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  دعوة عامة لحضور مؤتمر  
الحداثة في فلسطين

 الهدف: يهدف المؤتمر الى تسليط االضواء على فلسطين كمجتمع منتج 
للفكر الحداثي النهضوي التنويري والمتنور طيلة تاريخه، كفكر يحث على 
قبول اآلخر والتسامح والتعددية والمشاركة وكافة المفاهيم والممارسات 
الديمقراطية، واحترام حقوق االنسان والمرأة، وفي هذا االطار يعمل 
منذ  الفلسطينيين  الحداثيين  والمفكرات  بالمفكرين  للتذكير  المؤتمر 
نهاية العهد العثماني وبافكار مثل: خليل السكاكيني، وجميل البحري، 
الخالدي، ووديع  الخالدي، واحمد روحي  واسمى طوبي، وعنبرة سالم 
البستاني، ونجيب نصار، وعبد الغني الكرمي، وساذج نصار، وآخرين، ربطا 
لحاضرنا بماضينا، وللتفكير معاً في أسس بناء المستقبل الفلسطيني 
باالستفادة من االفكار والمفاهيم التي غرس بذورها رواد ورائدات فكر 

النهضة في فلسطين.
 برنامج المؤتمر

 ٨:٣٠- ٩:٠٠ تسجيل 
 ٩:٠٠ – ٩:٣٠ كلمة افتتاحية وعرض برنامج وأهداف المؤتمر
هانس جورج فليك: مدير مؤسسة فريدريش ناومان االلمانية

وليد سالم: مدير مركز الديمقراطية وتنمية المجتمع: أهداف وبرنامج 
المؤتمر

 ٩:٣٠ – ٩:٤٥ كلمة ترحيبية سري نسيبة، رئيس جامعة القدس
 ٩:٤٥ – ١١:١٥ الجلسة االولى «الحداثة في العهدين العثماني واالنتدابي 

بفلسطين: بواعث، مظاهر، واتجاهات».
المتحدثون:  سليم تماري «حداثة فلسطين في الخرائط واالثنوغرافية 

العثمانية» 
 قسطندي شوملي «فكر الحداثة في فلسطين في عهد االنتداب البريطاني 

من خالل الصحف الفلسطينية»
رئاسة الجلسة: عدنان عبد الرازق
 ١١:١٥ – ١١:٣٠ استراحة قهوة

 ١١:٣٠ – ١:٠٠ الجلسة الثانية « تيارات الحداثة في فلسطين والعالم 
العربي».

المتحدثون: متري الراهب «الحداثة في الفكر الالهوتي في فلسطين»
فترة  إبان  الفلسطنيين  اإلسالميين  لدى  «الحداثة  نواهضة  اسماعيل 

العهد العثماني»
العشرين في  القرن  لحركات ومفكرين خالل  ”قراءة   : سلمان سلمان 

العالم العربي“
رئاسة الجلسة: سليمان أبو دية

١:٠٠ – ٢:٠٠ استراحة غداء
 ٢:٠٠ – ٣:٣٠ الجلسة الثالثة «فكر ومفكري الحداثة في فلسطين».

الفلسطينية وبالذات  الثقافة  المتحدثون:  سلمان ناطور «الحداثة في 
مدينة حيفا كنموذج، وعن ازدهار الحياة الثقافية فيها قبل النكبة»

جوني منصور «اتجاهات حداثوية لدى ثالثة مفكرين فلسطينيين بين 
عهدين»

حسن سلوادي «أديب العربية محمد اسعاف النشاسيبي: بين المحافظة 
والتجديد»

وليد سالم: «مفكرون شاميون في فلسطين»
رئاسة الجلسة: روال جاد اهللا

 ٣:١٥ – ٤:٤٥ الجلسة الرابعة «الحداثة في الفكر السياسي واالجتماعي 
الفلسطيني».

المتحدثون: فدوى اللبدي «الحداثة في الفكر النسوي الفلسطيني»
صالح عبد الجواد « نقد الفكر السياسي الفلسطيني»

سمير عوض «الحداثة في فلسطين في اطار التبعية»
عدنان صباح «الحداثة في التفكير السياسي الفلسطيني»

رئاسة الجلسة: اسعد غانم 
 ٤:٤٥ – ٥:٠٠ استراحة قهوة

 ٥:٠٠ – ٦:٣٠ الجلسة الخامسة «ثقافة الحداثة في فلسطين»
المتحدثون: حسن خضر «الثقافة الفلسطينية بين الحربين العالميتين 

األولى والثانية»
محمد سعيد مضية «خصوبة إنتاج وحيوية نماء»

والحاضر  الماضي  بين  فلسطين  في  المجزأة  «الحداثة  غانم  اسعد 
والمستقبل»

رئاسة الجلسة: ديما سمان
 ٦:٣٠ – ٧:٠٠ الجلسة الختامية

وليد سالم: «آفاق الحداثة في فلسطين»
سليمان أبو دية:»توصيات المؤتمر»

حضوركم يشرفنا ويثري النقاش
 الرجاء تأكيد الحضور عبر ايميل whsalem@yahoo.com او فاكس 

رقم ٦٢٨٣٣٥١-٠٢
لالستفسار عن معلومات أخرى االتصال على رقم ٦٢٨١١٥١-٠٢

    مالحظة: تتوافر ترجمة للغة االنجليزية في المؤتمر. 

١٠/٢٤د

١٠/٢٤د

  دعوة عامة  للمشاركة  في المسيرة الدولية 
الفلسطينية  يوم الخميس ٢٨\١٠ الساعة ١:٤٥ 
الوطنية  والقوى  العالمي  التربوي  للمنتدى  الوطنية  اللجنة  تدعوكم 
وشبكة المنظمات األهلية واالتحادات الشعبية (المرأة الشباب  والمعلمون) 
واالئتالف التربوي الفلسطيني و وزارة التربية و التعليم العالي  واتحاد 
الجمعيات العربية داخل ١٩٤٨ (اتجاه) والشبكة العربية للمنظمات األهلية 
(بيروت) واالئتالف األهلي للدفاع عن حقوق المقدسيين والبدائل الدولية 

للمشاركة في:
  المسيرة الدولية الفلسطينية و ذلك يوم الخميس الموافق ٢٨\١٠\٢٠١٠  
العالمي في  التربوي  المنتدى  إال ربعا لمناسبة انطالق  الثانية  الساعة 
فلسطين الذي يلتئم في بيروت, القدس, الضفة, غزة, العراقيب, يافا, 
حيفا, الناصرة, مراكش, المكسيك, االورغواي، مونتريال, فرنسا و في 

مدن عدة في دول عربية وأوروبية و أمريكية التينية.
االرثودوكسي و مدرسة  النادي  أمام  المسيرة  المشاركون في   يتجمع 
إال ربعا حيث  والثانية  الواحدة  الساعة   الثانوية ما بين  ذكور رام اهللا 
تنطلق المسيرة باتجاه ميدان الشهيد ياسر عرفات (دوار الساعة) ومن 
ثم باتجاه القصر الثقافي مرورا بشارع يافا حيث يقام االفتتاح في القصر 
الثقافي الساعة الثالثة بمشاركة دولية واسعة و بمشاركة فرقة الفنون 

الشعبية الفلسطينية
يمكن للمؤسسات المشاركة رفع الفتاتها وشعاراتها التربوية الخاصة بها. 

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة الشباب والرياضة

«اليوم نبني المستقبل معا»
مؤتمر الشباب الفلسطيني االول

تنظم وزارة الشباب والرياضة بالشراكة مع المؤسسات الشبابية والجامعات 
 «UNDP» الفلسطينية والقطاع الخاص وبرنامج االمم المتحدة االنمائي

مؤتمر الشباب الفلسطيني االول
اننا ندعو الشباب والشابات والمؤسسات المعنية لمواكبة تحضيرات عقد 
مؤتمر الشباب الفلسطيني االول والمقرر يومي ٨-٢٠١٠/١٢/٩ لمناسبة 

يوم الشباب الفلسطيني.
لقد بدأت التحضيرات إلقامة الحدث الشبابي االهم في فلسطين لعام ٢٠١٠. 
خطوة البدء النطالق مسيرة تنفيذ االستراتيجية الوطنية للشباب، ومحطة 
المدني والقطاع الخاص  المجتمع  بناء الشراكة بين الحكومة ومؤسسات 
الدولية مع الشباب الفلسطيني لتجديد االلتزام والمسؤولية  والمؤسسات 

من اجل تنمية الشباب واالرتقاء بدورهم في بناء المجتمع الفلسطيني.
سنوافيكم بالتفاصيل تباعا عبر وسائل االعالم واالتصال المختلفة، ولدى 

المؤسسات الشبابية والتنموية في فلسطين. 

١٠/٢٤د

١٠/٢٤د

دعوة  لحضور مؤتمر                             
ومؤسسة            «شمس»  والديمقراطية   اإلنسان  حقوق  مركز  يتشرف 

(Pax Christi)
بدعوتكم/ن لحضور مؤتمر :

( مفهوم المدنيين والمحاربين بين 
القانون الدولي اإلنساني والدين) 

وذلك يوم األربعاء الموافق ٢٧-١٠-٢٠١٠ في تمام الساعة ٩:٣٠ في  
فندق الروكي- رام اهللا

لالستفسار االتصال على : هاتف ٠٢٢٩٨٥٢٥٤ ، فاكس 
،٠٢٢٩٨٥٢٥٥ ،جوال ٠٥٩٩٥٢٥٠٩٤

أجندة المؤتمر

Pax Christi مركز حقوق اإلنسان والديمقراطية «شمس»   
 Human Rights & Democracy Media

«Center» SHAMS

اعالن صادر عن مكتب مراقب الشركات١٠/٢٤د
بأن  الوطني  االقتصاد  وزارة  لدى  الشركات  يعلن مكتب مراقب 
النيزك للخدمات الميكانيكية م.خ.م والمسجلة لدينا تحت  شركة 
الينا بطلب تغيير اسم الشركة  الرقم ٥٦٢٥٠٤٠٨٤ قد تقدمت 
من النيزك للخدمات الميكانيكية الى النيزك لخدمة المركبات على 

الطرق، ومن له اي اعتراض مراجعة مراقب الشركات.
مراقب الشركات
وزارة االقتصاد الوطني

استطالع يظهر حيرة كبيرة في مسائل المفاوضات والبدائل واالوضاع الداخلية بالضفة وغزة
رام اهللا - الحياة الجديدة - أظهرت نتائج استطالع للرأي اجراه المركز الفلسطيني 
للبحوث السياسية والمسحية ان الرأي العام الفلسطيني في حيرة حول المفاوضات 
السياسي مع  والتعامل  التفاوض  أزمة  وخيارات مواجهة  االستيطان  في ظل 
المستجدات. وقال المركز انه فيما تعارض األغلبية العودة للمفاوضات في ظل 
االستيطان، وفيما تعارض األغلبية بدائل مثل اللجوء للعنف أو حل السلطة أو 
تبني حل الدولة الواحدة، وفيما تفضل األغلبية خيارات اللجوء لمجلس األمن 
إال أن  الالعنفية،  للمقاومة  الجانب عن دولة مستقلة واللجوء  واإلعالن أحادي 

الغالبية العظمى ال تثق بنجاعة أي من الخيارات التي تفضلها.
وكان المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية قام بإجراء االستطالع في 
الضفة وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين ٣٠ أيلول - ٢ تشرين األول الجاري 
٢٠١٠. وأجري االستطالع مباشرة بعد انتهاء التجميد المؤقت لالستيطان وأثناء 
المداوالت الفلسطينية حول مستقبل المفاوضات المباشرة. وغطى االستطالع 
الفلسطينيين في حالة  المطروحة على  المباشرة والبدائل  المفاوضات  قضايا 
االنسحاب من المفاوضات، وعملية حماس ضد المستوطنين، واألوضاع الداخلية 
الفلسطينية مثل سحب السيارات الحكومية واألوضاع الراهنة في الضفة والقطاع 
واالنتخابات ومستقبل المصالحة وغيرها. وتم إجراء المقابالت وجهاً لوجه مع 
عينة عشوائية من األشخاص البالغين بلغ عددها ١٢٧٠ شخصاً وذلك في ١٢٧ 

موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ ٣٪. 
الموقف من المفاوضات

وأشارت نتائج الربع الثالث من عام ٢٠١٠ إلى وجود أغلبية واضحة تصل إلى 
الثلثين تطالب بوقف المفاوضات المباشرة في ظل تجدد االستيطان. لكن الرأي 
العام الفلسطيني في حيرة من أمره: فهو من جهة يرفض استمرار التفاوض في 
ظل االستيطان، ومع ذلك ال يرى في اللجوء للعنف بديالً ناجعاً ولهذا يعارضه، 
التخلي  أو  الفلسطينية  السلطة  مثل حل  بدائل متطرفة  يعارض  أيضا  وهو 
عن حل الدولتين لصالح حل الدولة الواحدة. ورغم أنه يؤيد بدائل مثل اللجوء 
الجانب عن دولة مستقلة واللجوء للمقاومة  أو اإلعالن األحادي  لمجلس األمن 
الالعنفية، إال أن حوالي ثالثة أرباع الجمهور الفلسطيني ال تثق بنجاعة أي من 
هذه البدائل التي تؤيدها. لكن من المالحظ أنه بالرغم من عدم وجود تأييد عام 
للعودة للعنف فإن العملية التي قامت بها حماس ضد المستوطنين قرب الخليل 
في الشهر الماضي، وهي العملية التي وقعت يوم انطالق المفاوضات المباشرة 
في واشنطن، تحوز على تأييد األغلبية. بل إنها من أكثر األمور غرابة وأنه رغم 
التي  الخطوات  العظمى تعارض  الغالبية  للعنف عموماً فإن  معارضة األغلبية 
قامت بها السلطة لمحاربة العنف الذي تمثل في عملية حماس هذه وهي خطوات 
تلتقي نظرياً مع وجهة نظر الجمهور الذي ال يرى في العنف بديالً ناجعاً لتحقيق 
الحقوق الفلسطينية التي عجزت المفاوضات عن تحقيقها. وقال المركز إن من 
المثير لالهتمام أن نصف الفلسطينيين يعتقدون أن عملية حماس المسلحة قد 

هدفت إلجهاض هذه المفاوضات المباشرة.
ارتفاع شعبية الرئيس

 وقال المركز إن المثير لالهتمام أيضاً أن توازن القوى بين فتح وحماس قد بقي 
على حاله كما كان في الربع الثاني من ٢٠١٠. بل إن شعبية الرئيس عباس 
قد تحسنت خالل الفترة الحالية مقارنة بشعبية اسماعيل هنية. إن مغزى ذلك 
أن حماس لم تكسب المزيد من الشعبية رغم تأييد الجمهور لعمليتها المسلحة. 
تأييداً شعبياً برغم دخولهم في  الرئيس عباس وفتح لم يخسرا  كذلك، فإن 
المفاوضات المباشرة التي لم تتمتع بتأييد شعبي ورغم اإلجراءات التي اتخذتها 
السلطة ضد حركة حماس بعد العملية المسلحة وهي إجراءات تعارضها األغلبية 

العظمى من الجمهور.  
المصالحة بين فتح  الجمهور غير متفائل بفرص  أن  إلى  النتائج أيضاً  وتشير 
وحماس رغم لقاء دمشق األخير وأن نسبة تصل حتى نصف الجمهور ال تزال 
تعتقد أن فوز حماس في انتخابات جديدة سيعمق االنفصال فيما تعتقد نسبة 
تصل إلى ربع الجمهور فقط أن فوز فتح سيعمق االنفصال. أخيرا، تشير النتائج 
إلى أن أغلبية واضحة تؤيد قرار حكومة فياض بسحب السيارات الحكومية من 

أيدي الموظفين الحكوميين الكبار.
النتائج الرئيسية: 
 األوضاع الداخلية

• ٧٠٪ يصفون أوضاع قطاع غزة و٣٤٪ يصفون أوضاع الضفة بأنها سيئة أو 
سيئة جداً. 

أو توجد إلى حد ما و٣٢٪  انه توجد حرية صحافة في الضفة  • ٥٨٪ يقولون 
يقولون انه توجد حرية صحافة في قطاع غزة أو توجد إلى حد ما.

• اإلحساس باألمن والسالمة متطابق في الضفة والقطاع حيث تقول نسبة من 
٦٠٪ أنها تشعر هذه األيام باألمن والسالمة الشخصية.

• التقييم اإليجابي ألداء المؤسسات العامة في الضفة يصل إلى ٤٣٪ وفي قطاع 
غزة يصل إلى ٣٠٪.

• لو جرت انتخابات رئاسية يحصل الرئيس محمود عباس على ٥٧٪ وإسماعيل 
هنية على ٣٦٪، ولو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وهنية يحصل األول 

على ٦٥٪ والثاني على ٣٠٪.
• لو جرت انتخابات تشريعية جديدة فتح تحصل على ٤٥٪ وحماس على ٢٦٪ 

وكافة القوائم األخرى على ١٢٪ و١٧٪ لم يقرروا بعد.
• رغم لقاء المصالحة في دمشق فإن ٣٠٪ يقولون ان االنفصال دائم و٥١٪ 
يقولون ان الوحدة ستعود ولكن بعد فترة طويلة و١٤٪ فقط يقولون ان الوحدة 

ستعود قريباً.
• فوز حماس في انتخابات جديدة سيؤدي إلى تعزيز االنفصال في نظر حوالي 
أو بقائه كما هو اآلن في نظر ٨٦٪ من  الحصار  الجمهور وإلى تشديد  نصف 

الجمهور.
• ٦٣٪ يؤيدون قرار حكومة فياض بسحب المركبات الحكومية و٣٢٪ يعارضونه.

وتدمير مخيمات صيفية ومنشآت سياحية في  أحداث حرق  المسؤولية عن   •
قطاع غزة تقع على عاتق مجموعات من حماس أو مجموعات إسالمية متشددة 
أو مجموعات منفصلة عن حماس في نظر ٤٨٪ من الجمهور و٥٪ فقط يضعون 

المسؤولية على حركة فتح.
• ١١٪ يصفون األوضاع في قطاع غزة بأنها جيدة أو جيدة جداً و٧٠٪ يصفونها 
بأنها سيئة أو سيئة جداً. في المقابل ٣٣٪ يصفون األوضاع في الضفة بأنها جيدة 
أو جيدة جداً و٣٤٪ يصفونها بأنها سيئة أو سيئة جداً. لكن ٧٠٪ يقولون انه يوجد 
فساد في مؤسسات السلطة في الضفة مقابل ٦٠٪ يقولون انه يوجد فساد في 

المؤسسات الحكومية التابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة. 
• ٥٨٪ يقولون انه توجد حرية صحافة في الضفة أو توجد إلى حد ما بينما تقول 
نسبة من ٣٢٪ انه ال توجد حرية صحافة في الضفة. ولكن ٣٦٪ فقط يصفون 
أوضاع الديمقراطية وحقوق اإلنسان في السلطة الفلسطينية تحت قيادة الرئيس 
عباس بأنها جيدة أو جيدة جداً و٣٣٪ يقولون أنها سيئة أو سيئة جداً. كذلك فإن 
٣٠٪ فقط يقولون ان الناس في الضفة يستطيعون اليوم انتقاد السلطة دون 
خوف بينما تقول نسبه من ٦٥٪ أنهم ال يستطيعون ذلك. في المقابل فإن ٤٢٪ 
يقولون بأنه توجد حرية صحافة في قطاع غزة أو توجد إلى حد ما بينما تقول 
نسبة ٤٣٪ أنه ال توجد حرية صحافة في القطاع. كذلك فإن ٢٤٪ فقط يقولون 
أن الناس في قطاع غزة يستطيعون انتقاد السلطة دون خوف بينما تقول نسبة 

من ٦٦٪ أنهم ال يستطيعون ذلك. 
اإلحساس باألمن والسالمة متطابق تقريبا في الضفة والقطاع: في قطاع غزة، 
تقول نسبة من ٦٠٪ أنها تشعر هذه األيام بأن األمن والسالمة الشخصية لها 
وألفراد أسرتها متوفرين فيما تقول نسبة من ٤٠٪ أنه غير متوفر. كذلك فإن 
نسبة مشابهة (٦١٪) من سكان الضفة تقول بأنها تشعر هذه األيام بأن األمن 
لها وألفراد أسرتها متوفرين فيما تقول نسبة من ٣٩٪  والسالمة الشخصية 

أنه غير متوفر. 
العامة للسلطة في الضفة يصل إلى ٤٣٪  التقييم اإليجابي ألداء المؤسسات 
والسلبي يصل إلى ٢٦٪. أما بالنسبة للتقييم اإليجابي ألداء المؤسسات العامة 
للحكومة المقالة في قطاع غزة فيبلغ ٣٠٪ والسلبي يبلغ ٣١٪. كذلك فإن ٢٩٪ 
يقولون بأن األوضاع السياسية واألمنية واالقتصادية الراهنة تدفعهم للرغبة 
في الهجرة إلى خارج الوطن. تبلغ هذه النسبة ٣٧٪ في قطاع غزة و٢٤٪ في 
الضفة. التقييم اإليجابي لحكومة إسماعيل هنية المقالة يبلغ ٣٦٪ والسلبي ٢٧٪ 
والتقييم اإليجابي لحكومة سالم فياض يبلغ ٤٣٪ والسلبي ٢٥٪. نسبة الرضا 
عن أداء الرئيس محمود عباس تصل إلى ٥١٪ ونسبة عدم الرضا تصل إلى ٤٥٪. 
ترتفع نسبة الرضا في الضفة لتصل إلى ٥٣٪ مقابل ٤٩٪ في قطاع غزة. ٢٦٪ 
يقولون أن حكومة هنية هي الحكومة الفلسطينية الشرعية و٣٠٪ يقولون ان 
حكومة فياض هي الشرعية و٣٠٪ يقولون ان الحكومتين غير شرعيتين و٩٪ 
يقولون ان الحكومتين شرعيتان.هذه النسب شبه متطابقة مع نتائج استطالع 

حزيران (يونيو) الماضي. 

االنتخابات البرلمانية 
السياسية فإن ٦٩٪  القوى  انتخابات برلمانية جديدة بموافقة جميع  لو جرت 
التغيير واإلصالح على ٢٦٪ من أصوات  سيشاركون فيها حيث تحصل قائمة 
المشاركين وفتح على ٤٥٪ وتحصل كافة القوائم األخرى مجتمعة على ١٢٪ 
النتائج متطابقة مع  وتقول نسبة من ١٧٪ أنها لم تقرر لمن ستصوت. هذه 
نتائج حزيران (يونيو) الماضي. التصويت لحماس في الضفة (٢٧٪) يفوق نسبة 
التصويت لها في قطاع غزة (٢٤٪) والتصويت لفتح في قطاع غزة (٥٣٪) يفوق 
نسبة التصويت لها في الضفة (٤١٪). ونسبة الذين لم يقرروا بعد تبلغ ١٩٪ 

في الضفة و١٤٪ في قطاع غزة. 
الوحدة وانهاء االنقسام

وعلى ضوء لقاء دمشق األخير للمصالحة بين فتح وحماس فإن الجمهور غير 
متفائل بأن الوحدة ستعود قريباً: ٣٠٪ يقولون أن االنفصال دائم و٥١٪ يقولون 
ان الوحدة ستعود ولكن بعد فترة زمنية طويلة. ١٤٪ فقط يقولون ان الوحدة 
ستعود قريباً. مسؤولية استمرار االنفصال بين الضفة وغزة تقع على حركة 
حماس في نظر ١٥٪ وعلى حركة فتح في نظر ١١٪ وعلى الطرفين معاً في 
نظر ٦٦٪. لكن عند السؤال عن مستقبل الوحدة بين الضفة والقطاع فيما لو 
فازت حماس في انتخابات جديدة فإن ٤٩٪ يقولون أن ذلك سيعزز االنفصال. 
أما لو فازت فتح في االنتخابات فإن ٢٥٪ فقط يقولون أن ذلك سيعزز االنفصال. 
تقول نسبة من ١٧٪ أن فوز حماس سيعزز الوحدة وتقول نسبة من ٣٤٪ أن فوز 
فتح سيعزز الوحدة. بينما تتشابه في الضفة والقطاع نسبة االعتقاد بأن فوز 
حماس سيعزز االنفصال فإن هناك اختالفاً بارزاً بين الضفة والقطاع فيما يتعلق 
بمستقبل االنفصال في حالة فوز فتح حيث تقول في الضفة نسبة من ٢٥٪ 
فقط أن فوز فتح سيعزز الوحدة فيما تقول نسبة من ٤٩٪ من سكان القطاع 

أن فوز فتح سيعزز الوحدة. 
كذلك، فإنه عند السؤال عن مستقبل الحصار والمقاطعة الدولية فيما لو فازت 
حماس في انتخابات جديدة فإن ٨٦٪ يقولون أن ذلك سيؤدي إلى تشديدهما أو 
إلى إبقاء األوضاع كما هي اآلن، أما لو فازت فتح في االنتخابات فإن ٣٧٪ فقط 
يقولون أن ذلك سيؤدي إلى تشديد الحصار والمقاطعة أو إلى إبقاء األوضاع كما 
هي اآلن. ٥٦٪ يعتقدون أن فوز فتح سيؤدي إلى رفع الحصار والمقاطعة و٩٪ 

فقط يعتقدون أن فوز حماس سيؤدي إلى رفع الحصار والمقاطعة. 
عملية السالم

• ٦٦٪ يريدون انسحابا من المفاوضات المباشرة في ظل استمرار االستيطان 
و٣٠٪ يريدون استمرار المفاوضات رغم استمرار االستيطان.

الطرف  أن  الفلسطينيين يعتقدون  المفاوضات فإن ٦٤٪ من  • رغم معارضة 
الفلسطيني أكثر حاجة من الطرف اإلسرائيلي لنجاح المفاوضات.

• في حالة االنسحاب من المفاوضات أو في حالة فشلها فإن األغلبية تؤيد ثالثة 
بدائل: الذهاب لمجلس األمن واإلعالن األحادي الجانب عن دولة مستقلة واللجوء 

للمقاومة العنيفة.
• لكن األغلبية العظمى تعتقد أن هذه البدائل الثالثة لن تكون ناجعة في تغيير 

الواقع الفلسطيني أو في إنهاء االحتالل أو إيقاف المستوطنات.
أو للتخلي عن حل  أو لحل السلطة  اللجوء النتفاضة مسلحة  • أغلبية تعارض 

الدولتين وتبني خيار الدولة الواحدة.
• ٦٦٪ يعتقدون أن على الطرف الفلسطيني االنسحاب من المفاوضات المباشرة 
للبناء  المؤقت لالستيطان وعادت إسرائيل  التجميد  انتهت فترة  وذلك بعد أن 
االستيطاني فيما تعتقد نسبة من ٣٠٪ أن على الطرف الفلسطيني عدم االنسحاب 
من المفاوضات. ترتفع نسبة المطالبة باالنسحاب من المفاوضات إلى ٦٨٪ في 
المتحدة في  الواليات  الضفة فيما تبلغ ٦٢٪ في قطاع غزة. وحتى لو نجحت 
إيجاد حل وسط لقضية االستيطان، بحيث يكون جزئياً أو لفترة زمنية محدودة، 
فإن ٥٦٪ سيعارضون العودة للمفاوضات المباشرة فيما سيؤيد ذلك ٣٩٪ فقط. 
ويبدو أن معارضة إجراء المفاوضات في ظل االستيطان تنبع من التشاؤم الشديد 
تجاه فرص نجاح هذه المفاوضات: لو استمرت المفاوضات المباشرة، فإن فرص 
نجاحها منخفضة أو منخفضة جداً في نظر ٦٣٪ وعالية أو عالية جداً في نظر ٦٪ 
ومتوسطة في نظر ٢٩٪. بل إن ٦٧٪ يعتقدون أن فرص قيام دولة فلسطينية 
مستقلة إلى جانب إسرائيل خالل السنوات الخمس القادمة ضئيلة أو غير موجودة 
و٣٢٪ يعتقدون أنها متوسطة أو عالية. السبب وراء معارضة المفاوضات قد يعود 
أيضا لوجود شكوك حول شرعية أية اتفاقات تنجم عنها في ظل حقيقة انتهاء 

الفترة االنتخابية للرئيس والمجلس التشريعي: حتى لو تم التوصل التفاق خالل 
المفاوضات فإن ٥١٪ يعتقدون أن االتفاق لن يكون شرعياً فيما تقول نسبة من 

٤٣٪ أنه سيكون شرعياً.
الطرف  أن  يعتقدون  الفلسطينيين  ٦٤٪ من  فإن  المفاوضات،  رغم معارضة 
المفاوضات فيما تعتقد  لنجاح  الطرف اإلسرائيلي  أكثر حاجة من  الفلسطيني 
نسبة من ١٤٪ فقط أن إسرائيل أكثر حاجة لنجاح المفاوضات و٢٠٪ يعتقدون 
أن الطرفين بحاجة متساوية لنجاح المفاوضات. ترتفع نسبة االعتقاد بأن الطرف 
الفلسطيني أكثر حاجة التفاق سالم في قطاع غزة (٦٨٪) مقارنة بالضفة (٦١٪). 
كما أن أغلبية الفلسطينيين تعتقد أن اإلسرائيليين أيضا يعتقدون أن الطرف 
الفلسطيني أكثر حاجة لنجاح المفاوضات حيث تعتقد ذلك نسبة من ٥٣٪. وهنا 
أيضا تبرز فروقات بين الضفة وغزة حيث تبلغ هذه النسبة ٦٠٪ في قطاع غزة 

و٤٩٪ في الضفة.
في حال انسحب الفلسطينيون من المفاوضات أو في حالة فشلت المفاوضات فإن 
أغلبية الجمهور الفلسطيني تؤيد الذهاب لمجلس األمن للحصول على اعتراف 
بدولة فلسطينية (٦٩٪) أو إعالن دولة فلسطينية بشكل أحادي الجانب (٥٤٪) 
أو اللجوء لمقاومة العنفية وغير مسلحة (٥١٪). ترتفع نسبة تأييد اإلعالن أحادي 
الجانب عن دولة فلسطينية في الضفة حيث تصل إلى ٥٨٪ مقارنة بقطاع غزة 
حيث تصل إلى ٤٧٪. كما ترتفع نسبة تأييد المقاومة الالعنفية في الضفة حيث 
تصل إلى ٥٣٪ مقارنة بقطاع غزة حيث تصل إلى ٤٧٪. في المقابل فإن األغلبية 
الدولتين والمطالبة بقيام دولة واحدة للفلسطينيين  التخلي عن حل  تعارض 
واإلسرائيليين (٧١٪) أو العودة لالنتفاضة المسلحة أو حل السلطة الفلسطينية 
(٥٧٪ لكل منهما). ترتفع نسبة تأييد العودة النتفاضة مسلحة في قطاع غزة 
حيث تصل إلى ٥٢٪ مقارنة بالضفة حيث تصل إلى ٣٥٪ فقط. كذلك، ترتفع 
نسبة تأييد حل السلطة الفلسطينية في قطاع غزة حيث تصل إلى ٤٤٪ مقارنة 

بالضفة حيث تصل إلى ٣٧٪ فقط. 
اللجوء لخيارات جديدة

ورغم تفضيل اللجوء لمجلس األمن فإن ٧٦٪ من الفلسطينيين يعتقدون أنه 
لو حدث ذلك فإن الواليات المتحدة ستستخدم حق الفيتو ضد أي قرار لالعتراف 
بدولة فلسطينية. ولو قام الطرف الفلسطيني باإلعالن عن قيام دولة فلسطينية 
بشكل أحادي الجانب، فإن ٧٥٪ يعتقدون أن ذلك لن يغير أوضاع الفلسطينيين 
الراهنة أو سيغيرها لألسوأ. كذلك بالرغم من تأييد المقاومة الالعنفية فإن ٧٢٪ 

يعتقدون أن هذه المقاومة غير قادرة على إنهاء االحتالل أو وقف االستيطان.
ومن جهة أخرى، لو حدثت مواجهات مسلحة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين فإن ٤١٪ 
فقط يعتقدون أنها ستؤدي إلى تحقيق الحقوق الفلسطينية التي فشلت المفاوضات 
في تحقيقها فيما تعتقد نسبة من ٥٥٪ إنها لن تؤدي إلى ذلك. ترتفع نسبة االعتقاد 
بأن المواجهات المسلحة لو حدثت فإنها ستؤدي لتحقيق الحقوق الفلسطينية في 
قطاع غزة حيث تبلغ ٤٦٪ مقارنة بالضفة حيث تبلغ ٣٨٪. لكن لو حصلت مواجهات 
مسلحة كهذه فإن ٤٧٪ سيؤيدونها و٤٩٪ سيعارضونها. ترتفع نسبة التأييد في قطاع 
غزة هنا أيضا حيث تصل إلى ٥٥٪ مقارنة بالضفة حيث تبلغ ٤٢٪ فقط. لكن أغلبية 
من ٥١٪ أيدت عملية حماس األخيرة بالقرب من بني نعيم في منطقة الخليل التي 
أدت لقتل أربعة مستوطنين و٤٤٪ عارضوها. التأييد األعظم للعملية جاء من قطاع 
غزة حيث وصل إلى ٦١٪ فيما وصلت نسبة التأييد في الضفة إلى ٤٤٪ فقط. أما 
بالنسبة إلجراءات السلطة الفلسطينية في الضفة بعد العملية مثل االعتقاالت في 
صفوف حركة حماس فقد عارضتها الغالبية العظمى (٧٦٪) وأيدتها نسبة من ٢٠٪ 
فقط. نسبة من ٤٩٪ تعتقد أن الدافع الرئيس لعملية حماس األخيرة بالقرب من بني 
نعيم في منطقة الخليل هو إفشال انطالقة المفاوضات المباشرة لعملية السالم. 
نسبة من ٣٩٪ تعتقد أن دافع حماس الرئيسي كان مقاومة االحتالل واالستيطان. 

مركز نرسان الثقافي يبدأ بتنفيذ 
مشروع تعزيز دور الشباب في يطا

الجديدة - بدأ مركز  الحياة   - الخليل 
الثقافي بتنفيذ مشروع تعزيز  نرسان 
والمعاقين في مؤسسات  الشباب  دور 
الحكم المحلي في يطا منذ مطلع الشهر 
 «CHF» الحالي، وبدعم من مؤسسة
الدولية ضمن مشروع تواصل الممول 
من الوكالة االميركية للتنمية والتعاون 
دور  تفعيل  إلى  والهادف   ،«USAID»
الشباب والمعاقين في مؤسسات الحكم 
المحلي ومؤسسات المجتمع المدني في 
مدينة يطا، وتعزيز دورهم في صنع 
وبناء  تأهيل  وذلك من خالل  القرار، 
العديد  قدرات مجموعات شبابية في 

من المواضيع ذات العالقة بتعزيز دور 
الشباب في المجتمع المحلي، ومواضيع 
الرشيد ومواضيع  بالحكم  ذات عالقة 

دمج الشباب والمعاقين في المجتمع.
نشاطات  اإلطـــار وضمن  هــذا  وفــي 
المتمثلة  للمشروع  ــى  األول المرحلة 
للمشروع، قام  والتحضير  اإلعداد  في 
حيث  العمل،  طاقم  بتشكيل  المركز 
حرص المركز على المهنية العالية في 
عملية االختيار لطاقم العمل، وانطالقا 
من مبدأ المشاركة التي يحرص عليها 
فقد  المؤسساتي،  العمل  في  المركز 
على  المشروع  بعرض  المركز  قــام 

يطا،  مدينة  في  العاملة  المؤسسات 
ترحيبا  المؤسسات  تلك  أبــدت  حيث 
للتعاون  واستعدادا  المشروع  بفكرة 
في تنفيذ هذا المشروع الهادف والبناء، 
ويعمل المركز على تشكيل لجنة إسناد 
بلدية يطا ومؤسستها،  للمشروع من 
حيث تقوم هذه اللجنة بمتابعة مراحل 
مقترحاتها  وتقديم  المشروع،  تنفيذ 

وتقييمها لتفعيل تنفيذ المشروع.
زيــارة  على  ليا  حا العمل  ــجــري  وي
المؤسسات والمدارس في مدينة يطا، 
وذلك بهدف التحضير للبرامج التدريبية 
عدد  والختيار  الشبابية،  للمجموعات 

المؤسسات  تلك  من  المتطوعين  من 
المجموعات  إلى  والمدارس لالنضمام 

الشبابية في المشروع. 
مركز  فإن  المجموعات  ولتأهيل هذه 
مع  لتعاقد  ا بصدد  لثقافي  ا نرسان 
مدربين أكفاء لتدريب هذه المجموعات 
لكل  لــمــحــددة  ا الموضوعات  ضمن 
هذا  ــالل  خ يتم  وســـوف  مجموعة، 
الشباب  المشروع تشكيل وحدة دمج 
لمكونة  ا و لمجتمع  ا في  قين  لمعا ا و
الجنسين،  كال  ومــن  عضوا   ١٣ من 
ليكونوا مساندين لعمل وأنشطة بلدية 

ومؤسسات يطا.

«حماس» تستدعي أربعة من 
كوادر حركة فتح باقليم شرق غزة 
صباح  «حماس»  استدعت  وفا-   - غزة 
أربعة من كوادر حركة فتح في  امس، 
وذكــرت مصادر من  غــزة.  إقليم شرق 
حركة «فتح» أن حماس استدعت كال من: 
نهاد أمين سر منطقة الشهيد «هايل عبد 
وباسم  ونافذ شحته العرعير،  الحميد»، 
كــوادر  من  عياد  حلس، وعدلي  طلب 
حركة فتح بحي الشجاعية بإقليم شرق 
المثول  المستدعيين  من  وطلبت  غزة، 
األمني  إنصار  أمام محققيها في مجمع 
الواقع غرب مدينة غزة. وقالت إن «غالبية 
قيادات وكوادر حركة فتح في إقليم شرق 
استدعاؤهم ومصادرة جوازات  غزة تم 
حركتهم  يقيد  ــذي  ال ــر  األم سفرهم، 
أمر  ألي  القطاع  مغادرة  من  ويمنعهم 
اليومية،  الحياة  كان مما يزيد تعقيدات 
ويعيق من فرص مغادرتهم للقطاع سواء 
أو استكمال تعليمهم». وناشدت  للعالج 
وفصائل  اإلنــســان  حقوق  مؤسسات 
لوقف  والعمل  التدخل  الوطني  العمل 
مالحقة أبناء «فتح» وإعادة جوازات السفر 

ألصحابها.

اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء بمحافظة 
رام اهللا والبيرة تناقش ٢٠ ملفا وتتخذ عدة قرارات 

عقدت   - الجديدة  الحياة  اهللا-  رام 
اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء في 
والبيرة جلسة في  اهللا  رام  محافظة 
برئاسة  المحلي  الحكم  مقر مديرية 
مدير  الحلبي  صفوان  اللجنة  رئيس 
عام الحكم المحلي وبحضور ممثلين 
 ، التربية   ) ومؤسسات  وزارات  عن 
السياحة  المدني،  الدفاع  الصحة، 
واألثار، العمل، الزراعة، العمل) حيث 
الزبيدي  سونيا  المهندسة  عرضت 
لتخطيط  وا لتنظيم  ا ئـــرة  دا مدير 
اإلقليمية  اللجنة  العمراني وسكرتير 
لفنية  ا للجنة  ا وتوصيات  ملفا   ١٤
مخطط  مناقشة  خاللها  تم  عليها 
هيكلي سلواد حيث تم تشكيل لجنة 
فنية لدراسة االعتراضات الواردة عليه 
االعتراضات،  فترة  انتهاء  بعد  وذلك 
كما تمت مناقشة ٤ معامالت ترخيص 
حيث تمت الموافقة على معاملة في 
كفر نعمة، والموافقة المشروطة على 

معاملتين في بلعين وبيت عور التحتا، 
وتأجيل البت في رخصة في جفنا. 

كما تمت مناقشة ٣ مشاريع تعديلية، 
تنظيمي  تعديل  مشروع  بينها  من 
ب  سكن  من  استعمال  صفة  لتغيير 
خاصة  بأحكام  تجارية  معارض  إلى 
لتعديل  تأجيله  تم  حيث  البيرة  في 
موافقة  على  والحصول  المخططات 
باإلضافة  واآلثـــار،  السياحة  ــرة  دائ
تعديل  مشروع  على  التعديل  إلــى 
في  استعمال  صفة  لتغير  تنظيمي 
مشروع  على  لتعديل  ا و بيرزيت، 
تعديل تنظيمي لتغير صفة استعمال 
بأحكام  تــجــاري  ــى  إل ب  سكن  مــن 

خاصة في رام اهللا.  كما تمت مناقشة 
رام  في  ترخيص  لمعاملة  استئناف 
اهللا حيث تمت الموافقة على توصية 
الموافقة  وعدم  فيه،  الفنية  اللجنة 
رام  بريكو في  استئناف شركة  على 
الفنية،  اللجنة  بناء على توصية  اهللا 
باإلضافة إلى عدم الموافقة على منح 
التسهيالت لمعاملة ترخيص في رام 
إلى مجلس  الملف  رفع  اهللا، كما تم 
استئناف مقدم  األعلى في  التنظيم 
من وزارة التربية والتعليم في رام اهللا، 
وتشكيل لجنة فنية في طلب ترخيص 
على  الموافقة  وعــدم  الطيرة،  في 
ترخيص مصنع في بيت عور التحتا. 

قلقيلية: مندوب كليات العالم المتحد يزور مدارس متضررة من الجدار 
قلقيلية - وفا- زار مندوب كليات العالم المتحد كريس هوارث، وسيما شركس رئيسة 
قسم التبادل في االدارة العامة للعالقات الدولية والعامة  امس، مدارس محافظة قلقيلية 
المتضررة من جدار الضم والتوسع العنصري في الضبعة وعزون عتمة.  وقدم هوارث 
خالل زيارته مدارس الصمود وعزون وبيت أمين وبنات عزون عتمة الثانوية، شرحا مفصال 
حول كليات العالم المتحد التي تتيح للطلبة الملتحقين بها الدراسة لمدة سنتين بمنحة 
كاملة يحصلون بعدها على البكالوريا الدولية.  وأشار هوارث الى أن الطلبة الموزعين على 
الكليات الموجودة في ١٣  قطرا من أقطار العالم تتاح لهم الفرصة بعد التخرج لخدمة 
أوطانهم عبر مناقشة المشاكل التربوية التي يعاني منها التعليم في هذه األقطار.  بدوره، 
طالب مدير التربية والتعليم في المحافظة يوسف عودة بأن يكون لمحافظة قلقيلية حصة 
من المنح المقدمة من كليات العالم المتحد، خاصة في ظل الظروف التي تعاني منها 

المدارس بفعل الجدار العنصري. 


