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  مركز حقوق اإلنسان والديمقراطية «شمس»
                «Human Rights & Democracy Media Center» SHAMS 

دعوة للمشاركة في فعاليات ذكرى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
واليوم العالمي للمدافعين 

انطالقاً من رسالة مركز حقوق اإلنسان والديمقراطية «شمس»،في تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان والحكم الصالح 
ومفاهيم الديمقراطية وسيادة القانون،فإن المركز يعمل جاهداً على إنشاء برامج وعقد أنشطة،بهدف تعميق 
الوعي،وتقوية الشعور بالمسؤولية الجماعية،وإلى إثراء ونشر المعرفة العلمية المتخصصة حولها ،ومن هنا فإن 
المركز سيقوم بعقد سلسلة من النشاطات والفعاليات إحياًء للذكرى السنوية لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،الذي 
تبنته األمم المتحدة في١٩٤٨/١٢/١٠ واليوم العالمي إلعالن حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان التي أقرته 
الجمعية العامة لألمم المتحدة في ١٢/٩/ ١٩٩٨،وعليه يدعو المركز الجميع للمشاركة في األنشطة والفعاليات 

إحياًء لهاتين المناسبتين.وفق للجدول التالي:
أوالً:الندوات 

سيتم تنظيم مجموعة من الندوات بالتعاون مع كليات الحقوق والقانون في جامعات النجاح ،العربية األمريكية ، 
والقدس، حيث سيتم استضافة مجموعة من األكاديميين والخبراء ونشطاء حقوق اإلنسان  

اوال: الندوات
 

   ثانياً : ورش العمل 

   ثالثاً : اإلعالم 
المركز ،حيث سيتم  الذي ينتجه  التلفزيوني «قضايا وأراء»  البرنامج   سيتم عقد حلقتين تلفزيونيتين وضمن 

استضافة مجموعة من األكاديميين والخبراء ونشطاء حقوق اإلنسان 

 

 رابعاً : المنشورات
 * سيتم العمل على إصدار بوستر حول المناسبة 

  في حالة وجود أسئلة الرجاء االتصال على هاتف رقم ٠٢٢٩٨٥٢٥٤ ،فاكس، ٠٢٢٩٨٥٢٥٥ ،جوال ٠٥٩٩٥٢٥٠٩٤ 
info@shams-pal.org            أو         c_shams@hotmail.com   

   http://www.shams-pal.org  

اعالن طرح عطاء بالظرف المختوم للمرة الثانية
تعلن بلدية اريحا عن طرح العطاء المذكور ادناه بالظرف المختوم وهوك

رقم العطاء: ب أ/٢٠١٠/٢٤
اسم العطاء: شراء قطع غيار لعدادات ري (هيدروميتر)

قيمة كفالة دخول العطاء: ٥٪
ثمن نسخة العطاء: ١٠٠ شيقل

ّآخر موعد لتسليم العطاء: ٢٠١٠/١٢/٨
بالمشاركة في  المتخصصة والراغبة  التجارية  المحالت والشركات  فعلى 
العطاء المبين اعاله مراجعة قسم المشتريات والعطاءات في مبنى بلدية 

اريحا للحصول على نسخة من العطاء ضمن الشروط التالية:
١- اخر موعد لبيع نسخ العطاء يوم االثنين الموافق ٢٠١٠/١٢/٦

٢- تودع العروض في صندوق البلدية قبل الساعة الحادية عشرة ظهرا من 
يوم االربعاء الموافق ٢٠١٠/١٢/٨.

٣- يرفق مع العرض كفالة بنكية او شيك بنكي مصدق بالقيمة المبينة 
اعاله.

٤- اجور االعالن بالصحف على من يرسو عليه العطاء.
٥- يستبعد اي عرض غير مكتمل الشروط.

او   ٢٣٢٢٤١٧ البلدية رقم  االتصال علـى هاتف  ٦- لالستفسار يرجى 
٢٣٢٢٤١٨ قسم المشتريات والعطاءات.

رئيس بلدية اريحا
المحامي حسن صالح 

اعالن طرح عطاءات للمرة الثانية
تعلن بلدية اريحا عن طرح عطاءات بالمزاد العلني للمرة الثانية لضمانة امالك البلدية المذكورة ادناه فعلى الراغبين 
بالمشاركة في هذه العطاءات الحصول على صحيفة الشروط من الدائرة المالية/قسم الضمانات واالمالك المؤجرة 

حيث ان طرح العطاءات سيكون في بلدية اريحا حسب الجدول التالي:

رئيس بلدية اريحا
المحامي حسن صالح 

موفق مطرسؤال عالماشي

 مسارات لتعزيز الخيارات 
والبدائل الفلسطينية 

اوال، مقاومة شعبية سلمية «غاندية»، حركة جماهيرية  الصمود   
والقانون،  النظام  اجتماعي، سيادة  منظمة، نظام تكافل وتضامن 
اجهزة أمن ضابطة وأمينة على انفاذ القرار السياسي، اقناع المجتمع 
الدولي أن االحتالل يعطل بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، تقديم 
القرار ١٨١ األممي على قرارات الشرعية الدولية واشهاره كحق بوجه 

شرط االعتراف بيهودية اسرائيل. 
هذا أهم ما يجب توفيره بالتوازي مع الخيارات الفلسطينية التي اعلنتها 
القيادة الفلسطينية اذا ما استمرت حكومة اسرائيل الحالية بتعطيل 
المسار التفاوضي وزرع المستوطنات كألغام على درب مسيرة السالم 
الدموية  الصراعات  لحقبة من  نهاية  الدولي  المجتمع  ارادها  التي 

المسلحة في المنطقة.
مهمات تنظيمية على عاتق القوى الوطنية المناضلة ال بد منها لدعم 

الخيارات على كافة الصعد منها اوال الداخلية:
اعادة بناء تنظيم الحركة الوطنية وتثقيف قواعدها بقوانين وقواعد 
ومسلكيات الحركة الشعبية بين الجماهير بشقيها السري والعلني، 
وتعزيزه بأسباب الصمود والمواجهة على قاعدة القرارالمركزي تعبويا، 

فكريا، ثقافيا ومعرفيا وامنيا.
ثانيا: قرارات مركزية سياسية وتنظيمية واعالمية واضحة المقاصد 
واألهداف، تكون المرجعية لمقياس االلتزام والمخالفة.وتشكيل لجان 
العادية،  األحوال  اليومية في  الجماهيرية  الحركة  بتقييم  مختصة 
كما في حاالت المواجهة الشعبية السلمية. تقدم توصياتها مدعومة 

بالمعلومات والبيانات. 
ثالثا: تشكيل مستوى قيادي ميداني معروف للجمهور يتألف من القوى 
بالقرارات  الفلسطينية، ملتزم حرفيا  التحرير  الوطنية في منظمة 
المركزية الصادرة عن قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، ينفذ ويراقب 
ويقيم الحركة اليومية للجماهير، ويقدم مقترحات قابلة للتنفيذ تفيد 
بدعم صمود المواطنين في شتى مجاالت الحياة.عقد ورشات عمل مع 
اليومية للمواطنين مثل  المؤثرين في الدورة االقتصادية والحياتية 
اصحاب رؤوس األموال والبنوك والغرفة التجارية والصحة والتعليم 
والبلديات، والزراعة وغيرها لبحث األدوار المنوطة بكل قطاع لتوفير 

مقومات الصمود.
على صعيد حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية: اعادة النظر بجدول 
المدنيين والعسكريين، واعداد  الوطنية  السلطة  الرواتب لموظفي 
جدول طوارىء، يمكن جميع العاملين اصال والمواطنين ( حاالت ) من 
اسباب الصمود والمعيشة الكريمة ولتوفير متطلبات مرحلة قد تتقلص 
فيها المنح والمساعدات الدولية، وخلق بدائل صناعية وزراعية تمكننا 
من االستغناء عن المنتوج االسرائيلي. وتوفير احتياطي استراتيجي 

لمواجهة اشكال حصار محتملة.
العربية  الحكومات  العالقات مع  العربية تمتين  الساحة   رابعا: على 
والقومية، وتنسيق  الوطنية  العربية  واألحــزاب  الحاكمة  واألحــزاب 
المواقف في المحافل الدولية، وتشكيل لجنة وطنية فلسطينية تنسق 
مع األحزاب والقوى العربية تعيد احياء تنشيط الشارع العربي بالقضية 
الفلسطينية، وتحريكه بفعاليات سلمية حضارية تعبيرية، جماهيرية 
ثقافية، فنية، اعالمية، وندوات ومؤتمرات حقوقية مشتركة عربية 

ودولية. وابقاء فلسطين في الحدث اليومي العربي.
خامسا: على الساحة الدولية:تمتين العالقات مع الحكومات األجنبية 
الصانعة  الكبرى  الدول  المدني، في  المجتمع  واألحــزاب ومنظمات 
السفارات  كادر  ومهارات  بكفاءات  النظر  الدولية.واعادة  للقرارات 
التجربة  ذوي  وتمكين  والعربية،  األجنبية  الدول  في  الفلسطينية 
الفكري  التواصل  والدولية من موقع  العربية  العالقات  والخبرة في 

والثقافي والسياسي.
القانونية  الحقوق  قاعدة  المرتكز على  الخارجي  االعالم  وتنشيط 
المشروعة للشعب الفلسطيني ونضاله المشروع ضد االحتالل من اجل 
الحرية واالستقالل.وتفعيل الجاليات الفلسطينية والعربية واليهودية 
المؤيدة ونخب المثقفين المهاجرين والمقيمين وتخصيص موازنات 
دعم لبرامج حراك ثقافي واعالمي وسياسي تحت اشراف لجنة وطنية 
مختصة تشكلها رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. 

الرئيس لوكالة «وام»: تجربة اإلمارات مفخرة عربية 
أبو ظبي - وفا- قال الرئيس محمود عباس، «إن تجربة دولة 
اإلمارات العربية المتحدة تمثل مفخرة عربية من حيث كونها 

صيغة للدولة العصرية المستقرة».
أنباء اإلمارات «وام»  الرئيس في تصريح  لوكالة  وأضاف 
العربية  اإلمــارات  لدولة   ٣٩ الـ  الوطني  اليوم  لمناسبة 
المتحدة نشر امس، أن دولة اإلمارات لم تتخل عن دعم 
أية مرحلة وظلت سياستها منيعة في وجه  فلسطين في 

محاوالت زعزعة أركان الكيانية الفلسطينية.
وتابع «أن تجربة اإلمارات تمثل مفخرة عربية من حيث هي 
صيغة للدولة العصرية المستقرة التي لم تدع أمرا أو شيئا 
يعزز وحدة شعبها ومكوناتها إال واعتمدته ضمن سياسة 
بالتنمية  وتدفع  االجتماعي  الوئام  تعمق  راشدة  داخلية 
والتطور إلى األمام وذلك بالتوازي مع سياسة عربية ودولية 
كبيرا في  احتراما  وأكسبتها  الدولة صدقية  لهذه  أعطت 

المجتمع الدولي».
النهضة  اإلمــارات وعلى صعيد  أن دولة  الرئيس  وأوضح 
الشاملة في كل القطاعات باتت نموذجا حقيقيا ال ينكره 
أحد حيث يشمل قطاعات الحياة كافة عمرانا وثقافة وتعليما 

ومغالبة للصحراء واستصالح األرض وعلى مستوى البنية 
التحتية التي تضاهي مثيالتها في أكثر الدول تقدما.

وقال الرئيس «رحم اهللا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
الذي اتجه بذكائه إلى االستثمار في اإلنسان وترك وراءه 
أعز الثروات وأهمها..لقد فتحت الدولة الفتية اآلفاق ألبناء 
اإلمارات الذين انتقلوا في سرعة قياسية من نمط الحياة 
اإلنسان  فيها  احتفظ  إلى حياة عصرية  الشاقة  البسيطة 
بالروح العربية األصيلة». وتوجه الرئيس إلى القيادة في 
اإلمارات  للرئيس وإلى حكام  اإلمارات رئيسا ونائبا  دولة 
وإلى أبناء المغفور له الشيخ زايد بالتهنئة لمناسبة اليوم 
التي بدأت واعدة  الدولة  لقيام  والثالثين  التاسع  الوطني 

وفتية وظلت واعدة فتية ومتنامية. 
وأضاف «نستذكر في هذه المناسبة الرجال العظام الذين 
بالدولة  النهوض  على  آراؤهم  وتوافقت  قلوبهم  تآلفت 
وحماية استقرارها وتعزيز نمائها االجتماعي ودفع عجلة 
التنمية فيها نستذكر المغفور له الشيخ زايد الذي كان من 
بين مآثره الكثيرة انفتاحه على أمته ووقوفه إلى جانبها..

بأمته مرهفا  زايد  الشيخ  المؤسس  الراحل  كان إحساس 

الغرس  كان  التاريخ،  الكبار في  بالزعماء  ويليق  وأصيال 
صادقا وصحيا لذا فان الحصاد كبير فها هي دولة اإلمارات 
فهنيئا  األمم  بين  تتخذ مكانة مرموقة  المتحدة  العربية 
لشعب ودولة اإلمارات الشقيقة في ذكرى تأسيس الدولة». 
وحول العالقات اإلماراتية الفلسطينية أكد الرئيس عباس، 
أن عالقة دولة اإلمارات العربية المتحدة بفلسطين باتت 
مثاال للعالقة الصحية على الصعيد العربي فلم تتخل دولة 
اإلمارات عن دعم فلسطين في أية مرحلة وظلت سياستها 
منيعة في وجه محاوالت زعزعة أركان الكيانية الفلسطينية 
إذ ساندت منذ قيامها منظمة التحرير الفلسطينية في كل 
المراحل وساندت السلطة الوطنية الفلسطينية منذ قيامها.

دولة  ان  مبالغة  بدون  القول  استطيع  الرئيس..  وأردف 
اإلمارات شاركت معنا في كل المواجهات وظلت جزءا أصيال 
التحديات فعالقتنا مع دولة اإلمارات  مساندا في مواجهة 
بالثقة  مفعمون  «نحن  ومثالية  عميقة  المتحدة  العربية 
آل نهيان  زايد  الشيخ خليفة بن  السمو  والتقدير لصاحب 

رئيس الدولة حفظه اهللا وإخوانه حكام اإلمارات».
وحول الدور الذي تقوم به دولة اإلمارات في دعم الشعب 

الذي  الدور  أن  الرئيس عباس  الفلسطيني وصموده..أكد 
الفلسطيني  الشعب  دعم  في  ــارات  اإلم دولــة  به  تقوم 
ومساندة كفاحه العادل من أجل الحرية واالستقالل يتجاوز 
المستوى المعنوي، إذ تترافق المواقف السياسية الواضحة 
اإلمــارات عن تقديم  المادي فلم تتخلف دولة  العون  مع 
المؤسسات  ذلك  على  ويشهد  أشكاله  بمختلف  الدعم 
اسم  وتحمل  المقامة في فلسطين  والمشاريع  المتعددة 
اإلمارات العربية المتحدة. وأوضح الرئيس أن قيادة دولة 
اإلمارات شديدة التمسك بمواقفها الداعمة لقضية الشعب 
أرسى  الذي  السلف  نهج  الخلف على  ويسير  الفلسطيني 
أوجه  تتعدد  الحقيقة  وفي  فلسطين  مع  العالقة  هذه 
الدعم إذ احتضنت دولة اإلمارات الكوادر الفلسطينية منذ 
الخمسينيات وعاش الفلسطينيون في اإلمارات حياة مستقرة 
الرئيس عباس في  الدولة واخلصوا لها. وتوجه  في كنف 
ختام تصريحه، بالشكر والتقدير للمواقف األخوية النبيلة 
لدولة اإلمارات داعيا اهللا أن تتحقق بفضل دعم األشقاء 
إنهاء االحتالل اإلسرائيلي وقيام  ومؤازرتهم أهدافنا في 

دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. 

فتح: لم تفاجئنا وثائق ويكيليكس ومساعي
 حماس لالعتراف بإسرائيل صدمة لقواعدها

رام اهللا - الحياة الجديدة- أكدت حركة فتح أن حماس 
المناسبة  األجــواء  لتهيئة  تسعى  كانت  التي  هي 
حماس  من  تطلب  لم  وأنها  بإسرائيل،  لالعتراف 
االعتراف بإسرائيل كما ادعت لتبرير رفضها التوقيع 

على وثيقة المصالحة بالقاهرة.
ولفت المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي 
في تصريح صدر عن مفوضة اإلعالم والثقافة بأن 
معلومات  مصداقية  أكدت  قد  ويكيليكس  وثائق 
الحركة بشأن مساعي حماس لالعتراف بإسرائيل 
وإرسال إشارات التطمين لحكومة االحتالل واإلدارة 

األميركية عبر وسطاء عرب وأجانب. 
إلى  الخالفات بين قيادات حماس  القواسمي  وعزا 
االعتراف  قضية  حــول  وجوهرية  حــادة  خالفات 
بإسرائيل والتوصل التفاق معها، فقال:»أن الخالفات 

ليست على  وغزة  قيادات حماس في دمشق  بين 
الفلسطينية وحسب بل على ملف  المصالحة  ملف 
االعتراف بإسرائيل وتوقيع اتفاق أمني معها، األمر 

الذي كشفته وأكدته وثائق ويكيليكس.
وأضاف القواسمي:» أن حركة فتح لم تتفاجأ بهذه 
والعملية  الفعلية  حماس  محاوالت  فكل  الوثائق، 
الوثائق ستكون  لكن هذه  الحركة،  لدى  معلومة 
الذين  وكوادرها  حماس  لقواعد  الصدمة  بمثابة 
خداع  لعملية  الماضية  السنين  طــوال  أخضعوا 
مبرمجة. وأشار القواسمي إلى علم حماس المسبق 
بهجوم الرصاص المصبوب وإصرارها على استدراج 
فئوية   » أهــداف  لتحقيق  غزة  قطاع  على  الحرب 
الفلسطينيين  الضحايا  آالف  « على حساب  خاصة 
في غزة، وهذا ما أكده مشعل في حديثه لصحفي 

فرنسي عشية الحرب على غزة، إذ راهن على أشالء 
الضحايا الفلسطينيين من الشيوخ والعجائز واألطفال 
لتغيير مجرى الحرب. وعدم االستماع لنصائح القيادة 
الفلسطينية حول ضرورة تجنيب شعبنا ويالت حرب 

على غزة آنذاك.
وأكد القواسمي أن الحركة تعتمد في قراءتها على 
المعلومات الخاصة وتحليالتها الموضوعية لمواقف 
قيادات حماس من مختلف القضايا الوطنية، وتعتنق 
الفلسطينية،  مبدأ الصدق والصراحة مع الجماهير 
وأضاف:» أن وثائق ويكيليكس تثبت اليوم لمن شكك 
بمصداقية مواقف حركة فتح أن حماس في الباطن 
غير حماس في وسائل اإلعالم، فوثائق ويكيليكس 
المعلن بات برنامج  المقاومة  قد أكدت أن برنامج 

مساومة على مكانة وحصة على الطاولة. 

 عريقات يلتقي باريحا مدير عام وزارة 
الخارجية السويدية وعددا من الدبلوماسيين

أريحا – الحياة الجديدة- التقى الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة المركزية 
لحركة «فتح» ورئيس الوفد الفلسطيني المفاوض، مدير عام وزارة الخارجية 
السويدي روبرت رايدبرج يرافقه القنصل السويدي العام، والقنصل الفرنسي 
العام فريدريك ديساجنيوس، وممثل النرويج لدى السلطة تور ونسالند، وأعضاء 

مجلس النواب الفرنسي فرنسوا االمي، ويكر ماثيوس، كل على حده.
الحكومة اإلسرائيلية  بإلزام  الدولي  المجتمع  وشدد عريقات على وجوب قيام 
بوقف نشاطاتها االستيطانية وممارسات فرض الحقائق على األرض وخاصة فيما 
يتعلق بالقدس وما حولها. وقال: « انه في حال استمرت إسرائيل في نشاطاتها 
االستيطانية، فإنه على المجتمع الدولي تحميل الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية 
الكاملة النهيار عملية السالم. وتساءل عريقات ما الذي يمنع اإلدارة االميركية 
وباقي دول العالم التي لم تعترف بفلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 
١٩٦٧ وبعاصمتها القدس الشرقية القيام بذلك؟ فخارطة الطريق نصت على أن 
هدف عملية السالم يتمثل بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي الذي بدأ عام ١٩٦٧, وصدر 
بيان أنابوليس مبدأ إقامة دولة فلسطين لتعيش بأمن وسالم إلى جانب دولة 
إسرائيل. وثمن عريقات ما تقدمه دول االتحاد األوروبي والنرويج من مساعدات 

للشعب الفلسطيني في كافة المجاالت.

 شعث يطلع وزير الخارجية النمساوي 
على التطورات السياسية الفلسطينية

المركزية لحركة فتح مفوض  اللجنة  اجتمع عضو   - الجديدة  الحياة  رام اهللا- 
الخارجية  , مع مايكل سبينغليدر وزير  , امس  الدولية د.نبيل شعث  العالقات 
النمساوي. وبحث شعث مع الوزير خالل االجتماع الذي عقد في مقر وزارة الخارجية 
النمساوي , التطورات السياسية الفلسطينية والعالقات الثنائية , مطالبا بدعم 
النمسا للموقف الفلسطيني في ملف المفاوضات وضرورة تجميد االستيطان ورفع 
الحصار المفروض على قطاع غزة ,ودعم المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني 
بالحرية واالستقالل. واشاد شعث بالمواقف السياسية النمساوية المساندة للقضية 
السابق  المستشار  الثنائية منذ عهد  التاريخية  العالقات  مثمنا   , الفلسطينية 
كرايسكي , مشددا على اهمية تطوير وتعزيز العالقات بين الجانبين , وضرورة 
رفع مستوي التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني , حيث وعد وزير خارجية النمسا 
القى شعث محاضرة سياسية  القيام باجراءات تحقق هذا المطلب. كما  بدوره 
في معهد كرايسكي تناول فيها االوضاع السياسية والموقف الفلسطيني والدور 

المطلوب اوروبيا الحالل السالم العادل والشامل في المنطقة. 
وكان شعث بحث مساء امس االول العالقات الثنائية الحزبية مع الحزب االشتراكي 
النمساوي وسبل دعمها وتطويرها , وذلك خالل لقائه قادة ومسؤولي الحزب في 

مقر البرلمان النمساوي.

المالكي يطلع عدة مسؤولين اجانب
 على آخر التطورات ويلتقي رئيس وكالة وفا

رام اهللا- الحياة الجديدة-  أطلع وزير 
رياض  الدكتور  الخارجية  الشؤون 
الــوزارة بمدينة  المالكي امس بمقر 
األوسط  الشرق  دائرة  رام اهللا مدير 
وشمال افريقيا في الخارجية السويدية 
التطورات  آخــر  ريــدبــرغ على  ــر  روب
السياسية وخصوصا فيما يتعلق بتعثر 
نتيجة  المفاوضات  استئناف  إمكانية 
الحكومة  التعنت اإلسرائيلي ورفض 
 ، ن ستيطا ال ا تجميد  ئيلية  ا سر إل ا
ضرورة  على  المالكي  الوزير  وأكــد 
تدخل المجتمع الدولي بالضغط على 
قــرارات  باحترام  وإلزامها  إسرائيل 
الشرعية الدولية والتجاوب مع المجتمع 
الدولي والجهود المبذولة للعودة غالى 

المفاوضات.
وبحث الجانبان سبل تطوير العالقات 
وعبر  المجاالت،  مختلف  في  الثنائية 
السالم  إحالل  في  أمله  عن  الضيف 
السويد  أن  على  وأكد  المنطقة  في 
الفلسطيني  السياسي  الموقف  تدعم 
ة  عد لمسا ا يم  تقد فــي  ستستمر  و

للسلطة الوطنية الفلسطينية، وأعرب 
عن أمله في تطوير العالقات السويدية 
جية  ر لخا ا ذ  ــا ــخ ت ا و  ، لفلسطينية ا
السويدية قرارا برفع مستوى التمثيل 
كما  لديها.  الفلسطيني  الدبلوماسي 
استقبل الدكتور في وقت الحق امس، 
الخارجية في  الشؤون  وفدا من لجنة 
البرلمان األستوني، حيث أوضح لهم 
مخاطر تصاعد العنصرية في السياسة 
العرب  المواطنين  تجاه  اإلسرائيلية 
المحتلة،  األراضــي  وفي  الداخل  في 

العنصرية  القوانين  إلى جملة  مشيرا 
الفترة  فــي  الكنيست  اقــرهــا  التي 
المالكي  الدكتور  وطالب  األخــيــرة، 
بالخروج عن صمته  الدولي  المجتمع 
إزاء ما يجري من ممارسات إسرائيلية 
مسؤولية  الــى  أشــار  كما  عنصرية، 
الجهود  الجانب اإلسرائيلي في فشل 
من  التفاوضية  العملية  لبدء  الدولية 
خالل إصرارها على استمرار وتكثيف 
نشاطها االستيطاني في كافة األراضي 
المحتلة. وفي وقت الحق التقى المالكي 

في  ووضعهم  فرنسيا  برلمانيا  وفدا 
والعقبات  السياسية  التطورات  صورة 
والممارسات  إسرائيل  تضعها  التي 
لتقويض  بها  تقوم  التي  الممنهجة 
أي فرصة متبقية إلحراز أي تقدم في 
العملية السياسية برمتها. وعلى صعيد 
آخر التقى وزير الخارجية برئيس وكالة 
وتبادال  ــا»  «وف الفلسطينية  األنباء 
بين  التعاون  لتعزيز  النظر  وجهات 
وكالة األنباء الرسمية ووزارة الشؤون 

الخارجية.


