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   الالجئين الفلسطينيين حقّيمّس" الشيوخ األميركي"سيناتورا يقدمون مشروع قرار لـ ثالثون .1

 سيناتورا في مجلس الشيوخ األميركي الخميس الماضي، ويتعلق بالالجئين الفلسطينيين، 30قدم : عمان
  .واعتبر مسا بحق الالجئين ومهددا لحق العودة

ن مجلس الشيوخ األميركي، وزارة الخارجية  سيناتورا م30ووجه مشروع القرار الذي تقدم به 
كم من الخمسة ماليين الجئ فلسطيني، ممن يتلقون مساعدات حاليا من وكالة "األميركية، لإلجابة عن 

، هم حقا أشخاص نزحوا من بالدهم في "األونروا "نالفلسطينيياألمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين 
  ".؟ وكم منهم هم فقط من نسل هؤالء النازحين أو أحفادهم؟رائيلإساألراضي الفلسطينية المحتلة أو من 

، وذلك خالل إلسرائيلوتبنى هذا الطرح السيناتور الجمهوري مارك كيرك، المعروف بدعمه الكبير 
 وقانون 2013جلسة للجنة المخصصات في الكونغرس، تناولت موازنة وزارة الخارجية للسنة المالية 

، من "األونروا"ية، في محاولة لمعرفة أين تذهب األموال المخصصة لـمخصصات العمليات الخارج
  .موازنة وزارة الخارجية األميركية، على حد رأي مقدمي مشروع القرار

ويأتي هذا التساؤل بعد موافقة لجنة المخصصات في نهاية الجلسة مساء الخميس الماضي، على فاتورة 
 مليار، وفق ما أعلنته اللجنة في بيان صحفي 52.1تها ، وقيم2013مخصصات الوزارة للسنة المالية 

  .نشر على موقعها اإللكتروني، مبينا أن األمر سينتقل الى مجلس الكونغرس كامال للنظر فيه
 تقديم تقرير لها خالل مدة زمنية ال تزيد على عام واحد، إلىتوجيه وزيرة الخارجية "لكن اللجنة قررت 

  :ن يتضمن األمور التاليةبعد تشريع هذا القرار، على ا
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، ممن كان مكان إقامتهم فلسطين بين "األونروا"الرقم التقريبي لمن تلقى خدمات في العام الماضي من .1
  .، ثم نزحوا كنتيجة للصراع العربي االسرائيلي1948) مايو( وأيار 1946) يونيو(حزيران 

  .لرقم تقريبي لنسل او أحفاد هؤالء المذكورين في البند األو.2
المصالح األمنية للواليات "الى أي مدى يؤدي توفير هذه الخدمات لهؤالء األشخاص الى زيادة في .3

  ".المتحدة األميركية وحلفائها في الشرق األوسط
  ".المنهجية والتحديات التي رافقت إعداد التقرير، بحسب نسخة من الطلب نشرتها صحف أميركية.4

ور حاز على اهتمام وسائل اإلعالم األميركية اليومين الماضيين، إذ وكان التقدم بمشروع القرار المذك
 ماليين الجئ فلسطيني، ام 5ما اذا كان هناك "ذكرت الصحافة هناك ان مشروع القرار، يتمحور حول 

  ". ألفا؟30انهم فقط 
 250ى نحو ربع ميزانيتها، التي تصل ال" األونروا"يذكر أنه في حال أقر هذا القانون، فسيحجب عن 

  .مليون دوالر، تغطيها الواليات المتحدة سنويا
" مشروع كيرك"واألردن يعارضان " الخارجية األميركية"وفي هذا السياق، نقلت صحف اميركية أن 

أكبر مستضيف لالجئين الفلسطينيين، لوجود حوالي مليوني الجئ فيه، وسيتضرر كثيرا "بقوة، فاألردن 
  ".وعفي حال تمت الموافقة على المشر

قطع "وفيما أظهر معارضو السيناتور كيرك، خشيتهم من هذه الخطوة، معتبرين أن هدفها النهائي 
المعونة عن ماليين الفلسطينيين، وأنها قد تغير المشهد في المفاوضات المستقبلية بين الفلسطينيين 

 المفاوضات واالسرائيليين، بخصوص قضية حق العودة، الذي يعد أحد اكثر المسائل التي تواجه
  ".استعصاء

التعديل يطالب ببساطة، أن تكون هناك شفافية اساسية "لكن المتحدثة باسم كيرك، بررت موقفه بقولها إن 
  ".بخصوص من الذي يتلقى المساعدات التي تأتي من جيوب دافعي الضرائب األميركيين

، إال أنه لم "مشروع كيرك "االتصال بمسؤولي وزارة الخارجية للحصول على تعليق حول" الغد"وحاولت 
  .يتسن لها ذلك

  27/5/2012الغد، عمان، 
 

 نحن مع تطلعات الشعوب وندين عمليات قتل وترويع المدنيين: عباس .2
ان الثورة « الحياة الجديدة» أكد الرئيس محمود عباس في لقاء خاص مع : الحياة الجديدة-رام اهللا 

ي الشؤون الداخلية للدول العربية، والحفاظ على قرارها الفلسطينية منذ انطالقتها قررت عدم التدخل ف
 .الوطني المستقل

وحول الثورات في العالم العربي، والمسماة بالربيع العربي، أكد الرئيس ان ما يحدث هو شأن داخلي، 
فنحن مع تطلعات الشعوب في تقرير مصيرها ومستقبلها وندين عمليات القتل والترويع التي يتعرض لها 

يون، بما في ذلك مجزرة الحولة في محافظة حمص التي راح ضحيتها أكثر من مائة مدني أغلبهم المدن
 .من النساء واألطفال

وأشار الى ان الثورة الفلسطينية في بعض المراحل انجرت الى صراعات ومواقف ألحقت أفدح االضرار 
 األهلية في لبنان، وحرب  في االردن، والحرب70بمصالح الشعب الفلسطيني، وخاصة أحداث أيلول 

الخليج حيث خسر أكثر من نصف مليون فلسطيني اقاماتهم ووظائفهم في الكويت وبعض دول الخليج، 
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من هنا، فقد لزمنا الصمت، واتخذنا مواقف الحياد إزاء ما حدث في عدد «وقال . ويتعين أال يتكرر ذلك
نا تعزيز العالقة مع الشعوب العربية التي نؤيد من الدول العربية، وتعاملنا مع األنظمة الجديدة، وواصل
انه منذ ان انطلقت شرارة الثورة «وقال عباس . »تطلعاتها في الحرية والديمقراطية والعدالة االجتماعية

في سوريا، كان هاجسي األول هو مصير نصف مليون فلسطيني يعيشون في مخيماتها، وكيف نحميهم 
وأكد ان وقوف المخيمات على الحياد . »عدم االنجرار الى الصراعونطلب منهم الوقوف على الحياد، و

وقال في هذا الصدد ان لدينا قنوات . وتقديمها مساعدات انسانية جنبها الويالت، وجعلها أمكنة آمنة
اتصال مع النظام السوري لتشجيع ودفع االصالح والحل السياسي، كما اننا فتحنا خطوطاً مع المعارضة 

وحول .  على مكوناتها واتجاهاتها السياسية بهدف تشجيع الحلول السياسية لألزمةمن أجل التعرف
السؤال عن تعثر الحلول العربية والدولية لألزمة السورية، قال ان االطراف الدولية في مجلس األمن 

 ال تريد حالً عسكرياً وأن الطرف الدولي المؤهل في هذه اللحظة اليجاد حل ولعب) اميركا وأوروبا(
اننا لسنا طرفاً في « أيضاً عباسوعن انعكاسات الثورة السورية على لبنان، أكد . دور سياسي هو روسيا

أي صراع هناك، وان الفلسطينيين هم ضيوف في لبنان، وهم ليسوا بحاجة الى السالح لحمايتهم، ونحن 
 الى عباسوخلص . »عملنحترم سيادة لبنان، ولكننا نطالب بحقوقهم المدنية واالنسانية، وحقهم في ال

القول اننا نجحنا في تجنيب شعبنا االنجرار الى الصراعات الداخلية في الدول العربية وما يترتب على 
ذلك من ويالت، واألهم من ذلك صيانة قرارنا المستقل، وأصبح الجميع اآلن يسلّم بعدم امكانية التدخل 

 .نا، وحرصنا على التشاور والتنسيق مع الجميعالسلبي في شؤوننا، مع ايماننا بالبعد القومي لقضيت
  27/5/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
   حول المفاوضات "السالم العربي"عباس يقدم السبت تقريًرا للجنة مبادرة  .3

تستمع لجنة مبادرة السالم العربي في اجتماعها المقرر، السبت المقبل، في الدوحة إلى  : الخليج-القاهرة 
 للرئيس الفلسطيني محمود عباس حول فرص استئناف المفاوضات المجمدة مع الجانب تقرير مفصل

وقال األمين العام . على رسالته إلى نتنياهو ” اإلسرائيلية“اإلسرائيلي في ضوء الرد السلبي للحكومة 
طلب “إن عباس : المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، محمد صبيح

عقد هذا االجتماع للجنة متابعة مبادرة السالم على المستوى الوزاري ليضع اللجنة في صورة الوضع 
  .” الراهن من عملية السالم والمفاوضات المعطلة

وأضاف إن عباس سيقدم تقريراً موسعاً يتضمن كل ما قام به من اتصاالت مع األطراف المختلفة، 
بنيامين ” اإلسرائيلي“ إلى الرسالة التي بعثها إلى رئيس الوزراء ، الفتاً”اإلسرائيلي“خاصة مع الجانب 

  .عليها سلبياً للغاية ” اإلسرائيلي“نتنياهو الستئناف عملية السالم، والتي جاء رد الجانب 
  27/5/2012الخليج، الشارقة، 

  
  حكومة غزة تطالب المجتمع الدولي بآليات ضاغطة إللزام االحتالل برفع الحصار .4

 وزير الصحة في الحكومة الفلسطينية بغزة الدكتور باسم نعيم إلى تحرك عاجل إلنهاء معاناة دعا: غزة
المرضى الفلسطينيين، الذين تشتد معاناتهم جراء الحصار المفروض على قطاع غزة للسنة السادسة على 

  .عن غزةالتوالي، وذلك بعد تبني الجمعية العامة للصحة العالمية قرارا يدعو إلى رفع الحصار 
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نسخة عنه قرار الجمعية العامة للصحة العالمية حول " قدس برس"واعتبر نعيم، في بيان له تلقت 
األوضاع الصحية في األراضي الفلسطينية المحتلة، والذي أدان الحصار الذي يفرضه االحتالل على 

م للسياسات خطوة متأخرة نحو تصحيح مسار المجتمع الدولي الداع"المرضى الفلسطينيين، بأنه 
  ".اإلسرائيلية

يتطلعون إلى تحرك عاجل إلنهاء معاناتهم والتي تتواصل للعام "وأوضح أن المرضى الفلسطينيين 
، مشددا "السادس على التوالي، وراح ضحيتها مئات المرضى جراء اإلمعان في سياسة اإلغالق والمنع

ن حركة المرضى عبر المعابر، ووصول خطوة لها ما بعدها لرفع القيود ع"على أن يكون هذا التحرك 
كافة المستلزمات الطبية من أدوية ومستهلكات، وإتاحة المجال للوفود والكوادر الطبية لحرية التنقل 

  ".والحركة
بوضع آليات ضاغطة على االحتالل إللزامه بتنفيذ القرارات المتعلقة "وطالب وزير الصحة الفلسطينية 

تكمن في كونه يدين الممارسات القمعية واإلهمال الطبي "ى أن أهمية القرار ، مشيرا إل"بالجانب اإلنساني
المتعمد تجاه أسرانا في سجون االحتالل، حيث نص القرار على ضرورة تحسين الظروف الصحية 

  ".والمعيشية والطبية لألسرى
  26/5/2012قدس برس، 

  
  مفتاح المفاوضات وقف االستيطان: عريقات .5

رئيس الوفد " فتح"أكد الدكتور صائب عريقات، عضو اللجنة المركزية لحركة  : وكاالت- رام اهللا
الفلسطيني لمفاوضات الوضع النهائي أن استئناف المفاوضات يتطلب التزام إسرائيل بوقف النشاطات 

، واإلفراج عن األسرى 1967االستيطانية وبما يشمل القدس الشرقية وقبول مبدأ الدولتين على حدود 
عريقات مع القنصل .جاء ذلك أثناء لقاء د. 1994ن وخاصة هؤالء الذين اعتقلوا قبل نهاية عام والمعتقلي

األميركي العام دانيال روبنستين، والقنصل اإليطالي العام لويسيانو بوزوتي، وممثل األرجنتين لدى 
وقبول مبدأ السلطة الفلسطينية هورشيو وامبا، حيث أكد لهم طلب اإلفراج عن األسرى الفلسطينيين 

 ووقف االستيطان ليست شروطاً فلسطينية وإنما التزامات ترتبت على 1967الدولتين على حدود 
  .إسرائيل

، نص على التزام الحكومة اإلسرائيلية باإلفراج عن المعتقلين الذين 1999فاتفاق شرم الشيخ لعام "وقال 
رئيس محمود عباس ورئيس الوزراء ، وكذلك التفاهم الذي تم بين ال1994اعتقلوا قبل نهاية عام 

ودعا عريقات المجتمع الدولي للكف عن المراقبة ". 2008اإلسرائيلي األسبق ايهود أولمرت عام 
  .1967والتعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون، إن هم أرادوا فعالً تحقيق مبدأ الدولتين على حدود 

  27/5/2012الغد، عمان، 
  

  عل مرهون بتطبيق ما اتفق عليهلقاء عباس ومش: حمادفتحي  .6
نفت مصادر رفيعة المستوى في مكتب الرئييس الفلسطيني محمود عباس :  احمد رمضان-رام اهللا 

خالد " حماس"نبأ لقاء سيعقد في القاهرة يجمعه ورئيس المكتب السياسي لحركة " المستقبل"لصحيفة لـ
دويل، او غداً االثنين كما نقلت تقارير مشعل اليوم االحد، كما اعلن القيادي في حماس صالح البر

  .صحافية عن مصادر مصرية
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وقالت المصادر ان الرئيس عباس سيكون في هذه الفترة في جولة اوروبية ستشمل زيارة تركيا وايطاليا 
  .وربما عواصم اوروبية اخرى

اللقاء بين الرئيس وفي هذا السياق، قال المستشار السياسي لرئيس السلطة الفلسطينية نمر حماد امس إن 
سنرى مدى تطبيق بنود : "وأضاف. عباس ومشعل مرهون بتطبيق ماتم التوافق عليه فى القاهرة أخيرا

 ".التوافق، وإمكانية أن تبدأ لجنة االنتخابات المركزية عملها فى غزة بشكل طبيعى ومن دون تعقيدات
ان هناك عدة ملفات لم تحسم مثل ملف وحول وجود ملفات عالقة لم يتم حسمها بين الطرفين، قال حماد 

وحول شكل الحكومة االنتقالية المقبلة، أكد حماد أنها ستكون من  .األمن وملف االنفاق هل تغلق أم ال
  .المستقلين وليس فصائلية

  27/5/2012المستقبل، بيروت، 
  

  ؤوليةلون السلطة المسوالمبعدون يحّم.. "مبعدي المهد"رشيد يعيد تسليط الضوء على محمد  .7
أعاد محمد رشيد المعروف بخالد سالم مستشار الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر : كفاح زبون - رام اهللا

عرفات، تسليط الضوء على ملف مبعدي كنيسة المهد، إلى الخارج وغزة، بعدما قال في حوار تلفزيوني 
وقال رشيد، في الحوار . د لمدة عام واح2002، إنهم وقعوا على قرار إبعادهم في »العربية«على قناة 

الذي يبث على حلقات، وجلب له الكثير من المتاعب، إن مبعدي كنيسة المهد قد وافقوا على اإلبعاد وقد 
ورد المبعدون مؤكدين أنهم وقعوا على ورقة معلومات حول حياتهم الشخصية ولم . وقعوا على ذلك

  .تحمل أي إشارة حول اإلبعاد
وقعنا على ورقة معلومات ولم تكن تحمل «: "الشرق األوسط"سم المبعدين لـوقال فهمي كنعان الناطق با

وأصر كنعان على موقفه على الرغم من معلومات مؤكدة تفيد بتوقيع المبعدين على . »إشارة حول اإلبعاد
  .هذه الورقة

 أبعدوا إلى  الذين13 المبعدين إلى غزة لم يوقعوا إذ اعتبروا داخل وطنهم، غير أن الـ26ويعتقد أن الـ
وحمل االتفاق . والمؤكد أنهم جميعا وافقوا على مبدأ اإلبعاد قبل تنفيذه. دول أوروبية وقعوا على الورقة

إلى المبعدين، في ذلك الوقت، المسؤول األمني العقيد ربحي عرفات، وعماد النتشة المسؤول في 
  .االرتباط المدني، وخيرا المبعدين، فوافقوا على القرار

نعم وافقنا على مبدأ اإلبعاد، لكن كان اتفاقا مشروطا بالعودة بعد عام، ألننا «ى ذلك قال كنعان وردا عل
 ألف مواطن فلسطيني 140كنا نتعرض لضغوط من محاصرين معنا، وألننا أردنا إنهاء الحصار على 
  .»تحت االجتياح في بيت لحم، وألننا بصراحة لم نكن نملك القوة للمواصلة أكثر

 مسلح قد دخلوا إلى الكنيسة بعد اجتياح الجيش اإلسرائيلي لبيت لحم، وترك الجيش 100ثر من وكان أك
آنذاك ثغرة سمح خاللها للمسلحين بالتجمع في الكنيسة في محاولة الصطيادهم جميعا، غير أن كثيرا من 

  .الحقة في بيت لحمالمطلوبين األهم على اإلطالق لم يدخلوا إلى الكنيسة، واعتقلوا واغتيلوا في أوقات 
نريد من «وأضاف . وقال كنعان، إنه بغض النظر عما يقوله رشيد، فإن السلطة تتحمل مسؤولية مباشرة

 10بعد «وأضاف متسائال . »السلطة وثيقة االتفاق، نريد أن نطلع عليها، وحتى رشيد قال إنه اتفاق لعام
نطالب السلطة الفلسطينية بتحمل «ئال واستطرد قا. »!سنوات من اإلبعاد، أال نحصل على الوثيقة؟

  .»مسؤولياتها في ما يخص القرار، أو التحرك على المستوى القانوني والدولي إلنهاء معاناة المبعدين
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ويحمل المبعدون اآلن السلطة المسؤولية لسببين، ألنها صاحبة السيادة والوالية، وألنهم رفضوا التفاوض 
  .وا من السلطة أن تأخذ مسؤوليتهامباشرة مع الجيش اإلسرائيلي، وطلب

، فتح عليه النار من جديد، ليس فقط من قبل المبعدين، ولكن قبل »العربية«واليوم، فإن حديث رشيد لـ
بالفساد ) أبو مازن(ذلك من قبل قيادة السلطة الفلسطينية، بعدما اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

ف والشؤون الدينية محمود الهباش هجوما الذعا على رشيد وشن وزير األوقا. قائال إن ثروته تضخمت
  .من على منبر الجمعة، بحضور الرئيس عباس، واصفا إياه بالخائن والسارق

  27/5/2012الشرق األوسط، لندن، 
  

  مشاورات تشكيل حكومة الوفاق اليوم في القاهرة: خاطرسامي  .8
إن » الحياة«سامي خاطر لـ » حماس«قال عضو المكتب السياسي لـ :  جيهان الحسيني-القاهرة 

مشاورات تشكيل حكومة الوفاق الوطني ستبدأ اليوم في القاهرة في اجتماعات بين نائب رئيس المكتب 
عزام األحمد، نافياً وجود أي » فتح«السياسي للحركة موسى أبو مرزوق وعضو اللجنة المركزية لحركة 

الحقائب الوزارية سيتم تشكيلها بالتوافق، «: مة، وقالتتعلق بتشكيل الحكو» حماس«اشتراطات مسبقة من 
، مؤكداً أن االسماء التي ستطرح ستكون »بما فيها السيادية ومن بينها موقع نائب رئيس الوزراء

  .لشخصيات مستقلة وتكنوقراط
االعالن عن الحكومة سيتم في لقاء في القاهرة يجمع كالً من عباس ومشعل في نهاية هذه «: وأضاف

لجنة االنتخابات المركزية ستباشر «ولفت إلى أن . »شاورات التي لن تستغرق أكثر من عشرة أيامالم
، مشدداً على التزامن »وسيتم جمع سجل الناخبين تمهيداً إلجراء االنتخابات... عملها اليوم في غزة 

  .والتوازي في نقاط االتفاق في ما يتعلق بملفي الحكومة واالنتخابات
قف الزمني للحكومة هو ستة أشهر كحد أقصى، مشيراً الى أن هذا السقف لم يدرج في وأوضح أن الس

االتفاق كتطمينات للرئيس الفلسطيني الذي ال يريد أن يرأس الحكومة لفترة طويلة، متوقعاً إجراء 
اً لكنه لفت الى أن اجراء االنتخابات في كل من الضفة وغزة مرهون تمام. االنتخابات خالل هذه الفترة

، مشيراً الى »األجواء في الضفة خصوصاً غير مواتيه الجراء انتخابات«: بتوفير األجواء المناسبة، وقال
  .االستدعاءات والمالحقات األمنية هناك

هذه الحكومة صالحياتها ومهامها محددة «: وسئل خاطر عن المقاومة في ظل الحكومة المقبلة فأجاب
على دعم المقاومة الشعبية باعتبارها ) مع فتح(لكن هناك توافقاً .. .وليست لها عالقة بالشأن السياسي 

هناك صعوبات تواجه الكفاح المسلح، لكننا «: وأضاف. »القاسم المشترك في ما بيننا في هذه المرحلة
نتمسك بخيار المقاومة بكل اشكالها فهي الوسيلة االستراتيجية للضغط على العدو لكي نحصل على 

  .»حقوقنا
: أمس مع رئيس االستخبارات المصرية مراد موافي، قال» حماس«صعيد اللقاء الذي عقده وفد وعلى 

المحادثات تناولت قضايا عدة، على رأسها ملف المصالحة، وضرورة تجسيد االتفاق الذي وقعنا عليه، «
يفاً ان ، مض»وكذلك ضرورة تذليل العقبات التي قد تعترضه من أجل انجاز المصالحة وانهاء االنقسام

خصوصاً » تناولنا االشكاالت التي ال تزال عالقة«: وتابع. ملف االسرى تصدر المحادثات مع موافي
  .بعض حاالت العزل االنفرادي واعتقال االسرى المحررين، وكذلك شكاوى األسرى



  

  

 
 

  

            9ص                                     2514:                العدد27/5/2012 األحد :التاريخ

 -وعلى صعيد اللقاء الذي عقدته قيادة الحركة مع الرئيس االميركي السابق جيمي كارتر ليل السبت 
وعملية السالم هي الفكرة األساسية التي طرحها  ... 2009نتواصل مع الرجل منذ عام «: االحد، أجاب

كارتر متعاطف مع الشعب الفلسطيني، ويرى أن من حقه الحصول «وأشار إلى أن . »خالل االجتماع
ة لتحقيق ، وهو جدير بالمساعد1967عام ) يونيو(على دولة مستقلة على اراضي الخامس من حزيران 

كارتر «: وأضاف. »عرض المساعدة من خالل اتصاالت سيجريها ومساع سيبذلها«، موضحاً أنه »ذلك
أبدى استعداده للمساعدة لدى كل من االدارة االميركية واألوروبيين واالسرائيليين، وهو يريد أن يقوم 

بدينا ترحيبنا بجهوده ووساطته، فأ... بوساطة من أجل المساعدة في التوصل الى اقامة الدولة الفلسطينية 
  .»ونحن سنستمر على تواصل معه... لكن بعد أن نبلور موقفنا 

أبلغناه أن تجربة المفاوضات كانت مريرة وغير مشجعة، وقلنا له أنه لن تكون هناك شخصية «: وتابع
وصل االمور نتانياهو أ) رئيس الحكومة االسرائيلية بنيامين(تحظى بمرونة ابو مازن، ورغم ذلك فإن 

وأوضحنا له أننا على استعداد للبحث من جديد في مسار السالم، لكن وفق اسس ... الى طريق مسدود 
جديدة تأخذ في اعتبارها المتغيرات االقليمية الراهنة وعلى رأسها ثورات الربيع العربي، لكننا لم نبلور 

 حاجة الى مقاربة جديدة يتم التوافق عليها قيادة حماس أبلغت كارتر بأننا في«: وزاد. »بعد موقفاً محدداً
فلسطينياً أوالً في ظل الحكومة التي ستشكل قريباً، ومن ثم مع االطراف العربية الفاعلة وعلى رأسها 

كارتر سأل بالتفصيل عن ملف المصالحة «وأوضح أن . »مصر، وبعد ذلك سنعلن موقفنا بوضوح
  .»وأبدى سروره وارتياحه إزاء ذلكواالتفاق األخير الذي وقعناه مع حركة فتح، 

  27/5/2012الحياة، لندن، 
  

 مشاورات تشكيل حكومة توافق تبدأ تزامنا مع عمل لجنة اإلنتخاب بغزة: األحمدعزام  .9
مشاورات "أمس أن » الشرق األوسط«عزام األحمد، لـ "فتح"عضو اللجنة المركزية لحركة ل قا: رام اهللا

إنه ، وقال "دأ فور بدء عمل لجنة االنتخابات المركزية في قطاع غزةتشكيل حكومة التوافق الوطني ستب
سيتوجه إلى القاهرة في اللحظة التي يعلن فيها عن بدء لجنة االنتخابات عملها في تحديث سجالت 
الناخبين في غزة للبدء في تنفيذ االتفاق، بما فيها المشاورات لتشكيل الحكومة الفلسطينية المنصوص 

ن الدوحة التي سيترأسها الرئيس محمود عباس وتكون مهمتها اإلعداد لالنتخابات العامة عليها في إعال
  .والشروع في إعادة إعمار قطاع غزة

  27/5/2012الشرق األوسط، لندن، 
 

  الصحة العالمية وإنهاء حصار غزةمنظمة حماس تطالب بتفعيل قرار  .10
لصحة العالمية بإدانة الحصار الذي منظمة الإلى تفعيل قرار الجمعية العامة " حماس"دعت حركة  :غزة

  .يفرضه االحتالل اإلسرائيلي على المرضى الفلسطينيين في قطاع غزة
خطوة "بـ   ووصف الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، تبنّي الجمعية العالمية لهذا القرار الليلة الماضية

ية بحق الشعب الفلسطيني، وتستدعي في االتجاه الصحيح تؤكّد على حجم جرائم االحتالل الال إنسان
التفعيل من قبل المنظمات الحقوقية والدولية بما يضمن وقف هذه الجرائم وإنهاء معاناة شعبنا ومحاكمة 

  ".قيادات االحتالل على جرائمهم
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، الدول التي رفضته أو "فيسبوك"وناشد برهوم، على صفحته الخاصة على موقع التواصل اإللكتروني 
لتصويت على القرار إعادة النظر في موقفها والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في ظل امتنعت عن ا

تحركات االحتالل اإلسرائيلي الستغالل مثل هذه المواقف في اإلمعان في ارتكاب جرائمه ضد الشعب 
 .الفلسطيني، وفق رأيه

  26/5/2012قدس برس، 
  

 صنعة أمريكيةالنه بيع العربي الرسلطان أبو العينين يدعو حماس لعدم الرهان على  .11
دعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح سلطان أبو العينين حركة حماس إلى عدم الرهان على : جنين

إياكم أن تراهنوا على الربيع العربي، فهو ربيع أمريكي، ربيع ال يكون : "ثورات الربيع العربي، وقال
  ".لفلسطين فيه علم وال هوية وال شهيد

ل مهرجان جماهيري تأبيني نظمه اتحاد مجلس الطلبة وحركة الشبيبة الطالبية في جامعة جاء ذلك خال
وقال أبو العينين  .القدس المفتوحة فرع جنين السبت، لمحافظ محافظة جنين الراحل اللواء قدورة موسى

القبض على نبارك أليدي األجهزة األمنية التي تمكنت على الفور من إلقاء : "في كلمته خالل االحتفال
  ".المجرمين، ألن تعليمات الرئيس أن األمن االجتماعي في أولى أولوياتنا

  26/5/2012، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

  حراك استيطاني محموم على حساب العرب: مؤتمر تهويد النقب .12
، تواصل إقامة   اإلقتالعي التهجيري » برافر«في الوقت الذي تدفع فيه الحكومة اإلسرائيلية لتطبيق مخطط          

المستوطنات اليهودية في النقب وتقديم التسهيالت لليهود لالنتقال للسكن فيها، ويتضح مـن المعطيـات               
الذي افتتح يوم الثالثاء الماضي في النقب أن هناك خططا إلقامة           » تطوير النقب والجليل  «المقدمة لمؤتمر   

  . مستوطنات جديدة10
فقد أقامت السلطات اإلسرائيلية خالل الـسنوات الماضـية تـسعة    وبحسب التقارير التي قدمت للمؤتمر،  

شلوميت، نافييه، بني نيتساريم، بني دكاليم، إلياب، نيطاع، حيـران، كرميـت، و             : مستوطنات في النقب  
تطوير «شيزوف، وتقدم تسهيالت لتحفيز اليهود على االنتقال للسكن في النقب، وحسب معطيات وزارة              

 شخص لكل مـستوطنة وأكـد       100معدل عدد السكان في المستوطنات المذكورة       ، فإن   »النقب والجليل 
سيلفان شالوم، في كلمته فـي المـؤتمر أن وزارتـه ستواصـل إقامـة               » تطوير النقب والجليل  «وزير  

 ألف يهودي للنقب وإسكانهم فـي المـستوطنات الجديـدة           300المستوطنات واضعة نصب عينها جلب      
العمل لتحويل النقب إلى مركز اقتصادي هام، مشيرا إلـى أن ثمـة خطـة               وقال إنه سيواصل    . والقائمة

  .إلقامة مطار دولي في النقب
بعد أن أقمنا عشرات التجمعات السكنية الخاصة بطالب الجامعات، نعمل على توفير المساكن             : "وأضاف

  ".لهؤالء كي يواصلوا اإلقامة في النقب
برئاسة " مديرية لالستيطان "نية، وكشف أن وزارته اقامت      تعزيز االستيطان مهمة وط   «واعتبر شالوم أن    

  "غوش إيمونيم"بنحاس فلرشتاين، وهو من قيادة الحركة االستيطانية 
 مليار شيكل لتطوير النقب، منها      1.7 نحو   2012-2009وأكد شالوم أن الحكومة استثمرت في األعوام        

  . مليون شيكل لالستيطان360
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 مليـون   100تبه دفع بخطة تمتد على ثالث سنوات، تبلغ تكلفتها األوليـة            من جانبه قال فلرشتاين إن مك     
ودعـا إلقامـة بـؤرة      . شيكل وتهدف إلقامة مبان مؤقتة، وإقامة أنوية استيطانية جديدة ومزارع فردية          

وتباهى بأن الحركات االستيطانية القومية الدينية تنشط في النقب         . استيطانية تحت كل شجرة وارفة الظل     
  .و واسععلى نح

وتشير التقارير التي عرضت على المؤتمر أن قسما من المستوطنين الذين تم إخالؤهم من قطاع غـزة                 
 حصلوا على تسهيالت لإلقامة في النقب، وأن ثمة نسبة عالية ممن يتوجهون لإلقامـة فـي                 2004عام  

 عمـل ونقـل     وبحث المؤتمر ملف االستيطان في النقب وخلق فرص       . النقب هم مستوطنون أيدلوجيون   
  .مراكز التدريب العسكرية وقواعد الجيش إلى منطقة الجنوب إضافة إلى خطة إلقامة مطار دولي

أنها وبمساعدة وزارات أخرى أقامت عددا كبير مـن مـشاريع           » تطوير النقب والجليل  «وأعلنت وزارة   
ستيطان، فضال عن إقامـة     البناء والمدارس والمراكز التربوية والثقافية في التجمعات اليهودية لتشجيع اال         

شبكات شوارع لتسهيل المواصالت، وتشجيع إقامة مراكز صناعية وتجارية ضخمة خلقت فرص عمـل              
  .ألعداد هائلة

وأكدت الوزارة أنها تمنح تسهيالت في شراء األرض أو استئجار المنازل لجنود الجـيش اإلسـرائيلي،                
لتشجيعهم علـى   " بن غوريون " في الكليات وجامعة     وأنها تقدم منحا لدعم استئجار الشقق للطالب اليهود       

  .البقاء في النقب بعد إتمام الدراسة
  26/5/2012، 48عرب 

  
   لالنتخابات التشريعية الفرنسية"إسرائيل"حملة حامية في  .13

دعي الناخبون في الدائرة الثامنة للفرنسيين في الخارج للتصويت للمرة األولى فـي             ): ب.ف.أ (-القدس
التشريعية الفرنسية، ولكسب أصواتهم يركز المرشحون في حملتهم على اكثـرهم عـدداً اي              االنتخابات  

  .الفرنسيين اإلسرائيليين من خالل إبراز تأييدهم التام إلسرائيل
والحملة التي اتخذت منذ أشهر منحى انفعالياً، تجري بشكل محموم على جبهـة الـشبكات االجتماعيـة                 

  .ت عامة في سائر أرجاء البالدوايضا بطريقة تقليدية في تجمعا
وتشكل إسرائيل جزءا من الدائرة الثامنة التي تضم ايضا إيطاليا واليونان وتركيا وقبرص ومالطا وسان               

  ).حتى وان لم يشر اليها رسمياً(مارينو والكرسي الرسولي واألراضي الفلسطينية 
لوائح االنتخابية في هذه الـدول،       آالف ناخب مسجلون على ال     110وبحسب األرقام الرسمية فان حوالي      

  . ألفاً في اسرائيل واالراضي الفلسطينية62منهم 
في الـدورة الثانيـة     % 92وفي االنتخابات الرئاسية ايد الفرنسيون اإلسرائيليون نيكوال ساركوزي بنسبة          

  .التي فاز فيها االشتراكي فرنسوا هوالند
  27/5/2012األيام، رام اهللا، 

  
   وال موعد محدداً لتسليمهااألرقامستخراج الجثامين من مقبرة  تواصل ا"إسرائيل" .14

أكد أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء اإلسرائيلي ان السلطات اإلسرائيلية المختـصة             : رام اهللا 
تواصل عملية استخراج جثامين الشهداء من مقابر األرقام ليتم بعدها تطبيق ما تم االتفـاق عليـه مـع                   

عن جندلمان قوله ان عملية استخراج الجثامين تستغرق قليال من          » معا«ونقلت وكالة    .سطينيةالسلطة الفل 
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 .الوقت، مؤكدا عدم االتفاق مع السلطة على موعد نهائي للتسليم، لكن األمر بحاجة لعدة أيام، كما قـال                 
ن سابقا انه سـيتم     رئيس الوزراء اإلسرائيلي أعل   «وحول عدد الجثامين التي سيتم تسليمها، قال جندلمان         

  .» جثمان وحتى اآلن لم يتغير العدد100تسليم 
 27/5/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   تباشر باعتقال المهاجرين األفارقة لترحيلهم"إسرائيل" .15

من المقرر أن تبدأ الحكومة اإلسرائيلية األسبوع المقبل باعتقال وترحيل المهاجرين األفارقـة،             : رام اهللا 
 وزير الداخلية إيلي يشآي سلطة الهجرة والسكان باعتقال أي مهاجرين جـدد يتـسللون عبـر                 بينما أمر 

وكان وزير األمن الداخلي يتسحاق أهرونوفيتش قد حذر في وقت سابق من أن مليون               .الحدود مع مصر  
  .سوداني وأريتري في طريقهم إلى إسرائيل

ن الحكومة اإلسـرائيلية تعمـل علـى اتخـاذ          الصادرة اول امس إلى أ    " إسرائيل اليوم "وأشارت صحيفة   
إجراءات لمواجهة أكثر القضايا الداخلية سخونة على جدول األعمال اليومي، وذلك في ضوء األحـداث               

  .األخيرة التي أحاطت بتدفق أعداد متزايدة من المهاجرين األفارقة
اجر من جنوب السودان     مه 3000ومن المتوقع أن تباشر شرطة تل أبيب بحملة إللقاء القبض على نحو             

في جنوب إسرائيل تمهيدا لترحيلهم خالل شهر، وذلك بعـدما          " سهارونيم"واحتجازهم في مركز االعتقال     
أبلغت النيابة العامة اإلسرائيلية رئيس الحكومة بنامين نتنياهو بأن ترحيل المهاجرين األفارقة إلى بلـدهم               

  .األصلي ال يخالف القانون
  27/5/2012، المستقبل، بيروت

  
  سنوات من المنعسبع أهالي أسرى غزة يستأنفون زيارة أبنائهم في سجون االحتالل بعد  .16

قالت مؤسسات تعنى بشؤون األسرى الفلسطينيين إنه سيتم اعتباراً من الشهر المقبل تنظيم زيارات  :غزة
 سيتم تنظيم  أسير من قطاع غزة عبر اللجنة الدولية للصليب األحمر، موضحة أنه100لعائالت نحو 

ويأتي هذا التطور بعد سبع سنوات من منع أهالي . زيارات لعائالت بقية األسرى خالل فترة الحقة
من زيارة أبنائهم في سجون االحتالل، وبعد نحو أسبوعين على توقيع اتفاق مصلحة » الغزيين«األسرى 

حد من االعتقال اإلداري في السجون اإلسرائيلية يتضمن السماح بالزيارات وإنهاء العزل الفردي وال
  .مقابل وقف اإلضراب المفتوح عن الطعام

لكن عدداً من األسرى رفض فك اإلضراب وواصل المعركة حتى اآلن، مثل العب المنتخب الوطني 
وقال مركز .  يوما73ًمن رفح المضرب عن الطعام منذ )  عاما25ً(لكرة القدم األسير محمود السرسك 

ائلة السرسك الموجود حالياً في مستشفى سجن الرملة، قلقة جداً على حياته بسبب األسرى للدراسات إن ع
وضعه الصحي الصعب، وتقول إن إدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية أخلّت باتفاق كان بموجبه سيتم 

المقبل، األمر الذي أدى إلى ) أغسطس( آب 22المقبل وأرجأته إلى ) يوليو( تموز 22إطالقه في 
  .ضرابه المفتوح عن الطعاممواصلته إ

من غزة المعتقل منذ السابع من حزيران )  عاما39ً(وأشار المركز إلى أن األسير أكرم الريخاوي 
، ومحكوم بالسجن تسع سنوات، وموجود حالياً في مستشفى سجن الرملة، ال يزال يواصل 2004) يونيو(

ودعا مدير . »متدهورة«لصحية بأنها  يوماً، واصفاً حالته ا43اإلضراب المفتوح عن الطعام منذ 
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المركز، عضو لجنة األسرى للقوى الوطنية واإلسالمية األسير المحرر رأفت حمدونة إلى استئناف 
 .حمالت التضامن إلثارة قضية السرسك والريخاوي قبل فوات األوان

  27/5/2012الحياة، لندن، 
  

   قرى بنابلسأربععية في المستوطنون يجرحون مواطنا في عوريف ويحرقون أراضي زرا .17
صعد المستوطنون، امس، من اعتداءاتهم بحق المواطنين وأراضيهم في البلدات والقرى : وكاالت

المجاورة لمدينة نابلس، وأصابوا مواطنا بالرصاص في هجوم نفذوه على قرية عوريف، وأشعلوا النار 
  .في أراض زراعية في أربع قرى في محيط مدينة نابلس

إن اعتداءات المستوطنين على المواطنين «ملف االستيطان في شمال الضفة غسان دغلس وقال مسؤول 
حوارة ومحيطها، ومادما، وبورين، : وأراضيهم اتسعت لتشمل أربع قرى في محافظة نابلس، وهي

  .»وعينبوس
وأضاف أن المستوطنين أشعلوا النار في األراضي الزراعية التابعة لهذه القرى تحت حماية جنود 

  .االحتالل اإلسرائيلي، وان ألسنة اللهب أتت على مئات أشجار الزيتون والمزروعات في هذه األراضي
ما يجري من قبل المستوطنين في محيط مدينة نابلس غير طبيعي ومستفز، حيث أنهم «وقال دغلس 

ل يعتدون على المواطنين ويحرقون أرضهم ومزروعاتهم في وضح النهار، وبحماية قوات االحتال
  .»اإلسرائيلي، التي لم تحرك ساكنا لمنعهم من ارتكاب ذلك

يذكر أن مواطنا أصيب بالرصاص الحي، في هجوم نفذه مستوطنون، بحماية قوات االحتالل اإلسرائيلي، 
وقالت مصادر طبية في البلدة إن الشاب ناجح . بعد ظهر امس، على قرية عوريف جنوب محافظة نابلس

  .بطنه ونقل إلى احد المستشفيات في مدينة نابلس لتلقي العالجالصفدي أصيب برصاصة في 
وذكر شهود عيان أن مستوطنين أحرقوا عشرات الدونمات الزراعية، وحقول زيتون في مناطق متعددة 

حا ومقنعا وصلوا إلى أطراف  مستوطنا مسل25وأوضحوا أن نحو . بقرية عوريف جنوب محافظة نابلس
قرية عوريف وبحوزتهم مواد حارقة، أشعلوا النار في أكثر من منطقة في محيط القرية، وأن ألسنة 

 .اللهب طالت عشرات أشجار الزيتون
  27/5/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
   بالقدس االحتالل ينشر وحدة مستعربين في حي الشيخ جراح .18

تقارير إخبارية إسرائيلية النقاب عن قيام الشرطة االسرائيلية بنشر وحدة من كشفت : القدس المحتلة
المستعربين في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، وذلك لمالحقة واعتقال الشبان الفلسطينيين، الذين 

  .»مثيري الشغب«تزعم سلطات االحتالل أنهم من 
ام بها قائد شرطة لواء القدس نيتسان شاحم االسبوع جولة ق«العبرية ان » يروشاليم«وأوضحت اسبوعية 

الماضي مع ممثلي القطاع الديني اليهودي المتزمت في االحياء الفلسطينية بالقدس الشرقية كشفت عن 
  .»نشاطات الشرطة في هذه االحياء، والتي تتضمن نشر وحدات خاصة مستعربين في الشيخ جراح

حتالل في القدس اسحق فيندروس واعضاء في المجلس البلدي، وشارك في الجولة نائب رئيس بلدية اال
حيث اطلعوا من الممثلين عن المتدينين على المشاكل التي يزعمون أنهم يواجهونها لدى توجههم الى 

  .المقبرة اليهودية في جبل الزيتون والى قبر شمعون هتصديق في الشيخ جراح
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  27/5/2012البيان، دبي، 
  

 يل مبنى في سلوان إلى كنيس يهوديخطة لتحو": يورشاليم" .19
اإلسرائيلية أمس أن محكمة إسرائيلية قررت مؤخراً إجالء عائالت ” يورشاليم“ ذكرت صحيفة :رام اهللا

فلسطينية من مبنى قديم في بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك بالقدس الشرقية من أجل تحويله 
تيطانية، وقالت الصحيفة إن يهودياً اسمه إسرائيل دوف إلى كنيس يهودي بموجب خطة أعدتها جمعية اس

السابق كرمي جيلون، اشترى ” الشاباك“فرومكين، وهو والد جد رئيس جهاز األمن العام اإلسرائيلي 
عطيرت “وشنت جمعية . ، حين كان فيه كنيس يهودي حسب االدعاءات اإلسرائيلية1885المبنى عام 

ة ضد سكانه في السنوات األخيرة، وأقنعت المحكمة بادعاء ملكيتها له، االستيطانية معركة قضائي: كوهنيم
وأضافت أنه ومن المفترض إجالء العائالت فلسطينية خالل . وتوصل الطرفان إلى اتفاق إخالء طوعي

وقد أكد رئيس الجمعية المدعو ماتي دان األسبوع الماضي . األسابيع المقبلة من المبنى لتحويله إلى كنيس
ر المحكمة اتخذ باالتفاق، وبالتالي سيخلي الفلسطينيون العقار، وسيتم إجراء ترميم له ليستخدم أن قرا
  .كنيساً

  27/5/2012االتحاد، أبوظبي، 
  

 أسرى محررون يطالبون بتوفير فرص عمل وصرف مستحقاتهم المالية: بيت لحم .20
ة شؤون األسرى طالب أسرى محررون من محافظتي بيت لحم والخليل وزار :حسن عبد الجواد

المحررين، والحكومة، بإنصافهم، من خالل توفير فرص عمل لهم، وتقديم واستكمال العالج للمرضى 
  .من األسرى المحررين، واإلسراع في صرف مستحقاتهم المالية

جاء ذلك خالل لقاء مكاشفة بين وزير األسرى عيسى قراقع وعشرات األسرى المحررين من محافظتي 
  .لبيت لحم والخلي

ودعا قراقع األسرى المحررين، إلى التعاون مع وزارة شؤون األسرى، من اجل خلق الحلول البناءة 
لقضاياهم، مؤكدا على ضرورة أن تقوم جميع الوزارات بواجبها تجاه المحررين كل ضمن اختصاصها، 

غطية احتياجات مشيرا إلى أن الحكومة ال تمتلك الميزانيات في الوقت الحالي لتأمين منح األسرى، وت
  .مراكز برامج التأهيل الخاصة باألسرى

  27/5/2012األيام، رام اهللا، 
  

   حالة مرضية في أول أيام عمله1000 يتعامل مع أكثر من "19غزة "مستشفى  .21
 امس السبت باستقبال المراجعين من 19 بدأت طواقم المستشفى الميداني العسكري االردني غزة: غزة

  .ديم العالج لهماالهل في قطاع غزة وتق
في غزة إن جميع طواقم المستشفى بدأت ) بترا(وقال قائد المستشفى محمد العطني في تصريح لمراسل 

منذ ساعات صباح أمس باستقبال مختلف الحاالت وفقاً لنظام محدد من أجل تقديم الخدمة الطبية لهم بكل 
  .تميز وكفاءة تنفيذا لتوجيهات جاللة الملك عبداهللا الثاني

اشار الى ان طواقم المستشفى الطبية واالدارية تعمل على مدار الساعة من أجل خدمة االهل في قطاع و
  .غزة والتخفيف من معاناتهم
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 الدكتور ناصر خريسات ان طواقم 19من جهته، قال مدير المستشفى الميداني العسكري االردني غزة 
لة مرضية في قطاع غزة حيث تم تقديم  حا1000المستشفى تعاملت في اول ايام عملها مع أكثر من

مختلف الخدمات الطبية لهم سواء بالكشف والتشخيص الطبي او المخبري او باالشعه والعالج 
  .واالستشارة الطبية

  27/5/2012الدستور، عمان، 
  

  لتجريفها أراضي وتوسيعها في محيط كفرشوبا  مجلس األمنإلى "إسرائيل"لبنان يشكو  .22
لقيامها بتجريف أراض وتوسيع وشق طريق في "مجلس األمن الدولي ضد إسرائيل قدم لبنان شكوى إلى 

  ".محيط بلدة كفرشوبا المتداخل بمنطقة مزارع شبعا المحتلة في الجنوب
وبعث مندوب لبنان الدائم لدى األمم المتحدة نواف سالم في الرسالتين المتطابقتين الى األمين العام لألمم 

خالل "يس مجلس األمن للشهر الجاري سفير أذربيجان أغشين مهدييف أنه المتحدة بان كي مون ورئ
الشهر الماضي قامت قوات االحتالل اإلسرائيلية بتجريف أرض وتوسيع وشق طريق بطول نحو 

هذه األعمال تضمنت "واشار الى أن ". كيلومتر واحد وعرض نحو ستة أمتار في أحراج بلدة كفرشوبا
  ".سرائيلي وتمركزاً لدبابات الميركافا في الموقع المذكورأيضا نشر دورية للجيش اإل

إن قيام الجيش اإلسرائيلي بأعمال تجريف وشق طريق داخل منطقة لبنانية متحفظ عنها في : "وقال
هذا "وأكد أن ". 1701أحراج بلدة كفرشوبا هو خرق للقرارات الدولية ال سيما قرار مجلس األمن رقم 

اإلسرائيلي لحدود منطقة لبنانية محتلة يندرج في إطار إستراتيجية تهدف إلى االنتهاك من جانب الجيش 
  ".تكريس وضع كامل المنطقة المحتلة المتحفظ عنها تحت السيطرة اإلسرائيلية

  27/5/2012المستقبل، بيروت، 
  

  مليون دوالر إجمالي تمويالت برنامج دول لدعم احتياجات غزة 287 ": الخليجيالتعاون" .23
بلغت قيمة محفظة المشاريع التي يمولها برنامج دول مجلس التعاون في قطـاع غـزة منـذ                  :حامد جاد 

 5 مليون دوالر، موزعة علـى       287.2 وحتى نهاية الربع األول من العام الحالي،         2010منتصف العام   
حزم تغطي كافة القطاعات المتمثلة بقطاعات اإلسكان، والتعلـيم، والزراعـة، والـصحة، والبلـديات،               

  .األشغال العامة، والمياه، والصناعة، والكهرباء، والتنمية البشرية، والدراسات، والدعم الفنيو
واستعرض المجلس في تقرير ربعي اصدره، مؤخراً، سير العمل في مشاريع البرنامج حتى نهايـة آذار                

التخـصيص  الماضي، والمبالغ المخصصة للقطاعات المختلفة ونسب اإلنجاز لكل قطاع مروراً بمراحل            
المتتابعة، كما تطرق التقرير لواقع تنفيذ المشاريع من حيث الصعوبات والعراقيل وآليات التعامل معهـا               

  .وحلها
وأوضح التقرير أن إجمالي المخصصات المالية لمشاريع الحزمة األولى التي تم البدء بتنفيذها منذ تموز               

  . قيد التنفيذ3.3 مليون دوالر وتبقى 26.7 مليون دوالر نفذ منها فعلياً ما قيمته 30 بلغت 2010
 مليـون دوالر    50أما مشاريع الحزمة الثانية التي تم التعاقد عليها في كانون الثاني العام الماضي فبلغت               

 فيما بلغت كلفة    16.7 مليون دوالر وما زال هناك مشاريع قيد التنفيذ بقيمة           33.3نفذ منها فعلياً ما قيمته      
 مليون دوالر نفذ منهـا فعليـاً      67.2ثة التي تم التعاقد عليها في تموز العام الماضي          مشاريع الحزمة الثال  

  . لتمويل المشاريع الجاري تنفيذها48.5 مليون دوالر وتبقى 18.7
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واشار التقرير الى أن كلفة مشاريع الحزمة الرابعة التي تم التعاقد عليها في كانون األول الماضي بلغت                 
 فيما تقدر كلفة المشاريع المتبقية من الحزمة ذاتها قيد          13.7نها عدة مشاريع بكلفة      مليون دوالر نفذ م    80

 مليون دوالر، وبلغت كلفة مشاريع الحزمة الخامسة التي تم التعاقد عليها في آذار الماضـي                66.3التنفيذ  
لتمويـل كلفـة    "  مليونـاً  59" مليوناً نفذ منها فقط ما قيمته نحو مليون دوالر فيما تبقى معظم المبلغ               60

ـ                المذكورة بلـغ    5المشاريع الجاري تنفيذها ما يعني أن إجمالي ما تم صرفه فعلياً من مشاريع الحزم ال
 مليوناً تبقت الستيفاء تمويل كلفة المشاريع الجاري تنفيذها وذلـك مـن   193 مليون دوالر ونحو  93.34

  . مليون دوالر287.2أصل المبلغ االجمالي 
ـ ووزعت مشاريع الح    قطاعات باإلضافة إلى الدراسات الفنية، حيث بلغ االعتماد الكلـي           9 على   5زم ال

من االعتماد الكلي وبلغت مخصصات قطاع التعلـيم        % 26 مليون دوالر ما نسبته      76.1لقطاع اإلسكان   
 مليـون  14.3من االعتماد فيما خصص لمشاريع قطـاع الزراعـة   % 18 مليون دوالر ما نسبته     50.4

 مليون دوالر مـا نـسبته       47.4من االعتماد وبلغت مخصصات مشاريع الصحة       % 5سبته  دوالر، ما ن  
 19.8ومشاريع المياه والصرف الصحي     % 12 مليون ما نسبته     35.4والبلديات واألشغال العامة    % 17

 مليون ما نسبته 13.3والكهرباء  % 1 ماليين دوالر ما نسبته      3ومشاريع القطاع الصناعي    % 7ما نسبته   
، %5 مليون دوالر، ما نسبته      15لغ االعتماد المالي لمشاريع القطاع االجتماعي والتنمية البشرية         وب% 5

 مليـون   11.2 مليون دوالر وخصص مبلـغ       1.1بينما بلغ االعتماد المخصص للدراسات والدعم الفني        
  .دوالر كاحتياطي
  قطاع اإلسكان

 منـزالً   1626مراً، وإصالح وإعادة تأهيل      منزالً مد  1550وشملت مشاريع قطاع اإلسكان إعادة إعمار       
 مؤسسات وهي وكالـة     6 منزالً من منازل المعاقين والفقراء، وقد تم التعاقد مع           250متضرراً، وإعمار   

والمجلس الفلسطيني لإلسكان وجمعية الرحمة لإلغاثة والتنمية وبرنامج األمم المتحـدة           ) أونروا(الغوث  
 اتفاقية تتعلـق    19قطر الخيرية لتنفيذ هذه المشاريع، وتم التوقيع على         اإلنمائي وهيئة األعمال الخيرية و    

  . مليون دوالر76.1بتنفيذ مشاريع خاصة بهذا القطاع بمبلغ إجمالي قدره 
 مليون دوالر وقد تم االنتهـاء مـن مـشاريع           33.447وأوضح تقرير المجلس أنه تم صرف ما قيمته         

، وأما مشاريع الحزمة الثالثة فقد بلغت نسبة        %100سبة إنجاز   الحزمة األولى ومشاريع الحزمة الثانية بن     
، وتم التعاقـد حـديثاً علـى        %11وأما مشاريع الحزمة الرابعة فبلغت نسبة اإلنجاز        % 46اإلنجاز فيها   

مشاريع الحزمة الخامسة، ولم تسجل أي معوقات في العمل بل يشجع المضي قدماً في هـذا المـشروع                  
  .لى المنكوبين في غزة، مع انخفاض تكلفة إنشاء الوحدات السكنيةنظراً لنتائجه الجلية ع

ومن النجاحات المسجلة في هذا القطاع أنه وبعد االنتهاء من تنفيذ مشاريع التخـصيص الرابـع لقطـاع          
اإلسكان سيتم إغالق ملف األضرار الجزئية، هذا باإلضافة إلتمام العمل في إنشاء ثلث الوحدات السكنية               

  .اًالمهدمة كلي
وقد كانت طريقة التدخل التي اعتمدت من قبل البرنامج في قطاع اإلسكان بقيام المستفيدين مـن إعمـار                  
بيوتهم بأنفسهم طريقة ناجعة وفعالة ومرضية للمستفيدين، ما جعل الممولين اآلخـرين يعتمـدون هـذه                

  .الطريقة في تدخالتهم
 27/5/2012، األيام، رام اهللا
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  زامن مع اجتماع لجنة المتابعة لبحث الرد على رسالة نتنياهوهيل يزور المنطقة بالت .24
يتوقع وصول المبعوث األميركي الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط ديفيد هيل، قريبا إلى : لندن

المنطقة للبحث مع األطراف المختلفة الخطوات التي يجب اتخاذها، بعد تبادل الرسائل ما بين الرئيس 
لكن رئيس دائرة المفاوضات في . ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو) مازنأبو (محمود عباس 

منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الذي كان قد التقى أمس القنصل األميركي في القدس المحتلة، 
  .»لم نبلغ بالزيارة أو موعدها«: »الشرق األوسط«نفى أي معرفة بزيارة هيل، وقال لـ

زيارة المبعوث األميركي، حسب الناطقة باسم وزارة الخارجية األميركية فيكتوريا نوالند، مع وستتزامن 
االجتماع الذي ستعقده لجنة المتابعة لمبادرة السالم العربية في العاصمة القطرية الدوحة في الثاني من 

لخطوات التي يمكن لبحث ا) أبو مازن(المقبل بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس ) حزيران(يونيو 
  .اتخاذها عربيا، بعد رسالة نتنياهو الجوابية على رسالة الرئيس عباس التي وصفت بالسلبية

وقالت نوالند إن الواليات المتحدة تعتقد أن تبادل الرسائل كان خطوة مفيدة وإن واشنطن تواصل الحديث 
عودون إلى المنطقة لالستماع إلى مع األطراف للبناء على تلك الخطوة، مشيرة إلى أن هيل وفريقه سي

أفكار األطراف والعمل مع الشركاء في اللجنة الرباعية التي تضم إلى جانب الواليات المتحدة، االتحاد 
  .األوروبي وروسيا واألمم المتحدة

وأضافت نوالند أن الواليات المتحدة تحاول البناء على دبلوماسية تبادل الرسائل وعلى االئتالف 
لكنها رفضت . برئاسة شاؤول موفاز إليه» كاديما«لجديد في إسرائيل بعد انضمام حزب الحكومي ا

لن أكشف عن ما سيحمله معه وأعتقد أنه سيستمع «: وقالت. الكشف عما يحمله هيل معه من أفكار
  .»وسيسمع رأيه، وسيبقى هدفنا هو عودة األطراف إلى طاولة المفاوضات

  27/5/2012الشرق األوسط، لندن، 
  

  ولن يسعوا لتقويضها" إسرائيل"اإلخوان المسلمون سيلتزمون بمعاهدة السالم مع : كارتر .25
قال الرئيس األميركي األسبق جيمي كارتر امس إن اإلخوان المسلمين قد يطلبون :  رويترز–القاهرة 

  .ها عاما لكنهم لن يسعوا لتقويض33إدخال تعديالت على معاهدة سالم وقعتها مصر مع إسرائيل قبل 
يتحدث بعد فرز أولي لألصوات في الجولة األولى النتخابات الرئاسة التي )  عاما87(وكان كارتر 

شارك مركز كارتر في مراقبتها وحصل فيها محمد مرسي مرشح اإلخوان المسلمين على أعلى 
  .األصوات

في مصر وقال كارتر إنه أجرى مباحثات مطولة مع شخصيات كبيرة من جماعة اإلخوان المسلمين 
  . األسبوع الماضي

أرى «وقال كارتر في مؤتمر صحفي في القاهرة لعرض النتائج األولية لتقرير فريقه لمراقبة االنتخابات 
  .»أنه لن يتم تعديل االتفاقية بأي شكل أحادي

وقال كارتر إنه لم يجر انتهاك المعاهدة من الجانبين منذ توقيعها وجرى حل أي مشكلة بطرق سلمية بما 
  .ي ذلك التوتر الذي حدث العام الماضي بسبب مقتل أفراد من حرس الحدود المصريينف

  وقال إنه كان . »يرون قيمة كبيرة في الحفاظ على االتفاقية. اإلسرائيليون اعتذروا عن ذلك«وقال كارتر 
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ر قط من المفترض أن تضمن اتفاقيتا كامب ديفيد حقوق الفلسطينيين بإصرار من السادات لكن لم يج
  .احترام ذلك الجانب

  27/5/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  بقيادة غاالوي عالقة بالعقبة منذ أسبوعين" حق العودة"قافلة  .26
التي يقودها النائب البريطاني جورج غاالوي عالقة في مدينة العقبة " حق العودة"ما زالت قافلة : وكاالت

  .لمصرية عبورها إلى قطاع غزة مرورا بمصراألردنية منذ أسبوعين، بسبب منع السلطات ا
مايو عبر سوريا، استعدادا للتوجه / أيار11ووصلت القافلة التي تنقل مساعدات إنسانية إلى عمّان في 

 24 متضامنًا أجبيا من دول مختلفة و30الى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، وتضم 
  .مركبة تحمل مساعدات وأدوية

ابريل الماضي مرورا بسبع دول أوروبية وتركيا قبل / نيسان22قافلة من بريطانيا في وانطلقت ال
  .وصولها الى األردن قادمة من سوريا عبر مركز حدود جابر

وأفاد أحد المشاركين بالقافلة سامر محمد وهو مسلم بريطاني الجنسية ويتحدث اإلنجليزية لوكالة مجال 
الهم منذ أكثر من شهر على أمل دخول قطاع غزة المحاصر للتضامن االخبارية أنهم تركوا أهلهم وأعم
  .معه وإيصال مساعدات وأدوية

  26/5/2012، 48عرب
  

  سنعمل على دعم الشعب الفلسطيني: الرئيس الصربي المنتخب .27
قال الرئيس الصربي المنتخب توميسالف نيكولتش إن بالده ستعمل على دعم الشعب :  وكاالت-بلغراد 

  .بكل ما هو ممكن من اجل تحقيق حريته واستقاللهالفلسطيني 
وعبر نيكولتش لدى استقباله سفير فلسطين محمد نبهان، في العاصمة الصربية بلغراد عن دعمه الكامل 

  .للقيادة الفلسطينية الحكيمة وتوجهها الصادق نحو إحالل السالم العادل في الشرق األوسط
 على تهنئته له بفوزه باالنتخابات، معرباً عن اعتزازه وشكر الرئيس الصربي، الرئيس محمود عباس

  .بصداقته وإعجابه بقيادته الحكيمة، مؤكداً رغبته في تطوير أواصر الصداقة والتعاون بين الشعبين
  27/5/2012األيام، رام اهللا، 

  
  قريباً" إسرائيل"بوتين يزور  .28

فالديمير “لية أمس، أن الرئيس الروسي اإلسرائي” يديعوت أحرونوت“ذكرت صحيفة :  االتحاد-رام اهللا 
بوتين سيقوم بزيارة سريعة إلى إسرائيل قريباً، حيث تم التوافق على ذلك خالل اتصاالت سرية بين 

وقالت إن إسرائيل ستكون إحدى الدول . الكرملين ومكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو
وأضافت أن الموعد الدقيق للزيارة لم يتم .  توليه منصبه مؤخراًاألوائل في العالم التي يزورها بوتين بعد
.  ساعة وستكون في األسبوع األخير من شهر يونيو المقبل24تحديده بعد، ولكن يبدو أنها ستستغرق 

وأوضحت أن بوتين سيلتقي خاللها الرئيس اإلسرائيلي شيمون بيريز ونتنياهو، وتعد الحكومة اإلسرائيلية 
  . حافالًله استقباالً

  27/5/2012االتحاد، أبو ظبي، 
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   بالطرد"سرائيلإ" ألف الجئ أفريقي تهددهم 60أكثر من  .29

اسلوب الترهيب الذي اختاره رئيس الحكومة االسـرائيلية لـدى طرحـه            :  أمال شحادة  -القدس المحتلة   
حدثه هذا الملف في    مسألة الالجئين األفارقة في اسرائيل في جلسة الحكومة، عمق االنقسام الذي احدثه وي            

كيفية التعامل مع اكثر من ستين ألف الجئ معظمهم من السودان وأريتريا، بين االصوات الداعية الـى                 
ايجاد حل انساني لمشكلتهم وعدم اعادتهم، بخاصة الى جنوب السودان، وبين موقف الغالبية الداعي الى               

زيادتهم تساهم في   «و  »  اسرائيل خطرهم الديموغرافي على  «طردهم وفي شكل فوري تحت مـسـميات       
تهديد لمكونات المجتمع اإلسرائيلي واألمن     «و  » قنبلة اجتماعية موقوتة  «و  » إلغاء يهودية الدولة العبرية   

  .»بسببهم تتفاقم الجريمة في اسرائيل«و » القومي والهوية الوطنية
دهم من البالد، وقد وصـلت      إنها مسميات كثيرة اطلقها المسؤولون االسرائيليون وهم يطرحون فكرة طر         

اسلوب الترهيب، فقال لوسائل االعـالم      ) األحد(الذروة لدى استخدام نتانياهو في جلسة الحكومة األخيرة         
عدد هؤالء قد يصل الى ستمئة الف متسلل، ما يـؤدي الـى إلغـاء               «: التي دعيت خصيصاً إلى الجلسة    

ولم يتوقف نتانياهو عند هذا الحد فأعلن دعمـه         . »يهودية الدولة العبرية ويهدد االمن القومي االسرائيلي      
لألصوات الداعية الى طرد الالجئين وإبعادهم من جنوب السودان، في شـكل خـاص، وأعلـن اتخـاذ                  
خطوات سريعة تؤدي الى ترحيلهم، تنفذ على مراحل، أوالها اتخاذ اجراءات صارمة ومشددة من جانب               

 ثانية لمنع قدوم أي متسلل الى المنطقة والدخول الـى           الشرطة من جهة وعند الحدود مع مصر من جهة        
  .اسرائيل

الحديث هنا يدور عن عشرات اآلالف من األفارقة، الذين وصلوا إلى اسرائيل خالل السنوات األخيـرة،                
فهذه المنطقـة الـصحراوية     . ، من طريق شبه جزيرة سيناء المصرية      2007وفي شكل مكثف منذ العام      
بيعية تجعل من شبه المستحيل ضبط األمن فيها، خصوصاً بعد أن أصـبحت             الواسعة، ذات تضاريس ط   

فعندما كانت هذه   . عمليات التهريب بمثابة مصدر رزق، بل مصدر غنى فاحش لعصابات بدوية مصرية           
فتيات من أوروبا الشرقية تم اغراؤهن بالحصول على عمل مـربح جـداً ثـم               (العصابات تهرب البشر    
والمخدرات والبضائع، لم تتأثر اسرائيل ولم تالحق هذه العصابات فـي           ) دعارةأرغمن على العمل في ال    

ولكن عندما أصبح التهريب لبشر ذوي بشرة سوداء ولمختلف أنواع األسلحة وبدأت بعـض              . شكل جدي 
هذه المجموعات تعمل لحساب تنظيمات مسلحة، رصدت اسرائيل مئات ماليين الدوالرات إلقامة سـياج              

  .همضخم يمنع تهريب
ووفق تقارير رسمية، فإن الهجرة من أفريقيا إلى اسرائيل، عبر سيناء المصرية، بدأت بمجيـئ أعـداد                 

 الفاً مـن    30فهناك حوالى   . ، ولكن عدد األريتريين أصبح اليوم أكثر      2007كبيرة من السودان في العام      
ثيرة لمكافحة التسلل، فقد أصبح     وعلى رغم االجراءات االسرائيلية الك    .  ألفاً من السودان   15أريتريا مقابل   

 الفاً مـنهم فـي      25ويعيش  .  ألفاً، معظمهم قدموا في السنوات الثالث األخيرة       60عددهم اليوم أكثر من     
 آالف في مدينة ايالت، على خليج العقبة، وحوالى األلفـين فـي             10مدينة تل أبيب وضواحيها وحوالى      

  .لالسجون، والباقون ينتشرون في شتى أنحاء اسرائي
ووقعـت  . وكانت اسرائيل تأمل في أن تجد حالً لقضيتهم من خالل صداقتها مع حكومة جنوب السودان              
 الجـئ  700اتفاقاً في هذا الشأن، كان يفترض البدء في تطبيقه في مطلع الشهر الجاري، يقضي بطـرد   



  

  

 
 

  

            20ص                                     2514:                العدد27/5/2012 األحد :التاريخ

ومة تراجعت  ولكن الحك .  دوالر عن كل الجئ    5000إلى جنوب السودان مقابل مبلغ من المال يصل إلى          
  .ألن معلومات وصلت إلى المستشار القضائي للحكومة يفيد بأن األمر محفوف بالمخاطر على حياتهم

وحديث نتانياهو جاء بعد يومين من زيارة وزيرة الزراعة لحكومة جنوب السودان، بيتي اخان اوغوارو،               
دان لعدم استقرار االمـن هنـاك       الى اسرائيل ومطالبتها باالمتناع عن اعادة السودانيين الى جنوب السو         

وعلى رغم التصريحات التي اطلقهـا مـسؤولون، بيـنهم     . والخطر الذي يهدد كل من يعود الى المنطقة       
وزير االمن الداخلي، اسحق اهرونوفتش، حول ضرورة ايجاد حل للسودانيين والتجـاوب مـع مطلـب                

 اقرار قانون يلزم الحكومة بإعادة جميع       حكومة بالدهم والحفاظ على عالقة جيدة معها والتحذير من ابعاد         
وأولـى  . المتسللين وفي شكل فوري، على رغم هذه االصوات فإن الحكومة االسرائيلية حسمت قرارها            

الخطوات التي ستنفذ لطردهم سيقوم بها رئيس مجلس األمن القومي، يعقوب عميـدرور، عبـر تقـديم                 
كما يحتوي على أسـس     . بما فيها الخارجية والداخلية   اقتراح الى النيابة يشمل مواقف عدد من الوزارات         

  .لموقف الحكومة من إبعاد الالجئين
بالنسبة الى وزارة الخارجية، يقول الموقف إن القانون الدولي ال يمانع في طـرد كـل مـواطني دولـة      

 ترفض  إال أن جمعيات حقوق االنسان في اسرائيل      . السودان الموجودين في إسرائيل وإعادتهم الى بالدهم      
هذا الموقف وتشير إلى أن هناك منظمات دولية بينها مكتب الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة، أقرت                
بأن الوضع في جنوب السودان ما زال خطيراً وأن الحرب المتجددة هناك تهدد حياة كل الجئ سـوداني                  

لمغادرة على مواطني جنوب    وتقول إنه في مثل هذا الوضع، يحظر فرض ا        . في الخارج يعود الى بالده    
وفي تقدير المسؤولين أن الرأي السائد سيكون الرأي األول، ولكن القرار النهائي سيصدر             . السودان بتاتاً 

فإذا قبلـت   . عن المحكمة، اذ ان الجمعيات االنسانية والحركات الحقوقية في اسرائيل ستلجأ إلى القضاء            
الشرطة عمليات اعتقال جماعي في صـفوفهم، فيمـا تنفـذ           المحكمة االسرائيلية قرار الحكومة، ستباشر      

  .وزارة الداخلية عمليات طردهم
  سجون جديدة قرب مصر

. »ازمة المتـسللين  «المقبل موعداً إلنهاء ما تعتبره      ) اكتوبر(حددت الحكومة في اسرائيل تشرين االول       
ر من ألفي الجئ معظمهـم      وشرعت باتخاذ خطوات سريعة فلم تكتف بأحد المعتقالت الذي يرزح فيه اكث           

من أريتريا وجنوب السودان، وأعلن وزير الداخلية، ايلي يشاي، تخـصيص موازنـة القامـة سـجون                 
ومعتقالت على الحدود مع مصر على ان يتم اعتقال كل من يضبط من المتسللين ويـسجن فـي هـذه                    

وفـي  . المجتمع االسـرائيلي  المعتقالت فوراً، قبل أن يصل إلى مناطق المركز والشمال منعاً الندماجه ب           
ولخص . غضون اقل من شهرين تكون الجهات المسؤولة قد اتخذت كل االجراءات لطردهم من اسرائيل             

إال من  » إسرائيل«يشاي نشاط وزارته في مواجهة ظاهرة التسلل انه ال يمكن حل مشكلة المتسللين داخل               
ضـخمة  «دود مع مصر، وإقامة معـتقالت       خالل استكمال بناء الجدار الفاصل العابر للصحراء على الح        

  .، على حد تعبير يشاي»لقمع هذه الظاهرة الى األبد«، وسجون أخرى »للغاية
، على حد تعبير االسـرائيليين،      »تنقية اسرائيل من متسللي افريقيا    «ووفق خطة الحكومة االسرائيلية لـ      

راقبة على الحدود وتكثيف دوريـات      فإن الخطوة االولى واالهم هي منع دخول المتسللين عبر تشديد الم          
اما الخطوة التـي تليهـا      . الجيش واإلشراف على معدات الرقابة المنصوبة على طول الحدود مع مصر          

اما . فتكون في احتجاز هؤالء المتسللين في المعتقالت التي من المتوقع ان تكون جاهزة في اقل من شهر                
لها فهي اتخاذ خطوات حاسـمة وسـريعة لطـرد جميـع            المرحلة الثالثة والتي يختلف االسرائيليون حو     
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ويقود تنفيذ هذه الخطوة نواب اليمين واليمين المتطرف الذي يحاولون تعبئـة            . المتسللين من دون استثناء   
الشارع االسرائيلي بموقفهم هذا عبر الترويج الى ان وجود المتسللين االفارقة، بخاصة من السودان، زاد               

  .واالعتداءاتظواهر العنف والسرقات 
وقد استغلوا حادثة تعرض فتاة اسرائيلية لعملية اغتصاب، اعتقل على ذمة التحقيـق فيهـا ثالثـة مـن                   

ثم أعلنت الشرطة احصاءات تفيد بأن نسبة الجريمة ارتفعـت          . االفارقة، ليحرضوا على هؤالء الالجئين    
ووصـلت ذروة التحـريض     . ة في المئة خالل السنة الماضي     40في صفوف األفارقة في اسرائيل بنسبة       

قنبلـة  «عليهم من جانب النائب الليكودي اوفير اكونيس الذي وصف الالجئين االفارقة في اسرائيل بــ                
ولم يكتف اكـونيس بحملـة      . »ومشكلة استراتيجية تستوجب عالجاً سريعاً وجذرياً     ... اجتماعية موقوتة 

شغيل المتسللين وتوفير المبيت لهم او ينقلهم       التحريض فقدم مشروع قانون يتم بموجبه اعتقال من يقوم بت         
  ). شيكل3.79قيمة الدوالر (بسيارته، وسجنه لمدة اقصاها خمس سنوات وتغريمه نصف مليون شيكل 

ولضمان المصادقة على القرار توجه اكونيس بطلب الى وزير العدل يعقوب نئمان ورئيس لجنة الدستور               
تم، لتسريع إجراءات سن مشروع قانونـه، معتبـراً ان تنفيـذه            والقانون والقضاء في الكنيست، دافيد رو     

وقال نواب من اليمـين إن هـذه        . سيكون الحل االفضل لوضع حد لظاهرة المتسللين والالجئين االفارقة        
وراحوا يتسابقون على رفض هؤالء األفارقة، بطريقـة باتـت تهـدد            . ليست قنبلة موقوتة، بل متفجرة    

 أطلق وزير الداخلية تصريحاً كهذا، فكانت النتيجة أن تم إلقاء قنبلة صوتية             ففي الشهر الماضي،  . حياتهم
ومن غير المستبعد أن تؤدي عمليات التحريض الجديـدة إلـى           . على عمارة في تل أبيب يسكنها أفارقة      

  .اعتداءات أكبر وأخطر
  27/5/2012، الحياة، لندن

  
  بين خازن المال وصانع السياسة .30

  ياسر الزعاترة
) المسلـسل ( يعود محمد رشيد، أو خالد سالم إلى صدارة المشهد السياسي، أوال عبر الحـوار                من جديد 

، وثانيا عبر طلب السلطة الفلسطينية من       ”الذاكرة السياسية “الذي تجريه معه فضائية العربية تحت عنوان        
السلطة ليـست دولـة     اعتقال الرجل بتهم الفساد، األمر الذي لم يجد آذانا صاغية، ربما ألن             ” اإلنتربول“

كاملة السيادة كما يرجح المعنيون، وربما ألنهم لم يقدموا دالئل كافية، وربما ألن الطلب لم يكن حقيقيـا                  
  .في األصل، وربما ألن الرجل يحمل خمسة جوازات سفر كما علمنا من دوائر السلطة ذاتها

، فرأس المال ليست    )ا دبلوماسية يقال إن جميعه  (ليس غريبا بالطبع أن يحمل الرجل خمسة جوازات سفر          
أن يحصلوا بكـل    ) فضال عن أصحاب مئات الماليين أو المليارات      (له جنسية، وبوسع أصحاب الماليين      

  .سهولة على جنسيات كثيرة من خالل استثمار جزء من أموالهم في هذا البلد أو ذاك
القيادة الفلسطينية الذين يطلعـون     في الحوار المشار إليه، يقدم محمد رشيد نفسه بوصفه أحد أهم أركان             

 وحسب، بل قبل ذلك بسنوات بعيدة       2000على أدق المعلومات، ليس في أروقة كامب ديفيد صيف العام           
  .أيضا

كمستشار ” أبو جهاد “مع منظمة التحرير من خالل عمله مع الشهيد         ) الكردي العراقي (بدأت سيرة الرجل    
كان األخير يستمتع باستقطاب    (ن يستقطبه أبو عمار رحمه اهللا       إعالمي في بيروت مطلع الثمانينات، قبل أ      
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، ويصبح بعد ذلك مستشارا إعالميـا لـه         )المقربين من منافسيه في حركة فتح ورموز الفصائل األخرى        
  .يدير مقابالته وعالقاته مع الدوائر اإلعالمية

اإلعالمي بقدرة قادر إلـى     عندما عاد عرفات إلى األرض المحتلة وبدأ مشروع أوسلو، تحول المستشار            
مستشار اقتصادي وخازن للمال، والسبب كما يرى الراسخون في معرفة الراحل يتمثل في اعتقاده بـأن                
الرجل الكردي األصل سيكون أكثر طواعية من سواه من رموز فتح الذين يمكن أن يتمردوا فيمـا لـو                   

في قدراته وذكائه لم يكن عند حسن ظـن   ملكوا حركة المال أو جزءا منه، لكن الرجل الذي ال يشك أحد             
الرئيس، إذ ما لبث أن انقلب عليه عندما انقلب عليه كثيرون بعد قمة كامب ديفيد إياها، وتحـالف مـع                    
محمد دحالن ومحمود عباس في سياق العملية االنقالبية الشهيرة، تلك التي كانت تحظى بدعم أمريكـي                

األجواء الغتيال الرجل من قبل اإلسرائيليين بعد رفع الغطـاء          إسرائيلي، ثم ما لبثت بعد فشلها أن هيأت         
  .المصري عنه حين انسجم حسني مبارك مع األمريكان بعد ظهور معادلة التوريث في الساحة المصرية

ال يتردد محمد رشيد في الحديث عن عالقاته الحميمة مع شارون ولقاءاته معه في مزرعتـه الخاصـة،                  
، كما يفتخر أيضا بعالقاته مع األمريكان الذين بات هو وصاحبه دحالن            )عمري(وعالقاته أيضا مع نجله     

  ).ال ندري كيف تسير عالقة الرجلين هذه األيام بعدما جرى لألخير(من المقربين منهم 
يستكثر مثال مطلب حـق     (لندع الشق السياسي في حديثه، وحيث ال يخفي الرجل انحيازه لنهج التنازالت             

حيال، مع أنه لألمانة ال يختلف في هذا السياق عما تبقى من القادة الذين يـدركون أن                 العودة بوصفه مست  
مستحيل بالفعل وال يصرون عليه؛ هو الذي لم يكن سببا في فشل قمة كامب ديفيد التـي أفـشلها ملـف                     

  ).القدس الشرقية
بحديثه عـن ثـروة     لندع ذلك ونتحدث عن الجانب الذي استفز السلطة، وهو على ما يبدو ذلك المتعلق               

وهنا ثمة ما يثير التساؤل حول محاكمته الغيابية وتوقيت طلبه عن طريـق اإلنتربـول،               . الرئيس وأبنائه 
وهل كان قادة السلطة في حاجة لثماني سنوات منذ اغتيال ياسر عرفات حتى يكتشفوا اخـتالس الرجـل            

 600من الرئيس شخصيا بعدما أعاد  فيما يرد هو بأنه حصل على براءة ذمة         ! ألموال الشعب الفلسطيني؟  
هكذا يسأل الذين منحوه براءة الذمة، أو سكتوا في أقل تقدير علـى             . مليون من األموال التي كان يديرها     

  .حيازته لمئات الماليين، هو الذي دخل األراضي المحتلة وهو ال يملك شيئا يذكر
تيار القيادات، وثانيـا بـأموال منظمـة        حكاية محمد رشيد جزء من حكاية طويلة تتعلق أوال بطريقة اخ          

التحرير التي تاهت بعد ياسر عرفات، فضال عن تضخم أموال كثير من رموز الـسلطة وأبنـائهم بعـد                   
أوسلو، األمر الذي سيظل طي الكتمان على األرجح باستثناء ما يسمعه الناس مـن تراشـق تهـم بـين                    

طات وتسويات متبادلة ال تخلـو مـن تهديـدات          المعنيين ما يلبث أن ينتهي بعد وقت ال يطول عبر وسا          
  !!وال عزاء للشعب الفلسطيني. بكشف المستور

 27/5/2012، الدستور، عّمان
  

  !فََضَحتَ صهيونيتك" سلمان مصالحة" .31
  فايز أبو شمالة

يشحن سلمان مصالحة ابن الطائفة الدرزيـة   . عندما يموت الحياء، ويحجب الوالء لألعداء حقائق األشياء       
 حفرة امتصاصية، ليكتب قصائد باللغة العبرية، قصائد تمجد حروفها أبطـال إسـرائيل الـذي                قلمه من 

سحقوا الفلسطينيين، وتؤكد معانيها على أحقية بني إسرائيل في أرض اآلباء، بل تجاوز الشاعر العبـري                
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سـتحق  تحت سيادة إسـرائيل، لـذلك ا      " أورشليم"سلمان مصالحة كل اعتبار حين دعا إلى توحيد القدس          
  .سلمان مصالحة جائزة رئيس دولة العدو الصهيوني على ما أبدع من شعر باللغة العبرية

لو اكتفى سلمان مصالحة بما حقق من رقي على أعتاب الصهيونية، ومن عالقة حميمة مع اليهود، لـو                  
، 48رفاء عرب   اكتفى بذلك لما استحق الذكر والمتابعة، ولظل رقماً محروقاً لدى أخواننا الفلسطينيين الش            

الذين يتبرءون من كل خارج عن الجماعة الوطنية، ولكن سلمان مـصالحة تجـاوز صـهيونيته، وراح                 
، وينشر باللغة العربية بعض ما طفح عن        "إيالف"يصدر قناعاته بعظمة اليهود من خالل كتاباته في موقع          

مقال سارعت بعـض المواقـع   ، "حماس في خدمة إسرائيل: "نفسيته الصهيونية، فكتب مقاالً تحت عنوان  
  .التي تحمل اسم فلسطين إلى نشره، دون أن تلفت إلى صهيونية الكاتب

من يقرأ المقال يدرك ما أرادت المخابرات اإلسرائيلية أن تقوله للمواطن العربي، أوردته علـى لـسان                 
  :سلمان مصالحة، الذي يبدو حريصاً على شعب فلسطين حين يقول

طر على قطاع غزة شكّلت وحدة خاصة وظيفتها حماية الحدود مع إسرائيل،            ـ حكومة حماس التي تسي    1
  .ومنع أي خرق للهدوء

  .ـ نسي مصالحة أن سكان قطاع غزة يدركون بحسهم الوطني مدى تطور المقاومة
إن المأساة الفلسطينية هي أن هذا الشّعب المنكوب لم يفلح حتّـى اآلن فـي إفـراز قيـادات                   : ـ يقول 2

 تملك جرأة المصارحة، وتفهم عمق المأزق الفلسطيني في هذا العالم من حولها، وتعرف استنادا               مسئولة،
  .لذلك التعامل مع هذا العالم

وتهدف إلـى  " اإلرهاب"ـ نسي مصالحة أن هذه الدعوة قد مهدت إلى نبذ المقاومة التي يسميها مصالحة          
  .تسليم ما تبقى من فلسطين لليهود، تحت حجة الواقعية

عندما قرر شارون تفكيك المستوطنات، واالنسحاب من قطاع غزة، لم يكن ذلك القـرار قـد                : ـ يقول 3
  .جاء لمجرد التكلفة الباهظة التي تدفعها إسرائيل في مواصلة احتالل القطاع

ـ نسي مصالحة أننا شهود أحياء على حجم الرعب الذي سكن قلوب الجنود اإلسرائيليين، وهم ينتظرون                
تفجرهم، والسيما بعد أن نجحت المقاومة في حفر األنفاق من تحت مواقعهم، وقد تـم تفجيـرهم                 لحظة  

حقيقة على معبر رفح الحدودي، ومن قبل في موقع حاجز أبو هولي، لقد انهزم شارون في غزة جهـاراً                   
  .نهاراً، وهرب منها مدحوراً مذموماً

أما األجيال العربيـة    . ي قضاياه الداخلية الملحة   سيغرق العالم العربي، كّل قطر على حدة، ف       : ـ ويقول 4
الشابة؛ فلن تقبل بالشعارات الرنّانة عن األمة الواحدة والرسالة الخالدة، وما إلى ذلك من بالغة بليدة لـم                  

  .تُطعم في يوم من األيام جائعا، ولم ترد إلى أهله ضائعا
ا، ولهم رسالة سماوية خالدة، وها هم ينتـصرون         ـ نسي الصهيوني أن للعرب لسانا واحدا، وهدفا واحد        

  .في كل ساحات التغيير، ويفرضون حقائق تفقأ عين إسرائيل ورجالها
إن هاتين السلطتين كل منهما على حدة، واالثنتين معـاً، تخـدمان موضـوعياً الـسياسيات                : ـ يقول 5

كفى، بعد  : نكوب لكل هذه الزعامات   اإلسرائيلية المتعاقبة، وقد آن األوان ألن يقول الشعب الفلسطيني الم         
أن أضحت هذه الزعامات نفسها نكبة جديدة مسلطة على رقاب الفلسطينيين، أليس كذلك؟ والعقـل ولـي                

  .التوفيق
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ـ نسي سلمان وعي األمة التي أدركت أن من يضع بيض الفلسطينيين كله في سلة واحدة ال يهـدف إال                    
 سلمان أن اهللا ولي التوفيق، وال توفيق لمن خان العهـود،            تسخيف المقاومة، ومحاربة المقاومين، ونسي    

  .وباع عقله للشيطان، واتبع ملّةَ اليهود
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  عصام شاور
ـ         " هى بنيامين بن اليعزر    ، بهذه الكلمات أن   )"إسرائيل(أتمنى أال يتحول فجر مصر الجديد إلى ظالم حالك ل

أال يرتاح بعـد    " إسرائيلي"حديثه البائس إلذاعتهم العسكرية، وحق لكل       _وزير سابق في دولة االحتالل    _ 
اليوم، فحارسهم األمين مبارك قد خلع عن الحكم ولن تقوم له وال لحزبه قائمـة مـستقبالً، ولـم تعـد                     

  .أمريكية- عميالً للقوى الصهيوجمهورية مصر العربية حليفاً استراتيجياً أو بمعنى أدق
بغض النظر عمن سيكون رئيساً جديداً لمصر، فكل االحتماالت سيئة بالنسبة لدولة االحتالل، فـإن فـاز                 

فإن الثورة ستشتعل من جديد وستجتثهم وستأتي بـرئيس يرضـى عنـه             _ شفيق أو موسى  _أحد الفلول 
ان فإنه سيتقرب إلى شعبه بمعـاداة دولـة         الشعب، وإن فاز غيرهم سواء من اإلخوان أو من غير اإلخو          

االحتالل والتخلص من التبعية ألمريكا، فجميعهم يدرك بأن أقرب الطرق لكسب الشارع المصري هـو               
  .اإلخالص للوطن وحمايته من اليهود

وحدها من يترقب نتائج االنتخابات، فدول عربية كثيرة تخـشى مـن سـيطرة كاملـة                ) إسرائيل(ليست  
 مقاليد الحكم في مصر حتى ال يخضع أو ينعم الوطن العربي كله بحكم إسالمي وتنهار                لإلسالميين على 

  .أنظمة الطغاة وينتهي حكم الفرد والعائلة إلى غير رجعة
إذا كانت دولة االحتالل هي الخاسر األكبر فإن شعب فلسطين هو الرابح األكبر بعد مصر إن فاز أحـد                   

ينية معلقة بحالة العرب بشكل عام وبمصر بشكل خـاص، فـإن            المرشحين اإلسالميين، فالقضية الفلسط   
صلحت مصر صلح الوطن العربي وإن ضعفت ضعف، وال ضعف لمصر إال إذا عادت فلول مبارك أو                 

  .ورثة عبد الناصر والسادات أو أشباههم
 نهـضة   الحالك قد أقبل فعالً ونهايتها أوشكت، وأن مصر مقبلة علـى          ) إسرائيل(نختم بالتأكيد بأن ظالم     

حقيقية لم تحظ بها فيما مضى، فهي تمتلك كل مقومات النهضة والتقدم مما يؤهلها للقفـز إلـى مكانـة                    
مرموقة بين األمم، ولن يكبح تقدمها أي قوة على وجه األرض سواء خارجية أو داخلية وخاصـة مـع                   

مين نعتقد جـازمين    تحرر بعض الدول العربية األخرى من األنظمة الفاسدة والتبعية للغرب، ونحن كمسل           
  .بعودة اإلسالم وبزوال دولة االحتالل وبفتح روما، فهل من شك في ذلك ؟
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