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الوحدة ونحن نح ّبذ أن تبقى مرص هي راعية املصالحة بغض النظر عن الحكومة الجديدة هناك
فمرص منذ أيام جامل عبد النارص ترعى القضية الفلسطينية.
س :هل هناك أي اتصاالت بني القيادة الفلسطينية وقيادة قطر بعد حكاية كشف الوثائق؟
ج :حسب علمي مل يحدث أي اتصال والجزيرة تعاملت بروح التحريض ضد القيادة الفلسطينية،
ونحن ال يضرينا كشف الوثائق ،لكن نستغرب كل هذا التحريض ضدنا من جانب قطر ،وبرصاحة
الرئيس أعطى أوامره بعدم فتح أي جبهة ضد قطر ألنه يرى أن األمر ليس يف صالح املوقف العريب
املوحد والجميع التزم وأوقف هجوماً عىل سياسة قطر وجزيرتها.
س :متى يستكمل د .فياض تشكيل حكومته؟ وكم وزيراً لفتح يف التشكيلة الجديدة؟
ج :مل تستكمل فتح واللجنة املركزية تشاوراتهام بشأن األمر ،وأعتقد أنه بعد عودة الرئيس من
الخارج سيكون هناك اجتامع آخر للجنة املركزية لطرح أسامء وقوائم ،وأنا لست متأكداً من
عدد وزارء فتح يف الحكومة القادمة لكن يفرتض أن تشمل قوى وممثلني عن فصائل أو اتجاهات
فصائل منظمة التحرير بشكل أو بآخر ،وأن تكون عبارة عن تآلف وطني وكفاءات مميزة مع
كادر متقدم من حركة فتح .وفياض ميلك عدة أسابيع إن أراد التشاور مع القوى أو يستطيع أن
يقدمها حال استكملت أمامه التشاورات .لكن اللجنة املركزية مثالً مل تقدم أسامء وزراء مرشحني
بعد وأعتقد باقي الفصائل أيضاً.
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ضد مرشوع قرار يدين سياسة “إرسائيل” االستيطانية
(األقواس املسننة يف هذه الوثيقة ،وما بداخلها من إيضاحات ،هي من إعداد
املصدر األصيل)
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لقد قرر الرئيس [األمرييك باراك] أوباما نهاية األسبوع [املايض] فرض الفيتو عىل مرشوع قرار
يدين إرسائيل يف مجلس األمن الدويل .إن إرسائيل تقدر هذا القرار ،كام أننا نظل ملتزمني بدفع عملية
السالم مع جرياننا يف املنطقة وأيضاً مع الفلسطينيني .أعتقد بأن قرار الواليات املتحدة [استخدام
حق الفيتو] يوضح أن الطريق الوحيد لتحقيق السالم مير عرب املفاوضات املبارشة وليس من خالل
إجراءات يف هيئات دولية من شأنها االلتفاف عىل املفاوضات املبارشة.
إن مك ّون األمن سيكون أهم أو أول موضوع يف أي مفاوضات سنجريها علامً بأن هذا املك ّون
نتبي اآلن حقيقة أننا نعيش يف
حيوي بالنسبة لالتفاقات السلمية ،إذ أرى أننا أصبحنا نستطيع أن ّ
منطقة غري مستقرة ،منطقة حيث تحاول إيران استغالل الوضع الناشئ لزيادة نفوذها من خالل
حربيتي عن طريق قناة السويس .إن إرسائيل تنظر بخطورة إىل الخطوة اإليرانية هذه،
سفينتي
نقل
ْ
ْ
حيث تعزز هذه الخطوة شأنها شأن خطوات وتطورات أخرى صحة ما قلته مراراً وتكراراً خالل
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السنوات املاضية مبعنى أن احتياجات إرسائيل األمنية سوف تزداد مام يقتيض متشياً مع ذلك زيادة
ميزانية الدفاع اإلرسائيلية.
ويتعني علينا لغرض التعامل مع املوضوع دفع اقتصادنا وتعزيزه وجعله أكرث استقراراً .وقد
نرشت دائرة اإلحصاء املركزية األسبوع املايض معطيات أظهرت أن الربع األخري [من العام املنرصم
 ]2010شهد منواً حاداً لالقتصاد اإلرسائييل .إننا نرحب بالطبع بهذه املعطيات لكننا ندرك أن إنجاز أو
مواصلة هذه السياسة يستلزم الحفاظ عىل إطار امليزانية [العامة] أي انتهاج نهج املسؤولية دون أي
تجاوزات .و ُيع ّد هذا األمر أحد مقومات القوة االقتصادية اإلرسائيلية.
أطرح اليوم عىل مجلس الوزراء اقرتاحاً مشرتكاً مع
وبالتايل سنقوم بهذا اإلجراء تحديداً اليوم ،إذ ُ
وزير املالية —جرى تنسيقه أيضاً مع وزراء آخرين— ينص عىل خفض  %10من كلفة املواصالت
العامة .وميثل هذا اإلجراء هدفاً اجتامعياً من املقام األول ،إذ َمن يستخدم املواصالت العامة يا
ترى؟ ليس األشخاص املنتمني إىل الفئة العرشية األعىل [اقتصادياً] بل أولئك الذين ال تقع [السيارات
الخاصة] يف متناول أيديهم أو الذين يريدون أو يستطيعون استخدام الحافالت والقطارات ،علامً بأنه
توجد رشيحة كاملة من أبناء الطبقة الوسطى تستطيع تجنب االختناقات [عىل الطرقات] ودخول
املدن [بسهولة من خالل ركوب املواصالت العامة] ،مام يجعلنا معنيني بتشجيع هذا التوجه.
كام أننا نرغب يف صيانة جودة الهواء والتقليل من تلويث البيئة .لذا ميثل هذا اإلجراء خطوة
يصب يف مصلحة دولة إرسائيل .وبالتايل نخفض اليوم
اجتامعية تسهم يف حامية البيئة أيضاً مام ّ
أسعار املواصالت العامة بنسبة  %10لكن من أين نغطي كلفة هذا القرار عىل اعتبار أننا نتقيد
بإطار امليزانية؟ سنغطيها من خالل تقليص بعض امليزانيات األخرى لكننا لن نخفض ميزانيات وزارات
الرتبية والتعليم والرفاه والدفاع ،ذلك ألنه يجب علينا يف الفرتة الراهنة االلتزام بسلم أولوياتنا
الذي يتمثل بعدم خفض [ميزانيات] الوزارات املشار إليها .وهكذا أعتقد بأننا ننتهج نهج املسؤولية
والعقالنية سواء سياسياً أو أمنياً أو اقتصادياً أو اجتامعياً.
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تدين األمم املتحدة عمليات الهدم التي استهدفت الخيام السكنية املؤقتة التي نصبت إليواء
العائالت من ظروف الطقس يف خربة طانا ،يف ثاين حادث من نوعه يتعرض له هذا املج ّمع خالل
شهر واحد.
خربة طانا هي مج ّمع سكني يبلغ عدد سكانه ما يقرب من  250شخصاً وتقع يف املنطقة (ج)
التي ُتسيطر عليها إرسائيل ،شامل الضفة الغربية بالقرب من مدينة نابلس .يعيش سكان املج ّمع
الذين يقطنون يف هذه املنطقة منذ عقود ،يف مساكن بسيطة (مبا فيها ،الخيام ،ومباين الصفيح،
والكهوف القدمية) ويعتاشون من العمل يف الرعي والزراعةّ .إن عمليات الهدم التي تستهدف هذه
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