
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  

    
  
  

  
  
  
  
  

  الفلسطينية بن "إسرائيل" والسلطةالمفاوضات المباشرةاستئنافكلينتون ستعلن: "نيويورك تايمز"
 هنية يدعو فتح إلى اللقاء لبحث المصالحة

  تهدئة إال بوقف العدوان والمقاومة قادرة على تلقين االحتالل دروسًا ال تُنسىبحر: ال
 تأسف وال تعتذر عن مقتل العسكريين المصريين "إسرائيل"

 ية".. وتصف إطالق القذائف من غزة "باألفعال اإلرهاب"الرباعية" تحذر من خطر التصعيد
 مصر تستدعي القائم األعمال اإلسرائيلي في القاهرة احتجاجًا على قتل "إسرائيل" لجنود مصريين
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            2ص                                     2243العدد:                21/8/2011 األحد التاريخ:

   السلطة:
 4 هنية يدعو فتح إلى اللقاء لبحث المصالحة.2
 4     لمخابرات المصرية حول العدوان اإلسرائيلي على غزةمدير اهنية يتشاور هاتفيًا مع.3
 4  هنية يبحث هاتفيًا مع الجامعة العربية وأمير قطر التصعيد اإلسرائيلي في قطاع غزة.4
 4 عريقات: نحن ضد كل أشكال العنف وال نقبل استغالله لشن عدوان على غزة.5
 5  بحر: ال تهدئة إال بوقف العدوان والمقاومة قادرة على تلقين االحتالل دروسًا ال تُنسى.6
 5  البرغوثي: العدوان اإلسرائيلي على غزة ُخطط له مسبًقامصطفى .7
 5  "إسرائيل"بجنوب إفريقيا تحارب مقاطعةلسلطة الفلسطينيةاسفارة"الفلسطيني لإلعالم": .8

   
   المقاومة:

 6  وتعلن انتهاء التهدئةفصائل فلسطينية تقصف مدنًا وبلدات إسرائيلية.9
 6  لىالمقاومة الفلسطينية تستهدف زورقا اسرائيليا مقابل غزة للمرة األو .10
 7   فتح: سنكون في طليعة المدافعين عن شعبنا في غزة بكل الوسائل.11
 7  جنين: إحراق سيارة عضو في مجلس "ثوري فتح" إثر خالفات داخلية.12

   
    :اإلسرائيليالكيان

 7 تذر عن مقتل العسكريين المصريينتأسف وال تع "إسرائيل".13
 8  مستوطنان ومن وحدات النخبةفي عملية إيالتقتيال الجيش اإلسرائيلي.14
 8 اإلسرائيليةاألمنإلستراتيجيةعملية ايالت خرق خطير.15
 9  دولة للتصويت ضد االعتراف بالدولة الفلسطينية70-60جنيدتعمل على ت إسرائيل"".16

   
    األرض، الشعب:

 9  حماسحركة االحتالل يقتحم الخليل ويعتقل العشرات من كوادر وأنصار.17
10  نتهك حرية العبادةينيين و الفلسطييعتدي على المصليناالسرائيليمركز حقوقي: االحتالل .18
10  في الضفة الغربية عراق بورينقريةاالحتالل يقتحم رأس العامود في القدس ويغلق.19
10 االسبوعية تنديدًا بالجدار العنصري واالستيطانإصابة فتى في مسيرة المعصرةالضفة الغربية: .20
10 المستوطنون يستغلون وقت إفطار رمضان الرتكاب مزيد من الجرائم ضد الفلسطينيينتقرير:.21

  
  األردن:

11 اعتصام جماهيري حاشد يطالب بطرد السفير اإلسرائيلي من عمان.22
  

   عربي، إسالمي:
12  مصر تستدعي القائم األعمال اإلسرائيلي في القاهرة احتجاجًا على قتل "إسرائيل" لجنود مصريين.23
12  سبتمبرأيلول/ هدفه تعطيل استحقاق في قطاع غزةالجامعة العربية: التصعيد اإلسرائيلي.24
12 دين العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزةت "التعاون اإلسالمي".25
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13  مصر تعيد فتح معبر رفح وتواصل إغالق معبر العوجة التجاري.26
13   مصادر بدوية: استنفار "إسرائيلي" على الحدود مع مصر.. وآليات مصرية تتمركز بالمنطقة .27
13    اإلسرائيليتعليق وقفات احتجاجية تضامنًا مع الغضب الشعبي على الكيان .28
14  سيناءشبه جزيرة خبراء أمنيون مصريون يحّذرون من مخطط إسرائيلي الحتالل جزء من .29
14 تسحبه: تخبط إعالمي أم حكومي؟... ال لم"إسرائيل"مصر تسحب سفيرها في.30
15 حقائق حول معاهدة السالم بين مصر و"إسرائيل".31

  
  دولي:

15  الفلسطينية بن "إسرائيل" والسلطة المفاوضات المباشرةاستئنافكلينتون ستعلن: "نيويورك تايمز".32
16   .. وتصف إطالق القذائف من غزة "باألفعال اإلرهابية""الرباعية" تحذر من خطر التصعيد.33
16  بارتكاب مخالفتين وخرق معاهدة السالم مع مصر"إسرائيل"قوات حفظ السالم تتهم .34

   
    حوارات ومقاالت:

17  عدنان أبو عامر...الت.. قصور أمني وٕاخفاق عملياتيعملية إي.35
18  عريب الرنتاوي"...إسرائيل": االمتحان األول أمام"مصر الثورة".36
20 حسام كنفاني...إيالت وٕاعالن الدولة.37
21 ياسر الزعاترة؟..معتقلين ليس بيدنا!!قرار االفراج عن ال.38
22 جدعون ليفي...الصهيونية التي ال تشبع.39
32 أسامة الرنتيسي...من دولة فلسطينية إلى انهيار السلطة.40

   
   :كاريكاتير

***  
  

  "إسرائيل"التحرير تقبل استئناف المفاوضات المباشرة مع منظمة ": عكاظ" .1
أعلن أمـين سـر اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية : القدس -واشنطن، فرح سمير  -محمد المداح 

ياســر عبــد ربــه البارحــة، قبــول المنظمــة الــدعوة األمريكيــة الســتئناف مفاوضــات الســالم المباشــرة مــع إســرائيل 
نقلــت صــحيفة نيويــورك تــايمز األمريكيــة أمــس عــن مســؤولين وصــفتهما بــالمطلعين و (أيلــول).  مطلــع ســبتمبر

ـــون اســـتئناف المفاوضـــات الفلســـطينية ـــه مـــن المتوقـــع إعـــالن كلينت ـــال  - قولهمـــا: إن اإلســـرائيلية المباشـــرة. وق
س اتفقــا علــى أن المســؤوالن: إن رئــيس الحكومــة اإلســرائيلية بنيــامين نتنيــاهو والــرئيس الفلســطيني محمــود عبــا

  تمتد المحادثات إلى سنة واحدة.
  21/8/2011، عكاظ، جدة
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  يدعو فتح إلى اللقاء لبحث المصالحة هنية .2
دعــا رئــيس الحكومــة الفلســطينية المقالــة إســماعيل هنيــة، وفــد حركــة فــتح المتواجــد فــي : ردينــة فــارس -غــزة 

ــادة حركــة حمــاس بعــد انتهــاء أيــ ام بيــت عــزاء مــدير عــام جهــاز المخــابرات قطــاع غــزة إلــى االجتمــاع مــع قي
  الفلسطينية السابق اللواء أمين الهندي، للحديث في أمور تتعلق بالمصالحة.

نريــد أن «وقــال هنيــة خــالل زيارتــه برفقــة وفــد كبيــر مــن أعضــاء حكومتــه وقيــادة حمــاس لبيــت العــزاء فــي غــزة 
بما يحدث وحماس ال تلغـي فـتح ويجـب أن  نجلس للحديث حول المصالحة بعد انتهاء العزاء .. نحن ال نقبل

  ».تقوم العالقة بيننا على االحترام المتبادل والشراكة السياسية
تعـالوا نتفـاهم «وتوجه هنية إلى عضوي اللجنة المركزية لحركة فـتح، زكريـا األغـا، وعبـد اهللا اإلفرنجـي، بقولـه 

الصــعب أن نبنــي مصــالحة ونوقــع علــى  علــى نقــاط يــتم التوقيــع عليهــا .. نحــن ال نقبــل بمــا يحــدث ولكــن مــن
  ».ورقة ناقصة وبعد ذلك نشتبك بالسالح، ونكرر التجارب السابقة

  21/8/2011، عكاظ، جدة
  

    مدير المخابرات المصرية حول العدوان اإلسرائيلي على غزة يتشاور هاتفيًا مع  هنية .3
س، اتصـــاًال هاتفيـــًا مـــع مـــدير أجـــرى إســـماعيل هنيـــة رئـــيس الحكومـــة الفلســـطينية المقالـــة، أمـــ: (ا .ف .ب)

المخابرات المصرية اللواء مراد مـوافي وتشـاور معـه حـول الجهـود المبذولـة لوقـف "العـدوان" "اإلسـرائيلي" علـى 
قطـــاع غـــزة. واســـتعرض هنيـــة ومـــوافي األوضـــاع التـــي تســـود قطـــاع غـــزة و"وضـــعه فـــي صـــورة االعتـــداءات 

أضــاف البيــان أن هنيــة "أطلــع علــى الجهــود المصــرية و  "اإلســرائيلية" علــى الشــعب الفلســطيني" بحســب بيــان.
المبذولـــة مـــن أجـــل وقـــف العـــدوان "اإلســـرائيلي" واســـتعرض رئـــيس الـــوزراء والـــوزير مـــوافي التحـــرك المشـــترك 
والجهود المبذولة لوقف العدوان على قطاع غزة". وتابع أنه "تم االتفـاق علـى اسـتمرار التواصـل بـين الجـانبين 

  في هذا االطار". 
  21/8/2011، ليج، الشارقةالخ

  
  هنية يبحث هاتفيًا مع الجامعة العربية وأمير قطر التصعيد اإلسرائيلي في قطاع غزة .4

أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنيـة، إجـراء اتصـاالت : والوكاالت - ماهر ابراهيم -غزة  
وقـال مكتـب النـاطق باسـم الحكومـة  لـى غـزة.مع جهات إقليمية ودولية من أجل وقـف الهجمـات اإلسـرائيلية ع

المقالــة، فــي بيــان فــي وقــت متــأخر مــن مســاء الجمعــة، إن هنيــة ، أجــرى عــدة اتصــاالت مــع مصــر واألمــم 
علـى القطـاع. وذكـر أن هنيـة أجـرى اتصـاال هاتفيـا بـاألمين العـام لجامعـة » العـدوان«المتحدة مـن أجـل وقـف 

رات الخطيــرة التــي يشــهدها قطــاع غــزة، كمــا هــاتف أميــر دولــة قطــر الــدول العربيــة نبيــل العربــي وبحثــا التطــو 
 الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ووضعه في آخر التطورات الميدانية على غزة.

 21/8/2011، البيان، دبي
  

  : نحن ضد كل أشكال العنف وال نقبل استغالله لشن عدوان على غزةعريقات .5
مركزية لحركة فتح على موقف السلطة الفلسطينية وحركة "فـتح" أكد صائب عريقات، عضو اللجنة ال: رام اهللا

مــن إدانــة "كــل أشــكال العنــف"، مشــيًرا فــي الوقــت ذاتــه أنهــا تــرفض اســتغالل هــذا "العنــف" لشــن عــدوان علــى 
  عريقات المجتمع الدولي "باحترام مسؤولياته اتجاه الشعب الفلسطيني واستمرار الهدوء". وطالب قطاع غزة.
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  20/8/2011قدس برس، 
  

  : ال تهدئة إال بوقف العدوان والمقاومة قادرة على تلقين االحتالل دروسًا ال تُنسىبحر .6
ـــين فصـــائل : غـــزة ـــة ب ـــرئيس المجلـــس التشـــريعي، أن أي حـــديث عـــن التهدئ أكـــد أحمـــد بحـــر، النائـــب األول ل

وشـــدد  الفلســـطيني".المقاومـــة واالحـــتالل "يجـــب أن يقتـــرن أوال بوقـــف العـــدوان اإلســـرائيلي علـــى أبنـــاء الشـــعب 
بحر، في بيان صحفي تلقت "قدس برس" نسخة عنه، على حق الشعب الفلسـطيني ومقاومتـه فـي الـدفاع عـن 

أن الشــعب الفلســطيني ومقاومتــه "قــادرون علــى تلقــين االحــتالل  وأكــدً  الــنفس بكــل الســبل والوســائل المتاحــة، 
تجــاوزه وتغييــره لجهــة فــرض واقــع أمنــي يخــدم دروســًا ال تنســى، وتــذكيره بتــوازن الــردع والرعــب الــذي يحــاول 

  مصالحه العدوانية فحسب".
  20/8/2011قدس برس، 

  
  : العدوان اإلسرائيلي على غزة ُخطط له مسبًقاالبرغوثيمصطفى  .7

قـــال النائـــب مصــــطفى البرغـــوثي، األمـــين العــــام لحركـــة المبـــادرة الوطنيــــة الفلســـطينية، إن التصــــعيد : رام اهللا
وطالب النائـب البرغـوثي، الفلسـطينيين  غزة "كان مخطط له مسبًقا من حكومة نتنياهو.اإلسرائيلي ضد قطاع 

"بالتوحــد وتنفيـــذ اتفـــاق المصــالحة وتشـــكيل قيـــادة وطنيـــة موحــدة والتوجـــه إلـــى العــالم بصـــفوف موحـــدة لفـــرض 
  عقوبات على إسرائيل".

  20/8/2011قدس برس، 
 

  "إسرائيل"جنوب إفريقيا تحارب مقاطعة ب السلطة الفلسطينيةسفارة لإلعالم":  الفلسطيني" .8
أثـــار ســـلوك ســـفارة ســـلطة رام اهللا فـــي جنـــوب إفريقيـــا اســـتياًء عارًمـــا فـــي صـــفوف حركـــات التضـــامن : رام اهللا

الدولية، التـي تعمـل علـى مقاطعـة الكيـان الصـهيوني، بسـبب قيامهـا بأنشـطة تطبيـع مـع الكيـان، والعمـل علـى 
فقــد اتهمــت حركــات  قيــا مــن خــالل اللقــاءات مــع الوفــود الصــهيونية.إحبــاط أنشــطة المقاطعــة فــي جنــوب إفري

المقاطعــة للكيــان الصــهيوني فــي جنــوب إفريقيــا "ســفارة فلســطين" بأنهــا تحــبط جهودهــا فــي مقاطعــة الكيــان، ال 
سيما بعد أن بادر سفير السلطة فـي جنـوب إفريقيـا باالتصـال مـع وفـد صـهيوني زار جنـوب إفريقيـا أول أمـس 

معه، علًما بأن حركات التضـامن كانـت شـنت حملـة قويـة وناجحـة لمقاطعتـه فـي المجتمـع الجنـوب وعقد لقاء 
  أفريقي.

وقالت المنظمتان إن هذا الوفد "يضم في عضـويته جنـوًدا خـدموا فـي جـيش االحـتالل خـالل  حـرب غـزة عـام 
رغم مـن أن الوفـد ، كما أن من بينهم مجنـدة كانـت متحدثـة باسـم جـيش االحـتالل تبـرر الحـرب علـى الـ2009

جاء بغطاء أنه وفـد طالبـي علًمـا بأنـه ضـم كـذلك أسـماء مسـاعدين ألعضـاء كنيسـت، مثـل أرييـه الـداد وآالن 
  جوالن.

وقال "سفير فلسطين" للقناة الثانيـة الصـهيونية: "إن موقفنـا هـو أن نتقابـل مـع "اإلسـرائيليين" ولـيس مقـاطعتهم. 
  لن نستطيع أن نجد حلوًال".ألننا إذا قاطعناهم وهم قاطعونا؛ فإننا 

 20/8/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  وتعلن انتهاء التهدئةفصائل فلسطينية تقصف مدنًا وبلدات إسرائيلية  .9
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: وكاالتو عبدالرحيم حسين، و عالء المشهراوي،  مراسلها عن نقالً  21/8/2011االتحاد، أبو ظبي،  ذكرت
وأعلنت  بلدات إسرائيلية في النقب جنوبي فلسطين المحتلة .أطلقت فصائل فلسطينية صواريخ على مدن و 

إطالق صاروخ من ” لجان المقاومة الشعبية“الجناح العسكري لحركة ” ألوية الناصر صالح الدين“
على ” ناصر“على عسقالن وآخر من طراز ” ناصر المطور“على بئر السبع صاروخ من طراز ” جراد”طراز
  ”.عزاتا“بلدة 

إن “وقالت ”. كريات مالخي“على أسدود وبئر السبع وبلدة ” جراد“صواريخ  6إطالق ” القدس سرايا“وأعلنت 
طالق الصواريخ يأتي في إطار الرد األولي على العدوان الصهيوني المتواصل ضد قطاع غزة، وتأكيدًا ا

” والجهاد جماعة التوحيد“كما أعلنت ”. على المضي بخيار المقاومة والجهاد حتى تحرير كامل أراضينا
  بصاروخ.“ كفار عزَّة “ مسؤوليتها عن قصف مستوطنة 

وذكرت السلطات اإلسرائيلية أن إسرائيليين أصيبا بجروح طفيفة، كما أصيب عامالن فلسطينيان بجروح 
  خطيرة وآخر بجروح متوسطة الخطورة جراء سقوط صاروخين على منزل ومزرعة في بئر السبع.

في بيان أصدرته في غزة انتهاء ” حماس“الجناح المسلح لحركة ” ين القسامكتائب الشهيد عز الد“وأعلنت 
الهدنة غير الرسمية مع االحتالل الملتزم بها فلسطينيًا منذ العدوان اإلسرائيلي على القطاع أواخر عام 

كد إن كتائب القسام ،وٕازاء هذا العدوان المتواصل على أهلنا في غزة، لتؤ ”. وقالت2009ومطلع عام  2008
بأن جرائم االحتالل بحق قادتنا ومجاهدينا وأبناء شعبنا لن تمر مرور الكرام، وٕاننا نحذر قيادة االحتالل من 
التمادي في عدوانها على شعبنا وسفك دماء المواطنين األبرياء، ألن ذلك سيكون وباال على كيانهم وسيبدد 

ن كتائب القسام ستكون في الخندق األول ليعلم القاصي والداني بأ“ وأضافت ”. أمن جيشهم ومغتصبيهم
دفاعا عن قطاعنا الحبيب وأهلنا الصامدين ولن تسمح للعدو بأن يتغول ويصعد من هجماته دون أن يلقى 

  ”.عقابه
على مستوطنة ” جراد“صواريخ  4أنها أطلقت مساء أمس ” كتائب الشهيد عز الدين القسام“وأعلنت 

آخرين، إصابات أربعة منهم بالغة  7يلية مقتل مدني إسرائيلي وجرح وأعلنت السلطات اإلسرائ”. أوفيكيم“
  الخطورة، وٕالحاق أضرار مباشرة بمنزل وسيارة، جراء انفجار تلك الصواريخ.

إن حصيلة الهجوم الصاروخي على مدينة بئـر السـبع ارتفعـت إلـى قتيلـين  20/8/2011، 48عرب  وأضافت
  الغة الخطورة، كانت قد أصيبت بها، وقد توفي قبل ذلك رجل واحد.اثنين، وذلك بوفاة سيدة متأثرة بجراح ب

وقالت وسائل إعالم عبريـة إن عشـرة آخـرين أصـيبوا بجـروح متفاوتـة، عنـدما سـقط صـاروخا غـراد علـى منـزل 
  منهم بالخطيرة. 3وسيارة في بئر السبع مساء السبت، ووصفت إصابات 

 
  مقابل غزة للمرة األولى المقاومة الفلسطينية تستهدف زورقا اسرائيليا .10

أكدت مصادر في المقاومة، أن االنفجار الذي سمع الليلة في أرجاء غزة، ناتج عن استهداف : ووكاالت
  .بارجة اسرائيلية في عرض بحر غزة بصاروخ أرض بحر موجه

مرة األولى التي واعترفت القناة الثانية من التلفزيون االسرائيلي باالنفجار الذي وقع في البحر، وقالت إنها ال
تطلق فيها المقاومة صاروخا موجها ضد زورق تابع للبحرية االسرائيلية، وهو ما أكدته إذاعة الجيش 

  اإلسرائيلي، دون أن تعلن عن إصابات نتيجة العملية، ودون تفاصيل إضافية.
  21/8/2011، 48عرب 
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  فتح: سنكون في طليعة المدافعين عن شعبنا في غزة بكل الوسائل .11
أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، أنها ستكون في طليعة القوى المدافعة عن أبناء الشعب : غزة

الفلسطيني في قطاع غزة بكل الوسائل الممكنة، ودعت الفصائل الفلسطينية إلى الوحدة في مواجهة العدوان 
  اإلسرائيلي واإلسراع في تطبيق اتفاق المصالحة.

ركة د.فايز أبو عيطة في بيان صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة اليوم السبت وقال المتحدث باسم الح
) "إن العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة ممنهج ومبيت، والهدف منه الهروب من المأزق السياسي 20/8(

ى الذي تعيشه حكومة إسرائيل، وتعطيل تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية، مشددًا على إصرار القيادة عل
  االستمرار في االشتباك السياسي مع االحتالل على الساحة الدولية واإلسراع في تنفيذ اتفاق المصالحة". 

وأضاف :"إن الدماء الزكية الطاهرة ألبناء شعبنا الفلسطيني التي تسيل على ارض قطاعنا الحبيب تتطلب 
  .منا جميعا خوض المعركة موحدين في خندق المواجهة والتصدي االحتالل"

وأكد أبو عيطة، أن "فتح" ستكون في طليعة القوى المدافعة عن أبناء الشعب بكل الوسائل الممكنة، وستكون 
  بكل قوة إلى جانب الشعب الفلسطيني في مقاومته للعدوان.

  20/8/2011قدس برس، 
  

  جنين: إحراق سيارة عضو في مجلس "ثوري فتح" إثر خالفات داخلية .12
جمعة سيارة عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" في جنين جمال الشاتي، أحرق مجهولون أمس ال: جنين

وألحقوا بها أضراًرا كبيرة في إطار صراعات داخلية بين أقطاب داخل حركة "فتح" في محافظة جنين في 
  الشهور األخيرة.

وا زجاج وقالت مصادر مطلعة لمراسل "المركز الفلسطيني لإلعالم": أن اثنين من الملثمين المسلحين كسر 
سيارة جيب تعود للشاتي في حي الزهراء في مدينة جنين وألقوا بداخلها مواد حارقة وأشعلوا فيها النيران ثم 

  غادروا المنطقة.
 21/8/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  تأسف وال تعتذر عن مقتل العسكريين المصريين "إسرائيل" .13

اك أن إسرائيل تأسف لمقتل ثالثة رجال أمن مصريين قتلوا في أعلن وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود بار  :لندن
  قصف إسرائيلي استهدف قرب الحدود عناصر مسلحة يشتبه بمشاركتهم في هجمات إيالت.

عن باراك قوله عقب اجتماع مع رئيس األركان بيني غانتز ومسؤولين أمنيين » هآرتس«ونقلت صحيفة 
ل تأسف لمقتل رجال الشرطة المصريين الثالثة خالل هجوم على إسرائي«واستخباراتيين لتقويم األوضاع: 

وقال إنه أمر الجيش بإجراء تحقيق في الحادث، مشيرًا إلى أن لجنة ». المصرية - الحدود اإلسرائيلية 
مصرية عسكرية مشتركة ستشكل لتحديد المالبسات. وثمن حس المسؤولية الذي أبدته  - تحقيق إسرائيلية 

إن اتفاق السالم يحمل أهمية كبيرة وقيمة «أهمية اتفاق كمب ديفيد للسالم معها: مصر، مشيرًا إلى 
  ».استراتيجية لالستقرار في الشرق األوسط

عنصر جوهري «وقال مسؤول دفاعي إسرائيلي بارز أمس إن إسرائيل ترى أن اتفاق السالم مع مصر 
ي نية لإلضرار بأفراد األمن المصري في في الشرق األوسط، مضيفًا أن إسرائيل لم تكن لديها أ» للبقاء

  الحادث الذي ما زال قيد التحقيق.
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ال يتعمد أي جندي «وقال مسؤول االتصال مع الفلسطينيين ومصر عاموس غلعاد لإلذاعة اإلسرائيلية: 
(إسرائيلي) توجيه أي سالح لرجال الشرطة أو الجنود المصريين... ربما أطلق إرهابيون الرصاص عليهم أو 

، وأنه لم يتضح من قتل »الحوار والتعاون«وأضاف أن العالقات مع مصر تقوم على ». ث أي أمر آخرحد
  أفراد األمن المصريين.

وفي إطار رأب الصدع في العالقات، وصل السفير اإلسرائيلي السابق في مصر شالوم كوهين صباح أمس 
ضح سبب الزيارة. وقال مسؤول إن رئيس إلى القاهرة، وفق مصدر مالحي في مطار القاهرة، من دون أن يو 

الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو يجري مشاورات مع حكومته بخصوص اتخاذ رد محتمل تجاه الحادثة 
  .التي اتخذت طابع أزمة ديبلوماسية

  21/8/2011الحياة، لندن، 
  

  مستوطنان ومن وحدات النخبة في عملية إيالت قتيال الجيش اإلسرائيلي .14
لتقارير اإلسرائيلية إلى أن الجنديين الذين قتال في عملية إيالت، كالهما من المستوطنات في تشير ا

  ، ومن وحدات النخبة، وبينهم قناص حائز على عدة أوسمة.1967األراضي المحتلة عام 
  القتلى هما:

إطالق النار  من مستوطنة عوفرا. ، ولقي مصرعه في -عاما)من كتيبة " النخبةـ غوالني 22موشي نفتالي (
  الذي استهدف القوة خالل المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير األمن إيهود باراك.

من مستوطنة "بسغات زئيف"، سمي في اإلعالم اإلسرائيلي "القناص األسطوري" وهو  –باسكال أبرهامي 
افحة اإلرهاب)، المتخصصة "بمك-مقاتل في الوحدة الخاصة "يمام"( وحدة النخبة التابعة لقوات حرس الحدود

وهو قناص وحاصل على وسامين رفيعي المستوى. وصفه قائد الـ "يمام" بأنه الجندي رقم واحد في القوة، 
 ويشير سجله إلى أنه كان خلف عدة عمليات قتل استهدفت ناشطي المقاومة الفلسطينية.
  19/8/2011، 48عرب 

  
  عملية ايالت خرق خطير الستراتيجية االمن االسرائيلية .15

ورأت فيهــا خرقــًا خطيــرًا يســتدعي تحــوالت » عمليــة ايــالت«ناولــت الصــحف والمواقــع االلكترونيــة االســرائيلية ت
  االسرائيلية. -استراتيجية في العقيدة األمنية االسرائيلية في الجبهة الجنوبية وتحديدًا الحدود المصرية 

اســـتراتيجية الـــدفاع االســـرائيلية «، رون بـــن يشـــاي، أن »يـــديعوت أحرونـــوت«وكتـــب المحلـــل العســـكري لموقـــع 
، وأوضــح أن االعتقــاد »لمواجهــة االرهــاب وعقيــدة عمــل قــوات الجــيش عنــد الحــدود مــع مصــر، انهــارت نهائيــاً 

بأن الحدود هي حدود سالم وأنـه يـتم تقاسـم المسـؤولية األمنيـة علـى الطـرفين بصـورة متسـاوية ثبـت أنهـا غيـر 
المتشـددة بفـرض سـيادتها فـي سـيناء، مسـؤولة عـن تـوفير األمـن صحيحة فقد اعتقدوا فـي اسـرائيل أن مصـر، 

  السرائيل ومنع العمليات والتهريب من أراضيها، لذا ُمنعت اسرائيل من القيام بعمليات احباط في سيناء.
وتابع الكاتب أن هذه االدعاءات كانت صـحيحة ومبـررة علـى مـدار عشـرات السـنين، لكـن منـذ سـقوط حسـني 

ت وقــوات األمــن المصــرية ســيطرتها علــى ســيناء، وزعــم أن القبائــل البدويــة المنتشــرة فــي مبــارك فقــدت الســلطا
  سيناء تعتاش من التهريب واستيعاب الخارجين عن القانون بمن فيهم عناصر من الجهاد العالمي.
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وأضاف أنه منذ شهر فبراير الماضـي تراكمـت لـدى اسـرائيل معلومـات اسـتخبارية حـول عمليـات ضـد أهـداف 
ئيلية انطالقـــًا مـــن ســـيناء، وقـــال ان اســـرائيل عـــززت القـــوات علـــى الحـــدود لكنهـــا ســـحبت كلمـــا تراجعـــت اســـرا

  التحذيرات.
مــع الحــدود المصــرية المخترقــة، أي دفــع » الــدفاع المتنقــل«وأوضــح بــن يشــاي أن الجــيش يعتمــد اســتراتيجية 

ة العمــل علــى بنــاء الســياج قــوات مــن الجــيش فــي حــال تــوفر معلومــات اســتخبارية تحــذر مــن عمليــات، بمــوازا
  األمني على طول الحدود.

تنفيذ عمليـة أسـر » لجان المقاومة«وكشف بن يشاي أن اسرائيل تلقت مسبقًا معلومات استخبارية عن اعتزام 
جندي في ايالت عبر األراضي المصرية، وقال ان أعضاء الخلية الذين نفذوا العملية خرجوا الى سيناء عبر 

يالدلفيـــا وبحـــوزتم مالبـــس عســـكرية شـــبيهة لـــزي للجـــيش المصـــري، وأضـــاف أن منفـــذي األنفـــاق فـــي محـــور ف
  الهجمات فاجأوا قوات األمن اذ نفذوا العملية شمال مدينة ايالت.

  21/8/2011الدستور،عمان، 
  

  دولة للتصويت ضد االعتراف بالدولة الفلسطينية 70-60تعمل على تجنيد  "إسرائيل" .16
دولـة لهـا أهميتهـا  70 -60سـرائيلية دانـي أيـالون: إن إسـرائيل تعمـل علـى تجنيـد قال نائب وزير الخارجيـة اإل

  للتصويت ضد الطلب الفلسطيني االعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة.
يهوديـا مـن انحـاء العـالم مـن أجـل تجنيـدهم لـدعم الجهـود اإلسـرائيلية  150جاء ذلك خالل حديث أيالون أمام 

  لفلسطينية.لمنع االعتراف بالدولة ا
إن الفلسـطينيين يتمتعـون بأكثريـة فـي األمـم المتحـدة ونحـن نحـاول تجنيـد الـدول التـي تعتبـر مـن ‹وقال أيـالون 

أهم الدول في العالم، لكي ال تصوت حسب ضميرها، وٕانما من أجل المصلحة األمنية واالستقرار فـي الشـرق 
  األوسط

الــدول الغربيــة مــن أجــل العمــل علــى إقنــاع دولهــم بعــدم  وكانــت الخارجيــة اإلســرائيلية جنــدت قــادة اليهــود فــي
  االعتراف بالدولة الفلسطينية.

  21/8/2011الدستور،عمان، 
  

  حماسحركة االحتالل يقتحم الخليل ويعتقل العشرات من كوادر وأنصار  .17
دة ) مدينة الخليل المحتلة، وانتشرت في ع12/8اقتحمت قوات االحتالل بعد منتصف ليل األحد (: الخليل

مواطنًا من بينهم  50أحياء من المدينة، وداهمت العديد من بيوت المواطنين، اعتقلت خاللها ما يزيد عن 
فيما تجدر االشارة إلى أن  .حماس النائب محمد مطلق ابو جحيشة، وعدة شخصيات محسوبة على حركة

تقوم بها قوات االحتالل منذ أن  ال زالت مستمرة، وهي من أكبر العمليات التيالسرائيلية العملية العسكرية ا
أّكد شهود عيان أّن مواجهات عنيفة اندلعت في العديد من في حين  .2003اقتحمت مدينة الخليل في العام 

  المناطق بين المواطنين و قوات االحتالل وهناك عدد من اإلصابات في صفوف المواطنين.
  21/8/2011المركز الفلسطيني لالعالم، 

  
  نتهك حرية العبادةيالفلسطينيين و  يعتدي على المصليناالسرائيلي حتالل مركز حقوقي: اال .18
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تستخدم القوة المفرطة بحق  "اسرائيل"أكد مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية، أن  رام اهللا:
الفلسطينيين وتنتهك حرية العبادة عبر فرض قيود على دخول المصلين للمسجد األقصى . وحسب تقرير 

ز، فإن شرطة االحتالل  انتشرت باآلالف في محيطي البلدة القديمة والمسجد األقصى واستخدمت المرك
وسائل عديدة في اعتدائها على المصلين وبخاصة على الشبان من بينها، إطالق الغاز المسيل للدموع 

خدام الخيل في المياه الساخنة ذات الرائحة الكريهة، والضرب بالهراوات، إضافة إلى است ،وقنابل الصوت
  االعتداء على المصلين والصعود عليهم.

  21/8/2011الخليج، الشارقة، 
  

  في الضفة الغربية عراق بورينقرية االحتالل يقتحم رأس العامود في القدس ويغلق  .19
اقتحمت قوات االحتالل أمس، منطقة الشياح في حي رأس العامود ببلدة سلوان  :يوسف الشايب –رام اهللا 

من جهة أخرى، أعلنت قوات و  د األقصى، وشرعت بحملة دهم واسعة لمنازل المواطنين.جنوب المسج
االحتالل اإلسرائيلية، أمس، قرية عراق بورين قرب نابلس منطقة عسكرية مغلقة، وهو إجراء شبيه دأبت 

  على القيام به كل يوم سبت على مدار األشهر الفائتة.
  21/8/2011الغد، عّمان، 

  
  االسبوعية تنديدًا بالجدار العنصري واالستيطان إصابة فتى في مسيرة المعصرة الضفة الغربية: .20

أصيب، امس، فتى بجروح ورضوض إثر اعتداء جنود االحتالل عليه في مسيرة المعصرة : وفا –بيت لحم 
عبية وأفاد الناطق اإلعالمي باسم اللجنة الش األسبوعية المنددة بجدار الضم العنصري والتوسع االستيطاني.

لمقاومة الجدار واالستيطان في المعصرة محمد بريجية، بأن جنود االحتالل قمعوا المشاركين في المسيرة 
أن المشاركين في المسيرة نظموا مضيفًا  ومنعوهم من التقدم والوصول إلى األراضي المقام عليها الجدار.

لألم المتحدة في أيلول، وأهمية الوقوف اعتصاما، ألقيت فيه عدة كلمات أكدت في مجملها دعم قرار التوجه 
  خلف القيادة الفلسطينية في نضالها النتزاع االعتراف بالدولة الفلسطينية.

  21/8/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  المستوطنون يستغلون وقت إفطار رمضان الرتكاب مزيد من الجرائم ضد الفلسطينيينتقرير:  .21
رمضان المبارك، لمواصلة استهداف الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم، استغل المستوطنون شهر  رام اهللا:

في المناطق القريبة من المستوطنات في الضفة الغربية، ال سيما في مناطق قريبة من بيت لحم ونابلس.. 
وقال غسان دغلس، مسؤول ملف  بل واستغلوا انشغال العائالت وقت اإلفطار، لينفذوا جرائمهم واعتداءاتهم.

لقد استغلوا انشغال أصحاب األراضي باإلفطار، وشنوا هجمات على "ستيطان في شمال الضفة الغربية: اال
، مؤكدا أن ذلك "أحرقوا مساحات واسعة من أراضي تابعة لقرى حوارة وبرقة وبورين". وتابع القول "أراضيهم

وطنين، وعادة ما يقومون به وهذا النهج ليس جديدا على المست ."وخلف خسائر كبيرة"تكرر أكثر من مرة، 
ال سيما في المناطق القريبة من مستوطناتهم، غير أنه أخذ يتصاعد في السنوات األخيرة وبدعم من كبار 

  ."األرض وما عليها من مزروعات ملك لإلسرائيليين وحسب"رجال الدين، الذين يفتون بأن 
ن الخطيب، الحكومة اإلسرائيلية، بدعم اتهم الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، غسامن جهته، 

المستوطنين في هجماتهم، مشيرا إلى قيام مجموعات من المستوطنين، هذا األسبوع، باستغالل وقت اإلفطار 
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في رمضان لتجريف مئات الدونمات من األراضي الزراعية في قرية الخضر قرب بين لحم، وٕاحراق أشجار 
هذه االنتهاكات المخالفة للقانون الدولي، تستوجب "بر الخطيب أن في أراضي قرية برقة شمال نابلس. واعت

وال  ."تدخال عاجال من المجتمع الدولي والحكومة اإلسرائيلية لوقف حمالت التحريض ضد الفلسطينيين
يعاني جيران المستوطنات من هجمات من هذا النوع وحسب، بل إن التضييق اليومي يطال كل مناحي 

وم على المنازل وعلى األراضي، ويحاولون منعهم من التوسع العمراني أيضا واستهدافهم حياتهم تقريبا.. هج
ويوم االثنين الماضي، عقد  وهم يفلحون أراضيهم وهم يعتنون بمحاصيلهم.. لضرب مواسم زراعية مهمة.

ينيين مستوطنون مؤتمرا في مستوطنة بسغات زئيف في القدس الشرقية المحتلة للبحث في سبل منع الفلسط
من بناء مدرسة في حي بيت حنينيا القريب من المستوطنة، ومنعهم كذلك من استخدام القطار الخفيف 
داخل المدينة تجنبا ألي اختالط بينهم وبين النساء اليهوديات، باإلضافة إلى منع أي عالقات بين اليهود 

  وجيرانهم العرب.
  21/8/2011الشرق االوسط، لندن، 

  
  شد يطالب بطرد السفير اإلسرائيلي من عماناعتصام جماهيري حا .22

طالب نقابيون وحزبيون وممثلو هيئات شبابية ومؤسسات مجتمع مدني ومواطنون : تغريد الرشق - عمان 
في اعتصام نفذوه بعد صالة التراويح مساء أمس أمام السفارة االسرائيلية في منطقة الرابية بعمان قرب جامع 

طرد السفير االسرائيلي، وٕاغالق السفارة االسرائيلية وسحب السفير االردني من الكالوتي (مكان االعتصام)، ب
  .1994تل ابيب، وٕالغاء معاهدة وادي عربة التي وقعت بين الحكومة االردنية واالسرائيلية عام 

وخرج المعتصمون بمسيرة انطلقت من امام المسجد باتجاه السفارة االسرائيلية، وعندما اقتربوا من بداية 
الشارع الذي يقع فيه مبنى السفارة، منعوا من الوصول اليه عبر حاجز اقامته قوات الدرك التي تواجدت 

  بكثافة في المكان.
مئات المواطنين، حيث رفعوا شعارات تضامنية مع ” كلنا غزة“وشارك في االعتصام الذي حمل عنوان 

مؤكدين ضرورة اتخاذ كافة االجراءات الشعب العربي الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان اسرائيلي غاشم، 
لمواجهة العدوان، ومنها قطع العالقات االردنية االسرائيلية، وكذلك اية عالقات تقيمها اي دولة عربية مع 

  اسرائيل، وفك الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة.
  21/8/2011الغد، عمان، 

  
  جاجًا على قتل "إسرائيل" لجنود مصريينتستدعي القائم األعمال اإلسرائيلي في القاهرة احت مصر .23

اعلن السفير المصري في رام اهللا ياسر عثمان ان بـالده تواصـل : أحمد رحيم -فتحي صّباح؛ القاهرة  -غزة 
، مشـيرا الـى ان »وقف عدوانها واعطاء فرصـة للفصـائل الفلسـطينية لتثبيـت التهدئـة«اتصاالتها مع اسرائيل لـ 

وعلـى صـعيد االزمـة بـين اسـرائيل ومصـر، اسـتدعت وزارة الخارجيـة المصـرية  . هذه االتصـاالت تشـهد تقـدماً 
أمس القائم باألعمال اإلسرائيلي في القاهرة نظرًا لعدم وجـود السـفير اإلسـرائيلي. وذكـرت فـي بيـان انهـا أبلغتـه 
، احتجاجـــًا رســـميًا علـــى إطـــالق النـــار مـــن الجانـــب اإلســـرائيلي بشـــكل أدى إلـــى ســـقوط ضـــحايا داخـــل مصـــر
 4وطالبت بإجراء تحقيق رسمي مشترك لكشف مالبسات الحـادث، كمـا طلبـت اعتـذارًا رسـميًا لمقتـل ضـابط و

خــالل االســتدعاء، ذكـــر القــائم باألعمـــال «الجمعـــة. وأضــاف البيـــان:  -جنــود وٕاصــابة آخـــرين ليــل الخمــيس 
ســـرائيلي (ايهـــود بـــاراك) اإلســـرائيلي أنـــه ُكلـــف مـــن حكومتـــه بـــتالوة نـــص البيـــان الـــذي أصـــدره وزيـــر الـــدفاع اإل
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بالتزامن مع االستدعاء، والذي يعرب فيه عن األسف العميق إزاء سقوط ضحايا من أفراد الشرطة المصـريين 
في الحادث الحدودي، ويعلن فيه عن فـتح تحقيـق (يـدعو الجانـب المصـري للمشـاركة فيـه لكشـف تفاصـيل مـا 

ه تحرص على عالقاتها مع مصر، وأنهـا تجاوبـت مـن حدث)، كما أوضح القائم باألعمال اإلسرائيلي أن بالد
  ».هذا المنطلق مع المطالب المصرية بشكل سريع الحتواء الموقف

  21/8/2011، الحياة، لندن
  

  سبتمبرأيلول/ هدفه تعطيل استحقاق في قطاع غزة  العربية: التصعيد اإلسرائيلي  الجامعة .24
ساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربيـة المحتلـة بالجامعـة قال السفير محمد صبيح، األمين العام الم: القاهرة

العربيــة، "إن التصــعيد اإلســرائيلي األخيــر فــي غــزة ومــع مصــر ودق طبــول الحــرب، يســتهدف لفــت األنظــار 
بعيًدا عن استحقاق سبتمبر، حيث يتوجه العرب والفلسـطينيون لألمـم المتحـدة مـن أجـل نيـل العضـوية الكاملـة 

  لدولة فلسطين"
صبيح، في تعليقه على طلب السلطة الفلسطينية عقد اجتماع لمجلس الجامعـة العربيـة علـى مسـتوى  وأضاف

، أن هـذا العـدوان اإلسـرائيلي "كـان متوقًعـا، وأن تعمـل إسـرائيل علـى إحـداث تـوتر [اليوم] المندوبين غًدا األحد
  .في المنطقة مع موعد استحقاق سبتمبر من أجل خلط األوراق"

  20/8/2011قدس برس، 
  

  على قطاع غزة  تدين العدوان اإلسرائيلي "التعاون اإلسالمي" .25
أدان أمــين عــام منظمــة التعــاون اإلســالمي البروفيســور أكمــل الــدين إحســان أوغلــي بشــدة الهجمــات :  وكــاالت

إن الجريمـة البشـعة التـي ترتكـب “اإلسرائيلية على قطاع غزة المحاصر. وقال في بيان أصدره في جـدة أمـس 
لمدنيين واألطفال، تصـعيد غيـر مبـرر مـن شـأنه أن يـؤدي إلـى مزيـد مـن االحتقـان وعـدم االسـتقرار فـي بحق ا

ـــًا  ”.المنطقـــة، وانتهـــاك صـــارخ للمواثيـــق الدوليـــة وحمـــل أوغلـــي إســـرائيل تبعـــات مواصـــلة هـــذه الجريمـــة، داعي
لفلســـطيني ولرفـــع المجتمـــع الـــدولي إلـــى التـــدخل العاجـــل لوقـــف التصـــعيد العســـكري اإلســـرائيلي ضـــد الشـــعب ا

  الحصار عن قطاع غزة وتحميل االحتالل اإلسرائيلي جريرة كل جرائمه
 21/8/2011، االتحاد، أبو ظبي

  
  وتواصل إغالق معبر العوجة التجاريمصر تعيد فتح معبر رفح  .26

أعادت السلطات المصرية، أمس، فتح معبـر رفـح فـي كـال االتجـاهين أمـام الفلسـطينيين، بعـد إغالقـه الجمعـة 
لعطلــة األســـبوعية. وقالـــت مصــادر مصـــرية إن عشـــرات الفلســطينيين بـــدأوا فـــي العبــور فـــي االتجـــاهين، وٕان ل

حافالت مصرية وأخرى فلسطينية تقوم بنقل الفلسطينيين من وٕالى قطـاع غـزة، وٕان إجمـالي عـدد الفلسـطينيين 
مسـافرًا، حيـث  494ألفـًا و 79بلـغ العابرين للمعبر منذ إعادة تشغيله باآللية الجديدة منذ مايو/ أيـار الماضـي 

مســافرا مــن الطــالب وحملــة اإلقامــات  382ألفــًا و 38وصــل إلــى األراضــي المصــرية قادمــًا مــن قطــاع غــزة 
مسـافرًا مـن المرضـى العائـدين  112ألفـًا و 41وغيرهم من المرضى والحاالت اإلنسانية، وغادرها إلى القطـاع 

وفــي المقابــل، واصــلت الســلطات  وغيــرهم مــن الحــاالت اإلنســانية.بعــد الشــفاء والطــالب والعــاملين فــي الخــارج 
المصرية إغالق معبر العوجة التجاري بوسط سيناء مع الكيان لليوم الثـاني علـى التـوالي، بعـد األحـداث التـي 

  شهدتها المنطقة الحدودية.
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  21/8/2011، الخليج، الشارقة
  

   .. وآليات مصرية تتمركز بالمنطقة استنفار "إسرائيلي" على الحدود مع مصربدوية:  مصادر .27
شــهدت المنطقــة الحدوديــة بــين مصــر واألراضــي العربيــة المحتلــة حالــة مــن االســتنفار األمنــي مــن قبــل قــوات 

” اإلسـرائيلي“وقالت مصادر بدوية وشهود عيان إن حالة من االسـتنفار األمنـي  ”.اإلسرائيلي“جيش االحتالل 
ة مع األراضي المصـرية بمنـاطق الكـونتال وطابـا بوسـط وجنـوبي سـيناء غير مسبوقة تشهدها المنطقة الحدودي

.  
(الناحـال) ” اإلسـرائيلي“وسيارات هامر تابعة لحرس الحـدود ” إسرائيلية“وأضافت المصادر أن آليات عسكرية 

تتحرك قرب الشريط الحدودي مع مصر، باألراضي العربية المحتلة، وأن آليـات ” إسرائيلية“مدعومة بطائرات 
مصرية وحافالت تابعه لقطـاع األمـن المركـزي وصـلت إلـى المنطقـة الحدوديـة بالجانـب المصـري مـن الحـدود 

  مقبلة من اإلسماعيلية والسويس لتعزيز الوجود األمني المصري على الحدود .
إن “مــن القيــام بــأي أعمــال عســكرية تجــاه األراضــي المصــرية، وقالــت المصــادر ” إســرائيل“وحــذرت المصــادر 

  ” .و سيحملون السالح وسيقفون بجانب الجيش المصري ضد أي اعتداء على السيادة المصريةالبد
ولم تستبعد المصادر قيام مناوشات بين الجانبين، تصل إلى حد االشتباك، في الوقت الـذي نفـى فيـه مسـؤول 

 أمني كبير بسيناء ذلك.
 21/8/2011، الخليج، الشارقة

 
  اإلسرائلي الغضب الشعبي على الكيان  تعليق وقفات احتجاجية تضامنًا مع .28

د) وغــدًا (االثنــين) علقــت فعاليـات مصــرية عــدة وقفاتهـا وتظاهراتهــا االحتجاجيــة اليـوم (األحــ ”:الخلــيج“القـاهرة 
علــى الحــدود، حيــث ” اإلســرائيلي“تضــامنًا مــع حالــة الغضــب الشــعبي العــارم فــي مصــر، مــن جــراء العــدوان 

قــوى وأحــزاب أنهــا علقــت وقفاتهــا االحتجاجيــة والتظــاهرات التــي كانــت ستســيرها األحــد مــن ميــدان  10ذكــرت 
  اكمات عسكرية.التحرير إلى مجلس الوزراء احتجاجًا على إحالة المدنيين لمح

فــي الســياق، دعــت فعاليــات وحركــات ثوريــة وسياســية مختلفــة إلــى تنظــيم اعتصــام أمــام ســفارة الكيــان بــالجيزة، 
إنهـا قـد تلجـأ إلـى التصـعيد عبـر ” الغضـب الثانيـة“إلى ذلك، قالت صـفحة  احتجاجًا على العدوان الصهيوني.

ا تجــاه مــا يحــدث مــن العــدو الصــهيوني علــى أرض التوجــه بمظــاهرات إلــى الســفارة األمريكيــة للتنديــد بموقفهــ
علـــى نحـــو آخـــر، نفـــت شـــركة جنـــوب القـــاهرة لتوزيـــع الكهربـــاء قطـــع التيـــار الكهربـــائي عـــن الســـفارة  ســـيناء.

 بالجيزة والمناطق المحيطة بها أثناء المظاهرات التي حاصرتها مساء أول من أمس . ” اإلسرائيلية“
 21/8/2011، الخليج، الشارقة

  
  سيناءشبه جزيرة أمنيون مصريون يحّذرون من مخطط إسرائيلي الحتالل جزء من  خبراء .29

قــال اللــواء ســامح ســيف اليــزل، الخبيــر األمنــي: "إن إســرائيل لــديها خطــة لعبــور الحــدود المصــرية، ة: القــاهر 
ًا الحتالل مسـافة تتـراوح بـين خمسـة وسـبعة كيلـومترات مـن شـبه جزيـرة سـيناء، بـدعوى تـأمين حـدودهم"، مشـير 

  إلى تأييد القوى الدولية لهم في حال حدوث ذلك.
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من جانبه؛ أكد الخبير األمني إبراهيم صالح أن "مـا يحـدث خطـة أمريكيـة ـ إسـرائيلية تـم تسـريبها منـذ انـدالع 
يناير، وأن إسرائيل أقنعت الواليات المتحدة بأن زوال نظام مبارك يهدد اسـتقرار حـدودها مـع مصـر،  25ثورة 

  ن مصلحتها تأمين تلك الحدود باحتالل جزء من سيناء تحت أي ذريعة".وبالتالي فم
  20/8/2011قدس برس، 

 
  ... ال لم تسحبه: تخبط إعالمي أم حكومي؟"إسرائيل"مصر تسحب سفيرها في  .30

سـاد الغمـوض أمـر قـرار مصـر سـحب سـفيرها فـي إسـرائيل احتجاجـًا علـى قتـل القـوات : أحمـد رحـيم –القاهرة 
الجمعـة،  -طًا وأربعة جنود وٕاصـابة آخـرين علـى الحـدود المشـتركة بـين البلـدين ليـل الخمـيس اإلسرائيلية ضاب

، إلــى أن اتضــح جليــًا »الحيــاة«وظــل األمــر ملتبســًا حتــى علــى ديبلوماســيين فــي وزارة الخارجيــة تحــدثت إلــيهم 
  ى هذا الحادث.أنه ال قرار بسحب السفير بل استدعاء سفير إسرائيل في القاهرة إلبالغه االحتجاج عل

وكــان مجلــس الــوزراء المصــري اجتمــع مســاء الجمعــة فــي حضــور ممثــل للمجلــس األعلــى للقــوات المســـلحة 
وكذلك االستخبارات. وألقى وزير اإلعالم أسامة هيكل بيانًا عقب اجتماع المجلس لم يـأت فيـه علـى ذكـر أي 

أرسـل مجلـس الـوزراء بيانـًا آخـر شيء عن سحب السفير المصري في إسرائيل، لكـن بعـد ذلـك بنحـو سـاعتين 
لحــــين موافاتنــــا بنتــــائج تحقيقــــات الســــلطات اإلســــرائيلية واعتــــذار قياداتهــــا عــــن «لوســــائل اإلعــــالم جــــاء فيــــه: 

ونشـــر المجلـــس ». تصــريحاتها المتعجلـــة والمؤســـفة تجـــاه مصــر، ســـيتم ســـحب الســـفير المصــري مـــن إســـرائيل
ا اعلــن التلفزيــون الرســمي ان المجلــس قــرر ســحب ، كمــ»فايســبوك«البيــان علــى صــفحته الرســمية علــى موقــع 

مصر قررت سحب سـفيرها مـن «السفير المصري في إسرائيل، وكذلك فعلت اإلذاعة الرسمية التي ذكرت أن 
  ».إسرائيل لحين تقديم اعتذارات رسمية

ت ومــا أن هــّل الصــباح حتــى تبــدلت المواقــف وتــوارت فقــرة ســحب الســفير مــن بيــان مجلــس الــوزراء، واســتبدل
وسائل اإلعالم الرسمية قرار سحب السفير في إسرائيل باستدعاء السفير اإلسرائيلي في مصر. ونفت الـدوائر 
الرســمية اإلســرائيلية تلقيهــا أي إخطــار مــن مصــر بســحب ســفيرها، وبــررت مصــادر رســمية هــذا التخــبط إلــى 

إن مجلـس الـوزراء » الحيـاة«لــ تسريب نسخة لم تكن نهائية من بيان مجلـس الـوزراء لوسـائل اإلعـالم. وقالـت 
تداول على مدار سـاعات فـي الـرد المناسـب علـى الخـرق اإلسـرائيلي، وفـي سـبيل ذلـك ُدرسـت صـياغات عـدة 
كان بينها سحب السفير المصري من إسرائيل، وهو ما سرب الى وسـائل اإلعـالم مـن طريـق الخطـأ ولـم يكـن 

  نسخة نهائية.
بعـد أن خرجـت تظـاهرات للترحيـب بقـرار سـحب السـفير، فعلـى رغـم وبدا مجلس الوزراء في حـال مـن التخـبط 

أن وســـائل اإلعـــالم ظلـــت تتـــداول قـــرار ســـحب الســـفير المصـــري وُتحللـــه، إال أن مجلـــس الـــوزراء لـــم يصـــدر 
لســـاعات طويلـــة أي بيـــان يوضـــح حقيقـــة األمـــر، ربمـــا خشـــية مـــن الغضـــبة الشـــعبية. وفعـــًال صـــدرت مواقـــف 

  ».خذالنًا وسوء إدارة لألزمة«ر سحب السفير واعتبرته انتقدت تراجع الحكومة عن قرا
  21/8/2011، الحياة، لندن

 
  "إسرائيل"حقائق حول معاهدة السالم بين مصر و .31

، بين الرئيس المصري األسبق أنور السادات، ورئـيس وزراء إسـرائيل 1979مارس (آذار)  26تم توقيعها في 
ف الــرئيس األميركــي األســبق جيمــي كــارتر، ونصــت علــى األســبق منــاحم بــيغن برعايــة أميركيــة، وتحــت إشــرا

  عدة بنود، أهمها:
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* إنهـــاء حالـــة الحـــرب بـــين الطـــرفين وٕاقامـــة الســـالم بينهمـــا. علـــى أن تســـحب إســـرائيل كافـــة قواتهـــا المســـلحة 
  والمدنيين من سيناء، وعند إتمام االنسحاب يقيم الطرفان عالقات طبيعية وودية.

عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، أحدهما ضد اآلخـر، علـى نحـو مباشـر * يتعهد الطرفان باالمتناع 
  أو غير مباشر.

* تقــام ترتيبــات أمــن متفــق عليهــا بمــا فــي ذلــك منــاطق محــدودة التســليح فــي األراضــي المصــرية واإلســرائيلية 
ين فــإن ســيناء تقســم وقــوات أمــم متحــدة ومــراقبين مــن األمــم المتحــدة. وبغيــة تــوفير الحــد األقصــى ألمــن الطــرف

  إلى:
المنطقــة (أ)، توجــد فيهــا قــوات عســكرية مصــرية مــن فرقــة مشــاة ميكانيكيــة واحــدة ومنشــآتها العســكرية وكــذا  -

  تحصينات ميدانية.
المنطقــة (ب)، توجــد بهــا وحــدات حــدود مصــرية مــن أربــع كتائــب مجهــزة بأســلحة خفيفــة وبمركبــات عجــل  -

لــى النظــام فــي المنطقــة، وتتكــون العناصــر الرئيســية لكتائــب الحــدود تعــاون الشــرطة المدنيــة فــي المحافظــة ع
  آالف. 7000فرد، زادت إلى  4000األربع من إجمالي حتى 

  المنطقة (جـ)، تتمركز فيها قوات األمم المتحدة والشرطة المدنية المصرية فقط. -
آتها العســـكرية وتحصـــينات المنطقـــة (د): توجـــد فيهـــا قـــوة إســـرائيلية محـــدودة مـــن أربـــع كتائـــب مشـــاة ومنشـــ –

  ميدانية ومراقبي األمم المتحدة.
* يطبــق الطرفــان فيمــا بينهمــا أحكــام ميثــاق األمــم المتحــدة ومبــادئ القــانون الــدولي التــي تحكــم العالقــات بــين 

  الدول في وقت السلم، ويحترم كل منهما سيادة اآلخر وسالمة أراضيه واستقالله السياسي.
  21/8/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  الفلسطينية بن "إسرائيل" والسلطة المفاوضات المباشرة استئناف كلينتون ستعلن: "نيويورك تايمز" .32

نقلـت صـحيفة نيويـورك تـايمز األمريكيـة أمـس عـن مسـؤولين : محمـد المـداح ـ واشـنطن، فـرح سـمير ـ القـدس 
ـ اإلسـرائيلية اوضـات الفلسـطينية اسـتئناف المف وصـفتهما بـالمطلعين قولهمـا: إنـه مـن المتوقـع إعـالن كلينتـون

المباشرة. وقال المسؤوالن: إن رئيس الحكومـة اإلسـرائيلية بنيـامين نتنيـاهو والـرئيس الفلسـطيني محمـود عبـاس 
  اتفقا على أن تمتد المحادثات إلى سنة واحدة.

لــول) المقبــل وذكــرت الصــحيفة أنــه مــن المتوقــع أن يــدعو أوبامــا الــزعيمين إلــى واشــنطن فــي أوائــل ســبتمبر (أي
لبــــدء المفاوضــــات التــــي ستشــــمل مســــائل تتعلــــق بحــــدود دولــــة فلســــطينية جديــــدة، والحالــــة السياســــية للقــــدس، 

  وضمانات أمنية إلسرائيل وحق العودة لالجئين الفلسطينيين.
مــــن جهــــة أخــــرى، أفــــادت صــــحيفة إســــرائيلية أن الخالفــــات بــــين الفلســــطينيين وٕاســــرائيل حــــول شــــروط البــــدء 

وذكــرت صــحيفة يــديعوت أحرونــوت أمــس أنــه فــي  رة مــا زالــت قائمــة وتمنــع اســتئنافها قريبــا.بمفاوضــات مباشــ
حال لم يتم استئناف المفاوضات قبل موعد انتهاء فتـرة تعليـق البنـاء فـي المسـتوطنات فـي الضـفة الغربيـة فـي 

مبعــوث األمريكــي ســبتمبر (أيلــول) المقبــل فإنــه لــن يكــون باإلمكــان تحريــك المحادثــات أبــدا. وتابعــت أن ال 26
الخاص إلى الشرق األوسط جورج ميتشل سـلم عبـاس ونتنيـاهو مسـودة صـيغة الـدعوة إلـى لقـاء القمـة. ونقلـت 
الصحيفة عن مصادر في واشنطن قولها إن االستعداد الستضافة القمة بدأت وأن أوبامـا يعتـزم اإلعـالن عـن 

  بدء المفاوضات المباشرة بعد أسبوعين.
  21/8/2011، عكاظ، جدة
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  .. وتصف إطالق القذائف من غزة  "باألفعال اإلرهابية"" تحذر من خطر التصعيدالرباعية" .33

حــذرت اللجنــة الرباعيــة للســالم فــي الشــرق األوســط، التــي تضــم الواليــات المتحــدة وروســيا واالتحــاد : وكــاالت
الفلســـطينيين األوروبــي واألمـــم المتحــدة، أمـــس مــن خطـــر التصــعيد العســـكري فــي قطـــاع غــزة وحولـــه، داعيــة 

إن الرباعيــة تشــعر بــالقلق حيــال “وقالــت فــي بيــان أصــدرته فــي بروكســل  ”.ضــبط الــنفس“واإلســرائيليين إلــى 
وأضــافت ”. الوضــع غيــر المحتمــل وأيضــًا خطــر التصــعيد فــي غــزة وتــدعو األطــراف كافــة إلــى ضــبط الــنفس

رائيلي انتقــامي للقطــاع، إطــالق القــذائف الصــاروخية مــن غــزة علــى جنــوب إســرائيل الــذي اعقبــه قصــف إســ“
ندين بأقسى العبارات كل أعمال االرهاب، ونأمل فـي أن ُيحـال سـريعًا “وتابعت ”. أفعال إرهابية جبانة متعمدة

  ”.إلى القضاء كل المتورطين في التخطيط لهذه الهجمات الرهيبة وتنفيذها
ن ســـتزور إســـرائيل واألراضـــي وذكـــر دبلوماســـي غربـــي أن ممثلـــة االتحـــاد األوروبـــي فـــي اللجنـــة كـــاثرين اشـــتو 

المقبلــين فــي محاولــة لوقــف التصــعيد. وقــال إنهــا تريــد أيضــًا أن تتحــدث  28الفلســطينية يــومي الســبت واألحــد 
عـــن ضـــرورة إحيـــاء عمليـــة الســـالم بـــين الفلســـطينيين واإلســـرائيليين أمـــام الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة فـــي 

  سبتمبر المقبل. 13نيويورك يوم 
  21/8/2011، و ظبياالتحاد، أب

  
  بارتكاب مخالفتين وخرق معاهدة السالم مع مصر "إسرائيل"قوات حفظ السالم تتهم  .34

قال مصدر بقوات حفظ السالم المتعددة الجنسيات العاملـة بسـيناء إن تقريـر القـوات الدوليـة عـن مقتـل خمسـة 
تضـمن ارتكـاب  79ليـة رقـم من المصريين على الحـدود مـع إسـرائيل يـوم الخمـيس الماضـي عنـد العالمـة الدو 

إسرائيل مخالفتين، األولـى التوغـل داخـل الحـدود المصـرية، والثانيـة إطـالق الرصـاص علـى جنـود مصـريين.. 
  وأضاف أن هاتين المخالفتين تعدان خرقا التفاقية السالم الموقعة بين مصر وٕاسرائيل.

  21/8/2011، الشرق األوسط، لندن
  
  
  

  اق عملياتيعملية إيالت.. قصور أمني وٕاخف .35
  عدنان أبو عامر

شكلت عملية (إيـالت) "خرقـًا خطيـرًا" يسـتدعي تحـوالت اسـتراتيجية فـي العقيـدة األمنيـة اإلسـرائيلية فـي الجبهـة 
الجنوبيــة، وتحديــدًا علــى الحــدود المصــرية، فــي ضــوء أن إســتراتيجية الحــرب لمواجهــة الفلســطينيين، وعقيــدة 

د أن ساد اعتقاد كبير في تل أبيب أن القاهرة، المتشددة بفرض عمل قوات الجيش عند الحدود مع مصر، بع
سيادتها في سيناء، مسئولة عن توفير األمن لها، ومنـع العمليـات، والتهريـب مـن أراضـيها، لـذا ُمنعـت األولـى 

  من القيام بعمليات إحباط في سيناء.
ئيلية انطالقــًا مــن ســيناء، ومنــذ ســقوط مبــارك، تراكمــت معلومــات اســتخبارية حــول عمليــات ضــد أهــداف إســرا

حيث تم تعزيز القوات على الحدود، لكنها سـحبت مـع تراجـع التحـذيرات، تطبيقـًا لــ"استراتيجية الـدفاع المتنقـل" 
مــع الحــدود المصــرية المخترقــة، بــدفع قــوات الجــيش فــي حــال تــوفر معلومــات اســتخبارية تحــذر مــن عمليــات، 

  كلم. 250طول الحدود الممتدة على  بموازاة العمل على بناء السياج األمني على
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لكنـــه طالمـــا ســـيطرت (إســـرائيل) علـــى حـــدود غـــزة مـــع مصـــر، فقـــد ســـاد قـــدر معقـــول مـــن األمـــن فـــي الحـــدود 
الجنوبية بين رفح وٕايالت، لكن الخطأ الجسيم الذي ارتكبه "أريئيل شارون"، إضـافة إلخـالء المسـتوطنات مـن 

ر عن ربط غزة، التي سـيطرت عليهـا حمـاس، بسـيناء وبمصـر، غزة، هو ترك محور فيالدلفيا أيضًا، مما أسف
  ما يعني تقلص الملحق األمني التفاق كامب ديفيد.

وهـــو مـــا دفـــع بأوســـاط عســـكرية ردًا علـــى العمليـــة بتعزيـــز قـــوات الجـــيش، وتكثيـــف أعمـــال جمـــع المعلومـــات 
العمـل بسـرعة أعلـى إلصـالح  االستخبارية، ألنه ال يمكنها بعد العملية االعتمـاد علـى المصـريين، إلـى جانـب

التقصــيرات فــي الجــيش، ممــا أفســح المجــال أمــام المســلحين لتنفيــذ العمليــة، ممــا يتطلــب التعامــل مــع الحــدود 
  المصرية كـ"حدود معادية"، ومنطقة تسودها الفوضى األمنية، وتشكل تهديدًا لألمن اإلسرائيلي.

مؤسســتين العســكرية واألمنيــة فــي الكيــان، ردًا علــى مــع العلــم أن هنــاك مطالبــات بضــرورة إجــراء "اســتجواب" لل
إخفاقهما في تجنـب عمليـة إيـالت، ألن مـا حصـل هـو باألسـاس "قصـور اسـتخباري مـع خطـأ عمليـاتي"، رغـم 
أن قيـــادة المنطقـــة الجنوبيـــة قـــدرت بـــأن الخليـــة ستتســـلل إلـــى األراضـــي الصـــهيونية فـــي مكـــان مـــا علـــى طـــول 

سرائيل) رد دفاعي أو ردعي كاٍف، والهجوم سيجر وراءه تصعيدًا، وفي مثل الحدود، ما يعني أنه ال يوجد لـ(إ
  هذا الوضع، ال يمكن لها إال أن تخسر.

فيمــا قــدرت محافــل عســكرية أن الســبب فــي نجــاح العمليــة يعــود إلــى االســتعداد والقــدرة العاليــة لمنفــذيها، وعــدم 
لتــي ســبقتها، بعــد أن واجهــت تــل أبيــب أكبــر عمليــة اســتعداد القــوات اإلســرائيلية بــرغم التحــذيرات االســتخبارية ا

خرجت من حدود مصـر، بعـد سـنين طويلـة كانـت فيهـا هادئـة، مـا يؤكـد أن هـذه الحـدود لـن تكـون هادئـة بعـد 
  اليوم، فكما تغيرت حدود هضبة الجوالن نتاج التقلبات في سوريا، تتغير الحدود المصرية.

ة ما يشاع من فرضـيات بـأن مصـدر العمليـة هـو قطـاع غـزة، ورفضت المحافل المقربة من المؤسسة العسكري
ولهــذا ســيدفع الــثمن، ومــع ذلــك فــإن الســؤال: لمــاذا تفاجأنــا كثيــرًا مــن العمليــة، وهــل تملــص اإلنــذار مــن بــين 
أيدينا، أو ربما سقطنا في روتين إنـذارات مـن هـذا النـوع؟ ورغـم أنـه يمكـن عقـاب حمـاس فـي غـزة، لكـن يجـب 

يب ال تعلم منذ سنين ما يحدث في سيناء، ما يعني أنهـا اآلن تـدفع الـثمن، بسـبب افتقادنـا االعتراف أن تل أب
منذ زمن طويـل لحـدود مـع دولـة منظمـة تسـمى مصـر، فيمـا اآلن توجـد حـدود مـن ورائهـا قـوى مسـلحة تعـرف 

ول (إسـرائيل) نفسها بأنها جهادية، وأن هذه الحدود باتت مخترقة، ولم يعد للخاليا المسلحة أي مشكلة في دخ
  من سيناء، وتنفيذ عملية تفجيرية.

الواضح أن العملية جاءت واسعة في مساحتها الجغرافية، على حدود مصر وداخل النقـب، وواسـعة مـن جهـة 
ســعة األحــداث التــي تمــت علــى نحــو متــزامن، مــا يعنــي أن القتلــى والمصــابين مــن الجنــود والمــدنيين هــم نتــاج 

ن منفذي العملية، فقد شملت تخطيطًا طويًال اقتضـى اسـتعدادًا دقيقـًا وتنسـيقًا، ولـم المفاجأة والتنسيق الدقيق بي
تكن عملية متدحرجة عرضية، بل سبقها أسابيع طويلة من االستعداد مـع اختيـار الوقـت المناسـب، وكـل هـذه 

ش الهـدوء الطبخة غابت عن عيون االستخبارات اإلسرائيلية! فضًال عن كونها شكلت المسمار األخير في نع
الواهم في الحدود الجنوبية، وجعل (إسرائيل) تتلكـأ بإنشـاء الجـدار الجنـوبي رغـم المعطيـات األمنيـة المزعجـة، 

  وتحول سيناء إلى مستودعات لوسائل قتالية، ومقرات القيادة.
  20/8/2011فلسطين اون الين، 

  
  "إسرائيل": االمتحان األول أمام "مصر الثورة" .36

  عريب الرنتاوي
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العتذار الواحد، باتت اسرائيل مطالبة بتقديم اعتذارين.. األول لتركيا، عن جريمة االعتداء على بدل ا
أسطول مرمرة.. والثاني لمصر، عن جريمة قتل ضباط وجنود مصريين، داخل حدودهم وعلى أرض 

  وطنهم.
الثاني، ما زال ما يقرب من الخمسة عشر شهرًا.. فيما االعتذار » استحقاقه«االعتذار األول مضى على 

مصر » نصيب«مستحقًا، فلم تمض على الجريمة سوى أيام قالئل.. لكن ليس ثمة في األفق ما يشي بأن 
تركيا، رغم أن الدولتين: مصر وتركيا، هما » نصيب«من االعتذارات االسرائيلية سيكون أحسن حاًال من 

  األكبر واألقوى واألفعل نفوذًا على مستوى االقليم والمنطقة.
 سفير تركيًا في تل أبيب منذ الجريمة.. وال سفير مصريًا فيها حتى اشعار آخر.. والمأمول فعًال، أن ال

تحذو القاهرة حذو أنقرة، فال تقبل بأقل من اعتذار وتعويض وتحقيق محايد ونزيه، تمامًا مثلما فعل 
ركيا، حيث تقدمت بصيغ األتراك.. وينبغي أن تفعل اسرائيل ذلك، صراحة ال مداورة، كما حاولت مع ت

للتعويض واالعتذار، ليس فيها من األمرين شيء، ما استحق رفضًا تركيًا قاطعًا في كل مرة.. لتبلغ الصفاقة 
باسرائيل حدًا دفع بوزير خارجيتها العنصري المعتوه، للطلب الى تركيا االعتذار من اسرائيل، واصفًا موقف 

ًال مع مصر، وربما أكثر وقاحة وفجاجة وعنصرية، وهو الذي طالما ، وهو سيفعل شيئًا مماث»الوقح»انقرة بـ
  بالقصف والتدمير.» سّدها العالي«تهدد 

مصر تستحق ذلك.. مصر بعد الثور ة يجب أن ال تعيد انتاج سيرة الذل والتبعية وفقدان الكرامة التي كانت 
» قيمة وطنية عليا«يجب أن يشعر بأنه  سائدة في عالقاتها الدولية زمن النظام المخلوع.. واالنسان المصري

ال مجرد أعداد وأسماء على كشوف طويلة ومتكدسة.. مصر التي ثارت ضد الخنوع واالذالل وفي سبيل 
  الكرامة، تستحق أن ُتعامل بما تستحق، وبما يمليه لها وعليها ارثها وتاريخها وموقعها ودورها.

بنيران غير صديقة «صرية ألزمة استشهاد جنود وضباط ما حصل حتى اآلن يدعو للتفاؤل.. فاالدارة الم
تغاير ما كان يحصل في ظروف مماثلة.. والفضل في ذلك عائد لشباب الثورة وميدان التحرير ».. أبداً 

والمتظاهرين الذين أحاطوا بالسفارة االسرائيلية من كل حدب وصوب، وركلوها بأقدامهم مطالبين بطرد 
» روح يناير«الحكومة والمجلس العسكري، لمطالب الناس، انسجاما مع  السفير.. وقد جاءت استجابة

بافتراض حسن ألنوايا، وخدمة ألهداف منها استعادة ثقة الشارع وتجسير الفجوة معه وصرف األنظار عن 
  االنتقادات واالتهامات التي تكال اليهما بالجملة من قبل قوى الثورة وشبابها وفصائلها.

ل، وأيًا تكون دوافع وأهداف الموقف المصري القاضي بسحب السفير وطلب االعتذار لكن في مطلق األحوا
والتعويض، فان المراقب ال يستطيع اال أن يشّد على أيدي القيادة المصرية الجديدة للمضي قدمًا وعدم 

جلس التراجع.. كما ال يملك سوى مطالب شباب الثورة وشاّباتها، بابقاء األعين مفتوحة على أداء الم
  والحكومة حيال هذه الملف وادارتهما له.

، أن يأتي الموقف المصري الصلب من أزمة استشهاد الجنود والضباط »صدفة خيٌر من ألف ميعاد«ولعلها 
في الوقت الذي تواترت فيه األنباء، عن ضغوط أمريكية على نتنياهو للقبول بشروط أنقرة ومطالبها.. وعن 

على تقديم االعتذار والتعويض.. فيما المصادر االسرائيلية تؤكد أن وزير  نتنياهو» بحث«قيام كلينتون 
الحرب ايهود باراك ووزير شؤون االستخبارات دان مريدور، ومستشار األمن القومي يعقوب عميدرور 
يؤيدون المسعى األمريكي.. لكن نتنياهو ما زال على انحيازه لموقف ليبرمان المتشدد، ويشاطره الرأي بأن 

  ».استسالم يذهب بمكانة اسرائيل وصورتها»و» نزول على الُرَكب أمام أدروغان«عتذار سيكون بمثابة اال
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يبقى أن نتوقف هنا أمام الكيفية التي ستتعامل بها واشنطن مع المطلب المصري والرفض االسرائيلي.. لقد 
طتها في كافة المحافل والمنتديات قدمت ادارة أوباما لحكومة نتنياهو كل الدعم الممكن في مواجهة أنقرة.. غ
عن جريمة االعتداء «تقرير بالمر «الدولية.. حتى أنها نجحت في الضغط على األمم المتحدة الرجاء نشر 

لم تعد لمطالبة اسرائيل باالعتذار والتعويض، اال ألنها  - الواليات المتحدة-على أسطول الحرية.. وهي 
مات المنطقة، وتعمل جاهدة لتظل عالقات حليفتيها (أنقرة وتل تدرك أهمية الدور التركي في مختلف أز 

أبيب) في أحسن حال.. فهل ستفعل واشنطن شيئًا مماثًال في األزمة المندلعة بين مصر واسرائيل.. هل 
  ستضغط على القاهرة أم على تل أبيب؟.

لمطالب مصر بتعزيز حتى اآلن، ال تبدو النتائج مشجعة للغاية.. واشنطن تبنت الموقف االسرائيلي ا
جهودها لحماية الحدود مع اسرائيل.. ولم تنبس ببنت شفة بخصوص التعويض واالعتذار.. لكننا مع ذلك، 
ال نريد أن نستبق األمور، ونطلق أحكامًا مسبقة.. فاألمر من قبل ومن بعد، رهن بصالبة الموقف 

والذود عن كرامتهم وسيادة بلدهم.. » ينحقوق المصري«المصري، وبقدرة الدبلوماسية المصرية على متابعة 
األمر رهن بقدرة مصر على البرهنة بأنها لم تعد كما كانت زمن الرئيس المخلوع ونخبة الفساد واالستبداد: 

استئساد في الداخل وخنوع أمام الخارج، خصوصا حين يكون هذا ».. أسد علّي وفي الحروب نعامة«
  الخارج، أميركا واسرائيل.

نذهب باألمر أبعد من ذلك، فنطالب بقطع العالقات والغاء المعاهدات وشن الحرب الثأرية  ال نريد أن
واالنتقامات.. كل ما نريده، أن تدافع الدبلوماسية المصرية بصالبة عن خطواتها ومواقفها األخيرة.. فهذا 

  ».وذخرها االستراتيجي«أول امتحان لها في مواجه اسرائيل، بعد سقوط صديق اسرائيل 
  21/8/2011الدستور، عمان، 

  
  
  
  

  إيالت وٕاعالن الدولة .37
  حسام كنفاني

عملية المقاومة النوعية في إيالت تحمل الكثير من الرسائل والمؤشرات، التي تترافق مع المساعي 
الفلسطينية إلعالن الدولة في سبتمبر/أيلول المقبل . قد يكون أول المؤشرات أن المقاومة ال تزال قادرة على 

ب، وبأسلوب نوعي غاب كثيرًا عن ساحة النضال الفلسطيني . فمثل هذه العملية باألسلحة الرشاشة الضر 
والقذائف الصاروخية لم تحدث منذ فترة طويلة، إذ ركزت الفصائل المقاومة في عملياتها على القصف 

باستثناء عملية أسر الصاروخي أو العبوات الناسفة، أو التفجيرات االستشهادية . غير أن عمليات التسلل، 
  جلعاد شاليت، كانت بعيدة عن تخطيط الفصائل .” اإلسرائيلي“الجندي 

رغم ذلك، يثير عدم تبني اي فصيل فلسطيني العملية، ونفي حماس وحتى لجان المقاومة الشعبية مسؤوليتها 
ق . العملية عن الهجوم، الكثير من عالمات االستفهام حول الطرف الذي يقف وراء الهجوم غير المسبو 

  بالتأكيد ليست يتيمة، ولها أب ومخططون ومنفذون، غير أن هويتهم ال تزال مجهولة .
قد تجعل منها ذريعة لالنقضاض على مساعي إعالن الدولة، وبالتالي ” إسرائيل“لكن بغض النظر فإن 

قاق المرتقب لتصعيد الوضع على األرض وشغل الفلسطينيين باعتداءات ميدانية تحرف النظر عن االستح
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قد يحمل السلطة ” اإلسرائيلي“في سبتمبر/أيلول . مثل هذه النظرية ممكنة، ألن التصعيد العسكري 
الفلسطينية على االنشغال بقضية مواجهة هذا التصعيد، بدًال من اإلعداد للمواجهة الدبلوماسية المتوقعة، 

سألة الدولة الفلسطينية والطلب الفلسطيني كما أنه يضع دول العالم أمام حالة جديدة تصرف االنتباه عن م
  للموافقة عليها في األمم المتحدة .

 1982متخصصة بالذرائع، وهي سبق أن أخذت من محاولة اغتيال السفير في لندن في العام ،” إسرائيل“ 
 حجة الجتياح لبنان في ذلك العام . وها هي تعد لذريعة أخرى تنقض خاللها على المساعي الدبلوماسية

  الفلسطينية في المحافل الدولية .
قد ال تسعى الدولة الصهيونية إلى تصعيد ميداني كبير، ال سيما أنها تدرك حساسية الوضع في المنطقة، 
خصوصًا في ظل ما تشهده األراضي السورية، وبالتالي هي ال تريد حرف األنظار العالمية عن ما يعانية 

بة إلعطاء صورة مشوهة عن واقع بات قابًال للتفجر في أي لحظة النظام في دمشق . غير أن العملية مناس
في حال تّم إمرار إعالن الدولة، بحسب وجهة نظرها . وهي ال شك تلقفت اإلدانات الدولية بكثير من 
البهجة، وهي في طريقها الستدراج مزيد من اإلدانات، لكن هذه المرة مع تراجع عن مساندة الفلسطينيين في 

  ية العامة لألمم المتحدة .قاعة الجمع
المطلوب فلسطينيًا وعربيًا اإلعداد لمواجهة مزدوجة مع الكيان، مواجهة تصعيده العسكري ضد القطاع، 
ومواجهة محاولة التفافه على المعركة الدبلوماسية إلعالن الدولة الفلسطينية في األمم المتحدة من خالل 

  إثارة غبار كثيف في القطاع وسيناء .
  21/8/2011ج، الشارقة، الخلي

  
  
  
  
 

  ؟قرار االفراج عن المعتقلين ليس بيدنا!! .38
  ياسر الزعاترة

لماذا تستغرب حركة حماس تصريحات أمين مقبول، أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح؟! هل قال الرجل 
  غير الحقيقة حين أكد أن االفراج عن معتقلي حماس في سجون السلطة ليس من صالحيات حركته.

حال أن الرجل لم يقل سوى نصف الحقيقة ممثلة في عجز حركة فتح عن اإلفراج عن المعتقلين، لكن وال
  الجزء الثاني من كالمه لم يكن صحيحا بالكامل حين وضع األمر بيد الرئيس واألجهزة األمنية.
ن لو أرادوا صحيح أن الرئيس واألجهزة المذكورة هم الذين يديرون السلطة وبوسعهم اإلفراج عن المعتقلي

ذلك، لكن األمر ليس بهذه السهولة، وال بد من التنسيق مع مرجعيات أخرى تتمثل في الجهات األمريكية 
التي تشرف على عمل األجهزة (خليفة الجنرال دايتون هو الجنرال مايكل مولر)، وهذه األخيرة ال تتحرك إال 

  بالتنسيق مع المؤسسة األمنية اإلسرائيلية.
ظة ورغم توقف المفاوضات، ورغم الجدل حول ما يسمى استحقاق أيلول، إال أن الدوائر حتى هذه اللح

اإلسرائيلية ال تكف عن منح شهادات حسن السلوك لألجهزة األمنية الفلسطينية ولحرصها على التنسيق 
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األمني ومنع أية نشاطات مسلحة، أو حتى نشاطات جماهيرية واسعة يمكن أن تعكر صفو الهدوء في 
  راضي المحتلة.األ

منذ صراعه مع الراحل ياسر عرفات على صالحياته كرئيس للوزراء، بل منذ اعتراضه على انتفاضة 
األقصى، والمقاربة السياسية للرئيس الفلسطيني محمود عباس لم تتغير، وخالصتها الوفاء الكامل لشروط 

الحفاظ على أمن االحتالل (محاربة  إنشاء السلطة إثر اتفاق أوسلو، وبعد ذلك بنود خريطة الطريق، وهي
اإلرهاب بحسب خريطة الطريق) مقابل االستمرار في عمل السلطة ومد سيطرتها على المدن وتجمعات 
السكان الفلسطينيين، وكذلك الحصول على األموال الخاصة بها (أموال الجمارك) وأموال المانحين الدوليين، 

زمني. وحين كان الرجل يهجو انتفاضة األقصى كان يشير إلى مع استمرار المفاوضات مهما بلغ مداها ال
عودة الجيش اإلسرائيلي إلى المناطق التي انسحب منها خالل النصف الثاني من التسعينات، وهي مناطق أ 

  بحسب تصنيفات أوسلو، وبالطبع بسبب العمل المسلح (العسكرة بحسب وصفه).
د خرجت الحركة عمليا من دوائر التأثير في السلطة بشقيها كالم أمين مقبول كان صحيحا إلى حد كبير، فق

األمني والمالي، إذ أن المالي بيد سالم فياض، فيما األمني بإشراف مايكل مولر، وبتنسيق مع ضباط كبار 
تم اختيارهم بعناية وخضعوا الختبارات والء ولقاءات ال تحصى مع الطرف اإلسرائيلي. وال ننسى حكاية 

  الذي اخترعه الجنرال دايتون، بحسب محاضرته الشهيرة قبل سنوات.» جديدالفلسطيني ال«
  هل يعني ذلك أن السلطة غير قادرة على اإلفراج عن المعتقلين في سياق أية مصالحة بين حماس وفتح؟

ليس األمر كذلك، إذ أنها ستكون قادرة على فعل ذلك من دون غضب اإلسرائيليين في حال نالت بنود 
ضاهم، السيما أن غالبية المعتقلين في سجون السلطة ليسوا مطلوبين للطرف اإلسرائيلي، بينما المصالحة ر 

نجد أسرى في سجون االحتالل مطلوبين للسلطة وصدرت أحكام غيابية بحقهم، ولذلك يمكن اإلفراج عن 
لتنظيمية للحركة لن المعتقلين من دون أن يشكل ذلك خطرا أمنيا، السيما أن سياسة المالحقة وتفكيك البنية ا

  تتوقف من الطرف اإلسرائيلي.
المطلوب بالنسبة لإلسرائيليين هو اعتراف حماس الضمني بالوضع القائم في الضفة من حيث إيمانه 
بالمفاوضات، وبالسلطة/ الدولة، من دون استخدام أدوات العنف، بما في ذلك االنتفاضة الشعبية العارمة 

لعربي (استمرار االعتقاالت رغم توقيع المصالحة هدفه الضغط على على شاكلة احتجاجات الربيع ا
الحركة). وٕاذا ما تم ذلك، فال مشكلة في اإلفراج عن المعتقلين الذين يوجد لحماس في سجون االحتالل 

  حوالي عشرة أضعافهم.
ة خيارا مع هذا هو الواقع الفلسطيني الذي يراوح بين وضع غزة (شبه المحررة) التي ال تجد غير التهدئ

االنشغال بتأمين متطلبات معيشة الناس، وبين الضفة التي تسعى ألن تكون دولة تحت االحتالل تواصل 
  التفاوض مع جارتها إلى أمد غير معلوم، ودائما بشروطه وسطوته على كل شيء.

متها. انتفاضة ال أفق للفلسطينيين تبعا لذلك سوى االنتفاضة الشعبية العارمة التي ترفض مخرجات أوسلو بر 
تشتبك مع الحواجز والمستوطنات وال تخضع لمعيار غير معيار رفع كلفة االحتالل. والسؤال هو، هل يمكن 

بعشرات الماليين أن يتخذوا قرارا من هذا النوع؟! » البزنس«لحملة بطاقات الفي آي بي ومن يدير أبناءهم 
  نترك لكم اإلجابة.

  21/8/2011الدستور، عمان، 
 

  ية التي ال تشبع الصهيون .39
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  جدعون ليفي 
يوجد بين الصهيونية والثراء في اسرائيل شبه عجيب: فكالهما لم يعرف الوقوف في الوقت، حينما يتحدثون 

، وهذا مصطلح صكه عضو الكنيست شمعون بيريز بتطرقه الى وزير »رأسمالية خنزيرية«عندنا اآلن عن 
  توجد ايضا صهيونية خنزيرية.المالية بنيامين نتنياهو، يجدر أن نتذكر أنه 

الخنازير ال تعرف الشبع، كما اعتيد االعتقاد، وهي تأكل كل ما يعرض لها وتلتهم حتى تموت، ومثلها 
ايضا الرأسمالية والصهيونية، صيغ اجماع عام واسع (ومشجع) في اآلونة االخيرة على الخنزيرية الرأسمالية 

بأنها خنزيرية فما يزال من نصيب القلة التي ال حساب لها في  االسرائيلية، أما تصور الصهيونية الجديدة
  البالد ال في العالم.

بدأت الصهيونية والرأسمالية بدايتين مختلفتين، فقد بدأت الصهيونية بصفة حركة قومية طمحت الى انشاء 
لكن كانت ذات  وطن قومي لليهود، وأحدثت في الحقيقة في طريقها مظالم شديدة على أبناء البالد السابقين

عدالة داخلية ايضا، وبدأت على نحو متواضع، بمشروع سور وبرج ودونم بعد دونم، كان بعضها بشراء 
بحسب القانون، وصور استيطان زراعي أصبحت قدوة عالمية ومجتمع مساواة نسبية، وقد انشأت هذه 

  انجازاتها المدهشة في مجاالت كثيرة.الحركة دولة عجيبة تقريبا، تثير االلهام، ال شبيه في التاريخ الحديث ب
ان هذه الحركة عرفت الشبع، لكنه مع األكل (النصر في حرب االيام الستة)  1967كان يبدو حتى سنة 

تأتي الشهوة، ومنذ ذلك الحين أصبحت الحركة ذات خصائص ال يمكن تعريفها سوى انها خنزيرية، لقد 
ق ال زمام لها، وأصبحت سلطة االحتالل قاسية وشمولية، بعث مشروع االستيطان منذ بدايته شهوة للمناط

  وأصبحت سياسة أمن اسرائيل غير اخالقية.
لو أن الصهيونية عرفت الوقوف في الوقت، وضبط شهوتها وطمعها، والتكفير عن مظالمها االولى في 

شرهها، وتغيير االتجاه ألصبحت حركة جليلة، لكن الصهيونية لم تقف في الوقت، ولم تضبط  1948
  وبدأت اسرائيل اآلن فقط تدفع ثمن ذلك.

بدأ فريق كبير من أثرياء البالد بدءا جيدا ايضا، فقد انشأت عائلة ما مصنع ملح، وانشأ آباء فالن محلبة 
متواضعة، وانشأ ذاك شركة مالحة، وبدأ اآلخر طريقه مقاول بناء، واآلخر مستوردا الجهزة هواتف محمولة. 

  ر االقتصاد والجهاز االقتصادي وبناء البالد ونمائها.وقد أسهموا في تطوي
لكن هنا ايضا مع الطعام تأتي الشهوة التي ال تشبع، فلم يعرف جزء منهم وقف شرههم في الوقت، انهم 
يوزعون رواتب ضخمة على مديريهم، ويحتفلون بأفراحهم بفخامة وجالل كبيرين، ويعيشون حياة ُيحسدون 

  مهور كأنه لهم، ويستعملون ماال ليس لهم.عليها وُيدبرون مال الج
واآلن حان زمن الحساب، حساب الجمهور لهم، أصبحت كلمة ملك مال ُسبة، ويكاد الغني يصبح ُمقصى 
بسبب النفور، لو أن أثرياءنا كفوا شهوتهم في الوقت الستمروا في االحتفال فوق سطح العالم أو فوق سطح 

  ضع نسبي ايضا.البالد على األقل وٕان يكن ذلك بتوا
إن نظرة المجتمع الى هاتين الخنزيريتين متشابهة على نحو عجيب، في البداية سجد المجتمع ألثريائه كما 

، وقد أغضى لهم وصرف وجهه عن طريقة جمع ملوك المال لمالهم »طالئعييه الجدد«سجد لمستوطنيه 
قد شجعتهما معا، وقد عرضت على وطريقة انشاء المستوطنين لبيوتهم، وهكذا عاملتهم الدولة ايضا ف

األثرياء والمستوطنين من جميع خيرات البالد، والحوافز والحماية والقروض والهبات، وباعت ملوك المال 
دافعت الدولة عنهما  موارد طبيعية وأمواال بأسعار تصفية، وباعت المستوطنين اراضي االحتالل بال ثمن.

  معا وهي تتابع ذلك اآلن ايضا.
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صار أقل لذة أن تكون اسحق تشوفا، أو نوحي  2011لوك المال على واقع جديد، ففي صيف استيقظ م
 –فقد بدأوا اآلن يدفعون ثمن سلوكهم  - وهم من كبار االثرياء-دانكنر أو إيالن بن دوف أو عيدان عوفر

تالل واالستيطان، رأسماليتهم التي تم تعريفها بأنها خنزيرية، وليست كذلك الصهيونية الجديدة، صهيونية االح
فما يزال من الكفر في األساس أن ُيقال فيها انها خنزيرية، لكننا سنسأل بعد حينما يحين زمن الحساب: 

  لماذا لم نوقف هذه الخنزيرية ايضا في الوقت.
  هآرتس                                                                            

 21/8/2011الدستور، عمان، 
  

  من دولة فلسطينية إلى انهيار السلطة .40
  أسامة الرنتيسي

أيلول (سبتمبر) النتـزاع  20المراهنة على صمود القرار الفلسطيني بالذهاب إلى األمم المتحدة، في استحقاق 
االعتراف بالدولة المنتظرة، فيها مجازفة بالغة، خاصـة أن التشـويش علـى المسـعى الفلسـطيني فـي حالـة تزايـد 

ــــة واإلســــرائيلية علــــى الحــــالتين الفلســــطينية والعربيــــة مــــن أجــــل إفــــراغ نتي جــــة الضــــغوط والتهديــــدات األميركي
  االستحقاق من مضمونه، والعمل على تأجيله على طريق إلغائه.

آب (أغسـطس) الحـالي، مـن  23أبرز هذه الضغوط يأتي على أبواب اجتماع مفترض للجنة المتابعة العربية 
اق أيلول ودعمه في ظل حديث عن "مبادرة" من أطراف عربية لتأجيل هذا االسـتحقاق أجل البحث في استحق

مــن أجــل رســم صــورة الموقــف العربــي علــى أنــه فــي بعــض أطرافــه ال يــدعم المســعى الفلســطيني الــدعم الــالزم 
ن الـدعم إلنجاحه، وأن بيانات لجنة المتابعة العربية المؤيدة لهذا المسعى ال تخـرج عـن اإلطـار اإلعالمـي، وأ

العملي سياسيًا ودبلوماسـيًا لـن يكـون حاضـرًا، مـا يضـعف الموقـف الفلسـطيني، ويشـجع األطـراف أو األوسـاط 
الفلسطينية التي تخشى من عواقب القطع مع الخيـار التفاوضـي فـي حـال وجـد الجانـب الفلسـطيني نفسـه أمـام 

ي مقدمـة حسـاباته العمليـة ومـا تتطلبـه استحقاقات مرحلة "ما بعد المفاوضات" التي ربما ال يضـعها الـبعض فـ
  من إرادة سياسية، ربما تكون غير متوافرة كما ينبغي.

إسرائيل تتصرف في استقبالها استحقاق أيلول (سبتمبر) وكأنها ذاهبـة إلـى الحـرب، بكـل مـا فـي كلمـة الحـرب 
العمليــة العســكرية مــن معنــى، ولهــذا فهــي تتحضــر لــدخول هــذه الحــرب باحتماالتهــا المختلفــة. وال يمكــن عــزل 

التــي شــهدتها إيــالت الخمــيس، ومــا تبعهــا مــن قصــف لقطــاع غــزة بعــد ســاعات مــن تهديــدات رئــيس الــوزراء 
اإلسرائيلي بنيامين نتنيـاهو، عـن مجمـل العمليـة السياسـية، أو للدقـة الحـرب المقبلـة فـي األمـم المتحـدة، ال بـل 

قوعهــا، بّشــرت فيهــا إســرائيل وبأنهــا ســتجد إن أجــواء المنطقــة تنــذر بحــرب أوســع، لكــل طــرف مصــلحة فــي و 
نفسها مضطرة لخوض مواجهات على األرض مـع الفلسـطينيين، الـذين تقـول إنهـم سـينظمون تحركـات واسـعة 

  على أبواب استحقاق أيلول (سبتمبر).
)، أما الالعب األبرز في العملية فهو الواليات المتحـدة، ألن إسـرائيل، وهـي تنشـغل باسـتحقاق أيلـول (سـبتمبر

ال تنشغل بمجريات األوضاع في األمم المتحدة، حيث تعتبر أن إدارة المعركة في المنظمـة الدوليـة تقـع علـى 
عـــاتق واشـــنطن، وذلـــك بعـــد تطـــابق خطـــابي واشـــنطن وتـــل أبيـــب، فـــي خطـــاب الوعيـــد الموجـــه إلـــى الجانـــب 

إلسرائيلية، ووضع المراهنين الفلسطيني، إثر وصول الموقف األميركي إلى ذروة تطابقه مع الرؤية التوسعية ا
  على دور واشنطن أمام حائط مسدود.
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إن تهديد السلطة الفلسطينية إلـى حـد انهيارهـا، سـيعيد بالضـرورة الواقـع الفلسـطيني إلـى معادلـة أخـرى مختلفـة 
تمامــًا عــن الواقــع الحــالي، وتصــبح العالقــة بــين الشــعب الفلســطيني وٕاســرائيل فــي ســياقها الطبيعــي بــين شــعب 

االحتالل ومحِتل أرضه، وهذا يعني أن حركة التحرر الوطني الفلسطيني ستضع العالم أيضًا أمام واقـع تحت 
  مختلف له استحقاقاته اإلقليمية والدولية.

كـــــل االحتمـــــاالت واردة، واالحتمـــــال األكبـــــر أن تتعـــــرض الســـــلطة الفلســـــطينية لضـــــغوط سياســـــية وعقوبـــــات 
اضــي فــي قــراره الشــهير ضــد الســلطة الفلســطينية، لكــن علــى أال اقتصــادية، بعــد تهديــد الكــونغرس الشــهر الم

يصل التهديد إلى تقويض السلطة وحلها، ألن كلفة ذلك على إسرائيل كبيرة ومؤلمة، لهذا فقد تـنجح الضـغوط 
الدوليــة (وفــي مقــدمتها األميركيــة) علــى الســلطة الفلســطينية لكــي تعــود إلــى طاولــة المفاوضــات، بعــد أن تقــدم 

اهو "تنــازًال" للــرئيس محمــود عبــاس، بحيــث توافــق علــى التجميــد الجزئــي لالســتيطان، ولفتــرة زمنيــة حكومــة نتنيــ
محـــدودة، تمكـــن عبـــاس مـــن دخـــول هـــذه المفاوضـــات "منتصـــرًا" مـــع اإلدراك اإلســـرائيلي الضـــمني (مـــن موقـــع 

خيــار أمــام المتــواطئ) أنــه انتصــار وهمــي، وهــذا مــع األســف يتوافــق مــع مواقــف عربيــة مــا تــزال تــرى أن ال 
الفلســـطينيين إال بطاولـــة المفاوضـــات مـــع اإلســـرائيليين، رغـــم القناعـــة التامـــة بـــأن إســـرائيل ال يمكـــن أن تجـــنح 
لمفاوضات وفقا للمرجعيات والجداول الزمنية مع وقف االستيطان، وقـد نحتـاج أيضـًا إلـى مفاوضـات لعشـرين 

أســاس مرجعـي، وقـد نحتــاج أيضـا إلــى  سـنة مقبلـة حــول البـدء بالمفاوضــات علـى أسـاس مرجعــي أو مـن دون
  مفاوضات حول جنس المالئكة؟!..
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