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اعــــــــــــــــــالن
يعلن بيت الزهراء لليتيمات التابع جلمعية اصدقاء

 دار االيتام االسالمية عن فتح باب التسجيل
 للفتيات اليتيمات من سن 5 سنوات فما فوق

وذلك في مقر اجلمعية الكائن في العيزرية - راس البستان 
امل��أوى  لليتيمات  اجلمعية  تقدم  حيث   ... احل���اووز  بجانب 

واملأكل وامللبس والتعليم مجانًا

ابتداًء من 2009/5/20 حتى 2009/6/20
مصطحبني معهم الوثائق التالية: 

 1 - شهاة امليالد 2- الشهادة املدرسية  3- صورتني شمسيتني
 4- شهادة الوفاة ألحد الوالدين

5 - تقرير اجتماعي من هيئة رسمية مثل الشؤون االجتماعية او املختار

لالستفسار االتصال على تلفون:

 2794667 من الساعة 9- 2  بعد الظهر

5/18 )9( - م

شكر وتقدير
يتقدمون  واملهجر  ب��الط��ة   مخيم  ف��ي  حشاش  آل  ب��الط��ة-  مخيم  نابلس- 
سعادة  جمال  واملختار  صايل  هاني  أبو  للعم  امتنانهم  وعظيم  شكرهم  بجزيل 
»أبو سليم« والدكتور وليد القرة مدير عام املستشفى اإلجنيلي والدكتور حسام 
اجلوهري مدير عام املستشفى الوطني والسادة مجلس قروي كفر قليل احلاج 
والسادة جلنة إصالح مخيم بالطة  القني ويسري منصور وسمير صايل  زاهي 
الشكر  كل  جميعا  منا  لكم  احل��ق  إحقاق  في  والعادلة  املشرفة  ملواقفهم  وذل��ك 

والتقدير وأدامكم الله ذخرا للوطن واملواطن.
والله ولي التوفيق.

آل حشاش

ز5/19)29(

تقدمي خدمات استشارية وقانونية
عن  للتنمية  الفلسطينية  العاملة  ة  املرأ جمعية  تعلن 
إطالقها خدمة االستشارات القانونية للنساء في مدينتي 
جنني وطولكرم، حيث يستقبل زيارتكن ملقري اجلمعية في 
املدينتني، ومكاملاتكن الهاتفية، محاميات مؤهالت ومختصات 

في مختلف املجاالت.

اجلمعية  محاميات  تقوم  سوف  الضرورة،  حال  في  مالحظة:   **
بالترافع عن قضايا النساء لدى احملاكم.

لالستفسار واالستفادة من اخلدمة الرجاء االتصال باألرقام التالية:

رقم هاتف جنني: 0597181423
رقم هاتف طولكرم: 0599674467

The Palestinian Working Woman Society For Development

جمعيـــــة املــــرأة العاملـــــة الفلســـــطينية للتنميــــة

ز5/19)6(

رد على التوضيح  الصادر عن سلطة  املياه  الفلسطينية
بشان دائرة مياه  الضفة الغربية

نحن موظفو دائرة  مياه الضفة الغربية / املكتب الرئيسي نستغرب ونستهجن ما نشر  باسم 
2009/5/14 بقصد التشهير    سلطة  املياه الفلسطينية بجريدة القدس  يوم اخلميس 
واالساءة الشخصية  بحق مدير دائرة مياه  الضفة الغربية  املهندس زيدان الهريني  وبحق 
جميع املوظفني  العاملني في هذه  الدائرة، وبناء  على ما ورد  في التوضيح الصادر  عن 

سلطة املياه  الفلسطينية  من معلومات  عارية عن الصحة نود توضيح ما يلي :-
•ان  دائرة مياه الضفة الغربية هي دائرة  فنية خدماتية   ومن طبيعة عملها  هي   	
خدمة املواطن الفلسطيني  ومنذ عهد االردن  ولغاية االن  وهي حلقة الوصل 

ما بني شركة ميكروت للمياه  وسلطة املياه الفلسطينية .
نقل   يتم  لم  التي  التي   الوحيدة  الدائرة  هي  الغربية   الضفة  مياه  دائرة  •ان  	
صالحياتها ) اآلبار + املوظفني(  الى السلطة الوطنية الفلسطينية اسوة بالدوائر 
االخرى والتي مت نقلها  وفقا التفاقيات اوسلو  وذلك الهمية وحساسية موضوع 

املياه  والمور سياسية تتعلق  مبفاوضات  احلل النهائي.
• ان مطلب موظفي دائرة  مياه الضفة الغربية  ومنذ قدوم  سلطتنا  الوطنية  	
الفلسطينية   الوطنية   السلطة  الى كادر  الفلسطينية  ولغاية  االن  هو نقلنا 
وذلك بالطرق  القانونية  الرسمية  التي حتفظ   لنا حقوقنا  الوظيفية  وحسب 

املراسالت   الرسمية املوثقة  الى اجلهات املعنية.
•ليس من صالحيات سلطة املياه الفلسطينية  تعيني او اقالة  او توقيف اي موظف  	

من موظفي دائرة  مياه الضفة الغربية.
•يؤكد جميع موظفي  دائرة مياه الضفة  الغربية  بأن املهندس  زيدان الهريني   	
املعني من قبل  سلطة  املدعو خليل  غبيش  للدائرة وليس  الرسمي  املدير   هو 
لكونه  الغربية   الضفة  مياه  دائرة   مدير  بأعمال   القائم  الفلسطينية   املياه 
موظف عقود  وغير تابع  للدائرة وعليه ومن منطلق املسؤولية واحلرص  على 
املصلحة الوطنيةالعليا  واملتمثلة في خدمة ابناء  شعبنا   الفلسطيني  من خالل  
مجالسه البلدية والقروية  والتجمعات السكانية نؤكد على استمرار  عملنا  
في تقدمي  جميع اخلدمات  املتعلقة  بقطاع  املياه في ظل  سلطتنا الوطنية 
والقيادة  الله   حفظه  مازن  ابو  االخ  الرئيس  فخامة  وبقيادة  الفلسطينية  

الفلسطينية  الرشيدة.
ز5/19)2(التواقيع محفوظة

شجب واستنكار
نحن اهالي الطلبة املغدورين في مدرسة دير دبوان الثانوية علي 
عمر ابو عبدو وجاسر عبد اجلواد عيسى ضيف الله ورايق ساكب 
االعتداء  بشدة  يستنكرون  القادر  عبد  احمد  ومصطفى  عمر 
عليه  اقدمت  والذي  املدرسة  حرم  داخل  حصل  الذي  اآلثم 
مجموعة من شباب دير دبوان مسلحني بالهراوات واالالت احلادة 
واجلنازير خالل مغادرة الطالب للمدرسة يوم االحد 2009/5/17 
والذي نتج عنه اصابة خمسة من طلبة املدرسة بجروح ورضوض 
اجلزء  على  الضربات  معظم  كانت  حيث  خطيرة  ومنها  وكسور 
العلوي من اجلسم وخاصة منطقة الرأس وان دل هذا على شيء 
القانون  عن  اخلارجة  املجموعة  هذه  بربرية  على  يدل  فإمنا 
االجهزة  نناشد  املغدورين  الطلبة  اهالي  ونحن  الوطني  والصف 
الفاعلني  على  القبض  في  االسراع  ضرورة  املسؤولة  االمنية 
في  سلبية  ظواهر  هكذا  تستفحل  ال  حتى  للعدالة  وتقدميهم 
املجتمع ومن اجل تأكيد سلطة العدالة ونزاهة القانون في ظروف 

احوج ما نكون بها لالمن واالمان للجميع.
التوقيع
اهالي الطلبة املغدورين
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اعالن توظيف
تعلن شركة الرضاء االمثل فرع اخلليل  عن حاجتها الى :

مندوبني للعمل لديها في محافظتي اخلليل وبيت حلم
حسب الشروط التالية:

•ان يكون حاصاًل على شهادة دبلوم او جامعي 	
• ان يكون العمر  ما بني 22 - 45	

•التمتع بالثقة بالنفس والقدرة على القيادة 	
•العمل ضمن فريق واحد 	

•امكانية الدوام اجلزئي 	
•ان يكون لديه سيارة 	

•يستطيع العمل في الفترة املسائية 	

على من تتوفر لديه الكفاءة ، االتصال لتحديد موعد ما بني الساعة 
العاشرة صباحًا وحتى الرابعة بعد الظهر.

لالستفسار ، الرجاء  االتصال على :

هاتف الشركة رقم : 2293338/7

إعالن
يع������ل����ن

 الدكتور  عرفات سرحان 
عن استقبال املراجعني الكرام 

وذلك في عيادته بعد عودته من املؤمتر الطبي في 
زراعة االسنان في الواليات املتحدة 

للمراجعة ، الرجاء االتصال على :

تلفون رقم : 2989520
ز5/19)17(

تهنئة
أث��ن��اء زي���ارت���ه ل���أراض���ي امل��ق��دس��ة، ذك���ر ق��داس��ت��ه ال��ب��اب��ا بندكتوس 
املميزة«،  حلم  بيت  جامعة  ب��اجن��ازات  أشيد  ان  »اري��د  عشر  السادس 
عن  حلم  بيت  جامعة  وادارة  امناء  مجلس  يعرب  املناسبة  ه��ذه  وف��ي 
امتنانهم جلميع كل من يجعل عمل جامعة بيت حلم مميزا وممكنا، 
وخريجيها  وطلبتها  وموظفيها  بأساتذتها  حلم  بيت  جامعة  تفتخر 
فلسطني!  ملستقبل  األمل  انتم  الفلسطيني،  للمجتمع  ومبساهمتهم 
شكرا لغبطة البطريرك فؤاد طوال ونيافة رئيس االساقفة انطونيو 
فرانكو القاصد الرسولي الذين جعلوا زيارة قداسته ناجحة ومشعجة 

لنا جميعا، مبروك وشكرا!!

During the visit of Pope Benedict XVI he said "I wish to make special 

mention of the outstanding achievements of Bethlehem University".

The Board of Trustees and the Administration of Bethlehem University 

express gratitude to all who make the outstanding achievements of Beth-

lehem University possible. The University is proud of the contributions 

that its faculty, staff, students, and graduates make to the Palestinian so-

ciety. You are the hope for the future of Palestine! Thank you H.B. Fuad 

Twal and H. E. Antonio Franco for making this visit of His Holiness so 

successful and encouraging for us. all. Congratulation and thank you!.

 BETHLEHEM UNIVERSITY

جامعة بيت حلم
 Office of Public Relations

مكتب العالقات العامة

عــبــــــــــــــده وخــصـــــــــــــــــاونــة
ـــــــســـــــفـــــــر وال لـــــــلـــــــســـــــيـــــــاحـــــــة   

باالضافة الى كل هذا رحالتنا الى:
انطاليا وبدروم )كل يوم أحد وخميس من كل اسبوع(

 تونس + املغرب + الهند + ايالت + طبريا  + تايالند )وبأرخص االسعار(
مع توفير تذاكر الى جميع دول العالم العربي 

كل هذا مع عبده وخصاونة
العنوان : ضاحية البريد : 02-2349816  ،   0505352166 

فاكس: 2344360-02 فرع القدس : عبده تراڤيل 1 بجانب حرس احلدود 
الشيخ جراح - داخل معرض عبده للسيارات - 5402540 

شركة عبده وخصاونة للسياحة والسفر تدعوكم لقضاء 
اجمل الرحالت وبأرخص االسعار

***********************

دمشق ، حمص ، حماه ، الالذقية، حلب
م�������������������واص�������������������الت م����������������ن ع�������������م�������������ان ال���������������������ى ع��������م��������ان 

كل اسبوعني رحلة ، فنادق  4 جنوم وسط البلد + 
سياحة الى جميع املناطق السورية

ســــــوريــــــا
)8 أيام - 7 ليال(

سيالنفور - بيانغ - كواالملبور
سياحة  + طيران + تأشيرة

ماليزيا
)12 يومًا - 10 ليال(

 - جنوم   4 أو  جنوم   5 فنادق 
مواصالت   - شيقة  سياحية  رحالت 
إما بالبر أو بالطائرة من مطار اللد أو 

معبر طابا أو مطار عمان الدولي
)10 أيام - 9 ليال(

القاهرة + شرم الشيخ
كل اسبوع رحلة

فطور   - مباشرة  البحر  على  جن��وم   5 ف��ن��ادق 
وع���ش���اء - م���واص���الت م���ن م��ع��ب��ر ط��اب��ا حلملة 
هوية القدس أو من مطار عمان الدولي حلملة 

اجلوازات االردنية والفلسطينية

شرم الشيخ
)5 أيام - 4 ليال(

رحلة في 6/7

كل اسبوعني رحلة

> اسطنبول + منتجع كالسيس )8 أيام - 7 ليال(
فنادق 5 جنوم + 4 جنوم ، رحالت 

داخلية : جزيرة االميرات + 
مضيق البوسفور + جميع مناطق 

اسطنبول السياحية 

تركيا - اسطنبول 
)8 أيام - 7 ليال(

املكتب على استعداد لعمل تأشيرات دخول الى جمهورية مصر العربية حلملة جواز السفر الفلسطيني واالردني والالسيه باسيه

ز5/9)29(

د. سالم فياض رئيس مجلس الوزراء خالل استقباله وفدًا من رؤساء الكنائس اللوثرية في االردن واالراضي املقدسة.

اكد على ضرورة انهاء االحتالل ... 

رئيس الوزراء يستقبل وفدا 
من رؤساء الكنائس االميركية واالوروبية

د.  ال�����وزراء  رئ��ي��س  استقبل  وف���ا-   - ال��ل��ه  رام 
اللوثري  املطران  ترأسه  وفدًا  امس،  سالم فياض، 
ال��ق��دس د. منيب ي���ون���ان، وض���م ع����ددًا من  ف��ي 
األميركية  املتحدة  الواليات  الكنائس في  رؤساء 

وأوروبا.
وتأتي زيارة الوفد إلى فلسطني ملناسبة احتفال 
الكنيسة بعام اليوبيل في ذكرى مرور 170 عامًا 
على العمل اإلجنيلي اللوثري في األراضي املقدسة، 
و50 عامًا على االعتراف الرسمي مبجمع الكنيسة 

و 30 عامًا على إنشاء املطرانية اللوثرية.
ت��ط��ورات  ال�����وزراء ع��ل��ى  وق���د أطلعهم رئ��ي��س 
وض���رورة  الفلسطينية،  األراض����ي  ف��ي  األوض����اع 
تكثيف اجلهود الدولية إللزام إسرائيل بقرارات 
ال��ش��رع��ي��ة ال��دول��ي��ة ال��ق��اض��ي��ة ب��إن��ه��اء االح��ت��الل 
وح���ل ال��دول��ت��ني، وم���ا يتطلبه ذل���ك م��ن ال��ت��زام 
االستيطانية  األنشطة  بوقف  الكامل  إسرائيل 

واالجتياحات، باإلضافة إلى ضرورة رفع احلصار 
عن شعبنا وخاصة في قطاع غزة.

وشدد فياض على أهمية توفير األمل لشعبنا 
ب��وض��ع ن��ه��اي��ة ل��الح��ت��الل ومم���ارس���ات���ه، وض��م��ان 
وال��ع��دال��ة  واالس���ت���ق���رار  األم����ن  ي��س��وده  مستقبل 
الكنسية  الوفود  ال��وزراء  رئيس  وشكر  واالزده���ار. 

على زيارتها لألراضي الفلسطينية، والتي تشكل 
الشعب  م��ع��ان��اة  ع��ن كثب على  ل��الط��الع  ف��رص��ة 
الفلسطيني، وإصراره على نيل حقوقه الوطنية، 
وفي مقدمتها حقه في احلرية واالستقالل وتقرير 
املصير، وبناء دولته املستقلة على حدود عام 67 

وعاصمتها القدس . 

اعالن نتائج املسابقة الصحفية 
»لنقاوم مرض السكري عبر االعالم«

رام الله - ملراسل »ے« اخلاص-اعلنت شركة نوفو نوردسك novo – nor disk مساء امس 
عن نتائج املسابقة الصحفية »لنقاوم مرض السكري عبر االعالم« التي اعلن عنها في بداية اذار 

املاضي في الصحافة املرئية واملكتوبة وااللكترونية.
وفاز عن الصحافة املرئية الصحفي سامي منير من مدينة نابلس والصحافة املكتوبة فايز ابو 

عون من قطاع غزة وعن الصحافة االلكترونية جيهان عبد الله من مدينة القدس.
يشار الى انه تنافس على هذه اجلائزة 22 صحفيًا من مختلف محافظات الوطن. ومت اختيار 
الفائزين عن طريق جلنة مختصة مكونة من الدكتور رائد العلمي اخصائي الغدد الصماء والسكري 
واالعالمي املذيع محمد الصانوري من هيئة االذاعة والتلفزيون الفلسطينية والصحفي زكي ابو 
احلالوة من صحيفة »ے«. يذكر ان شركة نوفو نوردسك تعد احدى الشركات العاملية الرائدة 
في مكافحة مرض السكري. ومن املقرر ان يشارك الفائزون محليا في املسابقة العاملية حول مرض 

السكري املقامة في فينيا في شهر ايلول القادم.

جنود اإلحتالل يعتدون على طاقم إسعاف 
تابع للهالل األحمر على حاجز الزعيم

0القدس- اعتدى جنود اإلحتالل اإلسرائيلي في حاجز الزعيم، شرقي مدينة القدس، بالضرب على 
طاقم إسعاف تابع جلمعية الهالل األحمر الفلسطيني، أثناء نقله مريضا يعاني من فشل كلوي من مدينة 

أريحا إلى مستشفى املطلع في القدس.
الساعة 09:45  املذكور  إلى احلاجز  أنه لدى وصول سيارة اإلسعاف  إلى  لها،  وأش��ارت اجلمعية في بيان 
صباحًا، أوقفها اجلنود، وطلبوا هوية وتصريح املريض، وأثناء فحص الهوية والتصريح إقترب أحد اجلنود 

من السيارة وطلب هوية السائق بطريقة إستفزازية، وقام بركله بدون أي سبب يذكر.
وأفادت أنه مت مصادرة هوية السائق وضابط اإلسعاف، ومت إنزال املريض منها لتسليمه إلى سيارة اإلسعاف 
القادمة من مركز اإلسعاف التابع للجمعية في القدس، وبعد عملية التسليم ذهب ضابط اإلسعاف ألسترداد 
الهويات من اجلندي، فقام اجلندي بتمزيقها. ولفتت اجلمعية إلى أنه بعد السماح لهم باملغادرة، مت ايقاف 
سيارة اإلسعاف مرة أخرى على بعد أمتار قليلة من احلاجز، وأمر احد اجلنود ضابط اإلسعاف بإنزال جميع 

املعدات الطبية من السيارة ورميها على األرض ما أدى إلى حتطم العديد من عبوات األدوية الزجاجية.
وأكدت اجلمعية أن هذه املمارسات تعد إنتهاكًا واضحًا بحق الطواقم الطبية التي تقوم باملهام الطبية واإلنسانية 
دون غيرها، حسب ما نصت عليه إتفاقية جنيف الرابعة املنطبقة قانونًا على األرض الفلسطينية احملتلة. 
وطالبت اجلمعية سلطات اإلحتالل اإلسرائيلي بتحمل مسؤوليتها جتاه ما يحدث، والتحقيق في هذه احلادثة 
ومحاسبة جنودها على ما إقترفوه بحق الطاقم الطبي. وأفادت اجلمعية أنه مت إبالغ اللجنة الدولية للصليب 

األحمر مبا حدث وهي تقوم بإجراءاتها في التحقيق ومتابعة ذلك مع سلطات اإلحتالل اإلسرائيلي.

ضمن مشروع »نتحد ونقاوم« 

مركز »معا« ينجز حراثة 344 دومنا مهددة باملصادرة
رام الله-بيت حلم-نفذ مركز العمل التنموي »معا« بتنفيذ أعمال حراثة 
الواقعة على جانبي جدار  ألكثر من 344 دومنا من أراضي املواطنني الزراعية 
الفصل واملهددة باملصادرة في قرية املعصرة مبحافظة بيت حلم  وقريتي عابود 

وصفا مبحافظة رام الله والبيره.
ويهدف املركز من خالل هذه اخلطوة إلى تثبيت حق املواطنني في أرضهم 
حتضير  من  عائلة   94 وبهذا متكنت  من مصادرتها،  االحتالل  ملنع  واستغاللها 
أراضيها للزراعة واالنتفاع من احملاصيل. وتأتي هذه املبادرة ضمن مشروع » نتحد 
ونقاوم » الذي ينفذه املركز للسنة الثالثة على التوالي ويهدف إلى دعم اللجان 

الشعبية ملقاومة اجلدار ودعم املواطنني في املواقع املتضررة من اجلدار. 

وتضمن املشروع بناء قدرات وتعزيز مهارات وتزويد أعضاء اللجان الشعبية 
من كال اجلنسني في عدة جوانب تهم عملهم اجلماهيري الطوعي مثل مهارات 
اإلع��الم  وسائل  مع  والتعامل  االتصال  وم��ه��ارات  لالنتهاكات  القانوني  التوثيق 
من  العديد  صرف  كما  وغيرها.  االستراتيجي  والتخطيط  القيادية  واملهارات 
واحل��ف��اظ  محاصيلهم  حتسني  ف��ي  منها  لالنتفاع  للمزارعني  الصغيرة  امل��ن��ح 
املركز بعقد ورش��ات عمل توعوية في كافة  امل��ص��ادرة.  وق��ام  أراضيهم من  على 
احملافظات لشرح املخاطر املترتبة على استكمال اجلدار في احملافظات وأعطيت 
لالستيالء  االحتالل  له  يخطط  ما  آخر  بشرح  خاصة  أهمية  القدس  مدينة 

الكامل على املدينة.  

»هيومن رايتس ووتش«...

على أوباما املصادقة على حتقيق 
األمم املتحدة الشامل اخلاص بالنزاع في غزة

القدس - زكي ابو احلالوة- قالت »هيومن رايتس 
ووتش« امس ان على الرئيس باراك أوباما أن ُيصادق 
يرأسه  شامل،  لتحقيق  املتحدة  األمم  إج��راء  على 
القاضي ريتشارد غولدستون، في انتهاكات احلرب 
ال��ت��ي وق��ع��ت أث��ن��اء ن���زاع غ���زة األخ��ي��ر، وي��ج��ب أن 
يدعو إسرائيل، حني يقابل رئيس الوزراء بنيامني 

نيتانياهو ، إلى التعاون مع التحقيق.
وحتى اآلن لم ُتعلق إدارة أوباما علنًا على حتقيق 
مستمرون  األميركيون  املسؤولون  لكن  غولدستون، 
في اإلصرار – بشكل غير علني – على أن التحقيق 

سيكون متحيزًا ضد إسرائيل.
وقد انتقدت هيومن رايتس ووتش والية بعثة 
االنتهاكات  على  تركزت  التي  األصلية،  التحقيق 
التركيز بشكل غير متناسب  اإلسرائيلية، وكذلك 
املاضي،  االنتهاكات احلقوقية اإلسرائيلية في  على 

اإلن��س��ان،  امل��ت��ح��دة حل��ق��وق  ق��ب��ل مجلس األمم  م��ن 
امُلعدلة  الوالية  أن  إال  التحقيق.  بإجراء  أم��ر  ال��ذي 
للبعثة وسجل غولدستون كقاضي، ُتعطي ضمانات 
قوية مبوضوعية البعثة. وقال كينيث روث، املدير 
التنفيذي ل� هيومن رايتس ووتش: »ُسمعة القاضي 
غولدستون بالنزاهة واإلنصاف ال مثيل لها، وحتقيقه 
ميثل أفضل فرصة للنظر في مزاعم االنتهاكات من 
قبل كل من حماس وإسرائيل«. وتابع قائاًل: »ما هو 
على احملك هنا ليس فقط معرفة حقيقة ما حدث 
في غزة، بل أيضًا مستقبل اجلهود الدولية الرامية 
املسؤولية«.  الدولي  القانون  ينتهكون  من  لتحميل 
وقال كينيث روث: »إذا رفضت إسرائيل التعاون مع 
حتقيق غولدستون، مع دعم واشنطن للرفض، فهذا 
يوحي بأن ما يخشونه حقًا هو االنتقادات التي قد 
تلك  مجريات  على  بحق  محايدة  نظرة  من  تظهر 

التحقيق  ب��أن  أميركيون  مسؤولون  وق��ال  احل��رب«. 
الدولي ال ضرورة له ألن إسرائيل جُتري حتقيقاتها 
وفي  احل��رب.  قوانني  انتهاكات  مزاعم  في  اخلاصة 
من  نتائج  اإلس��رائ��ي��ل��ي  اجل��ي��ش  أص���در  نيسان،   22
أي  على  دل��ي��ل  أي  يجد  ل��م  إن��ه  ق��ائ��اًل  حتقيقاته، 
يبحث  ول��م  ال��ق��وات.  ارتكبته  قانوني  غير  سلوك 
االستخدام  فيها  يبدو  التي  الوقائع  في  التحقيق 
ذكرتها  وال��ت��ي  األب��ي��ض،  للفوسفور  القانوني  غير 
االسرائيليني  للمسؤولني  ووتش«  رايتس  »هيومن 
أبحاث  انتهت  وقد  التاريخ.  ذلك  من  أسابيع  قبل 
ال��س��اب��ق��ة ف���ي حتقيقات  ه��ي��وم��ن راي���ت���س ووت����ش 
مصرع  ج��راء  املقاضاة  وأعمال  اإلسرائيلي  اجليش 
أن  إل��ى  قانوني،  غير  بشكل  فلسطينيني  مدنيني 
تكن  لم  ومجرياته  اإلسرائيلي  التحقيق  ممارسات 
مستفيضة أو محايدة أو هي متت في الوقت املناسب. 
وقال كينيث روث: »رمبا لدى إسرائيل القدرة على 
إجراء حتقيق محايد، لكنها تثبت مرة تلو األخرى 
أن ليس لديها اإلرادة السياسية إلجرائه«. وأضاف: 
»وهذا ما يجعل من الضروري على أوباما أن يضغط 
تقصي  هيئة  وك��ان��ت  غولدستون«.  جهود  لصالح 
حقائق ُمشّكلة من قبل األمم املتحدة، قد قالت في 
األمني  إلى  الشهر في تقريرها  وقت مبكر من هذا 
العام بان كي مون، إن حتقيقاتها في الهجمات على 
لها  إلى تتمة  املتحدة في غزة حتتاج  مرافق األمم 
في حتقيق دولي شامل. وقد متكن باحثو »هيومن 
رايتس ووتش« من دخول غزة عدة مرات عن طريق 
معبر رفح الذي تديره السلطات املصرية. وتستمر 
رايتس ووتش«  إسرائيل في رفض دخول »هيومن 

إلى غزة من املعابر التي تديرها.


