلك
  14/7/2013، السبيل، عّمان
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