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 الفصائل الفلسطينية تبدي مالحظاتها على الورقة المصرية إلتمام المصالحة .1

نهاء التي تسعى إلى إ على الرؤية المصرية هافلسطينية مالحظاتالفصائل السجلت  : وكاالت-  غزة
 .االنقسام الداخلي الفلسطيني
ة فتح على مقترح تأجيل االنتخابات، وعدم تحديد موعد رسمي لها حسب الرؤية بدورها؛ اعترضت حرك

 .كانون الثاني المقبل/ يناير24المصرية، مؤكدةً أن الفرصة مواتية لعقد االنتخابات في موعدها الطبيعي 
اس اعترافاً بحكومة حم" ورفضت فتح اللجنة الفصائلية التي تقترحها الخطة المصرية ألنها ترى فيها 

إن في : "وقالت الحركة. ، مبينةً أنها ستوافق على حكومة بمهام وبرنامج سياسي معترف به دولياً"بغزة
، حسب "الورقة تجاوباً مصرياً كبيراً مع مطالب حركة حماس، وخاصة في ملفي االنتخابات واألمن

 .قولها
األجهزة األمنية التابعة من جهتها؛ رفضت حركة حماس تأجيل إنهاء ملف المعتقلين السياسيين لدى 

للسلطة الفلسطينية في الضفة لحين التوقيع على االتفاق، مبينةً أن األولوية إلنهائه قبل التوقيع على أي 
وأكدت حماس أن البند الخاص بلجنة تطبيق االتفاق غامض، حيث لم يرد فيه . تفاهمات مع حركة فتح

 .ماهية اللجنة وكيف سيتم تشكيلها ومرجعيتها
 حركة الجهاد اإلسالمي؛ فأكدت على أن الورقة المصرية بحاجة لدراسة فصائلية معمقة ألنها تحمل أما

. أفكاراً جديدة، إضافة إلى أن جزءاً منها يعطي فرصة لطرفي االنقسام في المراوغة وعدم المصالحة
تمديد االنقسام، وأشارت إلى أن موعد عقد االنتخابات غير واضح مما قد يؤدي بأحد األطراف للتنصل و
 .مبينةً أن فكرة اللجنة المقترحة إلدارة الوضع تحتاج إلى توضيحات وترتيبات بشكل أكثر

في حين أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أكدت على أن مقترحات الورقة المصرية ليست سوى إعادة 
خرجت عن ما تم التوافق وأوضحت الجبهة أن الورقة . صياغة لما جرى في الحوارات الثنائية بالقاهرة
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% 25(آذار الماضي بنقطتين، هما فكرة النظام االنتخابي المختلط /عليه خالل حوار القاهرة في مارس
 .، واستبدال مطلب بناء األجهزة األمنية بتشكيل قوة من ثالثة آالف عنصر)نسبي% 75دوائر و

 خالل تطبيق االتفاق ستشرعن االنقسام وأشارت الجبهة إلى أن اللجنة الفصائلية المقترحة إلدارة الوضع
 .وتكرسه، مبينةً أنها قدمت طلباً في السابق بتشكيل حكومة مهام دون برنامج سياسي

12/9/2009صحيفة فلسطين،   
  

 "الورقة المصرية"تبدي مالحظات على   التحرير منظمةتنفيذية .2
 الورقة على مالحظات 3 سطينيةأبدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفل: كفاح زبون: رام اهللا

، وذلك بعد أن المصرية التي تقترح حلوال وســطا للقضايا محل الخالف بين حركتي فتح وحماس
هذه سينقل الرئيس الفلسـطيني شخصيا حيث .  مع الورقة قررت التعامل بإيجــابيةكانت قد

شريعية الذي تركته الورقـة تحديدا ما يخص موعد االنتخابات الرئاسية والتوإلى مصر، المالحظات 
أن  "قال محمود إسماعيل، عضو اللجنة وفي هذا السياق .معوما في النصف األول من العام المقبــل

التنفيــذية اتفقت على ضرورة إصدار مرسوم رئاسي يحدد موعد االنتخابات الرئاسية والتشــريعية 
قاقا دســتوريا ال يمكن تـجاوزه، حسب النظام  كانون الثاني القادم، باعتبار هذا التاريخ استح25قبل 

 ال يعيد الحصار، ويكون مقبوال لدى هي الرغبة باتفاقوتابع إسماعيل أن النقطة الثانية  ."األســاسي
 أن القيادة الفلسطينية لم تــوافق كذلك على اقتــراح اللجنة لمع ومن جهة أخرى .كل األطراف

 الوحــدة، إال إذا كان واضحا أنها ســتتبع مباشرة إلشــراف المشتركة التي تعتبر بديال لحكومة
كما أبدت القيادة اعتراضا على  .الرئيس، وال تتعامل مع واقعيــن في الضفة وغزة كما تريد حماس

نظام االنتخابات، وقالت مصادر إن اللجنة التنفيذية تمسكت بالنظام النسبي الكامل باعتبار الوطن دائرة 
  .واحدة

  12/9/2009 األوسط، الشرق
  

 عباس يتولى الدائرة السياسية في منظمة التحرير بعد تنحية القدومي  .3
مصادر فلسطينية قالت ، أن  د ب أنقال عن وكالةرام اهللا  من 12/9/2009القدس العربي، ذكرت 

 إثر الجمعة إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيتولى الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية
القدومي من حركة فتح فاروق جاء هذا القرار ليعزز توجه عزل وقد . توافق في اجتماع اللجنة التنفيذية

وسيبقى القدومي الذي عضوا في اللجنة التنفيذية . ومنظمة التحرير إثر خالفه الحاد األخير مع عباس
 . دون حضور اجتماعاتها التي تعقد في رام اهللا

 اللجنة التنفيذية ثبتت ياسر عبد ربه أمينا لسر اللجنة وصائب عريقات مسؤوال وأشارت المصادر الى ان
عن دائرة شؤون المفاوضات وأحمد قريع مسؤوال عن ملف شئون القدس بالتعاون مع لجنة تضم عددا 

 . من أعضاء اللجنة التنفيذية
القومي الفلسطيني ن اللجنة قررت اإلبقاء على محمد زهدي النشاشيبي مسؤوال عن الصندوق كما أ

وزكريا االغا مسؤوال عن دائرة الالجئين، فيما يتولى عبد الرحيم ملوح دائرة العالقات العربية وحنا 
 . عميرة دائرة الشؤون االجتماعية وتيسير خالد دائرة شؤون المغتربين

كعة دائرة ستتولى حنان عشراوي دائرة الثقافة واالعالم وصالح رأفت الدائرة العسكرية وغسان الشو
العالقات الدولية ومحمود اسماعيل دائرة التنظيم الشعبي ورياض الخضري دائرة التربية والتعليم العالي 

 . وعلي اسحق دائرة الشباب والرياضة
وأشارت المصادر الى ان اسعد عبد الرحمن سيتولى مركز األبحاث الفلسطيني الذي سيعاد إنشاؤه، 

 . خطيطوسيتولى احمد مجدالني مركز الت
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وطبقا للمصادر ذاتها، قررت اللجنة التنفيذية دعوة رئيس الوزراء سالم فياض للحضور بشكل دائم في 
. اجتماعات اللجنة التنفيذية للمنظمة لتوفير التكامل في المواقف والمهام بين حكومة السلطة وبين المنظمة

 .  أعمال اللجنة التنفيذيةقرر تسمية جميل شحادة وواصل أبو يوسف مراقبين يشاركان فيكما ت
ن قريع، الذي كان يطمح في أمانة أ  ذكرت مطلعة أن مصادر،12/9/2009الشرق األوسط، وأضافت 

السر، غاضب من توزيع المناصب الجديدة، وكان طلب تأجيل ذلك لحين االنتهاء من الخطة التطويرية 
 على الالئحة الداخلية ينص على إقالة أي وعلم أن عبد ربه قدم تعديال .للمنظمة التي يجري العمل عليها

 مرات، أو يخرج عن نصها، على أن تقبل إقالتــه من 3عضو يتغيب عن اجتماعات اللجنة ألكثر من 
  .تأجل إلى الجلســة القادمة بحث هذا التعديلإال أن قبل الرئيس، 

  
 عباس يلتقي ميتشل الثالثاء واالستيطان أولوية: عريقات .4

كبير المفاوضين ، أن  عبد الجبار أبو غربيةنعمانقال عن مراسلها من  12/9/2009عكاظ،  نشرت
الفلسطينيين صائب عريقات كشف أمس عن أن المبعوث األمريكي لعملية السالم جورج ميتشل سيلتقي 

 لوقف جميع "إسرائيل"الثالثاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي سيشدد على ضرورة الضغط على 
 .ستيطانيةالنشاطات اال

ن عباس سيرفض أي حلول  إوقال عريقات عقب لقائه نائب المبعوث األمريكي ديفيد هيل في رام اهللا
 لوقف االستيطان واستئناف مفاوضات "إسرائيل"واعتبر أن رفض . وسط بخصوص وقف االستيطان

 "إسرائيل"ية إللزام الوضع النهائي يستوجب تدخال أمريكا وضغطا من اإلدارة األمريكية والرباعية الدول
 .بالموافقة على إرادة المجتمع الدولي

وفي شأن مواز، كشف عريقات عن أنه ال توجد أية ترتيبات لعقد لقاء مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
 .بنيامين نتنياهو

عريقات قال إن ، أن  علي الصالح نقال عن مراسلها من لندن12/9/2009 الشرق األوسط، وأضافت
 23ميركي وال غيره ابلغنا رسميا بفكرة عقد قمة ثالثية تجمع أوباما وأبو مازن ونتنياهو في الجانب األ"

. "لذا لن نقبل أو نرفض أمرا غير موجود. ، على هامش اجتماعات الجمعية العامة)أيلول( سبتمبر 24أو 
ليين بموجب خطة إن موقفنا هو أن هناك التزامات تترتب علينا وعلى اإلسرائي"وأضاف مستطردا القول 

ووقف االستيطان حتى ما يسمى بالنمو الطبيعي منه، هو . خريطة الطريق، ولن نقبل بأنصاف حلول
  ."التزام بموجب خريطة الطريق وليس شرطا فلسطينيا كما يصوره البعض

 
  ال عالقة لنا بزيارة ميتشل إلى المنطقة وال نعرف مضامينها: البردويل .5

ريعي الفلسطيني عن حركة حماس صالح البردويل عن خشيته من أن أعرب عضو المجلس التش: غزة
تكون زيارة ميتشل إلى المنطقة مدخال لتنازالت فلسطينية جيدة من أجل تحريك عجلة السالم لتدوس ما 

زيارة وإلى الدور األمريكي الوأوضح أن حماس تنظر إلى  .تبقى أمامها من أشالء القضية الفلسطينية
تنطلق من أن القضية  نحن فلسفتنا في حماس: " فهمها للقضية الفلسطينية، وقالبالكامل من منطلق

الفلسطينية بحاجة إلى إنهاء االحتالل وليست بحاجة إلى تحريك عجلة السالم، ذلك أن الحديث عن 
تحريك عملية السالم ليس إال مجرد خدعة كبرى وغطاء ارتكبت إسرائيل تحته أبشع الجرائم بحق 

، ونحن نريد عملية تحرير لألرض وانسحاب االحتالل اإلسرائيلي من 1998طيني منذ عام الشعب الفلس
وأشار البردويل إلى أن حماس تخشى من أن تؤدي زيارة ميتشل  ".أرضنا وحقنا في تقرير المصير

ة مشيراً إلى عدم الثقبالطرف الفلسطيني المفاوض إلى تقديم مزيد من التنازالت بحق الشعب الفلسطيني، 
  .بقيادة رام اهللا وال بقيادة عباس

  11/9/2009 قدس برس
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  حزب الشعب الفلسطيني يطالب بالتراجع عن مقايضة األراضي بكتل استيطانية .6

حث حزب الشعب الفلسطيني على التراجع عن مقترحات مقايضة أراض بكتل :  يوسف الشايب–رام اهللا 
عتبر بسام الصالحي، األمين العام للحزب، أن كافة وا .استيطانية، وعدم قبولها في أية حلول مستقبلية

  .المستوطنات في الضفة الفلسطينية، بما فيها القدس، غير شرعية ويتنافى وجودها مع القرارات الدولية
  12/9/2009الغد، االردن، 

  
  االحتالل يمنع مأدبة إفطار يحضرها فياض في القدس .7

 "سـرائيل إ" افادت مصادر اسرائيلية وفلـسطينية ان        : ت وكاال – عبد الرزاق ابو هزيم      -القدس المحتلة   
منعت اقامة مأدبة افطار الجمعة في القدس الشرقية المحتلة كان يفترض ان يحضرها رئـيس الـوزراء                 

وقال محافظ القدس لدى السلطة الفلسطينية عدنان الحسيني         .الفلسطيني سالم فياض ودبلوماسيون اجانب    
اكـد النـاطق باسـم الـشرطة         من جهتـه     .اإلسرائيليير االمن الداخلي    مأدبة منعت بقرار من وز    الان  

 الفلـسطينية ممنـوع فـي    ةن كل نشاط ذي طابع سياسي متعلق بالسلط  ، موضحاً أ  االسرائيلية في القدس  
  .القدس

  12/9/2009الرأي، األردن، 
  

 ربين جنائيين اإلسرائيلي يتجاوز األمن ليطال مخالفات المرور وها-التعاون الفلسطيني : تقرير .8
يمتدح الجيش اإلسرائيلي التعاون األمني مع السلطة الفلسطينية، الذي ساهم في فرض أكبر قدر : رام اهللا

ويقر الجانبان . من األمن في الضفة الغربية في مواجهات الجماعات المسلحة وخصوصا حركة حماس
هما، لم يكن مسبوقا حتى بعد توقيع بأن اآلونة األخيرة شهدت تعاظما ملحوظا في التعاون والتنسيق بين

لكن هذا التعاون ال يقتصر على محاربة أموال وسالح الفصائل المعارضة، وحسب، . اتفاق أوسلو بقليل
فقد تطور ليشمل تعاونا أمنيا بين الشرطة في متابعة المخالفين مروريا وإعادة إسرائيليين يدخلون بالخطأ 

 .قيق المشترك في جرائمإلى المدن الفلسطينية، وحتى في التح
، هي ) مليون دوالر1.25( ماليين شيكل 4وفي هذا السياق حولت الشرطة اإلسرائيلية مؤخرا حوالي 

ويتواصل قادة الطرفين في الشرطة  .قيمة المخالفات التي جنتها من سائقين فلسطينيين، لحساب السلطة
المات الهاتفية، كذلك بموازاة االجتماعات يوميا، من خالل رسائل البريد اإللكتروني والفاكسات والمك

ويدور الحديث اآلن عن توثيق هذا التعاون ليطال الهاربين الجنائيين في المدن الفلسطينية، . األسبوعية
 أما "أ" مدن في الضفة الغربية، في مناطق 10وتسيطر الشرطة الفلسطينية على  .وهو ما حصل فعال

ئيلية، وأي تحرك خارج هذه المنطقة يحتاج إلى تنسيق وموافقة باقي الضفة، فتخضع للسيطرة اإلسرا
كانون الثاني الماضي، أعاد   ومنذه إن"جيروساليم بوست "تقول صحيفةفي تقرير لها و .إسرائيلية

 إسرائيليا دخلوا خطأ إلى مدن فلسطينية، كما أنه تمت إعادة مئات السيارات 232الفلسطينيون ألفا و
 . بفضل التعاون الوثيق"لإسرائي"المسروقة من 

12/9/2009الشرق األوسط،   
  

 ينتمون إلى حماسشخصاً  11عتقل ي أمن الضفة .9
 حملة اعتقاالتها في صفوف أنصار حركة حماس، أجهزة أمن الضفة الغربيةواصلت : الضفة الغربية

سرى  منهم من محافظات نابلس وقلقيلية والخليل؛ بينهم عضوا مجلس قروي، وخمسة أ11فاعتقلت 
 . محررين من سجون االحتالل

12/9/2009المركز الفلسطيني لإلعالم،    
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 حكومة رام اهللا تنفذ أكبر عملية إقصاء وظيفي للمعلمين على خلفية االنتماء السياسي .10

واصلت حكومة رام اهللا عملية اإلقصاء الوظيفي على خلفية االنتماء السياسي؛ حيث شهد  :الضفة الغربية
 أكبر عملية فصل تتمُّ دفعةً واحدةً للمعلمين في سلك التعليم بالضفة الغربية تحت مزاعم األسبوع الجاري

 مصادر من معلمين تم فصلهم خالل األيام ذكرتو ".حماس"انتمائهم إلى حركة المقاومة اإلسالمية 
ه عدد منهم إن الوزارة طلبت منهم مراجعة األجهزة األمنية وحلَّ مشكالتهم معها، وحين توج"الماضية 

إلى مقرات األجهزة األمنية تعددت اإلجابات التي تلقَّوها؛ حيث ساومت األجهزة عددا من المفصولين بين 
  ".العمل لصالحها والبقاء في وظائفهم، في حين أجابت عدداً آخر بأنه ال عالقة لها بهذا اإلجراء

 12/9/2009صحيفة فلسطين، 
 

   وزراء سابقين خلف القضبان في سجون االحتالل ثةثال نائًبا و26: وزارة األسرى .11
 26أكدت وزارة شؤون األسرى والمحررين أن سلطات االحتالل ال تزال تختطف في سجونها : ةغز

 وزراء سابقين، وذلك بعد إطالقها سراح 3نائبا من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، باإلضافة إلى 
 . آخرهم النائب فضل حمدان قبل عدة أيام نواب انتهت مدة محكومياتهم، كان 10

11/9/2009المركز الفلسطيني لإلعالم،   
 

       لتسوية الصراعمسربة الميركية األلخطة  والشعبية ترفضان االجهاد .12
أثارت وثيقة الخطة األميركية لتسوية الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي مزيدا من : ضياء الكحلوت -  غزة

فصائل الفلسطينية لإلدارة األميركية باالنحياز إلسرائيل والوقوف المستمر إلى االتهامات التي توجهها ال
 .جانبها

بدوره اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي الشيخ نافذ عزام الخطة كغيرها من الخطط 
تي في سياق ، منوها إلى أن هذه الخطة تأ"ال يمكن أن تحقق سالما أو تقود الستقرار في المنطقة"التي 

  ."التوازنات غير العادلة الموجودة حاليا
وقال عزام في حديث للجزيرة نت إن الخطة تأخذ مصلحة إسرائيل وأمنها وهي في الوقت نفسه تتعامل 
مع الكيان الفلسطيني كمناطق معزولة بعضها عن بعض وتركز على الضفة الغربية دون وجود ذكر 

 .لقطاع غزة فيها
يادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر أن الخطة تدلل وتؤكد أن اإلدارة من ناحيته أكد الق

اللطمة لكل المراهنين على الوعود األميركية الكاذبة "األميركية منحازة إلسرائيل، ووصفها بـ
 ".والمراهنين على عملية التسوية مع االحتالل

11/9/2009نت، .الجزيرة  
  

   إلى القطاع زيارة وفد اللجنة المركزيةةقاطعاليم الفتحاوية تتجه لماألق: قيادي فتحاوي في غزة .13
 أن قيادات في حركة فتح في قطاع غزة ستقاطع الزيارة "الحياة"علمت :  جيهان الحسيني–القاهرة 

وقال القيادي في الحركة، مسؤول اللجنة التنظيمية . المرتقبة لوفد من اللجنة المركزية للحركة إلى القطاع
هناك توجهاً لدى كل االقاليم الفتحاوية في قطاع غزة " إن "الحياة"قليم رفح صالح العويصي لـ في إ

، مشيراً إلى أن هذا الموقف هو رسالة احتجاج على ما أفرزته "بمقاطعة زيارة وفد اللجنة المركزية لغزة
  .انتخابات قيادات الحركة في المؤتمر السادس للحركة

لميدانية الحقيقية للحركة والتي تعمل في االرض، لم تحصل على تمثيل حقيقي القيادات ا"ولفت إلى أن 
 وقال إن غالبية هذه القيادات الجديدة، سواء في اللجنة المركزية أو .لها في مؤسسات الحركة الجديدة
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النا تخلت عنا وتجاهلتنا وتم إغف"المجلس الثوري، لم تكن على تماس مع الكوادر والقيادات الميدانية بل 
  . "عن عمد والقفز على نضالنا واستحقاقاتنا التنظيمية

جاءت على قاعدة المصالح الشخصية والوالءات، وأن حجمها "ورأى العويصي أن هذه القيادات الجديدة 
، محذراً من أن المحاوالت مستمرة لفرض قيادات جديدة من "الحقيقي ال يمنحها هذه المكانة التي تبوأتها

اص غير مرغوب فيهم الستكمال عضوية المجلس الثوري، وذلك بموجب الصالحيات خالل ترشيح أشخ
وأوضح العويصي أنه سيتم تشكيل . المخولة من المؤتمر السادس للرئيس وألعضاء المركزية الجدد

 والمؤسسية للحركة والتي تعمل على االرض "الفتحاوية"جبهة عريضة من اقاليم القطاع ومن الرموز 
  .ارةلمقاطعة الزي

12/9/2009الحياة،   
  

  " القسام"اعتراف االحتالل بوجود أوامر منع عمليات خطف جنوده تؤكد مصداقية : أبو عبيدة .14
) 9-11(القسام في تصريح نشره موقع القسام يوم الجمعة   الناطق اإلعالمي لكتائب،قال أبو عبيدة: غزة
له بعد أسرهم من قبل المجاهدين في ذلك عندما أكدت كتائب القسام أن العدو قد استهدف جنودا "أنه 

، دون أن يمتلك الجرأة على "نيران صديقة"الحين نفى العدو هذه المعلومات، وقال بأن الجنود قُتلوا بـ
في كل أعمالها " القسام"إعالن سبب هذه النيران الصديقة، مما يدلل على المصداقية التي تتمتع بها كتائب 

  ". الجهادية
هذه التعليمات التي صرح بها العقيد في الجيش الصهيوني تؤكد أيضا أن قيادة العدو وأشار إلى أن 

السياسية والعسكرية ال تهتم بجنودها كما تروج، وأن مناصب القيادات هي أهم من حياة الجنود، وهذا 
 حل يعبر عن هشاشة النظرية الصهيونية العسكرية واألمنية، وهي تعبير صريح عن الفشل الذريع في

  . قضايا الجنود األسرى، وخاصة قضية شاليط
أكد أن األوامر التي صدرت للجنود " موتي باروخ"في جيش االحتالل العقيد " ناحال"وكان قائد لواء 

الصهاينة في الميدان هي منع عمليات خطف الجنود الصهاينة على حدود قطاع غزة، حتى لو شكل ذلك 
  . خطورة على حياة الجندي المختطف

11/9/2009لمركز الفلسطيني لالعالم، ا  
 

 "أذى األقربين"دعو مقاومي الضفة إلى الصبر على حركة الجهاد ت .15
سرايا "دعا القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي الشيخ عبد اهللا الشامي الجناح العسكري لحركته  :غزة
والصبر علي " األقربين "والمقاومة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، إلى الصبر على أذى" القدس

 ".اإلسرائيلي"مالحقة أجهزة أمن السلطة لهم، وكذلك التصدي للمحتل 
12/9/2009صحيفة فلسطين،   

  
  " بلهاءاليسوا مستعدين الن يكونو"اإلسرائيليون مستعدون لتقديم تنازالت لكنهم : نتنياهو .16

شل الى المنطقة، ان االسرائيليين قال نتانياهو قبل وصول المبعوث األميركي لعملية السالم جورج ميت
وسعى نتانياهو في اجتماع . »ليسوا مستعدين ألن يكونوا بلهاء"لكنهم  ،مسيقدمون تنازالت من أجل السال

 طمأنة المستوطنين الذين يعارضون اي وقف إلى، "ليكود" من حزبه ألعضاء أبيبعام في تل 
، في اشارة الى "رككم ايضا تعيشون حياة طبيعيةسنواصل عملية السالم، لكننا سنت": لالستيطان، وقال
  . في الجيوب االستيطانية المبنية على أرض محتلة"نمواً طبيعياً"استيعاب ما يراه 

 مستعدون لتقديم أننا غير مرة أثبتنا": ، قال1979 اتفاق السالم الموقع مع مصر عام إلىوفي اشارة 
ثمة شيء نحن غير «:  نادراً ما يستخدم تعابير عاميةوأضاف نتانياهو الذي. "تنازالت من أجل السالم
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وأوضح ان اسرائيل لن تقوم . "مستعدين للقيام به، هو ان نخدع انفسنا، وبصراحة، نحن لسنا مخبولين
بتسويات على حساب أمنها او في شأن مطلبها بأن يعترف الفلسطينيون والبلدان العربية باسرائيل دولة 

  .يهودية
12/9/2009الحياة،   

  
  "المسيرة السلمية"مع عرفات لم يكن ممكناً بلوغ نهاية : بيريز .17

في مقابلة مع صحيفة هآرتس  الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز صرح:  الناصرة–برهوم جرايسي 
ما كان : بمناسبة الذكرى السادسة عشرة التفاق أوسلو، أن مسار أوسلو ما يزال حيا وينبض، وقال

أوسلو لوال الرئيس الراحل ياسر عرفات، ولكن ما كان باإلمكان أن يتم التوصل باإلمكان الشروع بمسار 
  .إلى اتفاق مع عرفات، مدعيا أن هذا ممكن مع الرئيس محمود عباس

واعترف بيريز في تلك المقابلة بما قدمه الفلسطينيون من اجل العملية التفاوضية، التي عرقلتها ودمرتها 
من % 47ر أوسلو، كان يعني تنازل الفلسطينيين عن الحل المطالب بـ  عنوة، وقال إن مسا"إسرائيل"

مساحة المناطق المحتلة منذ العام % (22وقبولهم بدولة على مساحة ) فلسطين التاريخية(األرض 
 .، معترفا بأن هذا التنازل األكبر الذي قدمه العرب)1967

12/9/2009الغد،   
  

  الستيطانحملة لمستوطني الضفة ضد احتمال تجميد ا .18
 أعلن قادة المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة أمس بدء ):رويترز( - ) أ ف ب (–القدس المحتلة 

حملة ضد أي قرار بوقف االستيطان، وذلك في محاولة للتصدي لقرار تجميد البناء موقتاً الذي يفكر فيه 
 رأس السنة اليهودية التي تنتهي في ويفترض أن تبدأ هذه الحملة في عيد. رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو

  .الجاري باعتصام دائم أمام مقر نتانياهو في القدس) سبتمبر( أيلول 20
حق اليهود في "شاوول غولدشتاين إن ) قرب بيت لحم ("غوش عتسيون"وقال رئيس مجلس مستوطنات 

 "لتي قطعها في هذا الشأن حزب ليكود بتنفيذ الوعود ااًطالبم. ثابت) الضفة(البناء في يهودا والسامرة 
  .الماضي) مارس(قبل انتخابات آذار 

داني دايان عزم الحكومة ) يشع الذي يضم غالبية المستوطنين(من جهته، دان رئيس مجلس المستوطنات 
 بين المستوطنين العلمانيين "حققت إجماعاً"وعبر عن ارتياحه ألن الحملة . على وقف عمليات البناء موقتاً

  . المعتدلين والمتطرفين على حد سواءوالدينيين و
12/9/2009الحياة،   

  
  اإلفريقيةالتعاون العسكري الهدف غير المعلن من جولة ليبرمان : "هآرتس" .19

اإلسرائيلية نشر أمس الجمعة، أن الهدف غير " هآرتس"أكد تقرير لصحيفة : برهوم جرايسي-الناصرة 
زيارته لخمس دول، هو تعزيز التعاون العسكري المعلن من جولة ليبرمان في القارة االفريقية، و

واألمني، وفحص إمكانيات بيع معدات وآليات إسرائيلية عسكرية لتلك الدول، عدا عن التعاون 
  .االستخباراتي في بعض تلك الدول

12/9/2009الغد، األردن،   
  
  
  
 



  

  

 
 

  

            10 ص                                     1553:  العدد              12/9/2009السبت  :التاريخ

   يكتشفون بقايا كنيس من عهد المسيح في طبريةإسرائيليونعلماء آثار  .20
 عثروا على بقايا كنيس من عهد أنهم أمس إسرائيليون علماء آثار أعلن ):أ ف ب( –لمحتلة القدس ا

 متراً مربعاً 120وهذه البقايا هي مبنى تبلغ مساحته . المسيح على ضفة بحيرة طبرية شمال اسرائيل
  .تدعمه أعمدة ومزين بالفسيفساء بأشكال هندسية ورسوم جدارية

 قبل الميالد ومئة بعد الميالد، وهو سابع كنيس من 50لقرن االول بين عامي وتعود هذه اآلثار الى نحو ا
  . هذه الحقبة يعثر عليه في العالم

12/9/2009الحياة،   
   

 ربع مليون فلسطيني أدوا صالة الجمعة في المسجد األقصى .21
 أداء صالة الجمعة الثالثة من شهر  ألف فلسطيني تقريبا من250تمكن  :)وكاالت (– القدس المحتلة

رمضان، في المسجد األقصى المبارك، رغم القيود والعراقيل المشددة التي فرضتها سلطات االحتالل 
اإلسرائيلي على المصلين، الذين واصلوا التوافد إلى المسجد، حتى بعد أن رفع أذان صالة الجمعة، 

 .ي فرضت حول المسجدبالرغم من اإلجراءات اإلسرائيلية المشّددة الت
توقعنا أن يصلي اليوم : "وقال الشيخ عزام الخطيب، مدير أوقاف القدس، أمس، في تصريحات صحفية

 ألف مصل، إال أنه بسبب الحواجز لم يستطع الكثير ممن قدموا من الضفة الغربية 400في المسجد نحو 
 ".الوصول إلى الحرم، وعادوا أدراجهم 

رون منذ منتصف الليل على الحواجز الفاصلة بين القدس وباقي أراضي كان الناس ينتظ: " وأضاف
الضفة الغربية، والتي كانت مغلقة في وجوههم، كما روى لنا المصلون الذين وصلوا عبر الحواجز 

   ".العديد من المآسي التي واجهتهم هناك 
تي نّدد فيها بممارسات وألقى الشيخ يوسف أبو سنينة، إمام وخطيب المسجد األقصى، خطبة الجمعة ال

التهويد التي تنتهجها سلطات االحتالل بحق مدينة القدس، من هدم لبيوت سكانها العرب، ومصادرة 
أراضيهم، فضال عن تطبيقها للمخططات االستيطانية المتواصلة، داخل وخارج المدينة، مشيداً في الوقت 

سرائيلية، رغم ما يواجهونه من تضييق ذاته بصمود الفلسطينيين بالقدس، في وجه كل المؤامرات اإل
 .ومعاناة

12/9/2009صحيفة فلسطين،   
  

  واندالع مواجهات..  القدس ويجرح فلسطينيين جندي إسرائيلي يطلق النار في .22
أقدم جندي بجيش االحتالل اإلسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، على فتح النار على مواطنين : القدس المحتلة

دس المحتلة، فأصاب اثنين منهم على األقل أحدهما طفل، وأصابهما بجراح، فلسطينيين في شرقي الق
وعلى إثر هذا االعتداء اندلعت مواجهات شوارع بين الشبان الفلسطينيين في حي  .وذلك دون سابق إنذار

سلوان الذي يشهد عمليات تهويد متسارعة، وقوات ما يسمى بحرس الحدود اإلسرائيلي، تخللها رشق 
من جانب الشبان المقدسيين وإطالق أعيرة وقنابل غازية من جانب جنود االحتالل، وسط أنباء بالحجارة 

  .عن وقوع عمليات تنكيل بالمواطنين الفلسطينيين
11/9/2009قدس برس،   

  
 إصابة مواطنين بجروح والعشرات باختناق في مسيرتي بلعين ونعلين .23

ى جانب عشرات آخرين بالغاز المسيل للدموع أصيب، أمس، مواطنان بجراح إل :)وكاالت( -  محافظات
في مسيرة بلدة بعلين األسبوعية المناهضة لجدار الفصل العنصري واالستيطان غرب رام اهللا بالضفة 

أصيب العشرات من المواطنين والمتضامين الدوليين بحاالت إغماء واختناق خالل كما  .الغربية المحتلة
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ألسبوعية، ضد جدار الفصل والتوسع االستيطاني المقام على مشاركتهم في مسيرة نعلين السلمية ا
 .أراضي القرية

12/9/2009صحيفة فلسطين،   
 

 أسفل المسجد األقصى" شقِّ األنفاق"حذِّر من سياسة ت "وزارة األوقاف: "غزة .24
 حذَّر الدكتور طالب أبو شعر وزير األوقاف والشؤون الدينية من السياسة الممنهجة التي تتبعها :غزة

وندد أبو شعر في بيانٍ له أمس  .سلطات االحتالل اإلسرائيلي في شقِّ األنفاق أسفل المسجد األقصى
األول، باالعتداءات اإلسرائيلية المتكررة بحق المدينة والتي تهدف إلى تهويدها بشكل كامل، داعياً 

استنكر أبو شعر المخطط و .األمتين العربية واإلسالمية إلى تحمُّل مسؤوليتها تجاه القدس واألقصى
 دونماً في حي الفاروق بجبل المكبر، والذي أعلنت عنه 550اإلسرائيلي الجديد، الذي يقضي بمصادرة 

 ".دائرة األراضي اإلسرائيلية"ما تسمى 
12/9/2009صحيفة فلسطين،   

  
 ذوو المعتقلين السياسيين يطالبون حماس بمنع فتح من دخول غزة .25

بالتآمر " فتح"لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية المحتلة، حركة اتهمت  :الضفة الغربية
.. إدراك لعبة الشخصيات" على أبنائهم وتعذيبهم وقتلهم في السجون، داعية الحكومة الفلسطينية بغزة إلى 

 ".واشتراط دخول قادة فتح بإطالق سراح المعتقلين
12/9/2009صحيفة فلسطين،   

  
 فلسطينيين في الضفة  10قل االحتالل يعت .26

اعتقلت القوات اإلسرائيلية عشرة مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية، بينهم : )د ب أ(رام اهللا ـ 
  .  الماضية12طفالن، خالل الساعات الـ

12/9/2009القدس العربي،   
  

  شهرا18ً آالف مشكلة خالل 10 تتمكن من حل "رابطة علماء فلسطين": غزة .27
من ) 2008(صالح التابعة لها تمكنت خالل العام الماضي رابطة علماء فلسطين أن لجان اإلأكدت : غزة

حل أكثر من ستة آالف مشكلة، وأنها تمكنت خالل النصف األول من العام الجاري من حل أكثر من 
  . أربعة آالف مشكلة، معتبرة ذلك مؤشراً على ثقة الناس بلجان اإلصالح التابعة لرابطة علماء فلسطين

إن الرابطة تسعى من خالل لجان : "ان أبو راس رئيس رابطة علماء فلسطينمن جانبه؛ قال الدكتور مرو
  ." لجنة إصالح منتشرة في قطاع غزة40للرابطة "، مضيفاً أن "اإلصالح إلى تحكيم شرع اهللا تعالى

12/9/2009قدس برس،   
  

  صواريخ على نهارياثالثة بعد إطالق  اللبنانيقذائف إسرائيلية على الجنوب .28
    في الجنوب اللبناني بإطالق ثالثة صواريخ من سهل القليلة جنوبي مدينة صورونهولمجقام : صور

  . على المنطقةإسرائيليةباتجاه الشمال الفلسطيني، سقطت في منطقة نهاريا، أعقبه سقوط قذائف 
12/9/2009المستقبل،   
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  ا قبيل الجمعية العامة وخطة أوبام" ميتشيل"الجامعة العربية بانتظار حقيبة  .29
قال رئيس مكتب األمين العام للجامعة العربية هشام يوسف، في تصريحات :  أحمد ربيع- القاهرة 

خاصة، اننا ننتظر ما يحمله ميتشيل من مقترحات وأفكار على صعيد تهيئة األجواء الطالق عملية 
عربي وأنه وشدد على ثبات الموقف الفلسطيني وال. سياسية ومفاوضات ألجل التوصل الى تسوية حقيقية

ال تراجع اطالقا أمام حتمية الوقف الكامل لكل الخطط والسياسات االستيطانية االسرائيلية، اذا كانت 
وحول ما تواتر من تقارير عن وجود . هناك رغبة جادة بالفعل العادة قاطرة المفاوضات الى القضبان

ات االستيطانية وعدم اشتراطها تراجع وليونة في موقف واشنطن وادارة أوباما من هذه القضية السياس
الوقف الكامل لها، أكد يوسف أن هذا األمر محل اتصاالت حالية مع واشنطن، كما أنه سيكون محل 
اتصاالت ومناقشات خالل االجتماعات التي ستجري مع المبعوث األمريكي وكذا على هامش الجمعية 

  ".هيالري كيلنتون" األمريكية العامة لألمم المتحدة بين وزراء الخارجية العرب ونظيرتهم
  12/9/2009الشرق، قطر، 

  
  مثقفون عرب يحذرون من تهويد منهجي لتغيير وجه القدس الحضاري .30

" إسرائيل"اعتبر مثقفون عرب، في مؤتمر عقد في القاهرة أول من أمس، أن :  رويترز–القاهرة 
مر الواقع في المنطقة انطالقاً من مدعومة بقوتها العسكرية وتأييد الواليات المتحدة تفرض سياسة األ

إحكام السيطرة على مدينة القدس التي شددوا على وجود مخططات اآلن لتهويدها بهدف تغيير وجهها 
  .الحضاري

  12/9/2009الحياة، 
  

  المقترحات اإليرانية للغرب تتضمن مناقشة حل الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني  .31
في موقع أميركي على شبكة اإلنترنت، إن إيران مستعدة لبدء  تتقول نسخة من االقتراح اإليراني عرض

وقد . مباحثات واسعة النطاق مع الغرب، دون إيضاح إن كانت ستوقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم
أكد دبلوماسي أمريكي صحة الوثيقة التي تحوي، من بين القضايا التي عرضتها، مناقشة حل الصراع 

  ".لجة األسباب الجذرية لإلرهابمعا"اإلسرائيلي الفلسطيني و
  12/9/2009الشرق األوسط، 

  
 قلق روسي إزاء االستيطان اإلسرائيلي .32

أعربت موسكو، أمس، عن قلقها من عزم حكومة االحتالل اإلسرائيلي :  عبد الجبار أبو غربية-عمان 
، فقد "روسيا اليوم"قع ووفقاً لمو.  وحدة سكانية جديدة في مستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة455بناء 

ما يثير القلق "أكد الناطق الرسمي للخارجية الروسية اندريه نستيرينكو، أمس في مؤتمره الصحافي، أن 
" إسرائيل"على األخص أن القرارات حول البناء تتخذ في الوقت الذي تبذل جهود لخلق جو من الثقة بين 

، إن موسكو تأمل في "نستيرينكو"وقال ". ما لآلخروالفلسطينيين، مما يتطلب قيامهما بخطوات نحو أحده
أن تقوم الحكومة اإلسرائيلية مرة أخرى بتحليل الوضع القائم وتتخلى عن القرار الذي يتعارض مع بنود 
خريطة الطريق ورأي المجتمع الدولي والمتجسد في إطار مجلس األمن الدولي ومجموعة الثمانية 

  .رة وقف توسيع المستوطناتورباعي الوسطاء الدوليين حول ضرو
  12/9/2009عكاظ، 
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   ألف ياباني في سن المئة40 .33
 في المئة عن العام 10 ألف ياباني يبلغون المئة عام أو يزيد بارتفاع 40 أكثر من ):رويترز( –طوكيو 
وتزايد أعداد كبار .  معمرا40399ً في المئة من بين 87وأظهر مسح حكومي أن النساء يمثلن  .الماضي

وبهذا العدد من المعمرين تأتي  .لسن من بين التحديات التي تواجه رئيس الوزراء الجديد يوكيو هاتوياماا
  . ألفا96ًاليابان في المركز الثاني بعد الواليات المتحدة التي يبلغ عدد معمريها أكثر من 

غذائي الصحي وارتفاع وتتباهى اليابان بأطول متوسط لألعمار في العالم حيث يفاخر الخبراء بالنظام ال
  .مستوى الرعاية الصحية والحياة النـشيطة التي يعيشها كـبار السن كعوامل لهذه الظاهرة
12/9/2009الحياة،   

  
 السـالم مـن خـالل األمـن: أفكـار دايتـون .34

 راكان المجالي
فال . يتم إيرادها فيهكثيرة هي األفكار والحقائق التي يتم احترافها، في بالدنا، فقط من خالل السباق الذي 

تحظى بفرصة دراستها كما يجب، وبالتالي ال يتم إنتاج معرفة بها أو عنها، وما ترتبه تلك المعرفة من 
سياقات استراتيجية لحركة األمور، ال سيما اذا كانت تلك السياقات تجري وفق برمجة محسوبة 

يس هناك في المنطقة ما هو أهم من وبالتأكيد، ل. ومدروسة، على مديات قريبة أو متوسطة أو بعيدة
جوهر الصراع العربي اإلسرائيلي وتسويته، بمستوياته المتعددة، وباألخص مستواه المتمثل في تسوية 

 .األمور، على األرض، فيما تبقى من فلسطين التاريخية، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة
 المتوقعة، فإن التسوية الفعلية للجانب الفلسطيني وبصرف النظر عن التسوية السياسية وشكلها أو أشكالها

قبل االنقسام الفلسطيني فيها، الذي حسم (من الصراع تجري على قدم وساق، في الضفة الغربية وغزة 
، أي بعد أربعة أشهر على رحيل الزعيم الفلسطيني ياسر 2005، منذ مطلع العام )لمصلحة حركة حماس

ا مشروع الجنرال األميركي كيث دايتون، وهو ما تم احترافه، فلم تنتج تلك التسوية التي يمثله. عرفات
معرفة به، في سياق حمى الصراع الدامي، الذي دار قبل سنوات، بين حركة حماس وقوات عقيد فتح في 

 .غزة محمد دحالن
ي مايو الماضي، قدم الجنرال دايتون عرضا منقطع النظير لبرنامجه ومشروعه ف/ في مطلع شهر أيار

وذلك في معهد واشنطن لسياسات الشرق األوسط، عبر برنامج ندوة . األراضي الفلسطينية المحتلة
 فمن هو دايتون؟ وما هي أفكاره؟ وما هو جوهر التسوية التي يقوم على رعايتها Sorefسوريف 

 الخ؟.. وتنفيذها على األرض؟ وهل حقق نجاحات، وما هي آفاقها
، قادما من البنتاغون في واشنطن، 2005طقة في الشهر األخير من العام الجنرال كيث دايتون جاء المن

وخلفا للجنرال كيب وارد، حيث كان نائبا لمدير قسم السياسة والتخطيط االستراتيجي في هيئة األركان 
وهنا (!). وقبل ذلك كان في العراق، مكلفا بمهمة البحث عن أسلحة الدمار الشامل العراقية. األميركية

.  دايتون أمر تقدير طبيعة مهمته في العراق الى الوزير وولفويتز فيما اذا كانت مكافأة أم عقوبةيترك
أما جوهر عمله، في كل . كما أن الرجل عمل سابقا ملحقا عسكريا في السفارة األميركية في روسيا

فضابط المدفعية يطلق .  تعلّم كيفية ضبط النيران"جندي مدفعية"المهمات التي توالها، فيحددها بأنه كان 
الطلقة األولى، لكي يكون أكثر قربا من الهدف، مستخدما كل المعلومات المتوافرة، ثم يستفيد من تلك 

وهو بالضبط ما فعله . المعلومات ليضبط الطلقات التالية، ويضبط اإلحداثيات حتى يصيب الهدف
 .واشنطن وفريقه في الشرق األوسط، بحسب ما قال في ندوة معهد "دايتون"

، وتختصر بـ "فريق التنسيق األمني االميركي"ووفق دايتون ايضا، فإن المجموعة التي يقودها تسمى 
"USSC" السالم من خالل "، يقوم على تنفيذ برنامج "جهدا دوليا مشتركا" أما في الواقع، فالفريق يشكل

: ، بالتشارك مع كل من"لسطينيةدور أميركا في بناء قوات أمن السلطة الف"، وفي مقدمة مراحله "األمن
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نتاج جهد "وكان هذا البرنامج هو . كندا، المملكة المتحدة، وتركيا، وذلك كمهمة أولى في الوقت الراهن
، أي معهد واشنطن لسياسات الشرق األوسط، حيث ان العقيد احتياط "ثمين قام به الباحثون في هذا المعهد

 في القدس، مهمة "دايتون" مسؤول كبير في المعهد، أنجز مع  وهو"مايك ايزنشتات"في الجيش األميركي 
 . للفريق األمني األميركي"الخطة االستراتيجية المستقبلية"عملية، كضابط تخطيط، هي رسم 

وكانت . ، ظهر الى الوجود مكتب التنسيق األمني األميركي2005مارس من العام /وفي مطلع آذار
، "المانحين الدوليين" ينسق بين مختلف "كيان أو جهاز"هي تشكيل الفكرة، من تشكيل المكتب والفريق، 

مخاوف "في إطار خطة عمل واحدة، تنهي حالة تضارب الجهود، وتعبئ المزيد من الموارد وتهدئ من 
 ."االسرائيليين حول طبيعة قدرات قوات األمن الفلسطينية

: ال، لقيادة هذا العمل، بثالثة أسباب هي مغزى اختيار ضابط أميركي برتبة جنر"دايتون"ويبرر الجنرال 
 سيشكل رافعة "الجنرال"ان رتبة جنرال ستحظى بثقة واحترام االسرائيليين، إضافة إلى أن هيبة ومقام 

 على عملية التداخل بين مختلف "الجنرال"للتعاون الفلسطيني مع دول عربية أخرى، ووجود نفوذ أكبر لـ
ولكن، من هم أعضاء الفريق، وكيف يتالءمون في السياق االقليمي؟ . الوكاالت في الحكومة األميركية

، فالمجموعة االنكليزية تتكون من ثمانية أفراد، وتسكن في "فريق متعدد الجنسيات"إنهم : "دايتون"يقول 
محاربو "رام اهللا، أما الكنديون، فيتجاوز عددهم ثمانية عشر فردا، وهم منظمون في فريق يدعى 

قلون يوميا في كل أنحاء الضفة الغربية، ويزورون قادة أمنيين فلسطينيين، ويطلعون على ، ويتن"الطريق
األوضاع المحلية، ويتحققون من أمزجة الناس على أرض الواقع، ومعظم هؤالء الكنديين من أصول 

 .عربية وعلى صلة مباشرة مع السكان
، كما انه "بالتنسيق مع دول الخليج"له ، باستمرار، وسمح "األردن ومصر"إن هذا الفريق األمني يزور 

ويتصل . "بشبكة مع كل المبعوثين في المنطقة، العاملين في مجال الصراع العربي اإلسرائيلي"يرتبط 
، وهو فريق من رجال الشرطة Eurpol Coopsيوربول كوبس " وفريقه مع مجموعة تدعى "دايتون"

ة، ومسؤولين عن إصالح الشرطة المدنية الفلسطينية، األوروبيين، الذين يعيشون على األراضي الفلسطيني
توني :  يرتبطون بصالت اتصال وتنسيق وثيق مع كل من"دايتون"كما ان فريق التنسيق األميركي وقائده 

 من هيئة األركان االميركية المشتركة، في القوى "بول سيلفا"والعميد . بلير، ممثل اللجنة الرباعية الخاص
، ويرسل تقاريره مباشرة إلى وزيرة الخارجية "خريطة الطريق"ع ويراقب خطة الجوية، الذي يتاب

ومع العبين دوليين في المنطقة، سواء عبر الدول مباشرة أو المنظمات غير . "هيالري كلينتون"
 .الحكومية، وكذلك موظفي األمم المتحدة

التنسيق الدولي : ، هي2005العام  في "دايتون"وقد كانت باكورة أعمال فريق التنسيق األمني، كما يقول 
، وذلك من خالل التنسيق مع إسرائيل ومصر والفلسطينيين على "على المساعدة بالنهوض باقتصاد غزة"

المساعدة التدريبية، التي قدمها الكنديون والبريطانيون للحرس الرئاسي "المعابر الرئيسية، وتنسيق 
، انتقلت جهود التنسيق 2007يونيو /وفي حزيران. "ديةالفلسطيني، الذي كان يدير تلك المعابر الحدو

 .األمني للفريق من غزة إلى الضفة الغربية
 جهود التدريب والتجهيز، الذي يقوم به فريقه لقوات األمن الفلسطينية، بأنها تقوم على "دايتون"ويكثف 

منظمة أو وحدات  فلسطينية، أي قوة شرطة "جندرمة"تحويل قوات األمن الوطني الفلسطينية الى "
، الذي يقع في منطقة "Jiptcمركز تدريب الشرطة الدولي في األردن "حيث يتم ذلك في . "شرطة

، ويتبع منهاج "كادر تدريبي أميركي ـ أردني"ويمتاز ذلك المركز بوجود .  خارج مدينة عمان"ياجوز"
قوة، والسيطرة على تظاهرات حقوق اإلنسان، واالستخدام الخاص لل"تدريب أميركياً مطوراً، يركز على 

 ."الشغب، وكيفية التعامل مع االضطرابات والقالقل المدنية
 بعضا من خطاب ضابط فلسطيني كبير، ألقاه في "دايتون"وللداللة على نجاح البرنامج، يستعير 

اسرائيل، لم تأتوا الى هنا لتتعلموا كيف تقاتلون .. أنتم يا رجال فلسطين": متخرجين من ذلك المركز قائال
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من أجل أن نتمكن من العيش بأمن .. بل جئتم الى هنا لتتعلموا كيف تحفظون النظام وتصونون القانون
فريق األمن األميركي بالشراكة مع الفلسطينيين " ان "دايتون"بحماسة شديدة، يؤكد . "وسالم مع اسرائيل

الحقائق على "، وأن " توقعاتنا تفاؤالنتائج تفوق أكثر" قد حققوا على األرض "واألردنيين واإلسرائيليين
الهجوم األمني "كما أن ما قام به الفلسطينيون، في ما يدعونه . "األرض تغيرت، وسوف تستمر بالتغير

المؤسسة الدفاعية "، قد أثار اهتمام "عبر الضفة الغربية، بمنتهى الدهشة بالتنسيق مع الجيش االسرائيلي
 ."اإلسرائيلية

 !؟.."ان الشباب الذين تدربوا في األردن هم المفتاح": ، فهو قوله"دايتون"ث أما الالفت في حدي
 12/9/2009السفير، 

 
 إسرائيل تحّسن مواقعها: استعداداً لمهاجمة إيران .35

 عاموس هرئل
خرج اإلسرائيليون الذين زاروا واشنطن في اآلونة األخيرة، بانطباع مفاده أن : إسماعيلعباس : ترجمة 

ينسحب تدريجيا من المطلب الجوهري إلدارة بوش، والذي بموجبه يتعين على إيران باراك أوباما 
الحقا، يعتقد الزوار اإلسرائيليون، من . التوقف عن تخصيب اليورانيوم كشرط مسبق لبدء الحوار معها

م، لكن سيسمح لإليرانيين بتخصيب اليورانيو: شأن الواليات المتحدة أن تقترح على إيران التسوية التالية
في المقابل ستُرفع العقوبات ). من شأن إشراف دولي وثيق ضمان حصول ذلك( لألغراض السلمية فقط 

التي فُرضت سابقا على إيران، وسيتوصل الطرفان إلى تفاهم إزاء مصالح طهران في جملة جبهات 
يع أوباما عرض في هذه الحالة، يستط. وعلى رأسها العراق، قبيل االنسحاب المرتقب للجيش األميركي

في النهاية، لقد تعهد بمنع إيران من الحصول على قنبلة نووية، ولم يتعهد بوقف : هذه التسوية كإنجاز
 .لكن ثمة شك في أن تكون هذه التسوية كافية بالنسبة إلسرائيل. تخصيب اليورانيوم

الواليات "قومي، أن يعتقد اللواء احتياط، غيورا آيلند، الذي شغل سابقا منصب رئيس مجلس األمن ال
لكن احتماالت أن توافق إيران . المتحدة كانت مستعدة للتوقيع على اتفاق بهذا المضمون أمس قبل اليوم

وفي رأيه ". على ذلك طفيفة جدا، على الرغم من إغراء االعتراف الدولي بحقها في تخصيب اليورانيوم
أنا ال أرى حتى اآلن . ف دولي واسع وملزمحتى تنجح االستراتيجية األميركية، ثمة حاجة إلى إئتال"

 " .كيف يمكن تجنيد روسيا والصين، اللتين يعتبر تأييدهما حيوي، لمثل هذه الخطوة
في المقابل، من شأن إسرائيل أن توافق على هذه التسوية، في موقف تراجعي من قبلها، وعلى الرغم من 

ا بتخصيب اليورانيوم لألغراض السلمية، بغية خشيتها من مغبة استخدام إيران للقرار الذي يسمح له
أن : لكن الموافقة اإلسرائيلية ستكون مشروطة بشرطين. مواصلة التقدم بصورة سرية نحو القنبلة النووية

يكون واضحا جدا وجود رقابة دولية قوية بصورة كافية، وأن يتم مسبقا بلورة إئتالف واسع لتشديد 
 .انيين يقومون بالتضليل مجدداالعقوبات، في حال تبين أن اإلير

: أما إذا فشل الحوار، أو لم يبدأ اصال، فمن المحتمل المصادقة على فرض عقوبات أكثر خطورة وشدة
. حظر شراء النفط من إيران، حظر تصدير المشتقات النفطية إلى إيران وفرض حصار بحري عليها

زت أكثر من نصف الطريق بكثير نحو لكن مقدار فعالية هذه الخطوات موضع شك، فيما إيران اجتا
هل : ، ستحين لحظة القرار2010 ومنتصف 2009ذلك أنه في مرحلة ما بين نهاية . تحقيق أهدافها

. يجب مهاجمة إيران؟ يتفق معلقون أميركيون على أن الهجوم اإلسرائيلي مطروح على جدول األعمال
 . تبدو ضعيفة جدالكن فرص قيام أوباما بإرسال طائرات أميركية إلى نتانز

في السنة األخيرة، ثمة ميل آخذ في التعزز في أوساط معلقين وخبراء للتقدير في أن سالح الجو 
فالجيش اإلسرائيلي اجتاز تطورا جوهريا خالل فترة رئيس . اإلسرائيلي مؤهل للقيام بهذا التحدي

 تصفية المشروع النووي والهدف، كما يدعون، يجب ال أن يكون بالضرورة. األركان غابي أشكنازي
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وبحسب خط التفكير هذا، من شأن الهجوم اإلسرائيلي واألميركي، . اإليراني بل يمكنه أن يكون عرقلته
أن يقود إلى إرجاء حصول إيران على القنبلة لعدة سنوات، ومن المحتمل أن حصول هذا األمر يعني أن 

، لم يتوقعوا مسبقاً 1981 النووي العراقي سنة ويذكر أنه حتى عندما قُصف المفاعل. الهجوم حقق مراده
في إسرائيل سلسلة األحداث التي قادت في نهاية المطاف صدام حسين إلى التنازل الفعلي عن طموحاته 

فرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع إيهود باراك، ينظرون إلى التهديد اإليراني . النووية
 .من تصريحاتهما العلنية ومن مواقفهما خالل المحادثات المغلقةوهذا ما يظهر . بصورة مماثلة

لكن من أجل الهجوم، في حال تقرر شنّه، تحتاج إسرائيل على األقل إلى غض طرف اإلدارة األميركية، 
هذا األمر يتعلق قبل كل شيء بمسألة استخدام الممر الجوي . إلى ضوء أصفر إن لم يكن ضوء أخضر

واألمر الذي ال يقل أهمية هو التنسيق . 2011ث الجنود األميركيين حتى العام فوق العراق، حيث يمك
كيف سترد الواليات المتحدة على هجوم جوي متواصل من قبل : االستراتيجي في اليوم الذي يلي الهجوم

إسرائيل ضد منشآت نووية وإلى االشتعال اإلقليمي الذي يمكن أن ينشأ في أعقاب الهجوم؟ هذه األمور 
فالفجوة في مواقفهما السياسية، كما الغياب التام . جب االتفاق عليها بصورة مباشرة بين أوباما ونتنياهوي

 .للكيمياء في العالقات الشحصية، من شأنهما خلق صعوبات أمام هذا األمر
من شأن إيران الرد على الهجوم اإلسرائيلي بفتح جبهات قريبة، عبر حزب اهللا من لبنان وحماس من 

فالجيش اإلسرائيلي، بعد ثالث سنوات على حرب لبنان وفي ختام عملية واسعة من . اع غزةقط
ومع ذلك، من الواضح أن هذا . استخالص العبر، بات واثقا تماما من قدرته على التصدي لحزب اهللا

األمر سيكون منوطا بسقوط رشقات صاروخية على الجبهة الداخلية، والتي ستُغطي معظم أراضي 
فثمة مصلحة جلية إلسرائيل في إبقاء سوريا . السؤال األساسي سيكون، كيف ستتصرف سوريا؟. ةالدول

 .في موقع المراقب للمواجهة
إذا اعتُبر الهجوم اإلسرائيلي ضد إيران عمالً ناجحا، فثمة فرصة معقولة ألن يكون الرد السوري على 

مثل : لهجوم على إيران تداعيات أعمق بكثيرلكن سيكون ل. هذا النحو، أي بقاء سوريا في موقع المراقب
كل .  وثمة للشعب الفارسي ذاكرة طويلة وصبرا كبيرا- هذا الهجوم سيفتح حسابا دمويا لعشرات السنين

وال عجب في أن نتنياهو معني بأن يزيح صفقة . هذه القضايا يجب أن تتوضح خالل سنة، وربما أقل
 .شاليط عن جدول األعمال في أسرع وقت ممكن

القرار بمهاجمة إيران، في حال اتخاذه، سيجعل الجيش اإلسرائيلي المسؤول الرئيس عن حل التهديد 
تغّير موازين القوى على مستوى الهيئات واألجهزة داخل : وسيكون لهذا األمر انعكاسات جانبية. النووي

االستحواذ على رئيس فخالل السنين التي نجح فيها رئيس الموساد مئير داغان في . المؤسسة األمنية
 الذي - ، كان مقبوالً االعتقاد أن الموساد)والحقا على خليفته ايهود أولمرت(الحكومة أرييل شارون 

وبالفعل، إذا كانت اجهزة .  سيكبح المشروع النووي اإليراني- ُأوكلت إليه مهمة إدارة االحباط السياسي
 األخير توقعاتها إزاء موعد اتمام المشروع االستخبارات الغربية أرجأت مرارا وتكرارا خالل العقد
 .اإليراني، فيمكن االفتراض أن هذا لم يحصل قضاء وقدراً

. لكن اليوم، باستثناء الهجوم، ال تبدو في األفق أية خطوة قادرة على إزاحة إيران عن تحقيق هدفها
 وعلى الرغم من أنه يسود .مسألة إيران من شأنها أن توفر توترا ال بأس به في قيادة المؤسسة األمنية

بين الجيش اإلسرائيلي والموساد تعاون عمالني عميق ومثير لالنطباع، في سلسلة طويلة من الجبهات، 
 .لكن ما يعيب هذا التعاون الخالفات المهنية واالحتكاكات الشخصية بين قادة الجهازين

 12/9/2009المستقبل، 
 )11/9/2009" هآرتس ("
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  الفات اإلخوانوخ ...واألردنحماس  .36
  سميح المعايطة

في الحديث عن الخالفات التي تعيشها الهيئات القيادية لإلخوان المسلمين يبرز سؤال مهم وكبير عن 
 أو األمام إلى وحركة حماس سواء من حيث الذهاب بها األردنتأثير هذه الخالفات على العالقة بين 

  .األردنية موقف حماس من الساحة إلىولة التراجع وتعميق حالة عدم الثقة التي تنظر بها الد
 ليس األهم العامل أن وحماس يعلم األردن نذهب في التفاصيل فان كل متابع لمسار العالقة بين أنوقبل 

 حماس لعالقتها مع الساحة إدارة طريقة وإنما التسوية والمفاوضات إلىالتناقض بين الطرفين في النظر 
 وتركيبته، األردن طبيعة أو اإلخوان سواء كانت تنظيم األردن في األوراقه واستخدام حماس األردنية

 لدى الجهات الرسمية تجربة مريرة مع بعض الفصائل في الستينيات جعلته يتعامل بحذر أنويعزز هذا 
  . نشاط في ساحته مهما كان شكلهأليمع كل احتمال 

  : القضايا اآلتيةإلى أشير على عالقة الدولة بحماس اإلخوانوفي الحديث عن تأثير خالفات 
 قيادة حماس في دمشق ليست طرفا محايدا أنـ ان كل متابع وصاحب خبرة في الشأن اإلخواني يدرك 1

 أنفي الخالفات اإلخوانية بل هي جزء من المشكلة وطرف رئيس، الن حماس هي التي تصر على 
 بنسبة تصل الى األردن إخوانرى تحتفظ لمكاتب الخليج التي تتبع إلخوان فلسطين بتمثيل في مجلس شو

من مقاعد المجلس الخمسين تقريبا،وهي التي تعمل على ان يمارس من تختاره من اخوان االردن % 25
للعمل معها ازدواجية في التنظيم وهو امر اوقع قيادة الجماعة في حرج خالل سنوات طويلة حين كانت 

في اجهزتها المختلفة وهي التدري، والدولة تكتشف ان احد افرادها يتم اعتقاله لعمله مع حماس 
  .واالخوان وحماس يعلمون عدد القصص واسماء االشخاص بمن فيهم االسماء في الفترات االخيرة

ولهذا فحماس هي جزء من الخالف وهي ايضا تمثل المرجعية للتيار المحسوب عليها في قيادة الجماعة، 
ر، ولهذا فكل قريب يعلم ان قيادة دمشق لو ارادت حل والقرار الذي يأتي من دمشق ينفذه هذا التيا

 مقعدا من مجلس 12الخالف فانها تستطيع بساعات بأن توعز الى اتباعها بان يتخلوا عن سعيهم إلعادة 
  .الشورى الى مكاتب الخليج

ـ ومادامت حماس طرفا وليس وسيطا فان عليها ان تدرك انها حتى لو نجحت في الحصول على نفوذ 2
 في قيادة الجماعة فانها تكون قد خسرت امرا آخر وهو مصداقية خطابها فيما يتعلق بموقفها من واسع

الساحة االردنية وعدم التدخل فيها، فليس مهما ان يتحدث قائد حماس عن حرصه على الساحة االردنية 
شكوك تبقى تالحق بينما تعمل قيادته على السيطرة على قيادة تنظيم اردني هو االكبر، وهذا ما يجعل ال

 أوراق فانه يريد امتالك أردنينوايا حماس لدى الجهات الرسمية الن من يعمل للسيطرة على اكبر تنظيم 
ولهذا فعلى حماس ان تدرك ان نتائج ما يجري داخل الجماعة مهم في . ونفوذ سياسي وتنظيمي يستخدمه

  .رسم عالقتها بالدولة
في دمشق ان التكرر تجارب فصائل المنظمة التي دخلت في ـ واشير هنا الى ان على قيادة حماس 3

 كانوا أعداءتفاصيل الساحات التي عملت بها وتحولت الى معارك العالقة لها بفلسطين بل وكسبت 
  .مناصرين لفلسطين وقضيتها لكنهم اليحبون الي تنظيم خارجي ان يعبث بساحتهم

حاوالت الجتثاث فتح من غزة خوفا على استقرار وهنا فان ما تفعله حماس اليوم في غزة من رقابة وم
حكومتها هو حق تمارسه كل الدول في مواجهة من يعمل سرا في ساحاتها مع فرق كبير في ان فتح 

  .وحماس من شعب وسلطة واحدة
كلما حافظت حماس على موقعها كتنظيم مقاوم لالحتالل فانها تحتفظ بالمكانة الرفيعة لكن كلما انزلقت 

ك جانبية او دخلت الى ساحات اخرى تبحث عن نفوذ فانها تخسر الكثير ولهذا فالمصلحة العليا الى معار
لحماس ان تنسحب من معاركها للسيطرة على قيادة اخوان االردن او أي عمل شبيه النها ان اصبحت 
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 حماس من جزءا من لعبة السياسة االردنية فان لهذا ثمنا كبيرا على حساب القضية االساسية التي جاءت
  .أجلها

  12/9/2009الغد، األردن، 
  

 الحلقة المفقودة في سرقة أعضاء الفلسطينيين  .37
  جوناثان كوك 
النقاش الحاد بين قادة إسرائيل حول القصة التي نشرتها صحيفة سويدية ، وتلمح الى أن الجيش 

مزعجة لعائالت االسرائيلي ساعد في سرقة أعضاء من فلسطينيين ، صرف االنتباه عن االدعاءات ال
الموجهة ضد " التشهير"وتخشى العائالت أن تغطي اتهامات . فلسطينية التي كانت المحور الرئيسي للمقال

المراسل الصحافي ، دونالد بوستروم ، وصحيفة أفتونبالدت ، باإلضافة الى الحكومة والشعب السويدي ، 
اء من أجسادهم خالل تشريح بدون تفويض على األقارب الذين قتلهم الجيش االسرائيلي ، وانتُزعت أعض

. كمعظم الصحفيين العاملين في إسرائيل وفلسطين ، سمعت شائعات كهذه من قبل. جرى في إسرائيل
بعد . وحتى كتابة مقال بوستروم ، لم يتحقق أي صحافي غربي ، على حد علمي ، من هذه الشائعات

 دون القيام باستخراج - العثور على دليل سنوات عديدة ، افترض الصحافيون بأن األمل ضعيف في 
ومن دون شك ، فإن االتهام المؤكد بمعاداة السامية التي تثيرها هذه التقارير كان . الجثث من القبور
الشيء المثير للصدمة في هذه الحلقة هو أن العائالت التي قامت بهذه االدعاءات لم تلق . عائقا قويا أيضا

ينيات وأوائل التسعينيات ، خالل االنتفاضة األولى عندما ظهرت معظم أذنا مصغية في أواخر الثمان
يبدو أن حساسية اسرائيل تجاه المزاعم بسرقة . التقارير ، وما زالوا محرومين من هذا الحق اليوم

 تزيد من المخاوف الحقيقية -كما يصف عدد من المراقبين سرا تلك الممارسة " الحصاد" أو - األعضاء 
بوستروم انتُقد كثيرا بسبب الدليل الضعيف الذي قدمه ليدعم .  اعتداءات محتملة على أحبائهمللعائالت من

 - لكن األهم ، أن أفتونبالديت وبوستروم عرضوا أنفسهم لتهمة معاداة السامية . روايته الملهبة للمشاعر
 خالل خطأ كبير  من-على األقل من جانب المسؤولين االسرائيليين الحريصين على الحاق األذى بهم 

لقد حاولوا الربط بين ادعاءات العائالت الفلسطينية بسرقة األعضاء ، وبين ما كُشف عنه هذا .في الحكم
الشهر من أن مجموعة من األميركيين اليهود قد ألقي القبض عليهم بتهمة غسيل األموال واالتجار 

 هي مشكلة شائعة عندما قدم أمثلة بهذا الربط ، اوحى بوستروم بأن مشكلة سرقة األعضاء. باألعضاء
لقد ألمحوا أيضا الى أن االعتداءات ، التي يزعم بأن الجيش االسرائيلي . تعود ألوائل التسعينيات فقط

كان يجب على الصحافي السويدي أن يركز على . ارتكبها ، يمكن أن تنسحب بشكل أعم على اليهود
يام الجيش االسرائيلي ، باعترافه ، بأخذ جثث السؤال المشروع الذي تطرحه العائالت حول سبب ق

عشرات الفلسطينيين الذين قتلوا على يد جنوده ، والسماح بتشريحهم دون موافقة العائالت ، ثم دفن 
مقال بوستروم سلط الضوء على قضية . الجثث التي أعيدت في مراسم أقيمت تحت حراسة مشددة

من قرية أم التين في شمال الضفة الغربية ، الذي قُتل في  عاما ، 19بالل أحمد غنام ، : فلسطيني واحد
بوستروم أخبر اإلعالم االسرائيلي .  وكانت صورة مروعة لجثة بالل المخاطة تصاحب التقرير1992,

بأنه يعرف عشرين حالة لعائالت تدعي أن جثث أحبائها قد اُعيدت بأعضاء ناقصة ، رغم أنه لم يقل ما 
 ، 1992يقول بوستروم أنه في . ادث المزعومة حدثت بشكل أكثر مؤخرااذا كان أي من هذه الحو

 ، ممن ماتوا 133 من الفلسطينيين البالغ عددهم 69اعترف له الجيش االسرائيلي أنه أخذ للتشريح 
السؤال المنطقي والمحق الذي تطرحه . الجيش لم ينكر هذا الجزء من تقريره. ألسباب غير طبيعية
لماذا قام الجيش بالتشريح؟ ما لم يكن باإلمكان توضيح أن الجيش كان : ه بوستروم هوالعائالت والذي نقل

في الحقيقة ، كان أكثر من غير .يقصد إجراء تحقيقات بالوفاة ، فقد كان التشريح غير ضروري
ونتائجه عكسية اذا افترضنا أن الجيش لم يكن له مصلحة بجمع األدلة التي يمكن أن تُستخدم . ضروري
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اسرائيل لديها سجل طويل في عرقلة التحقيق بوفاة . محاكمات جرائم حرب مستقبلية لجنودهفي 
ما . الفلسطينيين على أيدي جنودها ، وقد واصلت ذلك العرف الدنيء عقب اعتدائها األخير على غزة
ائهم يقلق العائالت الفلسطينية أكثر هو حقيقة أنه في الفترة الذي سارع فيها الجيش ألخذ جثث أحب

للتشريح ، كان من شبه المؤكد أن أبو كبير ، المعهد الوحيد في اسرائيل الذي يجرى تشريحا كهذا ، كان 
وما يزعج ، أن . في خضم عملية االتجار باألعضاء التي أصبحت فيما بعد فضيحة داخل اسرائيل
رافه بذلك ، وظل الدكتور يهودا هيس ، الذي يقف وراء سرقة األعضاء ، لم يسجن أبدا ، رغم اعت

هيس كان مسؤوال عن تشريح الفلسطينيين في الوقت الذي .أخصائي الدولة األول في التشريح في المعهد
 جري التحقيق الحقا مرتين مع هيس ، في 1992,كان فيه بوستروم يستمع الى ادعاءات العائالت في 

ني في األعضاء كُشفت ألول المزاعم باتجار هيس غير القانو. و ، بصدد سرقة األعضاء2005 2002
 على يد مراسلين محققين في صحيفة يديعوت احرونوت ، التي ذكرت أنه كان يمتلك 2000مرة في 

من الواضح أن . باألعضاء وأنه باعها بشكل رئيسي للجامعات االسرائيلية والمعاهد الطبية" قوائم أسعار"
مجموعة كبيرة من األعضاء في حوزته في هيس ، الذي لم يردعه هذا االكتشاف ، كان ما زال يملك 

ذكرت " اسرائيل ناشونال نيوز "2002,أبو كبير عندما أمرت المحاكم االسرائيلية بإجراء تفتيش في 
خالل السنوات الماضية ، اتضح أن رؤساء المعهد قدموا آالف األعضاء للبحوث دون موافقة ، : "آنذاك

هيس لم ينكر سرقة األعضاء ، معترفا أنها كانت تعود ". يرفيما أبقوا على مستودع لألعضاء في أبو كب
رغم ذلك ، . الى جنود قتلوا في المعارك وأنها نُقلت الى معاهد طبية ومستشفيات لغايات تطوير البحوث

 2005سمح لهيس بالبقاء مديرا لمعهد أبو كبير حتى . فأن العائالت الفلسطينية لن تقتنع بتبريرات هيس
عقب .  جثة125وعندها اعترف هيس بأخذ أعضاء من . ددا مزاعم االتجار باألعضاءعندما ظهرت مج

صفقة استئناف مع الدولة ، قرر المدعي العام عدم توجيه تهم جنائية ضد هس واكتُفي بتوبيخه ، وظل 
يوضح بوستروم أيضا ، أن إسرائيل كانت تعاني أوائل التسعينيات من نقص حاد في التبرع . في منصبه

عضاء لدرجة أن ايهود أولمرت ، وزير الصحة آنذاك ، أطلق حملة شعبية لتشجيع االسرائيليين على باأل
لكن نظرا للحقائق المعروفة ، ال بد أن يكون هناك . هذا يقدم تفسيرا محتمال ألفعال هيس.تقديم المساعدة

إن .  الذين شّرحهمعلى األقل شكوك قوية بأن هيس انتزع األعضاء دون تفويض من بعض الفلسطينيين
هيس متورط أيضا في .هذه القضية ودور الجيش المحتمل في تزويده بالجثث ، بحاجة الى تحقيقات

فضيحة أخرى استمرت طويال ولم تُحل وتعود إلى السنوات األولى إلسرائيل ، في الخمسينيات ، كان 
مين من اليمن وذلك بعد إبالغ اآلباء االزواج األشكناز يقومون بتبني أطفال المهاجرين اليهود الجدد القاد

بعد إخفاء أولي للحقائق ، . اليمنيين بأن طفلهم قد مات ، وكان ذلك يحدث عادة بعد دخولهم المستشفى
واصل اآلباء اليمنيون الضغط للحصول على إجابات من الدولة ، وأجبروا المسؤولين على إعادة فتح 

إن فرص الفلسطينيين في الحصول على أي نوع . املة بالمثلالعائالت الفلسطينية تستحق المع. الملفات
ذلك أن مطالب الفلسطينيين بتحقيق العدالة ، عندما ال تُدعم بتحقيقات يقوم بها . من التحقيق تبدو مستحيلة

عندما يتمتع الجيش .الصحافيون أو المتظاهرون من المجتمع الدولي ، فإنه يمكن السرائيل تجاهلها بأمان
ن محاسبة ، كيف يعرف الفلسطينيون ، أو نعرف نحن ، ما يسمح للجنود بأخذه تحت غطاء بسلطة دو

االحتالل؟ ما الضوابط المطبقة لمنع االعتداءات؟ ومن يزجرهم اذا قاموا بارتكاب جرائم؟ وعندما يمكن 
روا سمعة أولئك عند تعرضهم لالنتقاد وأن يدم" معاداة السامية"للسياسيين االسرائيليين أن يصيحوا بكلمة 

تحقيق قد يضرهم أو يضر المؤسسات التي يشرفون عليها؟ ولماذا يكونوا  الذين يتهمونهم ، فلماذا إجراء
  السلطة "صادقين وبإمكانهم إجبار الناقد على السكوت دون أن يكلفهم ذلك شيئا؟ هذا هو معنى عبارة 
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 أخصائي تشريح واحد على إلى باإلضافة ، ناإلسرائيليي، ومن الواضح أن السياسيين والجنود " تُفسد
 . وخصوصا على الفلسطينيين الرازحين تحت وطأة االحتالل-األقل ، لديهم سلطة كبيرة جدا 

  12/9/2009الدستور، 
  "أنتي وور"موقع 
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