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 المقدمة
ي، كمللا هن للا تحتللم مكانللة  للارز  فللي اإلسلل متحتللم مصللر مكانللاي مركزيللاي فللي العللالع العر للي والعللالع 

فإن ا تحتم الموقلع العر لي األ لرز فلي الصلرا   "إسرائيمالقار  اإلفريقية. وألن ا هحد دوم المواج ة مع "
" إسلرائيمي. وقد تّع تحييد هذا الموقع  عد توقيع مصر التفاقيات كامل  ديفيلد ملع "سرائيلاإل -العر ي 

 .1978في هيلوم/ س تم ر 
كللانون ال للاني/ ينللاير  25فللإّن حالللة ال للور  والتغيللرات والتتللورات التللي تشلل دها مصللر منللذ ؛ ولللذل 

ي، وللللللد   اّملللللة السياسللللليين سلللللرائيلر اهتماملللللاي ك يلللللراي وقلقلللللاي  الغلللللاي للللللد  صلللللانع القلللللرار اإل؛ ت يللللل2011
يين المعللروفين  عللدائ ع اإلسلل مواإل  ميللين والمتصصصللين. وقللد زادت  ناصللر هللذا القللل   صللعود 

، هسللّد  الحكللع. أيللر هن صللعودهع كللان مزقتللاي ومجتللز إللل  "، ورفضلل ع التفاقيللات كاملل  ديفيللد إسرائيملللل"
يون هن ع ال يملكون هدوات التغيير والقو  لتنفيذ  لرامج ع، كملا هن لع ال يملكلون الص لر  اإلس مقد وجد ف

الكافية للتعامم مع تعقيدات "الدولة العميقلة"، وال يئتلين اإلقليميلة والدوليلة. وهكلذا، تلّع تعتيلم مجلسلي 
محمد مرسلي وتعتيلم الدسلتور، إ لر  النوا  والشور  الذْين فازوا   ما،  ّع تّع إسقات الرئيس المنتص 

تملوز/  3يونيو، وا  ر االنق   العسكري المتحالف مع  دد من األحلزا  السياسلية فلي  30مظاهرات 
يلللة. وملللع ذلللل  فلللإن إرها المسللللمين وا ت ارهلللا حركلللة  اإلصلللوان. كملللا تلللّع م حقلللة جما لللة 2013يوليلللو 

 الوضع المصري ظّم يتسع  القل  وال استقرار.
التزاع الج ة التي تحكع مصر  اتفاقيلات التسلوية السللمية، إل  ية تسع  سرائيلياسات اإلوظّلت الس

ل  و  "، والتوافل   لل  سياسلة متناأملة إسلرائيمض ت الشار  المصلري ومنلع هّي حلاالت  دائيلة ضلّد "ا 
سللللقات الحكومللللة التللللي تقودهللللا حمللللاس. كمللللا ال ت صفللللي  علللل  الج للللات  فللللي حصللللار قتللللا  أللللز ، وا 

أ ت لا فلي  قلاص مصللر ضلعيفة م قللة  عناصلر الفسللاد والتصللف والديكتاتوريلة، وأيلر قللادر  ية ر سلرائيلاإل
 ل  االنت   الحضاري والن ضوي والتنموي، والذي قد ي غير موازين القو  في المنتقة.  م إن هلذ  

دولللة فاشلللة. إللل  الج للات سللتكون هك للر سللعاد   نللدما تغللر  مصللر فللي مشللاكل ا وص فات للا وتتحللوم 
يين كلللانوا حريصلللين  لللل   لللدع اسلللتفزاز الملللواتن المصلللري، و لللدع إحلللرا  سلللرائيلن الساسلللة اإلأيلللر ه

 .شركائ ع السياسيين المفضلين من ص م إ راز مواقف دا مة مكشوفة ل ع
انت قاي من ههمية الموضو  وانعكاساته  ل  القضية الفلستينية، اصتارت هيئة التحرير في مركلز 

مللن ي مللن األحللداث والتغيللرات فللي مصللر سللرائيلت يتنللاوم الموقللف اإلالزيتونللة إصللدار ملللف معلومللا
 .2014 تموز/ يوليو منتصفوحت   2013يونيو منتصف حزيران/ 
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 ي الرسميسرائيلالموقف اإلأولا: 
 ر قوات في سيناء" وافقت على طلب الجيش المصري نشإسرائيلبيريز: ". 1

، شليمون  يريلز، إن شل ه جزيلر  سليناص تعلد مشلكلة  النسل ة يسلرائيلالقدس المحتلة: قام اللرئيس اإل
ال يسلللتتيع هن ي ملللم  تواجللله مصلللر، مضللليفيا هن الجلللي  المصلللريي وهحلللد التحلللديات التللل ل"إسرائيم"،لللل

يلة، السل ت،  مناسل ة ألمريكمقا للة ملع صلحيفة "واشلنتن  وسلت"، اي فل همرها، ولن يفعم ذل ، مشدداي 
سلليناص. ي  نشللر قللوات فللي " اسللتجا ت لتل للات الجللي  المصللر تللم ه يلل ،  للل  هن "90الللل  يللد مللي د  

"الر يللع العر للي لللع ينتلله هن  اي وه للر   يريللز  للن شللعور   للل"القل "  للل  منتقللة الشللر  األوسللت، موضللح
 . عد"

ي تع ق م دصوم سرائيلكام ي مع الجان  اإل اي إن هنا  تنسيقمن جان ه، قام مصدر همني مصري، 
، وهن هللذا التنسللي  تللع  للن يمللايو الماضلل 20سلليناص لتحريللر الجنللود المصتتفللين إللل  القللوات المسلللحة 

وافقلت  لل  نشلر القلوات  شلكم "إسلرائيم" تري  وزار  الدفا  هو المصا رات العاملة. وهكلد المصلدر هن 
سليناص.  لل  جانل  ،صلر، جلدد العقيلد، ي مزقت، وليس  شكم دائع، حت  تتع القوات م مت ا  نجاح ف

محمللللد هحمللللد  لللللي، المتحللللدث العسللللكري، ت كيللللد   للللل  وجللللود تنسللللي  دائللللع  للللين الجللللي ، والجانلللل  
 سيناص.ي ي، ص م العمليات األمنية التي تتع فسرائيلاإل

Washington post, 14/6/2013 

 15/6/2013ية، األخبار وكالة سما 
 

بقاء سفيرنا بالقاهرة رسالة سالم من "تل أبيب. 2 " اإلخـوان: قطع مرسي للعالقات مع دمشق وا 
 لنا

نتنياهو  ن أ تت ا   نيامين يسرائيل ر ت مصادر في مكت  رئيس الوزراص اإله القدس المحتلة: 
حر  شعواص  ل  حز  هللا إ  ن المسلمين في مصر  اإلصوانمن قرار الرئيس المصري وجما ة 

 والنظاع السوري وقتع الع قات وترد سفير دمش  من القاهر .
 المسلمين ضدّ  اإلصوانن وقوف جما ة إلمصادر قول ا ذا ة جي  االحت م  ن تل  اإونقلت 

 وضوح  الغ هو تتور دراماتيكي معت ر  ان ذل  اتي  عد اتصاالت اجرت ا االدار   "محور الشر"
 يةألمريكامع الرئيس المصري ق م سا ات من اتصاذ موقفه الحازع فيما تالت االتصاالت  يةألمريكا

وقرار  سوريةلتوضيح التتورات الدراماتيكية من الموقف في  "رائيمإس"من قياد  الدوم العر ية و  دداي 
 نظاع  شار. إلسقاتواشنتن التدصم العملي لصالح المعارضة السورية 
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ية يرانن ا فا لة في مقاومة التدص ت اإله  تت هالمسلمين  اإلصوانن مصر  قياد  هوضحت هو 
 حيث تقف القاهر  ضدّ  تم ه ي تن و واشنإل  كان رسالة س ع   األمسن صتا  مرسي همزكد  

يرانو حز  هللا  فيما ي ق  السفير  سوريةالنظاع السوري وفر  حظر جوي  ل    إسقاتوتتال   ا 
 تريقة  تم ه ي منية والعسكرية مع ي في القاهر  يتمتع  حماية كاملة وتتعزز الع قات األسرائيلاإل

تش د الفتر  القادمة تس ي ت في منح القاهر  ن هية سرائيلتفو  نظاع م ار . وتوقعت المصادر اإل
قر  ال ن  الدولي وتس ي ت ائتمانية فيما تتحر  دوم أر ية للضغت  ل  دوم الصليج للدفع 

 المن ار.لد ع االقتصاد المصري    موام
 17/6/2013ية، األخبار وكالة سما 

 

 عن معسكرناببلدهما ليفني: مرسي وأردوغان سيدفعان ثمن الخروج . 3
"  قة االنق    الكيان الص يوني.. الملف األسود" جمعوا  تداوم نشتاص اإلنترنت ملفا هسمو 

مرسي ود  ع محمد  دائ ع للرئيس  يين يشرحون سرّ إسرائيلين مسزول فيه  ع  الش ادات من
  العسكري في مصر كالتالي: تسي ي ليفني تشرح سر العداو  مع مرسي وهردوأان في ل نق 

 2012نوفم ر  17يوع  INSSمصر وتركيا في محاضر   مع د دراسات األمن القومي الص يوني 
قالت وزير  الصارجية الص يونية السا قة تسي ي ليفني إن كم قائد ودولة في المنتقة يج  هن يقرروا 

ذا قررت دولة رها من معسكر التترف واإل إما جزصاي  هن يكونوا ، هو معسكر ال رجماتية واال تدام وا 
 هو قائد دولة ما مسارا ،صر فسيكون هنا   من ل ذا المسار.

  http://www.youtube.com/watch?v=byyfWSY4vo0 انظر المحاضر  في:

 

 وزير الداخلية في غزة لتجنيده خاليا ضدها " تنقل شكوى لمصر ضد  إسرائيل": معاريف. 4
ت م الناصر : ذكرت صحيفة "معاريف" الع رية في  ددها الصادر همس، هن حكومة االح

مسزوم داصلية حكومة حماس المقالة في أز  فتحي  ي نقلت للحكومة المصرية شكو  ضدّ سرائيلاإل
 "إسرائيم". حماد، الت امه  تشغيم ص يا ضدّ 

 وقالت الصحيفة إنه تع الكشف ص م اال تقاالت التي قاع   ا ج از األمن العاع "الشا ا " مزصراي 
ركة حماس في قريتي راس كركر وسلواد في محافظة راع هللا، في الضفة الغر ية،  ن صلية تا عة لح

مراحم إل  يين، وصلت سرائيلتلقت التعليمات من حماد  شكم م اشر للقياع  عمليات صتف إل
ت ق ا، حس  اد اص الصحيفة.إل  متقدمة من التنفيذ،  اإلضافة   محاولة الصلية إ داد صواريخ وا 

http://www.youtube.com/watch?v=byyfWSY4vo0
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مصر هص ح ن جا مت عا من ق م الترفين إل  ية سرائيلاإلهن نقم الشكو  إل  ولفتت "معاريف" 
يتع من ص له  (  عد  ملية  مود السحا  حيث ير  الترفان في مصر وسيتاي "إسرائيم")حماس و

 نقم الشكاو  والرسائم في محاولة لمنع تتور وتصا د األمور  ين الجان ين. 
 27/6/2013الغد، عم ان، 

 

 مصرإلى يين من السفر سرائيل" تحذ ر السياح اإلتل أبيب". 5
ي نللللداصي تحللللذيرياي شللللديد الل جللللة ح ّللللت ص للللله السللللياح سللللرائيلوّج للللت وزار  صارجيللللة االحللللت م اإل

لتللي تشلل دها هللذ  ا ونللة مصللر  سلل   التللوترات األمنيللة اإللل  يين  للل  االمتنللا   للن السللفر سللرائيلاإل
  س   الد وات إلسقات حكع الرئيس محمد مرسي.

األراضللي إللل  وجللّددت صارجيللة االحللت م فللي  يللان صللدر  ن للا، اليللوع، تحللذيرها مللن مغ للة السللفر 
يونيللو/ حزيللران  30المصللرية ق يللم المظللاهرات التللي د للت إلي للا المعارضللة يللوع األحللد المق للم الموافلل  

 الجاري.
يين المقيمين في مصر  إ اد  النظر فلي مسل لة سرائيلته، هها ت الوزار   ر اياها اإلوفي السيا  ذا

هنلله يتعللّين  للل  كللم مللن يقللّرر ال قللاص فللي مصللر متا عللة التتللورات وتجّنلل  إللل  تواجللدهع هنللا ، الفتللةي 
 التواجد  ل  مقر ة من هماكن التظاهر واالحتكاكات.

 ا ملن تصلا د التلوترات فلي األراضلي المصلرية ية قلد ه لدت صشليتإسلرائيلوكانت مصادر  سكرية 
ية فلي شل ه جزيلر  إسلرائيلية" ضلد ههلداف إرها درجة تنفيذ مجمو ات مسلحة ل جملات وصلفت ا  لل"إل  

 سيناص.
 28/6/2013فلسطين أون لين، 

 

بروفيســور ميطــال: حملــة الحتجاجــات فــي بــالد النيــل تؤكــد أن الربيــع العربــي مــا زال حيــاا . 6
 ينبض

 ل  مصتلف مشار ه األضواص  ل  "إسرائيم" زهير هندراوس: سلت اإل  ع الع ري في  -الناصر  
لمقا م، التزع ية، ولكن  اسرائيلاالحتجاجات في مصر، وتصدرت المظاهرات  ناوين الصحف اإل

 قاد  الدولة الع رية الصمت المت  ، ولع يصدر هي تعقي  هو تعلي   ل  األحداث في   د النيم.
إل  محلم الشزون العر ية في صحيفة هآرتس، د. تسفي  ارئيم، ره  هن المعارضة وصلت 

   إمكانية تري  مسدود ال رجعة منه، ف ي لن تتوقف إال  عد إسقات الرئيس مرسي، مع را  ن شعور 
 اندال  حر  ههلية  نيفة  ين المواال  والمعارضة.
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هما المحللة سمدار  يري، من يديعوت هحرونوت، فقالت إن الشع  المصري مم من الو ود 
الشوار  لي ع ر  ن إل  الكاذ ة التي هتلق ا الرئيس مرسي فيما يتعل   اإلص حات، و التالي صر  

 أض ه. 
ور يوراع ميتام، رئيس مركز حاييع هرتسوغ لدراسات الشر  األوست، من ناحيته، ره  ال روفيس

التا ع لجامعة  ئر الس ع، ره  هن المظاهرات التي تع ع مصر في األياع األصير  تزكد  شكم أير  
إل    ن الر يع العر ي تحوم  االد اصاتوين  ، وهن  قا ٍم للت ويم   ن الر يع العر ي ما زام حياي 

 ن الواقع في الوتن العر ي،  ال تمت للحقيقة  صلة، و عيد  جداي  اد اصاتي صريف إس مي، ه
  ل  حد قوله. 

هن المظاهرات التي تش دها مصر في األياع إل  ولفت ال احث، المصتص  الشزون المصرية، 
األصير ، هي من حيث حجع المشاركين في ا، من هك ر المظاهرات التي  اشت ا مصر منذ اإلتاحة 

هن ال و   ين المعارضة والمواال  ال ي مكن إل   المصري السا  ، حسني م ار ، مشيراي   الرئيس
جسرها   ي حاٍم من األحوام، ذل  هن ا مزقت المجتمع المصري  ين مزيد ومعار   شكم أير 
مس و ، ولع يست عد ال روفيسور ميتام تدصم الجي  المصري للحسع  ين الترفين، وا  اد  األمن 

   د النيم،  ل  حد قوله.إل   واالستقرار
 1/7/2013القدس العربي، لندن، 

 

 نتنياهو يمنع وزرائه من التصريح حول األحداث في مصر. 7
ين نتنياهو ،  ن نظير مجلي، هن رئيس الحكومة  نيام3/7/2013الشرق األوسط، لندن، ذكرت 

هصدر، تعليمات لجميع وزرائه يحظر  لي ع التفو    ية تعليقات  ل  األحداث الحالية في مصر. 
الوضع في الدولة الك ير  المجاور   الغ الحساسية، ونحن ال نريد هن ن ادر "وقام نتنياهو لوزرائه إن 

 . "هية هزمة د لوماسية مع اإل  
نتنياهو يعتمد سياسة "هذ  التعليمات، وقام هحدهع إن من  وقد ه د   ع  الوزراص امتعاضاي 

يين  موما سرائيل ن  دع  قته  وزرائه. ولكنني هذكر    ن المسزولين اإل تكميع هفوا  فاشلة تع ر هوالي 
ن فعلوا تكون  امتنعوا في الماضي ويمتنعون اليوع  ن التتر  للشزون الداصلية لدوم الجوار وا 

ألمور  ينية. والوحيد الذي صر  هذا الن ج هو نتنياهو نفسه، الذي صرح  تعليقات ع  امة وال تتتر 
 انية، و  ذا تس   في هزمة مع  إيرانإل  في  داية ال ور  المصرية   نه يصش  هن تتحوم مصر 

الجيران. وهو الذي يتفو   استمرار في الموضو  السوري، فتار  ي دد الرئيس  شار األسد وتار  يحذر 
 ."ن لهمن المعارضي
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ية ه ر ت  ن إسرائيل،مام شحاد ، هن ج ات سياسية   ن، 3/7/2013الحياة، لندن،  وهضافت
حداث التي تش دها مصر. ولع يتحدث  ن الموضو  سو  الرئيس قل  القياد  السياسية من األ

 حداث ن قلقة من األ ه ر يتالية، انريكو ليتا. حيث شمعون  يريز، ص م لقائه رئيس الحكومة اإل
 عاد هذ  التتورات إن هإل   ، وفي مصر  شكم صاص، مشيراي التي تش دها المنتقة،  موماي 

وضا  الجارية في مصر "نتا ع  ن ك   األ ستنعكس  شكم صتير  ل  الجميع. وقام  يريز:
وسورية، ونحن قلقون من الوضع في الشر  األوست، وال نعلع كيف ستتتور األوضا  في مصر. 

 وضا   العود  لل دوص و سر ة.ن ت ده األه ن مم
 

 " هو التزام القيادة المصرية باتفاقية السالم معناإسرائيلموفاز: ما يهم ". 8
ازوم موفاز، وهو نائ  في ي األس   شسرائيلنظير مجلي: ه لن وزير الدفا  اإل - تم ه ي 

المعارضة،  ن ت ييد  لموقف نتنياهو. وقام إن ما يجري في مصر هو مسار تويم يتسع  قدر  
في هذا الش ن هو هن "إسرائيم" الشع  المصري  ل  فر  إرادته  ل  القياد  السياسية. وما ي ع 

 دي ا  ع  السياسيين التي ي "مظاهر القل "ورف  موفاز  تحرص  ل  اتفاقية الس ع مع مصر.
مشكلتنا "ية الع رية، إن سرائيليين إزاص ما يحدث هنا . وقام، ص م حديث لإلذا ة اإلسرائيلاإل

في   د الرئيس السا  ،  العاملة في سيناص. والصتر من ا كان قائماي  رها تتلصص في قو  اإل
تحرص  ل  الحذر  هن"إسرائيم" حسني م ار ، وفي   د الرئيس الحالي، محمد مرسي. و ل  

 واليقظة واالستعداد الدائع ألي تدهور في هذا المجام  التعاون مع القيادات المصرية.
 3/7/2013الشرق األوسط، لندن، 

 

  " تطلب من سفيرها في مصر عدم العودة للقاهرةإسرائيل". 9
إل  من سفيرها في مصر وتاقع السفار   عدع العود  "إسرائيم" هشرف ال ور: تل ت  -أز  

العاصمة القاهر  في الوقت الراهن  س   األوضا  هنا ، في الوقت الذي قام فيه القت  الك ير في 
 ."حر  ههلية"هن مصر مق لة  ل   إليعازرحز  العمم ووزير الجي  السا    نيامين  ن 

ي لد  مصر يعقو  اميتاي والد لوماسيون العاملون في السفار  سرائيلالسفير اإل وقد تلق 
القاهر  في الوقت الراهن  س   استمرار المواج ات إل  ية  القاهر ، تعليمات  عدع العود  سرائيلاإل

 هنا .
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 د ن اية األس و  الماضي، ولع يعرف  عد مو "إسرائيم" إل  وكان السفير وتاقع السفار  وصلوا 
القاهر . ويتا ع السفير  مله من هحد فناد  مصر،  عد هن هأل  مقر السفار   ل  إل   ودت ع 

 صلفية اقتحامه واقتحامه من ق م متظاهرين أاض ين ق م هك ر من  اع.
 3/7/2013القدس العربي، لندن، 

 

كامــب " تشــتاق أليـام مرســي علــى رأســها التزامــه بإســرائيلهـآرتس: أربعــة أســباب ســتجعل ". 10
 ديفيد

ية  لللل   لللزم اللللرئيس المصلللري، محملللد مرسلللي، هوردت صلللحيفة سلللرائيلفلللي سللليا  التعليقلللات اإل
  علة اسل ا  جعللت مرسلي جيلداي " في تقرير نشرته في موقع ا  ل  الش كة، اليوع الصمليس، هر هآرتس"
  ل  رهس ا التزامه  اتفاقيات كام  ديفيد.ل"إسرائيم" ل

نه امتنع  لن ذكلر هن الرئيس مرسي لع يكن من "مح ي ص يون"، و ه الرأع من إنه ويقوم التقرير 
ن يكللون قللد  عللث  رسللالة شللكر للللرئيس هو للالرأع مللن هن المتحللدث  اسللمه نفلل  حتلل  "إسللرائيم" كلمللة 
صيللر رسللالة ت نئللة للله  مناسلل ة انتصا لله،  للالرأع مللن رسللام األإ قللا  ه ي، شللمعون  يللرس، فللي سللرائيلاإل

ن التزامه  اتفاقيات كام  ديفيد و مله  ل  ك ح جماح حملاس ونشلاته ضلد الص يلا المسللحة إذل  ف
تفتقللد  "إسللرائيم" سلل ا ا وجي للة سللتجعم هتشللكم مجتمعللة  يللرانإل دائلله المتجللذر إللل  ضللافة إفللي سلليناص 

 شتا  ألياع حكمه.وت
Haaretz, 3/7/2013 

 4/7/2013، 48عرب موقع 
 

 معاريف: المعارضة المصرية أضعف من أن تقود مستقبل مصر.. لن يكون هناك هدوء. 11
معللاريف  للل  صللفحت ا األوللل  فللي العللدد الصللادر ل للا اليللوع "إن القللدس المحتلللة: ذكللرت صللحيفة 

نملللا سللليجل  مزيلللداي ملللن االنق  لللات إلللل   لللزم اللللرئيس محملللد مرسلللي  لللن الحكلللع للللن يلللزدي  هلللدوص، وا 
ن تحققت تموحات هحزا  المعارضة متم لة  ج  ة اإلنقاذ".  األصر  حت  وا 

هن إجللراص الجللي  المصللري للل  إهن األوضللا  فللي مصللر لللن تسللتقر، الفتللة إللل  وهشللارت الصللحيفة 
ية من لللا اإلسللل مالنتصا لللات حلللر  رئاسلللية و رلمانيلللة فإنللله ال يضلللمن ملللن هن القلللو  السياسلللية السللليما 

ستنجح في جسر الفوار  التي تفصم  ين لا و لين القلوات المسللحة وره  الصلد  فلي النظلاع السياسلي 
 السائد في مصر.
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فللي مصللر سلليزيد مللن ذللل  التصللد   صللواناإلوهوضللحت الصللحيفة هن االنقلل    للل  نظللاع حكللع 
داصللم النظللاع السياسللي وكللذل  داصلللم المجتمللع المصللري نفسلله، مللا سللليز ر  للل  مصللير كللم رئللليس 

هنلله سلليز ر  للل  هي إللل  مصللري قللادع إذا لللع يكللن فللي حجللع توقعللات الجمللاهير. كمللا لفتللت الصللحيفة 
مني، فإنه سيكون مصلير  رئيس قادع في حام لع يعمم  ل  تحسن واضح في النظاع االقتصادي واأل

 كمصير الرئيس المعزوم محمد مرسي، و  ذا الشكم سيكون هنا  سلسلة من االنق  ات.
فلي مصلر  احتملاالت ك يلر ، وذلل   اي و ينت الصحيفة هن سيناريو سلسللة االنق  لات قلد يكلون وارد

ن لا للع تسلتتع تقلديع  لدائم حتل  ا للحظلة، كملا هن لا للع نظراي لوجود انقسامات  ميقة في المعارضة، وا 
قنا  الجماهير المصرية، وما االنقساع العميل  التلي إتستتع ترح مرشح متف   ليه يكون قادر  ل  

 تش د  ما يجعم هن األمر سيكون هك ر صعو ة  ل  التواف  فيما  ين ا في المستق م.
ضللافة  فللة، مشللير  ذللل  فللإن هحللزا  المعارضللة تت للع أليللديولوجيات ونظريللات اقتصللادية مصتلإللل  وا 

سياسلته وللع يترحلوا نقلا   هنه توام العلاع ملن حكلع محملد مرسلي للع توجله لله انتقلاد محلدد ضلدّ إل  
  ديم إلص ح الوضع االقتصادي في مصر. 

 4/7/2013، يةاألخبار وكالة سما 

 

 " مستقرة وسط بحر من الطغيانإسرائيلنتنياهو: ما يحصل في مصر يؤكد أن ". 12

األوضا  التي إل  ي  نيامين نتنياهو سرائيليو  ي هي: تتر  رئيس الوزراص اإل -" إسرائيم"
من  هي جزير  مستقر  وست  حر"إسرائيم" مصر حالياي، وقام إنه "هص ح هوضح اليوع هن  تش دها

 .رار والتغيان"انعداع االستق
لمناس ة يوع استق م "إسرائيم" ية في ألمريكالسفار  ا وقام نتنياهو ص م حفم استق ام هقامته

ي في مدينة هرتسيليا مساص همس الصميس "في الشر  ألمريكمقر السفير ا الواليات المتحد  في
من  دع  راتية وست  حر  ار   ن جزير  تتحل   االستقرار والديمق دائماي "إسرائيم" كانت  األوست،

وهضاف  .هي وقت مض " االستقرار والتغيان، هكذا كان األمر دائماي، ولكن اليوع هذا هوضح من
ننا حلفاص والتحالف إصديقة حميمة للواليات المتحد  وحليفة وتيد  ل ا، "إسرائيم" نتنياهو "ست ق  

ي محمد مرسي هوم من همس  ل  وت تي هقوام نتنياهو في ه قا   زم الرئيس المصر  . يننا  ظيع"
 .ه ر تظاهر م يين المصريين ضد سياسته ومتال ته  الرحيم

نتنياهو هصدر، تعليمات لوزرائه تقضي  عدع إت   تصريحات،  ش ن إقالة الجي   وهضافت هن
ية  ن تصوف ا من إقداع تنظيمات إسرائيلالمصري للرئيس محمد مرسي، فيما   رت ج ات همنية 

 ية.إسرائيلههداف  ي سيناص،  ل  تنفيذ هجمات ضدّ "ج ادية" ف
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ي، هن "نتنياهو هصدر ص م الليلة الماضية، هوامر للوزراص في سرائيلوذكرت إذا ة الجي  اإل
صار  "إسرائيم" حكومته، تقضي  عدع إجراص مقا  ت صحافية حوم إقالة مرسي، من هجم إ قاص 

ا ة، إن "االستقتا  السياسي في مصر ،صذ اللع ة في مصر". وقام مصدر سياسي حكومي لإلذ
 المسلمين". اإلصوان التعم ، االنتصا ات ستمنح الوقت لكن ا لن تجسر  ين الفجوات مع 

 5/7/2013الحياة، لندن، 
 

 ي من "الالنظام المطلق" في الشرق األوسط: الفوضى قريبة وكامنة!إسرائيلقلق . 13
 "إسرائيم"حلمي موس : كانت مصر،  ل  األقم منذ إ راع اتفاقيات كام  ديفيد، تشكم في نظر 

ية اإلقليمية لس  ين: األوم هن ا ركيز  االستقرار والفوض  في المنتقة، ستراتيجالحجر الزاوية في اال
  العر ية األك ر التي من دون ا يفقد العر  قدرت ع  ل  حسع هي معركة مع ا. وال اني هن ا القو 

ولذل  فإن ما يجري في مصر ومستق م التتورات ي ع جداي الدولة الع رية، ليس فقت من الزاوية 
نما "إسرائيم"الضيقة التي يحاوم ال ع  اإلمسا    ا، وهي ه ر سيناص  ل  الوضع األمني في  ، وا 

 ية األوسع إقليمياي ودولياي.ستراتيجاال من الزاوية
 "إسرائيم"في مصر يزيح  ن  "المسلمين اإلصوان"ومن الزاوية الظاهرية، فإن سقوت حكع 

تعقيدات التفكير  كيفية التعامم مع هذا العنصر الجديد الداصم  قو   ل  السياسة في الشر  
ر،  ل  السياسة الصارجية يعيد األوست. و ملياي فإن سيتر  الجي  المصري، ولو  شكم مستت

ن كان سيش د  ع  إل  الوضع، الذي كان قائماي في العقود ال   ة الماضية،  سا     د  حت  وا 
 التغييرات هنا وهنا . ولكن المس لة من الزاوية الجوهرية ه قد من ذل   ك ير.

يين،  ود  سرائيلإلفالتحركات األصير  ليس في ا ما يضمن، من وج ة نظر الك ير من المحللين ا
إل  الوضع المصري. وقد يكون  العكس فتح األ وا   ل  حالة اضترا  قد تصم إل  االستقرار 

،  ندما "هآرتس"الحر  األهلية. ومن الجائز هن ه رز من تناوم هذ  الفكر ، هو ،ري شافيت في 
وتركيا  إيرانين هن صيارات مصر  إل   "ي  ت والفوض  ترتفع اإلس ع"هشار في مقالة  عنوان 

هزمت في مصر، ولكن الدولة  إيراناألول  وتركيا ال انية حسع. فالدولة الدينية  ل  شاكلة 
لع تحسع  عد. وفي نظر ، فإن الصرا   ين الصيارين  اإلس عالديموقراتية  إدار  الجي  هو  إدار  

 التركيين في مصر يفتح ال ا   ل  صيار  الث هو صتر الفوض .
 "السياسي ليس قو  سياسية ال ت  زع اإلس ع"، وهي هن "التي ة جداي "ّدد شافيت األن اص و عدما يع

مصر ت دو "األن اص المقلقة وهساس ا هن إل  ، يشير "ليس هو الحم اإلس ع"وهن المصريين هدركوا هن 
وال نقات  . وفي نظر  االقتصاد ين ار وال توجد قو  مدنية تفر  القانون والنظاع"ا ن دولة    حم
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مصر تغدو دولة فاشلة ال يمكن حكم ا، وحيث فشم "هن إل  التقاص  ين الواقع وا مام. ويصلص 
قري ة وكامنة. والصتر الجديد الذي "م ار  ومرسي سوف يفشم ،صرون. ولذل  ينّ ه من هن الفوض  

 ."يغتي الشر  األوست هو صتر ال  نظاع المتل 
يين اإلجا ة  لي ا: ما هي سرائيللتي حاوم  دد من الص راص اإلومن  ين األسئلة األشد جوهرية ا

 ؟"المسلمين اإلصوان"وج ة الديموقراتية المصرية الناشئة؟ وما هو مصير جما ة 
في جامعة  ن  "مركز هرتسوغ لدراسات الشر  األوست"ير  ال روفيسور يوراع ميتام، وهو رئيس 

سلفي تلقيا ضر ة شديد  ومزلمة، ولكن هذ  حركة والمعسكر ال "المسلمين اإلصوان"أوريون، هن 
 تقديري هن  وسع ا هن تتعاف  وهن تواجه  نجاح حت  في االنتصا ات " مرها  شرات السنين، و

 ."المق لة
، فا ت ر هن الضر ة شديد  تم ه ي في جامعة  "مركز ديان"هما ال روفيسور  وزي را ي، رئيس 

ذل  ستكون ملموسة.  ل  المد  القصير ين غي رزية ما إذا  هز  هائلة، وال ش   ندي في هن ، ار"
الشوار ، ليظ روا مقدار قوت ع.  ل  المد  األ عد إل  سينجحون في إصرا  جم ورهع  اإلصوانكان 

 . "ه تقد هن ع سيرّممون هنفس ع ويعودون في ن اية المتاف
يين والعلمانيين، ومع ذل  س ماإلويعت ر ميتام هن المجتمع المصري منقسع جداي هذ  األياع  ين 

فاحتماالت التدهور نحو حر  ههلية ضئيلة في نظر . ولكن، هذا ليس تحليم را ي، الذي يعتقد هن 
الشرخ "، ومع ذل  فإن سوريةاالحتمام ك ير، ولكن ليس  ل  شاكلة الحر  األهلية الدائر  في 

ال ترا  جاصت  ل  محاوالت . ويتف  الص يران هن  داية ا" مي  وسيز ر  ل  استقرار مصر
والرئيس المصلو  محمد مرسي اتصاذ تدا ير ألسلمة مزسسات الحكع  ن تري  صياأة  "اإلصوان"

دستور وتعيين شصصيات دينية. ولكن تدهور الوضع االقتصادي وانعداع األمن الداصلي زاد من حد  
هك ر تعقيداي  س   الحاجة اال تراضات. وهذا يجعم م مة الحكع الجديد في مواج ة معسكر مرسي 

ترميع االقتصاد واألمن الداصلي. وهياي يكن الحام، يعتقد ال روفيسور ميتام هنه مع سقوت حكع إل  
دصلت مصر مرحلة انتقالية  ورية يمكن هن تستمر سنوات تويلة،  ل  شاكلة ما "الرئيس المصلو  

تقرار السياسي و   مام  نف  ين حدث ل ورات هصر  في العالع. وتتسع هذ  المرحلة  عدع االس
. "األفرقاص. وهذا يعني هن  دع االستقرار قد يتوم  ما في ذل  احتمام ت ديم الحكع  شكم متواتر

فليس مست عداي هن "وفي المقا م، يعتقد ال روفيسور را ي هن المستق م قد يش د انق  ات هصر ، 
 ."الشوار إل  ر، وحين ا سينزم  انية يضجر الجم ور من سلو  الرئيس الجديد  عد  اع هو هك 

 5/7/2013السفير، بيروت، 
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 "إسرائيلنائب عن حزب "الليكود": انقالب الجيش بمصر بشرى سارة لـ". 14
" تقتضي تولي إسرائيمي "الكنيست"،   ن مصلحة "ائيلسر الناصر : صّرح نائ  في ال رلمان اإل

دار  شزون ا من ق م نظاع تجمعه   قات  الواليات المتحد  ا  ية.ألمريكزماع السلتة في مصر وا 
(، "إن 5/7ية اليوع الجمعة )سرائيلوقام تساحي هنغ ي، في تصريحات نشرت ا اإلذا ة اإل

 صلة  الواليات المتحد  و عيد   ن التعص  الديني".معنية   ن ت ق  مصر مستقر  وذات "إسرائيم" 
وهضاف النائ   ن حز  "الليكود" هن " ود  الجي  المصري لتولي موقف مسيتر هي  شر  

كما هن وجود قو  سيادية مصرية تتعامم مع العناصر الج ادية في سيناص  ل"إسرائيم"،سار   النس ة ل
ية" قد ه دت إسرائيلوكانت محافم سياسية و سكرية "هو همر حيوي  النس ة ل ا"، حس  تصريحاته. 

ارتياح ا م "االنق   العسكري" في مصر الذي هن   حكع الرئيس محمد مرسي، فيما ه ر ت  ن 
تصوف ا من هن يسفر الوضع القائع في األراضي المصرية  ن انف ت األوضا  األمنية في ش ه 

  جزير  سيناص  شكم ي ّدد همن الحدود المشتركة.

 5/7/2013المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 ي يتواجد في القاهرة لبحث سبل تطوير التعاون األمني والعسكريإسرائيلمبعوث رسمي . 15
 "يديعوت هحرونوت"زون الشر  األوست في صحيفة زهير هندراوس: كشفت محللة ش -الناصر  

العاصمة المصرية، القاهر ، إل  توجه الصميس،  ياي إسرائيل سمدار  يري، النقا   ن هن م عو يا رسمياي 
  دف إجراص سلسلة اللقاصات، والتي ت دف لتوتيد التنسي  األمني  ين الدولتين في ظم التتورات 

 قوم الصحيفة. األصير ،  ل  حدّ 
المسلمين قد سقت، وكنتيجة م اشر  لذل  فإن الع قات  اإلصوانإن سقوت حكع  قالت  ري هيضاي و 
والقاهر   تم ه ي هن الع قات األمنية  ين إل  ية  ين ال لدين ستكون وتيد  للغاية، ولفتت ستراتيجاال

لتعاون األمني تتوقع هْن يزداد ا "إسرائيم"في   د مرسي كانت جيد ، ولكن دوائر صنع القرار في 
  ين ال لدين والتنسي  العسكري  ين ما.

هن الجي  المصري قد هدصم وحدات  سكرية إل  ية سرائيلذل ، لفتت المحللة اإلإل   اإلضافة 
إل  ي، وذل    دف منع دصوم متسللين من قتا  أز  سرائيل ل  توم الحدود  مصادقة الجي  اإل

 سيناص ومصر،  ل  حد تع يرها.
حيفة قائلةي، نق ي  ن مصدر همني وصفته   نه رفيع المستو  في القاهر ، إن الدولة وساقت الص

المسلمين(  تجنيد الجناح العسكري لحركة  اإلصوانتعدان إلمكانية هن تقوع حركة )الع رية ومصر تس
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 ل   زم مرسي، وذل    دف ز ز ة األمن الداصلي. في  حماس لتنفيذ سلسلة  مليات انتقامية رداي 
ية والمصرية حذروا سرائيللسيا  ذاته، هوضحت الصحيفة هن مسزولين ك اريا في األج ز  األمنية اإلا

ي( اإلس مية من القياع  تجنيد  ناصر من حركة )الج اد يرانية اإلاإلس ممن محاولة الجم ورية 
ن الشرتة هفراد م ش ه جزير  سيناص   ر األنفا  وتنفيذ  مليات  سكرية ضدّ إل    دف إدصال ع 

والجي  المصريين   دف صل  واقع جديد إس مي قتالي في سيناص ي عدها  ن السلتة العلمانية 
 ية.  حس  الصحيفة.سرائيلالجديد  في مصر،  ل  حد قوم المحللة اإل

 6/7/2013القدس العربي، لندن، 
 

 ية مكثفة حول مصرأمريكية إسرائيلهآرتس: اتصالت . 16
 "إسرائيم"ترجمة صاصة: دفعت التتورات األصير  في مصر،  - القدس دوت كوع - راع هللا

إجراص محاد ات هاتفية مارا ونية لغر  تنسي  المواقف  ق  إل  ية، ألمريكوالواليات المتحد  ا
،  قد همس الصميس، اجتما ا هو اماي  ارا  ألمريكااإلتاحة  الرئيس محمد مرسي. وكان الرئيس 

في ال يت األ ي ، ل حث هوضا  مصر، ه ق ه قياع وزير الصارجية جون كيري،  م اتفة  صاصاي 
ي، تشا  ألمريكي،  نيامين نتنياهو للغر  ذاته، وكذل  فعم وزير الدفا  اسرائيلرئيس الوزراص اإل

ي، موشيه يعلون، ت قا لما ذكرته صحيفة سرائيلهاأم، الذي  حث هوضا  مصر مع نظير  اإل
ي، سوزان رايس،   حث ألمريكهآرتس. وفي السيا  ذاته، فإن المستشار  الجديد  لألمن القومي ا

المسلمين، مع  اإلصوانتاحت  حكع هياع الماضية من تتورات ملف مصر وما ش دته ص م األ
 ت .ي، يتسحا  ههارانوفيسرائيلوزير األمن الداصلي اإل

Haaretz, 5/7/2013 
 6/7/2013القدس، القدس، 

 

 " تصف عالقتها بمرسي بـ"الجيدة" وتخشى ارتدادات التطورات المصريةإسرائيل". 17
ي الداصلي يتسحا  ههرونوفيت ، إن   د  معنية سرائيلاإلراع هللا: كفاح ز ون: قام وزير األمن 

 اإل قاص  ل  الع قة األمنية المتواصلة مع مصر رأع تغيير السلتة في ا  عد  زم الرئيس المصري 
التعاون والتنسي  األمنيين  ين ال لدين كانا "محمد مرسي. وهضاف ص م ندو   قافية في  ئر الس ع، 

 لينا قوم الحقيقة،   قة ". وتا ع: "لمصلو  مرسي ال سيما استص اراتياجيدين في   د الرئيس ا
 ."ية  نظرائ ع في مصر و الرئيس مرسي كانت جيد إسرائيلهوسات  سكرية واستص ارية 
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مع  قاص التعاون األمني قائما كما كان، ل"إسرائيم" وتمن  ههرونوفيت ،  قاص مصر دولة صديقة ل
  وم ما  هوالي "إسرائيم" ذل   الش ن الداصلي. وتتا ع  جري، واصفاي لكنه رف  إ تاص موقف مما ي

ن كان  يجري في مصر التي تر ت ا   ا اتفاقية س ع وحدود تويلة، دون هن تدلي  موقف رسمي، وا 
 مسزولو األج ز  األمنية يتوقعون ارتدادات.

  األمنية في  قدر  الجي  المصري  ل  ض ت األوضا"إسرائيم" وفي الوقت الذي ت   فيه 
إذا هصذت الواليات المتحد   سيناص، فإن ا تصش  هن تت  ر قوته  ما يجري من هحداث، صصوصاي 

 موقفا منه.
يين في محاولة إل ناص ألمريكيون م اح ات مك فة مع نظرائ ع اإسرائيلولذل  هجر  مسزولون 

ه ير نقا  داصم اإلدار   ية العسكرية لمصر،  عدماألمريكية  ن وقف المسا دات األمريكاإلدار  ا
 ية حوم ما إذا كان ما جر  في مصر يعت ر انق  ا هو ال.ألمريكا

ي تشا  هاأم لي ن    مناس ة ألمريكي موشيه يعلون، هاتفيا  نظير  اسرائيلواتصم وزير الدفا  اإل
من ا. وتل  يعلون من هاأم ضمان "إسرائيم"  يد االستق م، وناق  معه تتورات مصر وموقف 
للحفاظ  ل  االستقرار في سيناص ومصر ومن  مواصلة جاهزية الجي  المصري  ل  مستو   امٍ 
 هجم الحفاظ  ل  اتفاقيات الس ع  ين ال لدين كذل .

ي جون كيري، ألمريكي، الوضع المصري مع وزير الصارجية اسرائيلكما ناق  رئيس الوزراص اإل
 نفس المس لة.إل  وتتر  

هذ  ال ز  في مصر سوف "ت العسكرية )همان( الجنرام هفيف كوصافي، وقام رئيس االستص ارا
إل  "إسرائيم" ، وتراق  "تز ر  ل  الشر  األوست كله، وستتواصم مع ذل  االرتدادات وردود الفعم

 هي مد  وهين ستكون م م هذ  االرتدادات.
حداث الحالية في  ل  المد  القصير ستز ر األ"ية: سرائيلاإل "معاريف"وقالت مصادر لصحيفة 

ية في سيناص هو رها مصر  ل  الوضع السائد  ل  الحدود الجنو ية حيث ستستغم الص يا اإل
هو إت    "إسرائيم"،إل  ي الوضع، من هجم محاولة التسلم اإلس محركات م م حماس والج اد 

 ."النار
 7/7/2013الشرق األوسط، لندن، 

 

 جتمع مع قادة النقالب العسكري في مصري يإسرائيليديعوت أحرونوت: مبعوث . 18
ية إن  ود  الجي  للمش د السياسي ص ر سار سرائيلوكاالت: قالت وسائم اإل  ع اإل –القاهر  

 ."إسرائيم"من  دع االستقرار في مصر هي  هن المستفيد األومإل  ، مشير  "إسرائيم"لل
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يًّا يقوع  زيار  مصر حاليا  ق  إسرائيلية إن م عو ا سرائيلاإل "يديعوت هحرونوت"وقالت صحيفة 
اإل  ن  ن االنق   العسكري  ل  الشر ية المتم لة في د. محمد مرسي إلجراص م اح ات همنية 

 ق  االنق    "إسرائيم"قات هفضم  ين مصر ومع قاد  الجي . وتوقعت الصحيفة هن تكون الع 
ي سرائيلرئيس الوزراص اإلإل  هن الرئيس الشر ي محمد مرسي لع يتحدث إل  ، الفتة مرسي ل  

  نيامين نتنياهو متلقا توام العاع المنصرع.
ية هن االنق   العسكري و زم الرئيس الشر ي د. سرائيلاإل "معاريف"من جان  ا قالت صحيفة 

ال دوص في مصر، مزكد  هن المعارضة لن تستتيع حكع إل  مرسي  ن الحكع لن يزدي  محمد
ن جاصت هحداث  ركان السا   في يونيو في صالح ا. من جان ه هكد رئيس األ 30مصر حت  وا 

ي هن األحداث المصرية  عيد   ن الن ائية متصوفا من وقو  صتر هك ر ضد سرائيلالجي  اإل
 ا ات األمنية في الشار  المصري.نتيجة االضتر  "إسرائيم"

 7/7/2013السبيل، عمان، 
 

 المسلمون ليسوا األشخاص الذين سيقبلون بهدوء عزل مرسي اإلخوانليبرمان: . 19
رئيس الوزراص  نيامين نتنياهو  ل  المسزولين  لي حيدر: رأع التعليمات التي فرض ا 

يين  صصوص التعلي   ل  التتورات التي تش دها الساحة المصرية، أير هن رئيس لجنة سرائيلاإل
الصارجية واألمن التا عة للكنيست، ووزير الصارجية السا  ، هفيغدور لي رمان كسر هذا الحظر، 

، هن مصر لع تقم كلمت ا األصير ، وهن القضية ال "وتيديعوت هحرون"وا ت ر في مقا لة له مع موقع 
  دع التسر  في اتصاذ موقف  لني مما يجري."إسرائيم" هنه  ل  إل  تزام  عيد   ن الن اية، مشيراي 

ي  حس  ما ذكر موقع يديعوت حوم ما يجري إسرائيلوره  لي رمان، في هوم تصريح لمسزوم 
ألشصاص الذين يق لون   دوص  عزم )الرئيس محمد( المسلمين ليسوا ا اإلصوان"في مصر، هن 

هك ر دولة من "، لج ة هن األمر يدور حوم "يج  هن يقلقنا"، مضيفاي إن ما يجري في مصر "مرسي
 ين جيراننا، وهوم من وّقع معنا  ل  اتفاقية س ع، و التالي من الواضح هن  دع االستقرار هنا  

 ."نريد هن تستقر مصر وتسيتر  ل  كم هراضي ا". وتا ع "سينعكس  ل  المنتقة   سرها
في المقا م، ا ت ر لي رمان هنه  الرأع من  دع االستقرار حالياي في مصر، إال هّنه ال ير  هن 

، الفتاي " اماي  30هنا  صتراي  ل  اتفاقية الس ع التي تع التوقيع  لي ا  ين الدولتين ق م هك ر من 
 ما يحدث، لكننا "إسرائيم" لر  االهتمامات حالياي، وال يوجد   قة لاتفا  الس ع ليس في صدا"هن إل  

 ."جميعاي ندر  هن مصر لع تعد تل  الدولة، والجميع يتل  ردود هفعام وهنا  مفاجآت
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ردود هفعام دوم المنتقة حوم االنق   الذي حدث في مصر،  حس  إل  وتتر  لي رمان 
لنا، فسنجد  دع تناس   ين مواقف الدوم والفصائم تجا  إذا نظرنا من حو "تع ير الصحيفة، قائ ي 

األحداث، إذ كان هوم من هن  رئيس الدولة المزقتة السعوديون. لكن ما يلفت النظر هيضاي التعلي  
وسائم اإل  ع التركية لف ع هن هذا إل  التركي  ل  األحداث، إذ تكفي نظر   ا ر  وسريعة 

االنق   إل  ن هردوأان هيضاي تحدث في مزتمر وتتر  الموضو   ات يحتم الصدار . كما ه
 ."العسكري والتاريخ التركي

التظاهرات الحاشد  "وحوم إمكانية رزية صور مما لة لما جر  في تركيا، ا ت ر لي رمان هن 
. "موجود  في الواقع هنا ، وهن ع في التظاهرات يرفعون الفتات مع صور هردوأان ومرسي

ليست "المسلمين في مصر، ره  لي رمان هن القضية  اإلصوانقات نظاع و صصوص الموقف من إس
تفازالي هو تشازماي، هذ  مسارات  ميقة وال نريد هن نتدصم في ا، ليس لدينا موقف مزيد هو معار ، 
نحن نر  هن االستقرار في مصر سينعكس  ل  المنتقة   سرها، ومن الواضح هن كم ما يحدث في 

هن إل  . ولفت "أز  هو مجرد م ام واحدإل  وت ري  الس ح  "إسرائيم"،ارتياح  ولي يا ال ي ير سورية
الزناد هو "،  م إن اإلس عالشوار  في مصر ليست  الذات إل  األس ا  التي دفعت الجماهير 

. وفي ما يتعل   حركة "الوضع االقتصادي، وهذا ال يغير من يترهس الدولة،  لمانياي هو إس مياي تقياي 
ضّد الرئيس  اإلصوان، وصاصة  عدما ساروا مع "هزمة صتير "، ره  لي رمان هن ا تواجه "سحما"

 .إيرانالسوري  شار األسد ورا ي ا السا  ، 
Ynetnews website, 6/7/2013 

 8/7/2013، بيروت، األخبار
 

 هرونوفتش: مصير مرسي يشكل ضربة قوية لحماسأسحق إ. 20
،  ن ،مام شحاد ، هن وزير األمن الداصلي في الحكومة 8/7/2013الحياة، لندن، ذكرت 

ومصر، كانت "إسرائيم" ية اسح  اهرونوفت  ه لن، هن الع قات األمنية والمصا راتية  ين سرائيلاإل
مستويات ا. وره  هن مصير مرسي يشكم في   د الرئيس المعزوم محمد مرسي جيد ، وفي ه ل  

 ضر ة لحركة حماس.
وهضاف اهرونوفت ، إن   د  "ست ذم كم ج د، للحفاظ  ل  التنسي  مع الجي ،  ل  األقم 

تراق   ن ك   التتورات في مصر، وسيناص  شكم صاص". إسرائيم في منتقة سيناص". وهكد هن "
إل  ة حماس"، قام إن "األمر األهع  النس ة وفيما ره  هن "مصير مرسي يشكم ضر ة قوية لحرك



يلي من األحداث والتغيرات في مصرالموقف اإلسرائ      

 35                                 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات

ية التي قد رها هو الحفاظ  ل  اتفاقية الس ع  ع ال دوص في سيناص، في ظم العناصر اإل "إسرائيم"،
 ".إسرائيم زر  صتير   ل  إل  تحوم هذ  المنتقة 

رمضان، هن اهرونوفت  قام في تصريح هحمد ،  ن 8/7/2013المستقبل، بيروت، وهضافت 
مس االحد إنه "من الم ع هن ت ق  هذ  الدولة صديقة هية الصادر  سرائيلحيفة "معاريف" اإللص
ن تكون لنا حدود هادئة مع مصر، هذ  دولة م مة جدا للحفاظ  ل  الع قات مع ا، هو  ل"إسرائيم"،ل

من المسلمين كانت هنا    قات جيد  تر تنا مع  ناصر األ اإلصوانموضحاي هنه في ظم حكع 
 لجي  واالستص ارات المصرية".وا

ي  ل  المسزولين سرائيلوفي تصريح يعت ر كسرا للحظر الذي فرضه رئيس الوزراص اإل
يين  عدع التعلي   ل  الش ن المصري، قام ههرونوفيت : "كان م ع لنا هن نحافظ  ل  سرائيلاإل

 انق    سكري ولكن حكع مرسي  عد  اع واحد فقت إسقات الحكومة التي كانت، ونحن نتا ع  قل  
 ص ح حساس جداي".ههذا ش ن مصري داصلي، والوضع 

 

 ية في سيناءإرهاب": هناك مخطط لعمليات إسرائيل". 21
حوم وجود مساص اليوع األحد، هن لدي ا معلومات  "إسرائيم"، مر  تية: هكدت  –الدوحة 

ية في سيناص في ظم األوضا  األمنية المتردية  مصر، التي تش د إرها مصتتات لتنفيذ  مليات 
المسلمين وهنصار الرئيس المعزوم محمد مرسي تتال   لإلصوانمظاهرات للمعارضة وهصر  

 الحكع  عد قرار وزير الدفا  الفري  هوم   د الفتاح السيسي  زله من منص  رئيسإل   عودته 
 يوليو الجاري. 3الجم ورية في 

يين سرائيلوحذرت حكومة  نيامين نتنياهو من وجود مصتتات لتنفيذ  مليات مسلحة ضد اإل
ي لإل  ع سرائيلالمتواجدين في سيناص، حيث كت  هوفير جندلمان، المتحدث  اسع رئيس الوزراص اإل

العود  فوراي إل  المتواجدين في سيناص يين سرائيلالعر ي  ل  حسا ه الرسمي  موقع "تويتر": "ند و اإل
ال  د  ل  صلفية الوضع األمني الصتير السائد هنا .. معلومات  ن مصتتات ل  تداص إل  

  لي ع".
 8/7/2013الشرق، الدوحة، 
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يــة عـدم المــس بالمسـاعدات المقدمــة للجــيش ألمريك" طلبـت مــن اإلدارة اإســرائيلهـآرتس: ". 22
 المصري
" في موقع ا  ل  الش كة، اليوع ال   اص، نق   ن موظف هآرتس: افادت صحيفة "48 ر  

ن ك ار في ية توج ت من ص م  د  قنوات لمسزوليسرائيلن الحكومة اإلهية، ألمريكدار  اك ير في اإل
مليار  1.3 لية للجي  المصري والتي تقدر  ألمريكية تال ة  دع المس  المعونات األمريكدار  ااإل

 "إسرائيم".دوالر، لما قد يحله ذل  من تدا يات  ل  همن 
س و  الفائت، وتناولت ية، جرت ن اية األهمريكية إسرائيلن محاد ات ماراتونية هوهضافت الصحيفة 
حيث كان هذا الموضو  مدار  حث في محاد ة  ين رئيس الحكومة  نيامين ما حدث في مصر 

نتنياهو ووزير الصارجية جون كيري في محد ة  ين وزير األمن موشيه يعلون مع وزير الدفا  
ي تشا  هاأم، كذل   حث مستشار األمن القومي يعقو   ميدرور الموضو  نظيرته ألمريكا
 ية سوزان رايس. ألمريكا

Haaretz, 9/7/2013 

 9/7/2013، 48عرب 
 

 " تطلب من رعاياها مغادرة سيناء فوراا إسرائيل". 23
اال نين من جميع ر اياها مغادر  المنات  السياحية في "إسرائيم" وليد  و : تل ت  -راع هللا 

يين في سرائيلشكم فوري، وذل  في ظم وجود ت ديدات جدية لحيا  اإلصحراص سيناص المصرية  
 مصر. 

ية، تعليمات سرائيلالتا عة لمكت  رئيس الحكومة اإل رها وهصدرت ما تسم  هيئة مكافحة اإل
سيناص، كما د ت جميع الموجودين في شرع إل   دع السفر إل  يين تد وهع في ا سرائيللجميع اإل

ن تعليمات ا جاصت همغادرت ا فورا. واشارت في  يان ل ا إل  ياحية في سيناص الشيخ وتا ا ومنات  س
ية تتوقع المزيد من التصعيد األمني واال تداصات سرائيل قا  معلومات لد  الج ات األمنية اإله في 

 في سيناص.
يون في سرائيلفإن المصاتر التي يتعر  ل ا اإل رها ية لمكافحة اإلسرائيلو حس  ال يئة اإل

 سيناص تتفاقع في ظم تردي األوضا  األمنية هنا .
 9/7/2013القدس العربي، لندن، 
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 اإلخـوانية: عدم الستقرار الحالي في مصر أفضـل مـن السـتقرار فـي حكـم إسرائيلصحف . 24
 المسلمين

ية الصادر  اليوع األحد ما  دت ا حالة فوض  في سرائيل و  الرجو : ه رزت الصحف اإل
مصر  عد  زم الرئيس محمد مرسي األس و  الماضي، ورجحت هن تستمر هذ  الحالة لفتر  تويلة، 

 حسني م ار . الرئيس السا  إل  ورهت هن الحم يكون في "م ار  جديد" لكن هقم فسادا، في إشار  
ففي تعاتي ا مع التتورات والحشود الميدانية التي هوقعت قتل  وجرح ، تحد ت صحيفة يديعوت 
هحرونوت  ن "حر  ههلية" و"دع ونار وه مد  دصان"، مفضلة في افتتاحيت ا الفوض   ل  سيتر  

ر هفضم فإن  دع االستقرار الحالي في مص يديعوت هحرونوت،المسلمين. ووف   اإلصوانجما ة 
الحكع  ق  إل  المسلمين، واصفة نظاع الجما ة التي صعدت  اإلصوانمن االستقرار في حكع 

 إسقات نظاع الرئيس السا   حسني م ار  "المست د"   نه نظاع "مست د لحركة إس مية فاشية".
 ية استمرار حالة  دع االستقرار، وره  تشيلو روزن رغسرائيلمن ج ت ع، رجح كتا  الصحف اإل

في صحيفة معاريف هن حالة الفوض  ست ست  ل  مصر لزمن تويم، "إال إذا جاصت المسا د  
من الصار "، وهو همر يست عد  الكات  ويقوم إن الحديث  ن مستق م هفضم "تصمين جيد م م كم 

وره  روزن رغ هن مصر "توجد في وضع فظيع من ناحية اجتما ية  تصمين في اليانصي ".
لن يكون  إمكان مرسي هو هي ز يع ،صر سي تي قدر   ل  حم هزمات مصر في واقتصادية" وهنه 

الشوار  كما صرجوا ضد مرسي وهن يتدهور إل  سنة هو سنتين. وتوقع استمرار صرو  الم يين 
 فوض  متلقة".إل  الوضع "

عد، اليوع" هن العر  الحقيقي في مصر لع ي ده  إسرائيم هما رزو ين  اركو، فا ت ر في صحيفة "
 اإلصوانهن  ور  إل  وهن ما يجري ا ن هو "فقت تم يد لما سي تي من هحداث صتير "، مشيرا 

" ل   اإلصوانالمسلمين المضاد  تحشد زصما في ميادين مصر. وتحدث الكات   ن صدمة قاد  
إل  "أض  تاٍغ"، مشيرا إل  ه ر االنق   العسكري الذي وقع  لي ع" وهن هذ  الصدمة تحولت 

  تقاالت  ح  قيادات الجما ة ومداهمة مكات  الجزير  ومصادر  معدات ا.اال
كانون ال اني  وفي ذات الصحيفة، ا ت ر " و ز  سموت" هن ال ور  المصرية التي  دهت في يناير/

ما زالت في ذروت ا، وهن حسني م ار  ومرسي هن يا دوري ما، وسي ق  الجي  هو المم م  2011
 المسرح رئيس جديد.إل  سرحية، حت   عد هن يصعد ن اية المإل  الرئيس 

 9/7/2013الجزيرة نت، الدوحة، 
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 في تطوير برنامجها النووي إيران" تتهم محمد البرادعي بالتواطؤ مع إسرائيل". 25
المدير إل  ال   اص، هنه  ل  الرأع من هن الغر  ينظر  همسية إسرائيلتقارير صحافية هفادت 

السا   للوكالة الدولية للتاقة الذرية محمد ال راد ي المرشح للع  دور م ع في المرحلة االنتقالية 
س ة للملف تذكر له تردد   الن"إسرائيم" مصر، فإن ي المصرية،  ا ت ار  صوتاي معتدالي ولي رالياي ف

 ي األمر الذي سا د ت ران في إنجاز صتوات هائلة  اتجا  امت   س ح نووي.يرانالنووي اإل
ي السا   في واشنتن إيتامار سرائيلية  ن السفير اإلسرائيلونقلت صحيفة "جيروزاليع  وست" اإل

يين، يرانلغاية  النس ة لإلية: "لقد ظم )ال راد ي( أل واع  د  مريحاي لسرائيلرا ينوفيت  قوله لإلذا ة اإل
ما وصلوا إليه حاليا )في ما يتعل  إل  يين كانوا قد وصلوا يرانومن دون موقفه اللين ال ه تقد هن اإل

ن كان يتعين اصت ار هذا"."إسرائيم" (. وال ه تقد هن نوايا  تجا  ي  رنامج ع النوو   ستكون مريحة، وا 
ق يم انت اص  مم ال راد ي في الوكالة،  2008 وه ادت الصحيفة نشر تصريحات لدي لوماسي  اع

قام في ا للصحيفة: "سجله كمدير للوكالة   ار   ن إصفاقات مدوية". وهضاف هنه "يمكن الحكع  ل  
يرانولي يا وكوريا الشمالية و  سوريةال راد ي انت قا من حقيقة هنه ص م فترته نجحت  في تتوير  ا 

 ر ع"."الوكالة الدولية هصفقت في الحاالت األ  رامج نووية، معر اي  ن ا تقاد  ان
 10/7/2013المستقبل، بيروت، 

 

ي يلتقـي سـراا مـع القـائم بأعمـال السـفير المصـري إسـرائيلألول مرة بعد عزل مرسي: وزير . 26
 تل أبيبفي 

، "يديعوت هحرونوت"زهير هندراوس: قام المراسم للشزون السياسية في صحيفة  -الناصر  
ية يوفام شتاينيتس  قد يوع سرائيلإيتمار ،يصنر، همس الصميس إن وزير شزون االستص ارات اإل

تار  "إسرائيم" ي في مع القائع    مام السفير المصر  ياي سر  ال   اص من هذا األس و  اجتما اي 
هن هذا هو هوم اجتما  مع د لوماسي مصري إل   تم ه ي ولفتت المصادر السياسية في  الكوني.

يونيو الماضي في مصر، والتي هسفرت  ن قياع الجي  المصري  /حزيران 30رسمي منذ هحداث 
  عزم الرئيس محمد مرسي من منص ه. 

 12/7/2013القدس العربي، لندن، 
 

ي حــول ســبل دعــم قــادة النقــالب علــى ســرائيلات "مركــز أبحــاث األمــن القــومي" اإلتوصــي. 27
 مرسي

 .مرسيههع ما جاص في توصيات مركز ه حاث األمن القومي  ش ن س م د ع قاد  االنق    ل  
ليس فقت الحفاظ  ل    قات الس ع مع مصر في المرحلة ل"إسرائيم" إن ال دف الرئيس ل

ية تتتل  تشكيم نظاع سرائيلالمق لة،  م تعمي  هذ  الع قات، ومما ال ش  فيه إن المصلحة اإل
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واص في  لماني لي رالي ذو فا لية ومسزوم، ال تمنعه قيود هيدلوجية من مواج ة الج ات المتترفة، س
القياع "إسرائيم" مصر كل ا وفي سيناص  ل  وجه الصصوص، لكن تحقي  هذا ال دف يوج   ل  

  عد  صتوات، من ا:
تعزيز التعاون مع الجي  المصري ومواصلة السماح ل ذا الجي   دفع المزيد من القوات في 

صد  لعمليات سيناص، وذل  لكي يتمكن الجي  المصري من العمم ضد ال زر الج ادية ولكي يت
 قتا  أز .إل  ت ري  الس ح   ر سيناص 

ستواصم تعزيز   قت ا وتنسيق ا من قياد  الجي  المصري، وفي الوقت ذاته تحرص "إسرائيم" 
  ل   ناص مرك ات القو  العسكرية  حيث ال تكون  رضة لمفاجآت في المستق م."إسرائيم" 

تواصم الد ع الدولي لقاد  العسكر في  متال ة   ذم ج ود ك ير  من هجم ضمان"إسرائيم" 
مصر، و لي ا تشجيع المست مرين األجان   ل  تدشين مشاريع ال ن  التحتية في مصر من هجم 

 توفير فرص العمم  ل  ا ت ار إن تدهور االوضا  القتصادية سي دد حكع العسكر.
 اإلصوانكع يج  تشجيع القو  العر ية اإلقليمية في المنتقة التي  ملت  ل  المس  ح

القضاص  ل  هنظمة الحكع في ا " ل  إل  ن ا صشيت هن يزدي نجاح هذا الحكع المسلمين، أل
 دع "إسرائيم" مواصلة تقديع المسا دات لحكع العسكر من هجم ضمان نجاح حكم ع. يج   ل  

لتشاور الدوم العر ية التي ناوصت مرسي وا تم ه ي است عاد إمكانية التنسي   ين صنا  القرار في 
مع ا حوم كيفية مسا د  حكع العسكر،   و   ل  إن هذا التنسي  يمكن إن يتتور  شكم يسمح 

 والمحور الذي تقود . إيران ايجاد قا د  للتعاون ضد 
ال حث  ن قنوات اتصام مع الج ات المسزولة  ن تفجير ال ور  المصرية،   ر "إسرائيم"  ل  

دار  حكع س الترف الذي "إسرائيم" ليع، وهذا الج ات يمكن ا هن تجد في ا ار  قضايا اقتصادية وا 
  إمكانه ان يوظف إمكانياته و  قاته في صدمة ههداف هذ  الج ات.

 http://www.inss.org.il/heb/research.php?cat=94&incat=&read=11728را ت التوصيات: 

 11/7/2013موقع صالح النعامي، 
 

 ة مبارك ونظامهي: مرحباا بعودإسرائيلباحث . 28
،  عود  نظاع تم ه ي وكاالت: رح  هيليم فري  ليفي، األستاذ  الجامعة الع رية   -الس يم

م ار ، مزكدا هن ما حدث في مصر وصفقت ل ع الجماهير ليس إال  ود  لنظاع الرئيس المصلو  
ولكن في شكم تمرد من الشع  المصري  ل   2011وهن ا انق    ل   ور  يناير  حسني م ار 

 حكع الرئيس مرسي.
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وتعج  ال روفيسور في دراسة نشرها مع د  يجين السادات للس ع؛ من هن الش ا  الذين  اروا 
 ل  م ار  هع هنفس ع الذين تظاهروا إل اد  نظاع م ار  في شكم جديد   ر  زم مرسي وتمكين 

 .اإلصوانالدولة العميقة من الحكع مر  هصر  وهنه يتع استصدام ع  شكم جيد من نظاع م ار  إلسقات 
وقام ليفي هن تحركات الجي  هظ رت انحياز واضح لمعارضي مرسي منذ هوم يوع ل نتفاضة 

 يونيو وكان للجي  الدور الك ير في اإلتاحة  مرسي وليس الجماهير. 30يوع 
في الوقت المناس  للدولة العميقة التي كانت موجود  في   د   د  وهوضح ان مصر تعود

الناصر والسادات وم ار    ر تعيين  دلي منصور رئيس مزقت  دي   ن الرئيس المنتص  مرسي 
وهو الرجم الذي كان في هحضان الدولة العميقة منذ   د   د الناصر وهذا الرجم لن يسمح  عود  

 الديموقراتية مر  هصر .
 11/7/2013سبيل، عم ان، ال

 

 تطالب بتعويضات عن أمالك اليهود المصريين تل أبيب. 29

" الئحة جزئية   م   الي ود إسرائيممحمد  دير: ه ّد  اح ون في هيئة األمن القومي في "
ت  ن ا، تشمم العقار الذي شيدت  لي ا السفار  الروسية،  ما في ذل  المصريين للمتال ة  تعويضا

منزم السفير الروسي، القصر الذي تقتنه جي ان السادات، م اني كم من السفارات ال اكستانية 
والكورية الجنو ية والسويسرية واأللمانية والكندية وال ولندية والجزائرية وال حرينية والمكسيكية، وكذل  

ية ألمريكية سا قاي، م ن  "المكت ة الك ر " في القاهر ، م ن  "لي رتي هاوس" المملو  للسفار  األمريكا
وي ستصدع لعقد المزتمرات والمناس ات العامة، م ن  متحف محمد صليم للفنون، فض ي  ن  شرات 

 المحام والمزسسات التجارية التي ال تزام قائمة حت  اليوع.
ية التا عة لمكت  رئيس الوزراص سرائيللذي تعكف  ليه ال يئة اإلالمشرو  "السري والضصع" ا

ملف تتعل   عوائم ي ودية فقدت ممتلكات ا في مصر ما  5000استكمام نحو إل  توّصم حت  ا ن 
 ي.سرائيلإ ر اندال  الصرا  العر ي اإل 1968و 1948 ين  امي 

وت، فإن الجالية الي ودية و ل  ذمة معتيات، نشرت همس في تحقي  لصحيفة يديعوت هحرون
في مصر، التي كانت ت عّد األأن   ين الجاليات الي ودية في الدوم العر ية،  لغ  دد هفرادها في 

هلفاي، وكانت تمتل  جزصاي ك يراي من المشاريع االقتصادية الك ر   120   ينيات القرن الماضي نحو 
 ي المجالين الصنا ي والتجاري.في ال  د ف
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شركة مملوكة  500" صادرت السلتات المصرية إسرائيموات التي تلت إ  ن قياع "وفي السن
شركة هصر  تم يداي لوضع اليد  لي ا الحقاي. وت لغ القيمة  800ألفراد من الجالية، وجمدت  مم 

المقدر  لتعوي  هذ  الممتلكات نحو  مانية مليار دوالر، من دون احتسا  األصوم العقارية 
  نية واألراضي التي كانت مملوكة للي ود، والتي تقدر قيمت ا هيضاي  مليارات الدوالرات.المتم لة  األ

 13/7/2013، بيروت، األخبار

 

   ية: مرسي منح "شرعية" لـ"كامب ديفيد"سرائيلاإلذاعة اإل. 30
، إن نظاع الرئيس "يةسرائيلاإل"وسي نيشر محرر الشزون الشر  هوستية في اإلذا ة قام ي

ن  "شر ية إصوانية ضمنية"المعزوم محمد مرسي منح   ين  "ش ر العسم"التفاقية كام  ديفيد، وا 
والقاهر ، تدهور  شكم ك ير حت  ق م سقوت مرسي، في ه قا  الموجة ال ورية في  "حماس"حركة 

 يونيو. 30
المسلمين في  اإلصوانت عد من هك ر المتضررين من سقوت نظاع  "حماس"هن إل  شارت اإلذا ة وه

مصر، صاصة هن ا راهنت  ليه  ل  حسا    قات ا  دوم هصر  كانت دا مة ل ا في المنتقة، 
يرانو  سوريةم م   25  د مرسي وص فيا للتوقعات المتشائمة التي س قت  ور  ". وهضاف نيشر هن ا 
 ."إسرائيم"، لع يش د ان يار الع قات  ين القاهر  ويناير

 ."ية الضمنية لمعاهد  الس عاإلصواننظاع مرسي منح نو اي من الشر ية 

 19/7/2013الخليج، الشارقة، 
 

 ي بالقاهرة: السيسي بطل قومي لليهودسرائيلالسفير اإل. 31
ي لد  القاهر  يعقو  هميتاي هص ر وزيرا سرائيلذكر موقع ميدم إيست مونيتور هن السفير اإل
ينظر للفري  األوم   د الفتاح السيسي "إسرائيم" مصريا في الحكومة المصرية المزقتة هن شع  

  وزير الدفا   ل  هنه  تم قومي.
ي اتصم  وزير الزرا ة هيمن ه و سرائيل"، فإن السفير اإلإسرائيموهضاف الموقع هنه وفقا لراديو "

حديد م نئا إيا   ل  تقلد  للمنص  قائ ي: "السيسي ليس  ت  قوميا في مصر، لكنه  تم قومي 
 وحوم العالع"."إسرائيم" للي ود في 

 في انت     قات جديد  مع"إسرائيم" وتا ع "ميدم إيست مونيتور" هن هميتاي   ر  ن رأ ة 
 ".رها مصر، والعمم المشتر  في ما وصفه  ل"الحر  ضد اإل

 20/7/2013السبيل، عمان، 
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 السياسي اإلسالمنتنياهو يعد  سقوط مرسي عالمة على ضعف . 32
ي  نيامين نتنياهو في تعليقات نادر   ل  لسرائيشار رئيس الوزراص اإلهحمد حسن: ه - رلين 

 اإلس عن سقوت الرئيس محمد مرسي يظ ر ضعف حركات هإل  زمة السياسية في مصر األ
 السياسي.

لمانية "ا تقد انه  ل  المد  التويم ستفشم تل  ع سونتا  األهوقام نتنياهو الس و ية فيلت 
ر الكافي الذي تحتاجه لتتوير دولة اقتصاديا ية المتترفة ألن ا ال تقدع التحرياإلس منظمة األ

 ".وسياسيا و قافيا
السياسي أير م ئع  ل  االت   للتعامم مع  ور   قافية  اإلس عن هواضاف انه يعتقد 

العصور الوست  في مواج ة االنت   الكامم للحدا ة.. إل  واقتصادية  المية "ويرجع م اشر  
 وقت."ولذل  فمن المحتوع ان يفشم مع ال

 دت رد فعم هك ر حذرا  ل   زم الجي  المصري لمرسي يوع ال الث من ه"إسرائيم" وكانت 
مم في ن هحد المقر ين منه   ر  ن األهي تعلي  في ذل  الوقت رأع هيوليو تموز. وتجن  نتنياهو 

 "إسرائيم".حد ك ير مع إل  يستعيد الز ماص الجدد لمصر االتصاالت المجمد  
 عدع المساس  اتفاقية الس ع الموقعة مع مصر  اع "إسرائيم" في المقا لة اهتماع كد نتنياهو هو 

تاحة منذ اإلل"إسرائيم" تصا د في العنف في ش ه جزير  سيناص المتاصمة لإل  يضا همشيرا  1979
س   حسني م ار  من السلتة في مصر ق م  امين. وقام نتنياهو "الحفاظ  الرئيس المصري األ

 ".همية مركزية  النس ة لناه  مع مصر ص م تل  االضترا ات له ل  الس ع 
 21/7/2013وكالة رويترز لألنباء، 

 

 " لتصميم نتائج النتخابات المقبلة في مصرإسرائيلموقع صالح النعامي: هكذا تخطط ". 33

األمور  اتت واضحة تماماي.... السيناتور الجم وري راند  وم استجا  لتل  رئيس الحكومة 
تقليص إل  ي دف  الكونجرسية  نيامين نتنياهو، وواف   ل  هن يتول  قياد  تحر  داصم سرائيلاإل

 . وكما هوضحت القنا  يين في العالع العر ي في الوصوم للحكع   ر صنادي  االقترا اإلس مفرص 
ي مساص اليوع، فإن دوم شر   الفعم في اقنا  ه ضاص مجلسي سرائيلال انية في التلفزيون اإل

للوقوف  ل  رهس تحر   المي لتجنيد  هو اما ت ني مشرو  قرار يد و الرئيس  ارا   الكونجرس
ي هو تل  التي تش د هموام   دف تقديع يد المسا د  للدوم العر ية التي ش دت  ورات ر يع  ر 

حراكات جماهيرية متال ة  اإلص ح، لتحسين الظروف االقتصادية وتعزيز صدقية القو  اللي رالية 
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يين  الفوز   ية اإلس موالنص  المرت تة   نظمة الحكع، مما يس ع في الن اية في تقليص فرص 
 انتصا ات، سيما في مصر.

ي النقا   ن إن رئيس شع ة االستص ارات يلسرائوفي ذات السيا ، كشفت إذا ة الجي  اإل
ية هفيف كوصافي ي حث في زيارته الحالية في واشنتن س م تقديع العون لقاد  سرائيلالعسكرية اإل

االنق   العسكري في مصر. وحس  اإلذا ة فإن كوصافي هوضح لقاد  ال نتاأون والسي ،ي إيه 
ا ت ار إن  زم مرسي يم م فرصة إلحداث  ههمية د ع قاد  العسكر في مصر  دون هي تردد،  ل 

والواليات المتحد  في الغر   شكم "إسرائيم" ي من التراز األوم ويحسن من مكانة استراتيجتحوم 
 أير مس و .

 21/7/2013موقع صالح النعامي، 
 

والجيش المصري المؤسسة الوحيدة التي ُتقيم عالقات مع  ءسي اإلخوانإفراييم كام: نظام . 34
 "ئيلإسرا"

زهير هندراوس: قام د. إفراييع كاع، من مركز ه حاث األمن القومي إن الفوض   -الناصر  
هن الجي  لن يسمح   ي حام من األحوام، حت  في انتصا ات إل    ارمة في مصر، الفتاي 
 لن يتنازلوا اإلصوانسد  الحكع، و المقا م هكد  ل  هن إل  المسلمون  اإلصوانديمقراتية من العود  

  س ولة  ن الحكع، والذي وصلوا إليه   ر انتصا ات ديمقراتية.
ولكنه فاج  إيجا يا، فقد حار  ت ري  األسلحة  ل"إسرائيم"،كان سيئيا ل اإلصوانوتا ع قائ ي إن نظاع 

إل  األمر الذي دفع األردن  ل"إسرائيم"،ي هرسم سفيريا جديديا لاإلس مالقتا ، كما هن النظاع إل  
ال يريدون  اإلصوانهن إل  ولكن  المقا م تع إلغاص اتفاقية الغاز  م ادر  مصرية، الفتيا  حذو حذو ،

ولو تمكنوا أللغوا اتفا  الس ع، ولكن المشاكم العويصة التي واج وها، والضغوت  "إسرائيم"، وجود 
لغاص كام  ي  ل  هذ  الصتة، هع الذين منعوهع من اإلقداع  ل  إلسرائيلية، ورد الفعم اإلألمريكا

 ي.سرائيلديفيد،  حس  ال احث اإل
هْن تكون  وزاد قائ ي إنه إذا استلع الل راليون والجي  الحكع في مصر، فإنه من الت يعي جداي 

الدولة الع رية مرتاحة جديا، ذل  هن الجي  هو المزسسة المصرية الوحيد  التي ت قيع   قات مع 
ا، مزكديا  ل  هن التيار الل رالي في مصر ير  في ألمريكوترأ  في تو ي    قت ا مع  "إسرائيم"،
يا، و التالي، من نافلة القوم إنه  النس ة للدولة الع رية من األفضم استراتيج اي كنز "إسرائيم" الس ع مع 

 ية المتترفة،  ل  حد قوله.اإلس مهْن يحكع مصر تحالف القو  الل رالية والجي ، وليس القو  
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ن المشكلة األساسية ت ق  النظاع المركزي في مصر و ست سيترته  ل  القوم إإل  وصلص 
من إمكانية "إسرائيم"  دفيئة للج اد العالمي، محذراي إل  الدولة  رمت ا، وتحديدا سيناص، التي تحولت 

 .تم ه ي تشكيم ميليشيات مسلحة داصم األراضي المصرية، ألن ذل  ال يص  في مصلحة 
 23/7/2013القدس العربي، لندن، 

 

 بيريز: سندفع الثمن حال فشل النقالب على مرسي. 35
ي شمعون  يريز مجدديا  ن قلقه الشديد مما يسميه "العوائد الكار ية" للد ع سرائيل  ر الرئيس اإل

حمد مرسي، وتجند  نيامين نتنياهو رئيس الوزراص لتوفير ي المعلن ل نق    ل  الرئيس مسرائيلاإل
ية إن ما دفع  يريز للقل  هو  دع سرائيلد ع سياسي ومالي دولي ل نق  يين. وقالت اإلذا ة اإل

ستكون الدولة  "إسرائيم"يقينه  نجاح االنق    ل  الرئيس مرسي في الن اية؛ حيث يحذر من هن 
ذ. وهكد  يريز، الذي شاركت مصا راته في االنق  ، هن قتع الع قات األول  التي سيتع  قا  ا  ندئ

الد لوماسية ووقف كم هشكام الع قة األمنية سيكون هقم الصتوات التي ستتصذها مصر ضد 
 حد االنسحا  من اتفاقية "كام  ديفيد".إل  من هن الرد المصري قد يصم  اي ، محذر "إسرائيم"

 23/7/2013فلسطين أون لين، 
 

 " النقالب في مصر لشن  عدوان على غزة؟إسرائيلي: هل ستوظف "إسرائيلمركز أبحاث . 36
كة هك ر جره   ل  شن حم ت  سكرية  ل  أز  وحر "إسرائيم" صالح النعامي: هم ستكون 

 حماس في ه قا  التتورات األصير  في مصر؟
ال ع  يتصد  لإلجا ة  ل  هذا السزام من  ا  التع ير  ن األماني القل ية و فعم صصومته 

لشن  دوان  ل  أز   اتت مس لة وقت، مع "إسرائيم" مع حركة حماس، ويسار  للحكع  إن م ادر  
 ي.سرائيلي اإلستراتيج من جية التفكير االالعلع إن هنا  من يت ن  هذا الرهي من واقع الج م 

ي في "مركز ه حاث األمن سرائيل م كم األحوام، لقد تصدت نص ة من ك ار ال اح ين اإل
لإلجا ة  ل  هذا السزام، وكانت المفارقة، إن هزالص ال اح ين قد هجمعوا  ل  إنه ليس من  ،القومي"
ليس فقت لشن العدوان  ل  أز ،  م حت  تحديداي استغ م ما جر  في مصر "إسرائيم" مصلحة 

ية تقتضي  دع حصر ستراتيجاال"إسرائيم" لزياد  وت   الحصار. وير  هزالص ال اح ين إن مصلحة 
حركة حماس في الزاوية وظ رها للحائت،  حيث يكون همام ا صيار واحد، هال وهو تك يف العمم 

و ص ف ما يحلع  ه المرجفون، فإن ك ار  تحت منت  " لي و ل  ه دائي". "إسرائيم"، المقاوع ضدّ 
وما يت عه من ردود "إسرائيم"  ن دفع حماس لشن  مليات  سكرية ضدّ هال اح ين الص اينة يرون 
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ن من االنق   العسكري األصير في مصر، أل"إسرائيم" نجازات التي حققت ا ية سي دد اإلإسرائيل
ي والمصري  ل  وجه الصصوص  ل  السلو  الردود العسكرية ستركز اهتماع الرهي العاع العر 

 ل"إسرائيم".ي  شكم يعمم  ل  تآكم شر ية االنق   في مصر، وهذا يم م صسار  ك ير  لسرائيلاإل
تحديداي ليس فقت  تجن   تم ه ي من هنا، فإن تاقع ال اح ين الص اينة ينصح صنا  القرار في 

 تصفيف الحصار  ل  أز ، ليس إسرائيم" "م ادر  إل  القياع  عمم  سكري ضد حماس،  م يد و 
ن يتع التوصم التفا  مع حكومة أز  ه دع است عاد إل  هذا فحس ،  م إن هزالص ال اح ين يد ون 

 حوم استصرا  احتياتي الغاز المكتشف ق الة ساحم أز  وذل  لشراص ال دوص األمني.
ات، لكن ا في الوقت ذاته ية هذ  التوصيسرائيلصحيح، ليس  الضرور  هن تت ن  الحكومة اإل

 تكشف سعة ورحا ة اال ت ارات الص يونية مقا م قصر نظر المرجفين والمتآمرين.
يمكن للمرص هن يتف  هو يصتلف مع حركة حماس، لكن مما ال ص ف حوله، إن هذ  الحركة لدي ا 

 فاوضاتل ديم  ن المفاوضات هو الممن الصيارات ما يمكن هن تفاجئ  ه، فعل  األقم منت : ا
 لد  هذ  الحركة، وهذا هو الفر  رأع محاوالت التعتيع والتضليم. ليس قائماي 

 <http://www.inss.org.il/heb/research.php%cat=94&incat=&read=11728>مصدر: ال
 22/7/2013موقع صالح النعامي، 

 

جـــاح معـــاريف: نتنيـــاهو يقتـــرح "خطـــة مارشـــال" جديـــدة لـــدعم القتصـــاد المصـــري بغيـــة إن. 37
 النقالب

ي  نيامين نتنياهو،  التعاون مع سرائيلزهير هندراوس: يعكف رئيس الوزراص اإل -الناصر  
لصتة مارشام جديد  لد ع االقتصاد السيناتور الجم وري راند  وم  ل  الدفع نحو ت ني الغر  

والمتم لة في وهد  "إسرائيم"،المصري  غية إنجاح االنق   وضمان نجاحه في تحقي  ههع رهانات 
ي  نيامين نتنياهو اقترح سرائيل ملية التحوم الديمقراتي في العالع العر ي. وكان رئيس الوزراص اإل

إ اد   ناص رهس المام إل  ية التي هدفت ألمريكا التجر ةإل  )صتة مارشام( للشر  األوست، تستند 
الع رية النقا   ن هن صتة  "معاريف"في هورو ا إليقاف المد ال وري التحرري. وكشفت صحيفة 

نمو اقتصادي ك ير في الدوم العر ية، إل  تشجيع صتوات ديمقراتية وتزدي إل  نتناهو ت دف 
 حكع في تل  الدوم.  دف منع منظمات وهحزا  إس مية متترفة من ال

هن هحد مستشاري نتنياهو، وهو نائ  رئيس مجلس األمن القومي  يران إل   "معاريف"وهشارت 
ليرمان، ترح الصتة  نحو مك ف ص م لقاصات  قدها في واشنتن مزصريا مع ه ضاص في 

يارته ي في ز ألمريك، فيما اقترح ا نتنياهو ص م لقاصاته مع ه ضاص في مجلس الشيوخ االكونجرس
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ية، ومن  ين ع  ضوا مجلس الشيوخ الجم وريان جون ماكين ألمريكالواليات المتحد  اإل  األصير  
صتة مارشام صاصة  الشر  إل  وليمار هلكسندر، وتحدث  ما هسمته الصحيفة الع رية الحاجة 

 األوست، وشرح هن هموام الصندو  الذي يقترح إقامته يج  هن تكون ت ر ات من ج ات صاصة،
 ل  حد تع ير . وتا عت الصحيفة الع رية قائلةي إن صتة نتنياهو تنتل  من تصوفه الشديد من ت  ير 

ي  ل  الدوم العر ية، وهو يعتقد هن  ل  المجتمع الدولي هن يتجند لمسا د  تل  الدوم  ل  إيران
 استقرار حكع ديمقراتي في ا. 

است مار موارد مالية إل  ي سرائيلاإل  و   ل  ذل ، هوضحت الصحيفة، د ا رئيس الوزراص 
نشاص ت قة وست ، واست مار هموام وج ود في  ناص مزسسات  ك ير  لصل  ظروف نمو اقتصادي، وا 
ومضامين ديمقراتية في الدوم العر ية التي ش دت  ورات شع ية في السنتين األصيرتين. كذل ، 

ه  هن األموام لد ع مشرو  ك ذا يج  هن ي فكر  مشا  ة، لكنه ر سرائيلترح نائ  وزير الصارجية اإل
مارات النفت.  تصم من الدوم العر ية الغنية م م السعودية وا 

ية لمتال ة سرائيلهنه  موازا  الج ود لتحقي  صتة مارشام، تستعد الحكومة اإلإل  ولفتت الصحيفة 
 د و  حماية  ية )ال نتاأون(  زياد  المسا دات العسكرية المصصصة ل ا،ألمريكوزار  الدفا  ا

 من الت ديدات المحتملة في ضوص االنتفاضات الشع ية في المنتقة العر ية."إسرائيم" 
 25/7/2013القدس العربي، لندن، 

 

 قراطياا و بيريز: مرسي رئيس منتخب ديم. 38
ي شمعون  يريز األر عاص إن الرئيس المصري المعزوم سرائيللندن: ه لن الرئيس اإل ،القاهر 

هن المشكلة في سورية هنه ال يوجد  ديم إل  محمد مرسي رئيس منتص   شكم ديمقراتي، وهشار 
 ". ن الحكع

 شكم ديمقراتي ولكن الجي  راح يقوم "إن مرسي انتص   "الحر "وقام  يرس في مقا لة مع قنا  
هاّل تتدصم  ما "إسرائيم" ، إاّل هنه يج   ل  "ية ال توجد ديمقراتيةإنه أدا  االنتصا ات الديمقرات

سو  في همر واحد، وهو الحفاظ  ل  اتفا  الس ع والحفاظ  ل  األمن وتد يع "يجري في مصر 
 ".الس ع والحرية

 25/7/2013القدس العربي، لندن، 
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ثــر مــن الهتمــام بــالنووي اإلذاعــة العبريــة: نتنيــاهو معنــي بــدعم النقــالب علــى مرســي أك. 39
 ييراناإل

ي، و ات ههع ما يعنيه هو الحرص يراننتنياهو جمد مزقتاي االهتماع  مس لة المشرو  النووي اإل"
المحتة  –هذا ما ذكرته مساص اليوع، اإلذا ة الع رية  مصر"...  ل  ضمان نجاح االنق   في
 ." ال انية، المعروفة  ل"ريشت  يت

كم من إل  ية تحدث سرائيلإن رئيس الحكومة اإلإل  وضمن تفاصيم الص ر، هشارت اإلذا ة 
ر من مر  ورئيس الحكومة ال ريتانية كاميرون، والرئيس الفرنسي هوالند، هك  هو اماي ألمريكالرئيس ا

 .ص م هس و ين لح  ع  ل   دع التردد في إ راز الد ع لإلنق  يين
إنه في هحد المرات اضتر نتنياهو إلجراص صمس مكالمات مع قصر اإلليزية إل  ونوهت اإلذا ة 

لكي يتسن  له الحديث مع هوالند، الذي كان مشغوم  قضايا هصر . وحس  اإلذا ة، فإن نتنياهو 
م من رئيس الموساد تامير  اردو ورئيس االستص ارات العسكرية هفيف كوصافي هصدر تعليماته لك

  ن ي يروا قضية د ع االنق  يين في مصر في المحاد ات التي يجرون ا مع نظرائ ع في الغر ، 
  .وهذا ما قاع  ه  اردو وكوصافي  الفعم

"إسرائيم" ليماته لسفراص في الوقت ذاته، فإن نتيناهو الذي يشغم منص  وزير الصارجية هصدر تع
في الغر   استغ م القنوات الد لوماسية إلقنا  حكومات الدوم التي يعملون في ا   همية د ع 

ي، ألمريكا الكونجرسإن ههع انجاز حققه نتنياهو، كان  ل  صعيد إل  االنق  . وتشير اإلذا ة 
وقف حازع ضد ، جاص مإل  تعار  االنق   وتد و  الكونجرسف عد إن سمعت هصوات داصم 

ذاته يتال  ال يت  الكونجرس، وهو ما جعم الكونجرستحر  نتنياهو السريع   ر التواصم مع قاد  
 .األ ي   موقف هك ر وضوحاي في د ع االنق  

 25/7/2013موقع صالح النعامي، 
 

 " أكثر بعد فقدانها الرعاية من مصرإسرائيلاإلذاعة العبرية: حماس ُتقلق ". 40
زهير هندراوس: قالت اإلذا ة الع رية الرسمية  اللغة الع رية في تقرير صاٍص ل ا إن  -الناصر  

ا ف  ارت ات إل  حماس اضترت منذ اندال  موجة االحتجاجات في سورية ضد  شار األسد، 
لوجيستيا وماليا وهمنيا وجغرافيا  دمش   ع  ت ران ال سيما  عد است داف جي  األسد الفلستينيين 

مغادر  العاصمة السورية إل  في سورية األمر الذي هر   قاد  حماس فلستينييا واضتر   ع 
  ح يا ن  ديم  ن ا. 
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لرئيس م ار  وهوصلت في مصر التي هتاحت  ا 2011يناير  25و حس  التقرير فإنه منذ  ور  
إل  المسلمين للحكع لج ت حركة حماس وال سيما قيادات ا في قتا  أز   اإلصوانمحمد مرسي و 

ي الجديد  دي ي  ن دمش  وت ران وذل  لع قات ا اإلصواناال تماد هك ر وهك ر  ل  النظاع المصري 
 المسلمين في مصر. اإلصوانالتنظيمية واأليديولوجية مع جما ة 

حزيران  30اإلذا ة قائلةي إن ش ر العسم القصير  ين حماس والقاهر  قد تحتع ق م  ور  ومضت 
ي، وكانت الشرار  األول  الن يار الع قة  ين الحركة ومصر اإلصوان)يونيو(، في   د مصر مرسي 

،  )اأستس( من العاع الماضي  ندما تعرضت نقتة تفتي  مصرية في رفح  5انتلقت في في 
 جنديا وضا تا مصرييا. 16هود   حيا   ل جوع مسلح

حركة حماس  عد تحقيقات تويلة. إل  السلتات المصرية لع تتردد في توجيه هص ع االت اع 
النتيجة كانت تراجع شع ية حماس في الشار  المصري و ود  الجي  المصري و قو  و تنسي  مع 

وات الماضية السيتر   ل   شكم ش ه ش ه جزير  سيناص التي فقدت القاهر  ص م السنإل  "إسرائيم" 
 متل  لصالح ج ات  دوية وفلستينية وج ادية.

ية ضد حركة حماس في أز  في منتصف ش ر سرائيلوتا ع هن  ملية ) امود السحا ( اإل
ية في مصر وصيرت ع  ين اإلصوانتشرين ال اني )نوفم ر( الماضي، هر كت محمد مرسي والقيادات 

اإليديولوجية مع حركة حماس في أز  من ج ة و ين استمرار القاهر  ما  عد التزامات ع التنظيمية و 
م ار  في اال تماد  شكم ش ه كامم  ل  الجي  المصري همنييا و ل  واشنتن اقتصادييا و سكريا، 

ومن الحر  في أز  متال ا  االستقرار "إسرائيم" النتيجة كانت ت ن  مرسي موقفيا معتدالي نس يا من 
 منتقة القتا . األمني في

نما رأمه( وص فيا للتوقعات  و حس  اإلذا ة، فإن   د مرسي )ور ما ليس  فضم مرسي وا 
سرائيميناير، لع يش د ان يار الع قات  ين القاهر  و  25المتشائمة التي س قت  ور   : نظاع مرسي ا 

ة. كما ش د   د مرسي ية المصريسرائيلية الضمنية لمعاهد  الس ع اإلاإلصوانمنح نو يا من الشر ية 
توسيع  ملية تدمير األنفا   ل  الحدود المصرية مع قتا  أز  وتك يف الحر  ضد الج ات 

 ية في سيناص.رها اإل
المسلمين  انق    سكري  اإلصوانيونيو التي تصف ا جما ة  30وهوضح التقرير الع ري هن  ور  

ذا شكم مرسي  ق ة هماع سعي  وج ت ضر ة قاسية للع قات  ين القاهر  وحركة حماس في أز ، وا 
وتدمير هنفا   رها إت    ملية شاملة وفعالة في شمام سيناص لمكافحة اإلإل  الجي  المصري 
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ت ري  األسلحة والمسلحين  ين مصر وقتا  أز ، فإن المش د المصري ما  عد مرسي ي دو ك نه 
 حر  ش ه مفتوحة  ين الجي  المصري وحركة حماس.

هن قائد الجي  ال الث الميداني المصري اللواص هسامة  سكر ات ع هذا كتائ  إل  ير ولفت التقر 
المسلمين في القاهر   اإلصوانجما ة إل  القساع الذرا  العسكري لحركة حماس  إرسام صواريخ أراد 

هن الصواريخ التي تع إل  ية ضد الشع  المصري، مشيريا إرها   دف استصدام ا في هجمات 
 منتقة السويس هي من النو  الذي يمتلكه الجناح العسكري لحماس.ض ت ا في 

الضوص األصضر هذا األس و  للجي  المصري "إسرائيم" ذل ، تا عت اإلذا ة، منحت إل  
شمام سيناص والذي كان صرقيا متفقيا  ليه  ين الجان ين لمعاهد  إل  إلرسام كتي تين إضافيتين 

 يين في ش ه الجزير . رها رية المصرية لمكافحة اإلالس ع،   دف تعزيز القدرات العسك
ورهت اإلذا ة الع رية هن ان يار الع قة  ين حركة حماس والقياد  المصرية في مرحلة ما  عد 

مستفيد   الفعم من تدهور الع قة "إسرائيم" مرسي ي ير  ع  التسازالت وفي مقدمت ا: هم تكون 
ية سرائيلالجنو ية  ل  حدودها مع قتا  أز  و ل  الحدود اإل  ين أز  والقاهر  وال سيما في الج  ة

تك يف األ مام إل  ي في مصر سيزدي  العكس اإلصوانالمصرية هع هن سقوت مرسي والحكع 
المسلمين في مصر في ش ه جزير  سيناص وفي القتا   اإلصوانالمسلحة من جان  المتحالفين مع 

 ؟ إسرائيمو ل  الحدود مع 
ني: هم سيكون رئيس السلتة محمود   اس )ور ما هيضا حركة فتح( المستفيد والسزام ال ا

 اإلصوانالرئيسي فلستينييا من تدهور الع قة  ين قياد  حماس والقاهر ؟ وكيف سينعكس سقوت 
 السياسي  رمته في الساحة الفلستينية؟،  اإلس ع)المزقت  ل  األقم( في مصر  ل  مكانة تيار 

والفلستينيين من ضمن المستفيدين من مرحلة ما "إسرائيم" مسير  الس ع  ين  و ال يا: هم ستكون
يران عد مرسي وتدهور الع قة  ين القاهر  وأز ، ال سيما هن حماس وتحت ر اية سورية و  ية كانت ا 

 ي الفلستيني. سرائيل رز المعارضين والمعرقلين للس ع اإلهمن 
ي ولجان اإلس م  في القتا ، م م تنظيع الج اد ورا عيا: هم ستستفيد ج ات فلستينية هصر 

 المقاومة الشع ية من هزمة حماس لتعزيز موقع ا في أز . 
قليمية )قتر؟ تركيا؟( االستفاد  من األزمة الراهنة  ين القاهر   ا: هم ستحاوم دوم  ر ية وا  صامسي

ة ور ما في محاولة وحركة حماس في محاولة لتعزيز دورها  شكم هو  آصر  ل  الساحة الفلستيني
يونيو في  30لمنح حماس الر اية اإلقليمية والعر ية التي فقدت ا  ل  صلفية األزمة في سورية و ور  

 مصر؟ 
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هشاشة األوضا  في إل  من اإلشار  هصيرا  القوم إنه ال  دّ إل  وصلص تقرير اإلذا ة الع رية 
المسلمين ليست  صدد التنازم  صواناإليونيو: جما ة  30مصر في مرحلة ما  عد مرسي أدا   ور  

 ن السلتة التي حصلت  لي ا في هوم انتصا ات ديمقراتية في تاريخ مصر، األوضا  في  تو اي 
ية مرشحة للتصعيد في الفتر  القادمة، سرائيلسيناص و ل  الحدود المصرية الحمساوية والمصرية اإل
وحركة حماس  شكم هو  آصر،  ل  حد  والتتورات المق لة قد تنعكس  ل  الع قة  ين القاهر 

 تع يرها.
 26/7/2013القدس العربي، لندن، 

 

 " تعد خطة "لستعادة أمالك اليهود في مصر"إسرائيل". 41
لع ريللة هن مجمو للة مللن ال للاح ين زهيللر هنللدراوس: ذكللرت صللحيفة يللديعوت هحرونللوت ا -الناصللر  

" قلاموا  إ لداد الئحلة جزئيلة  ل م   الي لود المصلريين إسلرائيمفي ما ت سلم  هيئلة األملن القلومي فلي "
للمتال للة  تعويضللات  ن للا، تشللمم العقللار الللذي شلليدت  لي للا السللفار  الروسللية،  مللا فللي ذللل  منللزم 

ي كلم ملن السلفارات ال اكسلتانية والكوريلة السفير الروسي، القصلر اللذي تقتنله جي لان السلادات، م لان
يلة ألمريكالجنو ية والسويسرية واأللمانية والكندية وال ولندية والجزائرية وال حرينية والمكسيكية، وكلذل  ا

ّيلة وي سلتصدع ألمريكسا قيا، م ن  )المكت ة الك ر ( في القاهر ، م ن  )لي رتي هاوس( الممللو  للسلفار  ا
اسلل ات العامللة، م نلل  متحللف محمللد صليللم للفنللون، فضلل ي  للن  شللرات المحللام لعقللد المللزتمرات والمن

 والمزسسات التجارية التي ال تزام قائمة حت  اليوع.
ية التا عللة سللرائيلوسللاقت الصللحيفة قائلللةي إن المشللرو  السللرّي والضللصع الللذي تعكللف  ليلله ال يئللة اإل

مللف تتعلل   علائ ت ي وديلة فقلدت  5000اسلتكمام نحلو إل  لمكت  رئيس الوزراص توّصم حت  ا ن 
 ي.سرائيلإ ر اندال  الصرا  العر ي اإل 1968و 1948ممتلكات ا في مصر ما  ين  امي 

وت لغ القيمة المقدر  لتعوي  هذ  الممتلكات نحو  مانية مليار دوالر، ملن دون احتسلا  األصلوم 
التللي تقللدر قيمت للا هيضللاي  مليللارات العقاريللة المتم لللة  األ نيللة واألراضللي التللي كانللت مملوكللة للي للود، و 

 الدوالرات.
 27/7/2013القدس العربي، لندن، 

 

 " على استعداد لمواجهة أي اعتداءات تنطلق من سيناءإسرائيلجلعاد: ". 42
ية،  للاموس جلعللاد هن سللرائيلالسياسللية واألمنيللة فللي وزار  الجللي  اإل  يللت لحللع: هكللد رئلليس ال يئللة

يللة" فللي سلليناص وذللل  ال ت للارات مصللرية رها الجللي  المصللري يعمللم  شللكم جللدي ضللد العناصللر "اإل
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هن إلل  " ي لدد مصلر هيضلاي، وهشلار رهلا  حتة. وره  جلعاد هن قاد  الجي  المصري يدركون هن "اإل
يللة" محسللو ة  للل  تنظلليع إرها  للة هي ا تللداصات قللد تقللوع   للا  ناصللر ""  للل  اسللتعداد لمواجإسللرائيم"

 القا د  انت قا من سيناص.
هن انتشار القوات المصرية فلي سليناص يتماشل  "إسرائيم" وهوضح جلعاد في سيا  مقا لة مع راديو 

  المصللرية وقللد تللع  التنسللي  مللع مكتلل -ية سللرائيلمللع مضللمون الملحلل  العسللكري لمعاهللد  السلل ع اإل
 ي. وقام إن تعزيز القوات المصرية في هذ  المنتقة مزقت.سرائيلاالرت ات اإل

 27/7/2013ية، األخبار وكالة معاا 
 

 تؤكد استمرار التنسيق األمني والعسكري مع الجيش المصري تل أبيباإلذاعة العبرية: . 43
استمرار التنسي  األمني والعسكري مع الجي  المصري، مم  ي  لوزير اللدفا    لد  تم ه ي هكدت 

الفتللاح السيسللي، اللللذي قللاد االنقللل   العسللكري  لللل  الللرئيس المصلللري محمللد مرسلللي، ال سلليما فيملللا 
 يتعل   ش ه جزير  سيناص واألنفا   ين مصر وقتا  أز .

ي رفيع المستو  قولله إن التنسلي  والتعلاون ملع إسرائيلقلت اإلذا ة الع رية  ن مصدر  سكري ون
للا هن يعمللم الجللي  المصللري  حللزع فللي شلل ه جزيللر  سلليناص "إل للاد   الجللي  المصللري مسللتمر، مرجحي

 نصا ه، ال سيما في ظم تحدي العناصر الج ادية له"، حس  قول ا.إل  ال دوص 
ي حللوم األنفللا  المنتشللر  سللرائيلالتنسللي   للين الجيشللين المصللري واإلللل  إكمللا هشللار المصللدر ذاتلله 

قتلا  إلل   ل  توم الحدود المصرية مع قتلا  ألز . وهوضلح المصلدر هن "إأل   األنفلا  المزديلة 
أز  ي عد ضر ة مزلمة لحركة حماس"، ال سليما فلي ظلم تشلديد الحصلار  لل  القتلا  المتواصلم منلذ 

 هك ر من ست سنوات.
يا  ذاته؛ نقلت وسائم إ  ع مقّر ة من السلتة الفلستينية  ن مصلادر  سلكرية مصلرية وفي الس

ي إلدصللام ،ليللات  سللكرية وجنللود وتللائرات سللرائيلقول للا إن تنسلليقيا يجللري  للين الجللان ين المصللري واإل
". وذكللرت فللي الوقللت ذاتلله هن الجللي  المصللري ضلل ت سلل عة صللنادي  رهللا سلليناص لمحار للة "اإلإللل  

 قنا م وذصير  حية في فتحة نف   حي ال راهمة  رفح، دون هن تذكر المزيد حول ا.احتوت  ل  
Ynetnews website, 26/7/2013 

 78/7/2013المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 
 



 ملف معلومات 

52                           مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات         

ية مـــع مصـــر ســـتراتيجبينيـــت: اتهـــام مرســـي بالتخـــابر مـــع حمـــاس يعنـــي أن الشـــراكة ال. 44
   ستتعاظم

 اشت األوسات السياسية الص يونية حالة من االحتفاص  العاشر : القنا  - اإلسرائيلي التلفزيون
الص يوني  محاكمة الرئيس المصري، محمد مرسي،  ل    قته  حماس، حيث ا ت ر وزير الحر  

، هن ات اع "مرسي"  التصا ر مع حماس ي عد  م ا ة رسالة تم نينة من إليعازر ن  األس  ،  نيامين
هن ات اع إل   سكر مصر للكيان الص يوني والغر . فيما هشار وزير االقتصاد، نفتالي  ينت، 

ية مع مصر ستتعاظع  شكم أير مس و ، ستراتيج"مرسي"  التصا ر مع حماس يعني هن الشراكة اال
،  القوم: "إن  إمكاننا إرسام  ناصر حماس لمحاكمت ع هلكين  وزير الصارجية، زئيف فيما ت كع نائ

 في مصر  عد ات اع مرسي  التصا ر مع ا".

 27/7/2013، 2871التقرير المعلوماتي 
 

  ية: إفرايم هليفي: النقالب على مرسي سيعزز مكانتنا اإلقليميةإسرائيلشهادات . 45
 صراحة و دون هية موار ة.... هذا ما كت ه اليوع ال رفسور إفرايع كاع، ك ير  اح ي " مركز ه حاث 

اليللوع"، محللذراي مللن صتللور  فشللم االنقلل   العسللكري سللرائيلي فللي صللحيفة "إسللرائيم األمللن القللومي "اإل
ية سلللتراتيجاال"إسللرائيم" هتللاح  للالرئيس مرسللي. وحسلل  مللا جلللاص فللي مقللام كللاع، فللإن مصلللحة الللذي 

 يين.اإلسلللل متقتضللللي نجللللاح تحللللالف العسللللكر واللي للللراليين فللللي إدار  شللللزون مصللللر وكلللل ح جمللللاح 

http://www.youtube.com/watch?v=yZp7pAdC3sc 

سللي األصيللر  هللي اضللعاف دان حللالوتس، رئلليس هركللان الجللي  األسلل  : "ههللع نتيجللة لصتللوات السي
سدام الستار  ل  إمكانية تتوير " )إذا ة الجي  اإل  (.يسرائيلالجي  المصري  ل  المد  ال عيد، وا 

المفكلللر الصللل يوني إيلللام  لللاردو  لللن النظلللاع السياسلللي المصلللري  علللد  لللزم  ملللن صلللور الشلللماتة..
 مرسي: "إن ع كمن است دلوا ا يفون   اتف  دائي".

ا وهذا ألمريكموساد األس  : "نجاح االنق    ل  مرسي سيعزز مكانة إفرايع هليفي، رئيس ال
 http://www.youtube.com/watch?v=thqDLhWiRMA دور  سيعزز مكانتنا اإلقليمية". 

ية لنا ألنه يوقف استراتيجي إيام زيسير: إفشام مرسي م م دوماي مصلحة سرائيلالمستشر  اإل
    يع العر ي.تحق  سيناريو الر   الذي  شر  ه الر 

http://www.israelhayom.co.il/site/newsletter_opinion.php?id=8812&hp=1&newslette

r=04.06.2012 

المفكللر الي للودي دانييللم  للايس يشللرح هسلل ا  سللعادته اإلنقلل    للل  مرسللي ويشلليد  صتللو  الجللي  
 المصري.
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 ل ع دور نتنيلاهو الك يلر  عدما فضح اإل"إسرائيم" إل   يريز يصش  هن يوجه المصريون أض  ع 
 في د ع االنق    ل  مرسي )اإلذا ة الع رية(.

 للانق   العسللكر  للل  مرسللي "إسللرائيم" المفكللر الي للودي إيللام  للردو: احتفللاص النص للة الحاكمللة فللي 
ن ع ال يستحقون الديموقراتية.  يعكس موقفا  نصريا تجا  العر  وا 

  هلللون ليفللين حللوم  للزم مرسللي: انت لل  حلللع  نللوان  حللث ه للد  وكيللم الصارجيللة الصلل يوني األسلل 
  الديموقراتية العر ية.

http://www.sikurmemukad.com/magazine/062013/egypt062013.html 

ية ال انية: نتنياهو هك ر الناس سعاد   ل  وجه األر  سرائيلهودي سيغم، معل  التلفز  اإل
 أز .  سقوت مرسي، فقد جرح ك رياص  ص م الحملة االصير   ل 

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/381/473.html?hp=1&cat=875&loc=1 

 مليار دوالر لموازنته  عد فوز مرسي. 4.5صحيفة معاريف الص يونية: الجي  تال   إضافة 

 29/7/2013موقع صالح النعامي، 
 

 ي سابق ينشر ثالث دراسات لتعزيز شرعية النقالب في مصرإسرائيلمسؤول . 46
تستغر  النص  الص يونية في  ملية  صف ذهني حوم اإلجا ة  ل  سزام مركزي: كيف 

  اإلمكان توفير الد ع ال زع لتعزيز شر ية االنق  يين في مصر.
http://www.sikurmemukad.com/magazine/062013/content.html 

في هذا الش ن، كان  تم ه ي هحد الذين ه دوا اهتماماي فائقاي في تقديع النصح لصنا  القرار في 
 سيكور مموكاد " ال ح ية. ية األس  ، رئيس تحرير مجلة " سرائيلهلون ليفين، وكيم وزار  الصارجية اإل

ففي العدد األصير من المجلة، نشر ليفين   ث دراسات تناولت جميع ا الترائ  الواج   ل  
جان  رصد ترائ  توظيف االنق    ل  مرسي إل  ات ا  ا لتوفير الد ع ل نق  يين، "إسرائيم" 
، يوصي ليفين  إن تم ه ي وضمن النصائح التي يغدق ا  ل  صنا  القرار في  "إسرائيم".لصالح 
تقديع د ع تقني لمصر في كم ما يتعل   الزرا ة والميا  لمصر، وذل  من هجم إل  "إسرائيم" تسار  

 تعزيز شر ية االنق   في الشار  المصري. 
ية التي ال تقوع  إجراصات كافية سرائيلويوجه ليفين انتقادات حاد  ل ع  المستويات الرسمية اإل

ي ل نق  يين،  ل  ا ت ار إن األمر يمس  شكم سرائيلالمتعلقة  الد ع اإل ص اراأللمنع تسر  
 هساسي  قاد  االنق  .

http://www.sikurmemukad.com/magazine/062013/content.html
http://www.sikurmemukad.com/magazine/062013/content.html
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ستحقق ا من االنق   هو تعاظع "إسرائيم" و ل  رهس "العوائد اإليجا ية" التي ير  ليفين إن 
عالع العر ي  قو  جان   ود  معسكر اال تدام في الإل   "إسرائيم"،ي  ين مصر وستراتيجالتعاون اال

   ام  مناور  ك ير لتحقي  مصالح ا.ل"إسرائيم"  شكم يسمح ل
 30/7/2013موقع صالح النعامي، 

 

 ي: األيام الحالية شهدت ميالد زعيم جديد بمصر هو الفريق أول السيسيإسرائيلمحلل . 47
صوجي هن ي جاك يسرائيلإذا ة جي  االحت م اإلي محمد حامد: ا ت ر محلم الشئون العر ية ف

الذي تدم ي مصر هو الفري  هوم   د الفتاح السيسي األياع الحالية ش دت مي د ز يع جديد ف
مصر ص م ي ية م له فه ماله  وضوح  ل  هنه يتمتع  مميزات رزساص الدوم، ولع تظ ر شصص

العامين ونصف الماضيين استتا ت هن تمنح  شرات الم يين من المصريين اإلحساس  األمن 
ي منحت السيسي مقام نشر  موقع جلو س إن أال ية الشع  المصر ي في واالنتماص. وهضاف حوج

رس ، إذا د ما شع يا لمواج ة هنصار الرئيس المعزوم محمد مي  مظاهرات ا يوع الجمعة الماض
 .يوضع ا الت يعإل  كان ذل  ضروريا إل اد  األمور 

ل ا، سوف تد ع موقفه هماع ي د ا السيسي هن مظاهرات التفوي  الت يسرائيلوره  المحلم اإل
هن مراكز السلتة إل  ي القاهر . وهشار حوجي ت حث منذ فتر   ن رجم قو  ل ا في واشنتن الت
ا ض ات الجي ، ف ع يسيترون  ل  الشرتة والمصا رات مصر حاليا يسيتر  لي ي الحقيقية ف

لقو  الجي  ي ره  هن المصدر الرئيس يسرائيلوالقضاص، كما ان اإل  ع تحت يدهع. لكن ال احث اإل
ي قالت نعع للسيسي . وتا ع من لع يشاهد حشود الجماهير التيالفتر  الحالية هو الشع  المصر ي ف

 رير، لع ير م رجانا قوميا متلقا.ميدان التحي في يوع الجمعة الماض
يين سرائيلدرسا ل ع  اإلي ش دت ا مصر ص م األسا يع األصير  ا ت رها حوجي األحداث الت

تدفقت ي المسلمين  عد  زم م ار ، وهن الحشود الت اإلصوانهيدي ي الذين ز موا هن مصر سقتت ف
نما  ن رأ ة وكان  ددهع لع تفعم ذل    مر من هحدي  ل  الميادين للتظاهر د ما للسيس ، وا 

 الرئاسة.إل  ي الذين تال وا  إ اد  مرس اإلصوانضصما  حيث ال يقارن   نصار 
ل  و  من الحكع، ه عدت القاهر  الت  ير المتزايد لقتر الدولة الصغير  وال رية  اإلصوانجان  إزاحة ا 

المحتة الش ير  ي لمحرر  ضر ةي   حوج،  ل  السياسة المصرية   ر إأ   قنا  الجزير ، وهو ما ر 
 ، ولتمة هيضا ألمير قتر الجديد.يالذين نسوا التوازن الصحف

 31/7/2013الشروق، مصر، 
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 " مستعدة لإلفراج عن جميع السجناء المصريين مقابل الجاسوس ترابينإسرائيل". 48
 ن ملف الجاسوس  مسزوم ي يتسحا  ملتسير امسرائيلقنا: د ا المحامي اإل –القدس المحتلة 

السلتات المصرية،  "إسرائيم"،" ود  الترا ين" المعتقم في مصر،  ت مة التجسس لصالح  يالمصر 
 .2000لإلفرا   ن موكله المسجون منذ  اع 

 وزير الصارجية المصري ن يم ف مي.إل  ا المحامي ملتسير جاص ذل  ص م رسالة صتية  عث   
، تم ه ي ي تضمنت استعداد سرائيلية هن رسالة المحامي اإلسرائيلوذكرت اإلذا ة العامة اإل

ية، مقا م اإلفرا   ن الترا ين، مشيرا سرائيلإلت   سراح جميع السجناص المصريين من السجون اإل
ية، لكي ال تقلص المسا دات ألمريكتقوع  مسا  لد  اإلدار  ا" "إسرائيمهن إل  في الوقت نفسه 

ي، في رسالته، إلي هن مجلس سرائيلالمالية التي تقدم ا لمصر،  ل  حد قوله. وهشار المحامي اإل
 اإلفرا   ن الترا يين،  ل  حد ز مه.إل  حقو  اإلنسان التا ع لألمع المتحد  د ا هو ا صر 

 1/8/2013الشرق، الدوحة، 
 

 " تساعد السيسي إلحكام السيطرة على سيناءإسرائيلوورلد تربيون: ". 49
" شنتا حملة سرية إسرائيمية هن مصر و"ألمريك كا هون الين: ذكرت صحيفة "وورلد تر يون" ا

ن والعناصر الج ادية  مدينة رفح المصرية  د ع من الواليات المتحد  للقضاص  ل  المسلحي
 ية.ألمريكا

ونقلت الصحيفة في تقرير ل ا اليوع االر عاص  ل  صفحت ا  ل  االنترنت،  ن مصادر  سكرية 
" قامتا  تنسي  العمليات  ين ما ضد مئات المسلحين  رفح الممتد   ين ش ه إسرائيمإن مصر و"
 قتا  أز  الذي تحكمه حركة حماس.جزير  سيناص و 

و د ع من الواليات المتحد ، تقاسمتا المعلومات  تم ه ي وقالت المصادر إن القاهر  و 
االستص اراتية حوم ت ديدات المسلحين وتنسي  الضر ات الجوية في رفح المصرية الصاضعة لسيتر  

 القوات المصرية، حس ما هشار تقرير الصحيفة.
ال دف من ذل  هو ترد الج اديين ومنع األنفا  التي تر ت شتري  وهضافت المصادر هن

" يم م ه ل  مستو  من التعاون إسرائيمالمدينة وهكدت المصادر هن هذا التنسي   ين مصر و"
 .1979العسكري  ين ال لدين منذ معاهد  الس ع  ين ما في  اع 

قرر هنه ال تسامح مع تدف   هن حكع العسكر الذي  اد مجدداي لمصر قدإل  وهشارت الصحيفة 
 المقاتلين واألسلحة من قتا  أز .
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وقام الجنرام "يسرائيم زيف" الرئيس السا   للعمليات لقد هص حت سيناص مشكلة صتير  من 
 الناحية األمنية، وش   ا  ل هفغانستان، فقد هص حت إقليما ال يمكن السيتر   لي ا.

والواليات المتحد  سا دتا "إسرائيم" ية، إن سرائيلاإل وقام "همير را ا ورت" محلم  ارز في الجي 
النظاع الجديد في القاهر  الستعاد  السيتر   ل  سيناص، مزكدا هن القوات المسلحة المصرية التزام 

 " للحد من نفوذ مقاتلي القا د  في رفح ومنع هرو  ع لقتا  أز .إسرائيمتعمم مع "
واضح للغاية منع مرور الج اديين ممن ي تون من وهضاف "را ا ورت" إن االهتماع المصري 

 قتا  أز  لمزازر  هزالص الذين يقاتلون القوات العسكرية المصرية في سيناص.
" ال تعترفان صراحة  التعاون األمني أير المس و  إسرائيمهن مصر و"إل  وهشارت الصحيفة 

ية سرائيلتيار تا عة للقوات الجوية اإل  ين الجان ين، فكلتاهما تنكران التقارير  ش ن قياع تائر   دون
 قتم صمسة من مقاتلي تنظيع القا د ، وتدمير منصة إلت   الصواريخ في موقع شر  سيناص يوع 

 الجمعة الماضي، وقام الجي  المصري إن ال جوع نفذته ا نتان من تائرات ال ليكو تر التا عة له.
ي السا   هنا  تعاون استص اراتي  ين مصر رائيلسوقام "أيورا ،ي ند" مستشار األمن القومي اإل

 " هتصور هنه في ه ل  مستوياته ا ن نظراي لزياد  ال قة وهرضية مشتركة  ين الترفين.إسرائيمو"
في  رها ونقلت الصحيفة  ن مصادر قول ا إن مصر تشن حاليا هضصع حملة لمكافحة اإل

هن الحملة إل  ، وهشارت 1982زير  في  اع ش ه الجإل  سيناص وذل  منذ  ود  العناصر الج ادية 
 قد تستغر  هسا يع إن لع يكن هش ر، وتتضمن إصا ات في صفوف كم من العسكريين والج اديين.

ية همس و ل  هية حام، فإن التوترات سرائيلوقام "را ا ورت" في تحليم لصحيفة معاريف اإل
 الصيف. " ست ق   ل  األقم حت  ن ايةإسرائيمالجوهرية في جنو  "

 14/8/2013عكا اون لين، 
 

ي مــن األحــداث المصــرية وتخــوف علــى مصــير اتفاقيــة إســرائيلية: قلــق ســرائيلاإلذاعــة اإل. 50
 السالم

اليوع، إن األحداث الجارية في مصر ت ير قلقا شديدا في  ص اح ،يةسرائيلذكرت اإلذا ة اإل
، هلكيني، زئيف سرائيلية، وذل  في الوقت الذي ه لن فيه نائ  وزير الصارجية اإلسرائيلاألوسات اإل

ال تتدصم فيما يحدث في مصر، ولكن موقف ا هذا قد يتغير في حام تعر  همن ا "إسرائيم" إن 
 للصتر.

م المتقا د،  مراع ميتسنا  إن األحداث الجارية في مصر ت عث  ل  في المقا م قام الجنرا
س ع مع الجان  إل  ية  تسريع هوات ا  اتجا  التوصم سرائيلالقل ، وهي تلِزع الحكومة اإل
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في حالة تحدي "إسرائيم" اضترا  األوضا  في مصر، قد يضع حام الفلستيني، ألن ال ديم في 
 و ل  هك ر من صعيد.ج ة من هك ر من تواجه في ا هصتارا ت دد همن ا 

فيشمان الصور الفظيعة التي  هليكسفي المقا م وصف المحلم العسكري في يديعوت هحرونوت، 
نما في   هيضا."إسرائيم" "هتت من مصر  ا ت ارها تحق  هكيد ألسوه كا وس ليس فقت في مصر وا 

ية للجي  ألمريكا دات اي المعلن  احتماالت وقف المسألمريكالموقف اإل  ولفت فيشمان 
ي مع المزسسة العسكرية المصرية. ألمريكمليار دوالر، ووقف التعاون ا 1.2المصري، المقدر   ل

 اإلصوانحت  في وجه "إسرائيم" و حس  فيشمان فإن الجي  المصري حافظ  ل  اتفاقية الس ع مع 
ي للجي  ألمريكرفع الت ييد اية، و التالي فإنه في حام ألمريكالمسلمين  فعم حاجته للمسا دات ا
المسلمين فإن ذل  سيعر  اتفاقية الس ع  ين مصر  اإلصوانالمصري وتحويم هذا الت ييد لحركة 

 لصتر حقيقي."إسرائيم" و
ي، سيجر سرائيلوير  فيشمان إنه في حام حدوث هذا األمر فإن الشار  المصري المعادي إل

وفي م م  "إسرائيم".والمس  عملية الس ع  ين مصر ول"إسرائيم" السلتات المصر لمواقف مناهضة ل
هذ  الحالة، ومع استمرار األزمة الداصلية، فإن من ش ن النظاع المصري هن سيحث  ن  دو 
صارجي لتوحيد الصفوف الداصلية. ويكشف فيشمان هن األجواص السائد  في الواليات المتحد  معادية 

ي سرائيلي ه لغوا الجان  اإلألمريكاللو ي الي ودي ا جدا لتحركات الجي  المصري لدرجة هن رجام
والدفا   ن الحكع المصري ف ذ   الكونجرسإنه ال جدو  ا ن "للتحر " من هجم المصريين في 

 معركة صاسر .
هنه في ظم تصا د " مليات الج اد والقا د  في ش ه جزير  سيناص وتك يف إل  ويلفت فيشمان 

ية في مواج ة األصتار القادمة سرائيلعمليات، فإن المعضلة اإلنشات الجي  المصري ضد هذ  ال
 من سيناص، والت ديدات المحتملة إلي ت ستزداد و جد  هك ر".

 االستعداد "إسرائيم" وير  فيشمان هن التتورات الجارية تلزع المزسسة األمنية والسياسية في 
ر سريع  ل  امتداد الحدود مع الحتماالت تغيير حاد في الموقف المصري الرسمي، ولكم تغيي

 مصر، و ل  صعيد مستق م الع قات من النظاع المصري واتفاقيات الس ع  ين ال لدين.
 15/8/2013، 48عرب 

 

 "إسرائيلية: ما يجري في ميادين مصر ل يحمل بشارة سار ة لـ"سرائيلالقناة األولى اإل. 51
ي سرائيلزهير هندراوس: قام محلم الشزون العسكرية في القنا  العاشر   التلفزيون اإل -الناصر  

هلون  ن دافيد إن الدولة الع رية تنظر  ك ير من القل  واالهتماع وقليم من األمم حيام الوضع في 
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المسلمين تغر ، ف ذا ال يحمم  لإلصوانفإن ا  ندما تر  السفينة الرائد  ل"إسرائيم" ل مصر. و النس ة
المسلمين، الذي نش  في المنتقة من تركيا ومصر وقتر وال وار  اإلصوانهص ارا جيد ، ألن محور 

ضد الرئيس السوري  شار األسد، هو محور مريح ل ا،  ل  حد قوله. هما زميلته في القنا  األول  
الرسمية، أيئوال هيفن، فقد ا ت رت هنه من الممكن اال تماد  ل  تدصم الجي  للحفاظ  ل  

ية، إال هن ا هقرت   ن ما يجري في ميادين مصر ال يحمم  شار  ساّر  سرائيلاإل -الع قات المصرية 
 للدولة الع رية،  ل  حد تع يرها.

تس الع رية، د. تسفي  ارئيم، هن هآر "من ناحيته ره  محلم شزون الشر  األوست في صحيفة 
 ين ما يجري في ميادين مصر و ين العملية  "يتمز "وزير الدفا  المصري،   د الفتاح السيسي 
هن معسكر اللي راليين واليساريين في معضلة صع ة، إل  العسكرية في سيناص ضد الج اديين، الفتا 

ن ع سي وج ون تلقة قوية ألنفس ع، ذل  هن   ن ا هي التي نفذت العملية فإ"إسرائيم" فإذا ات موا 
 اإلصوانالجي  اليوع هو الركيز  األساسية والمتينة التي يعتمدون  لي ا، وهو الوحيد القادر  ل  منع 

 هو "إسرائيم"،الحكع، و التالي فإن ع يرون هنه من العار ات امه  التعاون مع إل  المسلمين من العود  
 العمم في سيناص، و التالي، ص فا للسنة الماضية،  ندما تال    منح جي  االحت م تصريحاي 

سيناص، فإن هذ  المتال ة إل  ية إسرائيلالمصريون  تشكيم لجنة تحقي  لفحص كيفية دصوم قو  
ي، موشيه يعلون، سرائيلهن صحف المعارضة استعانت  تصريحات وزير األمن اإلإل  اصتفت، الفتا 

 ت حافظ وتحترع السياد  المصرية،  ل  حد قوله.  الذي قام هن الدولة الع رية
 15/8/2013القدس العربي، لندن، 

 

 "إسرائيلالمسلمون يشكلون التهديد األكبر على " اإلخوانالسادات:  -ن جمركز بي. 52

ية صدرت  ن )مركز  يغن السادات إسرائيلزهير هندراوس: قالت هحدث دراسة  -الناصر  
 اإلصوانية، إن سرائيلية( التا ع لجامعة ) ار إي ن(،  اني هك ر الجامعات اإلستراتيجللدراسات اال

في من  ين كم الجما ات السياسية واأليدلوجية "إسرائيم" المسلمين يشكلون الت ديد األك ر  ل  
 ي.اإلس مالعالمين العر ي و 

المسلمون والتحديات التي تواجه الس ع  اإلصوانوحس  نتائج الدراسة التي جاصت تحت  نوان )
سرائيم ين مصر و  المسلمين مسزولين  ن:  اإلصوان(، والتي ه دها المستشر  ليعاد  ورات، فإن ا 

جان  إل  والوقوف "إسرائيم" مسلح ضد ية. ت ييد الصرا  السرائيلية واإلألمريكمقاومة السياسات ا
المقاومة الفلستينية، مع تركيز  ل  دور الرئيس مرسي ص م  ملية  امود السحا ، في ش ر 

ية في استراتيج، والذي م م في نظر ال احث، نقتة تحوم 2012من العاع  (تشرين ال اني )نوفم ر
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حركة حماس. تجنيد تراث  وتحديداي  الع قة مع مصر. توفير الغتاص السياسي لحركات المقاومة،
رث الماضي في ت رير وتسويغ التحري   ل  شن حرو   ل   والدفا   ن صتف  "إسرائيم"،وا 

الجنود ودورهع في دفع قضية القدس والمسجد األقص  والتشديد  ل  مركزيت ما، مما يعّقد فرص 
حرص  ل  توفير الظروف التي وال "إسرائيم"،التوصم لتسوية سياسية للصرا . مقاومة التت يع ضد 

والمعروفة  اسع  1979ومصر منذ العاع "إسرائيم" تسمح مستق  ي  إلغاص اتفاقية الس مة الم رمة  ين 
 ية. سرائيل)كام  ديفيد(، كما قالت الدراسة اإل

 الدراسة  ل  الرا ت التالي:
http://besacenter.org/mideast-security-and-policy-studies/the-muslim-brotherhood-

and-egypt-israel-peace-hebrew/ 

 15/8/2013القدس العربي، لندن، 
 

 أن المصري "إذا تعرض أمننا للخطر"الش: سنتدخل في يسرائيلنائب وزير الخارجية اإل. 53
التدصم في شزون مصر  هلكيني زئيف سرائيلالناصر : لع يست عد نائ  وزير الصارجية اإل

، لإلذا ة الع رية ص اح اليوع هلكيناصلة في ا. وقام الداصلية في مرحلة معينة من التتورات الح
ستتدصم فيما يجري  مصر،  تم ه ي للصتر فإن "إسرائيم" (، إنه إذا تعر  همن 8/15الصميس )

 دون هن يذكر مزيديا من التوضيح  ن ماهية التدصم في الش ن المصري.
 15/8/2013قدس برس، 

 

 رة بأن الوليات المتحدة لن توقف معونتها لمصرن القاهئ" تطمإسرائيلنيويورك تايمز: ". 54
" تم نت مصر، ما يعد  زم الرئيس إسرائيمذكرت صحيفة "نيويور  تايمز" مساص همس هن "

ية لمصر، و التالي  ل  ألمريكلن تنفذ ت ديدها  ش ن قتع المعونات امرسي، هن الواليات المتحد  
 ية.ألمريكمصر هال تصش  من الضغوت ا

وقام تقرير النيويور  التايمز نق   ن د لوماسيين أر يين إنه  ل  ما ي دو كانت هنا  
وقدر  يين.سرائيلاتصاالت ح ي ة وواسعة  ين الفري  السيسي والمقر ين منه و ين نظرائه اإل

 ية.ألمريكي تم ن المصريين  عدع الصوف من الضغوت اسرائيلالد لوماسيون الغر يون هن الجان  اإل
و حس  النيويور  تايمز، فإن اقتراح تقليص ووقف الد ع والمعونات االقتصادية لمصر قدع 

مع  ي مع إرفا  تقرير هن وقف المعونات يعني  دع االستقرار في مصر وتحديداألمريكللسنات ا
 الجما ة الوحيد  المزسسة التي تحافظ  ل    قة مستقر   الواليات المتحد .

http://besacenter.org/mideast-security-and-policy-studies/the-muslim-brotherhood-and-egypt-israel-peace-hebrew/
http://besacenter.org/mideast-security-and-policy-studies/the-muslim-brotherhood-and-egypt-israel-peace-hebrew/
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وكشفت الصحيفة هن مصر هي الدولة الوحيد  في المنتقة، تقري ا، التي تتيح للواليات المتحد  
تحري  قوات ا الجوية وال حرية  س ولة  الغة ودون إ تاص  ينما تضتر في حاالت الدوم األصر  

  ضعة هسا يع للحصوم  ل  الموافقة  استعمام هجواص هو ميا  الدوم األصر .االنتظار 
 18/8/2013، 48عرب 

 

  ية لدعم الحكومة المصرية المدعومة من الجيشإسرائيلنيويورك تايمز: حملة . 55
ي ك ير"، اليوع إسرائيلهن "نيويور  تايمز" نقلت  ن "مسزوم ، 19/8/2013، 48عرب  ذكرت

 ل  وش  ال دص  حملة إ  مية ود لوماسية في الواليات المتحد  وهورو ا "إسرائيم" اال نين، قوله إن 
 جي .تقديع الد ع للنظاع المصري المزقت المد وع من ق م الإل  تد و في ا 

يين في واشنتن ولندن و اريس و رلين و روكسم، سرائيلو حس  المسزوم نفسه فإن السفراص اإل
 و واصع هصر ، سوف يجتمعون مع وزراص الصارجية في هذ  الدوم لمناقشة ذل .

ستضغت  ل  الد لوماسيين األجان  في ا، وتقوم ل ع "إسرائيم" وهضاف هنه في الوقت نفسه فإن 
 ري هو األمم الوحيد لمنع فوض  هصر  في القاهر ".إن "الجي  المص

تحاوم التحدث مع ذوي النفوذ والدوم المتنفذ ، لتترح  ليه ما مفاد : إسرائيم وقام هيضا إن "
ر ما ال تح ون ما ترونه في مصر، ولكن ما ال ديم؟ إن اإلصرار  ل  الم ادئ الك ير  سيفوت 

ادية   ي  من، وهن الصيارات هي إما الجي  هو الحيا  اال تيإل  األساس وهو إ اد  مصر 
 الفوض ".

ية كشللفت فللي سللرائيلاإل "جيللروزالع  وسللت"هن جريللد  ، 18/8/2013موقــع أســرار عربيــة، وهضللاف 
فللي  للد   واصللع أر يللة  مللا في للا واشللنتن  "لللو ي د لوماسللي"تقللود "إسللرائيم" تقريللر ل للا ق للم هيللاع هن 

دانللللات قنللللا  حكومللللات هللللذ  الللللدوم  وقللللف اإلإن هجللللم و روكسللللم و للللدد مللللن العواصللللع األورو يللللة، ملللل
الستصداع العنف المفرت من جان  ج از األمن المصري في التعامم مع المحتجين المزيدين لللرئيس 

 المسلمين. اإلصوانمرسي ولجما ة 
ي اإلس متاحة  الحكع إلنه منذ قياع الفري    د القتاح السيسي  اإ"وقالت الصحيفة في تقريرها: 

 دهت ج وداي د لوماسية سرية   ر الدوم الصديقة ل ا من "إسرائيم" ن فإر ق م ستة اسا يع، في مص
، كما تشير الصحيفة "اجم استصداع نفوذها ود لوماسيت ا القوية في د ع االنق   واالتاحة  مرسي

اجم  تقوع  ضغوت ك ير  ايضاي  ل  الدوم الصديقة ل ا منذ األس و  الماضي من"إسرائيم" هن إل  
 . "مجزر "نه    "الن ضة"و "را عة العدوية" دع وصف ما حدث لمعتصمي 
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دانات المستمر  من ق م صشية من هن تتس   اإل"إسرائيم" ن لد  إ "جيروزاليع  وست"وتقوم 
ن يستفيد هضعاف الحكومة المد ومة من الجي  في مصر، وهو ما يمكن إإل  الحكومات الغر ية 

 لرزيت ع نحو حم األزمة السياسية في ال  د.  يمكن هن يعتي قو  ووزناي المسلمون و  اإلصوانمنه 
حالياي هو التصوف من ان يار النظاع العسكري إسرائيم ههع ما يشغم "وتضيف الصحيفة ان 

ن تزدي هالحاكع في مصر وفشم االنق  ، هما التصوف الذي ي تي في المرت ة ال انية م اشر  ف و 
 . "يسرائيلمن اإلاألمن في سيناص  ما يز ر  ل  األ تدهورإل  صر التتورات الراهنة في م

جم همن "إسرائيم" ويم م تقرير الجيروزالع  وست هوم كشف من نو ه  ن الج ود التي تقوع   ا 
د ع الحكع العسكري في مصر، وضمان نجاح االتاحة  الرئيس محمد مرسي، فض ي  ن هن الحملة 

 تم ه ي تدم  ل  هن  "الن ضة"و "را عة العدوية"عد ف  ا تصامي التي يقودون ا والتي تك فت  
ليست وا قة حت  هذ  اللحظة   ن االنق   سينجح وهن السيسي سيستمر في حكع مصر  عد هن 

 تواصلت االحتجاجات وتصا دت وتيرت ا رأع مرور ستة هسا يع  ل  االنق  .
 

 دة لصالح مرسييوسي بيلين: الجيش المصري زور انتخابات اإلعا. 56
ي المعروف يوسي  يلين الجي  المصري  تزوير سرائيل)د   ه(: ات ع السياسي اإل - تم ه ي 

سه الفري  نتائج جولة اإل اد  من االنتصا ات الرئاسية السا قة لصالح محمد مرسي  ل  حسا  مناف
 1995في الفتر   ين  امي "إسرائيم" احمد شفي . وكت   يلين الذي تول  مناص  وزارية  د  في 

مم م حكومي مصري لع يفصح إل   هايوع( الصادر  األحد استناداي إسرائيم في صحيفة ) 2001حت  
الح المرشح  نه هن الجي  زور نتائج اإل اد  التي جرت في حزيران/ يونيو من العاع الماضي لص

إل  من حدوث اضترا ات صتير  في حام اإل  ن  ن فوز شفي  المنتمي  ي مرسي صوفاي اإلس م
 .2012نظاع الرئيس السا   حسني م ار  الذي تنح   ن الحكع في ش ات/ ف راير 

وهضاف  يلين هن الجي  المصري كان يعتقد هن مرسي سيق م  إدار  مشتركة تجمع  ينه و ين 
 "إسرائيم".تلف المجاالت وحت  فيما يتعل   الع قات مع الجي  في مص

واستترد  يلين هن نظاع حكع مرسي هظ ر  دع كفاص  في اإلدار  وحاوم إج ار الشع  كله  ل  
 ."إيقاف الجي  القوي  ند حدود "ية كما حاوم اإلس منظرته 

 عاص الماضي، وحوم مقتم العديد من األشصاص ه ناص ف  ا تصامي مزيدي مرسي يوع األر 
مصدر  هيضا إن   د الفتاح السيسي وزير الدفا  لع يكن يتصور هن هذ  إل  قام  يلين استنادا 
 سقوت قتل  ك يرين  ل  هذا النحو.إل  العملية ستزدي 

 19/8/2013القدس العربي، لندن، 
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  السيسي ي متخصص يروج للنظام الجديد في مصر والتخفيف من انتقاداتإسرائيلمركز . 57
ان هك ر لو ي ص يوني في  ريتانيا، وههع  "هسرار  ر ية"صاص:  لع موقع  -هسرار  ر ية 
 & Britain Israel Communicationsفي المملكة المتحد ، وهو )ل"إسرائيم" مزسسة دا مة ل

Research Centre( والذي ي تل   ليه اصتصاراي اسع ،)BICOM قد  ده هك ر وهوسع حملة للع قات )
لتي يتعر  ل ا العامة منذ ت سيسه وذل  لصالح النظاع الجديد في مصر، والتصفيف من االنتقادات ا

   ع ال ريتاني.نظاع السيسي في اإل
 التزامن مع االنتفاضة الفلستينية  2000ندن هواصر العاع ( قد ت سس في لBICOMوكان مركز )

ية وتوجيه الراي العاع الغر ي، وصاصة األورو ي، لما يصدع األهداف سرائيل  دف الترويج للرواية اإل
 ية. سرائيلواألجندات اإل

ن المركز يقوع حالياي  التواصم مع إف "هسرار  ر ية"و حس  المعلومات التي حصم  لي ا موقع 
قاد  الرهي العاع وصانعي القرار في  ريتانيا من هجم ح  ع  ل  ت ييد ود ع االنق   العسكري في 

 دانة االستصداع المفرت للعنف من ق م الجي  واألمن ضد المحتجين. إمصر، هو  ل  االقم  دع 
  ع   ن قناإ  ميين وقاد  هحزا  في  ريتانيا وهورو ا من هجم ا  ويتواصم المركز مع  رلمانيين و 

ن ا ر ما تستفيد في حام فشم االنق  ، هو في حام هية و إرها المسلمين منظمة  اإلصوانجما ة 
ن حملة إ( فBICOMهجريت انتصا ات في الوقت الراهن هو في وقت قري . ومنذ ت سيس مركز )

في  داية  الع قات العامة التي يقوع   ا حالياي هي  اني هك ر وهوسع حملة  عد الحملة التي صاض ا
 ية في مواج ة االنتفاضة الفلستينية.سرائيللد ع السياسات اإل 2001العاع 

 18/8/2013موقع أسرار عربية، 
 

بالنسبة لألحـداث فـي  اا المحافظة على إيقاع منخفض جدهآرتس: تعليمات "الخارجية" هي . 58
  مصر

  نين ص راي الع رية في  ددها الصادر همس اإل زهير هندراوس: نشرت صحيفة هآرتس -الناصر  
ية والتي ألمريكلمراسل ا للشزون السياسية،  ارا  رافيد، اقت س فيه ما نشرته صحيفة نيويور  تايمز ا

، إن الدولة الع رية  ل  وش  ال دص  حملة إ  مية تم ه ي ع في ي رفيإسرائيلقالت نق ي  ن مسزوم 
تقديع الد ع للنظاع المصري المزقت المد وع إل  ود لوماسية في الواليات المتحد  وهورو ا تد و في ا 

يين في واشنتن ولندن و اريس و رلين سرائيلمن ق م الجي . وتا ع المسزوم  ينه إن السفراص اإل
 اي في هذ  الدوم لمناقشة ذل ، الفت هصر ، سوف يجتمعون مع وزراص الصارجية و روكسم، و واصع
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ستضغت  ل  الد لوماسيين األجان  في ا، وتقوم ل ع إن "إسرائيم" هنه في الوقت نفسه فإن إل  
 الجي  المصري هو األمم الوحيد لمنع فوض  هصر  في القاهر ،  ل  حد تع ير . 

لمستو  قام لصحيفة هآرتس إنه ص فيا لما ن شر في الصحيفة يا  الي اإسرائيلولكن مسزوال 
ية تعليمات للسفراص األجان  الذين يصدمون في سرائيلية فحت  ا ن لع ت صدر الصارجية اإلألمريكا

يين في جميع هصقا  سرائيلالدولة الع رية، وشدد  ل  هن التعليمات الرسمية لجميع الد لوماسيين اإل
 ل  إيقا  منصف  جديا  النس ة لألحداث في مصر، و دع الم ادر  لعقد العالع هي المحافظة 

لقاصات هْو توجيه رسائم تتعل   مصر، ولكنه  المقا م هكد  ل  هن السفراص تلقوا تعليمات  اإلجا ة 
  ل  استفسارات من الدوم التي يصدمون في ا حوم المس لة المصرية،  ل  حد وصفه.

 20/8/2013القدس العربي، لندن، 
 

" والوليات المتحدة ساعدتا النظام الجديد بمصر لستعادة السيطرة علـى إسرائيلمعاريف: ". 59
 سيناء

 "معاريف"ورت، المصتص  الشزون العسكرية لصحيفة زهير هندراوس: قام  مير را   -الناصر  
الع رية إن الدولة الع رية والواليات المتحد  سا دتا النظاع الجديد في القاهر  الستعاد  السيتر   ل  

للحد من نفوذ مقاتلي القا د  "إسرائيم" سيناص، مزكدا هن القوات المسلحة المصرية ال تزام تعمم مع 
 تا  أز .في رفح ومنع هرو  ع لق

وهضاف را  ورت هن االهتماع المصري واضح للغاية ومنع مرور الج اديين ممن ي تون من قتا  
ي ستراتيجأز  لمزازر  هزالص الذين يقاتلون القوات العسكرية المصرية في سيناص. وهشار المحلم اال

جان ين، فكلتاهما ال تعترفان صراحة  التعاون األمني أير المس و   ين ال"إسرائيم" هن مصر وإل  
ية  قتم صمسة من مقاتلي سرائيلتنكران التقارير  ش ن قياع تائر   دون تيار تا عة للقوات الجوية اإل

القوم إنه  ل  إل  تنظيع القا د ، وتدمير منصة إلت   الصواريخ في موقع شر  سيناص، وصلص 
 ن اية الصيف،  ل  حد تع ير .ست ق   ل  األقم حت  "إسرائيم" هية حام، فإن التوترات في جنو  

 20/8/2013القدس العربي، لندن، 
 

 في مصر أخطأت في قراءة الخارطة السياسية اإلخوانإيال زيسر: حركة . 60
إسرائيم "سر، فقام في مقام نشر  في صحيفة ي، ال روفيسور إيام زيسرائيلهما المستشر  اإل

في مصر هصت ت في قراص  الصارتة السياسية، و األساس  اإلصوانهمس اال نين إن حركة  "اليوع
صتيئة الغرور  ندما ظنت هن هللا قد اصتارها فع  للحكع،  المقا م فان المزسسة المصرية، صاصة 
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الفتاح السيسي، استفاقت من الضر ة التي تلقت ا مع الجي  المصري  قياد  وزير الدفا  الحيوي   د 
 اإلتاحة  الرئيس المصلو  م ار .

وزاد زيسر قائ ي إن الجي  المصري انتقم  ملييا من لع  دور الوسيت  ين الحركات الوتنية 
إل  دور الحاكع الفعلي، مشددا  ل  هن األهع هن الجي  لع يلج  إل  الفا لة  ل  الساحة المصرية، 

وضع ع، إل  ،  م  ل  العكس من ذل ، يقوع  ضر  ع  ق ضة من حديد وا  ادت ع اإلصواناور  مح
كما كان في   د م ار ،  ل  حد قوله. و رهيه فإن اندال  الحر  األهلية في مصر ليست وارد ، 

لع يتمكنوا من تجنيد الجماهير للمظاهرات، كما كانوا يتوقعون، األمر الذي  اإلصوانفمن ناحية 
جعم من م مة السيتر   ل  المظاهرات س لة، كما هن الم ادر  اليوع  يد الجي  وقو  األمن التي ي

 تفر  هي ت ا  ل  جميع محافظات الدولة المصرية،  ل  حد قوله.
 20/8/2013القدس العربي، لندن، 

 

 ي لمصر ببناء جدار حدودي لوقف الهجمات على سيناءإسرائيلُمقَتَرح . 61
إن الحم الوحيد للسلتات المصرية  يسرائيللموقع "واال" اإل  سكري مسزوم القدس المحتلة: قام

 "إسرائيم".سيناص هو  ناص جدار  ازم  ل  الحدود مع  فيية رها للقضاص  ل  العناصر اإل
هن ال جمات  ل  الشرتة ومواقع حيوية تا عة لقوات األمن المصرية لن  مسزوموهضاف ال

ا هن  من تسلم األفارقة إلي ا   انت ك يراي  تم ه ي تتوقف إال إذا ما ت نت القاهر  هذ  الفكر ، موّضحي
هن الج اديين يتسللون من قتا  أز  إل  وهشار  قم  دد المتسللين. يو عد  ناص الجدار اإللكترون

 ش ه الجزير . ييستقرون ف اص ويقومون  تنفيذ هذ  ال جمات  ع يعودون مر  هصر ، هوسينإل  
 20/8/2013ية، األخبار وكالة سما 

 

 ي غادر القاهرة بعد بحث تطورات الوضع في سيناءإسرائيلمبعوث . 62
 عد زيار   تم ه ي إل  ي  ائدا إسرائيلد   ه: أادر القاهر  ص اح ال   اص م عوث  -اهر  الق

 سريعة لمصر استغرقت  د  سا ات التق  ص ل ا مع  دد من المسزولين األمنيين.
أادر  عد لقاص  دد من  يسرائيلوصرحت مصادر مسزولة  متار القاهر    ن الم عوث اإل

ريين ل حث تتورات األوضا  ف  سيناص والتنسي   ش ن حماية الحدود المسزولين األمنيين المص
 ية.رها الشرقية لسيناص ومنع محاوالت التسلم وهنشتة الجما ات اإل

 21/8/2013القدس العربي، لندن، 
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 ي: سنبكي دماا إذا فشل النقالب في مصرإسرائيلمحلل . 63
ي  ن صشيته من فشم االنق   العسكري الذي قاد  وزير الدفا  المصري إسرائيله ر  محلم 

ي المنتص  والمعتقم الدكتور محمد مرسي، مزكداي هن اإلس م  د الفتاح السيسي ضد حكع الرئيس 
 ع".يون للحكاإلس م"ست كي دماي إذا ما فشم االنق   و اد  "إسرائيم"

اليوع" الع رية في مقام له، اليوع، ما  إسرائيموكت  المحلم دان مرأليت، ك ير معلقي صحيفة "
"سن كي دماي ألجياٍم إن سمحنا  فشم االنق   و اد  يشعر  ه حام فشم االنق   في مصر، وقام:

 الحكع".إل   اإلصوان
ي  نيامين نتنياهو هن "العالع ئيلسراوذكر مرأليت الذي يعد من هقر  المقر ين لرئيس الوزراص اإل

فعم المستحيم لضمان  دع حدوث  إسرائيمللحكع، لذل  فإنه يتوج   ل   اإلصوانسمح  عود  
في  إسرائيمفي حام  ادوا للحكع إلدراك ع دور  إسرائيمسيتوج ون ل نتقاع من  اإلصوانذل ، ألن 

م ألنه يدر  مغز  فشله، و لينا "إن السيسي ي معن في القت وهضاف: د ع السيسي"، حس  قوله.
 التجند إلنجاح حكمه، ف ذ  قصة حيا  هو موت ليست  النس ة له،  م لنا هيضاي".

 20/8/2013فلسطين أون لين، 

 

 نائب عن حزب كاديما: ما يحدث في مصر سينتقل لدول أخرى وُيسقط حكومات إسالمية. 64
، يسرائيم حسون، إن سقوت نظاع "كاديما"ي  ن حز  سرائيلحساع ديا : قام  ضو الكنيست اإل

ية المتترفة في دوم هصر ، اإلس مفي مصر سيتس   في سقوت  دد من الحكومات  اإلصوان
امين نتنياهو،  ا ت ار ما يجري في مصر ش نيا ي،  نيسرائيلوهشاد حسون  موقف رئيس الوزراص اإل

 داصليا.
ية والمصرية في مراحم سرائيلي، الذي كان حلقة وصم  ين الحكومتين اإلسرائيلوقام النائ  اإل

حت  ا ن، هدار رئيس الوزراص التوج ات في األحداث التي تدور حولنا  حكمة ك ير ، وهنا "ك ير : 
ليس ل ا ال يد وال قدع فيما يدور في مصر، وممنو  هن "إسرائيم" يريا. ه   جديا هنه لن يرتك  صت ي ك 

 ."يكون ل ا
الحر  التي ه لنت ا "هن إل  ي سرائيلاإل "القنا  السا عة"وهشار حسون، في تصريحات لموقع 

المسلمين الذين  اإلصوانالسلتات المصرية  ل  الجما ات المتترفة، سيكون ل ا ت  ير ك ير  ل  
التغيير سينتقم من مصر لدوم هصر ، كما سيزدي "، وحس  تقدير  فإن "يرت ع من مصر دهوا مس

المصريين  دهوا ا ن مسير  م عاكسة ". مضيفيا هن "تغيير حكومات إس مية الواحد  تلو األصر إل  
ي: سرائيل. وتا ع  ضو الكنيست اإل"هماكن هصر إل  وليس لدي ش  هنه من هنا  ستنتقم المسير  
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إل  مور ستستمر في مصر لعشرات السنوات، ستحاوم مصر ص ل ا هن ت ني نفس ا من األلف األ"
ال يجيدون القراص  والكتا ة، حس ما تفيد معتيات  %60وجود إل  الياص، وهن تغير الواقع الذي يشير 

 ."رسمية في مصر نفس ا، وهجر العامم في اليوع ه ت لدوالر واحد في اليوع
 22/8/2013اهرة، المصري اليوم، الق

 

 المسلمين اإلخوانتسفي بارئيل: النظام النتقالي في مصر قرر القضاء على حركة . 65
تس الع رية، د. زهير هندراوس: قام محلم شزون الشر  األوست في صحيفة هآر  - الناصر 

المسلمين في مصر يزكد  ل  هن النظاع  اإلصوانتسفي  ارئيم، إن ا تقام المرشد العاع لحركة 
االنتقالي قرر القضاص  ل  الحركة  ز  جميع قياديي ا في السجن، األمر الذي سيمنع ع من الترشح 

  الث.ترشيح منافسين من الصف ال اني هو الإل  ل نتصا ات القادمة، وسيضترون 
وهضاف هن الجي  يعمم  ناصي  ل  فرضيتين في قضية اال تقاالت لقاد  الحركة: األول  هن 

المسلمين  ن موقف ع الراف  جملة وتفصي ي التعاون مع  اإلصوانتراجع إل  اال تقاالت قد تودي 
انية،  حس  الحكومة الحالية، لكي ال يصتفوا ن ائييا  ن الساحة السياسية في مصر، هما الفرضية ال 

ي، ف ي هن الحركة تلقت ضر ة قاصمة من الناحية السياسية مع ا تقام القياد  من سرائيلالمحلم اإل
 الشاتر مرورا  المرشد العاع، محمد  ديع.إل  مرسي 

 22/8/2013القدس العربي، لندن، 
 

 حال سمح بإفشال النقالبفي ي سابق بمصر: الغرب سيبكي ألجيال إسرائيلسفير . 66
ية من هن الغر  "سي كي ألجيام" في حام إسرائيلصالح النعامي: حذرت ورقة  ح ية  -أز  

سي والذي  زم في إتار  الرئيس سمح  إفشام االنق   الذي قاد  في مصر الفري    د الفتاح السي
إل  ي األس   في مصر تسفي مزام الغر  سرائيلمحمد مرسي. ود ت الورقة التي ه دها السفير اإل

اإلسرا  في تقديع كم هشكام الد ع السياسي واالقتصادي لحكع السيسي لعدع السماح  توفير 
 المسلمين في مصر. اإلصواناألرضية لعود  حكع 

ما وصفه  ل إل  صدر  ن "مركز القدس لدراسات الدولة والمجتمع" األنظار ولفت ال حث الذي 
"اإلنجازات" التي حقق ا السيسي في مد  زمنية محدود ، والتي تضمنت: شن حر  ال هواد  في ا 
ضد "التنظيمات الج ادية" العاملة في سيناص وتدمير األنفا  التي تزود الفصائم الفلستينية في 

، ورف  السماح لرئيس الوزراص التركي تي  رج  هردوأان لزيار  أز    ر قتا  أز   الس ح
 مصر.
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وتوقعت الدراسة التي جاصت تحت  نوان "مصر في مواج ة الم اال  الغر " هن تزدي "الضر ة 
المس   نشتة الجمعيات إل  المسلمين  عد  زم مرسي  اإلصوانالقوية" التي تلقت ا جما ة 

 عاملة في كم من الواليات المتحد  وهورو ا.ية الاإلس موالمنظمات 
واست جن مزام هن يقدع األردن ودوم الصليج  ل  احتضان االنق   في مصر  ل  هذا النحو، 

 في حين ال ي دي الغر  ت ييدا حازما ل نق  .
هن االنق   هسفر  ن تشكيم حكومة تتقر  للغر ، وهذا ما يوج   ل  إل  وهشارت الدراسة 

 األورو ي والواليات المتحد   مم كم شيص من هجم إنجاح ا.االتحاد 
 26/8/2013الجزيرة نت، الدوحة، 

 

ــة اإل. 67 ــالرئيس محمــد  النقــالبية تهــاجم أردوغــان بســبب رفضــه ســرائيلالنخب ــذي أطــاح ب ال
   مرسي

ية انتقادات حاد  لرئيس الوزراص التركي رج  تي  سرائيلصالح النعامي: وج ت النص ة اإل
 دور "إسرائيم" هردوأان  س   رفضه االنق   الذي هتاح  الرئيس المصري محمد مرسي، وات امه 

 في تد ير .
وقفه من االنق   الذي قاد  ي إلياهو  كسيس هن هردوأان ينتل  في مسرائيلفقد ز ع المفكر اإل

وزير الدفا  المصري   د الفتاح السيسي من " قيد  دينية"، معت را هن سلو  الز يع التركي "ي رز 
 يين".اإلس مالحقيقي، وهو يدلم  ل  ما يكتنز في صدور المتترفين  اإلس عوجه 

ن ينتل  في ات امه ية هن هردوأاسرائيلوز ع  كسيس في مقام نشر  موقع صحيفة "معاريف" اإل
 المسزولية  ن انق   السيسي من صلفية السامية. وقام  كسيس إن االنق   الذي هتاح "إسرائيم" 

المسلمين في مصر هّ ر سل ا  ل  مصتتات هردوأان الستعاد  تركيا دورها  اإلصوان حكع جما ة 
د  نفوذ الدولة الع مانية. العالمي   ر التحالف مع نظع إس مية، مد يا هن هردوأان معني  استعا

جذورها العلمانية إل  وتساصم الكات  في صتاع مقاله "هم  عد هن يغادر هردوأان الحكع ستعود تركيا 
هع هن المر  الذي هصي ت  ه في ظم حكمه  صي  ل  الع  ". وفي السيا ، امتدح دان 

اد  السيسي، معت را هنه دليم االنق   الذي قإسرائيم اليوع" مرأليت، ك ير المعلقين في صحيفة "
 ل  استفاد  األصير من األصتاص التي وقعت في ا قياد  الجي  التركي  ندما سمحت ألردوأان 

  مواصلة الحكع.
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األس   في واشنتن،  شد  هردوأان  س   "إسرائيم" ومن ناحيته هاجع زلمان شوفام، سفير 
إل  متعمدا لج ود الواليات المتحد  ال ادفة  رفضه انق   السيسي، معت را هن موقفه يم م "تصري ا"

 إرساص نظاع إقليمي في المنتقة. 
اليوع"، ا ت ر حرص هردوأان  ل   دع تي صفحة هحداث إسرائيم وفي مقام نشر   صحيفة "

هستوم الحرية وا أ   ملف ال جوع  ل  سفينة مرمر  يشكم دلي  ،صر  ل  توج ه للمس  ج ود 
اص د ائع النظاع اإلقليمي. وقام شوفام إن الحساسية التي نظر   ا هردوأان الواليات المتحد  إلرس

 ناص تحالف مع إل  ية، منوها   ن هردوأان كان يسع  استراتيجإلسقات حكع مرسي تعود ال ت ارات 
 المسلمين في مصر لتعزيز سيترته  ل  المنتقة. اإلصوانحكع 

 29/8/2013الجزيرة نت، الدوحة، 

 

   ي يعرض أغنية تحية للسيسي تزامناا مع عمليات هدم األنفاق في رفحسرائيلون اإلالتليفزي. 68

، الللذي هدا  "يتسلللع األيللاد"هو ريللت  1/9 رضللت القنللا  ال انيللة  للالتليفزيون الصلل يوني، يللوع األحللد 
مجمو ة من المتر ين المصلريين تحيلة للفريل    لد الفتلاح السيسلي، فلور تلل  تفويضله الشل ير فلي 

 .رها الرا ع والعشرين من يوليو الماضي، لمواج ة ما هسما  القضاص  ل  اإل
وتزامن  ر  األأنية  ل  التليفزيون الص يوني، مع ما يتع تداوله  ش ن قياع قوات الجي    دع 

 شرات المنازم  رفح  ل  الحدود مع قتا  أز ، ضمن  مليات هدع األنفا   ين مصر والقتا . 
 1/9/2013موقع رصد، القاهرة، 

 

 : السيسي أعاد للمصريين ثقتهم بأنفسهم والموساد حذر من خطورتهإسرائيلتايمز أوف . 69
ية من هن الفري  هوم   د الفتاح سرائيل" اإلإسرائيمالقدس المحتلة: حذرت صحيفة "تايمز هوف 

السيسي ه اد لمصر قوت ا التي كانت تتمتع   ا إ ان   د الرئيس الراحم جمام   د الناصر فيما 
 "إسرائيم".لقوي يم م تحدياي ك يراي هماع يعرف  ل"الحق ة الناصرية"، مما جعم قائد الجي  ا

وقالت الصحيفة إن صعود الرجم القوي في مصر الفري  هوم "  د الفتاح السيسي" والشع ية 
في موقف "إسرائيم" الك ير  التي يتمتع   ا م لما كان الز يع الراحم "جمام   د الناصر" يضع 

لظروف الحالية التي تمر   ا المنتقة صع  ويزيد من المصاتر التي تحيت   ا، صاصة في ظم ا
 العر ية.

 4/9/2013ية، األخبار وكالة سما 
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 باراك: على العالم الحر دعم السيسي والبرادعي إيهود. 70
 ارا ، إن  ل  العالع الحر مساند   إي ودي السا  ، سرائيل(: قام رئيس الوزراص اإلCNNد ي، )

الفري  هوم   د الفتاح السيسي، وزير الدفا  المصري، وكذل  الشصصيات القيادية اللي رالية، م م 
محمد ال راد ي،  عد صتو   زم الرئيس محمد مرسي، قائ  إن األصير سقت ألن شع ه وقف ضد  

 ارا ، في مقا لة مع فريد زكريا   ر شاشة  وقام نظاع شمولي ديني.إل   عدما سع  لتحويم النظاع 
CNN من  ين الدوم التي توصف   ن ا "سعيد   صمت" "إسرائيم" ، ردا  ل  سزام حوم ما إذا كانت

حيام ما حصم في مصر: "نحن ال نعت ر هنفسنا من ال   ين المز رين في هذ  األحداث التي نر  
  )شاهد المقا لة(: ".للمصريين وللمنتقة دراماتيكياي  في ا تتوراي 

http://archive.arabic.cnn.com/video/#/video/middle_east/2013/08/12/barak.egypt.inte

v.cnn 

 12/8/2013موقع سي ان ان، 

 

 ية إلقامة "دولة غزة" في سيناءإسرائيل -ية مريكأالوطن المصرية: خطة صحيفة . 71
 يالفكر  الشيتانية التي العر ية". هذ  ه يكت  هسامة صالد: "تصفية القضية الفلستينية  األراض

دراسة موسعة، لحم قضية ي ترح ا ال روفيسور "ي وشع  ن ،ريه" الرئيس السا   للجامعة الع رية ف
رقت هرضه  قتعة من  "إسرائيم"،زم واحد من الشر  األوست األول  دون تنا وك نه يعو  من س 

" يتضمن ،ليات يص يون - يهمريك ائلته. الدراسة الع رية سر ان ما تحولت لمشرو  "ي هراض
ومميزات إلقنا  مصر   يع هراضي ا مقا م مشرو ات اقتصادية ضصمة تحت  نوان "ت ادم هراٍ  

و رضته  "إسرائيم"،ي المشرو  الجديد، الذي تع إ داد  فإقليمية". "الوتن" حصلت  ل  نسصة من 
اجتما  ي ف اإلصوانسرية تامة  ل  دوم هورو ية و ر ية، ههم ا تركيا وقتر، وواف   ليه ي ا فهمريك
مصر ودوم ي واشنتن ق م وصول ع للحكع، فكانت مكاف ت ع تس يم ود ع وصول ع للحكع في   قد ف

 مشرو .هصر ، لتنفيذ تع دات ع حيام ال
ي ف "إسرائيم"، ين مصر وفلستين وي " لت ادم األراضيسرائيلاإل -ي ألمريكويتلصص المشرو  "ا

حدود مدينة العري ، مقا م هن إل  هن تتنازم مصر للفلستينيين  ن رفح والشيخ زويد لتتمدد أز  
ر  إقامة ش كة تي صحراص النق ، ومميزات صاصة تتم م في تحصم مصر  ل  هراٍ  مما لة ف

مكة المكرمة، إل  ههم ا تري  ير ت  ين مصر واألردن والسعودية ويوصم الحجيج المصريين 
مليار دوالر،  جان  محتة  150و 100يتراوح  ين ي فض ي  ن منح مميزات لمصر من ا ضخ نقد
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سيتس   فيه سد ي الميا  الذي العجز الك ير في تغتي تحلية ميا  ضصمة ممولة من ال ن  الدول
 .اإل يو ية الن ض
الضفة ي من هراض %60إل   40 ل  مساحات تصم من "إسرائيم" المقا م، تحصم ي وف

صحراص النق   حيث تحافظ  ل  المستوتنات ي الغر ية، مع منح الفلستينيين قتعاي  ديلة ف
 .يالضفة وتمنح ا الشر ية الدولية والق وم العالمي ية فسرائيلاإل

"ي وشع  ن ،ريه" الرئيس السا   للجامعة الع رية، ويرتكز  يائيلسر وه د المشرو  ال روفيسور اإل
"  ل  صمسة مقومات هساسية، يت سس كم من ا  ل  ا صر، ت قاي ياإلقليمي مشرو  "ت ادم األراض

الضفة وأز  أير كافية لقياع دولة فلستينية كاملة السياد ، و ليه  هراضيلوجه نظر "،ريه"، فمساحة 
هن  يسرائيلوم  ل  هراٍ  مصرية لحم األزمة، ويضيف ال روفيسور اإلفيكون الحم هو الحص

قتا  أز ، كما هن القتا  نفسه إل  نزوح ال جئين ي وكانت س  اي ف 48حر  ي مصر شاركت ف
 الحم...ي  اماي، ولذل   ل  مصر التدصم والمساهمة ف 19كان تحت اإلدار  المصرية لمد  

حصلت  لي ا "الوتن"   ث صرائت هولية، تحدد ي التي ذوتضمنت نسصة ملصص المشرو  التنفي
سيتع ت ادل ا وصرائت التر  والممرات ا منة، وصتوت ال تروم، المقترحة ي التي  دقة األراض

 واألردن، وفلستين... "إسرائيم"،كمميزات للدوم األر ع المستفيد  منه، وهي: مصر، و
 وا هذا المشرو ، وكشف  ن هن "،ريه" وقام مصدر مصري متلع إن د لوماسيين أر يين سر 

مرحلة ست ده  مجرد الحصوم  ل  الموافقة ي تر  تحديد المساحات  شكم دقي  للمرحلة ال انية وه
الموافقة  ل  ي تعت ر حجر الزاوية في الم دئية  ل  المشرو  من الدوم المعنية، صاصة مصر، والت

من ق م، وقام إن المساحات الم دئية المتروحة هذا المشرو ، صاصة هن ا س   هن رفضت م ي ي له 
فيما يتعل   مصر تتحدث  ن حدود تقف  ند مدينة الشيخ زويد  ل  هساس استيعا  ال جئين 

 -كم مفاوضات الس ع الفلستينية ي الصار ، وهع معضلة صع ة في الفلستينيين والجئ الشتات ف
الفلستينية الجديد ، ي هماع إمكانية توسعه األراض ية، مضيفاي هن المشرو  تر  ال ا  مفتوحاي سرائيلاإل
 حدود العري  مقا م مميزات ه ل  لمصر.إل  المراحم الن ائية، ي ف

 10/9/2013الوطن، مصر، 
 

 ": إشادة بالجهود المصرية في سيناء ورغبة بإنجاح السيسي إلدارة مصرإسرائيل". 72
ترجمللة مركللز دراسللات وتحليللم المعلومللات الع ريللة: واصلللت األوسللات السياسللية الصلل يونية د م للا 
ل نق   العسكري في مصر، ومساند  الجي  المصري  قلو ، ألن لا تلر  فيله مصلدراي م ملاي السلتقرار 

ياي  شللن هجللوع  سللكري موسللع اسللتراتيجرية المصللرية اتصللذت قللراراي المنتقللة، زا مللة هن القيللادات العسللك
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هللو األوم مللن نو لله  للل  جميللع معاقللم المسلللحين  مللدينتي رفللح والشلليخ زويللد اللتللين تملل  ن هك للر 
 التحديات األمنية لمصر ص م المرحلة الراهنة.

  والداصليلة وهضافت:  قدت اجتما لات موسلعة منلذ هك لر ملن هسل و ين  لين قيلادات وزارتلي اللدفا
إلقلللرار صتلللة  سلللكرية ك يلللر  لشلللن حلللر  حقيقيلللة ضلللد معاقلللم التنظيملللات المسللللحة الصتيلللر   سللليناص، 
وقامت هج ز  االستص ارات الحر ية والعامة  تحديد األماكن المسلت دف قصلف ا  لل"اال اتشي"، وتصلوير 

لقلت ه لداد ك يلر  ملن جميع النقات المست دفة  تائرات استت   ق م  دص العمليلة العسلكرية، حتل  انت
قلللر  وهلللي: التوملللة  6ا ليلللات العسلللكرية ال قيللللة ملللن العلللري   اتجلللا  الشللليخ زويلللد، و لللدهت  مداهملللة 

 والجريعة والزورا ة والمقض ة والظ ير والجور .
 وذكرت جملة إحصائيات هامة أسفرت عن الحملة األمنية المصرية، ومنها:

 ة. زر  تتمركز   ا العناصر المسلح 118مداهمة 
 مصازن لألسلحة تضع كميات من الذصائر واألحزمة الناسفة والع وات الشديد  االنفجار. 3تدمير 

 ر لللة مج لللز    سللللحة  قيللللة ومتوسلللتة اسلللتصدم ا المسللللحون  م اجملللة الكملللائن  33الع لللور  لللل  
 والنقات األمنية للجي  والشرتة في سيناص.

النللار مللع القللوات، وضلل ت  شللرات ،صللرين قتللم العديللد مللن العناصللر الصتللر   عللد ت للادم إلتلل   
 جاري للتحقي  مع ع، فر  تو  همن  حوم القر  لمنع هرو  ال اقين.

 4مقللذوف "،ر  للي جللي"،  5قذيفللة هللاون، صللاروخ مضللاد للتللائرات،  27مللدافع هللاون،  4ضلل ت 
  ندقية ،لية ورشا .  2قنا م يدوية، 

  وات ناسفة شديد  االنفجلار،  4التفتي ، مئات التلقات الصاصة  ال ناد  ا لية والقناصة ص م 
 مفجر ك ر ائي. 61حزاع ناسف،  2

مجمو ة من دوائلر للنسلف والتفجيلر  لالزمن والضلغت، شلرائح للتفجيلر  لن  علد، هج لز  اتصلاالت 
 وحواسي    ا معلومات  ن النقات ال امة واألماكن الحيوية.

 المسلمين اإلخوانتفكيك 
الصحفية الصل يونية المتصصصلة فلي الشلئون المصلرية، إن قائلد  من ج ت ا، قالت "سمدار  يري"

المسللللمين، فقلللد هلقللل   ز ملللائ ع فلللي  اإلصلللواناالنقللل   الفريللل  السيسلللي مصلللمع  لللل  تفكيللل  جما لللة 
السللجون، ويتعامللم مللع قيللادات الدرجللة الوسللت    للر الللد ا ات فللي الميللادين، ويغللل  قنللوات التلفزيللون 

إدار  ال  د من الظم،  ا ت ار  رجلم المفاجلآت الك لر ، وفلي اللحظلة  المناوئة، مقدر  هنه يفضم حالياي 
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ذا صلللعد، فسينتصلللر، ألن م يلللين المصلللريين معتلللادون  لللل   األصيلللر  سيصلللعد للعر لللة السياسلللية، وا 
 اإل جا   الجي .

وهضافت: ملع ذلل ، فلإن الجلدوم الزمنلي للسيسلي يتفجلر، فلالحر  فلي سليناص، تمتلد ضلد حملاس، 
سلللليت مللللع االن يللللار االقتصللللادي، وصللللياأة دسللللتور جديللللد، وانتصا للللات لل رلمللللان، ووجللللع رهس أيللللر  

والمشللكلة األك للر تعقيللدا إقنللا  المسللت مرين  للالعود ، وجللل  السللياح، وحمايللة الع للور ا مللن فللي قنللا  
دار  اإلم راتورية االقتصادية ال ائلة للجي .  السويس، وا 
   إّن  لدع االسلتقرار فلي مصلر صتلر  لل  فيما قام "يعكو   يلري" رئليس ج لاز "الشلا ا " األسل

"، فالوضللللع في للللا قللللد يللللزدي لصللللرو  الجما للللات المصت ئللللة مللللن هماكن للللا، صاصللللة الجما للللات إسللللرائيم"
يللة وصلل يونية  للل  وجلله ألمريكية، التللي تللدلي  تصللريحات هن للا تنللوي ضللر  ههللداف أر يللة و اإلسلل م
 التحديد.

 القناة العبرية األولى
 10/9/2013كز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، ، مر 2904الترجمات العبرية 

 

 ي سابق: ما حدث بمصر تطور إيجابي وعلى الغرب دعمه ومرسي دكتاتورإسرائيلسفير . 73
ي األس   لد  القاهر ، إنه يتعين  ل  الغر  سرائيلام تسفي مازم السفير اإلوكاالت: ق –القاهر  

 3د ع التحوم الذي تش د  مصر، حيث كان  زم الرئيس السا   محمد مرس  من منص ه في 
 يوليو الماضي "تتورا إيجا يا".

ية، هن مرس  وحكومته سع  تحت ألمريك" اCBN Newsوهوضح "مازم" في مقا لة مع ش كة "
ير  السفير األس   هن وسائم  يمع، و صر الغر  ل ناص ديكتاتورية دينية، وهي الحقيقة التس

هنه في ه قا  حلف إل  اإل  ع الغر ية، و ع  الحكومات لع تف م ا جيدا حت  ا ن. وهشار 
لمنح نفسه ص حيات واسعة جدا، وير  "مازم"، هنه لوال تدصم الجي  مرسي اليمين الرئاسية، ذه  

 حر  ههلية قتم في ا ا الف.إل  ياد  الفري  هوم   د الفتاح السيسي لتحوم الوضع في مصر  ق
،الف شصص، ل قائ ع في السلتة وتا ع، "إذا ما  10كانوا  ل  استعداد لقتم  اإلصوانوهكد هن 

استمروا في السلتة لمد   امين ،صرين لكانوا سيتروا  ل  الجي  والشرتة، ووجد الشع  المصري 
يوليو لع يكن فقت  3مصر يوع  يوف  ز مه. وشدد  القوم، "ما حدث ف"، يينيرانفسه في وضع اإلن

، هن مصر ستكون تحت قياد  مدنية، ألن المصريين ،  م كان الفرصة األصير "، مزكداي إيجا ياي 
ر من واشنتن وهورو ا النظ يريدون ت سيس دولة ديمقراتية. وه ر  "مازم"  ن ،ماله هن تعيد ك ي 
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من المصريين تحت صت الفقر فإنه  %50هنه  ينما يعي  قرا ة إل  في مواقف ع تجا  مصر، مشيراي 
 الدوم الغر ية هي القادر   ل  منح مصر ذل  النو  من المسا د  التي تحتاج ا. 

 27/9/2013القدس العربي، لندن، ؛ و 25/9/2013ية، ألمريكشبكة سي ان ان ا
 

 " سيفشلاإلخوانق: قرار قيادة النقالب في مصر بحل  جماعة "ي سابإسرائيلدبلوماسي . 74
ا ت ر الد لوماسي الص يوني السا  ،  و از  يسموت، هّن قرار قياد  االنق   في مصر  إصرا  

 الظلع وصي ة األمم، وهي مشا ر ستقوي  اإلصوانالمسلمين"  ن القانون سي شعر  صواناإل"جما ة 
هّن المحكمة ال تستتيع هن تمحو  مم إل  إرادت ع  تقوية  مل ع االجتما ي في الشوار ، الفتاي 

 شرات السنين في األحياص المصرية. ورّجح " يسموت" هن يتع إصرا  "حز  الحرية والعدالة" من 
المسلمين  صور  جذرّية،  اإلصواننون، كجزص من توجه الجي  الذي استقر رهيه  ل  هن ي عالج القا

الغاض ون  اإلصوانرأ ة  العود  للنظاع القديع، م عت راي هّن إل  حيث هّن قرار قياد  االنق   يشير 
رفوا هياماي صع ة سيحققون و دهع   ن ي قوا قو  سياسية في الشار ، ألّن ع فعلوا ذل  في الماضي، و 

 في العمم السري، لكن المشكلة الوحيد  كيف يعودون ل ذا العمم  عد هن كانوا في الحكع.
 25/9/2013، 2917التقرير المعلوماتي ، القناة العبرية الثانية

 

 : نحن ودول في الخليج ندعم وجود السلطة الحالية في مصرأفيدارإيلي . 75
، هن االتصاالت  ين هفيدارية السا   في قتر إيلي سرائيلمحمد  دير: كشف رئيس المم لية اإل

، هفيدار . وهوضح سنوات  ديدإل  و ع  الدوم الصليجية ليست وليد  اللحظة  م تعود "إسرائيم" 
كانت المر  األول  التي تجري  إذاي، حوم ما سرائيلر  في التلفزيون اإلالقنا  العاشرداي  ل  سزام 

ليست اتصاالت ليس فقت مع قتر  م مع السعودية وأيرها من الدوم العر ية، ان ا "إسرائيم" في ا 
االتصاالت قائمة منذ سنوات  ديد ، لكن  است ناص السعودية  س   "، مضيفاي هن المر  األول 

اتصاالت هامة وتعاون هو حت  نو  من اللقاص إل  للوصوم "إسرائيم" ة هماع الصعو ة التاريصي
  ."النصف  لني  ل  مستو  معين

ية ستراتيجو صور  م ير  ل هتماع في السنوات االصير ، تقاتعت المصالح اال"هنه إل  ولفت 
هن إل  ، مشيراي "رينكلياي مع  د  دوم في الصليج، م م السعودية والكويت، واالمارات وال حسرائيم إل
 والدومإسرائيم" "هن مصالح  هفيداروهوضح . "ي فقتيرانتقاتع المصالح ال يتعل   الموضو  اإل"

ياهع وجود السلتة الحالية في مصر"المذكور  تتقاتع في مصر  هننا نتف  مع ع "، كما "فنحن ند ع وا 
ال يج  ان  إيرانيد  ل  هن  ل  ضرور  رحيم )الرئيس السوري  شار( األسد، ونحن نتف   الت ك
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تمتل  قن لة نووية، وهست ني هنا قتر ألن األصير  هي دولة تحرص دائماي  ل  الرقص في كم 
ما حصم من كشف  ن وصوم " ل  هن  هفيداروشدد  ."األ راس لكن ا تغيرت في الفتر  األصير 

، "و ين الدوم الصليجيةيم إسرائدمر كم قا د  ال قة المستق لية  ين  "إسرائيم"،إل  موفد صليجي 
 ."، ال دا ي لهإسرائيمإل  الكشف  ن مجيص شصص ما من الصليج "مضيفاي هن 

 4/10/2013، بيروت، األخبار
 

" اإلخـوان: على الغـرب تقـديم الـدعم القتصـادي للسـلطات بمصـر لمنـع عـودة "ألكينزئيف . 76
 للحكم

سر ة تقديع الد ع إل  ، الدوم الغر ية هلكيند ا نائ  وزير الصارجية الص يوني زئيف 
راي المسزولين الص اينة اإلصواناالقتصادي للسلتات الجديد  في مصر، لمنع  ود  " " للحكع، م حذِّ

 ية "المتترفة".اإلس م ود  القو  إل  يزدي من هّن أيا  هذ  المسا دات س
ع يد العون لحلفائه،  دالي من هن ي تال  ع  دمج إل  " هلكينوهشار " هّن الغر   ليه هن ي قدِّ

 يين م جدداي في المنظومة السياسية.اإلس م
 8/10/2013، 2928التقرير المعلوماتي ي، األخبار ، وموقع نعناع 8/10/2013المونيتور، 

 

  ي متزايد من استخدام الحدود األردنية لتهريب األسلحة بديالا عن مصرإسرائيللق ق. 77

 ّ رت هوسات همنية ص يونية  ن صشيت ا من تزايد اال تماد في ت ري  األسلحة واألشصاص 
 ل  الحدود األردنية  عد إقامة الجدار الحدودي مع مصر، مزكد  هّن "الكيان" قاع  ت سيس وحد  
"كوماندوز" صغير  تسم  "الدر "،   دف م حقة الم ر ين الذي تمكنوا من إأراص الجنود الص اينة 

  المام لتس يم  مليات الت ري .
 مليات الت ري   ل  الحدود مع  من %70" تمكنت من إح ات إسرائيموز مت األوسات هّن "

ن إل  األردن، الفتة  هّنه ورأع اإلجراصات الوقائية والقوات الم كافحة، إال هّن الت ري  مستمر وا 
  درجات هقم، حيث يقتع الم ر ون الجدران، ويحفرون األنفا  لنقم المواد الم ر ة. 

 موقع الجيش الصهيوني 
 8/10/2013، 2928التقرير المعلوماتي 
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 ية بتجميد المساعدات لمصرألمريكي من قرار اإلدارة اإسرائيلقلق . 78
، نق ي  ن مراسل ا في راع هللا، كفاح ز ون، هن 11/10/2013الشرق األوسط، لندن، نشرت 
ية وقف مسا دات  سكرية ومالية ألمريكوا  ن امتعاض ع من قرار اإلدار  ايين   ر إسرائيلمسزولين 

ية واتفاقية الس ع  ين سرائيل ن مصر، محذرين من انعكاس هذا القرار  ل  الع قات المصرية اإل
 ال لدين وهداص الجي  المصري في سيناص.

منز جة من قتع مسا دات " إسرائيموقام وزير شزون حماية الج  ة الداصلية جلعاد هردان، إن "
ي  تعلي  ألمريكية: "نحن ن مم هن ال ينعكس القرار اسرائيل ن الجي  المصري، مضيفا لإلذا ة اإل

ية المصرية". وهضاف: "نريد تقوية سرائيلجزص من المسا دات العسكرية لمصر  ل  الع قات اإل
ع مصر  ل  المستويين مصر وتحقي  استقرار سياسي واقتصادي هنا ، ونحن سنستمر  العمم م

السياسي والعسكري، وسنواصم اتصاالتنا  ل  جميع المستويات، هذا جيد لنا وللشر  األوست 
 كذل ".

ي مسزوم: "في الن اية المسا دات العسكرية المقدمة لمصر ضرورية من إسرائيلوقام مصدر 
وحذر من انعكاسات  ي في المنتقة، وكذل   ل  الجي  المصري".ألمريكهجم الحفاظ  ل  النفوذ ا

ي. وقام: "كيف يمكن تفسير هن الواليات المتحد  تتصل   ن صدي  وتدير ألمريكدراماتيكية للقرار ا
 ظ رها لحليف قديع؟".

ي، يسرائيم حسون: "ما جر  هو صدمة أير م اشر  لقو  سرائيلوقام النائ   ن حز  الليكود اإل
ضعاف للسلتة القائمة هنا ، ك ما هنه يمس  مصالحنا". وهضاف: "القرار يمس التترف في مصر وا 

يين ال يعرفون حقائ   سيتة  ن منتقتنا". وهدان ألمريك مصالح الغر  كذل ، وهذا يعني هن ا
ي الم اشر في مصر   ر تل  ع تشكيم حكومة مدنية. وقام: "هي محاولة ألمريكحسون التدصم ا

 منتقة ستفشم".ية لفر  منظومة الديمقراتية الغر ية في هذ  الهمريك
ي، فإن مصادر في الجي  قالت ألمريكي الرسمي من القرار اسرائيلو ل  الرأع من االستياص اإل

يين الد ع ال زع للجي  المصري، من هجم مواصلة الحر  ألمريكإن ا متمئنة  ش ن مواصلة تقديع ا
 " في سيناص.رها  ل  "اإل

ية، سرائيل ن صالح النعامي، والصحافة اإل، نق ي 10/10/2013الجزيرة نت، الدوحة، وهضافت 
اليوع"، المسا دات التي إسرائيم ي هوري هايتنر ا ت ر، في مقام نشر  موقع "سرائيلهن الكات  اإل

لزام ا  عدع  تقدم ا الواليات المتحد  لمصر "رشو  لضمان التزام ا  احتراع اتفاقية كام  ديفيد" وا 
 ".إسرائيم"نقتة انت   لتنفيذ  مليات ضد إل  نتقة إدصام جيش ا لسيناص هو تحويم هذ  الم
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ية استراتيجية لمصر "تم م مصلحة ألمريكوشدد هايتنر،  ل  هن  ملية تواصم المسا دات ا
 ل  ا ت ار هن ا تضمن احتراع اتفاقية كام  ديفيد التي تس ع  شكم ك ير في تعزيز  ل"إسرائيم"، ليا ل

ية لمصر من ش نه هن يزدي ألمريكمن هن وقف المسا دات ا ي". كما حذرسرائيلاألمن القومي اإل
"المس  استقرار منتقة الشر  األوست  شكم ك ير" مضيفا هنه "ال يمكن هن يكون الصيار في إل  

مصر  ين دكتاتورية وديمقراتية،  م  ين دكتاتورية إس مية، معادية للغر  والمسيحيين والي ود، هو 
" "مصلحة واضحة إسرائيمحالفة مع الغر ". وشدد هايتنر  ل  هن لل"دكتاتورية وتنية  لمانية مت

وجلية تتم م في إرساص د ائع نظاع حكع  لماني قومي في مصر، محذراي من صتور  هن تع ر 
  ن موقف ا هذا  شكم  لني،  ل  ا ت ار هنه يضر  حلفائ ا العر "."إسرائيم" 

 

 تها لمصر بأنه "لعب بالنار"اليق جزء من مساعد" تصف قرار الوليات المتحدة بتعإسرائيل". 79
إل  ية ألمريكي  تعلي  جزص من المسا دات األمريكية القرار اإسرائيلمحمد  دير: وصفت مصادر 

 ا في المنتقة.ألمريكمحذر  من تدا ياته اإلقليمية  ل  حلفاص  "لع   النار"القاهر    نه 
القرار إل   " دهشة وصي ة همم"نظرت  تم ه ي همس هن  "يديعوت هحرونوت"وذكرت صحيفة 

من ضعضعة استقرار الحكع في "إسرائيم" وجود صشية في هروقة السلتة في إل  ي، مشير  ألمريكا
 حاكمة هنا  نحو ج ات متترفة من هجم الحصوم  ل  مسا دات.مصر ومن توجه السلتة ال

الواليات المتحد  تلع   النار. فالتعاون  يننا "ونقلت الصحيفة  ن مصدر همني رفيع قوله إن 
أز  م ني وو ي . هذ  إل  في سيناص وت ري  الس ح  رها و ين الجي  المصري في موضو  اإل

يون الظ ر للحليف المصري. هذا قد يحصم ألمريكتي يدير في ا االمر  ال انية )منذ اسقات م ار ( ال
ي يتل  رسالة سل ية لكم العالع ألمريكالقرار ا". وقام مصدر سياسي ،صر للصحيفة إن "لنا ايضا

العر ي تفيد   ن ا ت جر اصدقاصها وحلفاصها وت تعد  ن ع  ندما يكونون في ضائقة ويكافحون 
ردنيين و اقي حلفاص الواليات المتحد  لرسالة للسعوديين، القتريين، األالمسلمين. ا اإلصوانو  رها اإل

. "الوراص وتعاق  اصدقاصهاإل  ستتصذ صتو   فإن اهي هنه  ندما تندلع اضترا ات في دول ع، 
ي قوله إن الواليات المتحد  ال يمكن ا إلغاص هجزاص إسرائيل ن مسزوم  "نيويور  تايمز"ونقلت صحيفة 
ية  منح مسا دات لمصر. وقام همريك والتي تتضمن و وداي  1979س ع الموقعة  اع من معاهد  ال
نما هيضاي إسرائيلاألمر ال يتعل  فقت  مصلحة "المسزوم إن   مكانة الواليات المتحد  في العالع  ية، وا 

 ."العر ي
 12/10/2013، بيروت، األخبار

 



يلي من األحداث والتغيرات في مصرالموقف اإلسرائ      

 77                                 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات

 "اإلخوانة السامي ة ودعم "اإلعالم العبري يهاجم تركيا ويتهم أردوغان بمعادا. 80
ا  عد هْن عة جاع أض ه  ل  تركيزهير هندراوس: صّ  اإل  ع الع رّي همس الجم -الناصر  

تركيا كشفت  ن  مد النقا   ن ش كة   نشر تقريٍر جاص فيه هنّ  "واشنتن  وست"قامت صحيفة 
ووج ت صفعة قوية لعملية جمع المعلومات  2012في هوائم  اع  إيرانّية تعمم داصم إسرائيلتجسس 

هْن  "يديعوت هحرونوت""إسرائيم" في انتشاراي ّية، واصتارت هوسع الصحف الع رّية سرائيلالمصا راتية اإل
 عري  واصفة الواقعة  الصيانة التركّية.تكت   ل  صدر صفحت ا األول  و ال نت ال

لقضية ت ده  رئيس ، قول ع إّن اتم ه ي ونقلت الصحيفة  ن د لوماسيين رفيعي المستو  في 
 المسلمين. اإلصوان، رج  تّي  هردوأان، ف و إنسان معاٍد للسامّية ومزّيد لحركة الوزراص التركي

 ع، هّن هذا األمر ي لقي  ظ له  ل  وتا ع الد لوماسيون، الذين رفضوا الكشف  ن هسمائ
تركيا تدهور الع قات  ين إل  المزسستين األمنّية والسياسّية في هنقر ، وهذا هو الس   الذي هّد  

 والدولة الع رّية.
د  ل  ما ورد في الصحيفة الرسمّية التزمت الصمت، ولع تر "إسرائيم" هّن إل  ولفتت الصحيفة 

ة يتماش  ويتساو  مع ما كان صّرح يألمريكهّن النشر في الصحيفة ا  إلة، مع ذل  لفتت يألمريكا
 ارا  في العاشر من ش ر ،  )هأستس( من العاع  إي ودّي السا   سرائيلوزير األمن اإلسراي  ه 

 إيران، حيث  ّ ر  ن مصاوفه من هْن يقوع قائد المصا رات التركّية، حاكان فدان  تزويد 2010
  المعلومات السرّية.

، وزاد قائ ي: يرانو حس   ارا ، الذي تحدث دون هْن يعلع   ّن هقواله ت سّجم، إن فدان مزّيد إل
يين يرانهنا  الك ير من هسرارنا موجود  لدي ع، ومجّرد التفكير   ّن هذ  المعلومات ستكون   يدي اإل

 م ز جة ومصيفة،  ل  حّد تع ير .
تم ليس مفاجئيا،  س   تردي الع قات  ين هنقر  و  و حس  المصادر  ين ا، فإّن التصّرف التركيّ 

ّي، و حز  يران، كما ات موا قائد المصا رات التركّي   ّنه  ل    قة وتيد   الحرس ال ورّي اإله ي 
هللا الل نانّي وحماس، و التالي كانت فرضية العمم لد  األج ز  األمنّية في الدولة الع رّية،  حس  

، و ليه يرانفدان ستجد تريق ا إلإل  ،   ّن كّم المعلومات السرّية التي ستصم ّيةسرائيلالمصادر اإل
تعاملت مع هذا الرجم  حذر شديد وفي إتار الشكو  حوم نوايا  "إسرائيم" فإّن األج ز  األمنّية في 

  ل  حّد تع يرها. ل"إسرائيم"،المناهضة ل
"إسرائيم" إّن الع قات األمنّية  ين  قوله تم ه ي كما نقلت الصحيفة  ن مصدر همنّي رفيع في 

 "إسرائيم"،وتعمم ضّد  إيرانالحضي ، وحسنيا هْن تكون كذل ، ألّن تركيا تزّيد إل  وتركّيا وصلت 
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كما قام.   و   ل  ذل ، قام مصدر سياسّي وصفته الصحيفة   ّنه  الي المستو ، إّنه ،ن األوان 
 إ اد  تقييع الع قة مع تركّيا، وتحديديا ألّن تركيا "إسرائيم" ّية وألمريكلكي تقوع الواليات المتحّد  ا

 شكم سرّي، وتقوع  د ع حماس في قتا  أز  وتنظيع القا د   إيرانتصر  العقو ات المفروضة  ل  
 في سورّية.

 دع تقديع اال تذار لتركيا حوم إل  "إسرائيم" وتا ع المصدر  ينه إّن هذا الس   الذي دفع 
 ل  تل ية تل  الرئيس  تم ه ي ، ولكن في ،ذار )مارس( من العاع الجاري وافقت هحداث مرمر 

وقّدع نتنياهو اال تذار، ولكّن المصادر  تم ه ي ، الذي كان في زيار  لهو اماّي،  ارا  ألمريكا
 أض  جديا من رئيس الوزراص التركّي ألّنه لع يق ع هو اماقالت للصحيفة إّن "إسرائيم" السياسّية في 

لغاص المحكمة التي تجري في تركّيا ضّد  تم ه ي  تنفيذ تع داته وتعيين السفير التركّي الجديد في  وا 
 ّي.سرائيلض ات من جي  االحت م اإل

 "حريات"هّنه في ش ر حزيران )يونيو( الفائت ذكرت صحيفة إل   "يديعوت هحرونوت"ولفتت 
تركيا، اجتمع ص ل ا مع إل  و، قاع  زيار  سرية ّي تامير  اردسرائيلالتركية، هن رئيس الموساد اإل

 نظير  التركي حاقان فيدان.
فإّن  اردو، تال  نظير  التركي،  تنظيع لقاص  "إسرائيم"،وت قيا لما نشرته الصحيفة، التي لع تنفه 
. وقالت الصحيفة: إن اللقاص السري  قد في هردوأانله مع رئيس الوزراص التركي، رج  تي  

ي، واالحتجاجات ضد يرانلتركية، و حث ص له األوضا  في سورّية، والملف النووي اإلالعاصمة ا
 .هردوأانرئيس الوزراص التركي 

وهضافت الصحيفة: اللقاص  حث هيضا احتمالية قياع هج ز  مصا رات دوم مجاور ،  تشجيع 
مكانية زياد  ي في الحر  األهلية في سوريّ يراناالحتجاجات في تركيا. كما تناوم التدصم اإل ة، وا 

هّن  اردو وفيدان، التقيا في مصر ق م  د  إل  التعاون  ين ال لدين إزاص األوضا  في سورّية. ي شار 
ّي سرائيلهش ر، في إتار ج ود ت دف التوصم التفا  وقف إت   النار، ه ناص العملية العدوان اإل

 قتا  أز . في تشرين ال اني )نوفم ر( من العاع الماضي، والذي است دف
وكان رئيس الموساد السا  ، مائير داأان، يتحفظ  ل  رئيس ج از المصا رات التركية فيدان، 

ي. كما هن مسزولين ك ار في وزار  األمن يرانويت مه   ّنه هحد المقر ين من الحرس ال وري اإل
إل   ائيم"،"إسر ية يعتقدون هّن المصا رات التركية، سر ت معلومات حصلت  لي ا من سرائيلاإل
 24وقعتا  ل  اتفاقية التعاون العسكرّي واألمنّي في "إسرائيم" يين. جدير  الذكر هّن تركّيا ويراناإل

، وتضمنت ت ادم زيارات العسكريين واألسلحة والمعدات العسكرية في 1996ش ات )ف راير( من العاع 
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جراص التدري ات الجوية وال حرية،  التنسي  والتعاون المشتر  مع الواليات المتحد   ال لدين، وا 
 .رها التعاون األمني واالستص اري وما ي ّسم   مكافحة اإلإل  ية. إضافة ألمريكا

وقد تّع اإل  ن  ن  ع  تل  ال نود رسمييا م م إجراص التدري ات المشتركة المحدود ، وتّع 
ر ، تتعل   ت يعة ية. و مة  نود هصسرائيلتسري  ال ع  ا صر من ا في الصحف التركية واإل

الع قات العسكرية ومجاالت ا وههداف ا،  قيت سرية ولع يعلن  ن ا، وقد ده  المسزولون األترا  
"إسرائيم"  ل  التقليم من ههمية تل  االتفاقية، وكذل   ل  الت كيد  ل  هّن ا ال تشكم تحالفيا  ين 

ي، وهّن ا تما م اتفاقيات اإلس موتركيا، وليست موج ة ضد ترف  الث هو الترف العر ي و 
ّي سرائيلالتدري  والتعاون العسكرّي التي وقعت ا تركيا مع العديد من الدوم. كما هّن وزير األمن اإل

وتركيا قد أير "إسرائيم" األس  ، ال روفيسور موشيه هرنس كان قد صّرح   ّن الحلف العسكري  ين 
ّي ل التركّي، ركيز  سرائيل  ذل ، ي عت ر التحالف اإلموازين القو  اإلقليمّية،  ل  حّد قوله،   و   ل

ّية في منتقة الشر  األوست، و التالي فإّن الحلف يم م امتداديا لسياسة ألمريكمن ركائز السياسة ا
األح ف الغر ية في المنتقة العر ية التي ظ رت في فتر  الصمسينيات المي دية، وي َعد  م ا ة ذرا  

ّي ألمريكية في المنتقة، وينظر إليه  ل  هّنه رهس حر ة ل ستعمار األمريكسة امتقدمة لتحقي  السيا
 في المنتقة.

 19/10/2013القدس العربي، لندن، 
 

ر العالقة المصرية إسرائيل". 81  الروسية -" تراقب بقلق تطو 

امتعاض ا من االهتزاز الذي هصا  "إسرائيم" مي موس : في الوقت الذي لع تصف فيه حل
المصرية مزصراي، صارت تتا ع  اهتماع وقل  تتورات الع قة  ين مصر  -ية ألمريكالع قات ا

، "الشر  األوستإل  الد  الروسي يعود "، وهو "معاريف"وروسيا. وتو  العنوان الرئيس لصحيفة 
وا ت رت الصحيفة هن تضعضع الع قات المصرية  "إسرائيم".ح  ن هذا االهتماع في ذرو  اإلفصا

ليس هو ذاته موقف "إسرائيم" محاولة ممص الفراغ،  رأع هن موقف ا من إل  ية دفع روسيا ألمريكا
 االتحاد السوفياتي سا قاي.

سينيات ال ا  وتستذكر الصحيفة الع قات السوفياتية المصرية، التي فتحت في منتصف الصم
للنفوذ السوفياتي في المنتقة العر ية هوالي   ر صفقات الس ح  ع   ر تمويم السد العالي، ومشاريع 

ونقلت  ن ص راص قول ع إنه ال ي دو هن الروس في وارد العود   "إسرائيم".حيوية هصر  وه ر ذل  في 
ذاته مصممون  ل  تعزيز  لممارسة ذل  الدور هو هن ع هص ي قادرون  ليه، لكن ع في الوقت

 مكانت ع في المنتقة ودفع  من مقا م ذل .
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ترسيخ  إل اد ذرو   ملية شاملة ترمي "هن موسكو تعي  في هذ  اللحظة  "معاريف"وا ت رت 
مكانت ا في الشر  االوست، والمحور المركزي الذي يلوح في االف  للمناور  السياسية الروسية هي 

م ع الجديد هو إ  ن واشنتن تجميد المسا د  العسكرية لمصر لعدع . والحظت هن ال عد ال"مصر
. وتعت ر إدار  الرئيس "المسلمين اإلصوان"رضاها من اجراصات الحكع العسكري ضد جما ة 

هن هذ  االجراصات تتناق  مع هسس الديموقراتية التي ت مم هن تقوع في  هو اماي  ارا  ألمريكا
 مصر.

، حيث سوريةذل ، النجاح الروسي في إل  نا  ا تقاد   نه يضاف لكن ليس هذا كم شيص  م ه
سد في تسوية  ين الواليات المتحد  ونظاع الرئيس السوري  شار األإل  تحولت م ادر  الكرملين 

مس لة الس ح الكيميائي، والتي صعد  عدها نجع موسكو في المنتقة  ل  حسا  واشنتن وشجع 
 اد  ترميع مكانت ع التاريصية في الشر  االوست.الروس  ل  السعي  قو  هك ر إل 

 "ال ز "وذكرت الصحيفة هن الروس يجدون في ك ع وزير الصارجية المصري ن يم ف مي  ن 
القاهر  متلع إل  ا تشجيعاي لتوج  ع. ومن المقرر هن يصم ألمريكالتي تعيش ا   قات   د  مع 

وف وقد يت عه في زيار  العاصمة المصرية الرئيس الش ر المق م وزير الصارجية الروسي سيرأي الفر 
 الروسي ف ديمير  وتين نفسه.

هن سيرأي فرشنين، وهو مدير قسع الشر  االوست في وزار  الصارجية  "معاريف"وهوضحت 
ية ألمريكتجميد المسا دات ا"إسرائيم" جراها هذا االس و  في هالروسية، تناوم في اللقاصات التي 

ذا لع يتل  المصريون المام من مصادر  ديلة فإن إصوف  مي  من هنه لمصر، وه ر   ن ت
  دع استقرار.إل  الوضع االقتصادي المت ال  في الدولة سيتدهور هك ر ف ك ر، ويزدي 

القاهر  قري اي، إل  يين هن وزير الصارجية الفروف سيصم  الفعم سرائيلوهكد فرشنين لمحاد يه اإل
العمم  ل  تتوير تعاون ا مع مصر. ومع ذل  شدد  ل  هن  م تحدث  ن هن روسيا تعتزع 

موسكو تف ع ان ا لن تتمكن من استعاد  شد  الد ع، الذي منحه في حينه االتحاد السوفياتي لمصر. 
 ."االياع التي  نينا في ا سد هسوانإل  لن نعود "يين سرائيلوقام في محاد ات هجراها مع وزرائه اإل

هيضاي الموضو  السوري. و تقدير  ليس واضحاي  ل  "إسرائيم" ته في وتناوم فرشنين في محاد ا
المزتمر المصتت له في جنيف مندو ي المعارضة إل  يون من هن يجل وا ألمريكاالت   هن يتمكن ا

السورية المتناز ة،   دف التفاو  مع مندو ي االسد  ل  تسوية تزدي لوقف العنف. وقدر هن 
، في  داية تشرين ال اني سيت جم. وفي مس لة المصير الشصصي لألسد، المو د المصتت له للمزتمر
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فاج  فرشنين مضيفيه حين قام  لناي إن المس لة ليست م ا ة صت هحمر  النس ة للروس، وال تشكم 
 االساس من ناحيت ع.

الساحة  كم الزصع، هوضح الروس   ن إل  من  ود  روسيا  تم ه ي  موماي، ومع تصوفات 
همية. وكان  وتين نفسه ه حداي  ل  االقم لن يتضرر، وهو التعاون االقتصادي الذي يولو  مجاالي وا

ترح هذا الموضو  في لقائه مع نتنياهو في سوتشي في ش ر هيار الماضي. ومن المتوقع لرئيس 
 وم المق م.الوزراص هن يفتتح مزتمراي اقتصادياي مشتركاي للدولتين يعقد في كانون األ

ي السا   في موسكو تسفي ماجين هن روسيا تصو  معركة  قاص في سرائيلر اإلوا ت ر السفي
، حيث تدافع موسكو  شكم يائس  ن المحور المعادي "الر يع العر ي"المنتقة  دهت مع  داية  ورات 

. وهوضح هن روسيا استغلت "حز  هللا"و سوريةو  إيرانويضع  "محور الشر"للغر  في المنتقة، وهو 
للمواج ة المركزية مع الغر    ر منعه من التدصم هنا  من ج ة، وسعي ا ل لور   ريةسو األزمة في 

 حلوم سياسية.
وتعت ر الموافقة الغر ية  ل  مزتمر جنيف قمة نجاح الدي لوماسية الروسية. لكن روسيا لع تكتف 

ن  النظاع جاإل   إدار  دي لوماسية الحوار،  م استصدمت هيضاي دي لوماسية العناد   ر وقوف ا 
 "300اس "السوري  قو  في المحافم الدولية من ناحية، واستعدادها لتقديع الس ح المتتور من تراز 

 .يرانإل
للحوار مع الغر  من دون وساتة روسية يشجع روسيا  ل   إيرانومن الجائز هن اندفا  

لدوم الصليجية. محاولة اجتذا  مصر كدولة ذات ال قم األهع في المنتقة العر ية وهيضاي مع ا
ا تفقد مكانت ا  ل  الصعيد الدولي ألمريكوتستغم روسيا في ذل  اإلحساس المتزايد في العالع   ن 
دولة هامشية وتتمح لمواصلة "إسرائيم" ولو  التدريج. لكن روسيا، ص فاي للماضي، ال تر  في 

 التعاون مع ا.
 19/10/2013السفير، بيروت، 

 

  "إسرائيللـ" " ويساند حماس ومعاد  اإلخوان"إلى غان ينتمي ي: أردو إسرائيلسياسي . 82
، هردوألللاني رفيلللع المسلللتو  هن رئللليس اللللوزراص التركلللي رجللل  تيللل  إسلللرائيلالسللل يم: ز لللع سياسلللي 

 " ولل"السامية".إسرائيمالمسلمين ويساند حماس ومعادي لل" اإلصوان جما ةإل  ينتمي 
ية سلرائيلي الذي رفل  الكشلف  لن هويتله فلي تصلريح نشلرته القنلا  اإلسرائيلوهضاف السياسي اإل

العاشلللر  مسلللاص السللل ت،  للل ن هردوألللان ال توجلللد لديللله ايلللة نوايلللا حقيقيلللة إل لللاد  تلللرميع الع قلللات ملللع 
ي رئلليس االسللتص ارات التركيللة سلرائيلكملا ات للع السياسللي اإل  تت ملم منلله صيللرا." التللي  للدورها الإسلرائيم"
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"حاقللان فيللدان"   نلله معللاِد للسللامية وهللو شصصللية إسلل مية، وهللو ذات الموقللف الللذي   للر  نلله مم لللو 
 .إيرانان مزصراي وهضافوا هن فيدان قد وضع يد   يد ألمريكية هماع اسرائيلاالستص ارات اإل

 19/10/2013 السبيل، عم ان،
 

  عاماا  34" تسمح بتحليق الطيران الحربي المصري فوق حدود غزة ألول مرة منذ إسرائيل". 83
ية سمحت لمصر سرائيلحكومة اإلية االحد  ان الإسرائيلوليد  و : اكدت مصادر  –راع هللا 

السماح للجي  المصري  م حقة  إتار ان يحل  تيران ا الحر ي فو  الحدود مع أز  في 
 يين المتترفين ومنع ت ري  الس ح لقتا  أز .اإلس م

ية  ل  تحلي  التيران الحر ي سرائيلية ال انية فان موافقة الحكومة اإلسرائيلوحس  القنا  اإل
 "رها اإل"لحدود مع قتا  أز  جاصت لتحسين قدر  الجي  المصري في مواج ة المصري  ل  ا

"إسرائيم" إن "حد همس األية سرائيلأز . وقام الموقع اإللكتروني للقنا  اإلإل  ومنع ت ري  الس ح 
(  ل  الحدود مع قتا  16 اماي  تحلي  تائرات مصرية من تراز )اف  34تسمح ألوم مر  منذ 

األنفا ، وذل  لتحسين قدر  الجي  المصري  ل  مواج ة الجما ات المسلحة في أز  في منتقة 
 ."سيناص وهيضا  مليات ت ري  الس ح لغز 

 21/10/2013القدس العربي، لندن، 
 

  تخطط للسيطرة على أوروبا والوليات المتحدة اإلخوانمركز يروشاليم: جماعة . 84
 اإلصوانية تحري  الغر   ل  جما ة سرائيلصالح النعامي: تواصم مراكز األ حاث اإل

لدراسات  يروشاليعالمسلمين وح ه  ل  تقديع الد ع لحكومة االنق   في مصر. فقد ز ع "مركز 
"تصتت للسيتر   اإلصوانهن جما ة -إسرائيملرائد  في وهو هحد مراكز ال حث ا-المجتمع والدولة" 

 ل  هورو ا والواليات المتحد    ر ز ز ة هسس النظع السياسية في الغر ، ومن ص م استغ م 
 ال وام  التي تسمح   ا الديمقراتية".
ويترهسه دوري أولد الذي شغم في الماضي منص  مندو  -واد ت ورقة صادر   ن المركز 

هن -ي  نيامين نتنياهوسرائيلفي األمع المتحد  و مم مستشاراي سياسياي لرئيس الوزراص اإل"إسرائيم" 
ية المصتلفة، ألمريكهذر  اإلدار  اإل  المسلمين "تسللوا  الفعم  اإلصوانيين مقر ين من ألمريكمسلمين 

 وضمن ا هج ز  همنية حساسة".
ي مصر تسيفي مزام وحملت  نوان " ين األس   ف"إسرائيم" وجاص في الدراسة التي ه دها سفير 

المسلمون  اإلصوان" هن "مصتت ال يمنة  ل  الغر  الذي يعكف  ليه اإلس عالديمقراتية الغر ية و 
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ية اإلس متعاظع ه داد المدارس إل  يولي ههمية قصو  إلرساص د ائع نظاع تعليمي إس مي"، مشير  
 في هرجاص الواليات المتحد .

 المجال التعليمي
ية تحرص  ل  ق وم ت   من هديان هصر ، مما اإلس موقالت الدراسة "إن إدارات المدارس 

ية هنه سيتع فر  تعلع اإلس مية، كما ه لنت  ع  المدارس اإلس ميعرض ع للت  ر  دروس الد و  
ية ماإلس اللغة العر ية ا تداصي من الفصم القادع". وحذرت الغر  من "التدا يات الصتير  للصحو  

 التي تتوفر الك ير من األدلة  ل  انتشارها في هرجاص العالع".
فتح حوار مع الحركات إل  "ألنه د ا  هو اماي  ارا  ألمريكوهاجمت الدراسة  شد  الرئيس ا

المسلمين. وانتقدت الدراسة  شد  "النص  الغر ية التي  اإلصوانية، وواف   ل  االتصام مع اإلس م
من الحركات المعتدلة"، معت ر  هن هذ  الجما ة "هي التي هرست د ائع ض اإلصوانتعد جما ة 

 المتترف الذي ان  قت  نه الجما ات الج ادية المصتلفة". اإلس ع
 دعم النقالب

المسلمين في كم من مصر وتونس و قية  اإلصوانوا ت رت الدراسة هنه "ال يوجد فر   ين 
ال يمكن لجما ة إس مية هن تحترع الديمقراتية ألن قيع  ية المتترفة"، زا مة هنهاإلس مالجما ات 

 تتناق   شكم واضح مع قيع الديمقراتية". اإلس ع
يين قد   ت فشله اإلس متجا   هو اماالقوم إن "الن ج التصالحي الذي ي ديه إل  وذه ت الدراسة 

ن المصلحة ية"، وشددت  ل  هاإلس موهنه يستحيم هن يحدث تقار   ين الغر  والحركات 
 ية "تقتضي تقديع د ع أير محدود ل نق   الذي قاد  وزير الدفا    د الفتاح السيسي".ألمريكا

ي للجي  المصري "ضروري من هجم تمكينه من حر  االستنزاف ألمريكوهوضحت هن الد ع ا
اص ية العاملة في سينرها المسلمين ومن هجم التصدي للجما ات اإل اإلصوانالتي تشن ا جما ة 

 ".إسرائيموالتي ت دد 
هن الفري  السيسي "ي دي رأ ة ك ير  في التقر  من الغر ، إل  ولفتت الدراسة هنظار الغر  

  تعزيز  دع االستقرار   ر  دع التع ير  ن د ع واضح ل نق  ". هو امامت مة إدار  
 7/11/2013الجزيرة نت، الدوحة، 
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خليفــة لعبــد الناصــر لكنــه لــن يطعــن بالســالم مــع  ي: السيســي يقــدم نفســهإســرائيلتقريــر . 85
 "إسرائيل"

هن كلم  "ليمي للدراسلات الصارجيلةاالمع لد األورشل"ي صادر  ن إسرائيلالقدس المحتلة: ذكر تقرير 
هن الفريلل  هوم   للد الفتللاح السيسللي، وزيللر الللدفا ، ينللوي صللو  إللل  ت  للل  األر  ت شللير المزشللرا

، "يحللتفظ  غمللو  ك يللر حللوم صتتلله المسللتق لية"االنتصا للات الرئاسللية المق لللة،  للل  الللرأع مللن هنلله 
ية السا  ، مستشلار رئليس اللوزراص سرائيلوهضاف التقرير الذي ه د  نائ  رئيس المصا رات الحر ية اإل

السيسي  لل  هنله إل  ي األس  ، إسحا  را ين، العقيد جاكو  نيريا، هن المصريين ينظرون سرائيلإلا
 المسلمين. اإلصوانمن جما ة  "منقذ لمصر"، و"وريث لع د الناصر"

حملللة ال "وقللام جللاكو  نيريللا، المتصصللص فللي الشللزون العر يللة  المع للد، إن السيسللي الللذي يشللن 
فللي سلليناص،  للل  صلل ف هسلل فه، مللن هجللم اسللتعاد  السللياد  المصللرية  يينرهللا  للل  اإل "هللواد  في للا

هنللله يسلللتصدع إلللل  هنلللا ، للللن يواجللله هي منافسلللة حقيقيلللة إذا قلللرر صلللو  انتصا لللات الرئاسلللة، مشللليريا 
 في صتا اته، ما جعم المصريين يرون فيه صليفة لع د الناصر. "كلمات ناصر السحرية"

لنظريللة، يمكللن للسيسللي هن يقللرر ال قللاص فللي موقعلله تحللت مللن الناحيللة ا"وهضللاف تقريللر المع للد هنلله 
ا من الممكلن هن يعلاني ملن  قياد  رئيس جديد منتص  ويستمتع  ص حياته كما يفعم اليوع، لكنه هيضي
نفللس مصللير سلللفه، المشللير تنتللاوي، الللذي انت للت مسلليرته  جللّر  قلللع. السيسللي ال يريللد هن يسللتنفر 

 ."صصومه  التتلع للرئاسة م كريا
الحمل ت التلي ت سسلت إلل  ية األسل   فلي تقريلر  سلرائيل  نائ  رئيس المصلا رات الحر يلة اإلوتتر 

ال يسللتتيع هي "ملزصريا لللد ع ترشللح الفريل  السيسللي للرئاسللة، وحمل ت الد ايللة التللي تقلوع   للا، وقللام: 
مراقللل  للمشللل د المصلللري هن يتجاهلللم حمللللة الد ايلللة للسيسلللي  لللل  ملللدار األسلللا يع الماضلللية، فلللي 

ّملل  التل يفزيللون ومواقللع التواصللم االجتمللا ي والملصللقات فللي الشللوار . مصللر ت للدو وك ن للا مصللا ة  ح 
 السيسي.

إحيللاص السيسللي ذكللر  ناصللر كللان وسلليلة للله لتل يللة هشللوا  دفينللة لحق للة مصللرية  للارز  فللي "وتللا ع: 
فسلله السياسللة العر يللة والدوليللة.  ائلللة   للد الناصللر حشللدت مللن هجللم مللنح السيسللي الشللر ية ليقللدع ن
ا له تح ه فيه  ل  التقدع وتحمم المسزولية  ."صليفة لناصر، وهد    د الناصر كت ت صتا يا مفتوحي

إحيلاص الناصلرية يم لم تحلدييا، فع قلة ناصلر  الواليلات المتحلد  كانلت سليئة "وحذر التقريلر ملن هن 
ي اتفاقية الس ع ملع السيسي لع يتعن ف"هن إل  . إال هنه هشار "إسرائيمجديا، وكذل  كان موقفه تجا  

 .اإلصوانو ل  األرجح لن يفعم تالما كان همه األساسي هو توتيد نظامه ومحار ة  "إسرائيم"،
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ويلدر  "إسلرائيم" السيسي كرئيس للمصلا رات الحر يلة يعلرف تعقيلدات الع قلة األمنيلة  لين مصلر و
ألسلاس ضلد اسلتقرار النظلاع موج لة فلي ا"إسلرائيم" هن قضية انعداع األمن في سيناص التي ه ارت ا في 

 ."المصري
المتللا ع للمشلل د المصللري سلليلحظ تغييللرا فللي مشللا ر المصللريين تجللا  الواليللات "وتللا ع التقريللر هن 
 .اي هيض"إسرائيم"  داص مفتوح. وهذا التغير تعاني منه إل  المتحد  من صداقة 

 9/11/2013ية، األخبار وكالة سما 
 

"بـللوضع في مصر  يون ينظرونسرائيلمحمد بركة: اإل. 86  "تشف 

يين ينظرون للوضع في سرائيلي، هن اإلسرائيلهكد محمد  ركة النائ  العر ي في الكنيست اإل
 ." تشفٍ "مصر ا ن 

نصرا م ما في مسار القضية وهوضح هن الحالة العر ية  امة وفي مصر تحديداي تشكم  
 في، ص م زيارته لفيينا، للمشاركة "المصري اليوع"الفلستينية. وهضاف في تصريحات صاصة لل

لن يكون هنا  تقدع جدي في تحصيم الحقو  "احتفاالت اليوع العالمي لد ع الشع  الفلستيني، هنه 
 ."ال ا تة للشع  الفلستيني  دون الد ع المصري

تراهن في هذ  "إسرائيم" يع العر ي  ل  القضية الفلستينية، حذر  ركه من هن وحوم ت  ير الر 
المرحلة  ل  هن الدوم العر ية األساسية مشغولة   وضا  ا الداصلية وتعتقد هن ا تستتيع القياع 

تحويم  في  مرين، هول ما االستفراد  الشع  الفلستيني وتحييد القضية،  ينما يتم م األمر ال اني 
المنتقة و دع التعامم مع القضية الفلستينية كمحور الصرا ،  فيملف مركزي إل  ي يراناإل الملف

  ل  حد ت كيد .
يين، هوضح النائ  العر ي في سرائيلمصر  نظر اإل فيو ن صور  الر يع العر ي، صاصة 

رئيس  يين يحاولون هن يصففوا من تصريحات ع حوم الش ن المصري. وتا ع هنسرائيلالكنيست هن اإل
الوزراص  نيامين نتنياهو ه ت  تعليمات صارمة لوزرائه  عدع اإلدالص   ي تصريحات في الش ن 

 المصري  عد سقوت الرئيسين المصلو  حسني م ار  والمعزوم محمد مرسي.
الرسمية تتعامم مع هذا الموضو   حذر شديد، لكن ا في قرار  نفس ا "إسرائيم" هن إل  وهشار 

ي قام سرائيلمصر  الوضع الداصلي يم م مصدر ارتياح لدي ا. و ن الشار  اإلتعتقد هن انشغام 
. وهكد هن هنا  هوساتا "تشٍف مز ج"يين ينظرون ويراق ون الوضع في مصر  لسرائيلإن اإل " ركة"

 ."انظروا ماذا يفعم العر    نفس ع. نحن ال نفعم   ع شيئا"ي تقوم: سرائيلك ير  في المجتمع اإل
 11/11/2013وم، القاهرة، المصري الي
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" تسـللوا ألذرع اإلدارة المسلمين اإلخواني السابق في مصر: مقربون من "سرائيلالسفير اإل. 87
  ية المختلفةألمريكا

يين مقر ين من ألمريكز ع السفير الص يوني األس   في مصر "تسيفي مزام"، هّن مسلمين 
ية المصتلفة، وضمن ا هج ز  همنية ألمريكالمسلمين" تسللوا  الفعم ألذر  اإلدار  ا اإلصوانجما ة "

 ا.ألمريكّية في هرجاص اإلس محساسة، موضحاي هّن هنا  تعاظماي في ه داد المدارس 
ية التي تتوفر الك ير من األدلة  ل  اإلس مر "مزام" الغر  من التدا يات الصتير  للصحو  وحذّ 

" ألنه د ا لفتح حوار مع الحركات هو اماي "ألمريكانتشارها في هرجاص العالع. وهاجع  شد  الرئيس ا
 اإلصوانع د المسلمين، منتقداي النص  الغر ية التي تَ  اإلصوانمع  االتصامية، وواف   ل  اإلس م

المتترف الذي ان  قت  اإلس ع" هرست د ائع اإلصوانضمن الحركات المعتدلة. وا ت ر هن جما ة "
يين   ت اإلس م" اتجا  هو اما نه الجما ات الج ادية المصتلفة، وهن الن ج التصالحي الذي ي ديه "

 ية.اإلس مفشله، ويستحيم هن يحدث تقار   ين الغر  والحركات 
 ورشليم لشؤون الدولةمركز أ

 9/11/2013، 2948التقرير المعلوماتي 
 

ية ســـتراتيجأميــر بوحبــوط: النقـــالب فــي مصـــر واألوضــاع فـــي ســورية حســـنت البيئــة ال. 88
 "إسرائيللـ"

ي  ن توظيف أواصات "دولفين" التي اشترت ا سرائيلصالح النعامي: كشف موقع "ول " اإل
وذكر المعل  العسكري همير  من هلمانيا في تنفيذ هجمات   ر الفضاص اإللكتروني."إسرائيم" 

ي قررت مضا فة االست مار في مجام الفضاص اإللكتروني سرائيل وح وت هن هيئة هركان الجي  اإل
ات العسكرية المتقدمة إ ر تراجع فرص نشو  حرو  تقليدية، في ه قا  االنق   في مصر والتقني

وهوضح  وح وت في تقرير نشر  الموقع هن االنق   في مصر  .سوريةوالحر  الداصلية الدائر  في 
 شكم سمح لقياد  الجي   إدصام ل"إسرائيم" ية لستراتيجقد حسنت ال يئة اال سوريةواألوضا  في 

 ي ت جوهرية  ل  سلع األوليات العسكرية في المرحلة المق لة.تعد
ية ستراتيجمن مغ ة فشم اال-القائد السا   لس ح المدر ات-من ناحيته حذر الجنرام  وديد تيرا 

الجديد  ومن ت عات تفضيم الفضاص اإللكتروني والجوان  التقنية وتقليص االست مار في  ناص القو  
   ههمية مواصلة تتوير هلوية المشا  والمدر ات.التقليدية. مشدداي  ل

 11/11/2013الجزيرة نت، الدوحة، 
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 " في مواجهة التقارب المصري الروسيإسرائيلخيارات ". 89

من الصتوات  -  المستو  الدولي ل-القاهر : إذا كانت واشنتن هي ههع األتراف المنز جة 
 ل  المستو   هي الترف األشد انز اجاي "إسرائيم" المتسار ة للتقار  المصري الروسي، فإن 

 اإلقليمي.
ي "محتمم"  ين موسكو والقاهر   ديد . وي تي استراتيجي من تحالف سرائيلم ررات التصوف اإل

ية  ل  صلفية ألمريكمن اإلدار  ا  ل  رهس هذ  الم ررات الصوف من تدا يات الغض  المصري
قتع المعونة العسكرية في الوقت الذي يصو  فيه الجي  المصري "حر   صا ات" ضد 

 مجمو ات مسلحة في سيناص.
من هن يكون المساس  اتفاقية كام  ديفيد التي حفظت الس ع مع جارها  تم ه ي وتصش  

ان هو الصتو  التالية، في ظم متال   اما  عد هر ع حرو  صاض ا الترف 35المصري  ل  مدار 
شع ية  إ اد  النظر في  نودها التي ير  الرهي العاع هن ا تنتقص من السياد  المصرية وتحد من 

 انتشار الجي  الوتني  ل  كامم ترا  ال  د.
كما هن التحالف مع موسكو يم د التري  لتنويع مصادر الس ح  عد إصرار القاهر   ل  ن ج 

ية و دع اال تماد  ل  ستراتيج  في سياست ا الصارجية تتم م في تعددية   قات ا االسياسة جديد
قت  واحد. ويشكم ذل  مشكلة حقيقية للدولة الع رية التي كانت سعيد    ن تمويم القوات المسلحة 

 المصرية يتع  الكامم من ص م هصدقائ ا في ال نتاأون.
وف   –في مواج ة هذا التقار  السريع. والمده  هن  صيارات ا تم ه ي  ل  هذ  الصلفية، تدرس 

هذ   ه رزلي رمان المعروف  تشدد  ي تي ك حد  هفيجدوروزير الصارجية –تقارير إ  مية   رية 
 الصيارات.

"إسرائيم" وهنا يج  هن نذكر هنه  ندما قامت محكمة الصلح في القدس  ت رئة رئيس حز  "
 منص ه وزيراي إل    رئيس الوزراص  نيامين نتنياهو  إ ادته  يتنا" اليميني من ت ع فساد، وسار 

للصارجية،  ع الغض  هوسات المعارضة وقام النائ   ن حز  العمم اسح  هرزوغ: لي رمان هسوه 
 وشصصيته أير مق ولة للغر  وال هف ع س    ودته"."إسرائيم" وزير صارجية في تاريخ 

ية  ل  صعيد تحقي  إنجاز في ألمريكصارجية اهيضا يشكم رجو  لي رمان انتكاسة لج ود ال
 والفلستينيين."إسرائيم" مفاوضات الس ع، المتع ر  هص ،  ين 

إل  لديه هس ا ه لإلصرار  ل  لي رمان، ف و يعرف هنه  حاجة  - ل  الجان  ا صر- نتنياهو
قنا  ع ية يستتسرائيلرجم قوي  ل  رهس الد لوماسية اإل  ودت ع  "فرملة" ليع التفاو  مع الروس وا 
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منات  نفوذهع التقليدية في الشر  األوست ال سيما مصر كما كانوا في الستينيات، هو  ل  إل  
 "إسرائيم".األقم مرا ا  هال ت تي   قت ع الجديد   المصريين  ل  حسا  

وليس هفضم من لي رمان إلنجاز هذ  الم مة، ف و روسي األصم كما ال يزمن  الحم العسكري 
 ي ويري حتمية الحم السياسي وهو ما يقر ه من وج ة النظر الروسية.يرانلتعامم مع الملف اإلفي ا

ية حتمية االقترا  سريعا من موسكو ومد المزيد من الجسور مع ا، سرائيلهيضا تدر  الحكومة اإل
 هي القاهر  تنضع ل ما. ، وهاسوريةو  إيرانوقد هص حت ال    الرئيسي في ملفي 

من الش ر الحالي ت تي في هذا السيا .  20  التي سيقوع   ا نتنياهو لروسيا في ام ولعم الزيار 
 ن الزيار  لع يتع إال ق م يوع واحد من زيار  جون كيري ل ا، وهو ما  تم ه ي وال فت هن إ  ن 

  ية مزدوجة شق ا األوم يقوم للروس: لن نست ذن حليفنا في ال يت األ ي  لنتقار إسرائيليعد رسالة 
 معكع،  ينما شق ا ال اني يقوم لواشنتن: د يني هصلح ما هفسد  قتع المعونات  ن القاهر .

لمواج ة التقار  المصري الروسي يتلصص في الضغت "إسرائيم" الصيار ال الث واألصير هماع 
 ".اإلصوانإل اد  النظر في "سياسة معاق ة الجي  المصري  ل  إتاحة حكع  هو اما ل  إدار  
األ د والتعامم مع الواقع الجديد إل  ي  تي صفحة مرسي ألمريكإلقنا  حليف ا ا تم ه ي  وتسع 

يا يشكم صترا  ل  األمن القومي للدولة الع رية استراتيجدون تردد هو ت اتز حت  ال تتر  فراأا 
ويسيم لعا  الروس لملئه. وي دو هن هذ  الضغوت ه مرت  الفعم ولو قلي  من ص م تصريحات 

ن كيري في القاهر  مزصرا ولكن ما يزام هنا  الك ير مما ين غي فعله حس  وج ة النظر جو 
 ية.سرائيلاإل

 15/11/2013الغد، عم ان، 
 

" الخطـر الوجـودي مـن إسـرائيلتبعـد عـن " ياتاسـتراتيجي يدعو لعتماد أربـع إسرائيلمفكر . 90
 حولها

" من الدوم القليلة في العالع التي يحد    ا صتر إسرائيما ت ر ال روفيسور "يحزقيم درور" هّن "
وجودي،  س   المقاومة العميقة لمعظع الج ات في هوسات العر  والمسلمين لمجرد وجودها، مشدداي 

 يات هي:ستراتيجيات ك ر  لمنع هذا الصتر. وهذ  االاستراتيج 4لل ل  ضرور  اللجوص 
 " للصتر. إسرائيمالج ات المعادية من تحقي  وسائم من ش ن ا هن تعر  وجود "ع من-1
اإل قاص  ل  الرد  الشامم الذي يعني رسالة قاتعة و موج  ا كم من يحاوم المس  شكم -2

 . " سيدمر تماماي  الت كيدإسرائيموجودي  ل"
 الحفاظ وتعزيز الع قات الصاصة مع الواليات المتحد . -3
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"، السيما من ص م الدفع لألماع  س ع حقيقي ليس في شروته إسرائيمتقليص هس ا  إ اد  "-4
ال  ث  ياتستراتيجل " المادي هو القيمي للصتر. وهوضح هّنه  النس ة إسرائيمما يعر  وجود "

"  شكم إيجا ي، مزّكداي هّن هنا  ههمية ك ير  للرد ، فالغمو  في ئيمإسرااألول  يمكن تقدير نشات "
 مجام القدر  النووّية الص يونية سياسة سليمة، وتصل  صور  رد ية ذات مصداقية.
 3/12/2013، 2965التقرير المعلوماتي 

 

 مك 245" ومصر بطول إسرائيلية: استكمال بناء الجدار األمني بين "سرائيلاإلذاعة اإل. 91
همللس، انت اصهللا مللن  نللاص الجللدار األمنللي  للل  الحللدود مللع مصللر،  عللد  مللم  "إسللرائيم"،ه لنللت 
 ه واع ونصف العاع. 3استغر  

لت  مليللللة إقامللللة المقتللللع األصيللللر مللللن الجللللدار اسللللتكم تللللم ه يلللل ية هن سللللرائيلوذكللللرت اإلذا للللة اإل
كيللومترا، امتلدادا ملن رفلح  245الحدودي في منتقة إي ت. وهوضحت هن إجمالي توم الجلدار ي للغ 

شللماال حتللل  مدينلللة إيللل ت جنو لللا. ونقللللت اإلذا لللة  لللن هحلللد ك لللار ضللل ات الجلللي  قولللله إن "الج لللات 
فلللي سللليناص، وتعملللم  لللل  إح لللات مصتتات لللا يلللة حتللل   نلللدما تتواجلللد رها األمنيلللة تراقللل  العناصلللر اإل

 ية".سرائيلداصم األراضي اإلإل  للتسلم 
ية العميلد سلرائيلي  لن رئليس إدار  الجلدار  لوزار  اللدفا  اإلسلرائيلونقلت القنا  ال انية  التليفزيون اإل

تف ية زودت الجللدار  محتللات السللتق ام ورصللد ال للاسللرائيل يللرن هوفيللر، قوللله إن األج للز  األمنيللة اإل
ي  رصلللد ملللا سلللرائيلالمحملللوم، وهج لللز  رصلللد ومراق لللة ورادارات حساسلللة ومتتلللور ، تسلللمح للجلللي  اإل

هج ز  دفا ية تتضمن هسلحة تتل  النلار إل  يحدث في سيناص  عم   شرات الكيلومترات،  اإلضافة 
 ش  تري  مواز للجدار، وأير ذل  من التج يزات المتتور .إل   شكم ،لي،  اإلضافة 

ي، العقيلد هفيلف ريشلف، قولله: "نحلن سلرائيلقنا   لن نائل  قائلد كتي لة الجنلو   لالجي  اإلونقلت ال
يللة فللي سلليناص، رها اليللوع هك للر قللدر   للل  جمللع معلومللات اسللتص اراتية فعالللة للغايللة  للن التنظيمللات اإل

فلللنحن نلللراق  ع ونرصلللدهع حتللل  وهلللع فلللي سللليناص، و نلللدما يحلللاولون الوصلللوم للملللس  نلللا نتصلللد  ل لللع 
 حاوالت ع".ونج   م

 5/12/2013المصري اليوم، القاهرة، 
 

 ي رفيع المستوى لـ"الجريدة" الكويتية: السيسي بطل بمعنى الكلمةإسرائيلمسؤول . 92
ي رفيع المستو  همس، في حديث صاص، إسرائيلالجريد : وصف مسزوم  سكري  –القدس 

وزير الدفا  المصري الفري  هوم   د الفتاح السيسي  ل"ال تم"، قائ : "هو  تم  كم معن  الكلمة"، 
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ومضيفاي: "مصر تمر في مرحلة حرجة جداي والجي  المصري هصذ زماع األمور ألن التترف الديني 
 والمز ر  في الشر  األوست والعالع العر ي".ليس في مصلحة مصر الدولة العر ية القوية 

وهوضح المسزوم هن "السيسي قاع  األمر الصحيح  ندما  زم الرئيس مرسي وهو  مليا هقص  
المسلمين  ن إدار  الدولة العلمانية التي تحظ   مكانة ك ير   ل  المستو  الدولي"،  اإلصوانحركة 
والقاهر "، معت راي هن  تم ه ي لمشتر  والمت ادم  ين هن "هنا  تعاونا في مجام األمن اإل  مشيراي 

"همن مصر في سيناص من همننا، وال  ج  للتعاون  ين ال لدين في ظم تحقي  الجي  المصري 
والمنظمات الج ادية التي ازدهرت  رها واألج ز  األمنية نجاحات ك ير  في مجام الحر   ل  اإل

 ".اإلصوانفي ش ه الجزير  ص م حكع 
 5/12/2013ريدة، الكويت، الج

 

 يون يمتدحون مسودة الدستور المصريإسرائيل. 93
ي  ارز الدستور المصري الجديد الذي من المفتر  إسرائيلصالح النعامي: امتدح  احث -أز  

 يين. اإلس م ،  ل  ا ت ار هنه يضمن قمع هن يجري االستفتاص  ليه من ق م سلتة االنق 
ي، كت  المستشر  هرئيم  ن شلومو سرائيلوفي مقام نشر  اليوع األر عاص موقع " ذي  وست " اإل

ية ألن ا تضمن ات ا  سياسة الق ضة الحديدية سرائيلية واإلألمريكهن مسود  الدستور تحق  المصالح ا
يين في دوائر صنع القرار اإلس محقيقة هن وجود إل   ية. ونو   ن شلومواإلس متجا  الحركات 

 ية والغر ية في المنتقة.سرائيليضمن تواصم ت جيج جذو  الصرا  وي دد المصالح اإل
وا ت ر  ن شلومو هن نص الدستور الجديد  ل  حظر وجود األحزا  الدينية جاص من هجم من 

كع، من ص م اقصاص قو  المعارضة الرئيسة تعزيز سيتر  العسكر وحلفائه العلمانيين  ل  نظاع الح
يين. و د  ن شلومو نص الدستور  ل  السماح للمحاكع العسكرية  محاكمة اإلس مالمتم لة في 

 المدنيين هنه هدا  هصر  لتمكين الجي  لل يمنة  ل  الفضاص السياسي العاع.
 السيسي على خطا مبارك

ركز ديان لدراسات الشر  األوست وهفريقيا " في من ناحيته قام ال رفسور  وزي را ي، مدير " م
هن السيسي يت ع نفس هسالي  الرئيس المصلو  حسني م ار  لضمان  قاص   تم ه ي جامعة 

السياسي، و ل  رهس ا السعي نحو تقليص قو  المعارضين. ونقم موقع " ذي  وست "  ن را ي قوله 
المصري  ات هك ر استعداداي ل هتماع  ية السيسي هو حقيقة هن الشع استراتيجإن الذي يعي  

  الش ن العاع وي دي حرصاي  ل  تحقي  مصالحه.
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 يدافعون عن السيسي بإهانة العرب والمسلمين
ية"  ل  الدفا   ن انق   سرائيلوفي سيا  متصم، تحرص القيادات السياسية والعسكرية "اإل

 .ي وال قافة الغر يةاإلس مالسيسي من ص م إهانة الدين 
فقد واصم الجنرام يسرائيم حسون، النائ  السا   رئيس ج از المصا رات الداصلية "الشا ا " 
انتقاد  للغر  لعدع ت ييد  انق   السيسي  شكم متل  وواضح. وفي مقا لة هجرت ا معه اإلذا ة 

ويسرا، الع رية األر عاص، قام حسون: "ما ال يدركه صنا  القرار في الغر  هن الشر  األوست ليس س
ي وال قافة العر ية يتناقضان  شكم تاع مع قيع الديموقراتية"، زا ماي هن التعاتي اإلس مفالدين 

 الديموقراتي ليس مرك اي هصي ي من العرف العر ي.
وا ت ر حسون الذي يشغم حالياي مقعداي  ن حز  "كاديما" في ال رلمان إن الغر  يعمم ضد 

السيسي  شكم واضح وصريح، واصفاي االنق     نه "ههع  مصالحه من ص م  دع ت ييد حكومة
 يين لمقاليد األمور".اإلس مضمانات  دع  ود  

وهضاف حسون: " ل  الغر  هن يقدع الشكر للسيسي ورفاقه الذين جن وا الغر  والعالع هك ر 
 يين".اإلس ممصاتر الر يع العر ي والذي تم م في صعود 

فظ  ع قات و يقة  قاد  االنق   في مصر من ص م  مله ومن الجدير ذكر  هن حسون يحت
 السا   في ج از "الشا ا ".

واكتس  حسون سمعته من ص م دور  في ا تكار وسائم التعذي  ال شعة التي وظفت ص م 
 ية مع المعتقلين العر  والفلستينيين.سرائيلتحقي  المصا رات اإل

 يطالبون بدعم النقالب
ية الد و  لتقديع الد ع المادي ل نق   لضمان  دع سرائيللت النص ة اإلمن ناحية  انية واص

 سقوته.
ية هن  ل  العالع هن سرائيلوقام يوفام شتاينتس، وزير التعاون الدولي والشزون االستص ارية اإل

يدر  هن قدر  هن النظاع الحالي في مصر  ل  الصمود تتوقف  ل  مد  الد ع السياسي 
يحصم  ليه، معت راي  قاص النظاع ضمانة لتحقي  االستقرار في المنتقة. وفي واالقتصادي الذي 

توضح لكم األتراف "إسرائيم" ي ال   اص هقر شتاينتس هن سرائيلمقا لة هجرت ا معه إذا ة الجي  اإل
صر، محذراي من هن فشم االنق   الصارجية ههمية التحر  من هجم إنجاح الحكومة الحالية في م

 ه وا  المنتقة  ل  المج وم"  ل  حد تع ير . يعني فتح"
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النقا   ن هن رئيس الوزراص  2013 ، / هأستس 25ويذكر هن صحيفة معاريف كشفت  تاريخ 
في العالع   ن يحاولوا اقنا  الحكومات التي يعملوها "إسرائيم" ي  نيامين نتنياهو كلف سفراص سرائيلاإل

 نق   وت يان التدا يات "الكار ية" الناجمة  ن فشل ا.في  لدان ا  منح شر ية دولية لحكومة اال
 4/12/2013، 21موقع عربي 

 

هيرتـــزوغ: ســـلوك السيســـي تجـــاه حمـــاس ومحاصـــرتها يســـهم بحـــل  الصـــراع الفلســـطيني . 94
   يسرائيلاإل

ي المعار  إسحا  هيرتزوغ  الدور الذي يقوع سرائيلصالح النعامي: هشاد رئيس حز  العمم اإل
ية اإلس م ه وزير الدفا  المصري الفري  هوم   د الفتاح السيسي في الضغت  ل  حركة المقاومة 

سياسية حماس ومحاصرت ا، معت راي هن هذا السلو  "يساهع في توفير األرضية للتوصم لتسوية 
وفي مقا لة هجرت ا معه اإلذا ة الع رية  ية".سرائيلي تصدع المصالح اإلسرائيلللصرا  الفلستيني اإل

إل  ص اح اليوع األحد، قام هيرتزوغ "نتا ع  اهتماع التحركات التي يقوع   ا السيسي  اإلضافة 
ي وجعله مناس اي للتوصم ج ود قو  إقليمية  ر ية هصر    دف إ اد   لور  الواقع الداصلي الفلستين

وشدد هيرتزوغ  ل  هنه ال يمكن التوصم لتسوية سياسية "تالما ظلت حركة  لتسوية للصرا ".
هن تحقي  التسوية يتتل  هوالي حسع التم يم الفلستيني إل  حماس متمسكة  مواقف ا الحالية"، مشيرا 

 لشتات.في كم األماكن التي يوجد فيه الفلستينيون، وضمن ا قتا  أز  وا
 9/12/2013الجزيرة نت، الدوحة، 

 

  معاريف: نتنياهو يفضل السيسي لحكم مصر. 95
ي  نيللامين نتنيللاهو مقتنللع   نلله هللو سللرائيلقالللت صللحيفة )معللاريف( الجمعللة، إن رئلليس الللوزراص اإل

متفقللان  للل  هن األسللد هفضللم مللن ال للدائم األصللر  فللي سللورية وهن والللرئيس الروسللي ف ديميللر  للوتين 
 المسلمين. اإلصوانحكع الجنراالت في مصر هفضم  ك ير من حكع 

 21/12/2013الشعب، مصر، 
 

 اإلخـــواني روســـي علـــى أن حكـــم السيســـي واألســـد أفضـــل مـــن أن يحكـــم "إســـرائيلاتفـــاق . 96
 المسلمون"

هّكللدت هوسللات د لوماسللّية صلل يونّية هن الللرئيس الروسللي "ف ديميللر  للوتين" ورئلليس الللوزراص " نيللامين 
نتنيللللاهو" متفقللللان  للللل  هن حكللللع األسللللد، وحكللللع الجللللي  المصللللري  قيللللاد  وزيللللر الللللدفا  "  للللد الفتللللاح 
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هّن "السيسي" لع يعد يعتملد  لل  إل  المسلمين في ال لدين، مشير ي  اإلصوانضم من حكع السيسي"، هف
" تتلللوير تحالفلللات جديلللد ، إسلللرائيمّيلللة فلللي الشلللر  األوسلللت، ومقتنلللع هّن  لللل  "ألمريكسياسلللة اإلدار  ا

المنتقللللة،   اسللللتقراروتعزيللللز   قات للللا مللللع دوم هصللللر   ين للللا روسلللليا، التللللي يللللر  هن لللللدي ا مصلللللحة 
 هفيجلللدورّية. فلللي سلللياٍ  متصلللم، زار وزيلللر الصارجيلللة الصللل يوني "اإلسللل م لللة ت ديلللدات القلللو  ومواج

لي رمللان" موسلللكو، والتقللل  "يللوري هوشلللكوف" مستشلللار " للوتين" ووقلللع  لللل  اتفاقيللات اقتصلللادية هاملللة، 
"، فيما  اد "يوسي كوهين" مستشار "نتنيلاهو" إسرائيمتسمح لروسيا  دصوم مجام الغاز الت يعي في "

ألمللن القللومي، مللن زيللار  لموسللكو، التقلل  ص ل للا  للددا مللن المسللزولين الللروس  يللن ع وزيللر الصارجيللة ل
 "سيرأي الفروف"، ونظير  الروسي "نيكوالي  تروشيف".

 24/12/2013، 2979التقرير المعلوماتي 
 

 معاريف: مبعوث نتنياهو التقى سراا بمسؤول مصري كبير مؤخراا . 97
الناصر : كشفت مصادر صحفية   رية النقا   ن اجتما  سّري  قد  م عوث رئيس الوزراص 

 ي يتسحا  مولصو مع شصصية سياسية مصرية رفيعة المستو  مزصراي.سرائيلاإل
(، نق ي  ن مصادر 25/12اص )وقالت صحيفة "معاريف" الع رية في  ددها الصادر األر ع

د لوماسية أر ية، إن م عوث رئيس الحكومة يتسحا  مولصو  قد اجتما اي سرياي مع شصصية 
 سياسية مصرية رفيعة المستو  في إحد  العواصع األورو ية ق م حوالي    ة هسا يع.

يين يلإسرائوذكرت المصادر هن هذا االجتما  هو األوم من نو ه  ين مسزولين سياسيين 
المصرية ص م اللقاص -ية سرائيلومصريين منذ ش ور تويلة. وهضافت الصحيفة هن الم اح ات اإل
 المذكور رّكزت  ل  مستجّدات األوضا   ل  الساحة الفلستينية.

 25/12/2013قدس برس، 
 

يــة ألمريكبإعــادة المســاعدات ا الكــونجرس" إقنــاع إســرائيلمعــاريف: البنتــاغون طلــب مــن ". 98
 لمصر

ية )ال نتاأون( ألمريكيون  ل  هن وزار  الدفا  اإسرائيل)يو  ي اي(: هكد مسزولون  - تم ه ي 
مصر والتي إل  ية ألمريك دات ا ت ييد إ اد  المسا الكونجرسالعمم  ل  إقنا  "إسرائيم" تل ت من 

 تع إيقاف ا  ق   زم الرئيس المصري محمد مرسي.
ي رفيع المستو ، قوله "لقد هدركوا جيداي إسرائيلونقلت صحيفة )معاريف( األر عاص،  ن موظف 

في ال نتاأون ووزير الدفا  تشا  هاأم، ت عات وقف المسا دات  ل  االقتصاد المصري واألمن 
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التي  الكونجرسالعمم من هجم تليين موقف قسع من الج ات في "إسرائيم" وا من اإلقليمي، وتل 
 هيدت وقف هذ  المسا دات".

هن تل  ال نتاأون يتناق  مع "الصت الرسمي واأليديولوجي" الذي قاد  إل  ولفتت الصحيفة 
 ، ومستشارته لشزون األمن القومي سوزان رايس.هو اماي  ارا  ألمريكالرئيس ا

ية، سرائيلياي  كافة المستويات في الحكومة اإلإسرائيلهنه  عد مج ود ك ير، شمم نشاتاي وهضافت 
ية في واشنتن، هقر مجلس الشيوخ يوع األر عاص الماضي، سرائيلوصاصة من ص م السفار  اإل

 هو امامليار دوالر سنوياي، من ص م منح  1.6مصر  حجع إل  ية ألمريكاستئناف منح المسا دات ا
 نية االلتفاف  ل  القانون الفيدرالي   ذا الش ن.إمكا

هن تعديم تشريعي هقرته لجنة الصارجية التا عة لمجلس الشيوخ يقضي  استصداع همر إل  وهشارت 
يقضي  تقديع د ع ال يشكم د ما إنسانياي لحكومات مسزولة  ن انق    سكري، وذل   عدما قررت 

مليون دوالر  260و ر الماضي  ت صير تسليع هسلحة متتور  وية في تشرين األوم/ هكتألمريكاإلدار  ا
 االلتفاف  ل  القيود في القانون  و امامصر. ووفقا للصحيفة فإن هذا التعديم يسمح ألإل  

 ي التي تمنع منح مسا دات، لمد  سنة، لدولة جر  في ا انق    سكري.ألمريكا
األصير  وقف المسا دات لمصر، هال تفعم ذل  الواليات المتحد ، ق م هن تقرر "إسرائيم" وتال ت 

ونجحت في جعم مد  وقف هذ  المسا دات هقصر مما تقرر. وقالت "معاريف" إن رئيس الوزراص 
في ال يت  هو اماي،  نيامين نتنياهو، صصص وقتا توي  ل ذا الموضو  ص م لقائه مع سرائيلاإل

ي هن تقليص المسا دات ألمريكللرئيس اتشرين األوم/ هكتو ر الماضي، وهوضح  22األ ي  في 
ومصر  ضمان الواليات المتحد ، وهن للمسا دات "إسرائيم" لمصر يتعار  مع معاهد  الس ع  ين 

"إسرائيم" ية لمصر دور مركزي في الحفاظ  ل  االستقرار اإلقليمي. وهضافت هن ألمريكالعسكرية ا
"األهمية التي تكاد تكون تاريصية" في اإلتاحة الواليات المتحد  وشددت في ا  ل  إل  مررت رسائم 
ي سرائيلالمسلمين  النس ة للشر  األوست. وفي هذا السيا ، قام الموظف اإل اإلصوان مرسي وحكع 

المسلمين الذي كان يتم م  رئاسة  اإلصوانللصحيفة، هنه من ص م  زم مرسي تع قتع محور 
ي  هردوأان، كما "كان من ش نه هن يقو  مرسي لمصر، وتركيا  ز امة رئيس الوزراص رج  ت

 االستقرار في المملكة األردنية" هيضاي.
 26/12/2013القدس العربي، لندن، 

 
 



يلي من األحداث والتغيرات في مصرالموقف اإلسرائ      

 95                                 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات

ــدير . 99 " ل يمكنهــا أن تتحمــل وحــدها تبعــات فشــل انقــالب إســرائيلي: "إســرائيلي اســتراتيجتق
 السيسي

هن  "إسرائيم"،في  يستراتيجاالزهير هندراوس: ي ستشف من تقييمات محافم التقدير  -الناصر  
، ] االنق    ل  الرئيس احتفاصها الواضح والجلي  قياع وزير الدفا  المصرّي،   د الفتاح السيسي

قل  مما يجري في مصر، ويتم م مكمن القل  الص يوني في لع يقلص مستو  المحمد مرسي[، 
في حام فشم الصتو  التي قاع   ا السيسي "إسرائيم" اال تقاد الجازع   ن الصسائر التي ستتك دها 

هك ر  ك ير من المزايا التي تحصم  لي ا في حام استقرت األمور له، من هنا لع يكن من 
ّي السا  ، رزفين  ركو، مقاالي في سرائيلستص ارات اإلالمست جن هن يكت  المستشر ، ورجم اال

 لني وقوي  قو  لتقديع د ع  هو اماّي  ارا  ألمريكصحيفة )يسرائيم هايوع( الع رّية يد و فيه الرئيس ا
ال يمكن ا هن تتحمم وحدها ت عات فشم "إسرائيم" في الوقت نفسه من هّن  اي لحكومة السيسي، م حّذر 
يتع النظر إلي ا من ق م الشع  المصري كالقو  التي د مت ودافعت  ن صتو  السيسي، ألنه س

االنق  ،  ل  حّد تع ير . ستكون هحد هك ر األتراف صسار  في حام سقت حكع العسكر. وتا ع 
 اركو، الذي صدع في شع ة االستص ارات العسكرية )همان(، إّنه رأع دور انق   السيسي في تحقي  

ّية، ال سيما تعاظع الضغت  ل  حركة حماس، فإّن فشم االنق   سرائيلالك ير من المصالح اإل
ست واَجه  رد  فعم قوية من الحكومة التي ستتول  الحكع  عد سقوت االنق   "إسرائيم" يعني هن 

 للسيسي.  تم ه ي  س   االنت ا  السائد حوم ت ييد 
من هن  اي  دون هية موار ة، محذر  شكم معلن لت ييد السيسي ود مه  هو اماود ا  اركو الرئيس 

 ية في المنتقة.ألمريكسقوت السيسي يعني إسدام الستار  ل  الحق ة ا
ّي، وهحد منظري تيار المحافظين الجدد، ألمريك ل  صلة  ما سلف، ره  المفكر الص يونّي ا

. دانيام  اي س هن إقداع الجي  المصري  ل   زم الرئيس محمد مرسي تتور ي عث  ل  السعاد 
وفي مقام نشر  موقع صحيفة )يسرائيم هايوع( قام  اي س، الذي يرهس )منتد  الشر  األوست( في 

يين اإلس مواشنتن: إّنه من الس م تفسير الس   الذي يدفع المرص للسعاد   ندما يتع اجت اث 
المتعجرفين من جذورهع في مصر. وهضاف  اي س، الذي يعت ر من أ   )المحافظين الجدد( في 

  العارمة هن ما ي عث  ل  السعاد"إسرائيم" الواليات المتحد ، ومن مناصري اليمين المتترف في 
هّن إل  للحركة الوحيد  في العالع التي تتش ث  الم اليات، مشيرا  اي هو هن االنق   وضع حد

 المسلمين(.  اإلصواناالنق   شّكم ضر ة أير مس وقة لجما ة )
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مقاله  عنوان )سعاد  وقل  في ه قا  االنق  (، قائ ي إّن ما ي عث واستدر   اي س، الذي جاص 
 ل  القل  هو التدهور االقتصادي الك ير الذي لح   مصر  عد االنق  ، والذي يمكن هن يس ع 

استفحام المظاهر إل  المسلمين لشع يت ا الك ير . ونو   اي س  اإلصوانمن جديد في استعاد  جما ة 
توقف  جلة اإلنتا  وان يار السياحة، منوها إل   ، مشيراي   ان يار مصر اقتصادياي التي تدلم  ل  قر 

في هن يكون  وسع حكومة االنق   شراص الدقي  ال زع إلتعاع  شرات  اي هن هنا  شكوكإل  
رات الم يين من ال شر. وتوقع  اي س هن تسود المجا ة في مصر، في حام لع يتع تدف  مليا

هّنه ال يوجد هساس ل  تقاد   ن هنا  إمكانية  اي صزانة الدولة، مستدركإل   اي ار  سنويالدوالرات من الص
ألن تحافظ الدوم المعنية  نجاح االنق    ل  دفع هذ  الم الغ التائلة  شكم سنوي. وهضاف هن 
 ائلة من كم س ع  ائ ت مصرية قلصت من است  ك ا من الغذاص  فعم الضائقة االقتصادية. 

ال يتا  في حام هكملت ه يو يا  اي يين تحت حكع االنق   ستص ح جحيمهن حيا  المصر  وهوضح
 ناص سدها  ل  )النيم األزر (، الذي سيقلص  شكم ك ير من كمية الميا  التي تحصم  لي ا 

 مصر، مّما يفاقع من تدهور الحيا  هنا ، ويعجم  ان يار حكع العسكر.
المسلمون( من ت عات االنق   في حام  اإلصوانفيد )وحّذر  اي س مجددا من صتور  هن يست

ت ين للمواتن المصري هن حكع تحالف العسكر واللي راليين لع يس ع فقت إال في حدوث مزيد من 
 اإلصوانالتدهور في هوضا  ع المعيشية. واستنتج  اي س هن المصريين الذين تظاهروا ضد جما ة 

 سد  الحكع.إل  جم  ودت ا المسلمين قد يتظاهرون في المستق م من ه
 30/12/2013القدس العربي، لندن، 

 

مـا يحـتم عـودة متحذير صهيوني من تفاقم األوضاع القتصادي ة في مصـر بعـد النقـالب . 100
 المسلمين اإلخوان

ي وهحد منظري تيار المحافظين ألمريكالقنا  العاشر  ) ن الع رّية(: ره  المفكر الص يوني ا
الجدد "دانيام  اي س" هّن هنا  استفحام للمظاهر التي تدلم  ل  قر  ان يار مصر اقتصادياي  عد 

هّن هنا  شكو    ن يكون إل  االنق   العسكري، كتوقف  جلة اإلنتا  وان يار السياحة، الفتاي 
  وسع االنق   شراص الدقي  ال زع إلتعاع  شرات الم يين من ال شر.

وتوقع " اي س" هن تسود المجا ة في مصر، في حام لع يتع تدف  مليارات الدوالرات من الصار  
ا  في سنوياي لصزانة الدولة، معت راي هّن حيا  المصريين تحت حكع االنق   ستص ح جحيماي ال يت

حام هكملت ه يو يا  ناص سدها  ل  النيم األزر ، الذي سيقلص  شكم ك ير من كمية الميا  التي 
تحصم  لي ا مصر، مّما يفاقع من تدهور الحيا  هنا ، ويعجم  ان يار حكع العسكر. وحّذر من 
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ف المسلمون من ت عات االنق   في حام ت ين للمصريين هن تحال اإلصوانصتور  هن يستفيد 
العسكر واللي راليين لع يس ع فقت إال  حدوث مزيد من التدهور في هوضا  ع المعيشّية، مضيفاي هّن 

 قد يتظاهرون في المستق م من هجم  ودت ع لسد  الحكع. اإلصوانالمصريين الذين تظاهروا ضد 
 31/12/2013، مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، 2984التقرير المعلوماتي 

 

 بوست تمنح السيسي لقب "شخصية العام" جيروزاليمصحيفة  .101
ية، الفري  هوم   د الفتاح سرائيل وست" اإل جيروزاليعالعر  اليوع: منحت صحيفة " - القدس

 لعاع في الشئون اإلقليمية".السيسي وزير الدفا  المصري الصميس "شصصية ا
وقالت الصحيفة إن السيسي واجه المعارضة المحلية والدولية من هجم انتزا  السلتة المتلقة من 

اجات شع ية إن السيسي قاد في ه قا  احتجإل  المسلمين. واشارت الصحيفة  اإلصوانجما ة 
من  اي في ما هص ح واحد رئيس محمد مرسي،"،  زم  موج ه الاي  سكري اي واسعة النتا  "انق  

هوضا  ما ق م "الر يع العر ي". وهضافت الصحيفة، هن إل  األحداث الك ر  التي ه ادت المنتقة 
ه عد الحدود؛  س   إل  يين في منتقة الشر  األوست تقلص اإلس مالد ع الذي صاح  صعود 

 سوص اإلدار  وديكتاتورية مرسي.
ال وية التاريصية الراسصة، ظلت مصر إل  ية التي تفتقر وقالت الصحيفة، إنه  ص ف الدوم العر 
 اي ق ة ما يحدث في مصر قد يوفر إتار ي، ومرااإلس ممنذ فتر  تويلة الرائد  في العالمين العر ي و 

ية  قول ا، إنه من المرجح هن سرائيللف ع مجريات األمور في سائر المنتقة. واصتتمت الصحيفة اإل
، يتجاهم فيه  ع  االنتقادات من جان  الواليات 2014مستقم  اع  يستمر السيسي في رسع تري 

من  اي قات قوية مع هذ  القو ، وهو هيضفي الوقت نفسه الحفاظ  ل     المتحد  وهورو ا، محاوالي 
 المرجح هن يحاوم إقامة تحالفات مع قو  هصر ، م م روسيا والصين.

http://www.jpost.com/Middle-East/Personal-of-the-year-in-regional-affairs-Gen-

Abdel-Fattah-al-Sisi-336723 

The Jerusalem Post, 31/12/2013 

 3/1/2014العرب اليوم، عمان، 
 

 بيريز يشيد بـ"الحرب المصرية" على حماس. 102
صلل يوني شللمعون  يريللز،  للل  مللا وصللفه  للل "الحللر " التللي تشللّن ا الناصللر : ه نلل  رئلليس الكيللان ال

ية "حمللاس". وهشللاد  يريللز فللي تصللريحات هدللل    للا اإلسلل مالسلللتات المصللرية  للل  حركللة المقاومللة 
(،  مم لللين  للن وزار  الصارجيللة الصلل يونية،  التحّركللات وحملل ت 1|5صلل م لقللاص جمعلله اليللوع األحللد )
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ات المصرية  ل  فصائم المقاوملة الفلسلتينية وفلي مقلدمت ا حركلة التحري  التي تشّن ا  ع  الج 
 "حماس".

" إ لان إسلرائيموقام  يريز "نحن في  زلة، لكننا لسنا وحدنا"، مضيفاي "العر  كانوا يريدون اقلت   "
هللو العللدو األوم  رهللا قيام لا، لكللن ع اليللوع  لاتوا مقتنعللين هن للا ليسلت المشللكلة، ويللدركون تماملاي هن اإل

 "،  ل  حد قوله.ل ع
 5/1/2014المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 

  ي تعميق العالقات مع مصر وتثبيت حكم علماني ليبراليستراتيجعوديد عيران: هدفنا ال. 103
ّية في الدولة الع رّية و ت يعة الحام ستراتيجهندراوس: ما زالت مراكز األ حاث االزهير  -الناصر  

ية التللي تنتللوي سللتراتيجيعكفللون  للل  دراسللة المصللاتر اال"إسللرائيم" المسللتويين األمنللّي والسياسللّي فللي 
  لي ا ما ي تل   لي ا  ال ورات العر ية وتدا يات ا  ل  صعيد نفقات األمن.

التفاقيلة كامل  ديفيلد، ملن  اي حدث فلي العلالع العر لي يم لم ت ديلدية هن ما سرائيلوا ت رت النص  اإل
تقلللليص نفقلللات األملللن ومضلللا فة االسلللت مار فلللي ل"إسرائيم" ملللع مصلللر، والتلللي هتاحلللت لللل 1979العلللاع 

تللم المجلاالت المدنيللة التللي تعلزز النمللو، وت عللد شلل ح الركلود االقتصللادي. ويللر   وديلد  يللران، سللفير 
ي هّنه من منذ التوقيلع  لل  سرائيلي  ّمان ونائ  رئيس مع د ه حاث األمن القومي اإلاألس   ف ه ي 

، وحتلل  انللدال  المظللاهرات المتال للة  للالتغيير فللي ميللدان التحريللر فللي الصللامس 1979المعاهللد   للاع 
للع يتلرح هي   ملة اسلتف اع حلوم ملد  التلزاع مصلر  2011 شر من كانون ال اني / يناير من  لاع 

 كام  ديفيد  ل  اإلت  .   اتفاقية
 نللدما صللمدت اتفاقيللة السلل ع فللي الوقللت "إسللرائيم" إّن النظللاع المصللري فاجلل  إللل  ويشللير  يللران 

، وفي صضلع 1982وأزت ل نان  اع  1981 قصف المفا م الذري العراقي  اع "إسرائيم" الذي قامت 
،  لم إّن مصلر  لدالي 2008 ، وحلر  ألز 2006انتفاضتي الحجر واألقص  وكذل  حلر  ل نلان ال انيلة 

حرصللت  للل  ت دئللة األتللراف العر يللة  نللدما ه للارت  "إسللرائيم"،مللن االحتجللا  الحقيقللي  للل  سلللو  
 ية ه صا  العالع العر ّي،  ل  حّد تع ير . سرائيلالممارسات اإل

نتلللائج إلللل  فلللي حكمللله هلللذا  اي صلللر  لللن اتفاقيلللة كامللل  ديفيلللد، مسلللتندوال يسلللت عد  يلللران تصللللي م
التللي هظ للرت هن  ،"The Pew Research Center"لأل حللاث   يللو مركللزلللرهي العللاع هجللرا  اسللتت   ل

رهوا وجو  الحفاظ  لي ا.  %36من المصريين يرون وجو  إلغاص معاهد  كام  ديفيد، مقا م  54%
ي هلللو الحفلللاظ  لللل    قلللات السللل ع ملللع مصلللر،  لللم سلللرائيلي اإلسلللتراتيجوتلللا ع قلللائ ي إّن ال لللدف اال

فلللي ت  يلللت حكلللع  لملللاني، لي راللللي مسلللزوم ويلللزدي وظائفللله ل"إسرائيم" مصللللحة صاصلللة للللوتعميق لللا، و 
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متال للة  العمللم  للل   للد  "إسللرائيم" هّن إللل   نجا للة فللي مصللر كل للا وفللي منتقللة سلليناص، كمللا لفللت 
 رهيلله، متال للة  لل ن تعملل  التعللاون مللع الجللي   "إسللرائيم"،مسللتويات مللن هجللم تحقيلل  هللذ  األهللداف، و

السماح له  استصداع القوات في سليناص،  حجلع يصلر   ملا يملل  فلي إتلار الملحل  المصري ومواصلة 
قتللا  أللز ، إللل  العسللكري التفللا  السلل ع، ضللد الشلل كات الج اديللة وشلل كات ت ريلل  الوسللائم القتاليللة 

هّن الدوللللة الع رّيلللة قلللد اسلللتجا ت لتل لللات مصلللرّية  اسلللتصداع قلللوات ووسلللائم تتجلللاوز قيلللود إلللل   اي مشلللير 
 في ذل .  االستمرارسكري التفا  الس ع، ويج  الملح  الع

هّن مصر ش دت  ملية متواصلة وسريعة لتضعضع األمن اللداصلي. ميليشليات إل  ، اي وهشار هيض
مسلحة، ال تصضع إلمر  محافم األمن، يمكن إيجادها اليوع في كلم حلي، وحكلع هلذ  الميليشليات فلي 

الدوللللة، كملللا هّنللله ملللن المتوقلللع تملللرد الت قلللات  فلللي االقتصلللاديالشلللار  سيتسلللع كلملللا اسلللتمر التلللدهور 
 الفقير ، ذات المد  األوسع. 

و التلللالي فلللإّن اصت لللار قلللدر  الحكلللع والنجا لللة السللللتوية سللليجد تع يلللر  فلللي إحللل م القلللانون والنظلللاع 
"إسلرائيم" وصلل  هملاكن  ملم. فلي ضلوص ذلل ، تحسلن  االقتصلاديالداصلي، وكذا في تحسلين الوضلع 

يللللة األمنيللللة للجللللي  المصللللري، توسلللليع ألمريكإذا مللللا هيللللدت مواصلللللة المسللللا د  ا ملللل ، زاد  يللللران، 
المسلللا د  المدنيلللة لمصلللر ملللن جانللل  اللللدوم الغر يلللة والمزسسلللات الماليلللة الدوليلللة، والم لللادر  الدوليلللة 

 اي لتلي انت قللتتوير ال ن  التحتية، التي تحتاج ا مصلر كلال واص للتلنفس. ويمكلن للمحافلم اإلقليميلة، ا
المسللللمين فلللي مصلللر، و لللل  رهسللل ا  اإلصلللوان لللا  لللل  حكم لللا صلللّلت لفشلللم وسلللقوت حكلللع ملللن تصوف

مارات الصليج هن تسا د في استقرار مصر ود لع تصلدي الحكلع  الملكيات السنية السعودية، األردن وا 
 للتحديات القاسية في الداصم، و األساس  وسائم اقتصادية. 

، ولكن يمكن ا هن تحاوم إقامة قنلوات تنسلي  سلرية ت  ير محدود في هذا المجامل"إسرائيم" وتا ع: ل
حتلل  والفلسللتينيين، "إسللرائيم" مللع الملكيللات. فضلل ي  للن ذللل ، فللإّن اسللتئناف المسللير  السياسللية  للين 

األماع  تنسي  إقليمي واسلع لليس فقلت فلي المسلا ي إل  هن يدفع  اي  ل  نتا  جزئي، يمكنه هو هيض
 .  إيرانل لور  ج  ة إقليمية ضد المحور الراديكالي،  قياد   في المسا ي اي  م وهيضالستقرار مصر، 

وهضللاف هّنلله كانللت الع قللات مللع الجللي  المصللري وال تللزام حيويللة، أيللر هّنلله  للالتوازي، ال يمكللن 
هن تتجاهللم النفللوذ المتعللاظع لقللو  مدنيللة فللي مصللر الشلل ا  اللي رالللي والعلمللاني، الللذي ه للر ل"إسرائيم" للل

قللدر  تلل  ير محللدود   للل  ل"إسرائيم"  للل  هّن للل اي يسللين م للار  ومرسللي، مشللدداحللة  الرئجللدا  للل  اإلت
السللاحة السياسللية فللي مصللر، ومللع ذللل ، فللإن  لي للا هن تحللاوم إقامللة قنللوات حللوار مللع الج للات التللي 

ل"إسرائيم" تصو  ال ور  في ظم الحرص  ل  االمتنا   ن استفزاز الجلي  المصلري، وهكلذا يمكلن لل
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واإلدار ، ويمكلن ل لذ  المحافلم  االقتصلادر  لتل  المحافم المدنيلة فلي مواضليع هن تحاوم إسداص المشو 
و ع قات للا لتشللجيع االسللت مارات فللي مصللر،  للل  حللّد قوللله. هّمللا دان إلللدار، ل"إسرائيم" هن تسللتعين  لل

 اي يعملللم حاليلللالصارجّيلللة( و  االسلللتص اراتاللللذي تلللول  فلللي السلللا   مناصللل  قياديلللة فلللي ج لللاز الموسلللاد )
إلل   اي ملا ذهل  إليله  يلران، الفتلإلل  ذه  ، فيلتلم ه يل لدراسلات الشلر  األوسلت فلي جامعلة  اي محاضر 

فلللي اللللو ي  اي الراسلللصة  ميقللل"إسلللرائيم" إّن أيلللا  نظلللاع اللللرئيس م لللار  سيسلللمح  لللالتع ير  لللن  لللداو  
 الجمعي للمصريين. 

 7/1/2014القدس العربي، لندن، 
 

 " عدواا ائيلإسر نتنياهو: بعض الدول العربية ل تعد  ". 104
( و ع  تم ه ي ي  نيامين نتنياهو، إن الع قات الد لوماسية  ين )سرائيلقام رئيس الوزراص اإل

جارية  ل  الساحة الدوم العر ية تش د تقدماي وتحّسناي ملحوظاي  فعم التغّيرات السياسية واألمنية ال
ونقلت اإلذا ة الع رية همس،  ن نتنياهو قوله "إن الشر  األوست يش د تغّيرات جذرية  اإلقليمية.

 إيران دواي  م إن ا تشعر  الت ديد من جان   إسرائيموهن  ع  الدوم العر ية لع تعد تعت ر 
 ية المتترفة"،  ل  حد قوله.اإلس موالجما ات 

 http://www.youtube.com/watch?v=K6lQrF9T494انظر المقا لة في: 

 18/1/2014فلسطين أون لين، 

 

 لدعم الحكم النتقالي في مصر "خطة مارشال"بن يشاي: تنفيذ . 105
الشزون العسكرّية في موقع صحيفة يديعوت  زهير هندراوس: ره  رون  ن يشاي محلم-الناصر  
هّنه يتوج   مم المستحيم من هجم إنجاح السيسي وذل  لألس ا  التالية: السيسي يقود  هحرونوت

لصدار  العالع، إفشام حكع السيسي يعني حرمان  اإلس عالمعركة ضد كم الذين يحاولون إ اد  
استصداع األجواص المصرية، والتوقف  ن منح  الغر  من تمتع التيران الحر ي الغر ي من الح  في

 ية األفضلية لد  اإل حار في قنا  السويس.ألمريكحام ت التائرات ا
كما قام إّن السيسي يتول  قياد  مواج ة مفتوحة مع قو  الج اد العالمي، التي ت دد مصالح 

من هجم منع حدوث  ضخ مليارات الدوالراتإل  والغر . من هنا يد و  ن يشاي الغر  "إسرائيم" 
في  االست ماران يار اقتصادي يزجج  دور   ور  ضد حكع العسكر، ويشدد  ل  ضرور  تركيز 

 ال داية  ل  د ع الجي  واألج ز  األمنية المصرية التي تتول  م مة قمع من هسماهع  المتترفين.
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ع السيسي، هال تصجم من دورها في د ع حك"إسرائيم" وشدد  ن يشاي  ل  هّنه يتوج   ل  
تنفيذ إل  مستذكراي   ن ا تقوع  ذات الدور الذي تقوع  ه دوم الصليج واألردن، ود ا  ن يشاي الغر  

 .االنق  من  واق  فشم  اي )صتة مارشام( لد ع السيسي م حّذر 
Ynetnews website, 20/8/2013 

 20/1/2014القدس العربي، لندن، 
 

 "إسرائيلن يشكلون التهديد األكبر على "وسلمالم اإلخوان: السادات -مركز بيجن . 106
ية حدي ة صدرت  ن "مركز  يغن السادات إسرائيلزهير هندراوس: قالت دراسة  -الناصر  
 اإلصوانية، إّن سرائيلامعة " ار إي ن"،  اني هك ر الجامعات اإلية"، التا ع لجستراتيجللدراسات اال

من  ين كم الجما ات السياسية واأليديولوجية في "إسرائيم" المسلمين يشكلون الت ديد األك ر  ل  
المسلمون  اإلصواني. وحس  نتائج الدراسة التي جاصت تحت  نوان "اإلس مالعالمين العر ي و 

سرائيمالس ع  ين مصر و  والتحديات التي تواجه "، والتي ه دها المستشر  ليعاد  ورات، فإن ا 
ية. ت ييد الصرا  المسلح ضد سرائيلية واإلألمريكالمسلمين مسزولون  ن: مقاومة السياسات ا اإلصوان

جان  المقاومة الفلستينية، مع تركيز  ل  دور الرئيس مرسي ص م حر  إل  والوقوف "إسرائيم" 
 ية في الع قة مع مصر.استراتيج"، الذي م م في نظر الدراسة، نقتة تحوم " امود السحا 

رث الماضي في  توفير الغتاص السياسي لحركات المقاومة، وتحديداي حركة حماس. تجنيد تراث وا 
والدفا   ن صتف الجنود ودورهع في دفع  "إسرائيم"،ت رير وتسويغ التحري   ل  شن حرو   ل  

ألقص  والتشديد  ل  مركزيت ما، مما يعقد فرص التوصم لتسوية سياسية قضية القدس والمسجد ا
والحرص  ل  توفير الظروف التي تسمح مستق  ي  إلغاص  "إسرائيم"،للصرا . مقاومة التت يع ضد 

 اتفاقية "كام  ديفيد". 

 20/1/2014القدس العربي، لندن، ؛ و 1/1/2014ية، ستراتيجمركز بيغن السادات للدراسات ال
 

 ": دعم السيسي ضمانة الستقرار في مصر والمنطقةإسرائيل". 107
" إسرائيمصالح النعامي: في الوقت الذي كشف النقا  فيه  ن مزيد من الج ود التي ت ذل ا "

ية" العالع  عدع ممارسة هي ضغوت  ل  وزير إسرائيل ت نص  "لت مين شر ية دولية ل نق  ، تال
 الدفا  المصري   د الفتاح السيسي إل اد  الديموقراتية لمصر.

دافع معل  الشزون العر ية جاكي حوكي في مقام نشر ، األحد، في صحيفة "ألو س" االقتصادية 
ق م سلتات االنق   ضد  عنوان "السيسي  ل  الحصان"،  ن اإلفرات في استصداع القو  من 
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المتظاهرين، مد ياي هن هذا هو السلو  المتوج  القياع  ه للحفاظ  ل  "االستقرار" في مصر 
استقرار يضمن للمصريين ظروف إل  الديموقراتية  م إل  والمنتقة. زا ماي هن مصر ال تحتا  

ة ضد ممارسات القمع التي حيا  معقولة، رافضاي  شد  االنتقادات التي توج  ا  ع  األتراف الدولي
 ينفذها السيسي.

وواصم حوكي دفا ه  ن السيسي قائ ي إنه: "يم م القائد الذي يصلح لحكع مصر، حيث هنه ال 
هن إل  يصلح لمصر فقت،  م إنه يضمن تحقي  مصالح الدوم التي تجاور مصر"، مشيراي 

 "الكاريزما" التي يتمتع   ا السيسي تزهله إلدار  شزون مصر.
هضاف: "لع يحن الوقت الذي تنتقم فيه مصر من الديكتاتورية للديموقراتية، يج  هن تمر و 

ديموقراتية"، معت راي هن االنتقادات التي توجه للسيسي لدور  إل  سنين تويلة ق م هن تتحوم مصر 
 في إج ا  التجر ة الديموقراتية في أير مكان ا. ود ا حوكي العالع هن يمنح ما هسما   ل"نظاع

 الض ات" الفرصة لكي يدير شزون مصر ويضمن استقرارها.
اليوع" مع ما ذه  إليه حوكي، مشدداي  ل  إسرائيم واتف   و از  سموت، المعل  في صحيفة "

 هن هقص  ما يمكن لمصر الحصوم  ليه في الوقت الحالي هو "االستقرار وليس الديموقراتية".
األحد، قام  سموت إن هحداي لع يكن يتوقع هن وفي مقام نشرته الصحيفة في  ددها الصادر 

ي تي اليوع الذي يتول  فيه الحكع جنرام، م م السيسي، مع العلع هن مظاهرات ضصمة كانت قد 
 نظمت للمتال ة  إسقات المجلس العسكري الذي كان رهسه المشير تنتاوي.

ر   ن اإلجما  الص يوني ية العاشسرائيلمن ناحيته شّذ نداف إيام، المعل  في قنا  التلفز  اإل
 ي في التعامم مع الش ن المصري والعر ي  شكم  اع". سرائيلوانتقد ما وصفه  ل "النفا  اإل

وفي تعلي  له مساص الس ت، تساصم إيام: "ما هذا النفا ؟ نحن نتعاتف مع حكع  سكري انقل  
يعكس الم ا ر    ل  حكع منتص   شكم ديموقراتي، ونحاوم تجنيد الد ع الدولي له، هم هذا

وج اي وهضاف: "لدينا، تقوع الدنيا وال تقعد  ندما يع ر جنرام ما  ن موقف يعكس ت األص قية؟".
لقيع الديموقراتية التي نقدس ا،  ينما نريد من العالع هن يقف مع نظاع  اي سياسياي، ونعت ر هذا تجاوز 
  سكري مست د يقتم شع ه".

ي ص اح األحد النقا   ن هن ك ي من رئيس سرائيلإلوفي سيا  متصم، كشفت إذا ة الجي  ا
ي شمعون  يريز ورئيس الوزراص  نيامين نتنياهو، قد استغ  االجتما ات التي  قداها سرائيلالكيان اإل

مع قاد  الدوم  ل  هام  مزتمر "دافوس" للمتال ة  توجيه الد ع المادي والسياسي لسلتة االنق   
 في مصر.
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هنه ك ي من  يريز ونتنياهو، حذرا قاد  وك ار المسزولين األجان  الذين  إل ونوهت اإلذا ة 
شاركوا في المنتد  من "التدا يات الكار ية" الن يار االقتصاد المصري في ظم الظروف الحالية، 

حالة من الفوض  تز ر  ل  االستقرار في المنتقة. إل   ل  ا ت ار هن هذا التتور قد يفضي 
معاريف" كانت قد كشفت النقا  مزصراي  ن  رقية وج ت ا وزار  الصارجية ويذكر هن صحيفة "

ي المتال   د ع سرائيلفي دوم العالع متال ة إياهع  شرح الموقف اإل"إسرائيم" ي لسفراص سرائيلاإل
 سلتة االنق  .

 26/1/2014، 21موقع عربي 
 

 األوضاع في مصر ي: المؤسسة العسكرية الضامن الوحيد لستقرارإسرائيلكاتب . 108
ي "دان  هشر" في مقام له  صحيفة "معاريف" سرائيلسما: قام الكات  اإل -القدس المحتلة 

هن المصريين منذ  ور  إل   اي   له النجاح، مشير ية، إن هي مدني يتول  حكع مصر لن يكتسرائيلاإل
تمسكوا  القيادات العسكرية. وهضاف هشر في مقام له حمم  نوان "الز ماص  1952يوليو  23

المدنيون في مصر لع ينجحوا في مناص  ع"، هن الرئيس السا   محمد مرس  هتيحت له فرصة 
ا في ع المرشحون ك ر  لقياد  مصر  شكم ديمقراتي، حيث ساندته كم القو  السياسية المصرية  م

، إال هنه لع ينت ز هذ  الفرصة، 2012المنافسون له في االنتصا ات الرئاسية التي هجريت في  اع 
شير   د وسقت نظامه  عد  اع. وهكد هن المصريين ا ن يرفضون هي مرشح مدني فالتفوا حوم الم

  ن ترشحه للرئاسة. في الفوز  االنتصا ات القادمة، في حالة إ  اي الفتاح السيسي األوفر حظ
وهوضح هن األوضا  السياسية واالقتصادية في مصر في حاجة ماسة لرئيس  سكري، يتمكن 

تست دف قيادات  رها من السيتر   ل  مقاليد األمور، وصاصة هن مصر تتعر  لموجه من اإل
جي  توجيه ضر ات للإل  الشرتة وكانت ،صرها  ملية اأتيام اللواص محمد السعيد،  اإلضافة 

المصري في سيناص وك ن ،صرها إسقات مروحية مصرية ووفا  تاقم ا. وتا ع، هن المزسسة العسكرية 
، اإلصوانهي الضامن الوحيد ا ن الستقرار األوضا   مصر،  عد الفوض  التي تركت ا جما ة 

 وهي القادر  وحدها  ل   ود  الدولة المصرية.
 30/1/2014ية، األخبار وكالة سما 

 

 يعوت أحرونوت: السيسي أفضل من مباركيد. 109
، إن 1/2ية، يوع الس ت سرائيلالوكاالت: قالت صحيفة "يديعوت هحرونوت" اإل –القدس المحتلة 

 " تتا ع  اهتماع التتورات في مصر.إسرائيم"
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، إن ص راص محليون يرصدون تعاونا 31/1الجمعة  وقالت الصحيفة في  ددها الصادر يوع
يا و يقا لع يكن موجودا في فتر  م ار  وفي سنة والية مرسي. فالم عو ون ي  تون سرا في استراتيج

مقر االستص ارات لت دية التقارير واالت    ل  ،صر إل  القاهر  ويحملون من التائر  م اشر  
فة في مقام  قلع سمدار  يري في الصعيد الرسمي ما زام األحداث ولتقدير الوضع. وهشارت الصحي

السيسي يتكتع  ل  الع قات ألنه ال يوجد سفير مصري في القدس المحتلة منذ   ث سنوات 
ية: ال ي دو هن سرائيل"، ي ين محلم ك ير. وقالت الصحيفة اإلسرائيم" س   الرهي العاع المعادي إل

 تغيير محدد جدا"، ين ه صحفي قديع من القاهر .إل  "انت  وا الوضع سيتحسن في المستق م القري . 
 2/2/2014الشرق، الدوحة، 

 

ية اســـتراتيجيون: اســـتقرار النظـــام النقالبـــي فـــي مصـــر يمثـــل مصـــلحة إســـرائيلبـــاحثون . 110
 "إسرائيللـ"

يون صوف ع من  دع استقرار االنق  ين وحذر  اح ون ل ع من سرائيل: ه د  اإلي،ية محمد  ل
التدا يات الصتير  لفشم قاد  االنق   في إدار  شزون مصر و دع قدرت ع  ل  ض ت األوضا  

 نجاح االنق  . " تت  ر سل اي هو إيجا اي  مد إسرائيماألمنية، مشددين  ل  هن "
"، ونشرها موقع المركز تم ه ي وفي تقرير هصدر  "مركز ه حاث األمن القومي" التا ع لجامعة "

ال   اص هوضح ال رفسور إفرايع كاع، نائ  رئيس المركز هن استقرار النظاع االنق  ي يم م مصلحة 
 ".إسرائيمية لل"استراتيج

إل  " وسلتة االنق   في مصر، مشيراي إسرائيم" وشدد كاع  ل  " م  المصالح المشتركة"  ين
مظاهر التعاون األمني واالستص اري أير المس و  الذي يتواصم حالياي  ين الجان ين، مشيداي 
 الحم ت األمنية "الجاد  والقوية" التي يشن ا حالياي الجي  المصري ضد معاقم "الج اديين" في 

 سيناص. 
ستفيد ك يراي من العداص الذي يع ر  نه نظاع االنق  يين تجا  حركة " تإسرائيمهن "إل  ونو  "كاع" 

" من اإلجراصات العقا ية إسرائيمالعوائد اإليجا ية  ل  "إل  حماس، والتي يراها ت ديداي له، مشيراي 
الك ير  التي نفذت ا سلتة االنق   ضد حماس، وههم ا تدمير األنفا ،  ل  ا ت ار هن م م هذ  

 ل"إسرائيم".ية لستراتيجحسنت ال يئة االاإلجراصات 
وهوضح كاع هن تدمير األنفا  هس ع في تجفيف منا ع حركة حماس من ناحية التسليح، وسيقلص 

 ي.سرائيلقدرت ا  ل  شن هجمات  ل  العم  اإل
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وفي نفس السيا  هشارت ورقة  انية في التقرير، الذي هصدر  المركز، وه دها كم من الجنرام 
إن إل  لومو  روع وال رفسور يوراع شفيتسر، ونشرها موقع المركز اليوع األر عاص، المتقا د ش

المسلمين"،  اإلصوان" استفادت من نظر  سلتة االنق   لحركة حماس كذرا  من هذر  "إسرائيم"
 حيث هس مت هذ  النظر  في دفع سلتة االنق   لتشديد إجراصات ا ضد حماس.

سلتة االنق   من ص م الحملة الد ائية التي تشن ا ضد  وهوضح كم من  روع وشفيتسر هن
المسلمين" في مصر ذات ا، وتسع  لت رير نز  الشر ية  اإلصوانحركة حماس تحاوم إدانة جما ة "

  ن ا، السيما في الوقت الذي تواصم فيه الجما ة تنظيع المظاهرات الك ير  ضد االنق  .
 اإلصوانتحاوم إضعاف الت ييد الجماهيري لجما ة " هن سلتة االنق  إل  وهشار ال اح ان 

 المسلمين" من ص م "شيتنة" حركة حماس.
واستنتج ال اح ان هنه  ل  الرأع من الج د الك ير الذي ت ذله سلتة االنق   في مواج ة 

" إسرائيمية الج ادية العاملة في سيناص وضد حركة حماس، ف نه يتوج   ل  "اإلس مالتنظيمات 
 إ داص هي تدصم ظاهري ومعلن. دع 

سيجعم الحم ت األمنية التي يقوع   ا "إسرائيم" وا ت ر ال اح ان هن هي تدصم  لني من ق م 
 " و ناصي  ل  رأ ت ا.إسرائيمالجي  المصري ت دو وك ن ا تتع من هجم مصالح "

ن تواصم "  ل  السماح لسلتة االنق  يين   إسرائيموشدد ال اح ان  ل  ضرور  هن تحرص "
 الحر  الك ير  التي تشن ا  ل  التنظيمات الج ادية دون تدصم معلن.

 ل  إ داص المرونة المتلقة التي يسمح   ا الملح   تم ه ي وح ت الورقة صنا  القرار في 
األمني في اتفاقية "كام  ديفيد" من هجم تمكين الجي  المصري من مواصلة  ملياته ضد 

 إدصام القوات والعتاد الحر ي.الج اديين، سيما  ل  صعيد 
ورجحت الورقة هن  مليات إت   الصواريخ التي هتلقت من سيناص واست دفت إي ت، و ع  

"، جاصت رداي  ل  الحملة التي يشن ا إسرائيمالصواريخ التي هتلقت من أز  واست دفت  م  "
 الجي  المصري ضد المنظمات الج ادية.

 6/2/2014الشعب، مصر، 
 

 مصر مرة أخرىإلى ": تلقين تالميذ المدارس اليهودية بوجوب العودة رائيلإس". 111
نشرت صفحة الحاصاع "الياهو يسرائيم" الي ودية المتترفة مقتع فيديو  ل  "اليوتيو " لمجمو ة 

األتفام الي ود الت ميذ  إحد  المدارس الي ودية المتدينة "ياشافا"، وهع يقومون  تقوس إلحياص من 
 ذكر   يد الفصح الذي يحتفلون فيه  ذكر  الصرو  من مصر. 
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قرية واقعة  ل   حير  ت رية تع إل  ويوضح مقتع الفيديو صرو  األتفام الصغار في رحلة 
في مصر، منذ هن هلقت هع موس  "كليع  إسرائيمتي كان يعيش ا  ني للحيا  ال إنشاصها لتكون نموذجاي 

 من مصر. إسرائيم هللا " في اليع وحت  صرو   ني 
قياع األتفام  ت و   ع  الفقرات من سفير الصرو  هحد هسفار التورا  المحرفة إل  ويشير الفيديو 

 مصر. إل  ية " في إشار  كاملة، حيث يستصدع لفظ " يت الع ود إسرائيمالذي يرو  قصص  ني 
ص م إسرائيم ويعر   ل  األتفام ص م دراست ع في "الياشافا"، مد  المعانا  التي  ان ا  نو 
سنوات التيه إل   صر فر ون، والمعجزات اإلل ية فيما يعرف  التورا   ل"الضر ات العشر"،  اإلضافة 

 في سيناص.
في هذ  الفيديو  ل  ترسيخ كر  مصر والمصريين  ية المتترفةسرائيلوتسع  المدارس الي ودية اإل

 مصر مر  هصر  ألنه واج  ديني.إل  وهن ا كانت هر    وديت ع، ويج   ل  الي ود العود  
 6/2/2014 الشعب، مصر،

 

 " تقدر جهود السيسي في سيناءإسرائيلكاتب صهيوني: ". 112
ي"  ارز هن وزير الدفا  في حكومة االنق     د الفتاح السيسي دشن حلفاي مع إسرائيلهكد كات  "

قّدرت ك يراي الحملة األمنية التي شنت ا قواته ضد ه ضاص التنظيمات  تم ه ي هن إل  " منوهاي إسرائيم"
 الج ادية في سيناص.

" إسرائيمر عاص في النسصة الع رية لموقع "ذي  وست" هن "وهوضح جاكي حوكي في مقام نشر  األ
دصام الك ير من القوات، وضمن  سمحت للسيسي  تجاوز الملح  األمني في اتفاقية "كام  ديفيد" وا 

نتائج م مة. إل  هن الحم ت األمنية التي نفذها السيسي هدت إل  ذل  تائرات س ح الجو، مشيراي 
جاص ضمن هوم مجمو ة من الض ات المصريين، الذين لع يشاركوا في وشدد  ل  حقيقة هن السيسي 

 ".إسرائيمهية حر  ضد "
" ال يكفي لضمان استقرار إسرائيمواستدر  حوكي قائ  إن السيسي يعي هن التحالف مع "

المسلمين" العداص،  اإلصواننظامه، وهو ما جعله يو   تحالفه مع السعودية التي تناص  جما ة "
 عم الريا  تسار  لمد مصر  مليارات الدوالرات إلنقاذ اقتصادها من االن يار.وهذا ما ج

الريا "  زز من قو  السيسي ودفعه لمواصلة  تم ه ي وا ت ر هن ما وصفه  ل "م لث القاهر  
 ية، حت   عدما انتقم الج اديون لضر  ههداف داصم مصر نفس ا.اإلس مضر  التنظيمات 



يلي من األحداث والتغيرات في مصرالموقف اإلسرائ      

 107                                 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات

هن هزالص إل  رنون  ين السيسي وجمام   د الناصر، مشيراي ويسصر حوكي من الذين يقا
يتجاهلون حقيقة هن السيسي هو المعني   ن تتع مقارنته  ع د الناصر. وهوضح هنه لع يحدث في 

 تاريخ مصر هن قاع نظاع الحكع  ممارسة القمع ضد معارضيه، كما يفعم السيسي في هذ  األياع.
 12/2/2014الشعب، مصر، 

 

 " بحضور القنصل المصريإسرائيلاهو يعلن القدس عاصمة أبدية لـ"نتني. 113
اهو، وفلللي وجلللود القنصلللم المصلللري، هن القلللدس "هلللي يلللني  نيلللامين نتسلللرائيله للللن رئللليس وزراص اإل

 ة للشع  الي ودي والدولة الي ودية".العاصمة األ دية أير المقسم
يلة الك لر  واللذي  قلد  القلدس المحتللة ألمريكوجاص ذل  ص م مزتمر رزساص المنظملات الي وديلة ا

شلل ات/ ف رايللر الجللاري. ويظ للر نتنيللاهو فللي تسللجيم فيللديو مللن المللزتمر وهللو يشللكر الحضللور  17فللي 
حللل   كلللع ملللر  اصلللر  فلللي القلللدس ويتوجللله  ترحيللل  صلللاص للقنصلللم المصلللري،  لللع يقلللوم: "هود هن هر 
 العاصمة األ دية أير المقسمة للشع  الي ودي والدولة الي ودية".

http://www.youtube.com/watch?v=t8z0IaVnSpk 

 25/2/2014، 21موقع عربي 
 

 على حماس وتخشى من "انفجار األوضاع"" قلقة من زيادة ضغوط القاهرة إسرائيل". 114
ية  ن مسلزولين همنيلين التحلذير ملن هن حملاس سلتواجه إسرائيلهشرف ال ور: نقلت تقارير  - أز 

الماليللة واشللتداد الضللغت المصللري ومنللع ت ريلل  األمللوام صللعو ة فللي ضلل ت األوضللا  " سلل   األزمللة 
 قتا  أز ".إل  والس ح 

وذكلللر ضللل ات فلللي قيلللاد  المنتقلللة الجنو يلللة التلللي تشلللرف  لللل  ألللز  هن حملللاس حاوللللت ممارسلللة 
الضللغوت  للل  مصللر، إال هن للا فشلللت حتلل  اللحظللة فللي " نللي القللاهر   للن موقف للا مللن الحركللة التللي 

المسلللمين". وهوضللحت المصللادر هن نقاشللا يللدور فللي قيللاد  المنتقللة  ناإلصللواتعت رهللا امتللدادا لحركللة 
هن فصلللائم إللل  الجنو يللة حللوم الللزمن اللللذي تفترضلله األج للز  األمنيلللة لحالللة ال للدوص الحاليلللة، مشللير  

  ديد   اتت ترأ  في "تفجير األوضا ".
 1/3/2014القدس العربي، لندن، 

 

عالمية . 115  ظر حماس في مصرية تحتفي بحإسرائيلنخب سياسية وا 
ية  الحكع الذي هصدرته محكمة إسرائيلصالح النعامي: احتفت نص  سياسية وا   مية  -أز  

 األمور المستعجلة في القاهر   حظر هنشتة حركة "حماس" في مصر.

http://www.youtube.com/watch?v=t8z0IaVnSpk
http://www.youtube.com/watch?v=t8z0IaVnSpk


 ملف معلومات 

108                           مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات         

راع ليفين، رئيس كتلة االئت ف الحاكع في الكنيست إن قرار المحكمة وقام النائ  الليكودي يو 
في التعامم مع كم مناصري حركة "حماس" في "إسرائيم" المصرية يصلح كسا قة تستند إلي ا 

"إسرائيم" ية األول  ليم ال   اص، هوضح ليفين هن سرائيلالداصم. وفي تصريحات نقلت ا القنا  اإل
القانونية لتكون صالحة لمحار ة ه دائ ا، تماما كما تفعم السلتات المصرية،  متال ة  تغيير  نيت ا

 من التع ير  ن تتلعات ع القومية. 48هنه يتوج  منع مم لي فلستينيي الل إل  منوها 
ي، سيما المحكمة العليا التي تحكع  عدع دستورية  ع  سرائيلوهاجع ليفين الج از القضائي اإل

 صفت ا قوانين "تمس حقو  اإلنسان"،  48ار ة النص  السياسية لفلستينيي القوانين ال ادفة لمح
متال ا  االستفاد  من تجر ة القضاص المصري في إيجاد "العوائ  القانونية التي تقلص الفضاص هماع 

 ".رها اإل
دور لي رمان جي هفيسرائيلوجاصت تصريحات ليفين  عد سا ات  ل  ما كت ه وزير الصارجية اإل

في الكنيست، معت را هن ع  48فحته في "فيس و "  ندما تال   ترد مم لي فلستينيي  ل  ص
يم لون حركة حماس،  ل  الرأع من هن معظم ع يم لون قو   لمانية وشيو ية. وتع د لي رمان 

إسرائيم في الكنيست، مع العلع هن نوا  حز  " 48 العمم  ل   دع السماح  تم يم فلستينيي الل 
المس إل  ي يرهسه لي رمان س   هن صاأوا العديد من مشاريع القوانين العنصرية ال ادفة  يتنا"، الذ

 .48 فلستينيي الل 
ية، الكات  تسفي سرائيلوفي ذات السيا ، توقع معل  الشزون العر ية في صحيفة "هآرتس" اإل

ركة حماس  ارئيم، هن يكون قرار المحكمة المصرية مقدمة لقرار قضائي الح  يقضي  ا ت ار ح
 ز ز ة شر ية حركة "حماس" في مصر. إل  ية  حكع القانون"، متوقعا هن يفضي األمر إرها "

وفي مقام نشرته الصحيفة في  ددها األر عاص، ا ت ر  ارئيم هن القرار يعكس الواقع "الحضي " 
لمصري هنه في حام ا ت ر القضاص اإل  الذي وصلت إليه الع قات  ين الجان ين. ونو   ارئيم 

مصر. وتا ع إل  ية" فإنه سيلزع الدولة المصرية  عدع السماح  دصوم ه ضائ ا إرها "حماس" حركة "
 ارئيم هن الحكع القضائي األصير يم م صتو  د ائية فقت  ل  ا ت ار هنه ال يوجد لحركة حماس 

 مقار هو ممتلكات في مصر،   و   ل  هن ا ال تقوع   نشتة منظمة داصم مصر.
 ارئيم هن الحصار الذي يفرضه الجي  المصري  ل  قتا  أز  يكمم الحصار الذي وهكد 
هنه ال يتع فتح المع ر إال    ة هياع كم هس و ين،   و   ل   دع إل  مشيرا  "إسرائيم"،تفرضه 

جان  الحرص  ل  تدمير األنفا  التي إل  القتا ، إل  السماح  دصوم وفود التضامن المصرية 
 قم ال ضائع واألموام للقتا .تستصدع في ن
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ية ال انية، هن الرئيس سرائيلوفي سيا  متصم، كشف هودي سيغم، المراسم السياسي للقنا  اإل
اهو ص م لقائه  ه، اإل نين يني  نيامين نتسرائيلس الوزراص اإلتم ن رئي هو اماي  ارا  ألمريكا

نق    ل  الرئيس المنتص  الماضي، في واشنتن   ن التحوالت التي ترهت في مصر منذ اال
وص م تقرير  رضته القنا  الليلة الماضية، هشار سيغم  "إسرائيم".محمد مرسي تص  في صالح 

ونتنياهو اتفقا  ل  د ع السلتة القائمة في مصر في مواج ة  هو امااهو هن ك  من يالذي يراف  نتن
 "القو  المتترفة".

 5/3/2014، 21عربي موقع 
 

عمــل عســكري لجتثــاث حمــاس ألنهــا تمثــل ذراعــاا مــن  لعــالم العربــي ســيدعم أي  بينيــت: ا. 116
   "اإلخوانأذرع "

ئ  رئيس الوزراص إن ال يئة اإلقليمية صالح النعامي: قام نفتالي  نيت وزير االقتصاد ونا  –أز  
   ام  مرونة ك ير  في مواج ة المقاومة في القتا .ل"إسرائيم" تسمح ل

" إسرائيمهن هنا  شراكة  ين "إل  وفي مقا لة مع اإلذا ة الع رية ص اح الصميس، هشار  نيت 
الع العر ي سيد ع هي هن العإل  المسلمين، منوهاي  اإلصوانواألنظمة العر ية في الحر  ضد جما ة 

المسلمين. ومن ناحيته د ا وزير  اإلصوان مم  سكري الجت اث حماس ألن ا تم م ذرا اي من هذر  
إ اد  احت م قتا  أز  كرد  ل  إت   الصواريخ. إل  لي رمان  هفيجدوري سرائيلالصارجية اإل

  احت م القتا ، مشيراي وه لن لي رمان هنه لن يواف   ل  تنفيذ هي  مم  سكري ال يتضمن إ اد
" في قتا  أز    ر تدمير  ن  كم التنظيمات رها ضرور  وضع حم جذري لمشكلة "اإلإل  

 العاملة هنا .
ية" هنه  ل  الرأع من الحماس الذي ي ديه كم من لي رمان و نيت إسرائيلوهوضحت مصادر "

إ اد  احت م إل  حملة ت دف  الحت م القتا ، إال هن معظع الوزراص والنص  العسكرية تعار  هي
 القتا   س   تدا يات ا اإلقليمية والدولية.

 13/3/2014، 21موقع عربي 
 

في الوقت الحاضـر كـي ل يكرهـه المصـريون  " لوزرائها: ل تدعموا السيسي علناا إسرائيل. "117
  ويسقط

محمد جمام  رفة: احتفت الدولة الص يونية  ترشح "السيسي" للرئاسة وتصليه  ن منص ه 
ي اإلس مألنصار  ومزيديه في المجلس العسكري الذين  اونو  في االنق    لي الرئيس المنتص  
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ية في   قته مع تم ا ي "،  يد هن محمد مرسي الذي قالوا هنه "كان يغل  الم ادئ الدين
يين د وا القاد  الص اينة لعدع احتضان السيسي ود مه  لنا في الوقت سرائيلالد لوماسيين اإل

ويكرهه المصريون ويصسر االنتصا ات، ومع هذا رح  "إسرائيم" الحاضر كي ال يظ ر هنه صدي  
(، قائ : "قدمت هه  ووتئت 2011-2009السا   في مصر )"إسرائيم"  ه "اسح  ليفانون" سفير 
 س   يا فصامة الرئيس" !!.

سا قاي في مكت  ر اية "إسرائيم" مستشار سا   ألريئيم شارون ومندو  -" هفيدارفقد ا ت ر "إيلي 
، إن "فوز السيسي 2014مارس الجاري  27في صحيفة "معاريف"  –ية في قتر سرائيلالمصالح اإل

 ".إسرائيمالسلتة تعاون مع إل  " مزكدا هنه "منذ وصوله  في االنتصا ات الرئاسية مضمون
المسلمين، يسمح  رسع الصتوت التي  اإلصوانوقام "هن سلو  السيسي منذ  زله للرئيس مرسي و 

سياسي  -ستت ع  مم هذ  الشصصية التي ستز ر هك ر من هي شصصية هصر  في الفضاص الجيو
 .المناور  داصله"إل  "إسرائيم" الذي ستحتا  

 التصرف  حذر "حيام الرئيس السيسي"، قائ : "يج  هن نحاذر "إسرائيم" " نصح هفيدارولكن "
الشعور  النشو  هو الشعور  الكار ة، ويج   لينا هال نحتضن الرئيس المصري )السيسي( كي ال 

  ص  ليه و ل  حكومته في الشار ، كذل  يج  هن نحوم دون تدهور إل  يتحوم هذا االحتضان 
  قات في هي لحظة هو التس    جمودها".الع

وهضاف: "من الم ع هن نتل  من ي ود الواليات المتحد  ومنظمات ع  دع احتضان الجنرام 
فالح  الشديد والم الغ  ه من جان  واشنتن ليس هدية ايجا ية في نظر القاهر ، و لينا هن نس م 

ن هن تت ق  مع مصالحنا، ف ذا هنفسنا في كم لحظة ما هي مصلحة النظاع المصري وكيف يمك
التصرف الحكيع هو الذي سيضمن االستقرار  ل  الج  ة الجنو ية، وهو ما افتقرنا إليه في المد  

 األصير ، وهو ما يستتيع السيسي ت مينه ".
 ؟سرائيلماذا فعل السيسي إل

كس  ع"إسرائيم" واشار الد لوماسي الص يوني الي  ع  ما فعله السيسي لصدمة مصالح 
" س   ميل ع نحو وضع المصلحة القومية "إسرائيم" سقوت ع هفرح إن المسلمين، الذين قام  اإلصوان

. لكنه "إسرائيم".السلتة تعاون مع إل  في صدمة اإلراد  اإلل ية "، مزكدا هن السيسي "منذ وصوله 
ية في توقيت م ئع سمح هيضاي  توجيه االنتقادات العلنية إلي ا، كما سمح  نشر قضية التجسس الوهم

 هو واشنتن" !؟.سرائيم الشع  المصري رسالة   نه ليس حليفاي إلإل  كي ي عث 
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المسلمين  عد محاكمة صورية قصير   اإلصوانشصصاي من  529وقام: "إن الحكع  اإل داع  ل  
من  وم ير  للسصرية قد يلغ ، إذ ال يريد السيسي الظ ور   نه ديكتاتور هسوه من م ار ، كما ليس

مصلحته االصت ف مع الغر   ش ن هذ  المس لة، و عد هن وصلت الرسالة التي هراد تمريرها، فإن 
إلغاص حكع المحكمة سيمنح الرئيس )السيسي( فرصة كي يظ ر   نه حنون ورحيع، ويستتيع  ذل  

 هن ي ير انت ا اي   نه يفتح "صفحة جديد " من دون هن يدفع  مناي شع ياي"!!.
وماسي الص يوني هن السيسي سوف يحصم  لي نس ة ت ييد  الية من المصريين، وز ع الد ل

قائ : "نس ة الت ييد العالية للسيسي دليم  ل  وجود ت    هو فساد، ولكن القضية ه قد من ذل ، 
ففي مصر يوجد فساد، لكن هذا وحد  ال يفسر الت ييد الشع ي الواسع الذي يحظ   ه الجنرام 

الحقيقي ل ذا الت ييد هو التع  من ال ور  ومن الفوض ، ورأ ة المواتن المصري السا  ، فالس   
 االستقرار االقتصادي، صحيح هن الشار  المصري هراد اسقات المجمو ة الفاسد  لم ار  والمقر ين 

 منه، لكنه  ندما يجد صعو ة في ت مين القوت ألوالد ، يص ح ال قاص مصلحة  ليا  النس ة إليه ".
 بك في قصر التحادية! اا مرحب

"إسرائيم" يا فصامة الرئيس"، كت  "اسح  ليفانون" سفير  ووتئت س  ي  وتحت  نوان "قدمت هه ي 
هن     في قصر االتحادية يا سياد  الرئيس"، مزكداي  اي سا   في مصر قائ  للسيسي: "مرح ال

ما يحق  مصالح المسلمين  اإلصوانمزه ت السيسي هي اتاحته  الرئيس مرسي و جما ة 
 "إسرائيم".

اإلتاحة  مرسي، هوم إل  أل ماله: هلع يزدي السيسي  اي هضاف: "تعاَلوا نحكع  ل  ذل  وفقو 
ا هّن الك ير من ه ناص الشع  تل وا ذل ؟ هلع يكن هو نفس السيسي الذي  رئيس منتص  لمصر، ز مي

 اإلصوانالذي ه لن هّن ترّشح للرئاسة حين تال ه الجم ور المصري  ذل ؟ إّنه نفس السيسي 
ي ألّن الشع  تل  ذل ، ولذل ، ف نا هقوم إّن السيسي هو رجم مع ،راص إرها المسلمين تنظيع 

 هين يمضي وماذا يريد تحقيقه "إل  قوية، يعرف 
ي ّث وهشار الي هن محّللي ص راص لغة الجسد قالوا هّن صتا  السيسي لدي ترشيح نفسه للرئاسة "

 هن ظ ور  في الزّي العسكري يظ ر  قته الك ير   نفسه. "، كماالصوف والقل 
ي السا   قام هن: "من الواضح هّن السيسي سيضتر لمواج ة مشاكم سرائيلولكن السفير اإل

، االقتصاد المن ار، السياحة أير الموجود ، وأيرها، رها صع ة م م انعداع األمن الشصصي، اإل
ل  ي مجام ،صر، وهو مجام متعّل   شصصيته، و ولكن المواج ة الحقيقية للسيسي ستكون ف هي ا 

مد  سينجح في هن يزيم  ن نفسه نظرته العسكرية  كامل ا، وهن يف ع   ّن األمر لع يعد إ تاص 
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األوامر للناس  م هص ح يتتل  مساير  القو  السياسية التي سيحتاج ا ليحكع، وهنا يكمن صتر 
 الفشم".

صر: "إّن الظروف التي صّدرْت السيسي هي التي جعلت وقام السفير الص يوني السا   في م
   في قصر االتحادية"  مرح اي منه الرجم المناس  في الوقت المناس  ولذل  نقوم للسيسي 

ستص رنا األياع هي تري  سينت ج  السفينة؟ تري  ناصر ليزّكد  ل  دور مصر الرئيسي في العالع و"
ع من الر يع العر ّي،   األوست إليه، والذين صا ت ،مال العر ي ويجذ  الش ا  في جميع هنحاص الشر 

من  ؟ هع تري  السادات  التركيز  ل  حّم مشاكم مصر المستعصية  دالي اي  ام اي  ر ي اي ويص ح ز يم
 ؟!.ي هنا  شّ  في إمكانية قيام ا"األح ع العر ية العامة الت

 كامب ديفيد في حماية العسكر
)صمس لحظات امتحان حاسمة في تاريخ معاهد  الس ع  ين وكت  "يزاف شاحاع" تحت  نوان 

ومصر( يقوم: هنه حت  في ظم الصوف األك ر  ل  اإلت    ل  اتّفا  كام  ديفيد من "إسرائيم" 
من احترا  اتفا  الس ع، صاصة "إسرائيم" ، وازدياد القل  في 2011ال ور  المصرية في يناير 

متترفة" السلتة واإل  ن  ن إلغائه، كانت تصلنا "و ود المصاوف من ارتقاص "حكومة إس مية 
 ".الكواليس   ّن االتّفا  لن ي مّس ضّ ات الجي  المصري وراص 

تتنّفس "إسرائيم" واضاف: "ما داع المجلس األ ل  للقّوات المسّلحة يمس   زماع األمور، كانت 
لية " مود السحا " في قتا  أز ، الصعداص، فرحةي  استمرار التعاو ن السري "، مزكدا هنه ص م  م

 " كانت تتمّتع  الد ع الكامم )في الصفاص( لمصر وجيش ا"!؟..2013متلع  اع 
وقام إنه  عد هن ه لقي مرسي في السجن، وهص ح   د الفتّاح السيسي الرجم القوّي في مصر 

كما كان األمم ق م  "إسرائيم"،لسنواٍت قادمة "ما زالت الجمو  في مصر ال تفتح ذراَ ي ا الحتضان 
، لكن الواقع يقوم إن مصر ال تزام تقوم "نعع" للمسار الذي  ده حينذا ، و"هذ  هي اي  ام 35

 في الحّيز الشر  هوستّي".إسرائيم الصتو  األول  في العملّية الصع ة الندما  
د ع من ناحيته قام الوزير الص يوني "شتاينتس" لإلذا ة الع رية: "إن مصلحة الغر  تقتضي 

ود ع السيسي، و دع صذالن قيادت ا الحالية كما تع صذالن م ار   رها مصر في حر  ا ضد اإل
وال عد  ن التنظير للديموقراتية التي تجل  الفوض "، فيما هكد ""نفتلي  ينيت" نائ  نتنياهو لإلذا ة 

يد مصري المسلمين، ونتوقع ت ي اإلصوانالع رية": "نحن في شراكة مع العر  في الحر   ل  
 "!.اإلصوانو ر ي ألي  مم  سكري ضد حماس التي تم م 

 28/3/2014الشعب، مصر، 
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ة يمث ِّـل بـادرة خيـر علـى الرئاسـي ية بمصـر: ترشـح "السيسـي" لالنتخابـاتسرائيلاإل . السفارة118
 المنطقة

(: هّكدت السفار  الص يونية في مصر هن ترشح "السيسي" ل نتصا ات  ن الع رّيةة ترجم)
الرئاسّية يم ِّم  ادر  صير  ل  المنتقة، ألنه قادر  ل  محار ة الجما ات المسلحة الموجود  في 

 ي قوياي سيستتيع التغل   ل  هذ  الجما ات " تعت ر هّن "السيسي" رجإسرائيمهّن "إل  سيناص، الفتاي 
 لتفاهع والت ادم هك ر من ذي ق م.وسحق ا. وتوقعت السفار  هن تتسع الع قات ال نائّية  ين الترفين  ا

وذكر المستشر  الص يوني "رزو ين  اركو" هّن الد اية االنتصا ية التي سيصوض ا "السيسي" 
المسلمين،  اإلصوانناصر"، ألن ما  رفا جيداي كيف يحار ان تتما م مع سا قيه "السادات" و"  د ال

 متوقعاي هن يعفو "السيسي"  ن المحكوع  لي ع  اإل داع، ويم د تريقه  ذل  لرئاسة مصر الجديد .
 موقع قضايا مركزية

 29/3/2014، مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، 3044التقرير المعلوماتي 
 

" ســوف توثــق عالقاتهــا مــع الــدول العربيــة المعتدلــة بمقــدمتها مصــر يلإســرائ: ". ليبرمــان119
 والسعودية

ن   د  " ملت ية  ن وزير الصارجية هفيجدور لي رمان   سرائيلهشرف ال ور: نقلت اإلذا ة اإل
تسوية مع الفلستينيين حيث  اتت الكر  حالياي في ملع  ع"، وقام وهو إل  كم ما في وسع ا للتوصم 

صيارات هصر ، م م "تو ي  الع قات مع الدوم العر ية ل"إسرائيم" ينتقد الصتو  الفلستينية هن ل
ي رمان هن الصتو  هذ  هدف ا . ويف ع من تصريحات ل"المعتدلة وفي مقدمت ا مصر والعر ية السعودية

 تجاهم الموقف الفلستيني  القفز  نه من ص م   قات قوية مع األتراف العر ية المز ر . 
 4/4/2014القدس، العربي، لندن، 

 

  الكثير من الرتياح وحماس عدونا المشترك تسبب. يوسي بيلين: عالقتنا بمصر 120

ي األس   إن الع قات  ين تم ه ي  والقاهر  من سرائيلقام يوسي  يلين نائ  وزير الصارجية اإل
 الناحية األمنية تس   الك ير من االرتياح، صاصة هن حماس هي العدو المشتر  وهذر  القا د .

اليوع" األحد حذر من هن الع قات الد لوماسية المعلنة إسرائيم ة "إال هن  يلين في مقالته  صحيف
تش د ضعفاي وقام "إن السفير المصري الذي هصذ منا في  ملية  مود السحا ، نسي المصريون 

هن مصر إل  إ ادته، ولع يتع هي لقاص  ل  صعيد رسمي  ين الترفين منذ االنق  ". وهشار 
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 ل  صعيد "إسرائيم" د   دفع  ملية الس ع وت تعد  ن "تراجعت  ن مكانة الج ة المسا 
وهوضح هن مصر تحدث في ا "هشياص سيئة ف ع القوانين الجديد  والنظاع الذي  الد لوماسية المعلنة".

يذكرنا   ياع   د الناصر االست دادية، في كم شيص، و قو ات اإل داع التي فرضت  ل  نحو من 
الصور  التي تجعم  ددا يزداد من الدوم ت تعد إل  يضاف متظاهر من المعارضة كم ذل   600

  نه ليس من  مل ا هن إسرائيم  ن النظاع الحالي وتتل  إليه هن يغير ن جه". وهضاف: "تشعر 
 تزيد االنتقاد، لكن لذل   منا من مكانتنا الدولية".

نفا   ين سيناص وهكد  ل   دع "استصفافه"  النشات المصري في ش ه جزير  سيناص و إأ   األ
"لكنني اقترح  ل  هنفسنا هال نعتقد هن هذا التعاون هو  ديم  ن  وأز  والتعاون األمني الو ي  مضيفاي 

د لوماسية  لنية". وصتع  القوم "نتل  من ع هال تنت ي الع قات  ين الدولتين  ند المجام أير 
 ر  التحري  ال  الع قة السرية".المرئي، فالت  يرات التي ستكون في الجيم المصري الجديد ستت  

 13/4/2014الشعب، مصر، 
 

الغرب على تثبيت مكتسباته في المنطقة يدفعه لتأييد حكم العسكر  حرص: إليعازر. بن 121
 في مصر
" هّن حرص إليعازري: ا ت ر وزير الحر  الص يوني السا   " نيامين  ن األص ار ويل  موقع 

الغر   قياد  الواليات المتحد   ل  ت  يت مكتس اته في الشر  األوست قد يدفعه للتصلي  ن كم 
 هّن هذ إل  تحفظاته  ش ن حكع السلتة الحالية في مصر، ويعلن ت ييداي قوياي وحازماي ل ا، الفتاي 

ي ألمريك"، رأع هن الموقف اإسرائيممن التراز األوم لل" استراتيجيةالتوج ات تم م مصلحة 
هّن "تم ه ي " تر  إل  " إليعازرواألورو ي ال يز ر سل اي  ل  سلتة العسكر في القاهر . وهشار " ن 

زز محور هن إنجاح حكع المزسسة العسكرية في مصر م ع جداي لتحسين  يئت ا اإلقليمية، ألنه سيع
 اال تدام العر ي  شكم يسمح  تحويم التقاص المصالح  ين الترفين لشراكة استراتيجية م مر .

 22/4/2014، مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، 3061التقرير المعلوماتي 
 

 ب بتأكيد السيسي التزامه بمعاهدة السالمتل أبيب ترح. 122
الناصر : رّح ت تم ه ي   موقف مرشح الرئاسة المصرية المشير هوم   د الفتاح السيسي الذي 

ي، مشيد   ما قاع سرائيلالتزامه  معاهد  الس ع الموقعة مع الجان  اإل هكد فيه، في مقا لة تلفزيونية،
 ل "محار ة" األنفا  التي تر ت  ين قتا  أز  ومصر. ه ص م توليه منص ه كوزير للدفا   
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ية رفيعة المستو  إسرائيل،  ن مصادر سياسية 10/5ونقلت اإلذا ة الع رية في نشرت ا الس ت 
"ترح   ت كيد مرشح الرئاسة المصرية   د الفتاح السيسي التزامه  معاهد  الس ع "إسرائيم" قول ا إن 

ية و مليات ت ري  األسلحة من رها المصري ضد العناصر اإل وت ني  ل  النشات "إسرائيم"،مع 
 قتا  أز  فض   ن هدع هنفا  الت ري ".إل  ش ه جزير  سيناص 

"إسرائيم" ية المسزولة  ن همل ا في "توسيع رقعة معاهد  الس ع  ين سرائيلوه ر ت المصادر اإل
"،  ل  حد اي ة ومدنية هيضتشمم مجاالت اقتصاديومصر في حام انتصا    د الفتاح السيسي ل

 تع يرها.
 10/5/2014قدس برس، 

 

 ي الجديد لدى مصر يصل القاهرةسرائيل. السفير اإل123
متللللار القللللاهر ، ظ للللر يللللوع األحللللد، السللللفير إللللل  القللللاهر / محمللللود الحسلللليني/ األناضللللوم: وصللللم 

ي الجديللد لللد  مصللر "حللاييع كللورن" قادمللا مللن تللم ه يلل  لتسلللع م للاع منصلل ه الجديللد صلفللا ائيلسللر اإل
للسللفير السللا  " يعقللو  هميتللاي"  عللد انت للاص فتللر   مللله. وقللام مصللدر د لوماسللي مصللري، كللان فللي 

ي، إن األصيللر وصللم  للل  التللائر  "ايللر سلليناص" القادمللة مللن تللم ه يلل ، ومللن سللرائيلاسللتق ام السللفير اإل
 رر هن يقدع هورا  ا تماد  ص م األياع القادمة تم يدا ل دص م امه رسميا.المق

فلي القلار  األفريقيلة، "إسلرائيم" ية المصتصة فلي رسلع   قلات سرائيلويعد كورن من الشصصيات اإل
ية فلي قسلع التصتليت االسلتراتيجي، حيلث يعلرف سلرائيلكما تقللد مناصل  م ملة فلي وزار  الصارجيلة اإل

 ية.إسرائيلي، وتنسيقه الكامم معه، وف  وسائم إ  ع سرائيلصلته الو يقة  األمن اإل  ن هذا القسع
فلي ل"إسرائيم" وتنقم كلورن،  لين ني لام، واإلسلكندرية، وشليكاأو، كقنصلم هنلا ،  لع انتلد  سلفيراي لل

وق م تعيينه سفيراي في مصر، رفضت تركمانستان، توليه منص  سلفير للدي ا، حيلث  جنو  السودان.
ية. و لللزت القنلللا  إسلللرائيل لللذل ، وفقلللاي لوسلللائم إ للل ع "إسلللرائيم" غلللت وزار  الصارجيلللة التركمانسلللتانية، ه ل

ية، رفلل  تركمانسللتان للله "لسللمعته فللي جنللو  السللودان، والجللدم الللذي دار حوللله سللرائيل"العاشللر " اإل
 . ش ن التدصم هنا "،  عد هن ات مته جو ا ك ر من مر   ل"توتير"   قت ا مع الصرتوع

 11/5/2014رأي اليوم، لندن، 
 

 ي سابق: السيسي سيحمي "كامب ديفيد"إسرائيل. سفير 124
ي األس   في القاهر ، تسفي مازئيم، ارتياحه لنتائج االنتصا ات المصرية سرائيله د  السفير اإل

فوز وزير الدفا  السا     د الفتاح السيسي. وقام مازئيم في تصريحات نشرت ا التي هظ رت 
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، "إن الرئيس المصري الجديد   د الفتاح السيسي سيقوع  حماية 30/5اإلذا ة الع رية، يوع الجمعة 
 المصرية )كام  ديفيد(". -ية سرائيلمعاهد  الس ع اإل

جاد  إل  مسعا  إل اد  االقتصاد المصري  ورّجح مازئيم، هن يواجه السيسي صعو ات جمة في
معدالت الوالد  إل  الصوا ،  س   صتور  المشاكم االقتصادية التي تواج  ا   د  والتي رّدها 

الشار  إذا ما لج  إل  ي السا    ود  الشع  المصري للنزوم سرائيلالعالية. وتوّقع السفير اإل
 ممارسات ديكتاتورية.إل  السيسي 

 30/5/2014لين،  فلسطين أون
 

  "إسرائيل"بشرة خير" لـ" السيسي. تل أبيب: مجيء 125
يون سعادت ع الغامر   فوز المشير السيسي  رئاسة مصر وحصوله  ل  هأل ية سرائيله د  اإل

والستمرار التنسي   ل"إسرائيم"،دين ان فوز السيسي مكس  لهصوات من شاركوا في التصويت، مزك
األمني مع ا والذي لع يتوقف، كما هنه سيحمي اتفاقية كام  ديفيد التي كانت قتا ات معارضة من 

 عد اقتحاع متظاهرين "إسرائيم" الشع  المصري يتال   إلغائ ا، فض   ن توفير مقر لسفار  م
 اهر   عد ال ور . للسفار  الواقعة قر  جامعة الق

ي األس   في القاهر ، تسفي مازئيم،  ن ارتياحه لنتائج االنتصا ات سرائيلحيث ه ر  السفير اإل
 المصرية التي هظ رت فوز وزير الدفا  السا     د الفتاح السيسي.

ية يوع الجمعة، فوز المشير   د الفتاح سرائيلووصف الكات  تسفي  رئيم في صحيفة معاريف اإل
هن السيسي  ذم ج ود ك ير  ليزكد إل  "، مشيرا سرائيمسي  رئاسة مصر   نه يم م " شر  صير إلالسي

هنه متمس   اتفاقات كام  ديفيد، وحت  لو هراد تغيير صيغت ا فسيكون ذل  مع االهتماع  مصالح 
ية رها ات اإلم م تل  المواد التي تتعل   زياد  القوات العسكرية في سيناص لمحار ة المنظم "إسرائيم"،

  معا،  حس  قوله."إسرائيم" التي تضر مصر و
 30/5/2014الشعب، مصر، 

 

 . بيريز ونتنياهو يهنئان السيسي: ستقود مصر لمكانة تستحقها126
لسيسي، رئيس الجم ورية المنتص ، إنه تلق  اتصالين قالت الحملة الرسمية للمشير   د الفتاح ا
ي شيمون  يريز، ورئيس الوزراص  نيامين نتنياهو، سرائيلهاتفيين ص اح يوع الجمعة، من الرئيس اإل

 للت نئة  الفوز في االنتصا ات الرئاسية.
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  فوزاي يان ص م االتصالين هن الرئيس السيسي حقسرائيلوحس   يان للحملة: هكد المسئوالن اإل
كاسحاي في االنتصا ات الرئاسية، التي تمت وست هجواص ديمقراتية شفافة، معلنين استعداد   دهما 
الكامم للتعاون مع مصر في مصتلف المجاالت سياسياي وهمنياي، متمنين لمصر والمصريين المزيد من 

إل  س الجديد سيقود   د  التقدع والرفاهية ص م الفتر  المق لة، في ظم قنا ت ما التامة   ن الرئي
المكانة والموقع الذي تستحقه  ين دوم العالع، انت قاي من صلفيته كجندي مقاتم، وقائد  ظيع، يقدر 

 المسئولية ويسع  لصدمة وتنه.
ومن جان ه ه ر  الرئيس المنتص    د الفتاح السيسي  ن تقدير  لحرص ما  ل  التواصم معه، 

الرئاسة، مزكداي  ل  التزاع مصر  كافة تع دات ا الدولية، ومعاهد  وت نئته  الفوز في انتصا ات 
 الس ع، التي تعت ر استحقاقاي هاماي، يمكن ال ناص  ليه وتتوير ،  ما يصدع مصالح شعو  ال لدين.

وهوضح الرئيس المنتص  هن المرحلة الراهنة تم م فرصة حقيقية إليجاد مناخ م ئع لحم القضية 
رص  ل  نشر الس ع في منتقة الشر  األوست   كمل ا، حت  تنعع شعو  الفلستينية، والح

 المنتقة  حيا  هفضم ص م الفتر  المق لة.
 7/6/2014األهرام، القاهرة، 

 

 من مشاكل الشرق األوسط %1. ليبرمان رداا على السيسي: القضية الفلسطينية ل تشكل 127
ية إت   تصريحات مت اينة في ش ن سرائيلهسعد تلحمي: واصم سدنة الحكومة اإل –الناصر  
إل  ي من  ملية الس ع مع الفلستينيين، ما دفع وزير الصارجية هفيجدور لي رمان سرائيلالموقف اإل

نتنياهو  وضع صتة سياسية واضحة للس ع مع الفلستينيين تلزع متال ة رئيس حكومته  نيامين 
 جميع الوزراص.

وقام لي رمان إن حديث ز يع حز  المستوتنين "ال يت الي ودي"، الوزير نفتالي  ينيت  ن ضع 
ية "فكر  ليست سيئة، لكننا لسنا جاهزين ل ا"، مضيفاي  ت كع هن سرائيلالسياد  اإلإل  مستوتنات 
هن ت ق  " القة" "إسرائيم" ما يجل  ل ينيت  ع  األصوات. وهضاف هنه ال يمكن االقتراح ر 

 اتفاقات هوسلو، و" لي ا الم ادر ، ال هن تسل  كفري  كر  قدع يدافع  ن مرما  كم الوقت   را ة 
 ومع ذل  يتلق  هدفاي".

مع الدوم م" "إسرائيوقام إن محاد ات الس ع يج  هن تشمم في ،ن وفي "رزمة واحد "   قات 
مكرراي هن الحم يج  هن يشمم ت ادم  "إسرائيم"،العر ية، ومع الفلستينيين، وهيضاي مع العر  في 

الدولة إل  والمواتنين في ا "إسرائيم" هراٍ  وسكان يشمم نقم هراٍ   ر ية من وادي  ار  داصم 
ك ر  المستوتنات. وزاد هنه األراضي الفلستينية المقامة  لي ا "إسرائيم" الفلستينية، في مقا م ضع 
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ال يتف  مع تصريح الرئيس المصري الجديد   د الفتاح السيسي   ن القضية الفلستينية هي القضية 
المركزية في الصرا  في الشر  األوست، وقام إن "ال   قة ل ذ  القضية مع ما حصم في لي يا 

في المئة من مشاكم الشر   1وال حرين ومصر ويحصم في سورية، القضية الفلستينية ال تشكم 
 األوست".

 10/6/2014الحياة، لندن، 
 

 "رهاب"اإل  . بيريز يشيد بالسيسي ويثني على حربه ضد  128
لمشير هوم   د الفتاح ي شمعون  يريز  الرئيس المصري الجديد اسرائيلالناصر : ه ن  الرئيس اإل

"، في وقت هفادت فيه رها السيسي  ل  ما يقوع  ه من ج ود  سكرية لمحار ة ما يسم  "اإل
ية إسرائيلية  انتشار قو  الجي  المصري لمنع إت   هي هجمات ضد ههداف إسرائيلمصادر همنية 

و رئيس الكنيست  عد انتصا  صلف له ه وقام  يريز، الذي ين ي م اع منص ه قري اي  في تا ا.
ريئوفين ريفلين، في مقا لة متلفز  مع قنا  فرنسية ه ادت وسائم اإل  ع الع رية نشر مقتتفات من ا، 

 ".رها إن الرئيس المصري الجديد   د الفتاح السيسي يتصذ مواقف حازمة ضد "اإل
 13/6/2014قدس برس، 

 

رة المصرية لوقف إطالق النار . المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر يصادق على المباد129
 في غزة

ي وديت  ودي : صاد  المجلس الوزاري المصغر للشزون السياسية واألمنية ص اح اليوع  ل  
 ار مع حماس والفصائم الفلستينية األصر  في أز .الم ادر  المصرية لوقف إت   الن

وقد هيد الم ادر  رئيس الوزراص  نيامين نتانياهو وصمسة من ه ضاص المجلس ا صرين فيما 
  ارض ا وزير الصارجية هفيغدور لي رمان ووزير االقتصاد نفتالي  ينت.

   النار من قتا  وجاص في قرار المجلس المصغر هن جي  الدفا  سيرد  قو  إذا استمر إت
وره  مصدر سياسي هن قرار المجلس المصغر يمنح إسرائيم الشر ية الدولية الواسعة لمواصلة  .أز 

 مليت ا العسكرية في قتا  أز  إذا قررت حماس رف  رف  الم ادر  المصرية. ويشار إل  هن 
ص احاي  موج  الم ادر   جميع  مليات إت   النار  ين الترفْين كانت ستنت ي ا ت اراي من التاسعة

 المصرية.
ورح  رئيس المعارضة يتسحا  هرتصوغ  قرار المجلس الوزاري المصغر إال هنه هكد هن الحم 
الوحيد الذي يحفظ همن إسرائيم يتم م  تسوية سياسية  عيد  المد . وحذر هرتصوغ الحكومة من هن 
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  تصعيد األوضا  مجدداي  عد  جزها  ن ترجمة وقف إت   النار إل  تغيير سياسي سيزدي إل
 .فتر 

 15/7/2014موقع صوت إسرائيل والتلفزيون اإلسرائيلي، 
 

 . معارضة داخل الئتالف الحكومي اإلسرائيلي للمبادرة المصرية: الحرب لم تحقق شيئاا 130
: وجه مسزولون في االئت ف الحكومي اإلسرائيلي وقيادات من اليمين انتقادات شديد  48 ر  

للم ادر  المصرية لوقف إت   النار ود وا المجلس الوزاري المصغر للشزون األمنية إل  رفض ا، 
  لع تحق  شيئا ووقف ا في وانتقدوا رئيس الحكومة  نيامين نتنياهو الذي ه لن ق ول ا، وقالوا إن الحر 

 .هذ  الظروف يعت ر صفعة للسكان
وقام مقر ون من وزير االقتصاد نفتالي  ينيت، إنه سيصوت ضد الم ادر  المصرية، فيما توقع 

  .معلقون إسرائيليون هن يتصذ وزير الصارجية هفيغدور لي رمان، موقفا مشا  ا
 م ا ة صفعة لإلسرائيليين صاصة لسكان  وا ت ر نائ  وزير األمن داني دانون، هن االتفا 

الجنو ، وقام إنه صت  ال يمكن تجميله. وقام دانون: إذا كانت النتيجة العود  لتفاهمات حر   اع 
 ."وهننا لع نحق  شيئا -، هذا يعني هن سكان إسرائيم  انوا    ا2012

إنجازات حقيقية، تزدي وهضاف هن "قرار وقف إت   النار ين غي هن يتصذ  عد هن تحق  إسرائيم 
 ."إل  منع حماس و اقي المقاومة من إت   صواريخ  ل  إسرائيم

كما ا تر  قام وزير المواص ت، يسرائيم كاتس  ل  م ادر  وقف إت   النار، وقام: "في 
الظروف التي توفرت كان يمكن تحقي  إنجازات هك ر  ك ير. لع يزم ت ديد الصواريخ، ولع يتع 

ياد  حماس". وهضاف: "لو كنا منتصرين لوقف العالع مصفقا. إن انت اص هذ  الحر  القضاص  ل  ق
 ."  ذ  التريقة سيقود إل  ضغت دولي  ل  إسرائيم في الجان  السياسي

ود ت رئيسة لجنة الداصلية في الكنيست، ميري رييجيف، رئيس الحكومة إل  " دع الموافقة  ل  
حقي  حسع  سكري يضعف حماس  ن تري  القصف الجوي وقف إت   النار واستمرار الحر  لت

وال ري وال حري". وقالت إن "نافذ  الفرص لن تعود، ووقف إت   نار سيتيح لحماس استعاد  
 ".قوت ا

 15/7/2014، 48عرب 
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عالمية صهيونية: مبادرة مصر تخدمنا وتحرم حماس من اإلنجاز131  . نخب سياسية وا 
صالح النعامي: احتفت النص  السياسية واإل  مية الص يونية  الم ادر  التي ترحت ا  –أز  

سلتة االنق   في القاهر ، كمقترح لوقف إت   النار  ين "إسرائيم" والمقاومة الفلستينية في قتا  
 .أز 

شاد وزير المالية الص يوني يئير ل يد   نود الم ادر  المصرية معت راي هن ا تحرع حركة حماس فقد ه
 .من هية إنجازات حقيقية  ل  األر ، في حين ضمنت هال تقدع تم ه ي  هية تنازالت

وص م مقا لته مع قنا  التلفز  الص يونية العاشر  الليلة الماضية، هلمح ل يد إل  هن الجان  
قد  ر  الم ادر   عد التشاور مع الجان  الص يوني، منوهاي إل  هن المصريين يعملون  المصري

 ." شكم و ي  مع األمريكيين، الذين يحرصون  ل  " دع مفاج   حلفائ ع اإلسرائيليين
من ناحيته قام همنون ه راموفيت ، ك ير المعلقين في قنا  التلفز  الص يونية ال انية: "إن نظاع 

في القاهر  هك ر تترفاي في التعاتي مع حماس من إسرائيم"، مشيراي إل  هن األمر تعل  الجنراالت 
 . المصريين لما انت ت الحر  حت  تع القضاص  شكم م رع  ل  وجود حماس في القتا 

في سيا  متصم، د ت نص  سياسية ص يونية إل  توظيف كم من مصر والسلتة الفلستينية 
تجريد المقاومة الفلستينية في قتا  أز  من س ح ا، سيما الصواريخ. في مراكمة د ع دولي لفكر  

ي اإلسرائيلي همس اال نين النقا   ن هن وزير  الصارجية اإلسرائيلي األص ار وكشف موقع "وال " 
قليماي  تسيفي ليفني، المسزولة  ن إدار  المفاوضات مع السلتة الفلستينية، تقترح تحركاي دولياي وا 

إل  تجريد حماس ليس فقت من مصزون ا من الصواريخ،  م هيضاي ضمان  دع  شام ي يفضي
 .تمكين ا من إ اد   ناص مصزون ا من الوسائم القتالية في المستق م

وتستند م ادر  ليفني  ل  مشاركة كم من مصر والسلتة الفلستينية في تنفيذها، حيث هن ا 
هن تقوع مصر  إ اد  فتح مع ر رفح، حيث تقترح مقا م تجريد حماس من مصزوها من الصواريخ، 

 .تتال    ن تدير  األج ز  األمنية التا عة للسلتة الفلستينية
وحس  "وال "، فإن ليفني هتلعت قيادات في السلتة الفلستينية  ل  م ادرت ا، حيث هكدت هن 

 .مقترح ا سيفضي إل  تعزيز مكانة رئيس السلتة الفلستينية محمود   اس
ادر  ليفني  د ع من النص ة السياسية في تم ه ي . فقد ا ت ر داني هيالون، نائ  وقد حظيت م 

وزير الصارجية اإلسرائيلي السا   هن التحوالت الجيوسياسية في المنتقة وصعود الجنرام   د الفتاح 
 .السيسي للحكع في مصر تسا د  ل  إقنا  العالع  حيوية تجريد حماس من س ح ا
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وع في موقع "وال "، هوضح هيالون هن إسرائيم تستفيد ك يراي من موقف السيسي وفي مقام نشر  الي
من جما ة "اإلصوان المسلمين" التي تعت ر حماس جزصاي من ا، حيث يعت ر السيسي الجما ة "تنظيماي 

 .ياي ي دد استقرار مصر وهمن ا"،  ل  حد تع ير إرها 
لقانون الدولي. وا ت ر هيالون هن التحوالت التي وا ت ر هيالون هن ما تقوع  ه حماس يتناق  مع ا

 .يش دها العالع العر ي تم م فرصة ذه ية  النس ة إلسرائيم لتحقي  ههداف ا في أز 
 15/7/2014، 21موقع عربي 



 ملف معلومات 

122                           مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات         

 يةسرائيلموقف المؤسسة العسكرية اإلثانياا: 
 ي يخشى من هجمات على الحدود بسبب التوتر في مصرسرائيلالجيش اإل .1

ية صشيت ا من تصا د التوترات في األراضي المصرية إسرائيلالناصر : ه دت مصادر  سكرية 
ية في إسرائيلية" ضد ههداف إرها ها مجمو ات مسلحة وصفت ا  ل " شكم ينذر   جمات محتملة تنفذّ 

 ش ه جزير  سيناص.
ية قول ا إسرائيل(،  ن مصادر  سكرية 28/6ونقم موقع "وال " االستص اري الع ري الجمعة )

"نصش  محاولة مجمو ات من الج اد العالمي التي تنشت في سيناص تنفيذ هجمات ضد ههداف قر  
ية، مستغلة توتر األوضا  األمنية في مصر  ق  سرائيلة هو في الج  ة الداصلية اإلالحدود الجنو ي

 اإل  ن  ن تنظيع مظاهرات لمعارضي ومزيدي الرئيس المصري األس و  المق م"، وف  قول ا.
وفي السيا  ذاته، هشادت المصادر   داص الجي  والشرتة المصرية في ش ه جزير  سيناص، ال 

ل  ف  مليات الت ري  من و سّيما في مجام وق قتا  أز ، قائلةي "السياسات المصرية  ل  الحدود ا 
هص حت هك ر صرامة  ق   ملية صتف  دو سيناص س عة جنود مصريين الش ر الماضي، كما هن 
قياد  الجي  المصري في لواص رفح تقوع  صتوات همنية شديد  ضد السكان المحليين في تل  

 ص  ل  الحدود"، حس  المصادر.المنات  لفر  األمن وال دو 
 28/6/2013قدس برس، 

 

 : النقالب على الرئيس مرسي بدأ بالفعل ومصر مقبلة على حرب أهليةإليعازربن . 2
من حز  العمم، الذي يعت ر هحد  إليعازريامين  ن ي  نسرائيلالقدس: هكد  ضو الكنيست اإل

ه رز هصدقاص الرئيس المصري السا   حسني م ار ،   ن االنق    ل  الرئيس المصري محمد 
 الوراص.إل  مرسي  ده  الفعم وهن مصر مق لة  ل  حر  ههلية  ل  األرجح ولن يكون هنا   ود  

جان  المتظاهرين، وهع نفس المتظاهرين إل  هن " يان الجي  يزكد وقوفه  إليعازر ن  وهضاف
الذين انقل وا  ل  م ار  ينقل ون ا ن  ل  مرسي ألنه لع يفي  ع ود  وكانت هنا  فقت مصالح 

 المسلمين في مناص  م مة، في حين لع تتغير األوضا  في مصر". اإلصواناستفاد من ا 
  االأاني واالف ع والسياحة، المجتمع المصري  لماني ويعي   ل" يقوم: إليعازرومض   ن 

 الصلف".إل  سنة  400وفج   ي تي شصص يحاوم ا ادته 
ال يمكن "إسرائيم" ي تا عه موقع "راية"، هن سرائيلذا ة الجي  اإلوهردف  ن العيز في حديث إل

حداث مصر "فنحن لدينا حدود في سيناص مع مصر، وهنا  تعاون مع هان تقف  ل  معزم من 
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المصا رات المصرية  ل  ه ل  المستويات  ما فيه مصلحة الترفين، وسيناص الجي  المصري و 
 منتقة م مة صاصة من الناحية األمنية لل لدين ول ا  قل ا".

ا ن مرسي يمر  ما مر  ل  م ار  ليلة االنق  . هنا اتا ع " حدي ه  القوم: إليعازرواصتتع  ن 
ع يشتاقون لع د م ار . ال ش    ن م ار  يقوم اال  ع المصري وهسمع الك يرين ممن يقولون إن 
 ا ن من سجن تر  إن ن اية مرسي م م ن ايتي".

 2/7/2013ية، األخبار وكالة سما 
 

يين بالمنطقـة ويشـرح بالتفصـيل سـبب النقـالب علـى اإلسـالمكوخافي يحذر من تزايد تـأثير . 3
   مرسي

يين في اإلس محّذر رئيس هيئة االستص ارات العسكرية الص يونية هفيف كوصافي، من تزايد 
هن المنتقة إل  المنتقة لما في ذل  من ت  ير  ل  صريتة التحالفات في الشر  األوست، مشيراي 

الديني إل  حور راديكالي ومعتدم انتقلت من التعريف القومي مإل  التي تع تقسيم ا في الماضي 
ع النظر   "   ن ا شتلة أري ة أير مق ولة، ما يشكم صتر إسرائيم"إل   عد اصتفاص المحورين، ما ي عظِّ

 ية للحكع.اإلس م" مع وصوم التيارات إسرائيمداهع  ل  "
قة العر ية تص  في مصلحة هن انتشار الفوض  التي تش دها المنتإل  وهشار "كوصافي" 

هن التغيير في الشر  األوست ك ير و مي ، وله إل  " صاصة هن ا أير إس مية، الفتاي إسرائيم"
"، فال ز  الحالية لن تستقر، وستحتدع وستستمر إسرائيمانعكاسات هساسية  ل  الوضع األمني في "
 في ردود فعم مصتلفة ستصمع وجه المنتقة.

 http://www.youtube.com/watch?v=_vZO_KYMqKw رجما للعر ية:الفيديو  الع رية مت
 :الفيديو مد لجا  اإلنجليزية مترجما للعر ية

http://www.youtube.com/watch?v=R11veimvKTE 
 القناة العبرية العاشرة 

 2/7/2013، 2849التقرير المعلوماتي 
 

 "رائيلإسالجنرال آيالند: األحداث في مصر تعود إيجاباا على ". 4
ي السا  ، الجنرام في سرائيلزهير هندراوس: قام رئيس مجلس األمن القومي اإل - الناصر 

االحتيات، أيورا ،ي ند همس األر عاص، هن األحداث في كم من مصر وسورية ت  شر  الصير 
وحز  هللا،  إيرانفإذا تع سيتر  نظاع جديد  ل  سورية، فإنه سيقوع  محاس ة و معاق ة  "إسرائيم"،لل
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المسلمين، صشينا من  اإلصوانيين صشينا ق م سنة من حكع إسرائيلهما في مصر، فقام ،ي ند، إننا ك
صت إل   اإلصوان ية، وفي هذ  األياع وصم حكعاإلس مهْن يقوع النظاع الجديد  د ع حركة المقاومة 

هنه إذا تع انتصا  نظاع  لماني إل   اي كن شت  الصشية والقل  من ع، الفت، و التالي ي ماي  الن اية تقري
وديمقراتي في مصر، فإنه من أير المست عد ال تة هْن يقوع  تت يع الع قات كما يج  مع 

  ل  حد قوله.  "إسرائيم"،
لع قة مع الدولة الع رية، وتالما هن هذا الجي  وهضاف هن الجي  المصري هو الذي ي قيع ا

"إسرائيم" ية، فإنه سيعمم المستحيم من هجم منع تنفيذ هي ا تداص  ل  ألمريكيعتمد  ل  المعونات ا
من ش ه جزير  سيناص، كما هنه  غ  النظر  ن الشصص الذي سيتسلع منص  الرئاسة، فإنه 

ر، و التالي فإنه من المست عد المستعصية في مص في حم المشاكم الداصلية سيكون مشغوالي جداي 
 كما قام ،ي ند. "إسرائيم"،، إْن لع يكن مستحي ي، هْن ي وجه الجي  المصري تاقاته ضد اي جد

 4/7/2013القدس العربي، لندن، 
 

 : الجيش المصري لم يكن أمامه خيار آخر... مصر كانت تتجه لحرب أهليةإليعازربن . 5
ي ووزير الدفا  سرائيل،  ن د   ا، هن  ضو الكنيست اإل5/7/2013الدستور، عم ان، ذكرت 

مصر، ان الجي  المصري لع يكن امامه  يصرح تعليقا  ل  ما حدث ف إليعازرالسا    نيامين  ن 
تصريحات  في إليعازر. وقام  ن ". فمصر كانت في فوض  وتتجه صو  حر  ههليةصر.،صيار 

هذا همر أير متوقع. إن سقف التوقعات لجما ة "ية: سرائيلاإل "يديعوت هحرونوت"لصحيفة 
. "للغاية.. فقد توقعوا تحقي  إص حات في التعليع والمعيشة وال تالة مرتفعاي المسلمين كان  اإلصوان)

 انتقادات للرئيس المعزوم محمد مرسي. إليعازر. ووجه  ن "ف مرو  ولع يحدث شيصالموق"وهضاف 
قام، إلذا ة الجي   إليعازر، هن  ن (يو  ي ،ي)  ن، 5/7/2013الحياة، لندن، وهضافت 

ي، إن "مرسي انشغم ص م العاع األصير فقت  تعيين هنصار  في هركان الحكع". وهضاف إن سرائيلاإل
نوات ا إل  حين  ود  مصر لتستقر إل  ، وليس م ماي من سينتص ، وذل  ستمرست"ال ز  في مصر 

 الم نية  ل  هساس  لماني".
نما ل ذ   اإلصوانوره  هن إقالة مرسي "هي ضر ة موج ة، ليس فقت ضد  المسلمين في مصر، وا 

ن "رئيس  اماي  ل  ت سيس الحركة". وقام إ 85الحكع  عد إل  الحركة كل ا، والتي هملت  الصعود 
المحكمة العليا المصرية، الذي  ات الرئيس الفعلي لمصر،  دلي منصور، هو رجم النظاع القديع، 

جراص انتصا ات جديد ".إل  وه تقد هنه سيقود  سر ة   إلغاص الدستور وا 
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 أشكنازي: عزل الرئيس المصري محمد مرسي "هزة أرضية". 6
ي السا   أا ي هشكنازي،  زم الرئيس المصري سرائيل: وصف رئيس هركان الجي  اإلوكاالت

المسلمين" في ه قا  ذل ، فيما  اإلصوانمحمد مرسي  ل"ال ز  األرضية"، وحذر من رد فعم محتمم لل"
 ي إن "ما حدث هو ش ن مصري داصلي".إسرائيلقام وزير 
ية ص م تواجد   ل  تفاف التنقي   ن الغاز ق الة شواتئ إسرائيلهشكنازي لوسائم إ  ع وقام 
ان "ال ور  األصر  في مصر هي هز  هرضية، وما نرا  في العالع العر ي ليس هقم من هز  "إسرائيم" 
 هرضية".

  هن وهضاف هشكنازي هنه "في ما يتعل   ما سيحدث، فإنني هنصح  توصي الحذر، ألننا لع نر 
هذا سيحدث، وكذل  ألنه  رهيي في مصر ال يعرفون ما سيحدث". واست عد هشكنازي هن تكون هنا  

يين صرحوا إسرائيلجراص  زم مرسي، وذل  تعقي اي  ل  مسزولين "إسرائيم" انعكاسات فورية  ل  
ص م اليومين الماضيين   ن ع يتحس ون من هجمات منظمات ج ادية في سيناص ضد ههداف 

ية. وقام هشكنازي: "ه تقد هن الجي  المصري منشغم اليوع في همر ما يتعد  الوضع ائيلإسر 
المسلمين". وهضاف: "األمور  اإلصوانالداصلي في مصر"، لكنه حذر من رد فعم محتمم من جان  "

 ".المسلمون"، وي دو لي هنه ينتا  ع نو  من الصدمة ا ن اإلصوانلع تنتِه وهنصح  متا عة ما سيفعله "
 5/7/2013الجزيرة نت، الدوحة، 

 

 المسلمين في مصر وسيتم تفعيلها بالمرحلة القادمة لإلخوانديختر: حماس جبهة خلفية . 7
ية ،في ديصتر، من قو  سرائيللسا   في الحكومة اإلحذر وزير األمن الداصلي والج  ة الداصلية ا

المسلمين في مصر، سيتع تفعيل ا  شكم ك ير في  لإلصوانج  ة صلفية " وا ت رهاحماس العسكرية. 
ية سرائيل. وقام، ص م حديث مع اإلذا ة اإل"( المق لة ل نتقاع من اإلتاحة  مرسياإلصوانمعار  )

قتا  أز ، و لينا هن نتوقع إل  قوافم األسلحة والذصير  من سيناص  حت  ا ن كنا نش د"الع رية، إنه 
 "اإلصوان"، مضيفا هن "هن يعمم هذا الصت في األسا يع والش ور المق لة في االتجا  المعاكس

سيفّعلون الص يا النائمة والجناح العسكري  كم قوته،  الشراكة مع حماس، في األراضي المصرية. 
ي من تسلع الحكع في العقد اإلس م،  ندما تع منع التيار الجزائر ع في وسيتصرفون م م هترا 

هلف قتيم سقتوا في تل  المعار  التي لع تتوقف  شكم ن ائي حت   200الماضي، مذكرا   ن نحو 
 يومنا هذا.

 6/7/2013الشرق األوسط، لندن، 
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   يدلين: المعركة في مصر "لم تنتهِّ بعد". 8
ي سا  ، تجّدد موجة المظاهرات والمواج ات في مصر إسرائيلالناصر : توّقع مسزوم استص اري 

ية العسكرية "همان" سرائيل وتير   نيفة ص م الفتر  المق لة. وقام الرئيس السا   ل يئة االستص ارات اإل
المسلمين ال تتنازم  ن  اإلصوانتنتِه  عد؛ ال سّيما وهن حركة   اموس يدلين، "المعركة في مصر لع

يدلين في تصريحات نشرت ا اإلذا ة الع رية، اليوع الجمعة  وره مواقف ا  س ولة"، حس  رهيه. 
 (، هن هنا  احتمالية ك ير  الندال  مواج ات  نيفة في مصر مر  هصر ، وف  تقدير .7|5)

 5/7/2013قدس برس، 
 

 ية لم تتفاجأ مما حصل في مصرسرائيل: الستخبارات اإلأحرونوت يديعوت. 9
القدس المحتلة: ذكرت صحيفة "يديعوت هحرونوت" في  ددها الصادر  ص اح اليوع الجمعة، هن 

ية، لع تتفاج  من االنق   العسكري الذي قاع  ه الجي  المصري، يلسرائاالستص ارات العسكرية اإل
الرئيس محمد مرسي. ونقلت الصحيفة  ن تصريحات سا قة لرئيس   زمإل  والذي هد  

االستص ارات العسكرية "همان" هفيف كوصافي، قوله ق م نحو هر عة ش ور في مزتمر "هرتسليا" هن 
 "مصر ستواجه هز  جديد ".

مارس الماضي، في مزتمر  تصريح لكوصافي في الرا ع  شر من ،ذار/إل  يفة ولفتت الصح
دفة القياد  يلقي  لي ع إل  المسلمين في مصر  اإلصوانحقيقة انتقام ""هرتسليا"، جاص في ا هن 

ن هذ  المسزوليات ستترجع   هز   انية".إل  مسزوليات ك ير ، وا 
تونس هيضاي"، متا عاي إل  ست كله وقد تصم وهضاف هن "هذ  ال ز  سوف تز ر  ل  الشر  األو 

ستع ر  ن اإلح ات المتفاقع للشع  المصري من سلتة مرسي، هذ  ال ز   ال انية القوم إن " ال ور  
 دهت  س   وضع المواتن المصري، ف و ال يشعر  تحسن، ولع يرتفع المستو  االقتصادي في 

 http://www.youtube.com/watch?v=_vZO_KYMqKwالسنوات األصير ". 

 6/7/2013ية، األخبار وكالة سما 
 

 " تعول على الجيش المصري في التصدي لمسلحي سيناءإسرائيل". 10
تعتمد  ل  الجي  المصري  "إسرائيم"كرت الت قة السياسية ووسائم اإل  ع هن  (: ذ.ف.)ه

ي محمد مرسي. اإلس مية في سيناص وضمان استقرار ال  د  عد إزاحة اإلس مالحتواص المجمو ات 
في مصر اسح  ليفانون  ل  الدور اإليجا ي للجي . وقام إن  "إسرائيم"لوشدد سفير سا   ل

http://www.youtube.com/watch?v=_vZO_KYMqKw
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حيام كم ما يجري في سيناص، والجي  المصري هص ح  إسرائيمتعلع حساسية  السلتات المصرية"
 ."يةاإلس مفي التحر   حزع حيام العناصر  هك ريشعر  حرية 

 ين ال لدين تعزز في األياع  "التعاون األمني"هن  "يديعوت احرونوت"من ج ت ا، هكدت صحيفة 
ت العسكري المصري في سيناص يتع  التنسي  مع النشا"إن  "يسرائيلاإل" االحت مجي   األصير . وقام

من هجم التصدي للت ديدات األمنية في سيناص والتي تست دف  "يينسرائيلاإل"المسزولين األمنيين 
سرائيممصر و    ."في ،ن ا 

 6/7/2013الخليج، الشارقة، 
 

 مصرقطاع غزة ب ربطتي تمعاريف: الجيش المصري سيواصل عمليات إغالق األنفاق ال. 11
ية، هن الجي  المصري سيواصم  مليات سرائيلقدرت ج ات رفيعة في المنظومة األمنية اإل

لمصري  ين قتا  أز  ومصر، مع ر   ن تفازل ا الحذر من سيتر  الجي  ا الرا تةإأ   األنفا  
  ل  زماع األمور في مصر.

إن التنسي  األمني  ين " ونقلت صحيفة معاريف  ن مصادر رفيعة في المنظومة األمنية قول ا:
ية سيستمر حت  ما  عد نظاع الرئيس المعزوم محمد سرائيل، والمنظومة األمنية اإلالمصريالجي  

الحذر من سيتر  الجي  المصري مرسي". و  رت ج ات رفيعة في المنظومة األمنية  ن تفازل ا 
 ل  زماع األمور في مصر، وذل  في ه قا   زم الرئيس المصري  ن الحكع، وتعيين  دلي 

 لمصر. منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مزقتاي 
إن الجي  المصري يواصم تحكمه في زماع األمور في مصر، وهذا " وهضافت الج ات األمنية:

إسرائيم" "وذل   ناص  ل  منظومة الع قات الجيد   ين  "إسرائيم"،تفازم حذر في إل  األمر يزدي 
 والجي  المصري، والتي تحسنت  شكم ك ير ص م العاع الماضي".

 5/7/2013فلسطين أون لين، 
 

غالق أنفاق غزة تل أبيب. 12  تؤكد استمرار التنسيق األمني مع السيسي حول سيناء وا 
 وزير  والعسكري مع الجي  المصري، مم  ي  استمرار التنسي  األمني تم ه ي الناصر : هكدت 

الدفا    د الفتاح السيسي، الذي قاد االنق   العسكري  ل  الرئيس المصري محمد مرسي، ال 
 تعل   ش ه جزير  سيناص واألنفا   ين مصر وقتا  أز .سيما فيما ي

اون مع ي رفيع المستو  قوله إن التنسي  والتعإسرائيلونقلت اإلذا ة الع رية  ن مصدر  سكري 
هن يعمم الجي  المصري  حزع في ش ه جزير  سيناص "إل اد   اي الجي  المصري مستمر، مرجح
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ناصر الج ادية له"، حس  قول ا. كما هشار المصدر نصا ه، ال سيما في ظم تحدي العإل  ال دوص 
ي حوم األنفا  المنتشر   ل  توم الحدود سرائيلالتنسي   ين الجيشين المصري واإلإل  ذاته 

قتا  أز  ي عد ضر ة إل  المصرية مع قتا  أز ، وهوضح المصدر هن "إأ   األنفا  المزدية 
ار  ل  القتا  المتواصم منذ هك ر من ست مزلمة لحركة حماس"، ال سيما في ظم تشديد الحص

 سنوات.
ادر  سكرية مصرية وفي السيا  ذاته؛ نقلت وسائم إ  ع مقّر ة من السلتة الفلستينية  ن مص

ي إلدصام ،ليات  سكرية وجنود وتائرات سرائيليجري  ين الجان ين المصري واإل اي قول ا إن تنسيق
لوقت ذاته هن الجي  المصري ض ت س عة صنادي  ". وذكرت في ارها سيناص لمحار ة "اإلإل  

 احتوت  ل  قنا م وذصير  حية في فتحة نف   حي ال راهمة  رفح، دون هن تذكر المزيد حول ا.
 7/7/2013قدس برس، 

 

 ية نجحت في تصعيد التوترات الطائفية والمذهبية في مصرسرائيليدلين: المخابرات اإل. 13
صاص: ه لن الجنرام " اموس يدلين" رئيس ج از المصا رات العسكرية الص يوني  –المجد 

السا   )ج از همان( "  ن المصا رات الص يونية نجحت في اصترا  الدولة المصرية و ا ت في ا 
يد التوترات التائفية المذه ية واالجتما ية، يعجز هي نظاع ي تي  عد فساداي، ونجحت في تصع

 "م ار " في معالجة التدا يات المصتلفة واالنعكاسات المزلمة التي ستعاني ا مصر في المستق م."
إل  وقالت وسائم اإل  ع الص يونية إن  ود  الجي  للمش د السياسي ص ر سار للكيان، مشير  

 من  دع االستقرار في مصر هي دولة الكيان. هن المستفيد األوم
 7/7/2013المجد األمني، 

 

ي: الجيش واألجهزة األمنية ُيتـابعون عـن كثـب األحـداث الجاريـة فـي إسرائيلمسؤول أمني . 14
 مصر

ية الرسمية  اللغة الع رية،  ن مصدر همني في سرائيلزهير هندراوس: نقلت اإلذا ة اإل -الناصر  
قوله إن الجي  وهج ز  األمن في الدولة الع رية، يقومون  ن ك    متا عة التتورات  تم ه ي 

 الجارية في مصر، وتحديدا في ش ه جزير  سيناص،  ل  حد تع ير .
ائ ي إن التنسي  مع الجي  المصري وهج ز  األمن المصرية، ما زام وتا ع المسزوم  ينه ق

هن التحدي المتم م ا ن هماع الجي  المصري هو محار ة تنظيمات الج اد إل  مستمرا، مشيرا 
هن إل  هن التقديرات تشير إل   اي في األس و  األصير  سيناص، الفت العالمي، والتي زادت نشاتات ا
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 شكم حاسع الستعاد  النظاع وت  يت االستقرار في سيناص،  ل  حد  الجي  المصري سيتصرف
و حس  المسزوم  ينه، فإن ما حدث في مصر، هي  زم مرسي من الرئاسة، هو ضر ة  وصفه.

ية )حماس(، وقدر هْن تواصم حركة حماس الحفاظ  ل  ال دوص اإلس ممزلمة لحركة المقاومة 
 صدمةي لمصالح ا.

 8/7/2013القدس العربي، لندن، 
 

 "معاريف": أجهزة المخابرات تنظر للسيسي كعبقري وبطل شجاع ورجل وطني. 15

محمد محمود: قالت صحيفة "معاريف" الع رية إن الجنرام   د الفتاح السيسي الذي صلع الرئيس 
ي  ل  هنه   قري و تم، سرائيلحمد مرسي، دون استصداع تلقة نار واحد  ينظر إليه الجي  اإلم

ية قامت ق م ش ور  عمم  روفايم للسيسي، الرجم سرائيلتقرير ل ا همس إن المصا رات اإلي مضيفة ف
 الوتني، الشجا ، الذي يعرف كيف يتصذ القرارات. 

ي، وذل   ندما سرائيل ل  الجم ور اإل اي جديد اي ن اسمسع   د الفتاح السيسي، كاوهضافت هن اال
ية سرائيلللدفا ، لكن  النس ة لجزص من المنظومة األمنية اإل اي للجي  ووزير  نذ حوالي  اع قائداي  ين م

 ل ستص ارات العسكرية.  اي ت التي هجريت معه  ندما كان قائد س   االتصاال اي كان السيسي معروف
نما ن ت من هسفم، هن السيسي لإل  ولفتت  ع يتع إسقاته كالنيز   ل  منص  قياد  الجي ، وا 

للدفا   ل  يد  فقت، وتع تعيينه وزيراي  58سن الل ي من قوات س ح المشا ، حت  وصم لقمة ال رع ف
 اي كن فعلييين، لاإلس م دالي من  تم حر  هكتو ر الجنرام تنتاوي، كمتعاون مع ي اإلصوانالرئيس 

ي ه ج ا سرائيلهن وزار  الدفا  والجي  اإلإل  . ولفتت اي يصتلف  ن ذل  تمام تضح هن السيسيا
مواج ة مرسي، وتحت قياد  السيسي ي ص م الش ور األصير   قائد القوات المصرية الذي ال يتردد ف

توم العاع األصير، وهو "إسرائيم" و موافقة مرسي، هدار الجي  المصري منظومة تنسي  قوية مع 
  د م ار . وقالت الصحيفة "الحقائ  تتحدث ي لذي ا ت ر هفضم  ك ير حت  من نظير  فالتنسي  ا

قتا  أز  ه مر ج ود ي مرت منذ  ملية  مود سحا  ف يالش ور الس عة التي  ن نفس ا، فف
الجي  المصري  ن إيقاف  مليات ت ري  الصواريخ  عيد  المد  للقتا ، وص م تل  الفتر  لع 

ي، سرائيلههمية لغز ،  دالي من األصر  التي تع تدميرها  ل  يد س ح الجو اإلتدصم صواريخ ذات 
 ص م العملية العسكرية". 

هنه  الرأع من الفوض  التي ال تزام سائد  في سيناص، إال هن التنسي  الشديد تع إل  ولفتت 
د ا ة، من  30ش ر مايو ي  ل  إدصام الجي  المصري ف تم ه ي موافقة ي التع ير  نه هيضا ف

هجم العمليات في ش ه الجزير ، للمر  األول  منذ اتفاقية كام  دافيد للس ع مع القاهر ، و الفعم 
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، ففور صعود تم ه ي الحديث يدور  ن المر  األول  التي تنفذ في ا  مليات م م هذ ،  تنسي  مع 
ما إل  لمصريون لسح  ا واضتر ا "إسرائيم"،مرس  للرئاسة تع إدصام د ا ات لسيناص  دون مصادقة 

 وراص قنا  السويس  ضغت من الواليات المتحد  التي هددت  وقف المعونة.
وقالت "معاريف"، إن ال ور  المصرية األول  التي سقت في ا نظاع م ار  كانت مفاج   شديد  

تم ر  للدهشة، و ية وهج ز  االستص ارات الغر ية، إال هن ال ور  ال انية كانت هقم إ اسرائيلللمصا رات اإل
مت ال  ومعل   صيت رفيع ويوش   ل  االن يار، الفتة ي كانت لدي ا تقديرات ا   ن نظاع مرس ه ي 
 م تفاقمت، وكان متوقعيا هن ي هن المشاكم األساسية ل قتصاد المصري لع تحم في فتر  مرسإل  

اع الحاكع سيسقت  سر ة يعود الشع  وينتف . وهضافت، هنه  الرأع من ذل  لع يتوقع هحد هن النظ
فقد  ل"إسرائيم"،كنزيا لي هنه في  ع  النواح كان مرسإل  هكذا، و تل  التريقة الدراماتيكية، الفتة 

 فر   ل  حماس وسائر المنظمات في القتا  وقفيا إلت   النار. 
متحد  كانت والع قات الم اشر  مع الواليات ال"إسرائيم" هن الع قات أير الم اشر  مع إل  ولفتت 
قد  قي في السلتة لفتر  زمنية كافية لكان ي المسلمين مس لة تكتي ، ولو كان مرس لإلصوان النس ة 

قد تصلص من كم الجنراالت في النص ة العسكرية، وهسس ديكتاتورية مشا  ة لحماس في قتا  أز ، 
ويتل  تعديل ا، إن لع يكن  إن ،ج ي هو  اج ي، تم ه ي وكان سيشكم تحدييا هماع اتفاقية الس ع مع 

 إلغاصها.
 اإلصوانللحزن  ل  صلع نظاع  حقيقياي  اي ل"إسرائيم" س  هن  س   ذل  ال يوجد لإل  وهشارت 

 اإلصوانمزصريا هو من يصلف  تم ه ي وانه، والسزام الذي دار في هروقة الحكومة  هالمسلمين ق م 
د ش ور، وال يوجد تقييع شجا   ما يكفي  ل  ما ي دو  عي المسلمين في االنتصا ات التي ستجر 

ية ما زام سرائيلمصر معقد جديا، لدرجة هنه  النس ة لأل ين األمنية اإل يلتقديع إجا ة، فالوضع ف
 التوازن القادع أير واضح.

سيتلقون ضر ة قاسية إذا شاركوا في االنتصا ات المق لة، وليس  اإلصوانوقالت إن المزكد هو هن 
 ن السلتة  دون صرا  هو سف  دماص، وحت  تت ين الصور  فإن  سيتنازلون من الضروري هن ع

صلع الرئيس  دون هن يقوع الجي  فعليا  يية، ونجح فسرائيلالسيسي هو  تم و  قري في األ ين اإل
 اإلصوان انق  ، و دون استصداع النيران، وقاع   لور  ج  ة مصرية واسعة تقف من ورائه، ال تضع 

 المسلمين
 6/7/2013صريون، القاهرة، الم
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الوقـت فـي يعلون: األحداث بمصر وسورية ولبنان تاريخية يجب فهمها بعمق ولن تنتهـي . 16
 القريب

ي موشي يعلون قام، مساص همس ال   اص، سرائيلن اإلوزير األم هن، 10/7/2013، 48عرب ذكرت 
  ال قاص متيقظة."إسرائيم" إن  دع االستقرار في مصر يلزع 
، قام يعلون إن 1973 اما  ل  حر   40،  مناس ة مرور تم ه ي وفي مزتمر نظمته جامعة 

الوقت األحداث في مصر وسورية ول نان هي هحداث تاريصية يج  ف م ا  عم  ولن تنت ي في 
 القري .

وهضاف هنه في مصر يوجد  ور  و ور  مضاد ، وهن حالة  دع االستقرار التي ال يمكن معرفة 
 ن ايت ا تلزع الجي   التيقظ من الناحيتين االستص ارية والعم نية، وتلزع المستو  السياسي هيضا.

لف قتيم، وال ه 100و ن سورية، قام يعلون إن "هنا  حر ا ههلية سقت في ا حت  ا ن نحو 
ال تتدصم، وهن ما "إسرائيم" ل نان". واد   هن إل  ه رف كيف ستنت ي.. هذ  الحر    رت الحدود 

 يحصم هو حدث تاريصي ذو ههمية ك ير  لن ينت ي قري ا.
األمور  مصتلحات ه ي  إل  وفي حدي ه في الش ن الفلستيني قام يعلون "يج  هال ننظر 

نما الرمادي هي ضا". وهضاف هن هنا  ت ديدات وفرصا هيضا، وهنه ي مم هن تعرف وهسود فقت، وا 
هن ذل  ليس  الضرور  ح ، ويقترح "معرفة كيفية التعاي  إل  كيف تستغم ذل ، مشيرا "إسرائيم" 

في واقع فيه قضايا أير محلولة". وفي ن اية كلمته قام "يج  هن نعرف كيف نعي  مع التحديات 
ي الفلستيني الذي سيشغلنا سرائيلالقضايا ا ن،  ما في ذل  الصرا  اإل ا ت ار هننا ال تستتيع حم 

 لفتر  ليست قصير ".
  قة  انفجار  ئر  تم ه ي يعلون نف  هن يكون ل هن، 10/7/2013السفير، بيروت،  وهوردت

الحر  "هن إل  ول نان وال تتدصم في ا. وهشار  سوريةالع د وهكد هن ا تراق  تتورات األمور في 
ل نان  عد تدصم حز  هللا في ا وهن انفجار  ئر الع د وأير  من هحداث إل  انتقلت  سوريةهلية في األ

 ."العنف في ترا لس وصيدا يندر  في إتار الصرا   ين الشيعة والسنة
 ماد  مر، هن المعارضة السورية قالت يوع   ن، 9/7/2013 وكالة رويترز لألنباء، وهضافت

في تصريح يشير  سوريةية دمرت صواريخ روسية متقدمة مضاد  للسفن في ال   اص إن قوات هجن 
ي. وقالت المعارضة إن قو  االنفجارات ال ائلة تتجاوز قو  النيران لدي ا إسرائيلهجوع إل  فيما ي دو 

"إسرائيم" ي. ولع تزكد سرائيللكن ا تتناس  مع قو  النيران الصاصة  جي  حديث م م الجي  اإل
ي موشي يعلون للصحفيين ردا  ل  سزام  ن انفجارات سرائيلفيه. وقام وزير الدفا  اإلتورت ا هو تن
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ال ذقية "وضعنا صتوتا حمراص فيما يتعل   مصالحنا ون قي  لي ا. هجوع يقع هنا تفجير هنا  
في هي حادث في الشر  األوست فإنه يجري إلقاص المسزولية  لينا في معظم ا."  -وروايات مصتلفة 

لرويترز إنه من المعروف هن -رف  هن يذكر اسمه -ي ك ير سا   إسرائيلمسزوم همني وقام 
 المنتقة المعنية في ال ذقية تستصدع لتصزين صواريخ ياصونت.

 

 " كحرب أكتوبرإسرائيليعلون: لم يعد هناك احتمال لهجوم عربي ضد  ". 17
،  ن نظير مجلي، هن وزير الدفا  تم ه ي من ، 12/7/2013الشرق األوسط، لندن،  ذكرت

ي، موشيه يعلون، ه لن هن الشع ة اللوائية القتالية الصاصة، التي قرر جيشه إقامت ا سرائيلاإل
، ت تي في إتار الحرص 1967صصيصا لتنشر في هض ة الجوالن السورية، التي يحتل ا منذ  اع 

( األومفي حر  هكتو ر )تشرين "إسرائيم" ي  ل  منع تكرار مفاج   ال جوع العر ي  ل  سرائيلاإل
مليون دوالر ل ذ  الغاية يزكد هن التقليصات في الميزانية العسكرية في  60، مضيفا هن رصد 1973

 لن ت تي  ل  حسا  قوت ا الرد ية."إسرائيم" 
ول نان. وقد  سوريةكلع، همس، ص م قياع قواته  تدري ات  ل  م لث الحدود مع وكان يعلون يت

مليارات دوالر  7صتة التقليصات الك ير  في الميزانية العسكرية، التي ت لغ قيمت ا نحو إل  تتر  
ية. فنف  هن تكون هنا  سرائيلسنوات، والتي ه ارت مصاوف من المساس  قو  الرد  اإل 5 ل  مد  

مكشوفة ل جمات حر ية  ر ية ش ي ة  حر  هكتو ر. فقام إن هجوما ك ذا "إسرائيم" تجعم  مصاتر 
ية، إن سرائيلاإل "يديعوت هحرونوت"أير واقعي  تاتا. وفي المقا م، قالت مصادر  سكرية لصحيفة 

ي. واصتيار هذا الوقت  الذات للشرو  سرائيلصتة التقليصات ت حث منذ فتر  تويلة في الجي  اإل
الجيو  العر ية المشغولة في صرا ات ا الداصلية وص م السنتين المق لتين "ي تنفيذها، جاص ألن ف

 ."ومصر سوريةصصوصا في  "إسرائيم"،ل ل  األقم، لن تشكم هي ت ديد حر ي ل
ي  دهت فعلياي سرائيلحلمي موس ، هن قياد  الجي  اإل، عن 12/7/2013السفير، بيروت،  وهشارت

ية، فإن سرائيل، و حس  الصحف اإل"جي  صغير وذكي"الجي  والعود  لفكر   صتة تغيير  نية
الجي  ه لغ هفراد هحد األسرا  الجوية المقرر تقليص ا،  انت اص صدمت ع، وهو ما يش د  درجة ما 

  ل  استق لية الجي  في اإلتار العاع.
في مسائم التسلح من  ية هن الجي  في األصم يمارس استق ليتهإسرائيلوتزكد مصادر  سكرية 

التي  ده  تنفيذها ق م إقرارها  " وز"ص م ما  ات يعرف  الصتت متعدد  السنوات، و،صرها صتة 
 هيضاي في الحكومة.
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ي،   ر إجراص تقليصات حاد  في إتار سرائيلوفي كم حام، فإن صتة تغيير  نية الجي  اإل
شيكم، تعت ر األك ر واألهع في تاريخ هذا مليار  26التصلي في األ واع الصمسة المق لة  ن حوالي 

الجي . وكما نشر سا قاي، فإن الصتة تقضي  التصلي  ن حوالي    ة هسرا  تائرات و د  سفن 
حر ية وفرقة احتيات والعديد من الوحدات المدر ة. وتعترف األوسات العسكرية   ن التغيير نا ع في 

صات الموازنة، و اني ما تغير صريتة المصاتر األساس من تكيف مع  عدين م مين، هول ما تقلي
 التي تواج  ا الدولة الع رية.

وتقضي صتة التغيير، التي هقرت ا القياد  العليا للجي  والتي ستعر  األس و  المق م  ل  
المجلس الوزاري للمصادقة  لي ا،  تغيير  نية الجي  ص م السنوات ال  ث المق لة   ر تقليص 

قواته المدر ة وفي  ديد هسرا ه الجوية وسفنه الحر ية. ولكن ت ين مما نشر  حجمه، صصوصاي في
صمسة ،الف من هفراد قواته النظامية ويفك  فرقة إل  حت  ا ن هن الجي  سيتصل   ن    ة 

مداد.  احتيات ووحدات مدفعية وا 
-2013لعامين ضواأت الميزانية ل"ي الجنرام موشي يعلون همس هن سرائيلوه لن وزير الدفا  اإل

تج ر الجي   ل  اتصاذ صتوات م م المساس  التدري ات والنشات العم ني للقوات  2014
ولكن نقصد  دع المساس  تعاظع القو   ل  المد  األ عد   ر مجازفات  ل  "، مضيفاي "االحتياتية

 ."المد  القصير
ي وسائم قتالية هذ  الصتوات تتع  مسزولية واتزان، وهي تتضمن االست مار ف"وقام إن 

ومنظومات ستسا د الجي   ل  مواصلة الحفاظ  ل  فجو  تكنولوجية ك ير  إزاص الدوم والمنظمات 
، مشدداي  ل  هن ميدان الحر  المستق لي سيحسع فقت   ر التفو  التكنولوجي. وهضاف "المحيتة

عام والساي ر، من سنواصم االست مار في التسلح الدقي ، واالستص ارات، والتنصت، والدفا  الف"
منتل  الف ع   ن ميدان الحر  الراهن والمستق لي يصتلف تماماي  ن كم ما  رفنا  في الماضي. 

مواج ات ستحسع  واستة التفو  التكنولوجي للجي  إل  والمستق م المنظور يمكن هن يقودنا 
 ."ي، جواي و حراي و راي، و مرك ات هقمسرائيلاإل

 

  طائرة المصرية اخترقت أجواء غزة "عن طريق الخطأ"ي: السرائيلالجيش اإل. 18
ية إن التائر  المروحية التا عة للجي  المصري، التي إسرائيلالناصر : قالت مصادر  سكرية 
، همس 1948ي منتقة قري ة من حدود األراضي المحتلة  اع اصترقت هجواص جنو  قتا  أز ، ف

 الجمعة، "كان  ن تري  الصت " وسر ان ما تع تدار  األمر.
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في تصريحات نشرت ا وسائم اإل  ع الع رية هن "مروحية  سكرية مصرية  المصادروهضافت 
صم مسزولون حلقت فو  جنو  قتا  أز   دال من ش ه جزير  سيناص  ن تري  الصت ، و ندئذ ات

 في جي  الدفا   التيار الذي  اد ادراجه لمواصلة نشاته في ش ه الجزير "،  ل  حد تع يرها.
 13/7/2013قدس برس، 

 

ي يعزز تواجـده علـى الحـدود مـع مصـر بعـد اشـتباكات سرائيل: الجيش اإلأحرونوت يديعوت. 19
 مسلحة

ي قد  زز تواجد  في منتقة الحدود مع مصر  عد سرائيلاألناضوم: كان الجي  اإل –القدس 
اشت اكات مساص اليوع  ين صلية مسلحة و ناصر من الجي  المصري، حس ما ذكرت صحيفة 

ي إمكانية هن الصلية المسلحة كانت سرائيلية. ولع يست عد الجي  اإلسرائيليديعوت هحرونوت اإل
 ية،  حس  "يديعوت هحرونوت".إسرائيلتحاوم م اجمة ههداف 

، قام ش ود  يان مصريون في سيناص وفلستينيون في قتا  أز  إن ع سمعوا السيا وفي ذات 
)تغ(، شر  مع ر كرع ه و سالع هقص  جنو ي قتا   18:30هصوات اشت اكات مسلحة  نيفة السا ة 

ي كان هحد هتراف هذ  االشت اكات، سرائيلوهضاف الش ود هن الجي  اإل أز   ل  الحدود.
ي يتلقون النار تجا  هدف داصم األراضي سرائيلموضحين هن ع شاهدوا جنود من الجي  اإل

 ية.سرائيلالمصرية. ولع يتسن الحصوم  ل  تعقي  من السلتات المصرية واإل
 15/7/2013الحياة، لندن، 

 

 " توافق على تعزيز القوات المصرية في سيناء بكتيبتين جديدتينإسرائيل". 20
وافقت  ل  "إسرائيم" ، همس، هن تم ه ي نظير مجلي: هكدت مصادر همنية في  - تم ه ي 

لد ع القوات األمنية التي تحاوم "ي مشا  إضافيتين، في ش ه جزير  سيناص: تل  مصري  نشر كتي ت
،  ل  هن يكون نشات هاتين الكتي تين مزقتا.. وذل  في "رها اإل لقو مكافحة نشاتات مسلحة 

 ية متكرر ، وتك يفا همنيا مصريا.إرها وقت تش د فيه ش ه الجزير  هجمات 
ستسا د مصر  ل  توفير "إسرائيم" يامين نتنياهو، إن وقام مصدر في ديوان رئيس الوزراص،  ن

كم استقرار في مصر يصدع مصلحة الس ع "االستقرار وا  اد  سيترت ا  ل  ش ه جزير  سيناص، ألن 
ي، إن نشات القوات المسلحة سرائيل. وقام موشيه يعلون، وزير الدفا  اإل"واألمن لكم شعو  المنتقة

إال هن "ية. ولكنه هضاف: سرائيلفر  ال دوص  ل  الحدود اإلالمصرية في سيناص م ع للغاية  
. وتراف  هذا التصريح مع هن اص نشرت "قوات ا المسلحة في حماية حدودهاإل  تستند فقت "إسرائيم" 
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ية هيضا تتحر   ل  الجان  ا صر من الحدود مع سيناص، سرائيلتفيد   ن القوات اإل تم ه ي في 
المحاذي  12يد من تلعات المروحيات والتائرات    تيار وتغل  شار  فتك ف قوات ا وتعززها وتز 

ي يتصرف كما لو هنه سرائيليين. وقالت هذ  األن اص إن الجي  اإلسرائيلللحدود في وجه المواتنين اإل
مصر، تحس ا لتنفيذ  مليات تفجير ضصمة انتقاما من  معفي حالة توارئ واستنفار  ل  الحدود 

 د التنظيمات المسلحة في سيناص.الحملة المصرية ض
 17/7/2013الشرق األوسط، لندن، 

 

 سيناءإلى يعلون يوافق على منح مصر الضوء األخضر إلرسال تعزيزات عسكرية . 21
منحت الضوص االصضر "إسرائيم" ي موشيه يعلون هن سرائيل  اإله لن وزير الدفا : شريف شفي 

ية إن مصر سرائيلوقام لإلذا ة العامة اإل. رها لمصر لنشر تعزيزات في صحراص سيناص لمحار ة اإل
تعزيزات اضافية مصرية من هجم محار ة   إدصامقدمت لنا  د  تل ات في األياع األصير  للسماح 

وتتع استشارتنا  اإلضافة إلي  رها ا هن هذ  القوات تشار  في مكافحة اإلهنه تالم مزكدا، رها اإل
 رها  دع تقوي  معاهد  الس ع  ين ال لدين فنحن موافقون  ل  تل  ع من هجم مكافحة تحدي اإل

 يين سيعود الوضع الي ما كان  ليه. رها في سيناص. وشدد يعلون  ل  هنه  ند هزيمة اإل
 19/7/2013األهرام، القاهرة، 

 

يــالت بالتنســيق مــع إســرائيل: "أحرونــوت يــديعوت. 22 ــاا علــى حــدود مصــر وا  " ُتقــيم جــداراا مائي
  القاهرة

الع رية النقا   ن هن جي   "ونوتيديعوت هحر "صحيفة  هندراوس: كشفتزهير  -الناصر  
االحت م يعتزع  ناص جدار مائي  ين مدينة إي ت وتا ا، استكماال للجدار العازم  ل  الحدود 

ي سيقوع   ناص الجدار المائي  داية سرائيلية ل المصرية. وهضافت الصحيفة هن الجي  اإلسرائيلاإل
ضحة هن الس   الرئيسي لل ناص هو تدهور السلتات المصرية، مو  معالعاع المق م،  تنسي  كامم 

 األوضا  األمنية في ش ه جزير  سيناص.
 19/7/2013القدس العربي، لندن، 

 

 " تعزز دفاعاتها الصاروخية قرب حدودها الجنوبية مع مصرإسرائيل". 23
ي موشيه يعلون سرائيل،  ن د   ا، هن وزير الدفا  اإل24/7/2013القدس العربي، لندن، ذكرت 

 في سيناص. رها ال   اص  ن امله في هن ينجح الجي  المصري في مواج ة اإل ه ر 
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ية رها وقام يعلون ان الجي  المصري  زز قواته ويقوع  نشات مك ف ومستمر ضد العناصر اإل
 ية.سرائيل حس  االذا ة اإل ،هجومية مستعينا  مروحيات
سيناص  موج  الملح  العسكري إل  سمحت  دصوم التعزيزات المصرية "إسرائيم" وهضاف ان 

مزكدا هن هذ  القوات ستعود  عد إتماع  ،لمعاهد  الس ع الذي يلزع الحصوم  ل  موافقت ا  ل  ذل 
 م مت ا.

ستستكمم في  إلي تفي المنتقة المحاذية  هن  ملية  ناص السيا  الحدوديإل  وهشار يعلون 
أضون    ة هش ر. وهدل  وزير الدفا    ذ  التصريحات ص م جولة قاع   ا اليوع في موقع  تارية 

 الق ة الحديدية المنصو ة قر  إي ت. 
 ززت "إسرائيم" ،  ن رويترز، هن يعلون قام همس، إن 24/7/2013السفير، بيروت، وهضافت 
اروصية قر  حدودها الجنو ية مع مصر، للتصدي ألي هجمات قد يشن ا إس ميون دفا ات ا الص

نحن نسمع كم يوع هن اص  ن "متشددون من الذين يقاتلون قوات األمن في سيناص. وهضاف يعلون 
 . "وقو  هجمات هنا ، ونصش  هن توجه ال ناد  إلينا. وقد  ززنا فعلياي انتشارنا  ل  الحدود

يمكننا هن نر  نشاتاي هك ر فا لية للجي  المصري وقوات األمن "ي سرائيل  اإلوهوضح وزير الدفا
. وقام مسزوم "هنا  في األش ر األصير  و صفة صاصة في األسا يع األصير ،  عد التغيير في الحكع

تتوقع  ع  المشاكم مع ضغت قوات األمن المصرية  ل  المتشددين. وهضاف "إسرائيم" ،صر إن 
قف في األياع األصير  هو هنه في ظم الحملة المصرية في سيناص ستحاوم العناصر تقديرنا للمو "

 ."ية هنا  إظ ار قدرت ا  ل  ال قاص والتحدي  قصفنارها اإل
 

ية: النقــالب علـــى مرســي يصــفي القـــوة الناعمــة لحكـــم ســـرائيلالســتخبارات العســكرية اإل. 24
 ييناإلسالم

ية "  ش ن صلفيات سرائيلم ع والفت ما جاص في التقرير الصادر  ن االستص ارات العسكرية اإل
ي من  زم مرسي. ويف ع من مضمون التقرير الذي ه د  ما يعرف  ل " لواص سرائيلالموقف اإل

الستص ارات العسكرية وقدع أل ضاص لجنة الصارجية واألمن التا عة للكنيست، وكشفت األ حاث" في ا
االنق   ال يرجع  إلنجاحي سرائيلي اليوع ال   اص، إن الحماس اإلسرائيلمحتوا  إذا ة الجي  اإل

المسلمين،  م إلن االنق   يزذن  القضاص  ل  ما  اإلصواني من التصلص من حكع سرائيلللرضا اإل
صفه التقرير  ل "القو  النا مة" التي كان يمكن هن يراكم ا نجاح هوم تجر ة ديموقراتية في مصر، و 

يين. وقد شدد التقرير  ل  إن نجاح االنق   وتسليع الشع  المصري  نتائجه اإلس متحت حكع 
شدد التقرير " مار  السل ية ". وقد "إسرائيم" نه سيسمح  محاصر  الر يع العر ي وتجني  م ع جداي أل
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الغر   ضرور  إن يشعر الرهي العاع المصري  ما هسما  "العوائد  إلقنا "إسرائيم"  ل  ضرور  تجند 
اإليجا ية" لعزم مرسي وتعزيز صدقية تحالف العسكر مع اللي راليين   ر توجيه مسا دات مالية 

نتظر صدور هذا ضصمة لمصر، تحديداي في الوقت الحالي. وكما هو معلوع، فإن نتنياهو لع ي
التقرير، وهو يعكف حالياي  التعاون مع السيناتور الجم وري راند  وم  ل  الدفع نحو ت ني الغر  
لصتة" مارشام "جديد  لد ع االقتصاد المصري  غية انجاح االنق   وضمان نجاحه في تحقي  ههع 

 الع العر ي.والمتم لة في وهد  ملية التحوم الديموقراتي في الع "إسرائيم"،رهانات 
 23/7/2013موقع صالح النعامي، 

 

 إضعاف الجيش المصريهي ن: أهم نتيجة لالنقالب على مرسي يوإسرائيلجنرالت . 25
ي  ل  دور االنق   سرائيلالرهان اإلحقائ  صتير ، يكشف ا جنراالت ص اينة، وتعكس حجع 

الذي قاد  السيسي في إضعاف الجي  المصري وألمد تويم. ففي  رنامج الحواري، الذي قدمه اليوع 
ي، والذي استضاف فيه الجنرام المتقا د رزفين  يدهتسور، سرائيلرازي  ركائي في إذا ة الجي  اإل
ورئيس هيئة هركان الجي  األس   دان حالوتس، ي سا قاي، سرائيلرئيس هيئة هركان س ح الجو اإل

و اموس جل و ، رئيس لواص األ حاث في شع ة االستص ارات العسكرية سا قاي، حيث هجمع ال   ة 
سقات حكع   اإلصوان ل  إن ههع صتو  نجمت  ن االنق   الذي قاد  السيسي ليس  زم مرسي وا 

هضعافه،  ل  ا ت ار إن هذا إل  زدي إال المسلمين،  م اندفا  الجي  المصري نحو مسار لن ي
مع العلع إن ع هكدوا إن الجي  المصري هو  ل"إسرائيم"،ية  ليا لاستراتيجالتتور يم م مصلحة 
تحس  له حسا  ك ير. وهذا  ع  ما ورد  ل  لسان ال ال ة   ذا "إسرائيم" الجي  الذي الزالت 

 الش ن:
ان تتوقع حدوث هذ  النتيجة، ل"إسرائيم" ة لع يكن لرزفين  يدهتسور: حت  في هك ر األح ع وردي

فاندفا  الجي  المصري نحو السياسة  ل  هذا النحو أير المس و  يعني  دع إحداث هي تغيير 
و ين العر  في المستق م ولفتر  تويلة،  ل  ا ت ار إن ،صر ما   يننا ل  موازين القو  القائع 

و تعزيز قوته العسكرية، حيث سيكون جم تركيزهع  ل  ه مسيعني قاد  الجي  المصري في المستق 
 تحسين قدرت ع  ل  اإلمسا   زماع األمور في ال  د.

 اموس جل و : يتوج   ل  الواليات المتحد  توظيف ت  يرها القو   ل  قاد  الجي  المصري 
هردوأان،  حيث واقنا  ع  مواصلة القياع  نفس الدور الذي كان يقوع  ه العسكر في تركيا ق م قدوع 

يضمن الجي   دع صعود الج ات المتترفة للحكع في القاهر . وير  جل و  إن هذ  مصلحة 
 ية.همريكية و إسرائيل
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دان حالوتس: رأع سعادتنا  إسقات مرسي، إال إن ههع ما تع حت  ا ن هو تحييد الجي  
ضعافالمصري   في المستق م.قوته   ر شغله في الواقع السياسي الداصلي لسنين تويلة  وا 

 24/7/2013موقع صالح النعامي، 
 

 " تنشر فرق تجسس وجمع معلومات على الحدود مع مصرإسرائيلجيروزاليم بوست: ". 26
ع القليلة الماضية فر  تجسس وجمع معلومات : نشرت دولة الكيان ص م األسا يصاص -المجد

نشر  دد من قوات النص ة في الجي  إل  استص اراتية كاملة  ل  الحدود مع مصر،  اإلضافة 
داصم الكيان. وي تي هذا الد ع الص يوني  ل  إل  الص يوني لمنع تسلم او هجوع من سيناص 

يشن ا الجي  المصري حاليا في الحدود مع مصر إ ر انت    ملية " اصفة الصحراص" التي 
من هجوع مقاتلين  ل  مواقع ص يونية  ل  أرار ما  الص يونيةسيناص والتي ه ارت المصاوف 

يجري في سيناص، وهو ما جعل ا تعلن حالة االستنفار  ل  الحدود، وتنشر فر  تجسس و مليات 
 صاصة لت مين ا.

سياريت ريمون" وهي من وحدات النص ة في ليع  وست" فقد تع نشر وحد  "اووفقاي لصحيفة "جيروز 
القوات الصاصة الص يونية، وهدف ا إحكاع السيتر   ل  الحدود مع سيناص ومنع تسلم هية مقاتلين 

جمع المزيد من المعلومات حوم سير العمليات في سيناص ومد  نجاح الجي  إل   اإلضافة 
 المصري في السيتر   ل  األوضا .

ه لنت من ق م  ن نشر ا نتين من  تاريات صواريخ  اتريوت "الق ة وكانت دولة الكيان قد 
"  ل  الحدود مصر لمنع  مليات إت   الصواريخ  ل   لدات جنو  دولة الكيان،  عد الحديدية

 إت    د  صواريخ  ق  اإلتاحة  الرئيس المعزوم محمد مرسي.
 31/7/2013المجد المني، 

 

 " ألهداف بسيناءإسرائيلعلى مهاجمة " اإلعالم العبري: السيسي وافق. 27
قالت القنا  الع رية األول ، في تقرير ل ا، اليوع،  ق  القصف الصاروصي الذي نفذته تائر  

مصري   د الفتاح السيسي سمح  ال جوع، ية  ل  سيناص، إن وزير الدفا  الإسرائيلاستت   
جان ه في األزمة السياسية إل  ا للوقوف ألمريكموضحةي هن ذل  جاص إلقنا  المنظمات الي ودية في 

وقالت القنا  إن قياد  الجي  المصري هي التي قامت  تحويم معلومات  التي تعصف  ال  د.
 مكنت ا من تنفيذ ال جوع. "إسرائيم"لل
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ية قد هتلقت صاروصاي  ل  هدف شمام سيناص هسفر  ن مقتم هر عة إسرائيلوكانت تائر  
صا ة ،صرين.  مصريين وا 

ية، نقلت  ن مصادر همنية، رفضت اإلفصاح  ن هويت ا، ألمريكلكن وكالة "األسوشيتد رس" ا
 اإلضافة لقياع  5ية دون تيار قصفت موقعيا لل"ج اديين"، هسفر  ن مقتم إسرائيلقول ا إن تائر  

 التائر   تدمير قا د  إت   صواريخ صاصة  ل" ناصر إس مية مسلحة" في رفح،  ل  حد قول ا.
ية سمعوا هصوات دوي سرائيلوهفادت الوكالة هن سكان المنتقة المحاذية للحدود المصرية اإل

انفجارات، كما نقلت  ن مسزولين، لع تذكر هسماصهع، هن ال جوع ي تي في إتار التنسي  مع 
 ت المصرية.السلتا

 10/8/2013 فلسطين أون لين،
 

 ةأفغانستان جديدإلى ي: سيناء تحولت إسرائيلأمني  مسؤول .28
ية ئيلسراي مساص همس ال   اص، هن المنظومة األمنية اإلإسرائيلهمني  مسزوم  كا هون الين: قام

تشعر  القل  ال الغ إزاص تدهور الوضع األمني في ش ه جزير  سيناص، موضحاي هن سيناص تحولت في 
ي:" سرائيلاإل مسزوموهضاف ال " قعة تحوي جما ات ج ادية تش ه هفغانستان".إل  الفتر  الماضية 

ية  ندما سقت ضإن الت ديد ضد إي ت يزداد يوماي  عد يوع، و دا ذل  واضحاي ص م األياع الما
 "  ل  حد قوله.رها القضاص  ل  "اإلإل  "، مزكداي هن الجي  المصري يسع  صاروخ  ل  المدينة

حد ك ير الوضع الذي كان قائماي في إل  وتا ع  القوم:" إن الواقع الجديد في سيناص يشا ه 
تنفيذ  مليات إل  هفغانستان، ففي سيناص العديد من الجما ات الج ادية التي تمل  الس ع، وت دف 

ي هن جما ة  يت المقدس في سيناص ليست هي من هتلقت سرائيلاإل مسزومو ين ال ".إسرائيمضد 
 الصاروخ  ل  مدينة إي ت. 

 14/8/2013عكا اون لين، 
 

 " توافق على إدخال عشر كتائب مصرية لسيناءإسرائيلية: "سرائيلالقناة الثانية اإل. 29
ه تت موافقت ا  ل  ادصام "إسرائيم" ية الليلة ان سرائيل: هفادت القنا  ال انية اإلالقدس المحتلة

ية سرائيلش ه جزير  سيناص مما يزيد  ما تنص  ليه معاهد  الس ع اإلإل   شر كتائ  مصرية 
ية ان إسرائيللمصرية. وتتضمن هذ  القوات وحدات كوماندوس ومشا . ورجحت مصادر  سكرية ا

 ية في المنتقة الجنو ية.إسرائيلية الست داف مصالح اإلس متتواصم محاوالت التنظيمات 
 14/8/2013ية، األخبار وكالة سما 



 ملف معلومات 

140                           مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات         

 ة مشاة مصرية لسيناء" تصادق على إدخال أربع مروحيات وكتيبإسرائيلالقناة العاشرة: ". 30
ية سمحت للجي  سرائيلية هن السلتات اإلسرائيل كا هون الين: ذكر موقع القنا  العاشر  اإل
كتي ة جديد  للمشا  في ش ه إل  "ه اتشي"،  اإلضافة  المصري  إدصام هر ع تائرات  سكرية من نو 

 جندي مصري. 25جزير  سيناص، وذل   عد ال جوع المسلح الذي راح ضحيته 
ية تشعر  قل   الغ جراص تزايد العمليات المسلحة ضد الجي  سرائيلوهوضح الموقع هن القياد  اإل

في الفتر  الماضية، األمر الذي دفع ع  "إسرائيم"المصري في سيناص، فض ي  ن تزايد العمليات ضد 
جندياي مصرياي قتلوا  25 إنللسماح  إدصام القوات الجديد . وكانت وزار  الداصلية المصرية قد قالت 

ص م هجوع مسلح  ل  حافلة كانت تقل ع في ش ه جزير  سيناص، وات مت الداصلية  ناصر ج ادية 
 في سيناص  الوقوف صلف الحادث.

 20/8/2013، ون لينأعكا 
 

 هآرتس: الشاباك يشكل فرقة خاصة إلحباط إطالق صواريخ من سيناء. 31
ي، "الشا  "" شكم فرقة سرائيلهفادت صحيفة هآرتس، ص اح اليوع، هن ج از األمن العاع اإل

ح ات هية  مليات تصر  من سيناص، هو محاوالت صاصة م مت ا األ ساسية جمع المعلومات لمنع وا 
ي سرائيلمن ش ه جزير  سيناص. وقالت الصحيفة إن "الشا ا " اإل"إسرائيم" إت   صواريخ  اتجا  

جما ة ج ادية تنشت في ش ه جزير  سيناص، وترت ت  منظمات الج اد العالمية.  15رصد وجود 
ية رصدت وجود هر ع مجمو ا، تنشت هك ر من أيرها سرائيلهج ز  األمن اإل و حس  الصحيفة فإن

 المصرية.-يةسرائيلية  ل  امتداد الحدود اإلسرائيلفي مجام تنظيع  مليان ضد القوات اإل
و حس  هآرتس فإن المجمو ات األساسية هي: هنصار  يت المقدس، التي س   وهن هتلقت 

ة "مج س الشور  للمجاهدين في هكناف  يت المقدس، التي  د  صواريخ  اتجا  إي ت. ومجمو 
ية وهسفرت  ن مصر  سرائيلنفذت في حزيران الماضي  ملية  سكرية   ر اصترا  الحدود اإل

ي كان يعمم في  ناص السيا  الحدودي مع سيناص. والمجمو ة ال ال ة هي جما ة ال جر  إسرائيل
 16منتقة مع ر كيرع شالوع، والتي راح ضحيت ا  والتكفير وهي جما ة سلفية نفذت العملية في

التي نشتت في قتا  أز  وكانت  اإلس عشرتيا مصريا. هما الجما ة الرا عة واألصير  ف ي جي  
ي جلعاد شاليت. وكشفت الصحيفة هن هج ز  األمن سرائيلمسزولة  ن اصتتاف الجندي اإل

ل ا في الضفة الغر ية وتقوع  جمع معلومات  ما ي ت ذم ج ودا موازية لتل  التي  ذلت ا وت سرائيلاإل
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يحدث في سيناص،   ر استصداع مناتيد التصوير هيضا، ومن ص م الكاميرات المنصو ة  ل  
 امتداد الحدود مع سيناص.

 20/8/2013، 48عرب 
 

بســيناء ولــيس العكــس والمصــريون فهمــوا الوضــع  رهــاب"الشــاباك": غــزة باتــت مصــدر اإل . 32
 بسرعة

تقدير    ن قتا  أز   ات  "الشا ا "حلمي موس : نقلت صحيفة هآرتس  ن مسزوم في 
نحن ا تقدنا هن سيناص هي مصدر ". وهضاف: "سيناص وليس العكسإل  والقتام  رها مصدر اإل"
. "لشر  النس ة لغز ، وت ين هن االمور معاكسة تمامَا. لقد ف ع المصريون الوضع  سر ة هك ر مناا

، وتنقم هفرادها. "الج ادية"هن حماس في قتا  أز  تعرف  معسكرات تدري  الجما ات إل  وهشار 
 م صيرون في ا  دع العمم من قتا  أز  مقاواد   وجود تفاهمات  ين حماس و،م دأم  تع د األ

 سماح حماس ل ع  إجراص التدري ات.
 21/8/2013السفير، بيروت، 

 

 اإلخوان: مبارك رجل وطني.. والسيسي أنقذ مصر من إليعازربن . 33
يوع األر عاص إن الرئيس المصلو  حسني ال إليعازرقام وزير الدفا  الص يوني السا    نيامين  ن 

ن وزير الدفا  المصري الحالي الفري  هوم   د الفتاح السيسي "هنقذ  م ار  كان "رج  وتنيا"، وا 
 المسلمين". اإلصوانمصر من حكع 
هن "ما يحدث مع  ،في تصريحات نقلت ا صحيفة معاريف الص يونية ،إليعازروهضاف  ن 

 ه،  عد الذها   ه للمحكمة  شكم مذم، يعد مفارقة  جي ة". وتا ع هنم ار ، من صدور قرار  ت رئت
لع من الحكع  عد ات امه  الديكتاتورية العسكرية، و عد  اع جاصوا  "المفارقة هي هن حسني م ار  ص 

  ما هو هصتر من م ار ، ديكتاتورية إس مية هج رت الجي   ل  محار ت ا".
هن إل  ية صديقا مقر ا للرئيس المصلو  إسرائيلئم إ  ع ، والتي تعت ر  وساإليعازروهشار  ن 

"م ار  لع يكن مزيديا للكيان الص يوني  م كان مصريا وتنيا، كان قلقا  ل  شع ه وكان يزمن 
  الس ع حيث كان يقدر الكيان الص يوني، ويقدر ههميت ا كعامم استقرار في الشر  األوست".
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نه "ال يمكن تجاهم مساهمة م ار  الك ير  الستقرار هإل  ولفت الوزير الص يوني السا   
المنتقة، وهو أير معصوع من األصتاص، هو مصري يح  شع ه، وساهع مساهمة ك ير  الستقرار 

 الشر  االوست وللغر   شكم صاص".
 21/8/2013موقع رصد، القاهرة، 

 

 واصل التعاون األمنيي زار القاهرة بعد عزل مرسي للتأكد من تإسرائيلمعاريف: وفد أمني . 34
ي لمصر  عد االنق   إسرائيلية  ن زيار  وفد همني إسرائيلصالح النعامي: كشفت صحيفة -أز  

ية إتراص الجي  المصري إسرائيلكرية وا   مية العسكري، في حين واصلت هوسات سياسية و س
 ل"إسرائيم".لدرجة ا ت ار  جيشا م ما  النس ة ل

يا زار القاهر   ق   زم الجي  المصري إسرائيلفقد كشفت صحيفة معاريف هن وفدا همنيا 
الرئيس محمد مرسي، والتق  قياد  الجي  للت كد من تواصم التعاون األمني  ين الجان ين. وهضافت 
هن اللواص نادر العصار مسزوم العمليات في ج از المصا رات العامة المصرية هو الذي يتول  

من الجان  المصري. وا ت رت الصحيفة هن التعاون األمني  ين "إسرائيم"  ملية التنسي  مع 
 والجي  المصري "هص ح من العم  واالتسا "  شكم لع يس   له م يم."إسرائيم" 

ية قول ا إن التعاون األمني الذي ي ديه الجي  إسرائيلافم  سكرية ونقلت معاريف  ن مح
إل   شكم ك ير، منوهة "إسرائيم" المصري قد هس ع  الفعم في تحسين األوضا  األمنية في جنو  

 ومصر تحاوالن صف  مستو  االهتماع اإل  مي  التعاون األمني القائع."إسرائيم" إن 
ق م    ة هسا يع في شمام سيناص  واستة تائر  استت    وهكدت هن تصفية الصلية الج ادية

 ية.سرائيل دون تيار جاصت نتا  تنسي  كامم ومتواصم  ين الجي  المصري والمزسسة األمنية اإل
ي الجنرام موشيه سرائيلفي سيا  متصم، وصف النائ  السا   لرئيس هيئة هركان الجي  اإل

ية تقتضي ستراتيجمضيفا هن مصلحت ا اال ل"إسرائيم"،ك لينسكي الجي  المصري   نه حليف م ع ل
 تعزيز قدرته  ل  استعاد  االستقرار وال دوص في مصر.

ية العاشر  مساص الجمعة، سرائيلوص م مشاركته في  رنامج "األس و " الذي   ته قنا  التلفز  اإل
نقتة إل  تحوم سيناص م تع  عدع ل"إسرائيم" شدد ك لينسكي  ل  هن الجي  المصري  صفته حليفيا ل

  و   ل  إدرا  قياد  الجي  المصري ههمية الحفاظ  ل   "إسرائيم"،انت   لتنفيذ  مليات ضد 
 .ديفيداتفاقية كام  

ية وهورو ية ل نق   العسكري همريكوقلم ك لينسكي من ههمية االنتقادات التي توج  ا هتراف 
يين واألورو يين يدفعون "ضري ة ك مية" ألمريكا الذي هتاح  حكع الرئيس محمد مرسي، معت ريا هن
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ية واألورو ية تقتضي مواصلة العمم مع قياد  الجي  ألمريكفي هذا الش ن، وهن المصالح ا
 المصري.

ي هلون  نكاس إنه  ل  الرأع من تراجع دور مصر سرائيلمن ناحيته قام الد لوماسي اإل
قة مع قياد  الجي  إحد  ههع الضمانات للحفاظ  ل  اإلقليمي، فإن الواليات المتحد  تر  في الع 

 مصالح ا في المنتقة.
هن انسحا  الواليات المتحد  من هفغانستان والعرا   -ص م مشاركته في نفس ال رنامج-وهضاف 

يين هك ر حاجة للمسا دات ألمريكوتوج  ا لتركيز اهتمام ا  ل  منتقة جنو  شر  ،سيا جعم ا
 صري.التي يقدم ا الجي  الم

هن المسا دات المالية التي إل   -يةألمريكالذي  مم قنص ي في  دد من المدن ا-ونو   نكاس 
تقدم ا الواليات المتحد  للجي  المصري هك ر ههمية من المسا دات التي قد تقدم ا السعودية 

 لمصر.
كون س  يا ي هن  زم مرسي و مليات قتم المتظاهرين ال يمكن هن تسرائيلويضيف الد لوماسي اإل

 ية مع قياد  الجي  المصري.ستراتيجية للتضحية  ع قات ا االألمريكيدفع اإلدار  ا
ي ن" ه راهاع  ن  تسفي، الرئيس ألمريكفي سيا  متصم حث هستاذ الدراسات ا ية في جامعة " ارا 

شرو   ل  التوقف  ن متال ة وزير الدفا  المصري   د الفتاح السيسي  ال هو اماي  ارا  ألمريكا
 في  ملية ديمقراتية   ر إجراص انتصا ات  امة وتشكيم حكومة ائت ف وتني.

الصيار إل  اليوع" من هن هية د و  إل اد  مصر إسرائيم وحذر في مقام نشر  موقع صحيفة "
 الديمقراتي ستشكم مصدر قو  لمزيدي الرئيس المصري المعزوم محمد مرسي.

يناير، حيث  25ت  الذي هقدع  ليه  عيد اندال   ور  نفس الصإل   هو اماكما حذر من  ود  
 تال   تنحي الرئيس المصلو  حسني م ار .

التصلي  ن ما سما  وهع إمكانية صل  نظاع ديمقراتي في إل  ية ألمريكود ا  ن تسفي اإلدار  ا
مصر، مشددا  ل  ضرور  تركيز الواليات المتحد  ج دها من هجم " لور  شر  هوست جديد، هقم 

 راديكالية وهك ر والصي للغر ".
 24/8/2013الجزيرة نت، الدوحة، 

 

 ي على الحدود المصرية الفلسطينيةسرائيلمقتل مصري بنيران الجيش اإل. 35
(، مواتنيا مصرييا وهصا  ،صر 8|30ص الجمعة )ي، مساسرائيلأز  )فلستين(: قتم الجي  اإل

 .1948الفلستينية المتاصمة لألراضي الفلستينية المحتلة  اع - جراح ق الة الحدود المصرية 
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ية رصدت مساص الجمعة دصوم ا نين راك ْين دراجتين إسرائيلوقالت اإلذا ة الع رية إن قو  
واجد في ا  ل  الحدود المصرية الفلستينية من  ل  المدنيين الت ي حظرمنتقة إل  ر ا يتي الدفع 

ج ة سيناص، و ندها تع اإليعاز إلي ما  التوقف إال هن ما لع ينصا ا ف تل  الجنود النار  لي ما. 
 ورجحت االذا ة هن يكون اال نان ضالعْين في  ملية ت ري .

 31/8/2013قدس برس، 
 

ية والبريطانيـة والفرنسـية لمناقشـة سـرائيلإلاليوم السابع: اجتماع لألجهزة األمنية اصحيفة . 36
 أوضاع مصر

محمود   د الراضي:  لع "اليوع السا ع" من مصادر متلعة، هن اجتما ا    يا انعقد  قا ة 
ي ومم م  ن القوات ال ريتانية ووزار  الدفا  الفرنسية سرائيلالموساد اإل حضر  تم ه ي عة جام

 في مصر. يلرصد األوضا  األمنية والمش د السياس
و]ز مت[ المصادر هنه جاص في محضر االجتما  هن الوضع في مصر، هص ح مزسفا  عد 

 ع  األحزا  التي تتعاتف إل   وتحالف الجي  والشرتة والشع  معا  اإلضافة اإلصوانسقوت 
يتيح  الصتت، التي وضع ا الغر  لتقسيع مصر، كما هكد  الوضعمع ع، وهن استمرار هذا 
المسلمين، لع تحق  ص م األياع التي تلت ف  ا تصامي را عة  اإلصوانالحضور  ل  هن جما ة 

 العدوية  مدينة نصر والن ضة  الجيز  إال نجاحات ضعيفة.
مع القياد  السياسية في  اإلصوانر إن الحضور وهكد الحضور هنه توام معركة وقالت المصاد
 س ح تع ت ري ه إلي ع من لي يا،  ل   اإلصوانو ريتانيا وفرنسا في مد "إسرائيم" مصر، نجحت 

جان  صت الواج ة ال حرية "العلمين" إل   ني سويف، والمدن المحيتة   ا إل  التري  الصحراوي 
ائم النقم ال حري، كما نجحت هذ  األج ز  الغر ية في ت ري  هسلحة قادمة من وسإل  إضافة 

   ر سيناص. اإلصوانإل  "إسرائيم" 
تقليص دور  اإلصوانو]ز مت[ المصادر هن االجتما  قام إن األج ز  األمنية الغر ية تل ت من 

  الت كيد للجم ور واإلنقاص من شع يته لد  المصريين  ن تري يالفري  هوم   د الفتاح السيس
محاولة  ث الصوف إل    نه يحاوم تقليد جمام   د الناصر، حت  يعزف ال ع   نه،  اإلضافة 

صشية تعرض ع للمحاكمات الجنائية  ت ع  اإلصوانفي قلو  ض ات وقيادات الداصلية لعدع االحتكا   
وا  التدصم األجن ي في قتم المتظاهرين، ومحاولة إشعام الفتن التائفية لد  األق ات حت  يتال 

 مصر.
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ة  ن مسزول االتفا   ل   د  نقات ه رزها هن ت ق  العمليات المركزية امإل  وانت   االجتما  
 dekhliaمراق ة األوضا  في مصر  منتقة "هرتزليا"، وتستمر القا د  ال حرية ال ريتانية في 

المسلمين، وتك يف نقم  اإلصوانا  قايإل  ة  ن اإلشراف إليصام األسلحة  را و حرا مسزول  ق رص
تالة التفاو   ين القياد  السياسية  وتصزين امصر إل  األسلحة  في المدن، والمحافظات، وا 

حس  محضر  – سوريةإل  و دع التوصم لحم، وتمويم المعارضة حت  تتحوم مصر  اإلصوانو 
 االجتما .

دات الصف ال اني لجما ة وحس  ما هفادت المصادر فإن االجتما  هوص   الحفاظ  ل  قيا
المسلمين  عد سقوت الك ار، ومحاولة منع مقاضات ع قانونيا، وقياس قدر  القو  النظامية  اإلصوان

"الجي  والشرتة"  ل  االحتمام  ن تري  تصعيد متدر  والتوقف حام الت كد من إرادت ا  ل  الرد 
اقتصار إل  حت  لو هد  ذل   والحسع، والمحافظة  ل  مستو  العنف    تصعيد، و   تصفيف

 ل  مركزين هو    ة. و]ز مت[ المصادر هن االج ز  األمنية تال ت  واال تصاماتالتجمعات 
المسلمين  اإليحاص للقياد  السياسية هن الجما ة تتلق  د ع أر ي واستعمام هذا الم رر  اإلصوان

 انوية إلتالة النقا  وكس  إلتالة مد  التفاو  والمد  السياسي، وا تكار مواضيع ص فية 
 قضية قا لة للوساتة الصارجية.إل  الوقت، ورفع مستو  الص ف مع الكنيسة لتحويل ا 

 31/8/2013اليوم السابع، مصر، 
  

ية إلشـغال حـرب الميليشـيات فـي إسـرائيل -يـة أمريكالوفـد: "بـذور السمسـم" خطـة صحيفة . 37
 مصر

:  لمت "الوفد"  صدور تقرير هورو ي جديد  عنوان  ملية " ذور السمسع" حوم يسعيد الس ك
. هي. ايه" في صريف هذا العاع ضد ييقوع  تنفيذها ج ازا الموساد و"الس يةإسرائيل -ية همريكصتة 

إدصام المدن المصرية في حر  ميليشيات مسلحة  عد إل  د" هن الصتة ت دف مصر. و لمت "الوف
. تتضمن الصتة منع ظ ور هي قائد  سكري هو سياسي في مصر ينت ج اإلصوانسقوت حكع 

المسلمين، ود ع وتزكية  اإلصواند ع الجيم ال اني من ش ا   الصتةسياسة القومية العر ية. وتشمم 
تر ته   قات تاريصية  28الل  ههن االتحاد األورو ي  دولإل  التقرير  النعرات االنفصالية، ولفت

 نفسه  ن التدصم   ل  شاتئ المتوست، ين   مصر  وصف ا واحد  من ههع دوم الجوار األورو ي
 في شئون مصر الداصلية هو إحداث صلم في كيان ا.

 4/9/2013الوفد، الجيزة، 
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 "ري على رأس قائمة "أخطر التهديدات" تضع الجيش المصإسرائيلمعاريف: ". 38
ية الجي  المصري  ل  قائمة ه رز الت ديدات والمصاتر الما لة سرائيلوضعت هج ز  األمن اإل

هت همس. وذكرت صحيفة معاريف هن صريتة ، في السنة الع رية الجديد  التي  دتم ه ي هماع 
" تتغير  معدالت سريعة، وهن الجي  المصري كان دوماي وسيظم إسرائيمالت ديدات المحيتة  ل"

ي في ميدان الحر ، وفقاي سرائيلالقادر  ل  مواج ة الجي  اإل الوحيدت ديداي حيوياي وحرجاي،  ا ت ار  
 .تم ه ي اصم لما جاص في التقديرات األمنية والعسكرية د

إن ت ديدات الواليات المتحد   قتع المسا دات العسكرية  ن مصر،  ق   زم  الصحيفةوقالت 
"، وهنه إسرائيمالرئيس محمد مرسي  ززت الد وات المتزايد  في مصر إللغاص اتفاقية الس ع مع "

 ".إسرائيمفي حالة حدوث ذل  فإن الجي  المصري سيوجه هسلحته تجا  "
"  س   إسرائيمهن سيناص  ل  نحو صاص تم م مصدر ت ديد لل"إل  ية سرائيلقديرات اإلوهشارت الت

ية"، و ل  رهس ا تنظيع القا د ، رها األمنية   ا، ونمو نشات "الجما ات اإل األوضا انف ت 
إيجاد سو  سوداص واسعة لتجار  إل  موضحة هن سقوت نظاع الرئيس اللي ي معمر القذافي هد  

 سيناص وأز    ر الحدود اللي ية والسودانية.إل  تدف  الس ح إل  صتلف هنوا  ا، ما هد  األسلحة  م
ووصفت "معاريف" سورية   ن ا ا ن "دولة ممزقة ونازفة"  س   الحر  الدائر  هنا ،  عد هن 

كم "، إال هنه سواص سقت نظاع الرئيس  شار األسد، هو ال، ستشإسرائيمكانت تم م ه رز الت ديدات لل"
احتمام هن إل  "، مشير  إسرائيمالجما ات الج ادية هنا ، ومن  ين ا "النصر "، ت ديدا جاداي  ل  "

ية، صاصة همريك" حام تعر    د  لضر ة  سكرية إسرائيميتل  األسد صواريخ أير تقليدية  ل  "
حديات تن. وهكد مسزولون  سكريون هن الت 1000هنه يمل  هسلحة كيماوية يقدر حجم ا  نحو 

" تفر  ضرور  االستعداد  وسائم أير تقليدية للمواج ة، إسرائيموالمصاتر الجديد  التي تواجه "
و ل  رهس ا تك يف العمليات االستص اراتية والتجسس وجمع المعلومات، وزياد  التركيز  ل  وسائم 

 الحر  اإللكترونية.
 6/9/2013المصري اليوم، القاهرة، 

 

 الهاويـة.. وحمـاس لـم يعـد لهـا أي  فـي سـي ينقـذ مصـر مـن السـقوط جلعـاد: السيعاموس . 39
 حليف

، هن صحيفة جيروزاليع  وست ذكرت في موقع ا االلكتروني 8/9/2013رأي اليوم، لندن، هوردت 
ية  اموس ألعاد وصف االحد وزير سرائيللمدير السياسي والعسكري لوزار  الدفا  اإلاالحد ان ا
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الدفا  المصري الفري  اوم   د الفتاح السيسي  انه ز يع جديد سوف يتذكر  التاريخ وهنه هنقذ مصر 
 من السقوت في ال اوية.

في هرتزليا ان  رها وقام  اموس في كلمة القاها االحد هماع المزتمر الدولي لمع د مكافحة اإل
ان الجما ة إل  المسلمين التي تنتشر في المنتقة مشيرا  اإلصوانالفري  السيسي يتصد  لجما ة 

واسقات كم النظع  المنتقة، كما ذكرت "إسرائيم" لع تتصلي  ن التزام ا االيديولوجي  تدمير 
 الصحيفة  ل  موقع ا.

ولكن من اجم "إسرائيم" ة  ن الغر  ويتحر  ضد الجما ة نيا  لعالسيسي "وتا ع ألعاد 
انه واالقتصاد.. . انه   ساتة ره  ان مصر تسقت في ال اوية فيما يتعل   القمع .مصلحة مصر

هذا قتام قوي ضد  ..في سيناص رها هنا  قتام رائع في مكافحة اإل" وهردف. "يرأ  في انقاذ مصر
 ."كم منظمات القا د 

ال يعت ر "السنية في الشر  االوست يتشكم في المنتقة واستترد ان محورا قويا من الدوم 
الج ادي المتترف. وقام ان حماس لع يعد ل ا اي حليف  رها وانه يتصد  لإل " دوا لدوداإسرائيم 

 في المنتقة.
جلعاد هشاد  العملية العسكرية للجي  المصري في ، أن 9/9/2013القدس، القدس، وهضافت 

داف األنفا   ل  حدود قتا  أز . ونقلت وسائم إ  ع   رية همس ش ه جزير  سيناص و ملية است 
في سيناص  غ   رها االحد،  ن جلعاد قوله، ألوم مر  نر  م م هذ  العمليات الحازمة ضد اإل

فإنه من الم ع السماح  استمرار العملية المصرية". وهضاف "المصريون إسرائيم النظر  ن مصالح 
تشكم ت ديدا ل ع، ونحن مسرورون  قو  الرد  التي يتمتع   ا يدركون ا ن   ن حركة حماس 

 المصريون  ل  حدود أز ".

 

 ية قومية علياإسرائيلي: أمن سيناء مصلحة سرائيلقائد القوات البرية في الجيش اإل. 40
ي،  اإلجراصات األمنية التي ينفّذها الجي  سرائيلالناصر : هشاد قائد  سكري في الجي  اإل
"، معت راي هن هذ  اإلجراصات رها اإل "الحر  ضد المصري في ش ه جزير  سيناص في إتار ما هسما 

ي الميجر جنرام سرائيلية. وقام قائد القوات ال رية في الجي  اإلسرائيلمن ش ن ا صدمة المصالح اإل
ن سيتر  الجي  المصري إسرائيم أاي تسور، "إن  تولي اتفاقية الس ع مع مصر ههمية قصو ، وا 

ية قومية من الدرجة األول "، إسرائيلهي مصلحة  تم ه ي مع  الحدوديةالكاملة  ل  سيناص والمنتقة 
  ل  حد قوله.
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(، هن الجي  9|13لجمعة )وهوضح تسور في تصريحات نشرت ا اإلذا ة الع رية، اليوع ا
 ل  اتصاذ كاّفة اإلجراصات الوقائية واالستعدادات ال زمة ت عاي لتتور  الفتر ي يعكف هذ  سرائيلاإل

األوضا  الميدانية في سيناص، متوقعاي هن تتمّكن الحكومة المصرية من الحفاظ  ل  حالة األمن 
 .1948ستينية المحتلة  اع وال دوص السائد   ل  الحدود المشتركة مع األراضي الفل

 13/9/2013قدس برس، 
 

 "إسرائيلالجنرال تسور: سيطرة الجيش المصري على سيناء مصلحة قومية لـ". 41
 تم ه ي هن  "جاي تسور"ية الجنرام سرائيلة اإلوكاالت: قام قائد القوات ال ري – المحتلةالقدس 

تولي اتفاقية الس ع مع مصر ههمية قصو ، معت ريا سيتر  الجي  المصري الكاملة  ل  سيناص 
 ية قومية من الدرجة األول .إسرائيلمصلحة "إسرائيم" والمنتقة الحدودية مع 

ي يتصذ االستعدادات سرائيلهن الجي  اإل-همس "إسرائيمصوت "حس ما هفاد راديو -تسور وهوضح
ال زمة ت عيا لتتور األوضا  الميدانية في سيناص لكنه توقع من الحكومة المصرية اإل قاص  ل  حالة 

 ال دوص السائد   ل  الحدود المشتركة.
 15/9/2013الدستور، عمان، 

 

 " ومصرإسرائيلجلعاد: السيسي همزة الوصل بين ". 42
 اموس جلعاد، رئيس التاقع السياسي واألمني  وزار  دفا  الكيان الص يوني، ز يع وصف 

 االنق   الدموي في مصر الفري    د الفتاح السيسي،   نه  تم وقائد سيذكر  التاريخ.
ماذا يعتقد  اموس جلعاد همز  الوصم  ية، تحت  نوان: "تريسرائيلوكت ت صحيفة "هآرتس" اإل
 ؟".القاهر في  الجديد   اإلدار  يننا و ين المصريين فيما يتعل  

 رها وهكدت الصحيفة هن تصريحات "جلعاد" جاصت ص م مشاركته في مزتمر لمع د مكافحه اإل
 ن  ين الكيان هن "السيسي" يعت ر همز  الوصم اإل  والتي اشار في ا  اإلسرائيلية مدينه هرتسيليا 

، المسلحةوتا ع: "الجنرام السيسي يشغم االن   ث وظائف، قائد  اع للقوات  الص يوني ومصر.
 ل  االصر، ال يوجد لدي الوقت للتحدث  شكم تفصيلي  وزير دفا ، وزير إنتا  حر ي، فمن يز ر

 ". ن ذل  هنا، لكن  ل  ان هشير الي ان الز يع يظ ر فجا  كقائد يذكر  التاريخ
Haaretz, 15/9/2013 

 16/9/2013الشعب، مصر، 
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ميلمــان: الجــيش المصــري ينســق إلســقاط حمــاس بغــزة بالتعــاون مــع الوليــات المتحــدة . 43
 " والسلطةإسرائيلو"

الس يم: توقع معل  ص يوني  ارز هن يعمم الجي  المصري  التنسي  مع الواليات المتحد  
ية )حماس( في اإلس موالكيان الص يوني والسلتة الفلستينية  ل  إسقات حكع حركة المقاومة 

 قتا  أز .
رز  وست" الص يوني ص اح اليوع األحد، قام يوسي ميلمان، هحد ه  يوفي تقرير نشر   موقع "ذ

معلقي الشزون االستص ارية  الكيان، إنه  ل  الرأع من هن هذا السيناريو ي دو ا ن أير واقعي، 
حد قياع الجي  المصري إل  فإنه من أير المست عد هن يتتور التوتر  ين الجي  المصري وحماس 

  شن حملة  سكرية ك ير  في قتا  أز  إلسقات حكع الحركة.
ه الجي  المصري في شمام سيناص أير مس و  من حيث التصميع وا ت ر ميلمان هن ما يقوع  

ية، والذي تم م في قتم المئات   ر استصداع التائرات رها  ل  مواج ة ما يسمي ا المنظمات اإل
 هن الجي  المصري يتعمد تصفية المتلو ين.إل  وقوات الكوماندوس، مشيراي 

ي تسويغ هي تحر   سكري ضد حركة وهضاف "الذريعة التي سيستند إلي ا الجي  المصري ف
ية العاملة اإلس محماس هو الز ع   نه حصم  ل  هدلة تزكد وجود تعاون  ين حماس والمجمو ات 

في سيناص، والقري ة من تنظيع القا د " ال سيما الز ع   ن حركة حماس تقوع  تزويد هذ  الجما ات 
  الس ح.

لومات استص ارية تقدم ا دولة الكيان تر ت وهوضح ميلمان هن الجي  المصري يعتمد  ل  مع
هن الجي  المصري يك ف من إل  ية العاملة في سيناص، مشيرا اإلس محركة حماس  الجما ات 

 مليات تدمير األنفا  التي تر ت  ين مصر وقتا  أز   ل  ا ت ار هن  وائدها تم م هحد ههع 
ي هو الذي يشرف ويدر  ألمريكمصادر التمويم لحكع حماس في القتا . وذكر هن الجي  ا

الجي  المصري ه ناص  مليات تجريف األنفا . وقام معل  الشزون االستص ارية  الكيان الص يوني 
 ، حيث حصم  ل  موافقت ا.تم ه ي إن الجي  المصري ينس   ملياته في شمام سيناص مع 

التعاون األمني  ين وفي تقرير نشر   ل  موقع صحيفة "معاريف" هكد المحلم هرييه ك انا هن 
 " والجي  المصري "لع يكن من العم  واالتسا  في يوع ما كما هو في هذ  األياع". إسرائيم"

 23/9/2013السبيل، عم ان، ؛ 22/9/2014ذي بوست، موقع 
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 ي: ضغط مصر على حماس سيؤدي لنفجار غزة في وجهناسرائيلجنرال بالجيش اإل. 44
ي الميجور جنرام سامي سرائيلالقدس المحتلة: قام القائد الجديد للمنتقة الجنو ية في الجي  اإل

تورجمان، إّنه "من الم ع هن تكون حكومة حماس قوية في قتا  أز ، من هجم الحفاظ  ل  همن 
 ".إسرائيم

ية،  ّ ت مقاتع منه ليلة ال   اص سرائيلمسزوم العسكري في لقاص مع القنا  ال انية اإلوهضاف ال
ي قل  جدا من الضغت سرائيلمساص الس ت القادع، هّن الجي  اإل األص اروسي ث  الكامم في نشر  

يين وصلوا ويصلوا سرائيلالمصري  ل  حركة حماس في قتا  أز ، وهن ك ار رجاالت األمن اإل
لقاهر  للقاص نظرائ ع من هجم "تصفيف حد  الضغت والحصار  ل  قاد  حركة حماس، ألّن اإل  

انفجار أز  في وج  ا"، من ص م  شرات الصواريخ إل  متصوفة من هن يزدي هذا الضغت إسرائيم 
 التي ستوجه إلي ا.

إل  ه "صريح"، ي   نسرائيلوهشارت "القنا  ال انية"، التي وصفت اللقاص مع المسزوم العسكري اإل
يلّوحون  ضرور  تدمير سلتة حماس في قتا  أز ، "إسرائيم" هنه  الرأع من هّن قاد  سياسيين في 

هّن القاد  إل  ف ّن القاد  العسكريين يرون  كس ذل . وتعليقا  ل  تصوف ع، هشار المسزوم العسكري 
ت ده  إت   الصواريخ من يعون هن المواج ة القادمة مع حركة حماس س"إسرائيم" العسكريين في 
 والمركز. تم ه ي اليوع األوم تجا  

"، وهو سرائيمهو سيئة إلسرائيم وردا  ل  سزام للمراسلة فيما إذا كانت حركة حماس "جيد  إل
يين، قام الميجور جنرام تورجمان: سرائيلالسزام األساس في كم هجند  همنية هو سياسية للقاد  اإل

قتا  أز ، ونحن نر  سلتة مسزولة  ن األمن، وحماس هي السلتة  "نحن نريد هدوص وهمن حوم
المسزولة  ن األمن في قتا  أز  وهو يستتيع ويعرف كيف يحافظ  ل  األمن، وهو يقوع  ذل  

 ي: "هنا ال هر  هي  ديم لسلتة حماس في قتا  أز ".سرائيلا ن". وهضاف القائد العسكري اإل
 25/9/2013ية، األخبار وكالة سما 

 

 ي يبحث في القاهرة الوضع في سيناءإسرائيلمبعوث أمني . 45
ي زيار  قصير  لمصر لسا ات،   دف  حث الوضع في إسرائيل: هجر  م عوث همني القاهر 

 سيناص في ضوص الحملة التي يشن ا الجي  المصري.
لت وكالة األناضوم  ن مصادر همنية في متار القاهر  قول ا إن الم عوث الذي لع يكشف ونق

 ن هويته أادر العاصمة المصرية في سا ة مت صر  من مساص هوم من همس. وهوضحت هن الزيار  
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تناولت ت ادم المعلومات  ين الجان ين، فض ي  ن التنسي  لت مين الحدود الشرقية لسيناص ومواج ة 
 يات التسلم والت ري  التي تحصم في تل  المنتقة. مل

 26/9/2013، بيروت، األخبار
 

 ية اخترقت دولا عربي ة كثيرة ومصر هي الملعب األكثر نشاطاا سرائيليدلين: الستخبارات اإل. 46
زهير هندراوس: كشف الجنرام في االحتيات  اموس يدلين الرئيس السا   لشع ة  -الناصر  

االستص ارات العسكرّية )همان(، كشف النقا   ن اصترا  الج از الذي كان يترهسه لعدد من الدوم 
ير العر ّية من ه رزها مصر وتونس المغر  والعرا  والسودان واليمن ول نان و  ولي يا وفلستين  انا 

 وسورّية.
ّية، إّن شع ة االستص ارات العسكرّية تمكنت من سرائيلوقام يدلين، كما نقلت  نه القنا  السا عة اإل

نشر ش كات جمع معلومات في تونس قادر   ل  الت  ير السل ي هو اإليجا ي في جميع المجاالت 
 لي يا والمغر . إل  افة السياسية واالقتصادية واالجتما ية   ذ  ال  د،  اإلض

ي السا  ، ت يعة هذ  االصتراقات داصم المغر ، ولكّن يدلين، الذي سرائيلولع يكشف الجنرام اإل
، والمرت ت ارت اتيا  ضوييا تم ه ي يترهس حالييا مع َد دراسات َه حاِث األمِن القومي، التا ع لجامعة 

ة، هّكد قائ ي إّن مصر هي الملع  األك ر لنشاتات  المزسستين األمنّية والسياسّية في الدولة الع ريّ 
حيث تّع إحداث  1979هّن العمم تتور حس  المصتت المرسوع منذ  اع إل  الدولة الع رّية، الفتيا 

 اصتراقات سياسّية وهمنّية واقتصادّية و سكرّية في هك ر من موقع،  ل  حّد تع ير .
هّن نشات شع ة االستص ارات العسكرّية من وراص ل  إ، كما هفادت القنا  السا عة، اي وهشار هيض

، نجح في تصعيد التوتر واالحتقان التائفي واالجتما ي لتوليد  يئة متصار ة متوتر  " دو"صتوت الل
 هك ر من شتر في س يم تعمي  حالة االهتداص داصم المجتمع المصري. إل  دائميا ومنقسمة 

 20/10/2013لندن، القدس العربي، ؛ و 3/10/2013المونيتور، 
 

 ي: الخطوة القادمة للجيش المصري التصادم مع منظمات غزةإسرائيلمصدر أمني . 47
 يع األصير  من ية، هن الجي  المصري زاد في األساإسرائيل كا هون الين: قالت مصادر همنية 

في سيناص،  رها الضغت  ل  قتا  أز  وحركة حماس في الوقت الذي يحار  فيه نشتاص اإل
 مد ين هن الصتو  القادمة للجي  المصري ستكون التصادع مع المنظمات الفلستينية في القتا .

شف  ن ي رفيع لع يكإسرائيلهمني  مسزوم ي، قاماألص ار وفي محاد ة مع موقع "وال " الع ري 
من األنفا  تقري اي،  %80هويته، هن ع في المنظومة األمنية يقدرون   ن المصريين نجحوا في تدمير 
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المصريين قرروا القضاص  ل  األنفا ، وفي المرحلة القادمة سيقللون من وضع حماس من إن وقام 
اس توصف هجم توجيه أال ية األنظار للسلتة الفلستينية، فمن وج ة نظر النظاع المصري حم

 المسلمين. اإلصوانك حد المتعاونين مع تنظيع 
األمني هن الضغت المصري هت   نتائجه، فعدد الشاحنات التي تصم من  مسزوم واد   ام

شاحنة يومياي، وهو  دد لع  430" لمع ر كرع ه و سالع لنقم ال ضائع وصم للذرو ، حيث  لغ إسرائيم"
 شيراي هنه يدم  ل  الضرر الذي لح   ش كة األنفا .كما يصف، م ،نش د له م يم منذ وقت تويم

من األنفا  الواصلة  ين  %80وقدر المصدر األمني، هن الجي  المصري تمكن من تدمير 
قتا  أز  ومصر  ل  الحدود الجنو ية ص م الحملة العسكرية التي يشن ا في ش ه جزير  سيناص 

 ر ش كات األنفا  الرئة االقتصادية للقتا .ية ووقف  مليات الت ري    إرها لمنع تسلم  ناصر 
وهضافت المصدر هن  مليات الجي  المصري متواصلة، وقد تع إكمام  ناص حزاع همني  ل  
قاتع ي لغ توله نصف كيلو متر  ل  الحدود لصل  منتقة ال يسمح في ا  الحركة،   دف تشديد 

 إجراصات الفصم  ين قتا  أز  ومصر.
 1/10/2013عكا أون لين، 

 

".. والجــيش المصــري بقيــادة السيســي إســرائيل" أكبــر خطــر علــى "اإلخــوانجلعــاد: "جماعــة . 48
 حليف لنا

التعاون األمني  مسزومالقيادي  المصا رات الص يونية العسكرية و - هكد الجنرام  اموس جلعاد
 س    اإلصوانمع مصر ه ناص لقاص مغل  في مع د واشنتن للدراسات األمنية والسياسية هن جما ة 

هي هك ر صتر  ل  الكيان الص يوني وهن الجي  المصري  -حس  قوله  -هفكارها "المتترفة" 
 في سيناص وأز  مع الكيان الص يوني. رها ويحار  اإلئيم" ل"إسرا قياد  السيسي حليف ل

هدف ا السيتر   ل  الشر   اإلصوانجما ة  اإلصوانوقام جلعاد: "هود هن هتحدث  ن جما ة 
ذا سيترت  فقد إسرائيم فع   ل  مصر سيكون صتر  ل  الدوم المحيتة و ل   اإلصواناالوست وا 
"منذ إسقات  ". وهضاف:اإلصوانفحماس جزص من  اناإلصو من صعود إسرائيم شعرنا  الصتر في 

سرائيم مرسي كم دوم المنتقة تشعر  تحسن و  شعرت  تحسن فحماس هص حت معزولة مر  هصر  ا 
سرائيم هص ح هفضم والدوم العر ية م م السعودية واالردن و إسرائيم واألمن  ل  حدود  الجميع ا 

 ".اإلصوانلسقوت   ارتياحيشعر 
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الدا ع األك ر للديموقراتية ولذل   ألن اا ألمريكث  ن الديموقراتية محر  وقام جلعاد: "الحدي
وحماس ف ع مستعدين النتصا ات لمر  واحد   اإلصوانالديموقراتية ليست انتصا ات كما تعتقد جما ة 

 تضع ع في الحكع  ع ال يتنازلوا  نه ه دا"
الديموقراتية وال يوجد شيص  ي هفضم االستقرار في الشر  األوست  ل إسرائيلوهضاف:" هنا ك

ي  م هي حركة تقودها جما ة اإلس مفي الدوم العر ية اسمه  ورات الر يع العر ي هو الشتاص 
الظ مية، لماذا ال تتحد ون  ن الديموقراتية في دوم الصليج ألننا نفضم االستقرار هنا   اإلصوان

 وحماية مصالحنا  ل  الديموقراتية". 
في هك ر دولة في الشر  األوست وهنا هفضم  اإلصوانن ل زيمة وهوضح:" نحن محظوظي

 ".اإلصوانوالغر  نحن محظوظين لسقوت "إسرائيم" االستقرار في الدوم العر ية ألنه في مصلحة 
هنا  ظ رت ظاهر  إيجا ية وهي تد يع الدوم العر ية  اإلصوانوهكد جلعاد هنه  عد سقوت 

ي ألمريكودية واالمارات واألردن وهذ  دوم تفضم الد ع اا م م مصر والسعألمريكالمتحالفة مع 
و ل  استقرار الشر  األوست ومصر قررت ألوم مر  "إسرائيم" وهذ  الدوم تحافظ  ل  مصالح 

 ".اإلصوانوفي هزيمة  رها في أز  وفي هزيمة اإل رها  سيناص وكذل  قتام اإل رها مواج ة اإل
http://www.youtube.com/watch?v=rTBvRNybsMo 

The Jerusalem Post, 9/8/2013 

 12/10/2013موقع رصد، القاهرة، 
 

 رئيس الشاباك السابق يحذر الغرب من إضعاف سلطة العسكر بمصر. 49
حّذر نائ  رئيس ج از "الشا ا " األس   يسرائيم حسون، الغر  من هي قرار هو إجراص ي زّدي 
إلضعاف سلتة العسكر في مصر، ألّنه ي م ِّم ضر ة للمصالح الص يونية في المنتقة، م ّت ماي 

استنساخ تجر ة يين   ّن ع ال ي دركون حقائ   سيتة  ن الشر  األوست، ويعتقدون إمكانية ألمريكا
السويد في المنتقة، ألّن منظومة القيع السائد  في العالع العر ي ال ت سا د  ل  إنجاح التجر ة 
الديمقراتية، وكم محاولة لفرض ا ست وص  الفشم الذريع. من ج ت ا، هشارت الص ير  الص يونية في 

في دفا  ع  ن الجي  هّن المسزولين الص اينة يستندون إل  الشزون العر ية، سمدار  يري، 
المصري لقنا ات مفادها هّن العر  ليسوا ك اقي األمع، وهّن نظع االست داد فقت هي التي تصلح 
إلدار  شزون ع، وتحول ع للديمقراتية سي شكِّم صتراي  ل  العالع، السيما  ل  الغر . وز مت " يري" 

ات المتحد  ومصر  ن يمينه، " قا دته: الواليل نفجارهّن الجي  المصري يرسع "م لث قا م 
ية من المسا د  العسكرية، تر  ألمريكهّنه وحينما تقتتع اإلدار  اإل  "  ن يسار ، مشير ي إسرائيمو"

http://www.youtube.com/watch?v=rTBvRNybsMo
http://www.youtube.com/watch?v=rTBvRNybsMo
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"، تم ه ي مصر نفس ا م تحرر  من ا، رأع هّن جيش ا يقوع  حر  في سيناص  تنسي  كامم مع "
 وي ضعف حركة حماس في أز .ويغل  هنفاقاي لت ري  الس ح، ويقضي  ل  ص يا  سكرية، 

 24/10/2013 ،2937التقرير المعلوماتي ، القناة الثانية، 21/10/2013ية، سرائيلالتايمز اإل
 

 اتصال بيننا رئيس الموساد السابق: مرسي لم يرد على رسائلنا ولم يحدث أي  . 50
هن الع قة  ين مصر والكيان  تم ه ي هكد رئيس الموساد السا   في محاضر   جامعة 

الص يوني  عد صلع م ار  وصصوصا في   د مرسي كانت تتميز  الجفاص والقتيعة وهنا  دالئم 
  نيامين  ل  هذا. وهضاف: "نستدم  ل  هذا  موقف في اليوع الذي انتص  فيه محمد مرسي هرسم

نتنياهو رسالة ت نئة للرئيس مرسي وتوقع ردا م ذ ا منه ولكن هذا لع يحدث وتوام هذ  الفتر  لع 
سرائيم ل  المستو  السياسي  ين مصر و  اتصاميحدث هي   ".ا 

http://www.youtube.com/watch?v=A99ULmwrJCI 

 27/10/2013موقع رصد، القاهرة، 
 

مكانياتــه للمــدى يونإســرائيلسياســيون وعســكريون . 51 : السيســي بــدد قــوة الجــيش المصــري وا 
 البعيد

هن تتوقع  "إسرائيم"ليون:" إن في هك ر األح ع ورديةي لع يكن لإسرائيلقام جنراالت  سكريون 
نتيجة، فاندفا  الجي  المصري نحو السياسة  ل  هذا النحو أير المس و  يعني  دع حدوث هذ  ال

إحداث هي تغيير  ل  موازين القو  مع العر  لفتر  تويلة"، معلنين هن ما يقوع  ه وزير الدفا  
المصري   د الفتاح السيسي الذي قاد االنق   ضد الرئيس المنتص  محمد مرسي "ي دد قو  الجي  

مكان  ياته للمد  ال عيد".وا 
ي إن ههع سرائيلمن ج ته، قام الجنرام دان حالوتس الرئيس السا   ألركان جي  االحت م اإل

نتيجة لصتوات وزير الدفا  المصري   د الفتاح السيسي األصير  هي إضعاف الجي  المصري 
سدام الستار  ل  إمكانية تتوير .   ل  المد  ال عيد، وا 

هن التصتيت إلنجاح االنق   لع إل  ات إلذا ة جي  االحت م ولفت حالوتس في تصريح
ي  نيامين نتنياهو لع يكتِف سرائيليتوقف يوماي واحداي  ل  جميع المستويات، وهن رئيس الوزراص اإل

يين في محاولة ل ني ع  ن اتصاذ هي صتوات ألمريك ن مواصلة اتصاالته مع القاد  األورو يين وا
 سيسي.تصعيدية ضد انق   ال
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فيما ه ر  معل  الشزون العر ية في اإلذا ة الع رية  ن شعور   الذهوم لرزية المسيرات 
فشم رهانات إل  الضصمة المناوئة ل نق   في القاهر  وأال ية المحافظات المصرية، ملمحاي 

ياهو يين من هن د ع نتنسرائيلنتنياهو  ل  انق   السيسي، وست وجود تحذيرات من ق م الساسة اإل
 في حام فشم انق  ه. "إسرائيم"لال محدود النق   السيسي سيضر  

ي يقوم:" حت  في هك ر األح ع سرائيلهما الجنرام رزفين  يدهتسورن قائد هركان س ح الجو اإل
هن تتوقع حدوث هذ  النتيجة، فاندفا  الجي  المصري نحو السياسة  ل   "إسرائيم"لوردية لع يكن ل
 المس و  يعني  دع إحداث هي تغيير  ل  موازين القو  مع العر  لفتر  تويلة". هذا النحو أير
 تنسيق أمني

يون  االنق   في تعليقات ع  شكم واضح، حيث اتصذ الوزير سرائيلو دا احتفاص الجنراالت اإل
لذين ي نفتلي  نيت من مذا ح السيسي ضد المناهضين السلميين ل نق  ، م رراي "لم اجمة اسرائيلاإل

 انتقدو   عد قتم الك ير من العر   ل  مدار حياته".
"لو كنت  ية تسفي حوت لي وهي تمازح وزير الجي  موشي يعلون:سرائيلفيما قالت النائ ة اإل

 ".رها مكان  لد وت السيسي إل تاص المزسسة األمنية دورات في مجام مكافحة اإل
، يقوم المعل  العسكري في القنا  رائيم""إسو ل  صعيد التنسي  األمني  ين الجي  المصري و

ية هلون  ن ديفيد نق ي  ن قاد  جي  االحت م قول ع إن "قاد  االنق   في مصر سرائيلالعاشر  اإل
هن إل  ية"، مشيراي إرها المسلمين كمنظمة  اإلصوانه لغوهع   نه سيتع قري اي اإل  ن  ن جما ة 

 حت  الن اية. اإلصوانهنه ال رجعة  ن قمع االنق  يين تم نوا جي  االحت م  ل  
، تحدث الجنرام كا لينسكي وه ن   ل  ما وصفه ديفيدوفي النفس ال رنامج الذي قدمه  ن 

  ل"شجا ة" السيسي، وهاجع الغر  لعدع ت ييد  االنق    دون تحفظ.
ي ميلمان  وست" الع رية يوس جيروزاليعية  صحيفة "ستراتيجوفي مقام نشر  معل  الشزون اال

( ساهمت في مسا د  قاد  الجي  المصري   ر ممارسة تحر  د لوماسي تم ه ي هوضح هن )
صامت في كم من واشنتن و ع  العواصع األورو ية؛ إلقنا  حكومات هذ  العواصع  عدع 

 اإلصوانالمسار ة في الم الغة في التنديد  نتائج قياع الجي  المصري  إص ص الميادين من متظاهري 
 مسلمين في القاهر  وفي مدن هصر .ال

 ل  إقنا  الدوم الغر ية  ل   دع وصف ما يجري في مصر  إسرائيموهضاف "حرصت 
تصش  من إضعاف مكانة حكع وسلتة قياد  العسكر في مصر  إسرائيم"إن   ل"المذ حة""، مردفاي:

مسلمين ويدفع ع ال اإلصوان س   التنديد العالمي،  ل  ا ت ار هن هذا قد يعزز من معنويات 
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لمواصلة النضام حت  الن اية ويضفي المزيد من التترف  ل  موقف ع الراف  لحم سياسي 
 لألزمة".

( هن اتفاقية الس ع مع مصر سوف تن ار حام حدوث همرين: هول ما سقوت تم ه ي وتعت ر )
 حر  ههلية.إل  الحكع العسكري، و اني ما: تدهور األوضا  في مصر 

 نقالبكارثة فشل ال 
ي ستراتيجوحوم المصاوف من فشم االنق  ، يقوم يحزكيم درور الملق     ي الفكر اال

ي:" إن ههمية االنق   الذي قاع  ه الجنرام السيسي ال تكمن في إقصاص جما ة متترفة سرائيلاإل
المسلمين فحس ،  م ألن ا صتو  تم م ،صر مسمار في نع   ملية التحوم  اإلصوانم م جما ة 

يموقراتي التي  دهت  تفجر  ورات التحوم الديموقراتي، وهذا تحوم  ظيع  النس ة لنا، ألن الد
التحوم الديموقراتي هو هحد المتتل ات الرئيسة لتحقي  ن ضة  ر ية تغير موازين القو  القائمة 

 لغير صالحنا".
ية مفاج   سرائيلإلية التا ع لجامعة  ار إي ن استراتيجمن ج ته، فّجر مركز  يجن للدراسات اال

المسلمون والتحديات التي تواجه الس ع  ين مصر  اإلصوانمدوية  عد إصدار  دراسة  عنوان "
سرائيمو   ".ا 

المسلمين" يشكلون الت ديد األك ر  اإلصوانوهكدت الدراسة التي ه دها المستشر  ليعاد  ورات هن "
ي، اإلس موجية في العالمين العر ي و من  ين كم الجما ات السياسية واأليدل "إسرائيم" ل  همن 

ية ألمريكمشرو  فكري مناه  للسياسات ا اإلصوانمرجعاي ذل  لس عة هس ا ، وهي هن "لد  
جان  المقاومة الفلستينية، إل  والوقوف  إسرائيمللصرا  المسلح ضد  اإلصوانية، وت ييد سرائيلاإل

 السحا "  ل  أز ". والذي كان واضحاي في دور الرئيس مرسي ص م حر  " مود
"توفيرها الغتاص السياسي لحركات المقاومة  اإلصوانوهضاف  ورات هن من هس ا  صتور  

رث الماضي في ت رير وتسويغ التحري   ل  شن حرو   وتحديداي حركة حماس، وتجنيد تراث وا 
شديد والدفا   ن صتف الجنود، ودورها في دفع قضية القدس والمسجد األقص  والت إسرائيم ل  

، إسرائيم ل  مركزيت ما مما يعّقد فرص التوصم لتسوية سياسية للصرا ، ومقاومت ا للتت يع ضد 
 وحرص ا  ل  توفير الظروف التي تسمح مستق  ي  إلغاص اتفاقية كام  ديفيد".
 30/10/2013أون لين،  فلسطين
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 في مصر ياإلسالمنوا من صد  المد تمك عميدرور: جنرالت مصر. 52
زهير هندراوس: هن   الجنرام في االحتيات يعقوف  ميدرور، همس مّ اع منص ه  -الناصر  

ّي، وتسّلع مكانه نائ  رئيس الموساد السا   يوسي كوهن. سرائيلكرئيس للمجلس األمنّي القومّي اإل
األصتار  ميدرور تسليع المناص ، هفادت صحيفة هآرتس الع رّية، اال نين، تناوم  وفي حفم
وتحدث  ن المصاتر و ن اإلمكانيات،  ن التحديات و ن س م مواج ت ا من ل"إسرائيم" المحّدقة  

 . تم ه ي ق م 
ّي تفازالي، حيث هوضح،  حس  الصحيفة سرائيلففي ما يتعّل   مصر، فقد ه د  الجنرام اإل
الدوم إل  ّي في مصر، و  ذا مرروا رسالة اإلس مالع رّية، هّن جنراالت مصر تمّكنوا من صّد المد 

ّية اإلس مإضعاف حركة المقاومة إل  األصر ، و حس ه، فإّن التتورات األصير  في مصر هّدت 
مكانة يتين ا نتين: األول  استراتيج قضيتينإل  )حماس(. وقالت الصحيفة إّن  ميدرور تتّر  

ا، و التالي ألمريكوالية من واليات "إسرائيم" ا في الشر  األوست، حيث قام إّن العالع ير  في ألمريك
هّع القضية ال انية  "إسرائيم"،ضعف إل  ا، فإّن هذا األمر سيزّدي  ت يعة الحام ألمريكإذا ضعفت 

 حس   "إسرائيم"،ة التي تمتلك ا وال يولوجّية والنوويّ التي تتتّر  إلي ا فكانت األسلحة الكيميائّية 
هّنه إل  وقام إّن تجريد سورّية من هسلحت ا الكيميائّية هي صتو  إيجا ّية، الفتيا  المصادر األجن ّية.

ستجد نفس ا هماع سلسلة تويلة "إسرائيم" إذا تّمت العملية كما تّع االتفا   ين واشنتن وموسكو، فإّن 
ل  ا المجتمع الدولّي  انت ا  سياسة شفافة حوم ترسانة األسلحة من الضغوتات الدولّية، حيث سي تا

 أير التقليدّية التي تمتلك ا،  حس  المصادر األجن ّية.
Haaretz, 4/11/2013 

 5/11/2013، لندن، العربيالقدس 

 

 "إسرائيليدلين: النقالب في مصر خدم ". 53
ية الجنرام المتقا د  اموس سرائيلالقدس المحتلة: قام الرئيس السا   ل ستص ارات العسكرية اإل

في كم مكان، ومن جازوا  عد ال ور  ل"إسرائيم" حركة مناهضة لإل  يدلين، إن الر يع العر ي تحوم 
إل  الر يع العر ي في مصر  وا ن  اد"مضيفيا:  "إسرائيم"،األول  في مصر لع يكونوا ر يعيا  ل  

 ."مجرا  األصلي، لكن  ن تري  االنق   العسكري
هن من تجمعوا في ميدان التحرير  "يدلين"مراسم وكالة األناضوم، هفاد إل  وفي تصريح هدل   ه 

 القاهر  في   د م ار  كانوا ش ا يا من هنصار العلمانية والحرية،  ع جاص مرسي، وهو لع يد   
 القاهر ، كما لع ي عث  رسائم مرح ة إلي ا.إل  وال مر  واحد  "إسرائيم" 



 ملف معلومات 

158                           مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات         

تمل  قو  راد ة في مواج ة "إسرائيم" ي المتقا د  ن ا تقاد    ن سرائيلوه ر  الجنرام اإل
يرانما دامت حماس و "هنه ال يتوقع حدوث س ع في المنتقة إل  ه دائ ا، مشيريا  وحز  هللا  ا 

 ية الفلستينية.سرائيلمفاوضات الس ع اإل، في معر  تعليقه  ل  "هقوياص
 5/11/2013ية، األخبار سما  وكالة

 

  ي: ما تقوم به مصر مثار إعجاب للجميعسرائيلقائد "فرقة غزة" في الجيش اإل. 54
ي سرائيلترجمة صاصة لصفا: لصص قائد فرقة أز  في جي  االحت م اإل –القدس المحتلة 

"ميكي إدلشتاين" األوضا  الحالية  ين قوات االحت م وحركة حماس  عد مرور  اع  ل  "معركة 
ا.  حجار  السجيم"   ن ما يشغم  ام حماس  نا هو ما يشغم  النا هيضي

 " فقد  لمنا مزصراي و عد اكتشافنا لنف  العين وقام ادلشتاين إن ال دوص  ل  حدود القتا  "صدا 
 ال ال ة ما الذي كان يشغم  ام حماس  نا في هذ  األياع.

لقاص متوالي مع ادلشتاين  مناس ة مرور  اع  ل   "إسرائيم اليوع"وفي هذا السيا  هجرت صحيفة 
 هذ  المعركة.هياع من  دص  10الحر  األصير  فقد تع تعيين ادلشتاين كقائد لفرقة أز  ق م 

قياع ادلشتاين مزصراي  زيار  استت   للمستوتنات القري ة من القتا  م م: إل  وتشير الصحيفة 
نيريع، وحوليت، وكيرع شالوع، والعين ال ال ة التي اكتشف في ا مزصراي النف  الش ير حيث   ر 

 المستوتنون هنا   ن ارتياح ع من ال دوص القائع.
النصدا    ذا ال دوص قائ : إن هذا ال دوص يعت ر مصلحة للترفين، ولكن ادلشتاين حذر من ا

 وحاد ة نف  العين ال ال ة ت  ت ما هي مصلحة حماس في هكذا فترات هدوص.
 نفق العين الثالثة

 وام 2010ويضيف ادلشتاين هن هذا النف  تع حفر   ل  توم   ث سنوات وذل  منذ العاع 
نوار الذي يعت ر قائد الج  ة الجنو ية في كتائ  القساع هو ما  ن حفر النف  هو محمد الس مسزوم

 يتل   ليه الجي  لق  قائد لواص رفح،  ل  حد تع ير .
ية للترف ا صر حيث تست مر حماس استراتيجهن اكتشاف النف  كان  م ا ة ضر ة إل  ويشير 

ا   النس ة لحماس ال دف األوم في األنفا  جزصيا ك يريا من ميزانيت ا وقدرات ا ال شرية، وتشكم األنف
حالياي حيث تعت رها ههع من الصواريخ والع وات ألن ع يف مون هن هذ  األنفا  تفتح التري  هماع كم 

 ما ذكر وليس العكس.
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ي  مكافحت ا حيث سرائيلويضيف ادلشتاين هن اهتماع حماس  األنفا  يقا له اهتماع من الجي  اإل
م  حيث تع انتدا  جميع هذر  هج ز  األمن لتركيز ج ودها  ل  يعت رها الجي  حاليا هدفه األو 

 اكتشاف األنفا  وال حث  ن حلوم ل ذ  المعضلة، كما قام.
ويضيف هن النف   ،ادلشتاين يعترف هن حماس ،صذ  في التتور توام الوقت و شكم ملحوظ
وقوته واألهع هو هذ  األصير كان م يراي لإل جا  من كم النواحي وذل  نظراي لتوله و مقه و رضه 

 الرأ ة الجامحة في حفر هكذا نف .
 م  المنتقة واصتتاف إل  هن استصدامات هكذا نف  متعدد   ما في ذل  الدصوم إل  ويشير 

الجنود هو المستوتنين هو إدصام المسلحين للسيتر   ل  ال يوت في إحد  ال لدات القري ة هو إدصام 
 هو القدس. تم ه ي هنا  في قل   – ن أز   "استش اديين" لتفجير هنفس ع  عيداي 

ويعت ر ادلشتاين هن التحدي الحالي الذي يواج ه الجي  يكمن في كيفية تغيير هسلو  التفكير 
األماع وهكذا هنفا  تفاجئ ع من صلف ع وهذا األمر يستوج  إل  والعمم، فالقوات موج ة للنظر دائماي 

 تيادية توام الوقت تمكن الترف ا صر من رسع صتته كسر العاد  وذل   عدع القياع  نشاتات ا 
  ل  هذا األساس، كما قام.

ويقوم ادلشتاين هن هكذا هسلو  ا  ت نجا ته ه ناص  ملية  امود السحا  حيث جن  الجي  
الك ير من المشاكم فقد صتتت حماس في حين ا للمس  قواتنا المتواجد   القر  من السيا  األمني 

األنفا  ولكنه يزكد هن كم هذ  الصتت فشلت  فضم العمم التكتيكي الذي  وصتف الجنود   ر
 مارسته قواته.

ومع ذل ، يحذر ادلشتاين هن هذا ال يعني   ننا سننجح دائماي في إح ات هكذا ه مام ولذل  
إل  صتور  الصتف في القتا  تصم إل  فالقوات دائماي  ل  هه ة االستعداد حت  هن درجة التن يه 

 كما يقوم قائد الفرقة. ،تلقين  كيفية التصرف في حام حدوث محاولة صتفحد ال
 األنفاق والجيش المصري

هما  صصوص هجوع الجي  المصري  ل  األنفا  مزصراي، فيقوم ادلشتاين إن "ما تقوع  ه مصر 
ير م ار إ جا  للجميع فقد قاع الجي  المصري مزصراي  كم ما تال نا   ه  ل  مدار السنين من تدم

هن الجي  المصري إل  لألنفا  ومتا عة هك ر للمعا ر الحدودية والحد من إدصام ال ضائع"، الفتيا 
 قاع  كم ذل   ناص  ل  مصالحه، هو كما قام.
حد الرض   ن الوضع الحالي  ل  حدود القتا ، إل  ولكن ادلتشاين ال يحدو  االندفا  ك يراي 
هن ما يشغم  اله في هذ  األياع هو محاولة إل  ر" ويشير ويقوم إن "العدو اليائس هو العدو األصت
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تشصيص اللحظة التي تشعر في ا حماس هنه لع يعد لدي ا ما تصسر  في ظم هذا الضغت المصري 
 تل  اللحظة "،  ل  حد قوله.إل  "هننا لع نصم  عد لو ندها سي تي الجنون  عينه؛ لكنه يشير  

 انش 8صواريخ 
المواج ة القادمة  ندما تشعر  الجاهزية فقت وليس ق م إل  اس ستدصم ويعتقد ادلشتاين هن حم

ذل  ولذل  ف ي  حاجة لترميع تشكي ت ا التنفيذية  ما في ذل  الصواريخ  عيد  المد ، فمشاكم 
األنفا  تلزع التنظيع العمم  ل  تعمي  قدراته في التصنيع الذاتي و األصص تصنيع تل  الصواريخ 

ي اإلس مان " والتي تش ه تل  التي هتلقت ا حماس والج اد  8الجي  اسع "التي يتل   لي ا 
 والقدس في المعركة األصير ، كما قام. تم ه ي  اتجا  

وفي رد  ل  سزام حوم مو د المعركة القادمة، قام ادلشتاين إن القتا  هادئ ظاهرياي هذ  
متنا المعركة األصير  هننا ال نعلع األياع ولكن ذل  من ش نه هن ينت ي في هية لحظة. ويضيف " ل

 الدصوم في معركة".إل  مت  سنضتر 
 حرب شوارع بغزة

هن إل  هما  صصوص ميزانية الجي  الحالية وت  يرها  ل  صتت الجي ، فيشير ادلشتاين 
تدري ات فرقة أز  لع تت  ر من ذل  وستجري قري اي وألوم مر  في تاريخ الفرقة تدري اي شام ي وذل  

هنا  ستمر   ر إل  هلوية و ل  جدوم ه مال ا محاكا  حر  شوار  في أز  والتري   7ركة  مشا
 ية كعسق ن حيث ستش د هجوماي لس ح المشا  والمدر ات.سرائيلالمدن اإل

وفي هذا السيا  قام ادلشتاين ساصراي انه من الممكن هن نسا د الشرتة في القضاص  ل  الجريمة 
 هنا !!!.

 الحالية معادلة الهدوء
وص م المقا لة  دا ادلشتاين حذراي من إت   الت ديدات الشديد  الل جة تجا  أز ، ولكنه قام 

ذا لع ينع سكان النق    دوص فلن ينعع سكان إسرائيم  الحرف الواحد: "إذا ضر ت  ستضر  أز  وا 
ا"  ل  حد وص ذا ما  دهت حماس  العر د  فسيعر د الجي  هو هيضي  فه.القتا   ذل ، وا 

ت   الصواريخ  ويضيف هن معادلة الجي  في هذ  األياع تقضي هن ال دوص سيقا م  ال دوص وا 
هن إل  وجود رد  ل  كم صاروخ يتل  من أز  ولكنه ينو  إل  سيرد  ليه  الصواريخ ويشير هنا 

 ت يعة تل  الردود حاليا ستحية حت  ال يصعد الموقف.
متر  300القتا  قد تقلص  عد الحر  األصير  من  ويضيف هن مد  مناور  الجي  داصم هراضي

ه عد من ذل  كانت ق م هس و ين إل  فقت، وهن المر  الوحيد  التي  مم في ا الجي  مزصريا  100إل  
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 عد دصوله لتفجير نف  العين ال ال ة ويقوم إنه تالما  قيت األمور هادئة فسنحافظ  ل  تفاهمات 
 صصوص توقعاته المستق لية للتتورات  ل  ج  ة أز ، قام . و 2012الحر  األصير  في نوفم ر 
 ادلشتاين  ا تسامة "هنا أز ".

 زمن دحالن
ا إل  لكنه ادلشتاين هشار  استعانته  تجار  ا صرين في هذا المجام، فقد كان معه في اللقاص هيضي

 ضا ت قصاصي األ ر "ر يع" وهحد هقدع قصاصي األ ر في المنتقة ويد   سالع.
حقيقة هن هذ  المنتقة )هي أز ( دائمة التغيير لألسوه. وهضاف هنه يصدع هنا منذ إل   يع ون ه ر 

 اميا، وقد شاهد كم ما يصتر في ال ام ا تداص من الع قات الحميمة مع هج ز  األمن التا عة  17
 لدح ن )قائد األمن الوقائي السا   محمد دح ن( وحت  االنتفاضة وصعود حركة حماس.

ر يع  ل  هياع الماضي قائ : "كنا نسير  مرك اتنا المكشوفة  ل  توم الحدود مع  ويتحسر
ا فالترف األصر تتور   ر األنفا  والع وات ونحن  حاجة  القتا ؛ ولكن األمور اليوع مصتلفة تمامي

 للتتور معه" كما قام.
 ساعة الصفر

ا في استص ص وفي ن اية اللقاص قام ادلشتاين إن الترف ا صر )هي حماس( منش غم ا ن هيضي
الع ر من الحر  األصير  لكي يف موا ما الذي هضر  صتت ع في المر  الماضية وما الذي  إمكان ع 

 فعله لتجن  ذل  في المر  القادمة.
هن الترف ا صر يجري تدري اته ويتور وسائله ويستعد لسا ة الصفر "هذ  إل  ويشير ادلشتاين 

ترف ما الذي يدور في  قم الترف ا صر  ما في ذل  من هصتاص"، لع ة  قوم وفي ا يتعلع كم 
ولكنه تع د لمراسم الصحيفة   مر واحد هال وهو هنه "سيفاجئ الترف ا صر هيضاي في المر  القادمة" 

  ل  حد ز مه. 
 15/11/2013الفلسطينية )صفا(،  الصحافةوكالة 

 

 رائعة" مع الجيش المصري إسرائيل: عالقة "إليعازربن . 55
سر  المصريين األ  إ داع، والذي همر إليعازر ن ي األس    نيامين سرائيل  ر وزير الدفا  اإل

،  ن حزنه لقتم الجنود المصريين في سيناص مزصرا، صاصة المجزر  التي تمت  قتم 1967 حر  
 ي هو من يقف وراص ذل .اإلس مجند، وز ع هن التيار م 25

هن المصريين - حس  فيديو متداوم   ر وسائم التواصم االجتما ي - إليعازروهضاف  ن 
ية، وهي هسوه، اإلس مالديكتاتورية العسكرية  الديكتاتورية  است دلوايترحمون  ل  هياع م ار ، فقد 
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فقرر وقف هذا األمر  يرانرسي انه سيحوم مصر إلوالفري  السيسي هدر   عد  اع من حكع م
لدي ا   قة رائعة مع الجي  المصري "إسرائيم" وهضاف هن  وتصحيح الصت  الذي حدث.

 والتعاون المشتر . رها والمصا رات الحر ية المصرية لمكافحة اإل
 http://www.youtube.com/watch?v=i5Gzq6R3XDUالتصريح  ل  الرا ت التالي: 

 16/11/2013، القاهرة، رصد عموق
 

ي: نتمنـى الفـوز لمنتخـب مصـر فـي مباراتـه أمـام منتخـب سـرائيلالمتحدث باسم الجـيش اإل. 56
 غانا

ي "هفيصاي هرد ي"  ن تمنيه  الفوز للمنتص  سرائيلالس يم: ه ر  المتحدث  اسع الجي  اإل
وقام "هرد ي" في تدوينة  المصري في م اراته هماع منتص  أانا في التصفيات المزهلة لك س العالع.

الم ارا  هماع أانا.    ر صفحته الرسمية  ل  "فيس  و ": "هتمن  النجاح للمنتص  المصري في
 هشاهد الم ارا   ترق  م م معظمكع في  ث م اشر!"، مضيفاي: "إن شاص هللا هص ار سار ".

 20/11/2013، عم ان، السبيل
 

  غزة ي: ألول مرة الجيش المصري يحارب معنا ضد  سرائيلوزير المخابرات اإل. 57
ية والمصا رات الص يونية شتاينيتز، ص م مقا لته في قنا   ي  ي ستراتيجوزير الشزون الدولية واال

" للدور الذي يلع ه الجي  المصري  قياد  إسرائيم، يزكد تقدير "2013هكتو ر  31سي ال ريتانية في 
يونيو،  30في سيناص  عد هحداث  رها لسيسي في مكافحة اإلوزير الدفا  الفري  هوم   د الفتاح ا

 أز .إل  وألوم مر  يقوع الجي  المصري  محار ة ومنع ت ري  الس ح والصواريخ من سيناص 
هن مصر دولة هامة للغاية، متمنياي وجود ديموقراتية في جميع دوم الشر  األوست إل  مشيرا 
 ر ية  ل  حد قوله." ولكن  التريقة الغإسرائيمالمحيتة  ل"

http://www.youtube.com/watch?v=D04hMq4t-J4 

 20/12/2013مصر،  ،الشعب
 

 ية" يجب استغاللهااستراتيج" "فرصة إسرائيل: الوضع في الشرق األوسط يوف ر لـ"جانتس. 58
همير ،ورن،  ن رئيس هركان الجي   "هآرتس" لي حيدر: نقم المعل  األمني في صحيفة 

، "يةاستراتيجفرصة "ل"إسرائيم" ، تقدير    ن الوضع في الشر  األوست يوّفر لجانتسي  ني سرائيلاإل
 ، وق م اإلتاحة ي للعراألمريكالوضع ق م  شر سنوات ق م الغزو ا  ليهوانه ص فاي لما كان 

http://www.youtube.com/watch?v=i5Gzq6R3XDU
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فمصر  "إسرائيم".  نظمة  ر ية وق م األزمات العر ية، ال يوجد اليوع هي دولة  ر ية يمكن ان ت دد 
 في حين هن األردن، لع تشكم ت ديداي منذ ال داية، وتعي  صرا ات. سوريةأير مستقر ، وكذل  

يين هنفس ع  دهوا سرائيل، فإن "اإلجانتسو حس  ضا ت ك ير في الجي ، تحّدث هصيراي مع 
 ية".ستراتيجيفكرون في كيفية استغ م هذ  الفرصة اال

 24/12/2013، بيروت، األخبار
 

 ي "لدينا في غزة أعداء فقط"سرائيلي: جنرال مصري يقول لنظيره اإلسرائيلالتلفزيون اإل. 59
زهير هندراوس: كشف محلم الشزون العسكرّية في القنا  ال انية في التلفزيون  -الناصر  

ّي، روني دانئيم، الذي ي عت ر من هصحا  ال ا  التويم في المنظومة األمنّية والمزسسة سرائيلاإل
دانجوظ،  إيتانّي، سرائيل ين الجنرام اإل النقا   ن حواٍر تعّ  كشفالعسكرّية في الدولة الع رّية، 

ّية في المنات  المحتّلة، ومسزوم  سكري رفيع المستو  في الجي  سرائيلم نّس  ه مام الحكومة اإل
المصرّي،  ل  هام  اجتما   قد  ين ما ق م هياع في القاهر ، حيث قام دانجوت: في أز  لنا ه داص 

 ي:  النس ة لنا في أز  يوجد ه داص فقت. ولنا جيران، فرّد  ليه المسزوم المصر 
 30/12/2013القدس العربي، لندن، 

 

 مئير دغان: ل حاجة لقيامنا بتدمير حماس فمصر تقوم بذلك. 60
مصلحة في  إسرائيمأان إنه "ليس لدولة وكاالت: قام رئيس الموساد السا   مئير دال - الس يم

تدمير حماس، والس   هو المسا ي التي ت ذل ا مصر  ل  نتا  جد هاع لتقزيع قو  حماس. وهر  
ال تشار   الض ت في هذا  إسرائيمج دا ك ذا ي  ذم هيضا من جان  دوم الصليج والسعوديين، ودولة 

 الج د". 
 6/1/2014السبيل، عم ان، 

 

 2013ية خالل ستراتيجالجيش المصري حرباا ضد  حماس قلص المخاطر ال يدلين: شن   .61
صالح النعامي: است عد الجنرام  اموس يدلين، الرئيس السا   لشع ة االستص ارات  -أز  
ية همان نجاح ما هسما  "الديكتاتورية العسكرية"، التي يحاوم وزير الدفا  المصري ائيلسر اإلالعسكرية 

   د الفتاح السيسي  ناصها في مصر في الصمود وال قاص.
، توقع يدلين هن تفشم" 2014ية ص م  اع سرائيلية اإلستراتيجوفي تحليم استشرافي لل يئة اال

هن "تعاظع و ي الجماهير  حقوق ا، وتحررها من حالة إل   الديكتاتورية العسكرية " في مصر، مشيراي 
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نقتة الصفر، وتق م المصريين مجدداي العي  تحت كنف إل  الصوف والر   ال تسمح  عود  األمور 
 العسكر"،  ل  حد تع ير .

ونو  يدلين في التحليم، الذي نشرته النسصة الع رية لموقع صحيفة "جيروساليع  وست" ال   اص 
"إسرائيم" ية  ل  استراتيجمصاتر إل  الرف  الجماهيري لحكع العسكر في مصر سيفضي  هنإل  

، ألنه سيشجع حالة  دع االستقرار وتقلص قدر  الدولة  ل  فر  سيترت ا  ل  2014ص م  اع 
 " من ق م "تنظيمات الج اد العالمي".إسرائيمسيناص، مما يعني زياد  فرص است داف "

 2013النق   الذي قاد  السيسي، ونجاح نظاع األسد في ال قاص جعم  اع هن اإل  ولفت يدلين 
مع اندال   ورات "إسرائيم" ية التي تراكمت هماع ستراتيجنقتة تحوم فارقة نحو تراجع الت ديدات اال

 الر يع العر ي.
المسلمين  ن الحكع، هو المزسسة األك ر  اإلصوانوهوضح يدلين هن الجي  المصري الذي هزاح 

 من  ين المزسسات التنفيذية في مصر."إسرائيم" لإيجا ية  النس ة ل
 ل"إسرائيم"،هن  ود  الجي  المصري للع  الدور الرئيس في مصر يم م مصلحة ك ير  لإل  ونو  

حد ك ير من فرص المس  اتفاقية "كام  ديفيد"، التي تم م هحد ههع ه مد  األمن إل  ألنه سيقلص 
 ي".سرائيلالقومي "اإل

ية"، رها وهشاد يدلين  شن الجي  المصري حر اي "ال هواد  في ا" ضد ما هسماها  ل"التنظيمات اإل
ية  ن كاهم ستراتيجوتضييقه الصنا   ل  حركة حماس، معت راي هن هذ  الصتو  قلصت المصاتر اال

 .2013ص م  اع "إسرائيم" 
 شكم هك ر مما كانت  ليه م" "إسرائيلصالح  2013وهوضح يدلين هن موازين القو  مالت ص م 

هن هذ  الحر  هضعفت إل  في الماضي، إ ر انشغام الجي  السوري في حر ه ضد شع ه، منوهاي 
  شكم ك ير هذا الجي ، وهفقدته الك ير من  تاد ،   و   ل  هنه يمر في مرحلة تفك  واضحة.

يات ستراتيجالت ديدات اال وشدد يدلين  ل  هن تتو  األسد للتصلي  ن س حه الكيماوي هزام هحد
 ".إسرائيمي في "ستراتيجالتي هقلقت ك يراي صنا  القرار ودوائر التقدير اال

والدوم "إسرائيم" ش د حالة التقاص مصالح واضحة أير مس وقة  ين  2013وهضاف يدلين هن  اع 
هنا  التقاص  هنإل  التي تم م ما هسما   ل"المعسكر السني المعتدم"، سيما دوم الصليج، مشيراي 

يرانومصر و  سوريةوهذ  الدوم في الموقف من "إسرائيم" مصالح واضح  ين   .ا 
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وصسارت ا  2012ي  اع يرانوا ت ر يدلين هن صسار  حركة حماس التحالف مع المحور السوري اإل
الع قة مع مصر في ه قا  االنق    ل  مرسي، هضعف الحركة، وهو ما م م نقتة تحوم فارقة 

 سرائيم"."إلصالح 
وشدد يدلين  ل  هن إضعاف مكانة حماس هس ع في تمكين السلتة من استئناف المفاوضات 

تقلص الضغت إل    دف التوصم لتسوية للصرا ، وهو ما هد  في المقا م "إسرائيم" مع 
ن كان  شكم مزقت-، وه ت  "إسرائيم"الد لوماسي والدولي  ن كاهم  من وتير  حملة نز   -وا 

 "الدولة الع رية"، التي تعاظمت ص م األ واع األصير .الشر ية  ن 
وحذر يدلين من المصاتر الكار ية لتواصم مظاهر ضعف مكانة الواليات المتحد  في منتقة 

والواليات إسرائيم ية  ين ستراتيجهن هذا التتور يمس  فا لية الشراكة االإل  الشر  األوست، مشيراي 
ي ومرك  هساسي سرائيلراكة تم م "هحد ههع ه مد  األمن القومي" اإلهن هذ  الشإل  المتحد ، مشيراي 
 ية".سرائيلفي قو  الرد  "اإل

هنه ال يوجد دولة إل  وشدد يدلين  ل  هنه ال يوجد  مة  ديم للع قة مع الواليات المتحد ، مشيراي 
 ت المتحد .ية كما تفعم الوالياسرائيلفي العالع يمكن هن توظف مواردها لصدمة المصالح اإل

" ص م  اع إسرائيمهن سيناريو الر   الذي يمكن هن ينتظر "إل  وفي سيا  مصتلف، نو  يدلين 
يران، وهو هن يفشم الغر  و 2014 في التوصم التفا  ن ائي، مما يعني جعم االتفا  المزقت الذي  ا 

 ات نووية".في وضع دولة " ل  حافة قدر  إيرانتع التوصم إليه اتفاقاي ن ائياي، مما ي قي 
ضرور  اإلسرا  للتوصم لتفاهع شامم مع اإلدار  إل   تم ه ي ود ا يدلين دوائر صنع القرار في 

 والغر . إيرانية  ش ن الصتوت الحمراص التي يتوج  توافرها في االتفا  الن ائي  ين ألمريكا
س م مواج ة   اتصاذ قرارات صع ة  ش ن 2014" متال ة ص م  اع إسرائيمونو  يدلين  ل  هن "

ع  وست" هن ما جاص في تحليم يدلين الموسع سيكون يلزاي. وهشار موقع "جيرو يرانال رنامج النووي اإل
 ه حاث األمن القومي" في مارس القادع. ماد  للنقا  في مزتمر ك ير سينظمه "مركز

 15/1/2014، 21عربي  موقع
 

  "إسرائيل"الجنرال موشيه كبلينسكي: الجيش المصري حليف مهم لـ. 62
زهير هندراوس: قام الجنرام موشيه ك لينسكي، نائ  رئيس هئية األركان العاّمة في -الناصر  

تقتضي تعزيز ية ستراتيجومصلحت ا اال"إسرائيم" ل، إّن الجي  المصري حليف م ع لاالحت مجي  
وص م مشاركته في  رنامج )األس و ( الذي   ته  وال دوص في مصر. االستقرارقدرته  ل  استعاد  

"إسرائيم" لية العاشر ، شدد ك لينسكي،  ل  هن الجي  المصري  صفته حليفاي لسرائيلقنا  التلفز  اإل
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انت قاي من سيناص،   و   "إسرائيم"نقتة انت   لتنفيذ  مليات ضد إل  م تع  عدع تحوم سيناص 
  "إسرائيم". ل  إدرا  قياد  الجي  المصري ههمية الحفاظ  ل  اتفاقية )كام  ديفيد( مع 

العسكري  ل نق  ية وهورو ية همريكالتي توج  ا هتراف  االنتقاداتوقلم ك لينسكي من ههمية 
 يين يدفعون ضري ة ك مية، يين واألورو ألمريكمرسي، معت راي هن ا محمدالذي هتاح  حكع الرئيس 

ية واألورو ية تقتضي مواصلة العمم مع قياد  الجي  ألمريكهن المصالح اإل  في هذا الش ن، منوهاي 
 المصري.

 20/1/2014القدس العربي، لندن، 
 

فــي مصــر وحكمهــم كــان  المســلمين اإلخــوانيعلــون: العــالم العربــي ارتــاح جــداا بعــد ســقوط . 63
 فشالا مدوياا 
ّي موشيه يعلون، همس ال   اص إّن ما يجري سرائيلزهير هندراوس: قام وزير األمن اإل -الناصر  

دوي ت، وهّن الحر  تدور  ل     ة إل  في سورّية هو حالة  دع استقرار مزمنة، وتقسيع الدولة 
تم ه وا  العاصمة دمش ، وهضاف يعلون، كما هفاد موقع صحيفة هآرتس  ل  اإلنترنت إّن سياسة 

هي  دع التّدصم، ولكن  ل  الجميع هْن يعلموا هنّنا ن حافظ  ل  مصالحنا، والتي تتم م في  ه ي 
 دع نقم هسلحة متقّدمة،  ما في ذل    ث نقات جوهرّية:  دع تزويد حز  هللا   سلحة متتوّر ، 

 ج ات وصف ا  المعادية، و دع التعّر  لسياد  الدولة الع رّية في هض ة الجوالن.إل  الكيميائّية 
وهّكد الوزير هّن   د  ت قّدع المسا دات الت ّية واإلنسانّية وتزويد التعاع وم  س الشتاص للقر  

لع تتمّكن هْن ت ق   ل  الحياد، و ليه  "إسرائيمزا ما هّن " المحاصر  من الج ة ال انية من الجوالن،
يتواجد  سوريةذل ، قام إّنه في إل  قمنا  فتح مستشف  صاص وقّدمنا ل ع المسا دات.  اإلضافة 

هلف مقاتم، ينضوون تحت تنظيع "القا د "، ولكّن ع حت  ا ن ي ذلون جّم  30اليوع هك ر من 
، هّما  النس ة لل نان فقام إّن حز  هللا يلتزع الت دئة  س   ا ت ارات ج ودهع في محار ة نظاع األسد

ّية وهيضا للتنظيع نفسه، وزاد هّن حز  هللا يمل  اليوع هك ر من مئة هلف قذيفة إيرانّية استراتيج
 "إسرائيم".وصواريخ، ولكن لع ي سّجم هّي حادث هتل  فيه الحز  النار  اتجا  

، إّنه من تم ه ي ر، ص م محاضر  في مركز ه حاث األمن القومّي    و   ل  ذل ، قام الوزي
هّن هج ز  إل  الناحية األمنّية ال ي مكن ا ت ار السلتة الفلستينّية كجاٍر ي مكن اال تماد  ليه، مشيريا 

السلتة ا تقلت هك ر من هلف  نصر من حماس، ولكّن ا لع ت حاكم ع، وهضاف: تالما ي واصلون 
ال تظ ر  ل  صرائت ع، ف  "إسرائيم" ع  ل  حمم الع وات الناسفة في االحتفاالت، وتر ية هوالده
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ا هّن الفلستينيين يرفضون اال تراف   كدولة "إسرائيم" ليوجد هّي همم في تحقي  الس ع، موضحي
 ي ودّية، ويرفضون اال تراف  انت اص النزا  وانت اص متال  ع من الدولة الع رّية.

ّي سرائيلكما قام موقع هآرتس فإّنه ال توجد هّي   قة  ين النزا  الفلستينّي اإلوفي رهي يعلون، 
ّي، وكشف النقا   ن هّنه في الغرف المغلقة، وفي لقاصات مع قاد   ر ، يرانو ين المّلف النووّي اإل

ون هّي صلة ّي ي صيف العر ،  ديرانال ي ترح الموضو  الفلستينّي  المّر ، مشّدديا  ل  هّن النووّي اإل
للقضية الفلستينّية، وحّذر من هّن حماس ست سيتر  اج ي هْع ،ج ي  ل  الضفة الغر ّية، كما فعلت 

 في القتا . 
، إيرانواحد" مع  + ووّجه يعلون انتقادات الذ ة جديا ل تفا  المرحلّي الذي وقعته دوم "صمسة

ي جاص  ل  هر عة وتحّدث مع الشيتان يراناإلقائ ي إّن ع  ذل  ههدروا فرصة تاريصّية، وقام: النظاع 
ّية اإلس مهّن الجم ورّية إل  ا، ولكّن ت ران اليوع تحررت من العزلة السياسّية، الفتيا ألمريكاألك ر، 

تد ع نظاع الرئيس األسد، و األ مام التي يرتك  ا،  هي ال  يا مركزييا في حّم األزمة السورّية، ف ي
ا.  وتد ع حز  هللا هيضي

ه واع،  3ستص ح دولة ش ه نووية ص م  إيرانهّن إل  ّية ت شير سرائيلو حس ه، فإّن التقديرات اإل
ّية والسيتر   ل  اإلس مّي لع يتغّير: تصدير ال ور  ستراتيجيين االيرانهّن تموح اإلإل  الفتاي 

ارها  ل  سياسة مصتت ل ا، تشمم اإلالمنتقة، والتي تعتمد  مظّلة نووّية،  ، وفي المستق م هيضي
يين يست زئون  المجتمع الدولّي،   دف مواصلة  رنامج ع. ووصف يعلون النظاع يرانهّن اإلإل  الفتاي 
ّي   ّنه مسيحانّي وقيامّي، هْي انه نظاع ال    القادع، وهو ي شّكم الت ديد الرئيسّي  ل  يراناإل

 قة هْو   صر  وقفه  ند حّد ، قام يعلون.استقرار المنتقة و ل  العالع  ّرمته، و التالي، يج   تري
منتقة إل  و ّ ر يعلون  ن تشازمه  النس ة للمستق م قائ ي إّنه من المتوّقع هْن تتحّوم المنتقة 

نحن نصش  من الصت  الغر ّي الجديد: الديمقراتّية  ن تري  صنادي  " دع استقرار م زمن، و
هّن حكم ع إل  في مصر، مشيراي  اإلصوانا  عد سقوت االقترا . وقام إّن العالع العر ّي ارتاح جدي 

 لمصر كان فش ي مدوياي.
هّما  ّما يجري في الوتن العر ّي فقام إّنه نش  واقع جيوسياسي جديد، هو المحور الشيعّي، الذي 

 ، والذي يتلّق  الد ع من روسيا، وهذا محور قوّي جداي وق الته، المحور السنّي، الذي ير إيرانتقود  
المسلمين ت ديداي، ويشمم مصر، األردن، السعودية، وال حرين، ولكّنه ال يشمم قتر  اإلصوانفي 

 وحماس. اإلصوانوتركّيا، اللتان ت شك ن محوراي  ال يا ولكّنه صغير، والذي يد ع 
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، ويرت ت  ع قة مع "القا د "، اإلصوان، إيرانوزاد هّن للمحور السنّي هنا  ه داص مشتركين: 
 ا، وفي هذا السيا ، هضاف، نحن نتساو  مع ع في هذ  المصالح،  ل  حّد قوله.يكألمر 

ا إّن  ا ال تريد  عد اليوع هْن تلع  دور الشرتّي في المنتقة، ولكّن ا ما زالت ألمريكوقام هيضي
القو  العظم  الوحيد ، ولكّن ا قررت اال تعاد  ن المنتقة، انسح ت من العرا ، التي وقعت تحت 

ا في سورّية فسح المجام هماع روسيا للتّدصم و قوٍ  ألمريكهّن  دع تّدصم إل  ّية، ولفت يرانر  اإلالسيت
 في   د الشاع،  ل  حّد تع ير . 

Haaretz, 28/1/2014 

 29/1/2014، لندن، القدس العربي

 

 "إسرائيلاي أدرعي: النقالب على مرسي فرصة لـ"أفيخ. 64
ي، هن االنق   العسكري  ل  الرئيس محمد سرائيلقام هفيصاي هدر ي النات   اسع الجي  اإل

 "إسرائيم".لالمسلمين يم م فرصة ل اإلصوانمرسي المنتمي لجما ة 
: انصفا  قو  المحور مإسرائيفرص هماع  3  ر "تويتر": "رئيس االستص ارات يحدد  هدر يوقام 

 المسلمين، وارتفا  قو  الدوم المعتدلة كالسعودية ودوم الصليج". اإلصوانالمتترف، انسحا  
 29/1/2014الشعب، مصر، 

 

 " ستدفع ثمن التعاون مع السيسيإسرائيلديبكا: "موقع . 65
ستدفع  من التنسي   إسرائيمي في تقرير له "إن سرائيلاالت: قام موقع "دي كا" االستص اراتي اإلوك

 والتعاون األمني مع وزير الدفا  المصري   د الفتاح السيسي، وهنه سيكون و اال  لي ا".
 وهضاف الموقع هن "استمرار إت   صواريخ جراد كم  د  هياع  ل  "إي ت" هو ال من الذي
يستتيع رئيس حكومة االحت م " نيامين نتنياهو" ووزير جيشه "موشيه يعلون" دفعه مقا م سياسة 

هن نتنياهو ويعلون إل  التعاون السياسي واألمني واالستص اري مع المشير السيسي". وهشار الموقع 
عملية العسكرية السيسي، وهن الإل  قد وافقا للمر  ال انية  ل  تسليع الملف األمني في أز  وسيناص 

 في سيناص قد انعكست سل ييا  ل  مدينة إي ت التي هص حت رهينة لما يحدث  سيناص.
ية وافقت  شكم سري  ل  تغيير معاهد  "كام  ديفيد"، سرائيلوهضاف هن حكومة االحت م اإل

دصام قوات ك ير  من الجي  المصري لسيناص، للسيتر   لي ا، وهنه من هجم تعديم المعاهد  كان  وا 
 يج  ترح ا للنقا  مجدديا هماع الكنيست، ولكن هذ  الصتو  لع تتع.
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هن الجما ات المسلحة و ل  رهس ا "هنصار  يت المقدس" يردون  ل  إل  وصلص الموقع 
ي، إسرائيلهلف  70 مليات الجي  المصري  قصف صاروصي لمدينة إي ت التي يقتن ا هك ر من 

ل ا   صري.الم رهينة للصرا إل  ما حوَّ
 2/2/2014فلسطين أون لين، 

 

 ياإلسالم" من الشتاء إسرائيليونيو في مصر أزال خوف " 30يعلون: . 66
ودوم ئيم" "إسرايونيو في مصر هزام صوف  30ي موشيه يعلون إن "سرائيلوزير الحر  اإلقام 

ي، وهنه  عد هذا التاريخ سيظم  دع االستقرار  الشر  األوست متواجدا اإلس م د  من الشتاص 
  شكم مزمن أل واع و قود قادمة".

(، ص م مزتمر ميونخ لألمن في حديث مسجم له تداوله نشتاص 2/2/2014وقام يعلون، األحد )
ننا كنا سنر  "شتاصي إس ميا" لكن العزم  ل  فيس  و  إن "ما صشينا  حت  الصيف الماضي هو ه

 المسلمين في مصر حدث هاع". لإلصوانالشع ي 
 د   واصع  ر ية في المنتقة، إل  ي" كان سيمتد اإلس موهضاف يعلون هن ما هسما  "الشتاص 

يونيو استتعت سما  التصلص من  30وهن هنظمة تل  الدوم كانت تصش  ذل ، فقام إنه و" عد 
ديد من  واصع المنتقة م م  مان والريا  ودوم الصليج وهكذا )...( هولئ  الذين الع ص،  الع

المسلمين كموجة جديد  تسيتر  ل  الشر   اإلصوانكانوا صائفين، تل  النظع التي كانت تصش  من 
 األوست، جزص من األسلمة".

هللا في ل نان،  ، ظ ور حز 1979ية في يراننجاح ال ور  اإلإل  وهردف قائ  إنه "إذا رجعنا 
 عد  تماما في ال مانينات  ل  الساحة الفلستينية، تقوية – وهذ  ليست مصادفة –وظ ور حماس 

المسلمين  المنتقة،  ع  الت ع  ناصر القا د ، التي صرجت من المدارس الوها ية  اإلصوان ناصر 
 الج اد العالمي". السنية، والتي صلفت حركة

إن "الحدث الذي جر  في الصيف الماضي كان ضر ة للشعور  وقام في صتاع الحديث المسجم
 ل  المسير، ل ذا سوف نواجه دون ش   دع  اإلس عهو الحم )قال ا  العر ية(، هن  اإلس ع  ن 

 استقرار مزمن  الشر  األوست في األ واع القادمة وحت  العقود القادمة في ك ير من األماكن".
 http://www.youtube.com/watch?v=P5_a7CgDBNsالتالي:  الرا تالتسجيم  ل  

 3/2/2014، مصر، الشعب
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=P5_a7CgDBNs
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 ": جنرالت مصر قلصوا قدرة حماس على مواجهتناإسرائيل". 67
ية، ال   اص، النقا   ن الدور الذي تلع ه سلتات سرائيلصالح النعامي: كشفت اإلذا ة اإل -أز  

االنق   المصرية في تقليص قدر  الفلستينيين في أز   ل  مقاومة االحت م، من ص م تدشين ا 
ل ا، منتقة  ازلة  ل  توم الحدود  ين مصر والقتا . ونقلت اإلذا ة  ن مصادر في ال يئة قو 

تقليص قدر  المقاومة الفلستينية  ل  إل  إن "الصتو  التي هقدع  لي ا الجي  المصري ت دف 
قتا  أز ". وه دت هيئة هركان جي  االحت م ارتياحا شديدا لتوجه إل  ت ري  الس ح من مصر 

 ير حد كإل  الجي  المصري لتدشين المنتقة العازلة. وهكدت المصادر هن اإلجراص المصري يس ع 
في تجفيف منا ع حركة حماس، ويصف  حجع ونو ية ما لدي ا من س ح وصواريخ في مصازن ا، 

وهكدت هن  "إسرائيم".ما يقلص هام  المناور  همام ا في المواج ات التي يمكن هن تندلع  ين ا و ين 
االت"، مشير  ونظاع حكع الجنر  إسرائيم"هنا  تنسيقا  سكريا واستص اراتيا يتع  ل  مدار السا ة  ين 

ية الجنرام  اموس جلعاد يعت ر "ضيفاي سرائيلهن رئيس قسع الدائر  السياسية في وزار  الحر  اإلإل  
 دائماي" لد  الجنراالت المصريين.

ويذكر هن جلعاد، الذي تول  منص  رئيس قسع األ حاث في شع ة االستص ارات العسكرية سا قا، 
 ضح ع في ت ني التوج ات العنصرية تجا  العر .يعت ر من هك ر الجنراالت تترفا، وهو 

ية، وك ير مستشاري سرائيلومن ناحيته هكد يوسي  ن ههارون، السكرتير األس   للحكومة اإل
ية ك ير   ندما استراتيجرئيس الحكومة األس  ، إسحا  شامير، هن الجي  المصري قدع صدمة 

 انقل   ل  الرئيس المنتص  محمد مرسي.
، ال   اص، قام  ن ههارون إنه " ات في حكع المزكد هنه "إسرائيم اليوع"ه صحيفة وفي مقام نشرت

ساحة انت   لتنفيذ إل  لو استمر حكع مرسي، ف نه سيسمح للتنظيمات الج ادية  تحويم سيناص 
ية التي سرائيل". وت ن   ن ههارون ما توصلت إليه العديد من الدراسات اإلإسرائيم مليات ضد 
ا، والتي هكدت هنه "لو ظم حكع مرسي أللغت مصر اتفاقية كام  ديفيد، التي تعت ر صدرت مزصر 

"إسرائيم" ي". وا ت ر  ن ههارون هن الع ر  التي يتوج   ل  سرائيلهحد ه مد  األمن القومي اإل
استص ص ا من فتر  حكع مرسي القصير  هو "هال تسمح  قياع دولة فلستينية"،  ل  ا ت ار هن م م 

لدولة يمكن هن تشكم ساحة متقدمة ألي ترف قد يصتت في المستق م ل  تداص  ل  هذ  ا
 يين.سرائيلاإل

ي مردصاي كيدار، هن تعزيز التعاون األمني واالستص اري سرائيلمن ناحيته ا ت ر المستشر  اإل
 وحكع السيسي، هو الرد الت يعي  ل  ت ديد التنظيمات الج ادية داصم سيناص."إسرائيم"  ين 
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ية، اال نين، قام كيدار إن "السيسي ونتنياهو في سرائيلوفي مقام  ل  صحيفة "معاريف" اإل
هنه "لو لع يتحر  السيسي للقضاص إل  مرك  واحد وفي حر  مشتركة ضد الج اد العالمي"، مشيرا 

  ل  الج اديين، فإن ع سيقضون  ليه".
 18/2/2014، 21موقع عربي 

 

 على الحدود وتعرض المساعدة على مصر " تستنفر قواتهاإسرائيل. "68
ي إن الجي  استنفر قواته  اتجا  سرائيلاالناضوم: قالت إذا ة الجي  اإل -  ه ف  - القاهر 

ية.  ق  انفجار حافلة سياحية  ش ه يلسرائمنفذ تا ا ال ري مع سيناص و ل  الحدود المصرية اإل
 جزير  سيناص المصرية.

 رضت المسا د   ل  مصر، "إسرائيم" ي إن سرائيلومن ج ت ا قالت القنا  ال انية للتلفزيون اإل
صا ة  3 ن مقتم   ق  الحادث الذي هسفر ن سيارات اإلسعاف تتجه 14وا  الجان  إل  ، وا 

ية سرائيل ا  الدصوم لنقم جرح  من المكان. هما الشرتة اإلي من المنفذ وتنتظر السماح لسرائيلاإل
 ل  استعداد الستق ام المصا ين للمعالجة في المستشفيات  إسرائيمإن "فقالت في  يان ل ا 

ن إجراصات قد اتصذت لتمكين ذل "، موضحة هنه "ال يوجد سرائيلاإل يون داصم الحافلة". إسرائيلية وا 
ي هوقف هي حركة للمرور  ل  الحدود مع مصر   ر سرائيلن األمن اإلية إسرائيلوقالت اإلذا ة اإل

 منفذ تا ا في ه قا  هذا الحادث.
 17/2/2014القدس العربي، لندن، 

 

 ن بالسلطة في مصروالمسلم اإلخوانيدلين: ننام اآلن أفضل في الليل حيث ل يمسك . 69
ي األس   "هن التغيير الذي حدث في سرائيلا ت ر  اموس يدلين مدير المصا رات العسكرية اإل

 ".اي مصر الصيف الماضي كان إيجا ي
وقام يدلين في تسجيم مصور تداوله نشتاص  ل  مواقع التواصم االجتما ي: "هنا ال توجد 

 م مدرسة فكرية واحد  فقت؛ إن التغيير الذي حدث في مصر  "إسرائيم"،في  مدرستان فكريتان
، ونحن نرا   ل  هنه استمرار ل ور  ميدان التحرير التي اصتتف ا الصيف الماضي كان إيجا ياي 

 ."تماماي  إيرانم م  متترفاي  إس مياي  المسلمين، التي كانت في تريق ا ليص ح نظام ا نظاماي  اإلصوان
ي إسرائيل، ووصفنا  ل"صنازير وقرد " ولع يقا م هي وفد ه داي "إسرائيم" رسي لع يذكر اسع وهضاف "م

 ."الصاتئاالتجا  إل  ه دا، وكنا قد ظننا هن مصر قد ذه ت 
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مليون مصري كان لدي ع نفس  20وهردف يدلين "لحسن الحظ لع نكن الوحيدين الذين ظنوا ذل ، 
الشوار  سويا مع الجي ، ال يوجد إنكار إل  ا لمرسي ونزلوا مليون فقت صوتو 14الفكر ، وهذكركع هن 

هن ع فعلوا ذل  مع الجي ، لكن ع قرروا هن مرسي ليس هو القائد المناس ، ونحن نتف  مع ع". وقام 
"نعتقد هن مصر ال يج  هن تضعنا في صيار  ين االصتيار  ين ديكتاتورية  سكرية ودولة إس مية 

، ويج  هن ندفع ع للسير في إتجا  صارتة التري  التي ستعيد متترفة، هنا  صارتة تري 
 مصر".إل  الديمقراتية 

المسلمين  اإلصوانواصتتع التسجيم المصور  قوله "لكننا نناع ا ن هفضم في الليم حيث ال يمس  
  السلتة في مصر، وهنا  أيرهع من يمس  السلتة".

http://www.youtube.com/watch?v=_8X8OD9DszQ 

 24/2/2014، 21موقع عربي 
 

 المسلمين اإلخواني في الحتياط: السيسي حقق أهم حلم للغرب بتصفية إسرائيلجنرال . 70
ي في االحتيات رزفين  يركو، الذي شغم في سرائيلزهير هندراوس: هاجع الجنرام اإل-الناصر  

ية "همان" الغر  لتوجي ه انتقادات للجي  سرائيلالماضي مواقع م مة في االستص ارات العسكرية اإل
 سي.المصري في ه قا  االنق    ل  مرسي و مليات القتم التي ي مر   ا الفري  السي

ية انتشارا، ومقر ة جدا من سرائيلوفي مقام في صحيفة "يسرائيم هايوع"، وهي هوسع الصحف اإل
" المسزولة  ن تجنيد 504ي  نيامين نتنياهو، قام  يركو، الذي صدع في "وحد  سرائيلرئيس الوزراص اإل

السيسي حق  ههع العم ص في شع ة االستص ارات العسكرية ق م هن يتفرغ للعمم األكاديمي، قام إن 
ضد المسلمين وشرو ه في حر  ال هواد  في ا  اإلصوانحلع للغر  والذي يتم م في تصفية جما ة 

 التنظيمات الج ادية في سيناص.
وتال   يركو الغر   االست مار  شكم واضح في ت مين استقرار حكع السيسي وذل  من هجم 

هن السيسي إل  العالع العر ي، الفتا اإلج از  سر ة  ل  ما هسما   العر  الديمقراتي في 
المسلمين،  ل   اإلصوانسيواصم القتم،  ل  ا ت ار هنه الصيار الوحيد من هجم النجاح في مواج ة 

 حد تع ير .
 24/2/2014القدس العربي، لندن، 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=_8X8OD9DszQ
http://www.youtube.com/watch?v=_8X8OD9DszQ
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الجيش المصري عزز أمننا القـومي وضـيق الخنـاق علـى  ية:سرائيلاإل الستخباريةاألجهزة . 71
  مة بغزةالمقاو 

ية هن الحكومة المصرية، التي سرائيلاإل االستص اريةزهير هندراوس: هكدت األج ز   - الناصر 
حد إل  الرئيس المصري محمد مرسي، هس مت  قامت في ش ر تموز/ يوليو من العاع الفائت  عزم

ية داصم مصر اإلس مي من ص م حر  ا  ل  الحركات سرائيلك ير جديا في تعزيز األمن القومي اإل
 وتشديدها الصنا   ل  حركات المقاومة في قتا  أز .

حوم  يستراتيجاالو ر  المعل  العسكري رون  ن يشاي تفاصيم جديد   ن مضامين التقدير 
لمجلس الوزراص  االستص ارية، الذي قدمته األج ز  2014ص م  اع "إسرائيم" لل يةستراتيجاالوضا  األ
 ."إسرائيم"الذي   قد في مقر ج از الموساد، وست  االجتما ي المصغر لشزون األمن في سرائيلاإل

قاد  هن إل  وفي تقرير نشر  في الموقع اإللكتروني لصحيفة يديعوت هحرونوت نو   ن يشاي 
لجي  ية امتدحوا  شكم ك ير التحوم الك ير الذي تره  ل  سياسة اسرائيلاإل االستص اراتيةاألج ز  

 فيما يتعل   تشديد الحصار  ل  المقاومة في أز . اي المصري  عد  زم مرسي، وصصوص
هن إل  ونو  التقرير،  حس  المحلم المقر  جديا من المنظومة األمنية في الدولة الع رية، 

الجديد، الذي  زم مرسي  ن الحكع في مصر ضد المقاومة  االنتقاليلسياسة التي يت ع ا النظاع ا
 ."إسرائيم"الفلستينية في أز  قلصت من قدرت ا  ل  فتح مواج ة مع 

هن التقرير هوضح  شكم ال يتر  مجاالي للش  هن قياع الجي  إل    و   ل  ذل ، هشار المحلم 
 ل  تمادهس ع في منع المقاومة في أز  من التزود  الس ح، مما دفع ا المصري  تدمير األنفا  

 .االحت م ل  ج ودها في تصنيع قذائف صاروصية الستصدام ا في حام اندلعت مواج ة مع دولة 
ي استراتيج-هن التقرير هكد  ل  هن الوضع الجيوإل  ذل ، هشار المحلم  ن يشاي إل   اإلضافة 

، حيث انشغم هك ر جيشين سوريةفي مصر والتحوالت في  االنق   فعم  اي ك ير قد تحسن "إسرائيم" لل
في العالع العر ي في مواج ة األوضا  الداصلية والتصدي لصصوع داصليين. وتوقع التقرير هن 

 قمع الصصوع السياسيين في العاع القادع، مما يعني  دع التفرغ لتعزيز  االنشغاميواصم الجيشان 
ونو   "إسرائيم".لصالح  يةستراتيجااللل لدين، األمر الذي سيكرس ميم موازين القو   القو  العسكرية

والسعودية والدوم الصليجية يم م تحوالي ي س ع في تمكين "إسرائيم" هن التقاص المصالح  ين إل  التقرير 
في  تقاليةاالندوم الصليج والحكومة إل  من تحقي  الك ير من ههداف ا. كما لفت التقرير  تم ه ي 

ية، وتراجع اإلس م،  ل  رهس ا: الحركات يةاستراتيجت عات مشاكم "إسرائيم" مصر تتقاسع مع 
 اإلقليمية المتوقعة. إيرانية في منتقة الشر  األوست، وتعزيز مكانة ألمريكمكانة الواليات المتحد  ا
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من الس ح  سوريةزون وشدد التقرير  ل  هن التزاع نظاع الرئيس السوري  شار األسد  تفكي  مص
 ي.سرائيلالكيميائي يعت ر إحد  التحوالت اإليجا ية جديا  ل  األمن القومي اإل

ا  التعاون و التنسي  األمني الذي تقوع  ه السلتة الفلستينية في مدينة راع هللا  وهشاد التقرير هيضي
ة للعمم، وتحديديا في الضفة  الضفة الغر ية المحتلة، والذي هس ع في تقليص قدر  المقاومة الفلستيني

 الغر ية،  ل  حد تع ير .
 7/3/2014القدس العربي، لندن، 

 

  ي: عدلنا "كامب ديفيد" سر اا مع السيسيإسرائيل. محلل 72

ي  مع د واشنتن، هنه تع سرائيلسياسي اإلايعاري المحلم ال إي ود: صرح 21 ر ي –القاهر  
سرا،  دون إ  ن ذل  للشع ين المصري "إسرائيم" تعديم معاهد  "كام  ديفيد" للس ع  ين مصر و

 ي. وا ت ر ايعاري هن تعديم المعاهد  " واقع جديد في الحيا ".سرائيلواإل
ي، تع تسجيله  واستة وقام ايعاري  حس  فيديو تداوله نشتاص  ل  مواقع التواصم االجتما 

هنه " لدينا تعاون  2014ف راير، 23ية والشزون الي ودية،  تاريخ سرائيلاإل األستراليةمجلس الع قات 
ن جاز لي هن هقوم، الحميمية  ين  والجي  المصري "إسرائيم" أير مس و  في النتا  والك افة، وا 

ر  وال حت  في   د السادات". وهضاف وهج ز  المصا رات، وهذا التعاون لع نحظ  ه ال في   د م ا
 هذا المستو ". إل  هن هذا التعاون هو "األفضم  ل  اإلت  ، وهنه لع يصم ه دا 

 التعاون المستمر واليومي مع الحكومة المصرية، م ينا هنه" فعلياي إل  وفي حدي ه هشار ايعاري 
الرئيس ورئيس الوزراص، وكم  مع حكومة مصر الجديد ، والجنرام السيسي، ومن يد مه،"إسرائيم" 

 دا مي رئاسة السيسي".
 7/4/2014، 21موقع عربي، 

 

 16أف  " على استعداد للسماح للجيش المصري إلدخال طائراتإسرائيلي: "إسرائيل. خبير 73
 لتأمين سيناء

 ل  استعداد  السماح للجي  المصري "إسرائيم" ايعاري هن  إي ودلندن: قام المحلم السياسي 
"  حس  الصتوات "المتوقعة" منه والمحدد  رها سيناص للقضاص  ل  "اإلإل   16هف  إدصام تائرات 

 له مس قا "ألننا نحتا  العناية   ذا األمر".
ايعاري في فيديو تداوله نشتاص  ل  مواقع التواصم االجتما ي تع تصوير  في و حس  ما قاله 

"إسرائيم" فإن  2014ف راير  23ية والشزون الي ودية  تاريخ سرائيلمجلس الع قات األسترالية اإل
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هع الرشرا "  ل  الجان  المصري من  -تنتظر من الجي  المصري "إنزام القوات حوم إي ت 
 نع إت   القذائف  ل  إي ت".الحدود من هجم م

للتحر  ضد  -ش ر إ ريم  –وهردف ايعاري "نتوقع ونشجع المصريين للتحر  ق م الر يع 
يين في مكان يتل   ليه ج م الح م في وست سيناص وفي وادي رها الم ذات ا منة الرئيسية لإل
ي مسلح في إرها ،الف  3 ية". وهضاف "في تقديراتنا هن هنا سرائيل مرو القري  من الحدود اإل

ج م الح م، هذ   ملية  سكرية ك ير  وهنا ه لع هن الجي  المصري سيذه   الك ير من قو  النيران 
ليستصدموها في  16العسكرية، لدي ع األ اتشي ومسموح ل ع  استصدامه وسنسمح ل ع  تائرات األف 

 اإلت   الجوي ألننا نحتا  العناية   ذا األمر".
 7/4/2014 ،21، موقع عربي

 

 . يوسي بن أهارون: الجيش المصري  قد م خدمة استراتيجية كبيرة عندما عزل مرسي74
ّية وك ير مستشاري يلسرائفي السيا  ذاته، هكّد يوسي  ن ههارون، السكرتير األس   للحكومة اإل

رئيس الحكومة األس   إسحا  شامير  ل  هّن الجي  المصرّي قاع  تقديع صدمة استراتيجية ك ير  
 ندما  زم مرسي. وفي مقام نشر  في صحيفة )يسرائيم هايوع( قام  ن ههارون إّنه  ات في حكع 

ساحة إل  حويم سيناص المزكد هّنه لو استمر حكع مرسي، فإّنه سيسمح للتنظيمات الج ادية  ت
وت ّن   ن ههارون ما توصلت إليه العديد من الدراسات  "إسرائيم".انت   لتنفيذ  مليات ضد 

ية التي صدرت في الفتر  األصير ، والتي هكدت  ل  هّنه لو استمّر حكع مرسي أللغت مصر سرائيلاإل
القوم إل  ي. وصلص  ن ههارون ائيلسر اتفاقية )كام  ديفيد(، التي تعت ر هحد ه مد  األمن القومي اإل

استص ص ا من فتر  حكع مرسي القصير  هو هال تسمح  قياع "إسرائيم" إّن الع ر  التي يتوج   ل  
دولة فلستينّية،  ل  ا ت ار هّن م م هذ  الدولة يمكن هن تشكم ساحة متقّدمة ألي ترف قد يصتت 

 ّد قوله.في المستق م ل  تداص  ل  الدولة الع رّية،  ل  ح
 12/4/2014رأي اليوم، لندن، 

 

 : بفضل التنسيق األمني مع النظام المصري الحالي يسود الهدوء في سيناءجانتس. 75
، ص م جانتسي  يني سرائيل  اإل،مام شحاد : حرص رئيس اركان الجي -القدس المحتلة 

مقا  ت اجرت ا معه وسائم اال  ع الع رية، مع انت اص   ث سنوات  ل  توليه المنص ،  ل  
السيناريوهات  هصتررسائم ت ديد وفي تيات ا استعرا   ض ت لقدرات جيشه في مواج ة  إت  

 المتوقعة.
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د   ل  سزام حوم المناورات التي يجري ا ومنح الج  ة الشمالية قستاي هاماي في حدي ه. وفي ر 
يون رسالة سرائيل،  ما ا ت ر  اإلجانتس لد  ل نانية واحت ل ا، رد إل  الجي  منذ فتر  حوم الدصوم 

ية المتواجد   ل  الترف االصر من رها واضحة وقاسية لحز  هللا  القوم:" حز  هللا والتنظيمات اإل
ية. و النس ة لنا فإننا ال نتعامم مع سرائيل ل  جميع ال لدات اإلالحدود، وف  تع ير ، تشكم ت ديداي 
يين  م كواقع  ملياتي موجود  ل  ار  الواقع. وندر  تماما سرائيلالت ديدات هذ  كحملة ترهي  لإل

ت يعة وا عاد هذا الواقع ونراق  ما يحدث  ن ك   ونتصد  له، كما نستعد ل نتقام من الوضع 
 وارئ في حام استد ت الحاجة".حام التإل  الت يعي 
فان االستعدادات التي يجري ا الجي  ضرورية وواقعية و ليه ان يكون مستعداي  جانتسو رهي 

ان "االوضا   ند الحدود الشمالية، و ل  رأع ال دوص إل  وقادراي  ل  مواج ة هذا الواقع، مشيراي 
الدصوم في حر ، لن إل   ي الجي  الذي يسودها حالياي، اال ان ا قد تشتعم  شكم مفاجئ وتستد

 تكون س لة".
ان "الجي  سيستمر في العمم في هماكن  عيد  من اجم منع  جانتسونقلت القنا  العاشر  قوم 

فما زام متروحاي  ل  التاولة. وفي  إيرانتعاظع حز  هللا هو حماس، فيما الصيار العسكري تجا  
الوضع  انه أير مستقر ويسود   جانتسوصف  ل"إسرائيم"،تلصيصه للج  ات االر ع المحيتة  

 إيرانن "السنوات االصير  ش دت تغّيرات  ديد   ل  مصتلف الج  ات تجا  إل  هالغمو  مشيرا 
 وسورية ول نان وأز ".

والج  ة الشمالية،   ر  ن سرور   إيران دع اتمئنانه من االوضا  تجا   جانتسوفيما  كس 
تجا  مصر وسيناص  فضم الع قات الو يقة والتنسي  االمني مع لحام ال دوص التي تسود الحدود 

النظاع المصري، ولكنه شدد ان جيشه "ال يعتمد  ل  ذل  و ليه هن يواصم  ملية االنتشار". اما 
ي وأيرهما من التنظيمات، وجميع ا اإلس م: "في أز  تسيتر حماس والج اد جانتستجا  أز  فقام 

ال قاص مستعداي لوضع يكون فيه إل  وهو ما يدفع الجي   "إسرائيم"،ضد  ترفع رايات وشعارات القتام
مواج ات  ل  نتا  واسع داصم القتا ، دون االصذ  الحس ان المعضلة االمنية في إل  مضتراي 

 ".إسرائيمتدا يات الوضع تنعكس  ل   ل ي مساحة  أز ،  م التعامم مع حقيقة ان
 13/4/2014الحياة، لندن، 

 

 يكشف عن قصة انضمام مجندة مصرية لقواته يسرائيلاإلش . الجي76
ية، دينا سرائيلي، هفيصاي هدر ي، مقتع فيديو للمجند  اإلسرائيلنشر المتحدث  اسع الجي  اإل

ي قد هجر  مع ا مقا لة في وقت سا  ، وقدم ا سرائيل وفاديا، التي كان الموقع الرسمي للجي  اإل
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إل  فيما سما  "هدر ي"   نه "الصرو  ال اني"، في إشار   "إسرائيم"،إل   ل  هن ا هاجرت من مصر 
 من مصر مع الن ي موس ."إسرائيم" صرو   ني 

لفصح ي، إنه ينشر مقتع الفيديو  مناس ة حلوم  يد اسرائيلوقام المتحدث  اسع الجي  اإل
إل  من مصر، ود ا "هدر ي" "إسرائيم" الي ودي، وهو العيد الذي يحتفم فيه الي ود  صرو   ني 

جي  الدفا  إل  متا عة قصة "مجندته العزيز " و"اجتيازها التري  مع  ائلت ا من اإلسكندرية 
 ي".سرائيلاإل

هنا دينا  وفاديا، ي ودية، وقالت دينا   د هللا، المعروفة  اسع دينا  وفاديا في مقتع الفيديو: "
ولدت في مصر  اإلسكندرية،  حي المعمور ، هد وكع لمتا عة قصتي الشصصية للصرو  ال اني 

" الذين صرجوا من مصر في إسرائيمواألصير من مصر"، مضيفة هن ا و ائلت ا ممن ت قوا من " ني 
ود ت الجميع لمتا عة  الصرو  األوم )مع الن ي موس (، وهن ا  قيت في مصر حت  فتر  قري ة،

 ي"،  ل  حد قول ا.سرائيلقصت ا التي "انت ت ن اية سعيد   جي  الدفا  اإل
 14/4/2014المصري اليوم، القاهرة، 

 

  2015ية تتوقع انهيار النقالب في مصر خالل سرائيل. الستخبارات العسكرية اإل77
ية )همان( هن يش د العاع سرائيلصالح النعامي: توقعت شع ة االستص ارات العسكرية اإل -أز  

 ، حسع مصير االنق   الذي قاد  وزير الدفا  المصري   د الفتاح السيسي.2015
وقع صحيفة "يديعوت هحرنوت" وفي مقا لة نادر  وأير مس وقة هجرت ا مع ا النسصة الع رية لم

مساص اال نين، قالت العقيد رويتام قائد  "ج  ة مصر واألردن" في لواص األ حاث التا ع لل"همان"، إنه 
في حام لع يتع تقديع د ع مالي هائم إلدار  السيسي  عد توليه الرئاسة فإن نظامه سين ار  شكم 

 محتع.
 ن  لور  التقديرات  - حكع القانون-م ويذكر هن لواص األ حاث في "همان" هو المسزو 

"، ويحافظ قاد  الج  ات داصله  ل  اتصام م اشر إسرائيماالستراتيجية وتقديم ا لصنا  القرار في "
مع كم المستويات السياسية والتنفيذية، ا تداصي من رئيس الوزراص ومرورا  وزير الدفا  ورئيس هيئة 

 المقاتلة. األركان وانت اصي  قاد  الوحدات السرية
 16مليون نسمة،  حيث هن جنيناي يولد كم  87وه ادت رويتام لألذهان حقيقة، هن مصر تضع 

يناير تفجرت لدوا  اقتصادية اجتما ية وليس لدوا  هيدلوجية  25حقيقة هن  ور  إل   انية، منوهة 
وفي حام  ودينية. وهوضحت رويتام هن المصريين سيمنحون السيسي فتر  محدود  جدا من الوقت،

 لع ي حدث تحوالي في مستو  الحيا  المتدهور فإن ع لن يسمحوا له  ال قاص في الحكع.
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السعودية ودوم الصليج،  ل  ا ت ار هن ا الترف إل  هن األنظار تتجه إل  وهشارت رويتام 
  الذي  إمكانه ضمان  قاص السيسي، لكن ا رفضت ت كيد هو نفي ما إذا كانت الدوم الصليجية ستواف

  ل  تغتية هي  جز مالي في مصر  غ  النظر  ن حجمه.
" تقتضي الحفاظ  ل  حكع العسكر  قياد  السيسي، إسرائيموشددت رويتام  ل  هن مصلحة "

 ل  ا ت ار هن  قاص هذا الحكع يضمن مواصلة احتراع اتفاقية "كام  ديفيد"، التي تم م إحد  ركائز 
هن إن اص حكع مرسي م م ههع تتور "إيجا ي" ص م إل  تام ي". ونوهت رويسرائيل"األمن القومي اإل

هنه ه ت  هم  في مواج ة ت عات ال ز  التي ش دها العالع العر ي في إل  ، مشير  2013العاع 
 ه قا  تفجر ال ورات العر ية.

ن اص حكمه، تع  قو  "ال يروقراتية المصرية"، مشير   هن إل  وفسرت رويتام  زم مرسي وا 
دولة تحافظ  ل  نس   مي  من التعاون للحفاظ  ل  ذات ا، ما يقلص فرص المس مزسسات ال
 هن هذا يفسر قدر  نظاع م ار   ل  الصمود.إل    ا، مشير  

واستدركت قائلة: "يتوج  مواصلة رصد وتت ع ما يحدث هنا   كم دقة، ف  شيص  ا ت،  لينا 
صادية، ألن ا ستنعكس  لينا   ذا الشكم هو متا عة هوضا  األمن الداصلي في مصر والتحوالت االقت

 ذا ".
وتوقعت رويتام هن تفضي صي ة األمم في ه قا  الرهانات الك ير   ل  السيسي وتعاظع حجع 

 تحوم ك ير في األوضا  في مصر العاع القادع.إل  المعارضة، 
هنه إل  ير  المسلمون، مش اإلصوانما قد يقدع  ليه إل  هن األنظار تتجه إل  ونوهت رويتام 

سيكون لسلوك ع وقدرت ع التنظيمية ههمية قصو  في تحديد وج ة األمور. وهضافت هن هنا  ما 
يزشر  ل  هن التنظيمات الج ادية تتجه للتوحد في إتار هوسع هو "القا د  في المنتقة الجنو ية"، 

 التي يمكن هن تضع القا د  في أز .
 16/4/2014، 21موقع عربي 

 

 ي يعلن عن إحباط تهريب عبوات ناسفة بالشتراك مع نظيره المصريسرائيل. الجيش اإل78
ي ص م  ملية مشتركة مع الجي  المصري يوع سرائيل كا هون الين: هح تت قو  من الجي  اإل

 ".إسرائيم"إل  اولة ت ري    وات ناسفة من ص م الحدود الجنو ية مع مصر األحد، مح
ية، هن قوات تعمم في حراسة الحدود الحظت وجود صلية ت ري  إسرائيلواوضحت مصادر 

تقتر  من السيا  الحدودي من ج ة ش ه جزير  سيناص، و ل  الفور  دهت  متاردت ا  التنسي  مع 
 منع الت ري . ناصر الجي  المصري من هجم 
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ية ألضرار  ن تري  الصت   نيران الجي  إسرائيلووفقاي لذات المصادر، تعرضت مرك ة 
 المصري ص م  ملية المتارد .

 22/4/2014عكا أون لين،  
 

 . باراك: شعرت بالفرح لحظة اعتقال مرسي.. وأدعو لدعم السيسي79
ي السا     ر سرائيل ارا  وزير الجي  اإل إي ود، هن 10/5/2014ية، األخبار وكالة سما ذكرت 

 اقتراح حم لحم الصرا  مع الفلستينيين مفض ي  ن معارضته لفكر  "دولة  نائية القومية" المتروحة 
 "إسرائيمترسيع الحدود للفصم  ين "الدولتين، وحمم السلتة مسزولية فشم المفاوضات، وتال   

إل  ، مشيراي إيرانية  صصوص المحاد ات مع ألمريكوالدولة الفلستينية مستق  ي، كما انتقد السياسة ا
 ية في هقم من ليلة واحد .يراني يستتيع القضاص  ل  المنشئات النووية اإلألمريكهن الجي  ا

اشنتن لسياسة الشر  األدن ، هشار من وجاصت تصريحات " ارا " ص م مزتمر نظمه مع د و 
ية، والتنافس  ل  منص  سرائيلالحل ة السياسية اإلإل  هنه ال يست عد امكانية  ودته إل  ص له 

 اع سيكون هصفر في السن  المقارنة مع الجيم الحالي للرئيس 15رئاسة الحكومة، قائ ي: "هنه و عد 
  ر ما يقار  التسعين  اع.ي شمعون  يرس" والذي ي لغ من العمسرائيلاإل

ية مع السلتة الفلستينية  وساتة سرائيلان يار المفاوضات اإلإل  وتتر  وزير الجي  السا   
"، مزكداي هن السلتة إسرائيمية، قائ ي: إن "إقامة دولة فلستينية هو شيص ضروري لمستق م "همريك

 " إلنجاح ا. إسرائيمر  من "تتحمم المسزولية الك ير  في فشم المفاوضات  عد محاوالت ك ي
وهوضح  ارا ، هنه إذا لع تنجح المفاوضات يج  رسع الحدود  حيث تتضمن الكتم االستيتانية 

من المستوتنات واإل  ن هن كم ما هو صار  هذا الصت  %80الك ر  وهجزاص من ضواحي القدس و
جان  السيتر  إل  دولة فلستين مع فتح قنا  تواصم ل ا من تحت االر  مع قتا  أز  

 ية الكاملة  ل  أور االردن "وهذا التواجد ال يز ر  ل  حيا  الفلستينيين".  ل  حد قولهسرائيلاإل
ي همس الصميس، قائ ي: "يج  سرائيلوهردف في تصريحات نقلت ا القنا  ال انية في التلفزيون اإل

المياي  ل  هن ا فقدت هذا هن تحافظ  ل  قوت ا االص قية، ويج  هال ينظر إلي ا   إسرائيم ل  
ألقواله  التفو "، معر اي  ن رفضه سيناريو "دولة  انية القومية" ذات أال ية مسلمة. وفقا ي

د ع المرشح الرئاسي في مصر   د الفتاح السيسي ص م إل  ود ا  ارا  الواليات المتحد  
 ما  عد توليه السلتة.  إلالمرحلة الحالية و دع انتقاد   شكم  لني، وت جيم هي اصت فات معه 

وقام  ارا  في كلمة هلقاها هماع مع د واشنتن لسياسات الشر  األدن  إنه "يتعين  ل  الواليات 
 المتحد  في  ع  األحيان التنازم   ن قيع الدفا   ن الحرية والديمقراتية   دف حماية مصالح ا".
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لمعزوم محمد مرسي وهصر  وهضاف هنه شعر  الفرح  عد هن تدصم الجي  وا تقام الرئيس ا
الرئيس المصلو  حسن  م ار  من السجن. وا ت ر هن التحدي األك ر ا ن في مصر هو توفير 
الغذاص والوظائف والحفاظ  ل  دور مصر ك حد الد ائع الرئيسية في منتقة الشر  األوست، وهو 

والتعاي  مع السيسي، يين  التحلي  الص ر ألمريكهمر قام إن السيسي قادر  ل  تحقيقه. وتال  ا
 وا  داص هي م حظات  صور  أير  لنية، و دع إ داص هي ص فات معه إال  عد توليه السلتة.

،  ن د   ه، هن  ارا  قام إن هجوما  سكريا 10/5/2014القدس العربي، لندن، وهضافت 
رر الرئيس ، إذا ما قإلنجاز  ية سيستغر  "جزص من ليلة"يرانيا ضد المنشآت النووية اإلألمريك

ذل . وهضاف  ارا  هن م م هذا ال جوع سيكون هس م  النس ة للواليات  هو اماي  ارا  ألمريكا
 لألسلحةالمتحد  من الحملة التي كان من المقرر القياع   ا العاع الماضي ضد ال نية التحتية 

ية  ملية ه ست يرانالكيماوية للرئيس السوري  شار االسد. وهكد  ارا  هن: "التصلص من الترسانة اإل
 ك يرا".

 

  ية" تدعو نتنياهو لعدم العتماد على السيسيإسرائيل. نخب  عسكرية وأكاديمية "80
ضعف إق ام المصريين  صالح النعامي: في هوضح مزشر  ل  الشعور  الصدمة من -أز  

 ل  التصويت في االنتصا ات المصرية، واستقراصي لدالالت ا  ل  شع ية االنق  ، د ت نص  
 دع الرهان  ل    د السيسي والتحوت إل  ية" صنا  القرار في تم ه ي  إسرائيل سكرية وهكاديمية "

 لسيناريوهات مستق لية هك ر سوصاي.
ا   لشع ة االستص ارات العسكرية "همان" ومدير "مركز ه حاث وا ت ر  اموس يدلين، الرئيس الس

ي التا ع لجامعة تم ه ي  هن "اإلق ام الضعيف  ل  صنادي  االنتصا ات لع سرائيلاألمن القومي" اإل
 يكن مفاجئا".

وفي مقا لة هجرت ا معه، اإلذا ة الع رية، األر عاص، قام يدلين: "لقد قلت في الماضي وهكرر اليوع 
لمصريين الذين  اروا ضد االست داد والديكتاتورية لن يق لوا هن يحكموا من جديد  ديكتاتورية هن ا

 سكرية، ما يتوج  هن نعرفه هن المصريين قد تحرروا من الصوف ولن تفلح الوسائم القديمة في 
 ترويض ع".

هي هنه  استص ص ا مما يحدث في مصر إسرائيموشدد يدلين  ل  هن الع ر  التي "يتوج   ل  
يتوج  التعامم مع التحوالت التي تعصف  العالع العر ي  ل  هساس هن ا موجات من التغيير 

 المت حقة، وهنه يتوج   دع  ناص تصورات واستراتيجيات تنتل  من   ات المش د القائع".
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لحكع معنية تماماي  استقرار األمور للسيسي في ا"إسرائيم" هنه  ل  الرأع من هن إل  ونو  يدلين 
 ل  ا ت ار هنه دفع نحو تتوير التعاون األمني والشراكة االستراتيجية مع تم ه ي   شكم أير -

 إال هنه في المقا م يتوج  إ داد  دائم استراتيجية لمرحلة ما  عد السيسي. -مس و 
من ناحيته قام ال رفسور يوراع ميتام، رئيس "مركز هيرتزوغ لدراسات الشر  األوست 

ة" في جامعة " ن أوريون" إن اإلق ام الضعيف  ل  االنتصا ات يدلم  ل  هن و ياي والد لوماسي
سياسياي جديداي قد تكرس في مصر، وهن المصريين  اتوا  ازمين  ل  محار ة هية  ود  للحكع 

 الديكتاتوري.
ونقم موقع صحيفة "جيروساليع  وست"، الصميس،  ن ميتام قوله إن النظاع الجديد في مصر 

هن هذ  االنتصا ات قد دللت  شكم واضح  ل  هن إل  لح في إرساص د ائع االستقرار، مشيراي لن يف
المجتمع المصري يش د استقتا اي أير مس و ، وهنه ال يمكن ضمان االستقرار في ظم محاولة 

 است عاد قتا  ك ير ومز ر من الشع  المصري.
تترفة، فقد ان ر  ال رفسور إفرايع  ن ار، وكما هو الحام مع سائر النص  الص يونية اليمينية الم

 "، للدفا   ن السيسي.إيرانمدير "مركز  يغن السادات للدراسات االستراتيجية"، التا ع لجامعة " ار 
في د ع "إسرائيم" لونقلت "جيروساليع  وست"  ن  ن ار قوله إن هنا  مصلحة واضحة ل 

 ر اقتصادي لمصر.استقرار نظاع السيسي وتمكنه من ضمان تحقي  ازدها
وفي مقدمة تقرير نشرته الصميس، ا ت رت "جيروساليع  وست" هن   د الفتاح السيسي  ده   د  

 كرئيس  دفع قتا ات واسعة من المصريين نحو التذمر  ل  وجه صاص.
هن المشاركة ال اهتة تدم  ل  ت شي االنت ا    ن السيسي يحظ  إل  وهشارت الصحيفة 

جان  إل  هن نجاحه يعتمد  ل  إ  اته للعالع هنه يحظ   د ع داصلي قوي، إل  ة  شع ية ك ير ، منوه
ونقلت الصحيفة  ن شادي حامد، ال احث في "مع د  روأينس"  حاجته لد ع الصليج االقتصادي.

قوله إن الحديث  ن شع ية السيسي العارمة ال يستقيع مع أيا  التوا ير هماع صنادي  االنتصا ات، 
 هن ضعف اإلق ام  ل  االنتصا ات هصا  الدوائر الحكومية  االرت ا .إل  مشيراي 

 29/5/2014، 21موقع عربي 
 

 . يدلين: مصر هذه المرة ل تدعم حماس81
وس يدلين حسن مواسي: هكد رئيس شع ة االستص ارات العسكرية السا    ام -القدس المحتلة 

إن إسرائيم تتجه لعملية هقم حجماي من " مود السحا  والرصاص المص و " رأع هن العالع منشغم 
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 ن األزمة  المونديام و العرا . وقام لإلذا ة اإلسرائيلية: "مصر هذ  المر ،  ص ف مصر في 
 ."اف إسرائيم؟ مود السحا ، ال تد ع حماس، والق ة الحديدية هك ر نجاحاي لكن السزام ما هي ههد

ورجح يدلين هيضاي هن الفرصة ما زالت قائمة لوقف التدهور الجديد. وقام إن حماس تحاوم 
إحراز مكاس  وتل ات ق م وقف النار كإ اد  إت   األسر  الذين ا تقلوا مزصرا، وفتح مع ر رفح، 

 .وتسديد روات  موظفي ا، ور ما إسرائيم تستتيع المسا د   ذل 
 10/7/2014ت، المستقبل، بيرو 

 

 . رئيس "الموساد" السابق داني ياتوم: السيسي يرغب برؤية حماس وهي تنزف82
اتوع، الناصر : كشف الرئيس السا   لج از االستص ارات اإلسرائيلي الصارجي "الموساد" داني ي

، النقا   ن هن جي  االحت م يجد صعو ة  الغة في است داف منصات إت   10/7يوع الصميس 
 .الصواريخ وتحديد األهداف في قتا  أز 

وهضاف ياتوع في تصريحات نقلت ا القنا  الع رية العاشر : "هن ما تع تدمير  يوع همس من هنفا  
صير  في صنا ة المزيد من الصواريخ"، الفتاي تا عة لحركة حماس في أز  لع تز ر  ل  قدر  األ

النظر إل  هن الجي  اإلسرائيلي يشكو من نقص في المعلومات االستص ارية حوم الحصوم  ل  
 ."ههداف  عين ا في أز 

وحوم الت ديدات  الدصوم في  ملية  رية في قتا  أز ، لفت ياتوع االنت ا  إل  هن تل  العملية 
"إذا لع تتوقف الصواريخ من أز ، ر ما يكون هنا   ملية  رية، لكنني هنا  لن تزدي إل  حم، مضيفاي 

ضد ذل ". وهوضح هن  دع رأ ته في الدصوم إل   ملية  رية يعود لس  ين رئيسين هما: األوم، 
صعو ة التمييز  ين المدنيين والمقاومين في هحياص مدينة أز  المعقد ، األمر الذي سيزدي إل  

يد من المدنيين، هما الس   ا صر فإن إسرائيم ستفقد الشر ية الدولية والعر ية، ال إصا ة وقتم العد
 .سيما وهن الرئيس المصري الحالي   د الفتاح السيسي يرأ   رزية حماس وهي تنزف، حس  قوله

 10/7/2014قدس برس، 
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 أخبار وتقارير ذات صلةثالثاا: 
 "إسرائيلمصر: إحالة تسعة متهمين لمحكمة الجنايات بتهمة التخابر لصالح ". 1

ر عللاص، صيللري حسللين: همللر النائلل  العللاع المصللري المستشللار تلعللت   للد هللا، اليللوع األ -القللاهر  
تضللمنت  "إسللرائيم"،محكمللة الجنايللات، الت للام ع  السللعي والتصللا ر لصللالح إللل   إحالللة تسللعة مت مللين 

 مان".هية "سرائيلض ات  ج از المصا رات العسكرية اإل 4قائمة المت مين 
 26/6/2013الشرق، الدوحة، 

 

 "إسرائيلمصر تنشر دباباتها على حدود قطاع غزة بالتنسيق مع ". 2
ا ف  : ك ف الجي  المصري من تواجد د ا اته  لل  حلدود قتلا  ألز ، فلي ظلم االزملة  -أز  

السياسللية فللي مصللر وانتشللار التظللاهرات الضللصمة التللي تتاللل   رحيللم الللرئيس محمللد مرسللي، فيمللا 
سرائيلذ  الصتو  جاصت  التنسي  مع ا  حس  مصادر فلستينية و ان ه"إسرائيم" اكدت   ية.ا 

في حكوملة حملاس فضلم  لدع الكشلف  لن هويتله هن "الجلي  المصلري ك لف  همن وقام مصدر 
 انتشار د ا اته  ل  الحدود مع أز  في االياع القليلة الماضية".

لمصلللري فلللي سللليناص تلللع ي فلللي  يلللان صلللحافي ان "النشلللات العسلللكري اسلللرائيل لللدور  قلللام الجلللي  اإل
ي وهذن  للله  للل  ا لللل  المسلللتويات، مللن اجلللم التعاملللم ملللع سلللرائيلالتنسللي  لللله ملللع  ناصللر االملللن اإل

سرائيمالت ديدات االمنية في سيناص والتي تشكم صترا  ل  كم من مصر و   ".ا 
 3/7/2013الحياة، لندن، 

 

 اء النقالب العسكريأستاذ بأكاديمية ناصر العسكرية: دعم مرسي للقضية الفلسطينية ور . 3
قام العميد هيمن س مة، األستاذ  الكلية العسكرية المصرية هكاديمية ناصر العسكرية، هن موقف 

ية ورفضه حصار أز  كان الس   الرئيسي الرئيس المنتص  محمد مرس  تجا  القضية الفلستين
 ي االنق   العسكري  ل  الشر ية.والفا م ف

" هن موقف مرسي الدا ع لغز  وحماس والراف  سي  ي  يوهضاف س مة ص م حدي ه  ل  "
تضيي  الحصار  ل  أز    ر أل  األنفا  مما ي دد المصالح العليا لمصر هي س   تحر  

 ل نتفاضة الشع ية ضد مرسي.الجي  ضد  والد ع السريع 
وهضاف س مة: "الرئيس مرسي نظريا كان له الح  في تحديد السياسة التي يريد هن يسير  لي ا 
ولكن  مليا كان يج  مرا ا  األمن القومي المصري في تحركات مرسي وهو ما لع يحدث فيما 
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مرسي والجي  هي س   وحماس وكان هنا  العديد من نقات الص ف  ين الرئيس "إسرائيم" يصص 
 تحر  الجي  ضد ".

 11/7/2013الوطن اليوم، القاهرة، 
 

 معاريف: مصر طلبت تعليق اتفاقية "كامب ديفيد" لـ"تطهير سيناء". 4

ذكرت صحيفة معاريف الع رية هن قيادات  سكرية   د القادر فارس، ردينة فارس:  -أز  
تعلي  اتفاقية كام  ديفيد، لتمكين ع من القياع   جوع  سكري واسع في "إسرائيم" مصرية تل ت من 

سيناص ضد الجما ات المسلحة. وهضافت الصحيفة هن الجي  المصري ينوي إرسام ،الف الجنود 
ي يتضمن  ناصر القا د ". ونقلت الصحيفة  ن ي الذرها سيناص، من هجم "سح  الت ديد اإلإل  

ستواف   ل  التل ، وهن واشنتن ال تعارضه. وقام مصدر  تم ه ي ية قول ا: إن إسرائيلمصادر 
ي "نر  في  ود  األمن لسيناص همرا مفيدا لنا، وليس لنا هي نية لتك يم يد الجي  إسرائيل سكري 

 رين". يين الصترها المصري في تت ير المنتقة من اإل
 13/7/2013عكاظ، جدة، 

 

 ي لضبط سيناءإسرائيل -تنسيق مصري . 5
سيناص  عد ال جمات التي تعرضت ل ا إل  سيناص: هرسم الجي  المصري تعزيزات  سكرية همنية 

نائية، وكان ،صرها مقتم ضا ت وجرح مراكز ونقات همنية تا عة للجي  والشرتة في المحافظة ال
،صرين إ ر هجوع مسلحين  ل  مدر ة للشرتة في العري ، وفي الوقت الذي تحد ت فيه مصادر 

 اإل  ع المصري  ن تورت فلستينيين  األحداث.
وقالت مصادر همنية وش ود  يان إن مج ولين مل مين يستقلون سيار  دفع ر ا ي هتلقوا النار 

 استصداع األسلحة ال قيلة. وت ادلت قوات  "المرحلة الرا عة"و "المحاجر"في كميني  ل  قوات األمن 
وفروا  "هر  ي جي"األمن إت   النار مع ع، أير هن ع تمكنوا من إصا ة مدر ة للشرتة  تلقة 

 هار ين وست المنات  الزرا ية المجاور ، وف  ما نقلت الصحف المصرية.
مقتم مقدع الشرتة هحمد محمود ه و العنين إل  وع هد  وهفادت وسائم اإل  ع   ن ال ج

  اماي(، وحالته صتر . 22 اماي(، وجرح   تر في الساقين الشرتي السيد إ راهيع   د الصمد )40)
م حقة "المحافظة للإل  في هذ  األ ناص، واصلت القوات األمنية المصرية إرسام تعزيزات ا 

 ن مصدر  سكري قوله إن قوات الجي  ال الث الميداني ك ّفت  "اليوع السا ع". ونقلت "يينرها اإل
وجودها في نف  هحمد حمدي في السويس، وفي منتقة المجر  الم حي للقنا ، وذل  ق م حملة 
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الذي يحتوي  ل  ال زر اإلجرامية "موسعة ستقوع   ا القوات المسلحة في منتقة ج م الح م 
 ."يةرها واإل

 13/7/2013، بيروت، األخبار
 

 " ستقدم تسهيالت للجيش المصري لضرب سيناءإسرائيلمختصون: ". 6
ي هن الدوللة الع ريلة سلتقدع مزيلدا ملن سرائيلمحمد ه و شحمة: ره  مصتصون في الش ن اإل -أز  

اقتضت الحاجة في س يم القياع  عمليلة  سلكرية" تت يريلة للجما لات  التس ي ت للقوات المصرية إن
 المسلحة" في ش ة جزير  سيناص.

"  للل  تعليلل  مصللر العمللم  اتفاقيللة كاملل  ديفيللد ينللدر  فللي إتللار إسللرائيمهن موافقللة "إللل  وهشللاروا 
هن تكللون  ية ق للمإسللرائيلية ألولويات للا األمنيللة "حيللث تللر  فللي ذللل  مصلللحة سللرائيلتقللدير الحكومللة اإل
 مصلحة لمصر".

وتتصللا د األوضللا  األمنيللة  شلل ه جزيللر  سلليناص الصللحراوية  شللكم متسللار ، وتزايللد مع للا سللقوت 
كلللرد من لللا  لللل  االنقللل    ،القتلللل  والجرحللل   لللين جنلللود الجلللي  المصلللري ملللن ق لللم جما لللات سللللفية

 قاله.العسكري المنفذ من ق م قياد  القوات المسلحة ضد الرئيس محمد مرسي و زله وا ت
ية ه تللللت الضللللوص األصضللللر للجللللي  سللللرائيلية هن الحكومللللة اإلإسللللرائيلوذكللللرت مصللللادر إ  ميللللة 

 المصري  تنفيذ  مليات ضد جما ات مسلحة في سيناص.
تعلي  العمم  اتفاقية "كام  ديفيد" التلي تحظلر "إسرائيم" و حس  المصادر فإن مصر تل ت من 

المنتقة الحدودية مع االحت م، والتي منعت إل  ة  ل  الجان  المصري إدصام تائرات وهسلحة  قيل
 الجي  المصري في السا   من تنفيذ  ملية  سكرية واسعة.

ي نظيلللر مجللللي يزكلللد هن هنلللا  مصلللالح همنيلللة مشلللتركة تلللر ت  لللين سلللرائيلالمصلللتص فلللي الشللل ن اإل
ا وتتم لللم فلللي وجلللود العشلللرات ملللن الجما لللات المسللللحة التلللي يعت رهللل "إسلللرائيم"،الجلللي  المصلللري و

تت يللللر هللللذ  إللللل  يللللة" وتشللللكم صتللللرا همنيللللا  لي للللا، همللللا الجللللي  المصللللري يحتللللا  إرها االحللللت م "
 المجمو ات التي تنفذ  مليات  سكرية صاتفة ضد جنود   ين الحين وا صر.

إن "القو  التي ي حث  ن لا الجلي  المصلري فلي سليناص للقضلاص  لي لا،  :ويقوم مجلي لل"فلستين"
الحدودي و ع  األماكن  لل  تيللة  12 ل  شار  "إسرائيم" معلنة لضر   ال تصفي هن لدي ا ههدافا

الحدود، لذا سيعتي االحت م الموافقة للجان  المصري إلدصام ما يرد من هسلحة وتلائرات ود ا لات 
متتللور  مللن هجللم القضللاص  للل  هللذ  الجما للات". ويوضللح هن قيللاع هللذ  التنظيمللات المسلللحة  ضللر  

ناص جعللم مصللر ودولللة االحللت م فللي صنللد  واحللد، وههللداف واحللد  وهللي مواقللع الجللي  المصللري  سللي
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مقاتلللللة هللللذ  التنظيمللللات، لللللذل  زاد التنسللللي  األمنللللي  لنيللللا وسللللريا  للللين السلللللتات المصللللرية وهج للللز  
 ية من هجم رصد األهداف التي يتمركز في ا هذ  الجما ات.سرائيلاالستص ارات اإل

 19/7/2013فلسطين أون لين، 
 

 شهراا  15" متوقف منذ إسرائيل"إلى ير الغاز مصر: تصد. 7
هن قتا  ال تروم يعتي  "الشركة المصرية القا ضة للغازات الت يعية"ريع   د : ه لنت  -القاهر  

 ا قتا  الصنا ة لتوفير التاقة ال زمة هولوية متلقة في إمدادات الغاز لمحتات الك ر اص، يلي
 5.2هن إجمالي است    ال لد من الغاز الت يعي ي لغ نحو إل  ل ذين القتا ين الحيويين، مشير  

في المئة من ا  ينما يحصم قتا   60مليون قدع مكع ة يومياي، يستحوذ قتا  الك ر اص  ل  
 لغاز.في المئة من إجمالي است    ا 33الصنا ة  ل  نحو 

في المئة،  85وهكدت إمداد مصانع األسمد   الكميات المتعاقد  لي ا من الغاز الت يعي  متوست 
 في المئة من ا. 100في حين تحصم مصانع  د   ل  

وشددت  ل  وجود تنسي  وتشاور دائع  ين وزارتي ال تروم وال رو  المعدنية، والزرا ة واستص ح 
هن اجتما اي إل  لغاز لمصانع األسمد  للوفاص  حاجات ا، الفتة األراضي في ش ن توفير إمدادات ا

سيعقد ص م األس و  المق م  ين وزيري ال تروم والزرا ة والمسزولين لمناقشة كم ا راص للمحافظة 
  ل  استقرار إنتا  مصانع األسمد  وتوفير .

نتيجة  2012 ريم( متوقف تماماي منذ نيسان )ه"إسرائيم" إل  هن تصدير الغاز إل  وهشارت 
األردن متوقف منذ السا ع من تموز )يوليو( الماضي إل  اإلص م  شروت العقد، وهن التصدير 

 نتيجة تفجير صت التصدير.
 2/8/2013 الحياة، لندن،

 

 يين" داخل سيناءإرهابية "إسرائيلالجيش المصري ينفي مهاجمة طائرة . 8
هوم من همس "إسرائيم" القاهر : ه لنت القاهر  هن االنفجار الذي وقع في رفح قر  الحدود مع 

قتل  نعت ع إحد  الجما ات الج ادية، نفذته القوات الجوية المصرية. وك فت هج ز  األمن  4وهوقع 
من الشرتة والجي  لتمشيت منتقة الحدود  ل  مدار  من إجراصات ا ودفعت  دوريات إضافية

ية، ما قد تكون له تدا يات إقليمية سرائيلالسا ة صشية إت   مسلحين صواريخ  اتجا  األراضي اإل
 ودولية ضاأتة  ل  النظاع الجديد في مصر.
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وك فت سلتات األمن من مكامن ا  ند مداصم ومصار  سيناص وست تحلي  مك ف للمروحيات 
سكرية في سماص سيناص. ونف  المتحدث  اسع الجي  العقيد هحمد محمد  لي تقارير تحد ت  ن الع

ية هاجمت داصم األراضي المصرية ج اديين كانوا يعتزمون إت   إسرائيلهن تائر  من دون تيار 
 لكنه لع يكشف هي تفاصيم  ن مصدر االنفجار.  "إسرائيم"،صواريخ ناحية 

من است داف سيار  كانت تحمم منصة إلت   الصواريخ. وقام وت كد هن االنفجار نتج 
ي داصم سرائيلال صحة شك ي وموضو اي لوجود هي هجمات من الجان  اإل"المتحدث العسكري إنه 

ي   ذا سرائيل. وهضاف هن االد اص  وجود تنسي   ين الجان ين المصري واإل"األراضي المصرية
ويصالف العقم والمنت . وتل  من اإل  ع تحري الدقة  الش ن هو همر  اٍر تماماي  ن الصحة،

  ند تناوم م م هذ  األن اص. 
وهوضح مساص هوم من همس هن  ناصر القوات المسلحة تقوع  تمشيت المنتقة المحيتة  موقع 
االنفجار ترافق ا  ناصر فنية وتصصصية لجمع األدلة للوقوف  ل  ه عاد وم  سات الحادث، 

 ."صت هحمر لع ولن يسمح  المساس  ه"حدود المصرية مشدداي  ل  هن ال
ونقلت وكالة هن اص الشر  األوست الرسمية  ن مصدر همني لع تسمه القوم إن التفجيرات التي 

است داف تائر  ه اتشي مصرية ترافق ا تائر  هصر  من تراز "وقعت في منتقة العجر  كانت نتيجة 
. "راد كانت تحاوم نص  منصة إت   صواريخ  الموقعجازيم مجمو ة ج ادية مكّونة من هر عة هف

 . "ش ود  يان هكدوا مشاهدت ع للتائرتين المصريتين"هن إل  وهشار 
التائر  األ اتشي تعاملت مع ال دف "وهضاف المصدر الذي قالت الوكالة إنه رفيع المستو  هن 

ة  معرفة الج ات الفنية للقوات وقتلت هر عة ج اديين كان  حوزت ع دراجة نارية، و عد تمشيت المنتق
المسلحة تع ض ت منصة صواريخ   ا    ة صواريخ كان يجري إ دادها لإلت   تجا  األراضي 

 ."المصرية
ت رير تصريح المتحدث العسكري   نه يجري الوقوف  ل  إل  وظ ر هن المصدر سع  

 ل  سريت ا وتحر  القوات تع إحاتت ا  سرية تامة حفاظاي "م  سات الحادث  قوله إن العملية 
ية المجام الجوي المصري، هو سرائيل. ونف  ما تردد  ن اصترا  إحد  التائرات اإل"المشاركة في ا

في هذا الش ن، مشدداي  ل  هن المجام الجوي المصري "إسرائيم" وجود هي تنسي   ين مصر و
 مزمن تماماي ضد هي صرو  من هي وسائم كانت.

وتنشت في سيناص قالت إن  "هنصار  يت المقدس" ل  نفس ا هسع  لكن جما ة ج ادية تتل 
 ية في رفح.إسرائيلهر عة من ه ضائ ا قتلوا في هجوع نفذته تائر  من دون تيار 
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ونعت الجما ة في  يان إ راهيع المنيعي ومحمد المنيعي ويسري السواركة وحسين التي ي. وقالت 
 حسي  ع( ه ناص ت ديت ع لواج  ع الج ادي ضد الي ود ارتق  ه تالنا لمرت ة الش داص )نحس  ع وهللا"

 ." عملية إت   صواريخ  ل  المغتص ات الي ودية القري ة من حدود األراضي المحتلة
الحظ األصو  والقري ون من المنتقة التيران المصري وهو يحوع حوم منتقة "وهضافت في ال يان 

ن دون تيار فتقصف المجاهدين  صواريص ا  ع اإلت    ع ينسح  فتظ ر التائر  الص يونية م
تصرح وسائم اإل  ع الص يونية  قياع الي ود  قصف المجاهدين  التنسي  والتعاون مع السلتات 

وتو دها  االنتقاع. ورفع "إسرائيم" . وشيع المئات قتل  ال جوع األر عة وست هتافات ضد "المصرية
 ."القا د "مشيعون ه  ع تنظيع 

 ، شن مسلحون هجوماي  األسلحة النارية  ل  قسع شرتة  ان في العري  فجر في أضون ذل
 همس. و ادلت ع قوات الت مين إت   النيران، من دون وقو  إصا ات.

 11/8/2013الحياة، لندن، 
 

 " بالنقالبإسرائيلمصر والوليات المتحدة تنفيان دور ". 9
نفت الحكومة المصرية ال   اص تصريح رئيس الوزراص التركي رج  تي  هردوأان والتي ات ع 

  ن ا تقف وراص االنق   في مصر،  ينما دانت الواليات المتحد  االت امات التركية. "إسرائيم" في ا 
ن  السعي لل "ضر  وحد  المصريين" وحذر وات ع  يان صادر  ن رئاسة الوزراص المصرية هردوأا

من هن "رصيد مصر من الص ر قد قار   ل  النفاد". وهكد ال يان هن هذ  االت امات "ال هساس ل ا 
من الصحة، وال يق ل ا هي  اقم هو منصف، وال دف من ا ضر  وحد  المصريين والنيم من 

ر  هن األولوية الوحيد  في مصر ا ن هي مزسسات ع الوتنية". ود ا ال يان الحكومة التركية "هن تد
تنفيذ إراد  الشع  المصري وصارتة المستق م". وفي ذات اإلتار دان متحدث  اسع ال يت األ ي  

  ن ل ا دورا في "إسرائيم" ي اليوع ال   اص "تعليقات رئيس الوزراص التركي التي ات ع في ا ألمريكا
وقام المتحدث جو  إيرنست للصحفيين "ندين  قو   إتاحة الجي  المصري  الرئيس محمد مرسي".

مسزولة  شكم ما "إسرائيم" هن إل  التصريحات التي هدل    ا رئيس الوزراص هردوأان اليوع، واإلشار  
  ن األحداث األصير  في مصر )هذا( همر م ين وال هساس له وصاتئ".

 21/8/2013الجزيرة.نت، الدوحة، 
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  " وبدعم القضية الفلسطينيةإسرائيلمة بالمعاهدات المبرمة مع "عدلي منصور: مصر ملتز . 10
احمد   ع: هكد الرئيس المصري المزقت  دلي منصور في هوم حوار تلفزيوني يجريه منذ 

يونيو" هن مصر ملتزمة  د ع القضية الفلستينية، وهن الدور  30لجم ورية أدا  "تسلمه رئاسة ا
 "إسرائيم".المصري لن يتراجع، كما شدد  ل  االلتزاع  المعاهدات الم رمة مع 

 4/9/2013السفير، بيروت، 
 

 " تصدير الغاز لهاإسرائيلمصر تنفي أن تكون طلبت من ". 11
ه   ه: نف  رئيس الشركة المصرية القا ضة للغازات الت يعية "إيجاس"، تاهر   د  -القاهر  

   ن مصر تل ت من ا تصدير الغاز للقاهر  مزصراي."إسرائيم" الرحيع، مزا ع 
يذا   ل  قنا  "سي  ي سي"  وقام   د الرحيع في تصريح صاص لل" رنامج هنا العاصمة" الذي

"إسرائيم" ي سيلفان شالوع  ش ن هن سرائيلالليلة الماضية، إن تصريحات وزير التاقة والميا  اإل
 ت حث تصدير الغاز لمصر  عد تل  ا، " ارية تماماي  ن الصحة".

ليست لدي ا أاز من األصم. وهكد هن الشركة لع تتصذ هي صتوات في هذا  تم ه ي وهوضح هن 
 تجا ، ولع يتل  هي مسزوم في الحكومة ذل .اال

 24/10/2013الحياة، لندن، 
 

 يين بمنع تعليق المساعداتألمريك" إقناع اإسرائيلمعاريف: مصر طلبت من ". 12
ة معاريف في  ددها الصادر اليوع النقا   ن هن اللقاص ال نائي  كا هون الين: كشفت صحيف

ي  نيامين نتنياهو في سرائيلورئيس الوزراص اإل هو اماالذي جمع كم من رئيس الواليات المتحد   ارا  
ال اني من هكتو ر الحالي والذي استمر قرا ة   ث سا ات قد ركز في  حث تدا يات تقليص 

ي هن تقليص ألمريكصر. و حس  الصحيفة فإن نتنياهو قد هكد للرئيس اية لمألمريكالمسا دات ا
" ومصر  واستة إسرائيمالمسا دات العسكرية لمصر ي تي مصالفاي التفاقية الس ع الموقعة  ين "

الواليات المتحد  والمعروفة  اسع "كام  ديفيد"، في حين ه ر  نتنياهو في الجلسة ذات ا  ن قلقه 
صر  االتفاقية نتيجة إل  الضغت الشع ي في مصر  ل  السلتات الحاكمة  الشديد من هن يزدي

ية لمصر تسا د و شكم هساسي في الحفاظ ألمريكية، موضحاي هن المسا دات األمريكللتقليصات ا
" قد رد  ل  هقوام هو اماي " ارا  ألمريك ل  االستقرار في المنتقة. وقالت الصحيفة إن الرئيس ا

نا هف م  ولكننا ال نستتيع هن نتنصم مما يحدث يومياي في مصر وك نه لع يحدث نتنياهو  القوم "ه
ي في وقت سرائيلي "سوزان رايس" قد هكدت لنظيرها اإلألمريكشيئاي"، وكانت مستشار  األمن القومي ا
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ي والقيع ألمريكسا   هن تقليص المسا دات العسكرية لمصر هو ش ن داصلي له   قة  القانون ا
يين   ن  دع تت ي  الديمقراتية سرائيليون ك ار لنظرائ ع اإلألمريكة فقت. كما هكد موظفون يألمريكا

المسلمين في  اإلصوانفي مصر يضايق ع ويز ج ع، كما هن وجود العشرات من قيادات جما ة 
هن نائ  وزير إل  السجون،  ت مة انتماصات ع السياسية همر أير معقوم وأير مق وم، مشيرين 

السلتات الحاكمة في مصر  اإلفرا   ن الرئيس المصري إل  ي قد هرسم رسالة ألمريكة االصارجي
 المنتص  محمد مرسي، لكن ا رفضت وههملت الرسالة.

 31/10/2013ون لين، أعكا 
 

ي مــن خــالل ســرائيلوزيــر الخارجيــة المصــري يؤكــد علــى أهميــة تســوية الصــراع العربــي اإل. 13
 المفاوضات

القاهر  دينا  ادم: قام وزير الصارجية المصري ن يم ف مي المقا لة التي هجرت ا وكالة رويترز: 
إل  لت عية نتتر  فإننا  ا -وقد هألقنا  ددا ك يرا جدا من ا وسنغل   قيت ا-في حين نغل  األنفا  

 قضايا محم اهتماع ،صرين.
وقام: ال نزمن  حصار أز . ن حث الصيارات وكيف نقدع السلع والصدمات لغز   تريقة مق ولة 
لجميع األتراف المعنية و دون ش  ات  تريقة مشرو ة وليس من ص م األنفا  لكن  ينما نحن 

يجيص رجام  -يس س   في شمام سيناصوهو ل-نتعامم مع الوضع في الداصم والموقف في سيناص 
همن ويقولون لنا إن ع يحتاجون معرفة الداصم والصار . نحن  حاجة للسيتر   ل  المعا ر والقيود 

 زادت  ل  الت شيرات لكنه ليس  قا ا ألهم أز . هذا أير صحيح  ل  اإلت  .
ديدات في هذ  .. واحد من هصتر المشاكم والت سوريةوهضاف: ما نرا  في المشر .. في 

المنتقة منذ  قود. وهذا  الت ع له ، ار   ل  همننا القومي لذا ف و ي ير قلقنا. وقد سمعتموني 
ي سرائيلهتحدث  ل  مد  سنوات وهنا في مناص  مصتلفة  ن ههمية تسوية الصرا  العر ي اإل

 ومحاولة حم األمر من ص م المفاوضات.
 3/11/2013وكالة رويترز لألنباء، 

 

 مليونية "استقالل مصر" ورفض الحتالل الصهيوني الناعمإلى الحرية والعدالة يدعو . 14
ي جميع ه ة قوية والحشد فإل  محمد   د الشافي: د ا حز  الحرية والعدالة جمو  المصريين 

ميادين مصر وقراها تحت  نوان مليونية "استق م مصر ورف  االحت م النا ع" لتت ير الوتن 
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من الص اينة وصيانة االنق  يين ورف  التنسي  األمني واالستص اراتي من هجم  ود  االستق م 
 الوتني وت مين المجر  الم حي لقنا  السويس  قوات همن مصرية صالصة.

ي  ياٍن له هن المصريين فجعوا من األن اص التي كشفت  ن إسناد ت مين المجر  وهوضح الحز  ف
الم حي لقنا  السويس التي تم م رمز السياد  الوتنية لشركة همن ص يونية يرهس ا جنراالت  ملوا 
في الجي  الص يوني وفي ج از  االستص اراتي "الموساد"، وتلو ت هيدي ع  دماص الش داص من جنود 

  واسم ورجال ا األ تام.مصر ال
وهكد الحز  هن المسل  الذي يتصذ  قاد  االنق    قياد    د الفتاح السيسي من التعاون الفج مع 
دولة االحت م الص يوني في المسائم األمنية يفضح صيانة قاد  االنق   للوتن وتفريت ع في 

ويضر  ميزان الوتنية في مقتم  األمن القومي المصري ويكشف االصترا  الص يوني لقاد  االنق  
 48حرو  هي  4يفجع له كم مصري حر شار  في تحرير ترا  وتنه من دنس الص اينة   ر 

 .73و 67و 56و
 7/11/2013خوان أون لين، إ

 

 "إسرائيلوكيل المخابرات السابق محمد رشاد: مصر مسؤولة عن أمن ". 15

ية  ل  فضائية "هون تي في" كشف اللواص محمد رشاد األص ار في ذهوم من مقدمة هحد ال رامج 
ة  ن همن الكيان الص يوني  حس  ما نصت  ليه اتفاقية مسزول وكيم المصا رات األس   هن مصر

ية ألن ألمريكجد مشكلة في الع قات المصرية ا"كام  ديفيد"، في الوقت الذي هوضح فيه هنه ال تو 
 في الشر  األوست وحماية قنا  السويس كما هن ا رها مصر تقوع  دور رئيسي في مقاومة اإل

جاص ذل  في معر  تعلي  رشاد  ل  تصريحات اللواص محمد فريد  "إسرائيم".ة  ن همن مسزول
رات في   قات المصا رات المصرية الت امي مدير المصا رات المصرية حوم  دع وجود هي تغي

 ية،  الرأع من الحديث  ن االتصاالت العسكرية  ين مصر وروسيا.ألمريكا
 استيقافه من مقدمة ال رنامج "إسرائيم" ية مصر  ن همن مسزول استد   حديث رشاد  ن

 لي ا إزاي يا فندع" فرد "إسرائيم" ة  ن همن مسزول لتوضيح ما سمعته متسائلة في ذهوم: " مصر
 حس  ما نصت  ليه اتفاقية كام  ديفيد، إال هن ا راجعته  قول ا "إسرائيم" ة  ن همن مسزول   ن ا

ولكن يعني ا فقت الحدود  ين ال لدين فقت "إسرائيم" هن اتفاقية كام  ديفيد ال تعني مصر في ا همن 
. وهو ما لع يستتع ؟"إسرائيم  ن همن مسزوال وحماية األراضي الداصلية في مصر ولكن كيف هكون

الرد  ليه اللواص محمد رشاد قائ  ل ا " هنا م  سامع الصوت كويس"، ما اضترت معه مقدمة 
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ال رنامج  تغيير الحديث معه في قضية هصر   عد التن يه  لي ا في اإلذا ة الداصلية وهو ما وضح 
 من تع يرات وج  ا.

 13/11/2013موقع رصد، القاهرة، 
 

  ية كارثة حصار غزةمسؤول ل مصرية تحم  ئيلسرامعاريف اإل. 16

ية األزمة المتفاقمة في قتا  مسزول ية السلتات المصرية،سرائيلحملت صحيفة" معاريف" اإل
ر ميا  الصرف الصحي في أر  القتا  في ظ ع دامس وانتشاإل  أز ، حيث هد  نقص الوقود 

نسانية رهي ة. وقالت الصحيفة ان قاد  مصر  الشوار ، وتكدس القمامة ما ينذر  كوارث صحية وا 
هزمة حقيقية إل  أز  إل  ن يواصلون نضال ع ضد أز ، وقد هد  وقف تدف  الوقود من مصر ا 

  ين الغزاويين".

أز ، وهو ما منح سكان إل  ومييا هلف جالون وقود ي 26وهضافت: "في الماضي كان يتع نقم 
 1شيكم ) 2القتا  حيا  مريحة ورصيصة  ل  وجه الصصوص، حيث كانوا يشترون لتر الوقود  ل

 يين".سرائيلجنية مصري(، وهو سعر يمكن هن ي ير حسد اإل 1.9421شيكم = 

تصفية  ل  الرئيس مرس ،  ملوا  ل   العسكريية إن قاد  االنق   سرائيلوقالت الصحيفة اإل
هزمة صتير  في توفير الوقود". وقالت: "ا ن  عد ارتفا  األسعار في إل  األنفا  وهو ما هد  

مزصريا وقوديا لموردين في "إسرائيم" المرحلة األول ، ليس هنا  إمكانية لشراص السائم المتلو . نقلت 
ر ينات التي توفر ي للتو إسرائيلأز ، لكن نظاع حماس تمس   موقفه ورف   كم قو  إدصام وقود 

ا تلقي الوقود من السلتة  الك ر اص للسكان". وزادت "معاريف": "كذل  يرفضون في حماس هيضي
 كنتيجة لذل  ظلت أز  في الظ ع". ل"إسرائيم".الفلستينية، التي تدفع ضرائ  ل

مزتمر صحفي لحماس في أز ، صرحت فيه الحركة   ن األياع القري ة إل  وهشارت الصحيفة، 
ا توقف جمع القمامة،  ل  صلفية نقص في الوقود ال زع للشاحنات، وكذل  الق ادمة سوف تش د هيضي

 ولنفس الس   ستتوقف  ملية التصلص من ميا  المجاري".

 ن الحكع المحلي محمد الفرا، ص م  مسزوم تصريحات الوزير امإل  كذل  تترقت "معاريف" 
شاحنة جمع قمامة قد  70في أز ، والذي قام فيه إن  المزتمر الصحفي الذي  قد هماع مك  القمامة

تن قمامة تتكدس في أز   1700هن هنا  إل  توقفت  ن العمم تماميا  س   نقص ال نزين، الفتيا 
استصداع الوسائم ال دائية للغاية، للتصلص من القمامة م م العر ات التي إل  يومييا، األمر الذي دفع 

 تجرها الحمير.
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مصر إل  "، إن  ضو المجلس التشريعي في أز  مروان ه وراس، قد توجه وقالت "معاريف
ا هن حكومة   تل  إمداد القتا   كميات من السوالر   ر مع ر الحدود الرسمي في رفح، موضحي

هن ه و راس إل  حماس تسع  لشراص السوالر من مصر  شكم رسمي وليس   ر األنفا . وهشارت 
  تشجيع النظاع المصري  ل  هدع األنفا ، والتعاون مع ا في تشديد ات ع السلتة الفلستينية  راع هللا

 الحصار  ل  قتا  أز .

هن األمر لع يعد يتعل   تكدس القمامة وفيضان ميا  الصرف في الشوار  إل  ولفتت الصحيفة، 
ذر فقت،  م من المنتظر ص م األياع القليلة القادمة توقف محتات ضخ ميا  الشر ، األمر الذي ين

  كار ة.

 25/11/2013الشعب، مصر، 
 

 "إسرائيل" سراا لشراء الغاز ومرسي كان عائقاا أمام تدفقه لـ"إسرائيلتقرير: مصر تفاوض ". 17

حجر "ي هن الرئيس محمد مرسي كان همريك تم ر الماضي  ن مع د هكد تقرير صادر في س
وهن هذا كان واحداي من األس ا  التي  جلت في  "إسرائيم"،هماع تدف  الغاز المصري نحو  "  ر 

 يين لتقديع الد ع من هجم تنفيذ االنق   العسكري ضد .سرائيلاالتاحة  ه، ودفعت اإل
ميدم ايست "، ونشر تفاصيله مركز "واشنتن انستوتيوت"ووفقاي للتقرير الذي صدر  ن مع د 

كما هنه لع يكن  "إسرائيم"،في لندن فان مرسي لع يكن يسمح  مرور الغاز المصري م "مونيتور
يين، وهو ما هضر  مصالح ع االقتصادية في سرائيليسمح  استصداع مصنع تسييم الغاز لصالح اإل
يتمتعون   سعار تفضيلية زهيد  جداي  موج  االتفا  مصر، وتس   ل ع  صسائر ك ير ، حيث كانوا 

 الذي كان م رماي مع نظاع م ار .
لكن المفاج   هنه  عد االنق   العسكري الذي هتاح  الرئيس مرسي، انقل ت الموازين في المنتقة 

ا سراي لشراص الغاز من "إسرائيم" حيث يت ين من التقرير هن مصر تتفاو  مع - ل  ما ي دو- رمت ا 
 وساتة ق رصية، و  سعار  الية، وذل  في محاولة لحم هزمة الغاز التي تعاني من ا ال  د، لتنقل  

يون يتوسلون مصر هن ت قي  ل  امدادات الغاز، االن يتوسم سرائيلالصور  تماماي  عد هن كان اإل
التي كان    ر وساتة ق رصية لت يع ع شيئاي من أازهع، و  ضعاف األسعار"إسرائيم" المصريون 

 يون يدفعون ا!!سرائيلاإل
الذي يتصذ من العاصمة ال ريتانية مقراي له هن ما يزكد هذ   "ويقوم مركز "ميدم ايست مونيتور

ية ك ر  ا لنت في ش ر ، / هأستس الماضي هن ا ست يع الغاز إسرائيلالمعلومات هيضاي هن شركة 
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تم ألنه كان مجرد إفصاح لل ورصة في لمصر، اال هن اإل  ن لع ي صذ صدا  ولع يتس    ضجة 
 .ه ي 

 28/11/2013الشعب، مصر، 
 

 من أنفاق غزة %97: الجيش المصري يدمر صحيفة الوفد. 18
من  %97 متا عات: هكد مصدر  سكري اليوع األر عاص، هن الجي  قض   ل  نحو -الوفد 

 األنفا   ين مدينة رفح المصرية مع قتا  أز .
هنفا  يتع إ اد  تشغيل ا داصم رفح، ويجر  تت ع ا  5إل   4وهضاف المصدر هنه يوجد ما  ين 

القضاص ن ائيا  ل  هذ  األنفا  أير الشر ية والتي ت دد همن وس مة إل   شكم مستمر، وصوال 
 ."وسياد  الدولة المصرية

ن اإلجراصات الت مينية التي اتصذت ا القوات في شمام سيناص ومن  ين ا إقامة منتقة هإل  وهشار 
كيلومترا و ل   م  هك ر من كيلو متر، نجحت في  13 توم الحدود مع قتا  أز   نحو  "،منة"

 تحقي  األهداف وف  مقدمت ا التصدي لمحاوالت التسلم والت ري  وصاصة الوقود والسجائر.
 19/12/2013 لوفد، الجيزة،ا

 

 ياا بشل حركة حماساستراتيجموقع "وال": الحكومة المصرية اتخذت قراراا . 19
ية ئيلإسلللللراي إن تكلللللرار األحلللللداث واالشلللللت اكات  لللللين قلللللوات سلللللرائيلقلللللام تقريلللللر لموقلللللع "واال " اإل

والفلسلللتينيين فلللي قتلللا  ألللز  فلللي ن ايلللة األسللل و  الماضلللي التلللي  لغلللت هوج لللا فلللي استشللل اد شلللا  
ية، التلي كانلت ت اهلت فلي الفتلر  األصيلر   قلدر  سلرائيلفلستيني، ي ير القل   ند األوسلات العسلكرية اإل

 إسرائيم"."حركة حماس  ل  ض ت األوضا  األمنية في القتا ، و ل  امتداد السيا  الحدودي مع 
ي ملللن صتللر حللدوث تصللعيد فلللي سللرائيلو حسلل  التقريللر المللذكور، فللإن القلللل  يسللاور الجانلل  اإل

العمليات الفلستينية  ند السيا  الحدود وصر  الوضلع القلائع "السلتاتوس كلوو" اللذي تلع التوصلم إليله 
  عد  دوان " امود السحا ".

تللا ، والعزلللة التللي تفرضلل ا مصللر، وقللام مصللدر  سللكري إن األزمللة االقتصللادية الصانقللة فللي الق
يزيدان من حد  الي س في قتا  ألز . وهضلاف قائلد فلي قيلاد  المنتقلة الجنو يلة لجلي  االحلت م إنله 
 ل  الرأع ملن تمكلن حملاس ملن تقلديع المسلا د  لغال يلة سلكان القتلا  صل م العاصلفة األصيلر ، إال 

د ملع قتلا  ألز ، جعللت الحركلة تعلاني ملن هن الضغوت المصرية ال قيلة وتشديد المراق ة  لل  الحلدو 
هزمللة ماليللة شللديد . وقللد حاولللت حركللة حمللاس الضللغت  للل  الحكومللة المصللرية   للر هتللراف  ر يللة 
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لفتح الحدود إال هن مصر رفضت االنصيا  ل ذ  الضغوت وظلت  ل  موقف ا. فقد اتصلذ المصلريون 
 المسلمين. اإلصوانسون ا ضد حركة يا  شم حركة حماس كاستمرار للضغوت التي يمار استراتيجقرارا 

 22/12/2013، 48عرب 
 

 قدرتهم على مواجهة الجيش المصري ية: جهاديو سيناء أثبتواإسرائيلدراسة . 20
ّية هن سلتراتيج ن مركز  يغن ل السادات لأل حلاث اال الناصر  ل زهير هندراوس: قالت دراسة صادر 

المن  ل  ملن شل ه جزيلر  سليناص، ملع ظ لور جما لات  رها حّكاع مصر الجدد ي واج ون مشكلة مع اإل
الج للاد المتترفللة، و التللالي يتحللّتع  للل  المجتمللع الللدولي هن يللد ع الواليللات المتحللد  والنظللاع المصللري 

سورية في المستق م القري ،  ل  حّد إل  كالية من هن تتحوم مصر ية الرادياإلس ملمنع الجما ات 
 قوم الدراسة. 

يلة فلي مصلر منلذ اإلتاحلة رها وزادت هّنه ي مكن م حظة    لة اتجاهلات رئيسلية ملن األنشلتة اإل
ي في سيناص، الذي هص ح المسرح الرئيسي للمواج ة  لين اإلس م رها  الرئيس مرسي. األوم هو اإل

هجللزاص إللل  مللن سلليناص  رهللا يللة والقللوات المسلللحة المصللرية. وال للاني هللو امتللداد اإلرها اإلالجما للات 
هصر  من مصر. وال الث هو زياد  مشاركة جما ات هجن يلة ملن تنظليع القا لد  والج لاد العلالمي فلي 

 ية )حماس(.اإلس محركة المقاومة مصر، ونشاتا ناشئا من قتا  أز  الذي تسيتر  ليه 
يللة منللذ اإلتاحللة  مرسللي فللي منتقللة سلليناص  للل  الحللدود رها ت معظللع ال جمللات اإلوهضللافت: وقعلل

 . 2013جندي في سيناص منذ يوليو  200وقتا  أز  الفلستيني، وقتم نحو "إسرائيم" مع 
وهلقلللي  لللاللوع  لللل  هنصلللار  يلللت المقلللدس، التلللي نفلللذت هجلللومين  لللل  السلللفن فلللي قنلللا  السلللويس، 

 ص.وجما ات إس مية هصر  مقرها سينا
ا سرائيلولفتت الدراسة اإل هّن مصلدر القلل  الرئيسلّي هلو اللروا ت الوتنيلة المتناميلة  لين إل  ّية هيضي

هنصار  يت المقدس والج اديين المصريين ا صرين والقا د .   و   ل  ذل ، هوضحت الدراسة هّنه 
ع وسلائم اإل ل ع منذ اإلتاحة  مرسي، تدهورت الع قات  ين حماس والحكاع الجدد في مصر، وتلت 

، وهللو اإلصللوانالمصللرية حركللة حمللاس  التللدصم فللي الشللزون الداصليللة لمصللر، وتقللديع الللد ع لجما للة 
إلل  األمر الذي نفته الحركتان. ويقوم مسزولون مصريون إن المقلاتلين الفلسلتينيين يقوملون  التسللم 

 .اإلصوانسيناص   ر األنفا  لتوفير المسا د  العسكرية ألنصار 
إلل  معلوملات محلدد  تشلير  إنه لدي اذل ، فإّن المصا رات العسكرية المصرية تقوم إل  فة  اإلضا

يللة ال للارز ، واللل ع  التا عللة لتنظلليع القا للد ، يصت ئللون فللي أللز ، ومن للا رها هن ه ضللاص الجما للات اإل
 ، وهي تنظيع يتمّتع  ع قات و يقة مع قياد  حماس.اإلس عجي  
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لنسللل ة لحكلللاع مصلللر الجلللدد ال يلللزام فلللي مراحلللله الم كلللر ، كملللا هن وهضلللافت هّن تحلللدي الج لللاد  ا
يات ا، ورهت الدراسة هّن تمّكلن التنظيملات ملن استراتيجالج اديين ما زالوا في مراحم تتوير الم ارات و 

وتفجيلللرات السللليارات الضلللصمة، هلللو تتلللور واضلللح  االنتحاريلللةإصلللرا   مليلللات فدائّيلللة م لللم ال جملللات 
ية هللذ  التنظيمللات، و التللالي يتعللين  للل  السلللتات المصللرية هْن ت صللذ فللي تيجاسللتراويزّكللد  للل  قللدر  و 

يمكن لللا فلللي المسلللتق م فلللتح الج  لللة الداصليلللة  اإلصلللواناال ت لللار هن العناصلللر المتترفلللة ملللن جما لللة 
 المسلحة التي يمكن هن تشكم تحدييا صتيريا لألمن واالستقرار الداصلّي في مصر،  ل  حّد تع يرها.

جل   لل  الواليلات المتحلد  والمجتملع اللدولي د لع النظلاع المصلري فلي الحلر  ضلد مضيفة هّنله ي
مسلرح للج لاد كملا إلل  ية الراديكاليلة ملن هن تتحلوم مصلر اإلس م، لمنع مصتلف الجما ات رها اإل

 االستقرار، وليس للفوض  العارمة.إل  فعلوا في سورية، ذل  هّن مصر تحتا  
 4/1/2014القدس العربي، لندن، 

 

 ية من إقدام الجيش المصري على تدمير أنفاق غزةإسرائيلي: حالة رضا سرائيلاإلعالم اإل. 21
موضو  حديث شل ه راع هللا ل وليد  و :  اتت صواريخ حركة حماس التي تصنع في قتا  أز  

ية، والتحليم  ش ن إذا ما ستتمكن في الحر  القادمة من هن تجتاز سرائيليومي في وسائم اإل  ع اإل
 ما  عد تل  المدينة.إل  لتصم "إسرائيم" لالعاصمة االقتصادية ل تم ه ي 

ي ية مللن إقللداع الجللي  المصللري  للل  تللدمير هنفللا  الت ريلل  التللسللرائيلو للل  وقللع حالللة الرضللا اإل
كانلت  لل  الحلدود المصلرية ملع قتلا  ألز  مملا ه لر  لل  إمكانيلة وصلوم الملواد المتلو لة لصلنا ة 

ية إسلرائيلتل  الصواريخ لص راص التصنيع في حركة حملاس المحاصلر   قتلا  ألز ، هوضلحت مصلادر 
األر عاص   ن تلدمير األنفلا  حلد ملن صلنا ة الصلواريخ  عيلد  الملد  التلي كانلت حملاس تعكلف  لل  

جللراص الللنقص فللي  M72يع ا إال هن للا لجلل ت للتركيللز  للل  صللنا ة القللذائف متوسللتة المللد  م للم تصللن
 للن ارتياح للا "إسللرائيم" المللواد المتفجللر  الم ر للة للقتللا . وفيمللا تع للر األوسللات السياسللية واألمنيللة فللي 

سلاهع  وتقديرها لقرار الجي  المصري تدمير هنفا  الت ري   ل  الحدود المصرية مع قتا  ألز  مملا
فللي وقللف تللدف  المتفجللرات والقللذائف الصللاروصية واألسلللحة القتاليللة لفصللائم المقاومللة فللي قتللا  أللز ، 

ية حركللة حمللاس األر عللاص هن للا ت للذم ج للوديا ح ي للة لزيللاد  مللد  الصللواريخ التللي إسللرائيلات مللت هوسللات 
 " ومحيت ا تم ه ي  حوزت ا لتتجاوز منتقة "

 9/1/2014القدس العربي، لندن، 
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 "إسرائيلالخارجية المصرية تستنكر تصريحات نائب وزير دفاع ". 22
 شد   العاتيوكاالت: استنكر المتحدث الرسمي  اسع وزار  الصارجية الدكتور  در   د 

ي "دان  دانون"   ن   د  تتوقع من مصر سرائيلدفا  اإلالتصريحات الصادر   ن نائ  وزير ال
"إسرائيم" االهتماع  الوضع األمني داصم هراضي ا، وهن ا ستحاس  من يصتت لتنفيذ ا تداص ضد 

ن تواجد في   دولة هصر . هراضيحت  وا 
ي صتير  سرائيلاإل مسزوم وا ت ر المتحدث  اسع وزار  الصارجية المصرية، هن تصريحات ام

اق  مع قوا د القانون الدولي ومي ا  األمع المتحد ، مشددا  ل  هن هذ  التصريحات مرفوضة وتتن
 شك  وموضو ا، وهن مصر لن تت اون في الحفاظ  ل  سيادت ا الوتنية وصيانة همن ا القومي.

 24/1/2014الوفد، الجيزة، 
 

ــوطنصــحيفة . 23 ــد  وصــولســرائيل: مســؤول بالمخــابرات اإلالمصــرية ال ــم  ية يع السيســي للحك
 "إسرائيلتهديداا مستمراا ألمن "

قد دوم     7مصا رات  ية هن اجتما اي ضع مم لمسزول : كشفت مصادر سيادية  د العظيعهحمد 
   د الفتاح  حد فناد  مدينة إستن وم التركية،   دف منع وصوم المشير  يمتلع األس و  الجار 

هقر   يفوض  مستمر  وصل  اضترا ات لإلتاحة  ه ف يالرئاسة وا أرا  مصر ف يلكرس يالسيس
 فرصة حام وصوله للحكع  الفعم.

مصا رات  يمع مم ل صوانلإل يحضر   ضو التنظيع الدول يوقالت المصادر إن االجتما  الذ
يرانوتركيا وفرنسا و "إسرائيم" ا و ريتانيا وهلمانيا وألمريك ، جاص  ناص  ل  د و  من رج  تي  ا 

هن االجتما  إل  ، ورصدت المصا رات المصرية تفاصيله، ولفتت يهردوأان، رئيس الوزراص الترك
 حام وصوله للحكع. "يالسيس"هوص   اأتيام 

 "يالسيس"االجتما    قد  ل  مدار يومين، واستعر  صتور  وصوم  هنإل  وهشارت المصادر 
 ينما هوضح  "إسرائيم"،ية إن ذل  يعن  ت ديداي مستمراي ألمن سرائيلللحكع، وقام مم م المصا رات اإل

هو  "يالسيس" المنتقة، وهن صتور   يألمريكية هن ذل  يعن  هدع المصتت األمريكمم م المصا رات ا
هو الذين يصضعون لضغوت. وقالت المصادر إن  "التا عين"وليس من نو ية  "صاح  قرار"هنه 

 ية هكدا هن المشير هص ح صصماي يج  التصلص منه.يرانمم لي المصا رات التركية واإل
 تقديع  اإلصوانوهوضحت المصادر هن االجتما  صر   عد  توصيات، من ا تفعيم متال ة 

مليون دوالر ل ستعانة  يا   ل  وضع ميزانية تقدر  حوالللمحاكع الدولية وجر  االتف "يالسيس"
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 مكات  محاما  دولية متصصصة وتتول  المصا رات التركية إدار  القضية  التنسي  مع التنظيع 
 .لإلصوان يالدول

وهضافت المصادر هن االجتما  هوص  هيضاي  عقد اتفا  مع شركة   قات  امة )يترهس ا 
، وصصص االجتما  ميزانية م دئية تقدر " سكر  مصر"حدث  ما سمته يون( لشن حم ت تتإسرائيل
 هلف دوالر. 400 ي حوال

 ل  االلتفاف حوم مرشح  لإلصوانوقالت المصادر إنه جر  االتفا   ل  حث التنظيع الدولي 
هلف دوالر ل ذا  700 عينه ود مه في االنتصا ات الرئاسية وتوفير ميزانية م دئية تقدر  حوالي 

 ، مع ضرور  التواصم المستمر مع رموز الش ا  ال وري في مصر من المعارضين لترشح الغر 
 " وتقديع الد ع ال زع ل ع.السيسي"

 11/2/2014الوطن، مصر، 
 

ــاهرة: شــاركنا فــي . 24 ــي الق ــة ف ــة اليهودي ــي  30رئيســة الطائف ــبعض ف ــا ال ــو وتعــرف علين يوني
 الميدان

كشفت ماجد  هارون، رئيسة التائفة الي ودية  القاهر ،  ن مشاركة ي ود مصر في إسقات حكع 
ال ئي تتكون من ن التائفة، حيث أال ية  14الرئيس المنتص  محمد مرسي، وهي هصغر النساص الل 

ت في ال مانينات من ه مارهن ويعشن  ل  اإل انات ودصم ت جير ما تمتلكه العضوات ال اقيا
 التائفة من  قارات منذ هجيام  ديد .

وهضافت هن أال ية المصريين في هذا ال لد ر ما قد نسوا هن هذا ال لد ال يزام  ه ي ود وتقوم إن ا 
ميدان التحرير  يونيو المتال ة  إسقات مرسي ووصفت الحشود في 30شاركت في مظاهرات 

 المذهلة وهن توحد الناس كان رائعاي وقد تعرف  لي ا ال ع  هنا  نظراي لظ ورها التلفزيوني وهمسكوا 
  يدي ا وهتفوا ل ا: " ارك  الر  ف نت مصرية هصيلة". 

ماجد  تر  في إزاحة مرسي من ص م االنق   العسكري هو تقدع يستح  التحية في "الحر  
ا وصفت حكومة مرسي  الحركة الفاشية وقالت إن ا تتمني هن تش د مصر حق ة ". كمرها  ل  اإل

 جديد  يكون الجميع في ا متساوون  غ  النظر  ن قنا ات ع السياسية.
تم ي ودية مصرية هصر  تتحدث  ما حدث في مصر وهي ليفانا زامير والتي تعي  حالياي في 

 اماي حيث  12القاهر   ندما كان  مر زامير  ينما تنحدر  ائلت ا من هصوم مصرية أادرت  ه ي 
تقوم إن ا تزمن   ن مستق م مصر سيكون هك ر تسامحاي مضيفةي "إنني فصور   المصريين ألن ع 

 يريدون لمصر هن تكون  لمانية و المية كما كانت من ق م".



يلي من األحداث والتغيرات في مصرالموقف اإلسرائ      

 199                                 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات

ع و قتوصتمت الصحيفة قائلَة إن التائفة الي ودية في مصر تقف في جان  الجي  المصري  م 
  توفير  ع  المام للت ر   ه للحكومة المصرية.

 14/2/2014الشعب، مصر، 
 

 " بالمشاركة في تنفيذ مشروع السد األثيوبيإسرائيلمعاريف: مصر تتهم ". 25
 ل  ما هسمو  دورها السري في "إسرائيم" إل  صر هصا ع االت اع ) ترا(: وج ت م- تم ه ي 

في المئة من ميا  النيم لمصر  70مشرو   ناص السد اإل يو ي  ل  ن ر النيم األزر  والذي يغذي 
 مما سيتس   في جفاف ما حام تنفيذ المشرو .

"إسرائيم"  ع ية همس فان الجان  المصري يتسرائيلو حس  ما نشر  موقع صحيفة معاريف اإل
مليار دوالر، والذي ت رر   7 المشاركة في تنفيذ مشرو  السد في إ يو يا، والذي تقدر تكلفته المالية  ل 

في هذا "إسرائيم" لميغا وات. وتستند االت امات ل 6000إ يو يا ل ناص محتة للك ر اص والتي ستزودها  ل 
لسودان وكينيا، والتي  موج  ا سوف تزود المشرو   ل  االتفاقيات التي وقعت ا مع دولة جنو  ا

هذ  الدوم  الك ر اص، والذي ستحصم  ليه من محتة الك ر اص اإل يو ية التي سيتع  نازها "إسرائيم" 
ممارسة مزيد من الضغوتات  ل  "إسرائيم" ضمن مشرو  السد  ل  الن ر األزر ، كذل  محاولة 
هن مصر تعتمد  ل  ن ر النيم إل  الموقع  مصر من ص م الميا  لتحقي  أايات هصر . وهشار

من حاجت ا للميا ،  %86إل   شكم ك ير حيث تصم نس ة است    مصر للميا  من هذا الن ر 
تذه  للزرا ة في مصر، وهذا يعني جفاف مصر في حام تنفيذ هذا  %90ومن ضمن هذ  الكمية 

 المشرو . 
 19/2/2014الدستور، عمان، 

 

 تل أبيباألسلحة الروسية لمصر تشعل حرباا باردة بين القاهرة و  موقع ديبكا: صفقة. 26
وليد  و : هشعلت صفقة األسلحة الروسية التي ه رم ا وزير الدفا  المصري   د -راع هللا 

التي تر  في تل  الصفقة  "إسرائيم"،مع  "حر ا  ارد "موسكو إل  في زيارته مزصرا الفتاح السيسي 
قل ا لموازين القو  التي كانت سائد   المنتقة، والقائمة  ل  هساس ضمان التفو  العسكري 

 ي.سرائيلاإل
وكان السيسي وقع في روسيا األس و  الماضي صفقة هسلحة  حوالي    ة مليارات دوالر 

متوقعا هن تمول ا السعودية، ويتسلع  مقتضاها الجي  المصري تائرات حر ية ومنظومات  ي،همريك
للدفا  الجوي. وذكرت مصادر روسية هنه  موج  العقود التي وقعت فعليا هو اتف   لي ا م دئيا 
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، 35، وهنظمة دفا  جوي من  د  ترازات، ومروحيات مي29ست يع روسيا لمصر مقات ت ميغ 
 وصية ساحلية مضاد  للسفن، وذصائر وهسلحة صفيفة متنو ة.ومنظومات صار 

وفيما هكدت مصادر همنية مصرية   ن صفقة األسلحة التي تع االتفا   لي ا  ين مصر وروسيا 
ية حالة من التوتر الشديد من إمكانية سرائيل، تسود األوسات العسكرية اإل1973هي األك ر منذ حر  
 فز  نو ية في اإلمكانيات الحر ية للجي  المصري.حدوث قإل  هن تزدي تل  الصفقة 

مما دفع المسزولين  "إسرائيم"،ية األر عاص  ن تزايد القل  في إسرائيلوكشفت مصادر استص اراتية 
يين السياسيين والعسكريين إلجراص تقييع للموقف ل حث التغير المحتمم في موازين القو  سرائيلاإل

 ي السائد  المنتقة منذ  قود.سرائيلي دد التفو  اإل  المنتقة لصالح مصر، األمر الذي
هن حالة من التوتر هصا ت السياسيين إل  ي، سرائيلوهشار موقع "دي كا" االستص اراتي اإل

 ق  الزيار  الصير  التي قاع   ا المشير   د الفتاح السيسي لروسيا  "إسرائيم"،والعسكريين في 
 فاو  ال الغة التي استق ل ما   ا الرئيس الروسي  وتين. صح ة وزير الصارجية ن يم ف مي، والح

 20/2/2014القدس العربي، لندن، 
 

 " لتوثيق التعاونإسرائيل. هآرتس: كبار الضباط المصريين في "27
س هّن وفداي من ك ار الض ات في الجي  المصري والصارجية القدس المحتلة: هكدت صحيفة هآرت

 ل  صلفية تو ي  التعاون مع الحكع الجديد في مصر "إسرائيم" المصرية زاروا األس و  الماضي 
ي ووزار  الصارجية. و حس  الصحيفة هشار سرائيلوحلوا ضيوفا  ل  شع ة التصتيت في الجي  اإل

لمد  هس و ، والتقوا مسزولين "إسرائيم" الوفد مك وا في هن ه ضاص إل  ي ك ير إسرائيلموظف 
  "إسرائيم".يين، وتلقوا استعراضات همنية وتجولوا في منات  مصتلفة في إسرائيل

مسزولين إل  توج ت "إسرائيم" وفي سيا  ذي صلة، قام الكات  في الصحيفة  را  ر يد إّن 
ل  ية و ألمريكك ار في اإلدار  ا  دع وقف تزويد إل   تل  يد وهع  ونجرسالكه ضاص ك ار في ا 

تل  ا هذا "إسرائيم" الجي  المصري لعشر مروحيات هجومية متتور  من تراز ه اتشي. و ررت 
 حس  مسزوم ك ير في القدس " ان تزويد مصر  المروحيات هو همر حر  من هجم مكافحة 

الوضع األمني في  منظمات الج اد العالمي)...( في ش ه جزير  سيناص وسيساهع في تحسين
 ."المنتقة

ا همريكمنذ االنق   في مصر جمدت ته التي نشرت ا هآرتس األر عاص "وقام ر يد في مقال
المسا دات العسكرية للدولة، ويشترت الكونجرس الستئناف المسا د  العسكرية للجي  المصري 

 ".ية وديمقراتيةحكومة مدنإل  إجراص انتصا ات ديمقراتية وانتقام مرت  للحكع من الجي  
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تعزز هك ر ف ك ر منذ  زم مرسي، و ذلت "إسرائيم" وشّدد  ل  هّن التعاون األمني  ين  
  .في األش ر األصير  ج ودا واسعة في صالح الحكومة المزقتة في مصر"إسرائيم" 

ية للجي  المصري وا ن ألمريكحاولت منع تجميد المسا د  العسكرية ا"إسرائيم" وهضاف هّن 
 . استئناف ا كي تسمح  تزويد   المروحيات الكونجرسم إقنا  اإلدار  و تحاو 

 19/3/2014، 21موقع عربي 
 

 "إسرائيل: نحن ضد توجيه سالح حماس ضد  مصر ونؤيد كفاحها ضد  "صباحي. حمدين 28
قام حمدين ص احي، مزسس التيار الشع ي، المرشح الرئاسي المحتمم، في حوار  ل رنامج 
"ممكن"  ل  قنا  "سي  ي سي"، مساص الصميس، نحن ضد توجيه س ح حماس ضد مصر ونزيد 

ا هنه "س لتزع  معاهد  الس ع مع  "إسرائيم"،كفاح ا ضد  ومن يحدد   قاتنا حماس نفس ا"، موضحي
  تعدي ت، و،ن ا وان لمراجعت ا".ائيم" "إسر 

 21/3/2014المصري اليوم، القاهرة، 
 

" تعزيـــز أنظمـــة الحكـــم فـــي مصـــر واألردن إســـرائيل. دراســـة لمركـــز "األمـــن القـــومي": علـــى "29
  والخليج

ية حدي ة هن تفشم االستراتيجية التي ات عت ا السعودية في مواج ة إسرائيللع تست عد دراسة 
 المسلمين في تحقي  ههداف ا.  اإلصوان

ي هن المملكة العر ية سرائيلاإل فقد استنتجت دراسة صادر   ن "مركز ه حاث األمن القومي"
المسلمون الت ديد األك ر الستقرار  اإلصوانسنية و ل  رهس ا ية الاإلس مالسعودية تر  في الحركات 

 هي هك ر األتراف استفاد  من الموقف السعودي. إيرانهن إل  نظاع الحكع في ا، مشير  
قد  السياسي السنية" اإلس عهن اإلجراصات الصليجية األصير  ضد حركات "إل  وهشارت الدراسة 

لة االستقتا  التي يش دها مجلس التعاون الصليجي تسمح ،  ل  ا ت ار هن حاإيران ززت مكانة 
 لت ران   ام  مناور  ك ير، سيما في ظم تراجع مكانة الواليات المتحد  في المنتقة.

ونشرت في  السياسي في حالة دفا   ن النفس" اإلس عوا ت رت الدراسة، التي جاصت  عنوان "
السا   في كم "إسرائيم" ن  وديد  يران، سفير من مجلة "م ات  ام"، والتي ه دها كم م 533 دد 

في المركز، هن األزمة الصانقة  من األردن واالتحاد األورو ي، ويوئيم جوزينسكي رئيس قسع "الصليج"
، مشير  1981التي تعصف  دوم مجلس التعاون الصليجي هي األصع  منذ ت سيس المجلس  اع 

األزمة تعكس حجع اإلح ات الذي يعتمم في القياد  السعودية من سلو  وسياسة دولة  هن هذ إل  
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 اإلصوانهن ك ي من السعودية واإلمارات  شكم صاص تريان في "إل  قتر. وهشار ال اح ان 
 ."جما ة "متآمر  وتم م صترا  ل  استقرار هنظمة الحكع المسلمين"

ية اإلس مدية هك ر الدوم حسماي في مواج ت ا للحركات وهكدت الدراسة هن المملكة العر ية السعو 
هن المملكة تجت د لمنع هذ  الحركات من تحري  الجم ور  ل  مواج ة نظاع إل  السنية، مشير  

الحكع السعودي، وهو ما دفع ا للقياع  كم الصتوات ال زمة للقضاص  ل  العناصر التي يمكن هن 
 سعودي.تتس   في هز استقرار نظاع الحكع ال

السياسي السني و شكم صاص الموقف من  اإلس عوير  ال اح ان هن الموقف من دور ومكانة 
المسلمين والجما ات المتحالفة مع ا، يم م نقتة االرتكاز التي  ل  هساس ا ت لور  اإلصوانجما ة 

 السياسات الداصلية والصارجية لدوم الصليج.
السني لد  دوم الصليج هو  اإلس عكزية الحر   ل  وهوضح ال اح ان هن الدليم األ رز  ل  مر 

 اإلصوانقرار كم من السعودية وال حرين واإلمارات  إ اد  سفرائ ا من قتر  س   د م ا لجما ة 
 المسلمين.

 اإلصوانوهوضحت الورقة هن ما يقل  العائلة المالكة في السعودية هو ا تقادها هن جما ة 
ياسي جديد يقوع  ل  مزسسات من  قة من اصتيارات الجم ور تدشين نظاع سإل  المسلمين تسع  

   ر صنادي  االنتصا ات، وال يكتفي  الدور الديني للنظاع القائع.
وهكد ال اح ان هن نظاع الحكع في السعودية د ع وتحمس ك يراي ل نق   في مصر من هجم قتع 

ية، مشدد   ل  اإلس مية والتقاليد يين التي تجمع  ين الديموقراتاإلس مالتري   ل  نجاح تجر ة 
الدور الحاسع للد ع المالي والسياسي الذي تمنحه السعودية لسلتة االنق   في القاهر  والذي وصم 

ية من هجم د ع ت مين الد ع لسلتة ألمريكلدرجة هن الريا  صاضت مواج ة سياسية ضد اإلدار  ا
 االنق  .

 اإلصوانليجية في سعي ا لنز  الشر ية  ن جما ة هن هنظمة الحكع الصإل  ونوهت الدراسة 
السياسي السني تتناق  مع قيع المجتمع الق لي السائد في  اإلس عالمسلمين تد ي هن حركات 

الصليج وت دد مكانة النص  التي تقود هذ  الق ائم. وا ت ر ال اح ان هن المحاكمات التي نظمت ا دولة 
 التي تنتمي للجما ة تعكس هذا التوجه. اإلمارات ضد ه ضاص جمعية "اإلص ح"

هن القياد  السعودية تر  هن سياسات دولة قتر تضعف هنظمة حكع م مة إل  ونوهت الدراسة 
للريا ، سيما نظاع الحكع القائع حالياي في مصر، وي دد قدر  نظاع العسكر  ل  الصرو  متعافيا من 
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رلمانية تم م تتويجاي ل نق   الذي  ده  عزم الرئيس المرحلة االنتقالية   ر إجراص انتصا ات رئاسية و 
 محمد مرسي.

تتعر  لحر  في كم هرجاص العالع العر ي،  المسلمين" اإلصوانهن جما ة "إل  وهشارت الدراسة 
"المعتدلة"، والتي اضترت التي وصف ا ال حث  ل ما تتعر  له حركة "الن ضة"إل  منوهة 

 من المرونة الك ير  التي ه دت ا في صياأة الدستور التونسي. ل نسحا  من الحكومة،  ل  الرأع
وشددت الورقة  ل  هن الد ع المالي الذي قدمته المملكة السعودية لنظاع الحكع األردني مكنه 

هنه  ل  الرأع من الصرا  التاريصي  ين  ائلة ،م إل  من إ راز قدر من االستقرار والصمود، منوهة 
هن السعودية ظلت معنية  تعزيز نظاع الحكع الملكي في  مان حت  ال  السعود وال اشميين إال

هن السياسات السعودية هس مت إل  المسلمين. ونوهت الدراسة  اإلصوانتستفيد من إضعافه جما ة 
في تفاقع األزمة المالية التي تعاني من ا حركة حماس   ر فر  قيود  ل  حركة نقم األموام من 

ستدر  الدراسة   ن تراجع شع ية حركة حماس في القتا  في ه قا  األزمة الصليج لقتا  أز . وت
 المالية ال يعني الدفع  ن إصراج ا من حكع القتا .

هي المستفيد الرئيس من األزمة التي تعصف  دوم التعاون  إيرانهن إل  وصلصت الدراسة 
عم  االنقساع  ين دوم الصليج، وت إيرانالصليجي ألن هذ  األزمة تمنع  لور  ج  ة موحد  في مواج ة 

هن ا تسفر  ن  زم السعوديين  ن "جيران ع األصغر"،   و   ل  هن هذ  األزمة إل   اإلضافة 
. 2011تسدم الستار  ل  مشرو  توحيد دوم الصليج، الذي ه لن  نه المل    د هللا في ديسم ر 

ية وتقلص قدرت ا  ل  مواج ة ألمريكاوفي الوقت ذاته، فإن هذ  األزمة تضر  دور الواليات المتحد  
 .إيران

تقتضي تعزيز هنظمة الحكع في كم من مصر  "إسرائيمهن مصلحة "إل  وصلصت الدراسة 
واألردن ودوم الصليج، وهنه  ل  الرأع من هن حم القضية الفلستينية ال يز ر  ل  قدر  دوم الصليج 

 اته تحسن قدرت ا  ل  ذل .في معالجة الت ديدات التي تواج  ا، لكن ا في الوقت ذ

 23/3/2014الشعب، مصر، 
 

 ي: مصر ذاهبة تحت حكم "السيسي" لما هو أسوأ من عهد "مبارك"إسرائيل. تقدير 30
عر ية "تسفي  ارئيم" هّن انتصا  السيسي" لرئاسة مصر ا ت ر الص ير الص يوني في الشزون ال

هّن إل  سيزدي  ال  د لمرحلة جديد  من الفوض  لفتر  هصع   ك ير مما ميز حكع "م ار "، الفتاي 
المسلمين، واستي ص الجي   ل  السلتة، يت ين ل ع   ن  اإلصوانالك يرين ممن هيدوا إسقات نظاع 
هلف معتقم منذ  16  د م ار . وكشف " ارئيم" هّن هنا  هك ر من  الوضع اليوع هسوه مما كان في
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المسلمين، فمن ع صحفيون، مفكرون  اإلصواناستي ص الجي   ل  الحكع، ليسوا جميع ع من 
ية واالتحاد ألمريكونشتاص حركات االحتجا  ينتظرون المحاكمة، وهو ما يشغم وزار  الصارجية ا

"، واستمرار إسرائيمك ير ت كد  توّجه وفد  سكري مصري لل"األورو ي، ناق ي  ن ضا ت مصري 
التنسي  الدوري  ين ج ازي االتصام للجان ين، ل حث ت مين الحدود المشتركة، وف  الم ح  األمنية 

" هنه تع السيسيالتي تضمنت ا اتفاقية "كام  ديفيد". وفي هذا السيا ، ه لن وزير الدفا  المصري "
" الذي تتعر  له رها ات الصاصة، للتدصم السريع لمواج ة التحديات و"اإلتشكيم مجمو ة من القو 

هّن القوات تمتاز  القدر  العالّية  ل  المناور  وسر ة الحركة لتنفيذ إل  ال  د في الوقت الراهن، الفتاي 
 جميع الم اع.

 25/3/2014، 3042التقرير المعلوماتي 
 

 مصري صدرت بموافقة السيسي 500 اإلعدام بحق  أكثر من أحكاممعاريف:  .31
المسلمين ال يزالون يحظون  ت ييد شع ي هائم،  اإلصوانية هن سرائيلقالت صحيفة "معاريف" اإل

 ددها ال   اص هنه و الرأع من الحملة رأع موجة العداص ل ع في دوم الصليج. وهكدت الصحيفة في 
ي في الصحيفة  ن سرائيلجان  ع". وير  الكات  اإلإل  العنيفة ضدهع، "ال يزام  شرات الم يين 

المسلمين، وقد كانوا مستعدين، ففازوا  لإلصواندرور يميني، هن "الر يع العر ي ه ت  فرصة جديد  
 مصر". في ال رلمان وكذا في االنتصا ات للرئاسة في

هحكاع إل  هو هن الجي  سر  من ع الحكع الديمقراتي"، وهشار  اإلصوانوقام إن "إحساس 
مصريا، قائ  إن "من يصيم له،   نه يف ع هك ر  قليم قوا د  500اإل داع األصير   ح  هك ر من 

كان  الشر  األوست، يقف اليوع مذهوال هماع قرار المحكمة في مصر )...( هذا األمر لع يس   هن
 في العالع العر ي".

السيسي، إل  وير  الكات  هن قرار المحكمة "ما كان ليتصذ دون إقرار الحاكع األ ل "، مشيرا 
ويتا ع "السيسي  مضيفا هن "مصر حت  تل  التي تحت حكع  لماني، ليست دولة حكع القانون".

مم هن يكون قد يئس من يعلع   ن األحكاع، حت  لو لع تنفذ، لن تحسن صورته في مصر، ولكن يحت
 لإلصوانالغر ، و األساس من الواليات المتحد ". "ينسجع قرار الحكع المتشدد مع موجة العداص 

المتصا د  ا ن في دوم الصليج"، قالت الصحيفة، وهضافت هن "مشكلة السيسي تتم م في قنا  
 الجزير  القترية".

 25/3/2014، 21موقع عربي 
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  : ترشح السيسي "بادرة خير" على الشرق األوسطإسرائيل. صحيفة ذا تايم أوف 32
"، هن قرار استقالة المشير   د الفتاح السيسي، من وزار  إسرائيمهكد تقرير لصحيفة "ذا تايع هوف 

حه في االنتصا ات الرئاسية يم ِّم " ادر  صير"  ل  منتقة الشر  الدفا  واإلنتا  الحر   ي، وترشُّ
، الذي يدمر ال  د، والمنتقة رها األوست، حيث هكدت الصحيفة هن السيسي قادر  ل  محار ة اإل

ية الموجود  في رها تصش  من الجما ات اإل إسرائيم رمت ا،  ل  حد وصف ا. وقالت التقرير: "
ية ملتحمة مع المصرية   ر سيناص التي تعت رها الجما ات سرائيلألن الحدود اإلسيناص، نظريا 

ية مقريا ل ا، ومنذ  زم الرئيس السا   محمد مرسي والقوات المسلحة تسع  لتت ير سيناص، رها اإل
ية صوفيا من سرائيلزياد  في نشات تل  الجما ات، مما  ثَّ القل  في نفوس القيادات اإلإل  ما هدَّ  

تعت ر المشير السيسي رج ي قوييا سيستتيع  إسرائيماقترا  تل  الجما ات من حدودها". وهضاف: "
ية  التفاهع، والت ادم سرائيلوسحقه، ومن المتوقع هن تتسع الع قات المصرية اإل رها التغل   ل  اإل

  ن".حت  ا 2011هك ر من ذي ق م، صاصة  عد هن  اشت مصر هصع  ظروف ا منذ  ور  يناير 
وتا ع التقرير: "نتمن  هن نش د استقراريا في مصر ألن ا دولة ك ير  وهأل  دوم العالع ل ا مصالح 

 رها اقتصادية في ا، ون مم هن يعع الس ع وال دوص في منتقة الشر  األوست  عيديا  ن اإل
 واالضترا ات السياسية".

 27/3/2014الشعب، مصر، 
 

 اإلخوانب للتعاون مع مصر والخليج ضد " تدعو الغر إسرائيل. دراسة: "33
صالح النعامي: حث مركز ه حاث يدير  دوري أولد، ك ير مستشاري رئيس الوزراص  –أز  

   في مصر والتعاون مع ا ومع دوم ي"  نيامين نتنياهو، الغر   ل  د ع سلتات االنقسرائيل"اإل
 المسلمين. اإلصوانالسعودية في الحر  التي تصوض ا ال لدان ضد جما ة 

لدراسة المجتمع والدولة"، الغر   ل  تقديع د ع أير  يروشاليعوح ت الدراسة التي نشرها "مركز 
 اإلس عي تواجه "متحفظ لسلتات االنق   في مصر،  ل  ا ت ار هن ا القو  العر ية األ رز الت

 المتترف".
ضرور  إسرا  إل  " األس   في القاهر ، إسرائيمونوهت الدراسة التي ه دها تسفي مزام، سفير "

الواليات المتحد  في تزويد سلتات االنق   في مصر  تائرات "ه اتشي" وهج ز  مراق ة ورصد 
 المسلمين. اإلصوانإلكترونية لتوظيف ا في الحر  ضد جما ة 

مزام جاع أض ه  ل  السلتات األلمانية، ألن ا احتجزت ق م هياع سفينة محملة  الس ح وص  
 اشترت ا سلتات االنق   من  ولندا.
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المسلمين هي "مصدر كم الشرور" التي يواج  ا الغر ، مد ياي  اإلصوانوز ع مزام هن جما ة 
إل  المسلمين،  اإلصوان ة هن هسامة  ن الدن، مزسس تنظيع "القا د " قد تر    ل  هفكار جما

قد  -ية"، التي يصف ا   ن ا هك ر التنظيمات المصرية تترفاي اإلس مجان  حقيقة هن "الجما ة 
 ".اإلصوانان  قت  ن "

المسلمين قائ ي: "لقد كان كوادر هذ  الجما ة هع  اإلصوانوواصم مزام تحريضه  ل  جما ة 
 صتت ع".س تم ر  ل  م 11الذين حرضوا منفذي تفجيرات 

المسلمين يشغلون  اإلصوانيين ممن ينتمون لجما ة ألمريكواد   مزام هن  دداي من المسلمين ا
ية واألج ز  السيادية األمنية التي تعن  ألمريكمواقع م مة في ال يت األ ي  ووزار  الصارجية ا

 .رها  مكافحة اإل
روسيا للحصوم  ل  إل  صر وحمم مزام قاد  الغر  المسزولية  ن توجه قاد  االنق   في م

هن السعودية ودوال إل  هن الروس لن يترددوا في تقديع الد ع المتلو ، مشيراي إل  الس ح، منوهاي 
 صليجية مستعد  لتمويم صفقات الس ح الروسية لمصر.

المسلمين هو هحد ههع اال ت ارات التي تحكع  اإلصوانوشدد مزام  ل  هن إضعاف جما ة 
هن السعودية لع تتردد في إل  ية للسعودية  ل  الصعيد الدولي واإلقليمي، منوها السياسة الصارج

إ  ن ت ييدها الواضح والصارع لعزم مرسي، وسار ت لقتع   قات ا مع قتر  س     قت ا 
 المسلمين.  اإلصوان 

ن وير  مزام هن مل ز  األنظمة العر ية المرت تة  الغر  يكمن في حقيقة هنه  ل  الرأع م
ال روات الت يعية ال ائلة التي تتمتع   ا  لدان ا، إال هن ا لع توظف ا في  ناص ن ضة اقتصادية 

 و سكرية، ما جعل ا تعتمد  ل  القو  العظم  في الحفاظ  ل  همن ا.
واستدر  مزام قائ ي إنه  ل  الرأع من حاجة هذ  الدوم للغر ، إال هن ا في المقا م تزدي دوراي 

 ية التي ت دد الغر .اإلس مفي مواج ة القو  استراتيجياي 
 31/3/2014، 21موقع عربي 

 

مليـون دولر دعمـاا لحملتـه  80" مـرتين وعرضـت عليـه إسـرائيلقدس بـرس: السيسـي زار ". 34
 النتخابية
: كشفت مصادر همنية مصرية متلعة النقا   ن فحو  لقاص قالت إنه جمع  ين القاهر 

ق م هس و ين، وتناوم  ددا من الموضو ات "إسرائيم"  سكريين مصريين مع نظراص ل ع من 
األمنية، كان من ه رزها توصية الجان  المصري  غ  الترف  ن رجام األمن التا عين للقيادي 
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   في حركة "فتح" محمد دح ن الموجودين في سيناص، وح  ع  ل  التنسي  مع ع لما في ذل  السا
من ههمية ك ر  في ض ت األوضا  األمنية  ل  حدود الدولتين، حيث هن لدي ع الص ر  العالية في 

 ية وال سيما "حماس".رها سلو  التنظيمات اإل
وتل ت االحتفاظ  اسم ا، النقا   ن كما كشفت ذات المصادر، التي تحد ت لل"قدس  رس" 

في الش رين األصيرين التق  في ا رئيس الوزراص "إسرائيم" إل  زيارتين سريتين للمشير السيسي 
 ي  نيامين نتنياهو لتنسي  الج ود  ين الترفين  ل  المستو  األمني والسياسي.سرائيلاإل

لته االنتصا ية   مانين مليون وهفاد المصدر ذاته هن نتنياهو  ر   ل  السيسي د مه في حم
قنا  الواليات المتحد   ضرور  مواصلة الد ع العسكري لمصر و إقنا  الرئيس ا ي ألمريكدوالر وا 

إسرائيم" دولة " لقاص السيسي في مقا م الضغت  ل    اس  ق وم اال تراف  ي ودية  هو اما ارا  
،  ل  حد تع ير حماسو  اإلصوانع إال ووقف الحملة التي يشن ا   اس  ل  دح ن ألن ذل  ال يصد

 المصدر.
يين، حذروا المسئولين في حكومت ع من الم الغة في إسرائيلهن ص راص سياسيين وهمنيين إل  يشار 

إظ ار ت ييد للمشير السيسي، صوفا من هن يص ح ذل  الت ييد "  ئا سياسيا  ليه هماع الشار  
 المصري".

 31/3/2014قدس برس، 
 

 بوست": السيسي يقف بوضوح ضد حركة حماس يمجيروزال". 35
ية، إنه في ظم المناخ السياسي الحالي في مصر، سرائيلقالت صحيفة "جيروزاليع  وست" اإل

اسة،   نه الرجم القوي والعق ني يظ ر الجنرام   د الفتاح السيسي، المرشح المحتمم النتصا ات الرئ
 الذي يستتيع تحقي  مزيد من االستقرار في القاهر  واإلقليع   سر .

 ل   كس منافسه السياسي المحتمم  –وتضيف الصحيفة قائلة: "فض ي  ن هن السيسي 
يقف  وضوح ضد حركة حماس، فعندما دصم ص احي س ا  الرئاسة الماضية  –حمدين ص احي 
حمد مرسي ه لن  ل  المأل هنه سيد ع حركة "المقاومة المسلحة" حماس ضد في مواج ة م

حرو  ومواج ات مدمر ، إل  ، وم م هذا الموقف يجر  الضرور  منتقة الشر  األوست "إسرائيم"
 و ل  النقي  من ذل ، من المرجح هن الموقف العق ني للسيسي يمنع م م هذ  المواج ات". 

  2/4/2014الشعب، مصر، 
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" تضـــغط علـــى التحـــاد األوروبـــي والوليـــات المتحـــدة لـــدعم إســـرائيل: "أحرونـــوت يـــديعوت. 36
 النقالب في مصر

في مصر ضر  نتاقاي من التعتيع  حرونوت هن اإل  ع الص يونيذكرت صحيفة يديعوت ه
ية تعتميا هيضا  موقف سرائيلوالتعمية  ل  المتلقي المصري و شكم متعمد، كما يسود الصحافة اإل

الرسمي من االنق   العسكري في مصر الل ع إال في  ع  مقاالت هو تصريحات هنا "إسرائيم" 
صير سفارات ا في دوم االتحاد وهنا  تكشف  ن الد ع الص يوني ال  محدود ل نق    م وتس

ا للضغت  ل  هذ  الدوم التصاذ صتوات هك ر مرونة تجا  حكومة االنق   في ألمريكاألور ي و 
 مصر والتي تضع ا تصرفات ا القمعية العنيفة في م ز  حقيقي مع شعو  ا.

 ور ما كان من األفضم في ظم هذ  الحالة من التضليم اإل  مي الذي يمارس في الصحافة
واإل  ع المصريين التعرف  ل  مواقف و،راص المواتن الص يوني نفسه والتي يمكن  س ولة الع ور 

حد ك ير في تو ي  الرهي العاع إل  وهي من األمور التي تس ع  ، لي ا  ل  مواقع الصحف الع رية
تن المسلمين وتزيم هي ل س في و ي الموا اإلصوانالص يوني تجا  االنق   العسكري وتجا  

ي يحتفي  شكم ك ير  وزير الدفا  المصري السا   )  د الفتاح سرائيلفالمواتن اإل ،المصري
السيسي( ويعت ر   ت ي قومياي وقد ال ه الغ حين هذكر هن   ارات ال ناص والمدح التي قد يوج  ا له 

هن األوم يقول ا  المواتن الص يوني ال تصتلف ك يراي  ما تردد  وسائم اإل  ع المصرية الل ع إال في
وهذ   ينة  شوائية من ،راص الص اينة في مجزر  ف  را عة  ع في مجزر  رمسيس التي  ، الع رية

هأستس  14تلت ا  عد ذل   يومين م صوذ  من تعليقات ع  ل  التقرير الصحفي الذي نشر  تاريخ 
محتم وهي صحيفة في صحيفة يديعوت احرونوت والتي تعت ر واسعة االنتشار في الكيان ال 2013

تع ر  ن التيار القومي الص يوني السائد  ين الص اينة فم   كت  هحد حسا ات الفيس  و  والذي 
يكشف وج ه الحقيقي في  هو اماسمي نفسه ) الشع  يريد قتع التيار الك ر ائي  ن أز  ( قائ ي : "

يون مع من نتعامم ؟ مع "مت  يف ع اليسار  المسلمين"  ينما كت  معل  ،صر يقوم: اإلصواند ع 
 المسلمين الذي يعت ر الدع والسيف ص زهع الشر ي وحيات ع.. اف موا واستيقظوا.

كع وصلنا؟" متحد اي  ن ه داد إل  وكت   الث في تعلي   د   ليه تا ع االست تار والشماتة: "
 اإلصوانمم مع ،صر  ل   رهيه قائ ي: "م ار  وحد  هو من كان يعرف كيف يتعا قارئالقتل  

،صر وتمن  التوفي  لقوات الجي  والشرتة المصريين قائ ي:  قارئ"  ينما تشف  المصر ين المسلمين
 ." يوجد ما هقوله سو  حظاي سعيداي "ال
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وتنو ت ا راص فتحدث معل  ،صر في مس لة سيناص فكت  " هلع يحن الوقت  عد الستعاد  سيناص 
فكت   35 ر ا راص وضوحاي   ر  ن ا صاح  التعلي  رقع لماذا ننتظر؟ " هحد هك "إسرائيم"،لدولة 
المتترف وهع يعلمون  اإلس ع: " لينا نحن والعالع هن ند ع ما يحدث في مصر ألننا نحار  يقوم

الضيا  وسيعيدها المتترفون مائة  اع إل  فستصم مصر  ،هنه إن لع يتوقف كم هذا ا ن و القو 
من نفسه لعدع د مه للسيسي الرجم الشجا  والوحيد الذي حار  و ل  العالع هن يصجم  ،الوراصإل  

حرية اإلنسان ليس ل ا  من حت  لو كان حيا   ،و القو  من هجم قضية  ادلة للشع  المصري
 اإلصوان ،والذ ر رها إنسان ومن األفضم هن يكون  من ا دع المتترفين الذين يشيعون اإل

 حز  هللا والقا د . م م ،المسلمون هع الشر األسود في كم هذا
ي تداوم ص اينة هن اص مجزر  رمسيس التي وقعت  عد مجزر  األص ار و ل  موقع منتد  روتر 

ف  را عة والن ضة  يومين ولع تصتلف التعليقات ك يراي،  م هن هحد المشاركين قام "اضر  األشرار 
يونيو  30 ما حدث في  قو  يا سيسي من هجم مستق م سليع لمصر "إحد  المعلقات ه دت إ جا  ا 

قائلة في تعليق ا: السلتة في مصر مدنية تزيدها قو  الجي " هحدهع هيضاي   ر  ن ا ت اجه  ما 
 يحدث في رمسيس قائ ي: هصيراي  دهنا في التصلص من هزالص.

 4/4/2014الشعب، مصر، 
 

 مصر ي وراء الحرب الدائرة فيسرائيل"البيان": الوليات المتحدة والموساد اإل. 37
ية رها هن تكتيكات العمليات اإلإل  القاهر : لفت ص راص مصريون النظر في حدي  ع لل"ال يان" 

ات هصر  تقود الحر  ، لكن هنا  ج لإلصوانالحالية في مصر ليست فقت في يد التنظيع الدولي 
 .يسرائيلالدائر  ضد مصر، في مقدمت ا مصا رات دولية  قياد  الواليات المتحد  والموساد اإل

تورت تل  الج ات في التصتيت والتوجيه للحوادث إل  و حس  الص راص، فإن هصا ع االت اع تشير 
رأ ة تل  الج ات  ية التي ش دت ا مصر مزصراي، والتي قد تش دها  عد ذل ، في ضوصرها اإل

ي في  رقلة صارتة التري ، ومنع إجراص اإلصواناإلجرامية التي تتف  مصالح ا مع مصالح التنظيع 
 .االنتصا ات الرئاسية

 5/4/2014البيان، دبي، 
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ف . 38  الجالية اليهودية في مصر وازدياد شعبي ة "السيسي" بين انقراضي من إسرائيلتخو 
  اليهود

حذرت الص ير  الص يونية في الشزون العر ية سميدار  يري، من انقرا  الجالية الي ودية في 
يت   من  هّنه و س   األوضا  األمنية لعإل  مصر  س   انفجار األوضا  األمنّية في ا، الفتة 

ي ودياي، حيث لع تعد للسفار  الص يونّية مكات  في القاهر ،  15ية" في مصر سو  سرائيلالجالّية "اإل
، حاييع كورين، هنا   عد، ألّن الع قات الد لوماسية ش ه متوقفة،  انتظار 11ولع يصم السفير الل 

فم ص يونية هّن دراسة انتصا  الرئيس القادع و قد ال رلمان المصري. من ج ت ا، ذكرت محا
" هظ رت وجود شع ية هائلة لل "السيسي" إسرائيم شوائية من رواد ش كات التواصم االجتما ي في "

الم تترف، م عت ر  هّن هك ر  اإلس عالمسلمين" و  اإلصوان ين الي ود  صفته الوحيد الذي حار   القو  "
لديمقراتية، وحكومة  استتا ت ا لع  ما تحتاجه مصر في هذ  الظروف هو االستقرار السياسي وا

دور الشري  الفّعام في األمن اإلقليمي، ألّن الجيم المصري الناشئ قد ال ي كن حّ اي للواليات المتحد  
"، لكّنه يريد ل  د  لع  دور شري  في نظاع العولمة الذي تعد هاتين الدولتين م االي إسرائيمهو "

 يحتذ   ه.
 7/4/2014، 3050التقرير المعلوماتي 

 

ية: مثلث القاهرة تل أبيب الرياض عزز من قوة السيسي ودشن الحلف مع إسرائيلصحف . 39
 "إسرائيل"

ّية والصحف الع رّية س ر أور سرائيلاث اإلزهير هندراوس: ت واصم مراكز األ ح -الناصر  
االنتصا ات المصرّية القادمة، مشّدّد ي  ل  شصصية المرشح   د الفتاح السيسي، وزير الدفا  السا   

 الذي استقام مزصريا من منص ه لكي يتسّن  له الترّشح لرئاسة   د النيم.
ّي، جاكي حوأي، قام في مقاٍم سرائيلمحلم شزون الشر  األوست في إذا ة جي  االحت م اإل

إل  نشر   ل  موقع اإلنترنت، التا ع لإلذا ة إّن السيسي قاع  تدشين حلٍف مع الدولة الع رّية، مشيريا 
 هّن تم ه ي  قّدرت ك يريا الحملة األمنية التي شنت ا قواته ضد ه ضاص التنظيمات الج ادية في سيناص.

و الس   وراص سماح دولة االحت م للسيسي  تجاوز ّي، فإّن هذا هسرائيلو حس  المحلم اإل
والم سما  )كام  ديفيد(، الفتيا  1979الملح  األمني في اتفاقية الس ع الموقّعة  ين ال لدين منذ العاع 

هّن هركان تم ه ي  سمحوا للسيسي  إدصام الك ير من القوات، وضمن ذل  تائرات س ح الجو، إل  
نتائج إل  األمنّية التي قاع  تنفيذها وزير الدفا  المصرّي السا   هّدت مشّدديا  ل  هّن الحم ت 

 م مة،  ل  حّد تع ير .
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  و   ل  ذل ، لع يفت حوأي التذكير   ّن السيسي جاص ضمن هوم مجمو ة من الض ات 
ويستدر  المحلم قائ ي إّن السيسي يعي  "إسرائيم".المصريين، الذين لع يشاركوا في هّي حر  ضد 

ال يكفي لضمان استقرار نظامه، وهو ما جعله يو   تحالفه مع السعودية "إسرائيم" هن التحالف مع 
المسلمين( العداص، وهذا ما جعم الريا  تسار  لمد مصر  مليارات  اإلصوانالتي تناص  جما ة )

ث القاهر  تم ّي هّن ما وصفه  م لسرائيلالدوالرات إلنقاذ اقتصادها من االن يار. وا ت ر المحلم اإل
ّية، حت   عدما انتقم اإلس مه ي  الريا   زز من قو  السيسي ودفعه لمواصلة ضر  التنظيمات 

حقيقة تراجع إل  هّن إل   ناصر التنظيمات الج ادّية لضر  ههداف داصم مصر نفس ا، مشيريا 
 حرية التع ير في   د السيسي  شكم ك ير.

كون في ورتة، في حام لع ينجح في ت مين متتل ات وحّذر المحلم من هّن السيسي كرئيس سي
الحيا  للمصريين، مذكريا  ما كان قاله الرئيس المصري األس   هنور السادات لصديقه الرئيس 

ي األس   إسحا  نافون: الشع  المصري تي ، لكن في حام قمت  استفزاز  فإّنه سرائيلاإل
 سيذ ح .

 12/4/2014رأي اليوم، لندن، 
 

 يةإرهاب" منظمة إسرائيلمصرية ترفض بحث دعوى إعالن " محكمة. 40
)د   ه(: قضت، همس، محكمة القاهر  لألمور المستعجلة  عدع اصتصاص ا  نظر د و  تتال  

" في مصر، من ا إسرائيم"لو   حظر هي هنشتة لية. وتال ت الد إرها " منظمة إسرائيم ا ت ار "
دراج ا منظمة  ية"، ولكن المحكمة هصدرت قرارها، همس،  عدع إرها "أل  مكات  ا وسفارت ا وا 

االصتصاص. وكانت المحكمة نفس ا قضت في الرا ع من مارس/،ذار الماضي  حظر جميع هنشتة 
همرت المحكمة  غل  مقرات ا والتحفظ  ية" في مصر، كماإرها حركة "حماس"، وا ت ارها "منظمة 

  لي ا.
 17/4/2014الخليج، الشارقة، 

 

 المسلمين اإلخوان"حرب" لمواجهة إلى تدعو الغرب  يةإسرائيلدراسة . 41
اث يللللدير  دوري أولللللد ك يللللر مستشللللاري رئلللليس الللللوزراص صللللالح النعللللامي: د للللا مركللللز ه حلللل –أللللز  

المسلمين"  س   تصلميم ا  اإلصوانقياد  "حر " ضد جما ة "إل  الص يوني  نيامين نتنياهو الغر  
 ية  ل  هنقا  دوم الغر .اإلس م ل  إقامة دولة الص فة 
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   سل م د لع وفي تاسع دراسة هصدرها منلذ االنقل    لل  اللرئيس المصلري محملد مرسلي، وتتعلل
لدراسلة المجتملع والدوللة"، اللدوم الغر يلة للوقلوف  يروشلاليعسلتات االنق   في مصلر، حلث "مركلز 

 المسلمين، ال سيما مصر ودوم الصليج. اإلصوانصلف الدوم العر ية التي تشن حر اي ضد جما ة 
 ، ونشلللرها ي األسللل   فلللي القلللاهر سلللرائيلواسلللت جنت الدراسلللة التلللي ه لللدها تسلللفي ملللزام، السلللفير اإل
يلة، اقتلداصي  علدد ملن إرها كحركلة  اإلصلوانالمركز، اال نين، لعدع إ  ن الواليات المتحد   لن جما لة 

 الحكومات العر ية التي تر  في ا ت ديداي ألنظمت ا.
المسللللمين كحركلللة تم لللم هع  اإلصلللوانجما لللة إلللل  وهضلللافت الورقلللة "فلللي العلللالع العر لللي ينظلللرون 

توظيف الدين من هجم إ اد  دولة الص فة حت   استصداع العنف، إل  ع  السياسي، التي تس اإلس ع
 ية"،  ل  حد تع ير .رها ية اإلاإلس ممما جعم هذ  الجما ة األع الشر ية لجميع الحركات 

المسللمين" يتم لم فلي قيلاع الغلر   اإلصلوانوا ت ر مزام هن ه ست متتل ات مواج ة صتلر جما لة "
ضللر  الجما للة وقتللع التريلل   لي للا ومنع للا مللن تحقيلل  إللل  يللة ال ادفللة  للد ع ج للود األنظمللة العر 

 ههداف ا. 
المسللللمين" حرصلللت  لللل  وجللله الصصلللوص  لللل  تجنيلللد  ر لللاي  اإلصلللوانوز لللع ملللزام هن جما لللة "
دوائللر الحكللع فللي الللدوم الغر يللة إللل  يللة وهورو يللة مللن هجللم التسلللم همريكومسلللمين يحملللون جنسلليات 
 اصم، مد ياي هن ا حققت نتائج في ذل .والعمم  ل  تدميرها من الد

 29/4/2014، 21مركز عربي 
 

   "سرائيلي يصف وزير الدفاع الجديد بأنه "جندي مخلص إلألمريكبالكونجرس ا عضو. 42
يين والمحلللللين االسلللتراتيجيين اللللذين التقلللوا  المشلللير ألملللريكالعسلللكريين ا قلللام  ضلللو  وفلللد قلللدام 

ه ريم الماضي، هنه هلتقي هيضلا وزيلر اللدفا  الجديلد صلدقي صل حي، ووجلد  "جنلدي  15السيسي في 
 ".سرائيممصلص إل

لندن"، رئليس "مركلز  د. هير رتوتداوم نشتاص  ل  مواقع التواصم االجتما ي فيديو يظ ر فيه "
ص حي، وزير اللدفا ،  صدقيي الذي زار الفري  ألمريكلأل حاث السياسية" وهحد ه ضاص الوفد ا لندن

ه ريم الماضي: "ه  رني في لقاص وزيلر  19وهو يقوم في مقا لة صاصة  ل  قنا  "صد  ال لد"  تاريخ 
اللللدفا  صلللدقي صللل حي هلللو هنللله كلللان  ليغيلللا جلللدا فلللي وصلللف دور المجنلللد العلللادي المصللللص لدوللللة 

 ".إسرائيمالعادي الذي يحمي الحدود مع  لتكون "المجند"، لكن القنا  حرفت الترجمة ئيمإسرا
 2013ديسلللم ر  20وهظ لللر الفيلللديو هيضلللا قلللوم هير لللرت لنلللدن فلللي مقا للللة تلفزيونيلللة هصلللري  تلللاريخ 

) قلللل  االنقلللل  (: "إن تللللوني شللللايفر وهللللو هصللللغر مللللن  مللللم كضللللا ت سللللري  المصللللا رات المركزيللللة 
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يعمللم معنللا هيضللا و ينمللا نحللن نتحللدث ا ن يتحللدث هللو مللع الجنللرام السيسللي فللي  (CIAيللة )ألمريكا
 مصر".

قلائ  "ت قلا  اإلصلوان ن فكر جما لة  2014إ ريم  11كما تحدث هير رت لندن في مزتمر  تاريخ 
للمزسس ال نا وهنا هنا هنقم  نه م اشر   دون تعديم كلماته، وس حاوم إ تلازكع حقلائ  هساسلية حلوم 

هللي هن يسللود ال هن ي لليمن  ليلله وهن يفللر  قوانينلله  للل   اإلسلل عقللد قللام ال نللا "إن ت يعللة ل اإلصللوان
 الشعو  وهن ي ست قوته  ل  الكوك  كله ".

 2/5/2014الشعب، مصر، 
 

 اليوم السابع: المخابرات المصرية تكشف شبكة لـ"الموساد"صحيفة . 43
محمود نصر: كشفت مصادر سيادية، هن ج ات التحقي  المصتصة همرت  ح س ش كة تجسس 

يوما  ل  ذمة التحقيقات، وذل   عد  15ي سرائيلمت ما تعمم لصالح الموساد اإل 12مكونة من 
 25ا تعمم في ال  د منذ نجاح المصا رات المصرية، في ض ت ه ضاص ش كة تجسس والتي ت ين هن 

 مارس الماضي.
وهفادت التحقيقات الجارية مع العناصر المق و   لي ا،   ن ع كانوا يجمعون معلومات  ن 

مصا رات  دد من الدوم إل  األوضا  في مصر ص م فتر  االنتصا ات الرئاسية وتوصيل ا هوالي   وم 
 ية".ألمريكوا من ا "اإلسرائيليةاألجن ية، 

إل  مصريين، وكشفت المصدر  3مت ما،  ين ع  12المصادر هن الش كة األول  تضع وهوضحت 
هن المت مين األجان  دصلوا ال  د كسائحين، وكانت م مة هذ  الش كة إجراص استت  ات للرهي 
العاع ودراسة الشار  وا  داد تقرير  ن الحالة المزاجية للشع  المصري، وجمع معلومات حوم 

والمعدات العسكرية ووحدات الجي  الموجود  في محيت القاهر  الك ر ، وحركة  المقرات األمنية
ال ورصة وهسعار السلع المصتلفة، ورصد هوضا  سيناص ومراق ة تحركات قوات الجي  والشرتة 

ووحدات قوات األمن وحركة قنا  السويس، وتمويم    مكنةهنا ، وجمع المعلومات الصاصة 
 الش كة  ناصر من أز  ومنتمين للسلفية الج ادية. ية، وتضعرها التجمعات اإل

 4/5/2014اليوم السابع، مصر، 
 

 اإلعالمي توفيق عكاشة يصف وزير الخارجية المصري بالصهيوني. 44
الصارجية المصري ن يم ف مي األصير ، والتي هاجع اإل  مي توفي   كاشة، تصريحات وزير 

 ا   قة زوا  شر ي".ألمريكقام في ا "إن   قة مصر  
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ووصف  كاشة ن يم ف مي   ّنه "ص يوني مت ر  من الصدمة في القوات المسلحة، تتلمذ وتر   
 ا، وألن الزمن قد جار  ل  مصر فجاص هذا الص يونيألمريكوتعلع وناع وهص ح  ل  مصد  ماما 

 ليكون وزيرا لصارجية مصر". 
ووصف  كاشة وزير الصارجية ص م  رنامجه "مصر اليوع"  ل  فضائية "الفرا ين"،  ل"المندس 

 ية"  ل  حد وصفه.رها اإل اإلصوانم له م م جما ة  اإلس ع ل  مصر و ل  
فشام  ور   وهكد  كاشة هّنه يستغم منص ه كمم م لمصر صارجيا؛ لتحقي  هأرا  الص يونية، وا 

 مصر. 
في مصر وهو في األصم ص يوني"، موج ا رسالة إسرائيم وقام  كاشة، إن ن يم ف مي "رجم 

لوزير الصارجية. وصتع  كاشة حدي ه  الت كيد  ل  هّنه "سيتع تت ير الصارجية من هذا الص يوني 
تدوع وزيرا ن يم ف مي،   مر الشع  وهج زته الوتنية"؛ قائ  "اقسع  اهلل العظيع لن تجلس ولن 

 لصارجية مصر"  ل  حد تع ير .
 5/5/2014، 21موقع عربي 

 

 الحتالل ينشئ صفحات اجتماعية موجهة للمصريين. 45
ر مواقع وكاالت: استتا  الكيان الص يوني ص م السنوات األصير   التزامن مع انتشا –المجد 

"تويتر"، من تحقي  تفر  نو ية من التوسع  ل  ما ي، وه رزها موقعي "فيس  و " والتواصم االجت
نشاص صفحات موج ة صصيصاي للش ا  العر ، السيما المصريين من ع، في سع   تل  المواقع، وا 

 واضح لعمليات أسيم مخ، واستفزاز لل وا ت لد  الجم ور العر ي.
ونية لد  الدوم العر ية، ومن ا مصر،  ل  تدشين صفحة صاصة لكم وتحرص السفارات الص ي

سفار ، ليس فقت لتغتية الفعاليات والمناس ات الصاصة،  م للتواصم مع ش ا  الدولة الواقعة في ا 
االستفزاز الواضح، وتجاهم سنوات الحر  والدع والعداص التاريصي، وذل  إل  السفار ،  تريقة هقر  

ية الصفحات، حيث يكون هنا  تعمد  عنونة "الكيان الص يوني في مصر"، و ل   ارز جداي في تسم
 هذ  الشاكلة في  قية السفارات.

هدر ي" في ا ونة األصير  ك يراي، وهو المتحدث العسكري  اسع جي  الكيان  هفيصايو رز اسع "
ظ ار مد  الص يوني لإل  ع العر ي، وشغله الشاأم الترويج وتلميع صفحة الجي  الص يون ي، وا 

رحمته المز ومة  ل  الشع  الفلستيني المحتم، فض ي  ن تواصله  العديد من المنشورات والصور 
 في محاوالت دنيئة للتت يع النا ع مع الش ا  العر ي.
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هحيان ك ير  من ص م صفحته  موقع "فيس  و " وك نه مواتن  في" هدر ي هفيصايويتعامم "
اقت اساته الك ير  من ا يات القر،نية، واألم ام الشع ية المصرية  ر ي مسلع، ويتجل  ذل  من 

الدارجة  ل  األلسن، وكذل  نشر  لألد ية ق يم كم ص   جمعة، وصور للتعاع ص م االحتفاالت 
 الصاصة للص اينة من ذوي األصوم المصرية.

، وتعود هصول ا صفوف الجي  الص يوني فيفيديو حوم "دينا  وفاديا"، المجند   هفيصايونشر 
ه ريم،  ل  موقع التواصم االجتما ي  13لمصر وتحديديا محافظة اإلسكندرية   ر صفحته األحد 

"، قائ ي: "الصرو  ال اني من مصر،  مناس ة حلوم  يد الفصح الي ودي، هدر ي"فيس  و " وكت  "
 ائلت ا من اإلسكندرية مساص أد، ترق وا قصة مجندتي العزيز  دينا  وفاديا، واجتيازها التري  مع 

جي  الدفا  الص يوني". و ل  الرأع من كم هذا، لع يقع الش ا  المصري فصاي للمحاوالت إل  
الص ي ة واألفكار الدنيئة التي يسع  إ  ع الص اينة  ل  مواقع التواصم من تمريرها، و ل  رهس ا 

لموج ة للش ا  العر ي. "، التي تم م رهس الحر ة في ش كة الصفحات اهدر ي هفيصايصفحة "
وتقف  شكم واضح وملحوظ للجميع تعليقات وردود األفعام الساصتة من الش ا  العر ي  المرصاد 

 هماع هي نو  من محاوالت إ  م ع الص يث.
 5/5/2014 المجد األمني، غزة،

 

  " الصالة من أجل السيسيإسرائيل: ينبغي على "أحرونوت يديعوت. 46
نصلي من هجم السيسي"، هكذا د ت صحيفة "يديعوت  إسرائيمإننا في "شيماص  مرو:  

الص   من هجم المشير   د الفتاح السيسي، وزير الدفا  إل  يين سرائيلاحرونوت" الع رية، اإل
التي ترت ت "إسرائيم" ه دت مصاوف ا من تدا يات فشله  ل  السا  ، المرشح الرئاسي،  عد هن 

 معاهد  س ع مع مصر منذ هك ر من    ة  قود. وقام الصحيفة إن "ت عات فشم السيسي سيكون 
 ي". سرائيلل ا ه رها السل ي  ل  الداصم اإل

وهضافت هنَّه " ل  الرأع من هن السيسي قد ه  ت  ل  نحو جلي ضي  صدر    نصار 
ا ن؛ إال هننا ند و الر  من هجم نجاحه م ما كانت تريقته في إل  يموقراتية وحقو  اإلنسان الد

التعاتي مع المشاكم التي تمر   ا   د  والتي تتعار  مع م ادئ الديموقراتية؛ فإذا ما فشم 
ا". ورهت الصحيفة في افتتاحيت ا   ن هحكاع اإل داع والعقو ات التي ه نزلت  فسيم م مشكلة لنا هيضي

في "أليان دع" الرئيس  اي المسلمين كانت س   اإلصوان معارضي السيسي صاصة من جما ة 
 ، فض ي  ن إ ار  أض  االتحاد األورو ي ومنظمات حقو  اإلنسان. هو اماي  ارا  ألمريكا
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وقالت إنه كان  الفعم  لي السيسي ق م إ  ن ترشحه للرئاسة والكشف  ن حملته "إل اد   ناص 
" القضاص  ل   ناصر المقاومة الداصلية". وتا عت القوم   نه "ال يمكن تناسي حقيقة هنه تع مصر

سجن صمسة صحفيين  املين  قنا  الجزير   ين ع استرالي وكندي الجنسية، كما تع إلقاص الق    ل  
عي اال  مي الساصر  اسع يوسف وفي كم مر  كان يحاوم في ا م اجمة الحكومة كانت األصير  تس

ي اإلصوانالت كد من تكميع فا ". وذكرْت هنه " ل  مد   اع، منذ هن تمت اإلتاحة  الرئيس إل  
  نَّ السيسي الذي يقدع ذاته في الوقت "إسرائيم" محمد مرسي، تصلنا الك ير من التلميحات هنا في 

 :نفسه  وصفه "المشير" سيكون الرئيس المصري القادع"... اقره المقام األصلي
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4503187,00.html 

 6/5/2014المصريون، مصر، 
 

 مصرإلى مليار دولر لتصدير الغاز  20ية بـ إسرائيلصفقة . 47
نق   ن مراسلي ا، يسر  ال وار  ومحمد ال حيري  7/5/2014المصري اليوم، القاهرة، نشرت 

ي للغاز الت يعي سرائيلوياسمين كرع ورويترز، هن الشركات المالكة لح  استغ م حقم تمار اإل
ا" اإلس انية، التي تمتل  مع شركة "إين " وقّعت مذكر  تفاهع ل يع الغاز الت يعي لشركة "يونيو فينوس

اإليتالية، محتة للغاز المسام في دميات، فيما هكد الم ندس شريف إسما يم، وزير ال تروم، هن 
 "إسرائيم".الحكومة لع تعِت هي موافقات حت  ا ن ألي شركة الستيراد الغاز من 

الذي تع توقيعه، مساص همس  ية، االتفا سرائيلكالكاليست"، االقتصادية اإل"وصفت صحيفة 
توقيع  قد مما م مع شركة  وتاس إل  ي لمصر، مشير  سرائيلاألوم،   نه هوم  قد ل يع الغاز اإل

األردنية منذ  د  هش ر، وذكرت هن التفاهع الذي تع توقيعه يعن  التوقيع  ل  اتفاقية رسمية  ين 
مليار متر مكع  من الغاز  4.5 "إسرائيم"هش ر من ا ن، تقض    ن تزود  6الترفين ص م 

ي، وقدرت إجمالي قيمة سرائيلسنة،  ما يعن  ص مس إنتا  الحقم اإل 15الت يعي سنويا لمصر، لمد  
وقام مصدر قري  من الشركاص  .اي مليار دوالر سنوي 1.3مليار دوالر،  واقع نحو  20العقد  ل 

  ر صت هنا ي  جديد تحت ال حر سيتعين  يين إن الغاز سينقم في حالة إ راع اتفا  ن ائيسرائيلاإل
 .تشييد 

هنه ورداي  ل  هذا الص ر، قام مصدر حكومي مصري رفيع  7/5/2014، 21موقع عربي وذكر 
المستو : "إن شركة "يو إف جي"، ال تستتيع التعاقد  ل  استيراد كميات من الغاز، إال  عد موافقة 

هن يكون االستيراد  ن تري  قتا  ال تروم الذي الشركة القا ضة للغازات الت يعية "إيجاس"، و 
 ."سيقوع  دور    يع الغاز لمحتات اإلسالة

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4503187,00.html
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4503187,00.html
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": "إن مصر ال تمل ، هو ال تريد هن ترف  21ولكن ص يرا مصريا في قتا  التاقة قام لل " ر ي
هن تصريحات المصدر المصري المسزوم للصحافة المصرية، جاصت فقت إل  هذ  الصفقة"، مشيرا 

ي، ولت يئة األجواص  شكم هفضم إلقنا  سرائيلاص الغض  الناجع  ن قرار استيراد الغاز اإلالمتص
 ".الرهي العاع المصري   ذا القرار الحقاي 

"، 21وهضاف ص ير التاقة، الذي تل   دع الكشف  ن هويته في تصريحات صاصة لل " ر ي
ات القتا  الصاص، ق م هش ر من ي   ر شركسرائيلهن السلتات المصرية م دت الستيراد الغاز اإل

ص م قرار هصدر  وزير ال تروم السا   شريف إسما يم في ال الث والعشرين من كانون ال اني/ 
يناير،  فتح ال ا  هماع القتا  الصاص الستيراد الغاز الت يعي لحسا ه، دون مناقصات ألوم مر  

اديا كما جاص في تصريحات المصدر في تاريخ مصر، وهو ما يعني "هن االستيراد لع يعد ش نا سي
 المصري المسزوم،  م إن االستيراد هص ح حقا حصريا للشركات الصاصة"،  حس  الص ير النفتي.

 

 " بين دولة فلسطين أو القطيعةإسرائيلالمصري السابق بتل أبيب: السيسي خير " السفير. 48
إن المشير   د  "إسرائيم"،هاشع الفصراني: قام السفير محمد  اصع سفير مصر السا   لد  

ية الحالية،  معن  هنه إذا كانت ترأ  في هن سرائيلالفتاح السيسي هلق  الكر  في ملع  الحكومة اإل
حدود ما إل  ي ا االنسحا  من األراضي المحتلة والعود  يزورها رئيس جم ورية مصر العر ية فعل

 .1967يونيو  5ق م 
إما المضي في "إسرائيم" وهضاف " اصع" في تصريح صاص لل"اليوع السا ع" هن المشير صّير 

ية، وس ع  ارد  ين سرائيلاإل -الس ع هو القتيعة، ويكون هنا  التزاع فقت  معاهد  الس ع المصرية 
كد " اصع" هن حكومة تم ه ي  لن تحاوم هن تحر  نفس ا   ن تتل  لقاص السيسي إذا لع وه .ال لدين

 ي.إسرائيلتلتزع  شرته، موضحا هنه في هذ  الحالة لن يكون هنا  هي لقاص  ين السيسي ومسئوم 
 7/5/2014اليوم السابع، مصر، 

 

 ية: "السيسي" رجل مصر القويسرائيلالصحف اإل. 49
ية  المرشح الرئاسي المحتمم المشير   د الفتاح السيسي، وهجمعت سرائيلهشادت الصحف اإل

  ل  هنه رجم مصر القوي، صاصة وهنه تع د  احتراع معاهد  الس ع مع الكيان الص يوني.
س له محاورو   ن إمكانية استق اله رئيس  وقالت صحيفة "يديعوت هحرونوت" إن السيسي  ندما

رد  شكم أير م اشر   ن ذل  قد يحدث  "إسرائيم"،ية هو هن يقوع  نفسه  زيار  سرائيلالحكومة اإل
 ندما نر  دولة فلستينية  اصمت ا القدس. وتا عت الصحيفة: "ص م الش ور األصير  ومنذ سقوت 
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السيسي  ل  هنه المنقذ، ما  مم  ل  إل  لشع  ، نظر ا2013المسلمين في يوليو  اإلصواننظاع 
تم يد تريقه للحكع. وهضافت "هحرونوت": "المرشح الذي هتاح  محمد مرسي من الحكع هكد مجدديا 

المسلمين، وحمم قادت ا المسزولية  ل  سلسلة  اإلصوانهن انتصا ه سوف يضع ن اية لجما ة 
ت   النار ضد قوات األمن، كاشفيا   النقا   ن نجاته من محاولتي اأتيام".التفجيرات وا 

هن السيسي قدع رزيته للدولة المصرية التي ينوي قيادت ا، إل  ية، سرائيل ينما هشارت اإلذا ة اإل
وتع د   ال يكون للجي  دور رئيسي في إدار  األمور في ال  د. وهضافت: "هاجع )السيسي( الرئيس 

 ."ا تاد التراجع  ن كم التع دات التي قتع ا المعزوم محمد مرسي، وسصر منه وقام إن مرسي
 9/5/2014الشعب، مصر، 

 

 يةسرائيلموقع "وال": السيسي يحافظ على اتصالت مع كبار قادة األجهزة األمنية اإل. 50
ي الش ير مساص الجمعة هن المرشح سرائيلي اإلاألص ار صفا: كشف موقع "واال"  -دس المحتلةالق

النتصا ات الرئاسة المصرية   د الفتاح السيسي يحافظ شصصيا  ل  إجراص اتصاالت مع ك ار قاد  
ولين ية. وهوضح الموقع في تقرير له مساص الجمعة هن من  ين هزالص المسز سرائيلاألج ز  األمنية اإل

هن السيسي همر مزصرا قاد  األج ز  األمنية المصرية  تعزيز إل  وزير الجي  موشيه يعلون، الفتا 
 يين.سرائيلالتعاون والتنسي  مع نظرائ ع اإل

" حيث إسرائيمو ين هن السيسي يقلد سلو  الرئيس المصري المصلو  محمد حسني م ار  تجا  "
ي المقا م كان يحافظ  ل    قات و يقة وقوية مع ا في " لكنه فإسرائيمكان م ار  يرف  زيار  "

هن حديث السيسي ص م مقا لته التلفزيونية إل  الصفاص، سيما  ل  الصعيد األمني. ون ه الموقع 
 " ق م قياع الدولة الفلستينية يندر  في هذا التكتي .إسرائيم"لاألصير   ن رفضه القياع  زيار  ل

شكم صاص ص م مقا لته التلفزيونية هن حركة حماس "ت ق  هن السيسي هوضح  إل  وهشار 
جان ه ومن يقف إل  هن تشديد   ل  "هن الشع  المصري لن ينس  من وقف إل   دويا"، مشيراي 

هن حرص السيسي  ل  تعمي    قاته مع إل  ضد " تم م رسالة واضحة لقاد  حماس. ولفت 
 له استقرار حكمه  عد تولي منص  الرئاسة. " وشنه الحر   ل  حركة حماس لن يضمناإسرائيم"

" إسرائيم" حيث كان م ار  يرف  زيار  "إسرائيموهوضح هن السيسي يقلد سلو  م ار  تجا  "
لكنه في المقا م كان يحافظ  ل    قات و يقة وقوية مع ا في الصفاص، سيما  ل  الصعيد األمني، 

ق م "إسرائيم" ليونية األصير   ن رفضه القياع  زيار  لهن حديث السيسي ص م مقا لته التلفز إل  مشيراي 
 قياع الدولة الفلستينية يندر  في هذا التكتي .
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ي  ارز إشادته  الحر  التي يشن ا الجي  المصري  ناص إسرائيلونقم الموقع  ن مصدر همني 
سيواصم هن الجي  المصري إل   ل  تعليمات السيسي ضد الجما ات الج ادية في سيناص، منوهاي 

 حر ه ضد "الج اديين" حت   عد إجراص االنتصا ات الرئاسية.
من األنفا  التي تر ت قتا  أز   مصر،  %95وهشاد المصدر  حقيقة نجاح السيسي في تدمير 

هن الحر  التي يشن ا الجي  المصري ضد الج اديين وحماس تتع وست تعاون وتنسي  إل  منوهاي 
لمصدر هنه سيتع الحفاظ  ل  وتير  التعاون والتنسي  حت   عد حيث يزكد ا "إسرائيم"،و ي  مع 
 االنتصا ات.

وهوضح الموقع هن السيسي هوضح  شكم صاص ص م مقا لته التلفزيونية هن حركة حماس ت ق  
جان ه ومن يقف إل  هن تشديد   ل  "هن الشع  المصري لن ينس  من وقف إل   دواي، مشيراي 

 اد  حركة حماس.ضد "، تم م رسالة واضحة لق
تفجير إل  واستدر  التقرير هن الحر  ضد الحركات الج ادية ه عد ما تكون  ن الحسع، مشيراي 

 األن و  الذي ينقم الغاز المصري لألردن.
" وشنه الحر   ل  حركة إسرائيموهوضح الموقع هن حرص السيسي  ل  تعمي    قاته مع "

 منص  الرئاسة.حماس لن يضمنا له استقرار حكمه  عد تولي 
ي  ارز في تصريحات للموقع  نجاح السيسي في تدمير إسرائيلمن جان ه، هشاد مصدر همني 

هن الحر  التي يشن ا الجي  المصري ضد إل  األنفا  التي حفرت  ين قتا  أز  ومصر، مشيريا 
ي في نجاح السيسإل  ". ولفت المصدر إسرائيمالج اديين وحماس تتع  تعاون وتنسي  و ي  مع "

من األنفا  التي كانت تر ت قتا  أز   مصر. و ين هنه سيتع الحفاظ  ل  وتير   %95تدمير 
التعاون والتنسي  حت   عد االنتصا ات حيث سيواصم الجي  حر ه ضد "الج اديين" حت   عد إجراص 

 االنتصا ات الرئاسية.
 10/5/2014وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(، 

 

  " يحمالن سيناريو تقسيم مصرإسرائيلرا الوليات المتحدة و"قرقر: سفي يمجد. 51
قام مجدي قرقر  ضو "التحالف الوتني لد ع الشر ية"، الدا ع للرئيس محمد مرسي إن 

ا هو الكيان الص يوني الجدد  مصر ألن ما يحم ن سيناريو ألمريك"التحالف يرف  تعيين سفيريا 
إل  تقسيع ل ا دون ش . وهضاف قرقر لوكالة "األناضوم"، إن وصوم سفير الكيان الص يوني 

ا ألمريكالقاهر  والذي س   هن  مم في جنو  السودان، ص را سيئا للغاية وي تي  التزامن مع موافقة 
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اإلضرار  مصر الفتر    ل  العرا  سفيرا لمصر وك ن هنا  إصرار  تعيين سفيرها السا    ل 
 المق لة وتقسيم ا   ر سيناريو معد مس قا.

هر  مصر، ولن تق م   ما  ور  الشع  الحر   ل وتا ع: هذان السفيران سيكونان مرفوضين 
لل يت  التي تتظاهر في الميادين  كم سلمية منذ هش ر. ورشحت الواليات المتحد   حس   يان

األ ي ، سفيرها السا    العرا ، رو رت ستيفن  يكروفت، ليكون سفيريا ل ا  القاهر ، مع انتظار 
الجديد الذي "إسرائيم" إقرار مجلس الشيوخ لترشيحه، في وقت وصم القاهر  اليوع حاييع كورن سفير 

ألياع القادمة شغم منص  سفيرها في جنو  السودان في انتظار هن يقدع هورا  ا تماد  ص م ا
 .تم يدا ل دص م امه رسمييا

ي الجديد  القاهر ، رفضت تركمانستان، توليه منص  سرائيلهنه ق م تعيين السفير اإلإل  يشار 
 ذل ، وفقاي لوسائم إ  ع "إسرائيم" سفير لدي ا، حيث ه لغت وزار  الصارجية التركمانستانية، 

 .يةإسرائيل
 11/5/2014الشعب، مصر، 

 

 "إسرائيلسي: مستعد لتعديل اتفاقية السالم مع "السي. 52
وكاالت: ه ر  وزير الدفا  المصري السا  ، المرشح النتصا ات الرئاسة،   د الفتاح  -القاهر  

، "إذا تتل  1979 اع "إسرائيم"  ين مصر والسيسي،  ن استعداد  لتعديم اتفاقية الس ع الموقعة 
وقام في حوار لقنا  سكاي نيوز  ر ية الفضائية إذا تتل  األمر  .األمر"، في حام هص ح رئيسا

 فسنتل  ذل  "إسرائيم"،تعديم اتفاقية الس ع مع 
 ية رفيعة المستو  ترحي  اإسرائيلية، همس،  ن مصادر رسمية سرائيلونقلت اإلذا ة العامة اإل

 "إسرائيم". ت كيد السيسي، ص م حوار تلفزيوني األس و  الماضي، التزامه  معاهد  الس ع مع 
ورف  المعونة  "إسرائيم"،وكان المرشح الرئاسي حمدين ص احي تع د تعديم اتفا  الس ع مع 

 .ية، وهو موقف يلق  شع ية ك ير  في مصرألمريكا
ة وواجه احتجاجات كالتي واج  ا الرئيسان السا قان، وردا  ل  سزام  ش ن موقفه إذا فاز  الرئاس

حسني م ار  ومحمد مرسي، هجا  السيسي "إذا رفضني الناس، فس رحم دون مشكلة و ن رزيته 
للقضية الفلستينية قام: نتحر  لصالح الفلستينيين وحم القضية في إقامة الدولة الفلستينية وا ت ر 

 نتحر  من ص له لحم القضية الفلستينية.هن م ادر  الس ع الع ية هي حم  ر ي 
 12/5/2014القدس العربي، لندن، 
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 يسرائيلمصر تؤكد دعمها الكامل لقضية األسرى في سجون الحتالل اإل. 53
صري ن يم ف مي فدو  ال رأو ي زوجة القيادي الفلستيني وكاالت: استق م وزير الصارجية الم

األسير مروان ال رأو ي، هحد قيادات حركة "فتح"، وهحاتته  لماي   وضا  األسر  الفلستينيين،  من 
في ع المعتقلون اإلداريون، وهتلعته  ل  الحملة الدولية التي تع تدشين ا في هكتو ر الماضي، من 

 ندي ، لتك يف الضغوت إلت   سراح ال رأو ي.زنزانة المناضم نيلسون ما
وقام المتحدث  اسع الصارجية  در   د العاتي إن ف مي هكد د ع مصر الكامم لقضية األسر ، 
لغاص  وضرور  العمم  ل  إت   سراح ع في هسر  وقت،  ما في ذل  قضية المعتقلين اإلداريين، وا 

 ار مس لة اإلفرا   ن الدفعة األصير  من األسر  اال تقام اإلداري، وهكد لزوجة ال رأو ي هنه ه
الفلستينيين ص م لقاصاته في واشنتن، وهضاف هن ف مي وجه سفارات مصر في الصار   التحر  
لت ني قضية األسر ، ود ع الحملة الدولية إلت   سراح ال رأو ي واألسر  الفلستينيين كافة، مع 

 " لوقف اال تقام اإلداري. يمإسرائمناشد  المجتمع الدولي الضغت  ل  "
 12/5/2014الخليج، الشارقة، 

 

 يتين بالقاهرة على متن طائرة خاصةسرائيلوفد من وزارتي الخارجية والداخلية اإل. 54
متار القاهر  الدولي، ظ ر اإل نين، وفد من وزارتي الصارجية إل  م األناضوم: وص –القاهر  
يتين  ل  متن تائر  صاصة. وجاص وصوم الوفد  عد يوع من وصوم السفير سرائيلوالداصلية اإل

 القاهر .إل  ي الجديد لد  مصر "حاييع كورن" سرائيلاإل
يضع مسزولين من وزارتي  يسرائيلوقالت مصادر همنية  متار القاهر  الدولي إن الوفد اإل

هنه كان في استق ام الوفد إل  الصارجية والداصلية )لع يتضح  ل  الفور  ددهع هو مناص  ع(، مشيرا 
 ناصر من ج از المصا رات العامة المصري. وفيما لع يتضح س   الزيار  هو مدت ا، قالت 

 المصادر إن الوفد سي حث "ملفات مشتركة  ين الجان ين".
ي الجديد لد  مصر "حاييع سرائيلتار القاهر  استق م، ظ ر همس األحد، السفير اإليذكر هن م

كورن" قادما من تم ه ي  لتسلع م اع منص ه الجديد صلفا للسفير السا   "يعقو  هميتاي"  عد انت اص 
ي، إن األصير سيقدع سرائيلفتر   مله. وقام مصدر د لوماسي مصري، كان في استق ام السفير اإل

 ا  ا تماد  ص م األياع القادمة تم يدا ل دص م امه رسميا.هور 
 12/5/2014، 21موقع عربي 

 
 



 ملف معلومات 

222                           مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات         

 " مرهون بحل  قضايا التحكيم المعلقةإسرائيلمصر: استيراد الغاز من ". 55
ت الحكومة المصرية همس، هن الموافقة  ل  صتا  نيات  ين شركاص في حقم )رويترز(: ه لن
محتة لإلسالة في مصر، مشروت  حم قضايا إل  ي "تمار" لتصدير الغاز سرائيلالغاز الت يعي اإل

التحكيع الدولية المعلقة وتحقي  "قيمة مضافة مرتفعة" ل قتصاد المصري. ونقم  يان من وزار  
ن مصدر مسزوم في الوزار  قوله: "تعقي اي  ل  صتا  النيات الذي تع توقيعه ال تروم المصرية  

ية( ويونيون فينوسا )اإلس انية( الستيراد الغاز من الحقوم ألمريك ين شركتي نو م إنرجي )ا
ية لمشرو  ا في دميات إلسالة وتصدير الغاز، ال يمكن هن يتع األمر إال  موافقة السلتات سرائيلاإل

لمصتصة و ما يحق  المصلحة القومية لمصر ومن دون حم كم قضايا التحكيع التجارية المصرية ا
المعلقة". وهضاف هنه "لن تتع الموافقة إال إذا كانت هذ  الصفقة تحق  قيمة مضافة مرتفعة ل قتصاد 

 المصري".
 15/5/2014السفير، بيروت، 

 

 "إسرائيلإعالمي مصري: مصر ستشتري غازها من ". 56
: كشف اإل  مي المصري محمود سعد هن الغاز الت يعي التي تنوي مصر 21 ر ي  –القاهر  
"، هو في األصم مل  لمصر. وقام سعد   ر  رنامجه "،صر الن ار" الذي ي ث إسرائيمشراص  من "

إنه استنادا للصرائت والو ائ  ال ندسية التي هص ر    ا هحد  ل  فضائية الن ار المصرية: "
المتصصصين والص راص الك ار، فإن ، ار الغاز الت يعي  منتقة ال حر األ ي  المتوست تعود 

 ملكيت ا لمصر".
"  تسعة دوالرات للمتر إسرائيمو ين سعد في حدي ه التلفزيوني، هن مصر ستشتري الغاز من "

   في السو  العالمية   مانية  شر  دوالرا.المكع ، في حين ي ا
 15/5/2014، 21موقع عربي 

 

 "يو إس إيه توداي": عالقة مصر بالكيان الصهيوني تحسنت عقب النقالب. 57
قد تحسنت "إسرائيم" ن ص راص قول ع إن الع قة  ين مصر ونقلت صحيفة "يو إس إيه توداي"  

ي من السلتة العاع الماضي، ومنذ اإلس ممنذ هن هتاح الرجم القوي   د الفتاح السيسي  الرئيس 
ا الج ود الرامية لمحار ة العنف المسلح الذي زاد تحت إدارته مشيرين هن الع قة  ين مصر  هيضي

 وي ص م صعود السيسي المتوقع النتصا ات الرئاسة.من المتوقع هن تق"إسرائيم" و
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وقام رو رت س رينج  ور ، الص ير في شئون الجي  المصري وال روفسير الزائر في قسع دراسات 
تحسنت  شكم جذري مع "إسرائيم" الحر  في كينجز كوليد  في لندن، إن الع قة  يت مصر و

 اإلتاحة  الرئيس محمد مرسي.
قادع والمستق م القري  فإن هذ  الع قة ستكون واحد  من هقو  الع قات. وهضاف: في الوقت ال

وتا ع: إذا  قدت مقارنة  ين   قة مصر والكيان الص يوني و ين الع قات المصرية مع السودان 
 هقو ."إسرائيم" والدوم األصر  التي تشتر  مع ا في نفس الحدود ستجد هن الع قة مع 

سعيد  جدا  التعاون األمني "إسرائيم" تقارير التي تلقاها م اشر  تزكد هن وقام سيرينج  ور  إن ال
الذي كانوا يحظون  ه تحت قياد  السيسي والذي من المحتمم هن يحظوا  ه تحت قياد  الفري  

وهضاف س رينج يور  هن مصر والكيان الص يوني متفقين مع  عض ع ال ع   صدقي ص حي.
هن ع يرأ ون  شد  في هن تتوسع الع قات وتعزز في هي من وقالت مصادر ص يونية م مة لي 

 المسارات التي ترأ  الحكومة المصرية في القياع   ا.
 15/5/2014الشعب، مصر،  

  

 : يجب تعديل "كامب ديفيد" كي تتمكن مصر من التحرك بحرية في سيناءصباحي. 58
الصليج: قام المرشح الرئاسي حمدين ص احي ص م لقاص مع قنا  "سكاي نيوز  ر ية"  -القاهر  

"، كي تتمكن مصر من التحر   حرية في سيناص، إسرائيمهنه يج  تعديم معاهد  "كام  ديفيد" مع "
وقعت  لي ا مصر، وقام ان العدالة االجتما ية  وهكد التزامه حام فوز   االتفاقيات الدولية التي

 والديمقراتية كانتا ومازالتا حلماي للمصريين. 
 16/5/2014الخليج، الشارقة، 

 

 "إسرائيلمتظاهرون بالقاهرة يحرقون علم ". 59
ي إسرائيلرون مصريون في القاهر  همس،  لع االحت م ام وكاالت: هحر  متظاه -القاهر  

الحت م فلستين. ورفع المتظاهرون الفتات مكتو   لي ا "األقص  ينادي هين  66 مناس ة الذكر  
ص ح الدين" و"واقدسا " و لع فلستين ورددوا هتافات "إن األقص  قد نادانا من سيعيد القدس 

 سوانا".
 17/5/2014الغد، عمان، 
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 السيسي: ليس هناك ما يمنع من تعديل "كامب ديفيد" إذا احتاجت مصر لذلك. 60
"الصليج": قام المرشح الرئاسي المشير   د الفتاح السيسي في الجزص ال اني في حوار   -القاهر  

مع فضائيات "الحيا  ودريع والن ار"، الذي هذيع مساص األحد، إنه ليس هنا  ما يمنع من تعديم 
تعديل ا، وفي هذ  الحالة سوف نعمم  ل  ذل ، إل  اتفاقية كام  ديفيد إذا احتاجت مصر 

يون" سوف يتف مون ذل ، مشيداي  قرار الرئيس األس   هنور السادات  إ  ن الحر  ضد سرائيلو"اإل
وكذل   قرار  التوجه نحو "الس ع"، حيث كان قراراي م ماي جداي، موضحا  1973" في هكتو ر،إسرائيم"

هن السادات كان يتصور هن "الس ع" سيضع ن اية للحرو ، وذل  رداي  ل  سزام  ما إذا كان 
 مقتنعا  مقولة السادات   ن حر  هكتو ر هي ،صر الحرو .

 20/5/2014الخليج، الشارقة، 
 

 " قبل المصريينإسرائيلالسيسي: غياب الجيش المصري عن سيناء خطر  على ". 61
، وهيمن رمضان، و  د الوها  ينق ي  ن سمير حسن 20/5/2014اليوم السابع، القاهرة، ذكرت 
حمد   د الرحمن، هن المشير   د الفتاح السيسي المرشح لرئاسة الجم ورية، قام إن الجندي، وه

ش ور األصير   س   الع قة مع منظمة حماس،  10الشع  المصري لديه "أصة" في نفسه من الل للل
ولكن هنا  معالجة لتل  المسائم، مضيفاي: "القضية الفلستينية قضية ك ر  وجود دولة فلستين 

 نتقة    رها والوقت مناس  لذل ". سيريح الم
وتا ع السيسي في الجزص ال اني من حوار يذا   ل  قنا  الن ار، ويدير  اإل  ميون وائم اإل راشي 
ول ن   سم وصالد ص ح: "الدولة لن تتصادع مع هي دولة ونحن نمد هيدينا لكم الناس وست انفتاح 

 شديد ورف  للتدصم في شئوننا".
تدر  هن  دع تواجد الجي  "إسرائيم" هن السيسي قام إن  20/5/2014، 48 موقع عربوذكر 

 المصري في سيناص يشكم صتراي  لي ا ق م المصريين. 
تتف ع صتور  الموقف في سيناص، وال تعتر   ل  "إسرائيم" وقام السيسي، يوع همس اال نين، 

هن  اي كداتفاقية الس ع، مز  وجود الجي  المصري   ا وانتشار   ل  أير ال نود المتف   لي ا في
  ل  المصريين. اي ق م هن يكون صتر تدر  هن أيا  الجي  صتر  لي ا "إسرائيم" 

ص م الجزص ال اني من لقائه مع قنوات "الحيا "، و"الن ار"، و"دريع"، هن  -وهضاف السيسي 
ذا اقتضت األمور هو تدا يات اإل في سيناص   رها"الجي  المصري يتجوم كما يشاص في سيناص، وا 

  ل  ذل ؛ ألن ا مدركة لصتور  الوضع"."إسرائيم" تعديم االتفاقية سيتع تعديل ا ولن تعتر  إل  
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 مصر: الجمعية الوطنية للتغيير تطالب بإلغاء "كامب ديفيد". 62
ت الجمعية الوتنية للتغيير  إلغاص اتفاقية "كام  ديفيد"، وذل  في مزتمر  قدته القاهر : تال 

 همس، لإل  ن  ن  رنامج ا ال وري ومشرو  ا الوتني، الذي ه دته لتحقي  ههداف ومتال  ال ور .
وقام حسين شل ي، مسزوم لجنة األمن القومي  م ادر  " رنامج مصر الوتني للمستق م"، التي 

ضرور  إلغاص هو مراجعة معاهد  إل  الوتنية للتغيير، إن اللجنة انت ت في  مل ا  ه لنت  ن ا
 "كام  ديفيد"، ووضع معايير لحماية المواتن في الصار ، وا  اد   ناص الشصصية المصرية.
 22/5/2014الخليج، الشارقة، 

 

 صحيفة عبرية لـ"المصريين": من فضلكم توجهوا للتصويت. 63
االنتصا ات إل  الع رية، المصريين  ضرور  النزوم "إسرائيم" ناشدت صحيفة ذا تايع هوف 

 هن ذل  ح  ل ع و لي ع.إل  والتصويت والمشاركة، الفتة 
نجليزية، إن انتصا ات ،  نسصت ا الصادر   اللغة اإل5/25وقالت الصحيفة في تقرير ل ا األحد 

هن مصر حاليا تعي  فتر  ما ق م االنتصا ات وهي الصمت إل  مصر  ل  وش  هن ت ده، مشير  
 االنتصا ي، لت ده  ملية االقترا .

وهكدت  ل  هن الشع  المصري قادر  ل  مواج ة الصعا  وتحدي الظروف، مضيفة: "من 
"، م ينة هن المصريين يكت ون فص  جديدا من المتوقع هن يكون اإلق ام  ل  الرئاسية ك ير جدا

 حيا    دهع ومن مستق ل ع.
": فض  نداص لجمو  المواتنين، وقوات األمن  ضرور  الحفاظ  ل  إسرائيمووج ت "ذا تايع هوف 

العملية االنتصا ية ومسيرت ا، ألن من ص ل ا ستستتيع مصر إ  ات هن ا ت حث  ن الحرية 
 ما  ح ت  ن ا.والديمقراتية التي تال

 25/5/2014الشعب، مصر، 
 

 مساعدة الغرب وباألخص الوليات المتحدةإلى ية: السيسي يحتاج إسرائيلصحيفة . 64
ر   د الفتاح السيسي، الرئيس المنتص  ية إن المشيسرائيلقالت صحيفة "يسرائيم هايوع" اإل

سيستصدع تريقة الحاكع األموي، الحجا   ن يوسف ال قفي، الذي اشت ر   سلو ه الدموي في مواج ة 
وتا عت: "الوضع في الشر  األوست  شكم  اع وفي مصر  شكم صاص فوضوي نتيجة   صصومه.

لتات، م مة السيسي صع ة سواص للر يع العر ي، ويتتل  تريقة جديد  في التعامم من ق م الس
 ل  صعيد التحديات الموضو ية،  األصص االقتصادية واالجتما ية، هو  ل  صعيد المعركة 
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فعل  الرأع من  المسلمين، اإلصوانالعنيفة والتي ال تعرف هواد  التي يشن ا ضد  هنصار جما ة 
هن الرئيس السا    اإلصوانع مصادقة مراق ي االتحاد األورو ي شر ية وقانونية االنتصا ات، يز 
من المواتنين ومنحوا  %44.5محمد مرسي هو الرئيس وهن االنتصا ات التي شار  في ا هك ر من 

 من األصوات أير شر ية وأير قانونية". % 90السيسي هك ر من 
المسلمين ال يعرفون  اإلصوانهنه  جان  الد اية المضاد  النتصا  السيسي، فإن "إل  وهشارت 

من  % 3ملم واحد ؛ فقد قاتعوا االنتصا ات التي حصم في ا المرشح الصاسر  ل  حوالي  لحظة
 األصوات، كما يحتجون ضد النظاع".

هن الغض  زاد  عد إلغاص السيسي للعفو الذي منحه مرسي للمعتقلين والمحكوع  لي ع إل  ولفتت 
 نحو ال اوية. استقرار في مصر المتدهورإل   اإل داع. وقالت إن السيسي يحتا  

ية ألمريكمسا د  الغر  و األصص الواليات المتحد  اإل  وصتمت تقريرها قائلة: "السيسي يحتا  
يون المتزمتون ضرور  ألمريكالتي تجلس في المقعد الصلفي  عر ة التاريخ،"، مضيفة "ن مم هن يدر  ا

نقاذ مصر".   مسا د  السيسي وا 
 1/6/2014موقع وطن يغرد خارج السرب، واشنطن، 

 

  "إسرائيلحاخام يهودي: اليوم صار لنا رئيس  في مصر يسعى لحماية ". 65
ية مساص اليوع، تصريحات نقلت ا  ن الحاصاع سرائيلنشرت صحيفة "يديعوت هحرونوت" اإل

  ن هرتسي"، الذي ه د  فرحته  صعود السيسي لحكع مصر.الي ودي "نير 
ا في مصر يعمم ضد  وقام الحاصاع المعروف  تترفه ضد المسلمين: "اليوع صار لنا رئيسي

 من المتترفين"."إسرائيم" ه دائنا ويسع  لحماية 
وتا ع "هرتسي"، الجما ات المتترفة  ل  الحدود معنا    ش  هع ه داص السيسي لذل  ف و 

يعمم معنا  ل  القضاص  لي ع والحفاظ  ل  اتفاقية الس ع  يننا وقد صرح  ذل  هك ر من مر ". س
في مصر ون مم قري يا هن نتصلص من  اإلصوانواصتتع الحاصاع تصريحاته قائ ي: "لقد تصلصنا من 

 حماس في أز  والسيسي سيكون حليفنا في هذ  المعركة التي ند و الر  هن يوفقه في ا".
 3/6/2014عب، مصر، الش
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ية مـن أجـل "ضـمان اسـتمرار تـدفق سـرائيلحول اتصال مصر سراا بالحكومة اإل وثائقيفيلم . 66
 الغاز"

لو ائقي "تاقة مصر المفقود " هو   ار   ن ج د ك ير " هن الفيلع ا21الدوحة:  لمت " ر ي
قامت  ه وحد  التحقيقات التا عة لقنا  الجزير ، وفيه تكشف النقا   ن القصة المصفية لصنا ة 

 النفت والغاز في مصر.
ويصف الفيلع كيف تمكن  دد من رجام األ مام من اإل راص  ينما صسر الشع    سر ، ويقدع 

في "إسرائيم"  ل  هن هذ  الدولة العر ية األك ر سكانا قد تص ح قري ا  الة  ل  دلي  دامغا جديدا 
 احتياجات ا للتاقة. 

وتمكن صحفي التحقيقات الش ير ك يتون سويشر من تت ع ، ار الملياردير ال ار  حسين سالع، 
موساد شريكه التجاري السا  ، وضا ت الإل  ووصم إليه في مدريد، كما هنه تمكن من الوصوم 

 ية تم ه ي .سرائيلالسا   )يوسي ميلمان( والتقا  صار  مكت ه في شمام العاصمة اإل
ويصف الفيلع كيف انت   المتاف  مصر؛ التي كانت في يوع من األياع مصدراي للغاز الت يعي، 

تدمير قتا  التاقة المصري. واألسوه إل  هن ت رع سلسلة من الصفقات الفاسد  جداي، ما هد  إل  
ن ذل  هن ال لد الذي كانت مصر ت يعه الغاز   سعار هدن   ك ير من هسعار السو  العالمية )هي م

 ي(  ات ا ن يمتل  احتياتات هائلة من الغاز الذي ينوي  يعه لمصر.إسرائيل
وفي الفيلع، تشرح مصادر في تم ه ي  كيف هنه  عد اإلتاحة  الرئيس محمد مرسي اتصلت 

  .مصر
 مصر.إل  ية من هجم "ضمان استمرار تدف  الغاز" سرائيلسرا  الحكومة اإل

ي السا   يوسف  ارتيزكي لمعد ال رنامج، إن "مصر  حاجة للغاز، سرائيلوقام وزير التاقة اإل
 ونحن قادرون  ل   يعه ل ا، ف ي شيص هفضم من ذل ؟".

والسج ت وتناوم ال رنامج  الفحص والتدقي  سج ت الحكومة المصرية ومدونات المحاكع 
التجارية ليكتشف هن شركات تاقة متنفذ  تقوع ا ن  مقاضا  مصر في العديد من محاكع التحكيع 
الدولية، وتضع هذ  الشركات المملوكة ألتراف دولية  د  هماع حكومة   د الفتاح السيسي الجديد  

الدوالرات. كما هن  هو تواجه أرامات  م يين"إسرائيم" واحدا من صيارين؛ إما هن تشتري الغاز من 
التحقي  يتناوم الدور الذي لع ته التاقة في االنق   محمد مرسي؛ هوم رئيس منتص  انتصا اي 

 ديمقراتياي في مصر.
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إدوارد ووكر، هن ك يرين  "إسرائيم"،ا السا   في كم من مصر وألمريكفي ال رنامج، يزكد سفير 
جاذ يته هنه ليس مرسي، وذل  انت قاي من  في واشنتن رح وا  انق   السيسي، حيث قام: "مصدر

والحفاظ  لي ا، ولع يكن من مصلحتنا في "إسرائيم" الحرص الدائع  ل  إ قاص الع قة  ين مصر و
 المسلمين( ينجحون". اإلصوانالحقيقة هن نراهع )
تني ، الذي يعمم حالياي في مع د دراسات األمن الو إيراني السا    وديد سرائيلوهما السفير اإل

في تم ه ي ، فرح   ع قة التاقة الجديد  مع القاهر ، وقام: "إذا ما تمكنا من إنجاز اتفا  نزود 
  موج ه مصر  الغاز فإن ذل  سيعزز الع قات السياسية واالقتصادية  ين ال لدين".

 8/6/2014، 21عربي موقع 
 

 مصر من الوحل " دولة شقيقة ستخرجإسرائيلية: السيسي يرى في "إسرائيلصحيفة . 67
ية، إن   د الفتاح السيسي، الرئيس المصري الجديد سرائيلكت ه وتن: قالت صحيفة "جلو ز" اإل

الدور الذي لع ته إل  م"، مشير  "دولة شقيقة، ستسا د   د  في الصرو  من الوح"إسرائيم" ير  في 
ي في ألمريكي  ل  مدار هك ر من   ث سنوات في ت دئة الجان  األمريكلد  الجان  ا"إسرائيم" 

ذرو  التوتر في الع قات  ين القاهر  وواشنتن. وهضافت هنه "يمكن هن ن حظ في هذ  المرحلة هن 
الصرو  من الوحم، وفي المقا م ستتعلع دولة شقيقة، ستسا د مصر في "إسرائيم" السيسي ير  في 

 حوم التعامم في منتقتنا". اي هساسي من مصر درساي "إسرائيم" 
وهوضحت هن "رزية السيسي تتشا ه مع تل  التي حاوم الرئيس الراحم هنور السادات هن يقوع   ا 

لرئيس مع شع ه، لكنه لع يستتع، وهي تصتلف في الوقت نفسه  ن استراتيجية الس ع الصاصة  ا
 األس   حسني م ار ، التي شجعت  ل  الكراهية تجا  ا صر وذل  إل عاد االنتقادات الداصلية  نه".

حظيت  احتراع الرئيس المصري و شكم قانوني، ومن  ين كم  إسرائيمورهت الصحيفة هن "
سنوات ونصف  3جيران ا ذوي الحدود المشتركة، كانت هي الوحيد  التي منحت مصر د ما توام 

من الصدمة القومية، ليس أز  وال السودان وال لي يا المقسمة استتعن مسا د  القاهر  في ضائقت ا". 
هن "هذا جاص في الوقت الذي  رفت فيه تم ه ي  ال ر ار  الصمت ولع تصدر إل  وهشارت 

ا للقاهر ، كما فعلت  واصع هصر  في الغر ".  تصريحات مر كة كان يمكن هن تس   إحراجي
يون يصرجون إلسكات واشنتن، التي سرائيل" ندما كان الحاجة تقتضي، كان الم عو ون اإل وتا عت:

في الحر  إسرائيم أض ت حكومت ا  ل  القاهر  ومارست  ل  السيسي ضغوتيا، كما ساهمت 
سرائيمفي سيناص، في تنسي  تاع  ين مصر و  رها المصرية ضد اإل  لع يكن له م يم من ق م". ا 
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فتر  من الزمن ال د هن تمر حت  تتنقم الع قات  ين القاهر  وتم ه ي  من هن "إل  وهشارت 
هنه "لد  إل    قات متناأمة  ين السياسيين"، الفتة إل  مرحلة اللقاصات السرية  ين الض ات 

 الرئيس المصري الجديد  مم مضني إلص ح ال  د وتحقي  االستقرار واألمن، وتنمية االقتصاد".
، السيسي   نه "قائد وا د له رزية صادقة وشجا ة  عيد   ن الشعارات ووصفت الصحيفة

ذا حظي  سنوات  الفارأة"، مزكد  هن "هذا  الض ت ما تحتاجه مصر في هذ  السا ة القاسية، وا 
 تويلة في الحكع فإن سياسته سيكون ل ا  مارها ليس فقت لشع ه  م لشعو  المنتقة".
 10/6/2014ن، موقع وطن يغر د خارج السرب، واشنط

 

  " نفذت عمليات سرية في عمق مصر بعلم السيسيإسرائيلية: "سرائيلالقناة العاشرة اإل. 68
ي  نيامين نتنياهو، سرائيليس الوزراص اإل"إن رئ ية:سرائيلمحمد جمام  رفة: قالت القنا  العاشر  اإل
 تنفيذ  مليات سرية داصم مصر، و حس  المعل   اتصذ منذ  دص " ورات الر يع العر ي" قراراي 

العسكري في القنا  "هلون دافيد"، فقد همر نتنياهو  تنفيذ  مليات في ك ير من المنات ،  ين ا )مصر 
يرانوسورية والسودان و   (".ا 
كانت  ل"إسرائيم"،هن العملية العسكرية الوحيد  التي ن فذت في مصر ون س ت لل  إوهشار المعل  

ية  قصف مجمو ة من العناصر السلفية الج ادية في سيناص في هكتو ر من العاع إسرائيلقياع تائر  
،  لميا هن الجي  المصري ه لن  عد تردد استمر توي  مسزوليته  ن العملية، رأع 2013الماضي 
 ر ذل  في ال داية.هنه هنك

قامت  عمليات  سكرية لع ي كشف  ن ا، في  م  األراضي  إسرائيموقام ا ن المعل  دافيد: "إن 
المصرية، من دون تحديد نتاق ا الجغرافي، حيث لع يتضح ما إذا كانت قد نفذت في سيناص هو في 

، وهو ما لع يذكر  العم  المصري، وهي  مليات جرت  ندما كان   د الفتاح السيسي رئيسا لمصر
 المعل  الص يوني".

 عملية سيناء تمت بعلم السيسي
 48 ل  2013وس   هذ  العملية التي تحدث  ن ا "هلون ديفيد" في سيناص في هكتو ر الماضي 

من ع حسين التي ي  –سا ة، والتي اأتيم في ا هر عة من ه رز محار ي  م ص الموساد في سيناص 
قوم القنا  األول  في  –في حر  االستنزاف ضد العدو الص يوني  نجم الشيخ التي ي المجاهد

مما مكن ا من  سرائيمإن الجي  المصري هو الذي قاع  تحويم المعلومات إلي: "سرائيلالتلفزيون اإل
تنفيذ ال جوع  ل  "جما ة ج ادية" في سيناص"، وهضافت هن "سماح" وزير الدفا  المصري الفري  
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ي المفتر   ل  سيناص جاص إلقنا  المنظمات الي ودية سرائيل ال جوع اإل هوم   د الفتاح السيسي
 جان ه ضد صصومه السياسيين المناصرين للرئيس المعزوم محمد مرسي.إل  ية  الوقوف ألمريكا

ي )رون  ن يشاي( في صحيفة يديعوت هحرنوت: لماذا هأل  متار سرائيلكما تساصم المحلم اإل
تيران التائرات القادمة إلي ت في مرم  صواريخ تحمم  ل  الكتف  إي ت؟ وهجا   القوم: "صت

من سيناص، وهي من نفس نو  الصواريخ التي استصدمت في هجمات  ل  إي ت، وهذا ما هد  
 إلأ   متار إي ت".

هو وزميله ) اموس هارئيم( المحلم العسكري لصحيفة هآرتس  –ولكن " ن يشاي" كشف ضمنا 
منذ توقيع اتفاقية كام  ديفيد ص م "إسرائيم" عاون وتنسي  همني  ين مصر و ن هك ر  ملية ت –

 صر  حدود مصر  د  مرات منذ ذل  الحين حت  ولو أض ت "إسرائيم" هذ  العملية السرية، وقياع 
 مصر،  حس  قوله.

قائ : "إن القصف لألراضي المصرية  2013ي في سيناص هكتو ر سرائيلوكت   ن القصف اإل
في "إسرائيم" تقصف  1979المشاكم، لكنه ضروري.. وللمر  ال انية منذ توقيع اتفاقيات كام  يجل  

األراضي المصرية.. الحديث يدور  ن ضر ة تشكم صتور   ل  الع قات المشتركة مع مصر، 
 لكن ا  ملية ضرورية ومق ولة  ندما يدور الحديث  ن قن لة موقوتة".

هن: "العملية منسقة مع )النظاع السياسي إل  ئيم" حينئذ وقد هشار " ن يشاي" و" اموس هار 
الجديد في مصر(؛ ألن  ملية إت   صواريخ من سيناص تعت ر ت ديد همني صتير ي رر ت ديد 

 الع قة مع مصر".
، وقصفت منتقتين مصتلفتين 2013ية الحدود المصرية في هكتو ر إسرائيلواصترقت تائر  

 ية حينئذ، وكما روي ش ود  يان، وقيم:سرائيلكما قالت القنا  األولي اإل التنسي  مع قاد  االنق  ، 
ية التي تتير  دون تيار من تراز "هيرميس"، ويمكن ا سرائيل"إن الجريمة نفذت ا التائر  )الزنانة( اإل

 القصف من منتقة الحدود دون الع ور لداصم المجام الجوي المصري
 اسع السيسي:" إن ا  ملية مصرية صالصة قامت   ا إال هنه  عد فتر  صمت، قام المتحدث 

"، وقام:" إن ع   روا إسرائيمحدود مصر والتنسي  مع "إسرائيم" قوات الجي  المصري ونف  انت ا  
  ل  ج ة واحد  في مكان القصف  ع ظ رت هر ع ج ث تع تشييع ا  الفعم في سيناص".

ت شرتة في الصدمة حينئذ هن: )التائر  وذكرت صفحة )الشرتة المصرية( التي يقوع  لي ا ض ا
يين  ل  الحدود المصرية لع تدصم المجام الجوي إال   ذن من إرها ية التي قصفت صمسة سرائيلاإل
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القوات الجوية المصرية و التنسي  التاع(، و عد قليم حذفت الص ر ونشرت تكذي  المتحدث العسكري 
 للحدود."إسرائيم" المصري اصترا  

 ية بالسيسييلإسرائإشادة 
هن اص نشر   ل تعليقا  -وكان  اموس هارئيم، المعل  العسكري لصحيفة "هآرتس"، قد ذكر 

"إن التعاون األمني  ين  –ية األس و  الماضي سرائيلكتي ة مصرية قر  إي ت لحماية السياحة اإل
  في ه قا  ي" تعاظع ص م العاع األصير  شكم أير مس و ، وذلسرائيلالجيشين "المصري" و"اإل

 االنق   العسكري، الذي هتاح  الرئيس محمد مرسي".
وقام إن قاد  المزسسة األمنية في تم ه ي  "يصرجون  ن تورهع في كيم المديح لقاد  الجي  

 ية".سرائيلالمصري في ه قا  الج ود التي يقوع   ا في سيناص والتي حسنت ال يئة األمنية للدولة اإل
" وافقت  ل  هن تتجاوز مصر ما جاص في الملح  األمني في إسرائيمهن "إل  وهشار هارئيم 

اتفاقية "كام  ديفيد" وتدفع  قوات إضافية من هجم مسا دت ا في ضر  الحركات الج ادية، 
 ولتقليص المصاتر الناجمة  ن الر يع العر ي.

ت مين الحدود مع هيضا هشاد الجنرام رو ي إليك يت ، قائد فرقة "إي ت" العسكرية، المسزولة  ن 
مصر ك يريا  التعاون األمني الذي ي ديه الجي  المصري منذ االنق   الذي قاد    د الفتاح 

 السيسي، وهتاح  الرئيس محمد مرسي.
هوضح إليك يت  هن قواته في  2014-6-6وفي مقا لة هجرت ا معه صحيفة "يسرائيم هيوع"  تاريخ 

هن إل  ور الذي يقوع  ه الجي  المصري، مشيريا  ع  األحيان ال تجد ما يشغل ا  س   الد
". وهضاف إليك يت  إسرائيمالعمليات التي ينفذها المصريون قد قلصت حجع التحديات التي تت دد "

"نحن ال نجني إال  وائد إيجا ية وفوائد جمة من الحر  التي يشن ا الجي  المصري ضد 
 الج اديين، ف ذ  الحر  منحتنا ال دوص واألمن ".

 15/6/2014الشعب، مصر، 

 

" فــي اســتعادة المســتوطنين إســرائيلية: السيســي تعهــد بمســاعدة "إســرائيل إعــالموســائل . 69
 المختطفين

والرئيس "إسرائيم" لنقا   ن اتصاالت جرت  ين قاد  ية اإسرائيلكشفت صحف ووسائم إ  ع 
في استعاد  جنودها ال   ة المصتتفين من وحد  "إسرائيم"   د الفتاح السيسي   دف مسا د  

حماس رسميا "إسرائيم" المظ ت والذين لع تعلن هي ج ة مسئوليت ا  ن صتف ع، في حين ات مت 
صر ل تصام  حماس في محاولة لل حث  ن الجنود تل ت مسا د  م"إسرائيم"  صتف ع. وقالت إن 
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المصتوفين في منتقة الصليم، وهن   د الفتاح السيسي ه تي الضوص األصضر لألمن القومي 
المصري  التحر  للتدصم والتفاو  مع كافة األتراف لحم األزمة، ولكن صدمة "هدفار" قالت إن 

فلستينية شر ية إلدار  األزمة  م مع هترافالتعليمات كانت واضحة لألمن القومي المصري  التعام
 ي. اإلس موفتح قنوات تفاو  هصر  مع هتراف ال تنتمي لحركتي حماس والج اد 

ي اليوع اال نين سرائيلوقالت صحف "يديعوت هحرونوت" و"هآرتس" والقنا  العاشر   التلفزيون اإل
لسيسي، تع دت لحكومة االحت م هن السلتات المصرية الحالية و ل  رهس ا الرئيس   د الفتاح ا

قتا  أز  هو إل   تقديع كم مسا د  للع ور  ل  المستوتنين المصتفين، ومنع هي محاولة لنقل ع 
 ش ه جزير  سيناص، إن كانوا قد ه سروا  ل  يد هحد فصائم المقاومة الفلستينية. 

اليس في الج ود وقالت يديعوت هحرونوت: "إن الرئيس المصري الجديد، ينشت من وراص الكو 
مصر إل  ية توج ت إسرائيل"تحرير المستوتنين المصتتفين"، وهن ج ات  سكرية إل  الرامية 

والتقت القياد  المصرية وتل ت من ا المسا د ، صصوصاي، هن الرئيس السيسي، كان في الماضي 
  دوراي في صفقة ورئيساي ل ستص ارات العسكرية، كما لع "إسرائيم"،مسئوال  ن التنسي  األمني مع 

ي جلعاد شاليت، الذي سرائيل"وفاص األحرار" لتحرير مئات األسر  الفلستينيين، مقا م الجندي اإل
 . 2006هسرته فصائم المقاومة في  اع 

في ج ود ال حث  ن الجنود المصتتفين، فيما "إسرائيم" وقالت هآرتس هن مصر تتعاون مع 
ي استجوا  معتقلين فلستينيين في مصر والحصوم من ع ذكرت مصادر هصري ان القاهر  قد تلج  ال

 ل  معلومات صاصة هن معتقلين سا قين كشفوا  ن تعذي  همن الدولة ل ع ص م حكع م ار  
ية لمصر إسرائيلللحصوم  ل  معلومات  ن جنود س   هن صتفت ع حماس من ق م. تقارير همنية 

ي األياع األصير  التقارير التي ترفع إليه من ية فإن السيسي، يتا ع فإسرائيلوحس  وسائم إ  ع 
الد لوماسيين المصريين، الذين يجرون اتصاالت مك فة في الضفة الغر ية، من ج ة، ويتلقون تقارير 

ية، من ج ة  انية. ونقلت يديعوت هحرونوت  ن مستشار سرائيلمتواصلة من الج ات األمنية اإل
تذكر اسمه قوله "إننا نعتقد هن ال   ة ال يزالون  ل   رفيع المستو  في قصر الرئاسة المصرية لع

قيد الحيا ، ويج  تحريرهع في هقر  وقت ممكن، ومصر ست ذم كم ج د ممكن حت  ال يتع نقم 
 مكان ،صر، لغز  هو سيناص". إل  المصتتفين 

أير هن المستشار المصري هقّر للصحيفة، هن مصر ال تمل  حالياي هية معلومات  ن "الج ة 
التي نفذت  ملية الصتف"، هو حالة من وصفت ع  المصتتفين وهين هع ا ن، ونصح المسئوم 

ي  عدع ال ر ر  اإل  مية كي ال "يرتفع  من المصتتفين" كما حدث في سرائيلالمصري الجان  اإل



يلي من األحداث والتغيرات في مصرالموقف اإلسرائ      

 233                                 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات

حالة الجندي جلعاد شاليت التي هشرفت  لي ا مصر. كما ذكرت القنا  العاشر  في التلفزيون 
تل ت مسا د  مصر ل تصام  حماس في محاولة لل حث  ن الجنود "إسرائيم" ي هن ئيلسرااإل

ي قوله إن  مليات ال حث لع إسرائيلالمصتوفين في منتقة الصليم، ونقلت  ن مصدر  سكري 
تسفر  ن هي تقدع حت  االن فيما تجري  مليات ال حث "من  يت ل يت" في كافة القر  المحيتة 

  مدينة الصليم. 
وحظ ألوم مر ، هن مصر الرسمية في   د السيسي لع تعل   ل  حملة اال تقاالت الواسعة ول

من نوا  المجلس التشريعي الفلستيني  ين ع رئيس  20ضد  ناصر وقيادات "حماس" هو ا تقام 
المجلس، هو حم ت المداهمات وضر  وا تقام الفلستينيين في الضفة الغر ية، و المقا م رفعت 

المصرية حالة الت ه   ل  توم الحدود مع قتا  أز  ودققت مع الذين يمرون   ر  قوات األمن
ي هن هكد هن الرئيس المصري   د الفتاح السيسي سرائيلمع ر رفح الحدودي. وس   لموقع دي كا اإل

 الضوص األصضر الجتياح قتا  أز    دف كسر حماس."إسرائيم" قد ه ت  
 16/6/2014المصريون، القاهرة، 

 

   : السيسي يوافق مبدئياا على غزو أو ضرب قطاع غزةديبكاموقع . 70
هنَّ "  د الفتاح السيسي، هو "إسرائيم" ز ع موقع "دي كا"، القري  من االستص ارات العسكرية في 

وست، الذي يقوع  صتوات فعلية ضد حكومة الوحد  الفلستينية التي ه لن القائد الوحيد في الشر  األ
 ن تشكيل ا األس و  الماضي  االتفا   ين حركتي فتح وحماس" وقام دي كا: "إنَّ السيسي هو الوحيد 
ا الذي يعمم من هجم فر  الوقائع  ل  األر ، من ص م الصتوات التي يتصذها  سيناص  هيضي

 مع قتا  أز ".  ل  الحدود المصرية
وهضاف: "تفيد مصادر الشر  هوسيتة التا عة لدي كا هنه حام استمر السيسي في صتواته، فإن 
 إمكانه  ذل  وقف، هو إ تاص حكومة المصالحة الفلستينية الجديد ، السيما وهنه سيمنع ا من العمم 

 ز  السلتة الفلستينية هنه و ل   كس ما نشرته هجإل   قتا  أز . وتا ع الموقع: "تشير مصادرنا 
وهج ز  حماس في القتا   شية تشكيم الحكومة الفلستينية الجديد ، فإن مع ر رفح لع ي َ  مغلقيا 

أز ،   دف منع هي   ور كان"  - فحس ،  م زاد المصريون الرقا ة العسكرية  ل  حدود مصر
ألنفا  هو استصدام ا، مشيريا واستش د "دي كا"  مشرو  قانون جديد يتع إ داد  في مصر لتجريع حفر ا

 هنه و كلمات هصر ، الحصار المصري  ل  قتا  أز  سيتع تشديد  هك ر.إل  
 16/6/2014الشعب، مصر، 
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 اإلخـــوانحمـــاس مثلمـــا يفعـــل السيســـي مـــع  إرهـــابيـــديعوت أحرونـــوت: نتنيـــاهو يحـــارب . 71
 المسلمين
: قام الكات  والمحلم العسكري رون  ن يشاي  صحيفة "يديعوت احرونوت" الفصرانيهاشع 

ية قررت االستمرار  حملة  سكرية واسعة لتوجيه ضر ة سرائيلية في مقاله، إن الحكومة اإلسرائيلاإل
 قاصمة لل"حماس" في الضفة الغر ية.

المسلمين  اإلصوانالكات   ن يشاي هن ما فعله الرئيس المصري،   د الفتاح السيسي،  وهضاف 
ية  نيامين نتنياهو ووزير الدفا  موشيه يعالون سرائيل، يقوع  م له رئيس الحكومة اإل2013منذ يوليو 

 تجا  حماس.
ن تقوع حماس، تقوع من ص م الجي  وج از الشا ا   إح ات إمكانية ه"إسرائيم" وهكد هن حكومة 

المسلمين في مصر،  السيتر   ل  الشار  الفلستيني في الضفة الغر ية لكن الفر   لإلصوانالتا عة 
 تنشت في األياع األصير   شكم منتظع وجذري ضد حماس."إسرائيم" لواضح ف

 الصوف من "إسرائيم" وتا ع  ن يشاي هنه في العامين األصيرين شعرت األج ز  األمنية في 
الضفة الغر ية، موضحا هنه هوم من حذر من ذل  إل  المتترف  اإلس عالسياسي و  اإلس عتسر  

هع هفراد قسع األ حاث في شع ة االستص ارات في الجي ، لكن الشا ا  كان القل  هقم، وقد زاد القل  
 ندما ه لن رئيس السلتة الفلستينية ه و مازن ورئيس حكومة حماس في أز  حت  فتر  وجيز ، 

حالة ش ه هستيرية  ندما اتضح هن إل  سما يم هنية،  ن المصالحة، وقد تحوم القل  المتزايد إ
  معن  هن المصالحة  دهت  التكون في شكم حكومة مشتركة. هيالت ديد يتحق ، 

الج ادي المتترف صتريا  اإلس عهص حت تر  فيما تصفه  ت ديد "إسرائيم" وقام  ن يشاي إن 
 ي.يران يا لصتر المشرو  النووي العسكري اإل المستو  ذاته تقري

وهضاف هن حماس قد تعتقد   ن  ملية االصتتاف قد منحت ا  د  نقات في الشار  الفلستيني، 
لكن هذا اإلنجاز هو للمد  القصير، ألنه  ل  المد  ال عيد فإن حماس قد تصسر  س   العملية 

ساحة الفلستينية، و األساس  ل  الضفة فرصة تحقي  هدف ا االستراتيجي وهي السيتر   ل  ال
 الغر ية، ألن قتا  أز  صار تحت سيترت ا.

 18/6/2014اليوم السابع، 
 

  إليعازري: مبارك كان يدفع رواتب شهرية لبنيامين بن سرائيلموقع "نيوز وان" اإل. 72
ي األس  ، سرائيلالوزير اإلإل  ي، هن من  ين الت ع الموج ة سرائيلذكر موقع "نيوز وان" اإل

، تتم م في ات امه  تلقي رات  ش ري من الرئيس المصري المصلو  حسني م ار  إليعازر نيامين  ن 
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من القصر الرئاسي المصري في   د  تلق  رات اي ش رياي  إليعازرلفتر  تويلة. وهفاد الموقع هن  ن 
هلف دوالر، مقا م تقديع  ع  االستشارات  25م ار ، لفتر  تويلة، موضحاي هن رات ه الش ري  لغ 

 لم ار .
 28/6/2014الشعب، مصر،  

 

 مليون دولر عمولة رئيس الموساد إلتمام صفقة الغاز مع مصر 11ية: إسرائيلصحيفة . 73
ية  ن حصوم رئيس الموساد األس  ، ش تاي إسرائيلرضا محمد العراقي: كشفت صحيفة 

مليون دوالر، نظير دور  في إتماع صفقة تصدير الغاز  ين مصر  11شافيت،  ل   مولة قدرها 
 مليارات دوالر. 3.5قيمت ا  ل"، التي قدرت إسرائيمو"

ضمن فري  شركة "إي. إع. جي"،  اي  اماي" كان مجند 72: "إن شافيت "وقالت صحيفة "ذا ماركر"
ية ورجم األ مام المصري ألمريكوالواليات المتحد  ا"إسرائيم" التي كانت تضع رجام ه مام من 

إقنا  رئيس الوزراص إل  فيت وسع  شا "إسرائيم"،إل  حسين سالع، و رضت تصدير الغاز المصري 
من الناحية األمنية، إ راع صفقة الغاز  ل"إسرائيم"،ي األس   ،رئيم شارون   نه من األفضم لسرائيلاإل

مليون شيكم هي  40، وحصم مقا م ذل   ل  2004مع مصر، وليس مع الشركة ال ريتانية،  اع 
 مليون دوالر". 11ما يعادم 

ة " ريت   تروليوع" ال ريتانية: "استغم شافيت كم  قله كرئيس وقام مصدر  مم سا قيا مع شرك
 سا   للموساد، وهقنع شارون  الصفقة مع مصر في الغرف المغلقة!".

 29/6/2014الشعب، مصر، 
 

 ي لمصرسرائيلاتفاق أولي لتصدير الغاز اإل. 74
القدس  ن ستيفن شير، هن الشركاص في حقم  من، 29/6/2014كالة رويترز لألنباء، و  ذكرت
ي العم   للغاز الت يعي قالوا إن ع وقعوا اتفاقا هوليا مع مجمو ة  ي.جي ال ريتانية سرائيلليفيتان اإل

محتة التسييم التا عة للشركة في إدكو إل  للنفت والغاز للتفاو   ل  اتفا  لتصدير الغاز 
 مصر. 

وقام الشركاص في  يان يوع األحد إنه  موج  االتفا  قيد النقا  سيورد ليفيتان الواقع ق الة 
 اما  ن تري   15ي  ل  ال حر المتوست س عة مليارات متر مكع  سنويا لمد  سرائيلالساحم اإل

 صت هنا ي  تحت الماص.
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مليار دوالر مما يدر  30و وقام مصدر  قتا  التاقة في تم ه ي  إن قيمة االتفا  ست لغ نح
من دصم رسوع االمتياز. وقام المصدر إن  ي.جي ستتول   ناص "إسرائيم" إيرادات است نائية  ل  

 .2014اتفا  ن ائي  ن اية إل  صت األنا ي  ومن المتوقع التوصم 
ي الناشئ وسيسا د الشركاص  ل  سرائيلوسيكون ذل  من هضصع االتفاقات لقتا  التاقة اإل

مليار متر مكع (  530تريليون قدع مكع ة من الغاز ) 19ر ليفيتان الذي تقدر احتياتاته  نحو تتوي
 . ومن المقرر تصدير جزص ك ير من االحتياتيات.2017ومن المتوقع هن يدصم الصدمة في 

وقالت  ي.جي إن محاد ات ليفيتان ت تي في إتار  د  صيارات تدرس ا لزياد  إمدادات الغاز 
ي مصر. وقام متحدث "صتا  النوايا أير الملزع مع شركاص ليفيتان هو صتو  هول  لمحتت ا ف

 لكننا مازلنا في المراحم الم كر ."
" إسرائيمحلمي موس ، هنه و حس  ما ن شر في "  ن، 30/6/2014السفير، بيروت،  وهضافت

ية ألمريكم إنرجي" افإن االتصاالت األولية  ين " ريت  أاز" وشراكة "لفيتان" تمت   ر شركة "نو 
ية هن مذكرتي التفاهع إسرائيلفي المئة من امتياز "لفيتان". وهوضحت مصادر  40التي تمل  حوالي 

مع " ريت  أاز" وق ل ا مع شركة "يونيون" االس انية ستكتم ن حت  ن اية العاع الجاري لتغدوا 
ق م هن تواف   لي ا كم من  اتفاقيتين تجاريتين  كم معن  الكلمة. ولن تكتمم االتفاقيات هذ 

 ية.سرائيلالحكومتين المصرية واإل
ي دو هن الحكومتين منحتا الم اركة ل تفا  منذ  دهت المفاوضات،  ينما هشارت مصادر 

هنه إذا اكتمم االتفاقان فإن الصفقة مع " ريت  أاز" ستكون األك ر في إل  ية إسرائيلاقتصادية 
 ية.سرائيل ن صفقة  يع الغاز لشركة الك ر اص اإل % 7يد  حوالي ية إذ تز سرائيلتاريخ التاقة اإل

من قيمة الصفقة  % 60حوالي إل  ية تصم سرائيلتوفر هذ  الصفقة  وائد ك ير  للصزينة اإل
 س   الرسوع المفروضة  ل  مرور الغاز في هن و   حري. وتقضي   ن ت يع شراكة "لفيتان" الغاز 

يعني هن  ل  " ريت  أاز" هن تتول  همر ترتي  نقم الغاز   ر هن و  ية" ما سرائيل ل  "األر  اإل
 مصر.إل   حري 

ي، تجاهم حقيقة هن سرائيلوال يمكن في هذ  الحام،  دصوم " ريت  أاز"  ل  صت الغاز اإل
" ريت  أاز" شري  ك ير في امتياز حقم الغاز الفلستيني المعروف  اسع "مارينا أز " والذي لع 

سرائيلحت  ا ن. وليس مست عداي، في ظم االتصاالت الجارية مع ج ات فلستينية و  يستغم جدياي  ية، ا 
األراضي المصرية. ومعروف هن إل  هن يدصم حقم "مارينا أز " في نتا  األن و  الناقم للغاز 
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ية هي "ديل " إسرائيلية   ث شركات ألمريكجان  شركة "نو م إنرجي" اإل  شراكة "لفيتان" تضع 
 ير" و"رتسيو".و"هفن

من مصزون الغاز المكتشف حت  ا ن في حقم "لفيتان"  %20وتتام الصفقة الحالية حوالي 
 ية.سرائيلوهي نصف كمية الغاز المسموح  تصدير  من هذا الحقم وف  القوانين اإل

مليار متر مكع  من الغاز، مسموح  تصدير  540ومعروف هن حقم "لفيتان" يحوي حوالي 
 6.5اقي ل ست    المحلي. تقدر سعر وحد  الغاز في الصفقة مع " ريت  أاز"  لمن ا وال  40%

 دوالرات لكم هلف قدع مكع  من الغاز مر وت  سعر  رميم النفت من نو   رنت.
 

 ". اإلذاعة العبرية تكشف عن زيارة مدير المخابرات المصرية اللواء تهامي إلى "إسرائيل75
،  ن زيار  أير معلنة قاع   ا مدير 7/7رصد: كشفت اإلذا ة الع رية يوع اال نين  -الغد 

 .المصا رات المصرية اللواص محمد فريد ت امي إل  إسرائيم مزصرا
مصرية التق  مسزولين ك ارا في الدوائر األمنية اإلسرائيلية، وقالت اإلذا ة إن مدير المصا رات ال

 .حيث تناولت الم اح ات  ين الجان ين التتورات في أز  وش ه جزير  سيناص والع قات االستراتيجية
 8/7/2014الغد، عمان، 

 

 2012. الخارجية المصرية تدعو الفلسطينيين و"إسرائيل" اللتزام باتفاق تهدئة 76
،مام رس ن: ه ر  المتحدث الرسمي  اسع وزار  الصارجية السفير " در   د العاتي"  ن قل  
مصر الشديد من استمرار تصا د األوضا  في األراضي الفلستينية ص م السا ات األصير ، 

ا المتال ة  ض ت النفس واال تعاد الكامم والفوري  ن ه مام العنف المت ادم، وتجن  االنزال  مجدد
إل  دائر  من ه مام العنف والعنف المضاد وذل  لتجني  المدنيين وي ت ا وزياد  معانات ع وسقوت 

ي تقود إل  مزيد من الضحايا المدنيين وتعقيد الموقف  شكم يزيد صعو ة العود  إل  المفاوضات الت
قامة الدولة المستقلة و اصمت ا القدس الشرقية في إتار تنفيذ  تحقي  تتلعات الشع  الفلستيني وا 

  .قرارات الشر ية الدولية وم ادر  الس ع العر ية
كما جدد المتحدث متال ة الجان ين اإلسرائيلي والفلستيني  االلتزاع  اتفا  الت دئة الذي س   

، وضرور  ال دص الفوري في اتصاالت م اشر   ين الجان ين للعمم  ل  2012اع التوصم إليه  ين ما  
إنفاذ العدالة، مزكدا هن مصر ت ذم ج وديا مك فة  التعاون والتنسي  مع كافة األتراف اإلقليمية 

 .والدولية للحيلولة دون إراقة مزيد من دماص المدنيين
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يتحمم  دور  مسئولية تصا د العنف نتيجة وشددت الصارجية المصرية  ل  هن المجتمع الدولي 
تقا سه  ن تسوية القضية الفلستينية وهن  ليه هن يتصذ صتوات جاد  وملموسة لوقف كم العمليات 
العسكرية وضمان استئناف المفاوضات  شكم جاد وف  إتار زمني محدد وصوال إل  انفاذ قرارات 

 .مجلس األمن وحفاظا  ل  مصداقيت ا
 8/7/2014مصر، اليوم السابع، 

 

 . الجيش المصري يشدد إجراءاته ويكثف التأمين على الحدود مع غزة والجانب اإلسرائيلي77
هتلقت مساص االر عاص  القاهر : كشف مصدر همني مصري، همس، هن  ناصر مسلحة في سيناص

صواريخ من تراز "أراد" من منتقة العجراص  مدينة رفح شمام سيناص  ل  ههداف "إسرائيلية" في  5
فيما ت نت جما ة "هنصار  يت المقدس"  ملية إت   الصواريخ وهكدت  1948فلستين المحتلة  اع،

 .مقتم  نصرين من ا في أز 
ري اتصذ  التنسي  مع وزار  الداصلية جميع اإلجراصات وهكد المصدر لل"الصليج" هن الجي  المص

لتمشيت المنتقة  ح ا  ن العناصر المسلحة، مزكدا هن الجي   ده في تك يف الت مين  ل  الحدود 
الشرقية  را و حرا مع الجان  "اإلسرائيلي" وقتا  أز ،  التزامن مع العدوان اإلسرائيلي  ل  القتا  

ر الجي  ال اني الميداني انتشرت  شكم مك ف  التنسي  مع حرس أز . وهضاف المصدر هن  ناص
الحدود والشرتة المدنية لمراق ة الشريت الحدودي  ين مصر وقتا  أز  لت مين الحدود ولمنع 

ية ضد قوات إرها اندساس هو تسلم هي  ناصر لتد يع العناصر التكفيرية في سيناص للقياع  عمليات 
 .الجي  والشرتة

 11/7/2014ارقة، الخليج، الش
 

 . صحف ألمانيا: السيسي ليس وسيطاا مقبولا بحرب غزة78
صالد شمت: هفردت الصحف األلمانية مساحات لمتا عة تدا يات العدوان اإلسرائيلي  - رلين 

 .م ا االنحياز إلسرائيم ل  قتا  أز  من زوايا أل   ل  معظ
واتفقت ا نتان من ك ر  الصحف األلمانية  ل  هن "النظاع العسكري المصري الذي حّوم حركة 
حماس إل   دو له وال يجد س  ا يد و  للتدصم لمنع إنزام إسرائيم ضر ة ماحقة  الحركة اإلس مية 

 ."الفلستينية، هص ح مست عدا من القياع  وساتة
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هن الصوف من سقوت ضحايا ك يرين  ين الجنود اإلسرائيليين ومن فقدان  ورهت صحيفة  ال ة
الغتاص الدولي و دع اقتصار صسار  تم ه ي  الحلفاص  ل  الواليات المتحد  وتعدي ا لدوم هصر ، 

 .يجعم رئيس الوزراص اإلسرائيلي  نيامين نتنياهو متصوفا من إرسام قوات  رية إل  أز 
 12/7/2014الجزيرة. نت، الدوحة، 

 

 . آراء حول "تجاهل" السيسي "إسرائيل" بذكرى النصر عليها79
القاهر : هم يصش  الرئيس المصري   د الفتاح السيسي فع  من الحديث  ن إسرائيم؟ سزام 

 ن صتا ه  مناس ة االحتفام  ذكر  االنتصار  لي ا في العاشر  ترح نفسه  قو   عد أيا  إسرائيم
 .1973من رمضان المواف  السادس من هكتو ر  اع 

فقد ص  الصتا  من هية إشار  ل نتصار، ولع يتتر  لألوضا  الم ساوية التي تش دها أز  
قارنة مع صتا   ل  هيدي قوات االحت م، مما ي ير العديد من   مات االستف اع، ويستد ي الم
 .2012الرئيس المعزوم محمد مرسي الذي هدد إسرائيم  ندما ا تدت  ل  القتا   اع 

تحدث السيسي  ن الوضع الداصلي في  -الذي استغر  نحو نصف سا ة-وص م صتا ه 
مصر  عد قرار رفع هسعار المواد ال ترولية، وشدد  ل  هن الجي  والشع  لدي ما ص  ة في 

ت التي تش دها ال  د، دون هن يتتر  لسياسة ال  د الصارجية هو ما يحدث في مواج ة التحديا
 .منتقة الشر  األوست

 توتر وتبرير
وحس  مراق ين، فإن  دع الحديث  ن مناس ة االحتفام وتجاهم أز  ي ينان مد  التوتر الذي 

يس يسع  لت رير  تعيشه السلتة المصرية  عد قرار رفع هسعار المواد ال ترولية، مما جعم الرئ
 .والتركيز  ليه دون أير 

وفي تعليقه  ل  صلو صتا  السيسي من اإلشار  النتصار العاشر من رمضان  ل  إسرائيم هو 
ما يجري في أز  من هحداث، يقوم المحلم السياسي يسري العز اوي إن ذل  يعد قصورا واضحا، 

 .ة مصر الصارجيةويرجع في األساس إل  هن الرئاسة ال تمل  رزية حوم سياس
ويضيف هن السلتة في مصر تتر  ملف أز  والقضية الفلستينية للمصا رات للتعامم فيه مع 

 ."إسرائيم، "وقد ي رر ذل   دع تتر  السيسي للحديث  نه
  ن اهتماع مصر  القضية الفلستينية من ال وا ت  -في حدي ه للجزير  نت-ويذّكر العز اوي 

 ."تغير رئيس هو حكومة، قائ  إنه "كان يج  التتر  ل االتاريصية التي ال تتغير  
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من جان  ا، تقوم الناشتة السياسية ماهيتا  الجي ني إن صتا  السيسي هظ ر حجع الم سا  
 .التي يعيش ا الشع  المصري في ظم جي  يحكع وال يحمي

م الصغير  ف دال من هن يتفرغ الجي  المصري لحماية ال  د هص ح يحكع ويتدصم في التفاصي
 .والمشاكم اليومية،  ل  حد قول ا

وتضيف الجي ني للجزير  نت هن  دع تتر  السيسي في صتا ه النتصار العاشر من رمضان 
ولما يحدث في أز  يظ ر حجع االرت ا  لد  السلتة الحالية التي هص حت منشغلة  الوضع 

 .الداصلي  ل  حسا  السياسة الصارجية وقضايا األمن القومي
 12/7/2014جزيرة. نت، الدوحة، ال

 

ــى 80 ــة": النظــام المصــري متحــالف مــع "إســرائيل" للقضــاء عل ــة والعدال . متحــدث باســم "الحري
 حماس

د المتحدث  اسع حز  الحرية والعدالة هحمد رامي هن   د الرحمن ه و الغيت: هك -القاهر  
نما هنا  توزيع هدوار، ف نا   الموقف الرسمي المصري ليس متناقضا تجا  العدوان  ل  أز ، وا 
تصريحات موج ة للشع  المصري لذّر الرماد في العيون، وتصريحات هصر  للصار  تع ر  ن 

 .حقيقة الموقف المصري  عيدا  ن اإل  ع المحلي
النظاع الحالي متحالف مع إسرائيم من هجم القضاص  ل   -في تصريحات للجزير  نت-وهضاف 

حركة حماس التي ينظر إلي ا كجزص من جما ة اإلصوان المسلمين، منتقدا منع النظاع المصري  د  
 .هتقع ت ية من التوجه إل  أز  لسد العجز الذي تواج ه مستشفيات ا في ظم ارتفا  ه داد المصا ين

وهضاف هن مصر دولة محورية في المنتقة وليست جمعية صيرية، وال يمكن هن يقتصر دورها 
صدار  يانات صحفية تتال  الترفين  وقف إت   النار  . ل  إرسام هكفان لش داص أز ، وا 
 14/7/2014الجزيرة. نت، الدوحة، 

 

 حماس في غزة. باحث مصري: النظام المصري يخشى من الوقوع في مأزق إذا انتصرت 81
  د الرحمن ه و الغيت: هكد ال احث السياسي محمد محسن ه و النور هن النظاع  -القاهر  

تحققه كتائ   المصري الحالي وجد نفسه في م ز  ك ير، ف ي مكس  سياسي هو  سكري يمكن هن
المقاومة التا عة لحماس ستصصع من رصيد  في معادلة الع قات المت زمة  ين السلتة من ج ة، 

 .و ين جما ة اإلصوان المسلمين وحركة حماس كرافد م ع من روافدها من ج ة  انية
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هن التضار  والصلت  ين ما يجري في أز  والش ن الداصلي  -تصريح للجزير  نت-وهضاف في 
ري واضح جدا في تصريحات المسزولين المصريين، مشددا  ل  هن اإلدار  المصرية انتظرت المص

حت  تر  من الرا ح ومن الصاسر، ومن  ع تتحر  لتظ ر في الصور   ل  هن ا تد ع الحم 
 .السياسي

 14/7/2014الجزيرة. نت، الدوحة، 
 

 غزة بصعوبة": القاهرة تحرك حجر الوساطة لتثبيت التهدئة في األخبار". 82
القاهر : "حدودنا الشرقية مزمنة  الكامم، ومن يقتر   قصد السوص هال ... هما الشحنات الت ية 

لموافقة األمنية"، واألأذية فستصم إل  مستحقي ا، كذل  الع   في األراضي المصرية يصضع ل
" الموقف المصري من الحر  اإلسرائيلية  ل  قتا  األص ارهكذا تلصص مصادر همنية مصرية لل"
 .أز  واست داف حركة حماس  الذات

وذكرت تل  المصادر هن الرئيس   د الفتاح السيسي هوفد مدير االستص ارات، فريد الت امي، إل  
ا  ل  أز ، "وال دف كان التنسي  األمني  ين القاهر  وتم إسرائيم ق م هياع من  دص األصير  حر  

"، مستدركة: 2012ه ي  فيما يصص سيناص، مع العود  إل  ت ي ت شروت الت دئة المتف   لي ا في 
 .""الغري  هن الجان ين الفلستيني واإلسرائيلي تمسكا  شروت تعجيزية واشتعلت الحر 

ماس تل ت اإلفرا   ن األسر  المحررين الذين من تل  الشروت، كما تقوم المصادر، هن "ح
ه ادت إسرائيم ا تقال ع في حملت ا الك ير  في الضفة المحتلة ق م هسا يع"، مضيفة: "من الشروت 
تحويم السلتة الفلستينية روات  الموظفين التا عين لحكومة أز ، وتس يم حركة انتقام ال ضائع 

تل ت من مصر "تع دا  توقف حماس  ن إت   الصواريخ واألفراد   ر مع ر رفح". هما إسرائيم، ف
ية صار  القتا "، في إشار  إل  ات ام ا  ل"صتف وقتم    ة مستوتنين في رها ومنع الحوادث اإل

 ."الصليم
وتستكمم المصادر األمنية تْوضيح جوان  مما يدور في كواليس المش د، فتقوم: "اتصم األمين 

مون  الرئيس السيسي وتل  منه العود  إل  المر ع الصفر، كما ضغت العاع لألمع المتحد   ان كي 
والصاص  تحميم  2012اتجا  تنفيذ القاهر  االتفا  الذي وقع في   د المعزوم محمد مرسي  اع 

سرائيم". وتتا ع: "انحصرت متال   ان في ت كيد  مصر موقف الضامن لما يجري  ين حماس وا 
سرا ئيم، وتقديع إجراصات لد ع السكان المدنيين في القتا  مع فتح دور مصر للت دئة  ين حماس وا 

 ."كامم لمع ر رفح دون التقيد  إجراصات األمن القومي المصري
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السيسي حاوم  دور  "الصرو  من لع ة الشترنج التي تدار  ل  تاولة هميركية"، قائ  ل ان، وف  
ئيلي  وقف إت   النار حماية ألرواح المصادر، إنه مصّر  ل  إلزاع الترفين الفلستيني واإلسرا

الناس، " ع نقم المفاوضات  ل   ات  م عوث اللجنة الر ا ية الدولية لعملية الس ع في الشر  
األوست، توني  لير". ويتقاتع ما ذكرته المصادر مع الزيار  التي هجراها  لير )،تيا من موسكو( 

 .ع مسزولين مصريين األوضا  في أز إل  القاهر  هوم من همس، وقيم إنه  حث ص ل ا م
 14/7/2014، بيروت، األخبار

 

 . جيروزاليم بوست: السيسي و"إسرائيل" يد واحدة ضد  حماس83
سرائيم  قالت صحيفة "جيروزاليع  وست" في مقام تحليلي نشرته الصميس الماضي إن مصر وا 

تشك ن يدا واحد  ضد حركة المقاومة اإلس مية )حماس(، وهكدت هن إدانة مصر العدوان  ل  أز  
هي موقف ظاهري فقت. وهوضحت هن "مصر تدين ا تداصات إسرائيم  ل  قتا  أز ، وتعلن 

اإلس مية  رفض ا ظاهريا للحر ، إال هن ا في الحقيقة قد تكون راضية  ن إلحا  الضرر  الحركة
 ."حماس التي تشن هجمات مسلحة  ل  هراضي سيناص

هن الرئيس المصري   د الفتاح السيسي  -نق   ن صحيفة األهراع-و ّينت الصحيفة اإلسرائيلية 
تحدث مع األمين العاع لألمع المتحد   ان كي مون، حيث اتف  الترفان  ل  ضرور  إيقاف العملية 

ع وزار  الصارجية المصرية د ا إسرائيم إل  "احتواص الوضع من ص م العسكرية. كما هن متحد ا  اس
ظ ار الحد األقص  من ض ت النفس  ."وقف جميع العمليات العسكرية، وا 

 عداء وارتياح
وهوضحت الصحيفة هن الحقيقة قد تظ ر أير ذل ، حيث إن القاهر  قد تشعر  ارتياح ألن 

 ا، وذل  نتيجة العداص  ين السلتات المصرية وحركة إسرائيم تنفذ  ملية ال تستتيع هي القياع  
حماس التي تعت ر هحد فرو  جما ة اإلصوان المسلمين، وهو ما يفسر تواصم إأ   الحدود  ين 
سيناص وأز  )في إشار  إل  مع ر رفح(  ل  الرأع من الحملة العسكرية الجوية التي تنفذها إسرائيم 

 . ل  القتا 
م  سكري قوله لل"مد  مصر" إن "إأ   مع ر رفح هو قرار سياسي ونقلت الصحيفة  ن مسزو 

وليس  سكريا"، وهضاف هنه "ال توجد مصاتر في الحدود  ين أز  ومصر"، وهن "الجي  المصري 
 ." ل  و ي تاع  ما يعانيه ههم أز 
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وتضيف الصحيفة تعليقا  ل  هذا التصريح " ع ار  هصر  فإن مصر تدر  معانا  الشع  
ني في منتقة حر  وحجع الضر ات التي توج  ا القوات اإلسرائيلية لحركة حماس، لكن ا الفلستي

 .")مصر( صيرت  دع إسداص هي صدمة للحركة مفضلة حشرها في الزاوية
وتقوم الصحيفة إن الضغت الشع ي المصري دفع السلتات إل  إ  ن ا في وقت مت صر 

 .ح  الفلستينيين لتلقي الع   الت ي في مصرالصميس فتح الحدود مزقتا  حيث يمكن   ور الجر 
ونقلت  ن السفير اإلسرائيلي السا   لد  مصر تسيفي ميزام قوله إن "مصر ليست في  جلة 
من همرها لتش د ن اية النزا  القائع، وال ه تقد هن المصريين يذرفون الدمو   ندما ت اجع إسرائيم 

اإلسرائيلي جاصت  ل  استحياص مع أيا  تاع حماس، حت  هن اإلدانة المصرية ل جمات الجي  
 ."ألي تعليقات للسيسي في وسائم اإل  ع المصرية

 15/7/2014الجزيرة نت، الدوحة، 
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 تقاريررابعاا: 
 يونيو؟ 30المجد: هل للموساد دور في مظاهرات موقع . 1

صاص:  مم الغر  و د ع من اللو ي الص يوني  ل  تقسيع منتقة الشر  األوسلت فلي  –المجد 
محور راديكلالي ومحلور معتلدم واصتفل  اليلوع هلذان المحلوران  علد  لورات الر يلع العر لي إل  الماضي 

ع لان دوراي فلا   فلي التل  ير  لل  منتقلة يل اللذاني  تصنيفية الشيعي السني اإلس موظ ور المحور 
 الشر  األوست  م يز ران  ل  المجتمع الدولي  رمته.

الكيللان ككتلللة إللل  هللذا التحللوم فللي هيدلوجيللة الفكللر  للين الكتلللة السللا قة والمسللتحد ة يعظللع النظللر  
يع إزالت لللا، ضلللمن فلسلللفة  قائديلللة يت ناهلللا لتعملللإلللل  أري لللة أيلللر مق وللللة فلللي الشلللر  األوسلللت يسلللع  

ي الجديللد فللي الشللر  األوسللت رأللع انلله لللع يعلللن ج للاراي  للن هللذا ال للدف لكللن ي قلل  اإلسلل ممشللرو ة 
ضلللمن مصتتاتللله القادملللة وهلللذا ملللا تتحسسللله دوللللة الكيلللان والغلللر  ويتصوفلللون ملللن هن تلللتمكن هلللذ  

 ية من ت  يت هقدام ا في الشر  األوست لتنتل  في ت ديدها لدولة الكيان.اإلس مالجما ات 
ي اإلسل مكان لزاماي  ل  الموساد و التعاون مع ج ات أر ية التحر  لعدع قيلاع المشلرو   من هنا

ووضع العراقيم وتقلوي  ركلائز الدوللة المصلرية وا أراق لا فلي صلرا ات داصليلة تن ل  قلدرات ا وتحتلع 
ذا ملا ي في الشر  األوسلت وهلاإلس مية هو التمدد اإلس مية هو الص فة اإلس متحقي  اإلم راتورية 

    للة تحللدياتهكللد  "هفيللف كوصللاف" رئلليس هيئللة االسللتص ارات العسللكرية الصلل يونية قللائَ  " هن هك للر 
ية ووصللول ا للحكللع هللو اإلسلل مهمللاع الكيللان هللي االقتصللاد وال للورات واألسلللمة، وان انتشللار التيللارات 

 صتر داهع  ل  الكيان".
ثارة الفتنة السنية الشيعية  الموساد وا 

د زر  الفتنلة  لين الجما لات السلنية والشليعية ملن صل م دس  ناصلر   لين التلرفين يحاوم الموسلا
لتكفير كم واحد ملن ع األصلر وفلي ا ونلة األصيلر   ملم  لل  التحلري   لل  قتلم  عل  ملن قيلادات 

لصا  الت مة من ص م وسائم اإل  ع   ن  هع هصحا  الجريمة، محاولة منه  لث  اإلصوانالشيعة وا 
 نزا   ين الترفين.روح الص ف وال

ثارة الفتنة المسيحية   يةاإلسالمالموساد وا 
االقتتلام إلل  يين والمسليحيين فلي مصلر ودفع لع اإلس مهيضا  مم  ل  إ ار  الفتنة التائفية  ين 

قاملة دويل ت صلغير  داصلم الدوللة كملا هلو الحلام إل  في  ع  المنات  محاولة منه  تقسيع ال  د وا 
 الجنو  والشمام.إل   د في السودان وتقسيع ال 
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ثارة الفتنة لألحزاب اليمينية و   يةاإلسالمالموساد وا 
اسللتغم الموسللاد  علل  وسللائم اإل لل ع والرمللوز السللا قة التللي كانللت تت للع النظللاع فللي إ للار  الفتنللة 

ية من اجلم االقتتلام اللداصلي و لدع تنفيلذ اإلس مالحكومة والجما ات   ل الداصلية وتحري  العامة 
ية فلي اإلسل مت التنمية االقتصادية والتنمية  ل  كافة األصعد  لعرقلة األداص وان يار الفكلر  مصتتا

 مقدرت ا  ل  التتوير وقياد  المرحلة.
ثارة الفتنة بين الجيش والجماعات   يةاإلسالمالموساد وا 

ور فلللي الجلللي  التلللي تت لللع للنظلللاع السلللا    عرقللللة األمللل المتنفلللذ يلللو ز الموسلللاد لللل ع  العناصلللر 
ومحاولة  دع ت دية المتلو ة من ع وا  لداص العراقيلم السلل ية فلي الم لاع المنوتلة   لع  تل مين الل  د ملن 
ال لتجلللة المدفو لللة ملللن  ناصلللر الموسلللاد الصللل يوني لتصريللل  الللل  د ونشلللر الصلللوف والر للل  و لللدع 

 االستقرار  ين صفوف المواتنين. 
يونيو، ال دف الظاهر إقالة الرئيس  30  في مظاهر  ه مالهوهصيرا سيجني الموساد حصاد ص صة 

االقتتللام إللل  هالن، ودفع للا  سللوريةلكللن ال للدف ال للاتن هللو تقللوي  ركللائز الدولللة المصللرية كمللا هللي 
ي الذي ي دد املن الكيلان و قائله فلي اإلس موالصرا   دم من ال ناص والتتور ودرص المصاوف من المد 

 المنتقة.
المجللد وصللنا ة الحضللار  إللل  اريخ مصللر ونقتللة تحللوم إمللا يونيللو يومللا تاريصيللا فللي تلل 30سلليكون 

وقياد  األمة والشر  األوست هو االقتتلام والتشلرذع والتقسليع وتلدمير الدوللة وهلو حللع الكيلان ن ملم ملن 
 هللا هن ال يتحق .

 26/6/2013مني، المجد األ
 

قــدمتها مفــي ية بمصــر و اإلســالمدراســة: ل يمكــن تأســيس نظــام حكــم دون مشــاركة القــوى . 2
 المسلمون اإلخوان

ية ه دها مركز ه حاث األمن القومي التا ع لجامعة إسرائيلزهير هندراوس: قالت دراسة  -الناصر  
ن ص ل ا اإلتاحة  الرئيس المصري محمد مرسي، تزكد  شكم إن العملية التي تمت م تم ه ي 

صريف إس مي، مع إل  قاتع  ل  هنه ال صلة  الواقع للنظرية القائلة إن مصر  عد م ار  تحولت 
ذل ، هضافت الدراسة، إنه من الصت  اال تقاد هْن يتمكن صنا  القرار ا ن في القاهر  من ت سيس 

ية في   د النيم، وفي اإلس ملعدالة االجتما ية  دون مشاركة القو  نظاع حكع م ني  ل  الحرية وا
المسلمين. وتا عت الدراسة التي ه دها المصتص في الشزون المصرية،  اإلصوانمقدمت ا حركة 

المسلمين تلقت ضر ة قوية  عد اإلتاحة، ولكن ا  سر ة  اإلصوان روفيسور يوراع ميتام، هن حركة 
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رت رد الصا   صا ين، وناشدت الم يين من مزيدي ا  التجم ر في الساحة، وقر إل   ادت 
الميادين، كما هن قادت ا تحدوا  ل  المأل الجي  الذي  حس  ع نفذ انق  ا  سكريا، كما هن ع ات موا 
معارضي ع   ن ع من الفلوم التي ترك ا وراص  نظاع حكع الرئيس المعزوم حسني م ار ، كما هن ع 

 ت اع الجي    نه صائن، وهنه صان األمانة  ندما قاع  عزم مرسي،  ل  حد تع ير .لمن يتور وا  ن ا
إل  يناير  25وا ت رت الدراسة هن صنا  القرار في مصر الذين يزكدون  ل  هن ع سي عيدون  ور  

مسارها الصحيح،  ما في ذل  ت مين الحريات للمواتنين وت  يت األمن واالستقرار لن يتمكنوا من 
حيز التنفيذ إال إذا قاموا و نية صافية  العمم  ل  جسر ال وات الشاسعة التي إل  تع دات ع إصرا  

ت ميز المجتمع المصري اليوع، وهذا االنقساع في المجتمع لع تش د  مصر من ذي ق م،  ل  حد 
ذل ، قالت الدراسة إن تصرفات الرئيس مرسي ص م حكمه ت دلم  ل  إل  قوم الدراسة.  اإلضافة 

الفار  الشاسع  ين التع دات التي قتع ا  ل  نفسه و ين السياسة التي انت ج ا والصتوات التي 
تت يق ا، و سر ة فائقة، هضاف  روفيسور ميتام، ت ين هن مرسي يقوع  إرساص نظاع حكع إل  سع  

قة ش يه جديا  النظاع الحاكع في   د م ار ، فصتته لتصليص االقتصاد المصري من األزمة الصان
التي يش دها لع تجد نفعا، ال  م  العكس، فقد تفاقمت المشكلة هك ر، ناهي   ن هن تع د   إ اد  
األمن وا مان لع يتحق ، األمر الذي منح معارضيه الفرصة لتوجيه االت امات له   نه يقود سياسة 

هسلمة مزسسات المسلمين، والتي كان من قادت ا. وزادت الدراسة هن مس لة  اإلصوانصدمةي لحركة 
ل  الصرا   ين القت ين،  ل  حد قول ا. كما هن حملة االنتقادات ضد إل  الدولة والمجتمع تحولت 

 سياسة مرسي شملت المزسسة األمنية والج از القضائي.
هن المظاهرات التي تش دها مصر في األياع األصير ، هي من حيث حجع إل  ولفت ال احث 

ظاهرات التي  اشت ا مصر منذ اإلتاحة  الرئيس المصري السا  ، المشاركين في ا، من هك ر الم
هن ال و   ين المعارضة والمواال  ال ي مكن جسرها   ي حاٍم من األحوام، إل  حسني م ار ، مشيرا 

 ذل  هن ا مزقت المجتمع المصري  ين مزيد ومعار   شكم أير مس و .
 ين مزيدي الرئيس محمد مرسي والمعارضة  وزاد ال احث قائ  إن المحاوالت إلص ح ذات ال ين

كان مصيرها الفشم، مشددا  ل  هن الو ود التي هتلق ا مرسي  عيد انتصا ه   ْن يكون رئيسا لكم 
حيز التنفيذ، كما هن الصتوات التي اتصذها كانت وما زالت موضع إل  المصريين، لع ي صرج ا 

االقتصادية الصانقة التي تعيش ا مصر، ص ف، وسياسته لع تتمكن من إنقاذ مصر من األزمة 
مشددا  ل  هن الوضع االقتصادي واألمن الداصلي ت ججا سل ا  شكم ك ير للغاية، كما هن األسوا  
المصرية ت عاني ا مرين من نقص في ال نزين والسوالر، ومستو  المعيشة ارتفع  شكم ال ي صد ، 
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ي، ولكن من الناحية األصر ، قام إن ألمريكوالر اواللير  المصرية فقدت ك يرا من  من ا مقا م الد
المعارضة المصرية المم لة  ج  ة اإلنقاذ شددت في صتا  ا  ل  هسلمة وهصونة الدولة، وات مت 

 المسلمين. اإلصوانمرسي   نه يقوع  تنفيذ هجند  
سمح هن المعارضة لع تتمكن من ترح رزية  ديلة لحكع مرسي، األمر الذي إل  ومع ذل  هشار 

إل  للحركة الش ا ية )تمرد( من جمع هك ر من  شرين مليون توقيع لإلتاحة  الرئيس مرسي، الفتا 
هي حز  مصري، وشدد  ل  هن المعسكر المزيد لمرسي ير  في إل  هن هذ  الحركة ال تنتمي 

السياسي في مصر، ومن ناحيت ع فإن القضية  اإلس عإسقاته  ن سد  الحكع ضر ة قاصمة لتيار 
ال تقتصر فقت  ل  اإلتاحة  مرسي، إنما ه عد من ذل   ك ير، كما هوضحت الدراسة هن قو  
المجتمع المدني التي شاركت في إسقات الرئيس م ار ، هي نفس القو  في المجتمع المصري، التي 

 ت ناضم في هذ  األياع من هجم تحديد هوية النظاع الجديد في   د النيم،  ل  حد تع ير .
 9/7/2013العربي، لندن، القدس 

 

" بتشكيل نظام علماني وديمقراطي وليبرالي فعـال بمصـر وخصوصـاا إسرائيلدراسة: مصلحة ". 3
 بسيناء

ة جديد  هصدرت ا همس الصميس مجمو ة من المحللين من زهير هندراوس: رهت دراس -الناصر  
 ي، المرت ت  المزسستين السياسية واألمنية في الدولة الع رية.سرائيلمركز ه حاث األمن القومي اإل

 عد  زم الرئيس المصري محمد مرسي، من ق م  ل"إسرائيم"،ي لستراتيجورهت هن ال دف اال
س ع الموقع  ين ال لدين، وحت  تعمي  الع قات ال نائية الجي ، يكمن في المحافظة  ل  اتفا  ال

 .تم ه ي  ين القاهر  و 
تكمن في تشكيم نظاع  لماني وديمقراتي ول رالي "إسرائيم" وشددت الدراسة  ل  هن مصلحة 

ية، في ش ه جزير  سيناص.   و  سرائيلوفعام في مصر  رمت ا، و شكم صاص، من وج ة النظر اإل
تصعيد إل  الدراسة هن المصلحة المشتركة لل لدين تكمن في  دع الوصوم   ل  ذل ، هوضحت

مواج ة  سكرية  ين إل   سكري  س   التسصين الحاصم في سيناص، هذا التصعيد الذي قد يزدي 
، ومنذ  داية ما ي تل   ليه تم ه ي ومصر،  ل  حد قوم الدراسة، التي ز مت هن حكاع "إسرائيم" 

دان  ر ية، من ا مصر، حافظت  ل  سياسة متزنة، ولع تتدصم ال من قري  وال الر يع العر ي في  ل
 من  عيد في األحداث الجارية والمتسار ة.

هن الفتر  الحالية في مصر هي  م ا ة امتحان ل ي ة وقو  الجي  المصري في إل  ولفتت الدراسة 
، ال ي مكن   ي حاٍم من األحوام، إدار  همور ال  د وت  يت األمن واالستقرار، ذل  هنه  دون الجي 
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هضافت الدراسة،   ور المرحلة االنتقالية حت  إجراص االنتصا ات التي ست قرها الحكومة، التي ما زالت 
في تور التشكيم. وتا عت هنه في هذ  الفتر  الحساسة  الذات، يتحتع  ل  الجي  واألج ز  األمنية 

المسلمين والحفاظ  ل  األمن  اإلصوانودها حركة في مصر العمم  ل  لجع االحتجاجات التي تق
 واالستقرار في ال  د.

فإن األحداث في مصر ل ا الوقع الصاص، إذ حافظت  تم ه ي وهوضحت الدراسة هنه  النس ة ل
 ل    قة مع المصريين منذ اإلتاحة  الرئيس األس  ، حسني م ار ، وحت  هن ا  ملت  تم ه ي 

هنه في   د الرئيس المعزوم، إل  لع قات مع الجي  المصري، مشير ي  ل  تقويت ا، وتحديديا ا
ي، ولكن ا سرائيلمحمد مرسي، امتنعت الحكومة المصرية من إجراص االتصاالت مع الجان  اإل

  المقا م لع تعمم  ل  المس  الع قات القائمة  ين ال لدين.
للدولة الع رية   ن نظاع الحكع  وفي هذا السيا  قالت الدراسة إن هنا  ههمية قصو   النس ة

ي في مصر واف  ضمنييا و ملييا  ل  اتفا  الس ع،  ل  الرأع من هن هذا النظاع ال اإلس م
في ال قاص هو الوجود، و التالي فإنه من أير المست عد  المر ، هضافت الدراسة، "إسرائيم" يعترف  ح  

قات السياسية والعسكرية  ين ال لدين ستصم ي في مصر، لكانت الع اإلس مهنه لو استمر الحكع 
الدر  األسفم، ولكن االنق  ، الذي ن فذ  د ع من الجي ، ص م الش ر الجاري، وضع حديا إل  
 ، وكنتيجة م اشر  لذل  ه عد السيناريو القائم إن الع قات ستترد   ين ال لدين.اإلصوانلنظاع 

لمتوقع جديا هْن تقوع الجما ات السلفية والج ادية ية إنه من اسرائيلمع ذل ، قالت الدراسة اإل
ية في ش ه جزير  سيناص، وذل    دف تحدي النظاع رها  تنفيذ سلسلة من العمليات التي وصفت ا  اإل

الحاكع في القاهر ، إْن كان ذل   ن تري  قتم هشصاص ي م لون النظاع م اشر ، هو  شكم أير 
ي، وهكدت الدراسة  ل  هن سرائيلنفيذ  مليات في العم  اإل  ر ت "إسرائيم"،م اشر   ر استفزاز 

النتيجة الممكنة والواقعية للتصعيد في سيناص ستكون المس السافر  الع قات الصاصة القائمة اليوع 
ية والمصرية، معت ر ي هن هذا األمر هو الت ديد الحقيقي الذي سرائيل ين المزسسة العسكرية اإل

ية سرائيلية اإلستراتيجفي األش ر القري ة القادمة. هما  النس ة للمصلحة االستعيشه الدولة الع رية 
التي تتم م في المحافظة  ل  اتفا  الس ع الموقع  ين ال لدين، وحت  تعمي  الع قات ال نائية  ين 

، وتشكيم نظاع  لماني وديمقراتي ول رالي وفعام في مصر  رمت ا، و شكم تم ه ي القاهر  و 
هْن تقوع  عد  صتوات، من هجم تحقي  "إسرائيم" يناص، فقالت الدراسة إنه يتحتع  ل  صاص، في س

هذا ال دف، وفي مقدمت ا تعمي  التعاون والتفاهع والتنسي  مع الجي  المصري، ومواصلة السماح 
له  العمم في سيناص،  شكم يفو  ما تنص  ليه اتفاقية الس ع، وذل  لكي يتمكن من محار ة 
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قتا  أز . كما حذرت إل  ت الج ادية المنتشر  في سيناص، ومكافحة ت ري  األسلحة التنظيما
الدراسة من هن مصر تمر في هذ  األياع  مرحلة صع ة من ناحية األمن الداصلي، إذ هن ميليشيات 
 سكرية تعمم في منات  مصتلفة من   د النيم، وتوقت هْن تتزايد قو  هذ  المليشيات  شكم ك ير 

ستمر الوضع االقتصادي  التردي والمس  الت قات والشرائح الفقير   مصر، و التالي، حسنيا كلما ا
ية، هضافت الدراسة، لو هن ا قامت  مسا د  مصر في مواصلة الحصوم سرائيلتفعم الحكومة اإل

ية، وهيضا العمم  ل  زياد  المسا دات االقتصادية لمصر من ألمريك ل  المعونات العسكرية ا
الم ادر  لمشاريع اقتصادية، التي يحتاج ا االقتصاد المصري  شكم إل  الغر ية،  اإلضافة الدوم 

لتو ي    قات ا مع األنظمة، التي "إسرائيم" اجة ماسة من ق م حسريع، كما رهت الدراسة هن هنا  
 اإلصوانع نعتن ا  السنية، م م السعودية واألردن ودم الصليج، هذ  الدوم التي هرادت إسقات نظاع حك

في مصر، هذ  الدوم  مقدورها تقديع العون لمصر لت  يت االستقرار الداصلي، كما هوصت الدراسة 
 إحياص المفاوضات مع الفلستينيين، ولو  شكم جزئي، وذل  ليس فقت  تم ه ي صنا  القرار في 

ا للمحور  من هجم المحافظة  ل  استقرار مصر، إنما من هجم تشكيم محور يكون مناهضي
.   و   ل  ذل ، هوصت الدراسة حكومة نتنياهو  العمم  ل  فتح إيرانالراديكالي الذي تقود  

قنوات اتصام مع الش ا  المصري، الذي كان له الدور األ رز في إسقات كم من م ار  ومرسي، 
 ية معسرائيلمع الحفاظ  ل   دع الت  ير  ل  الع قات مع الجي  المصري، ذل  هن الع قات اإل

 الغر  مميز ، و التالي فإن ا قادر   ل  إقنا  المست مرين األجان   فتح مشاريع  مصر. ولفتت هيضاي 
هن حركة حماس هي الصاسر  األك ر من االنق   ضد مرسي، صصوصا إذا هصذنا  عين إل  

ا معقل ا في سورية، و  قات ا مع حز  هللا و  يراناال ت ار هن الحركة فقدت هيضي عد ، ولع تست ا 
الحل ة إل  ية لجوص حماس، حيام ضعف ا في القتا  وفي الساحة الدولية من العود  سرائيلالدراسة اإل

 والتي تنتل  من سيناص. "إسرائيم"،ية ضد رها  ن تري  تنفيذ العمليات التي وصفت ا  اإل
 اإلس عفي مصر يزكد  شكم قاتع  ل  هن  اإلصوانالقوم إن سقوت إل  وصلصت الدراسة 

سياسي لع يكن الفائز الك ير من االرتجا  الذي حصم في المنتقة وما زام، إنما ه  ت سقوت ال
ي، ك ي نظاع حكع، ليس قادريا  ل  التعامم مع التحديات الداصلية اإلس مهن نظاع الحكع  اإلصوان

، والصارجية، و التالي فإن سقوته في مصر سي لقي  ظ له  ل  قوته في األردن، التي ستتضاصم
هْن ت حافظ  ل   تم ه ي لن تتنازم  سر ة، و ل   اإلصوانمع ذل ، صتمت الدراسة قائلةي إن حركة 

 ال دوص في إت   التصريحات حت  يقوم الشار  المصري كلمته في االنتصا ات.
 12/7/2013القدس العربي، لندن، 
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استعداد للتعامـل مـع  علىي سرائيلاإلللدبابير والجيش  تقرير: سيناء أصبحت مثل غزة عشاا . 4
 أي تهديد مفاجئ

 ل  الصمت المت   في ما يتعل   تم ه ي زهير هندراوس: حافظ صنا  القرار في  -الناصر  
في ش ه جزير  سيناص، والتي هسفرت  ن مقتم هر عة نشتاص من تنظيع القا د ،  العملية التي ن فذت 

هن إل  ولكن اإل  ع الع ري ه رز القضية، ولكنه مع ذل ، لع ي وحي ال من قري  وال من  عيد 
 ي هو الذي قاع  تنفيذ العملية ص اح الجمعة الماضي.سرائيلس ح الجو اإل

فيشمان، هنه ليس من  هليكس، "يديعوت هحرونوت"فة وره  محلم الشزون العسكرية في صحي
يين  ل  حد تع ير  ص  في مصلحة رها األهمية  مكان من نفذ العملية، الم ع هن قتم اإل

 يين  ل  حد سواص، كما قام في تحليم نشر  همس األحد.سرائيلالمصريين واإل
د إن األوضا  األمنية في  ددها الصادر همس األح "جيروزاليع  وست"ذل ، قالت صحيفة إل  

المتردية في سيناص والنشات المتزايد للجما ات المسلحة  داصل ا ت شكم الت ديد األك ر  ل  األمن 
ي و دع قدرت ا  ل  اإل  ن رسميا  ن تحمم قيام ا سرائيلي، في ظم التكتع اإلسرائيلالقومي اإل

إل  ية، التي تجاهل ا اإل  ع الع ري،  تنفيذ أارات  ل  األراضي المصرية. وتشير التقارير اإل  م
ية  دون تيار هأارت و شكم م اشر  ل  جما ة ج ادية هتلقت  ل  نفس ا إسرائيلهن تائر  

)هنصار  يت المقدس( كانت تحاوم إت   صواريخ  ل  مدينة إي ت، في حين هن الجي  
ي قد التزع سرائيل  اإلالمصري و ل  لسان المتحدث  اسمه قد نف  تل  األن اص، إال هن الجان

ية قامت يوع سرائيلالصمت وال دوص حيام ذل ، جدير  الذكر في هذا السيا  هن السلتات اإل
ية، ولكن ا إرها الصميس الماضي، هْي ق م يوع من العملية  إأ   مدينة إي ت تحس ا لوقو   ملية 

  المقا م لع ت علن من هي الج ة التي تنوي القياع  العملية.
ية، التي ا تمدت  ل  مصادر همنية وصفت ا   ن ا رفيعة سرائيل  ما ورد في الصحيفة اإلو حس

لألنشتة  "للد ا ير اي  ش"ير  سيناص هص حت م م قتا  أز  ، فإن ش ه جز تم ه ي المستو  في 
ية  ل  حد وصف ا، إال هن سيناص تصتلف  ع  الشيص  ن القتا  وذل  كون ا محافظة رها اإل

التعامم  "الدولة الع رية"ة وهراضي ذات سياد  مصرية، األمر الذي يصع   ل  صحراوية شاسع
تتعامم  حذر شديد مع الجان  المصري  س   اتفاقية الس ع الموقعة  ين "إسرائيم" مع ا، كما هن 

 الجان ين،  ل  حد قوم المصادر  ين ا.
ا  م للتعامم مع هي ت ديد ي  ل  استعداد كامسرائيلهن الجي  اإلإل  وهشارت الصحيفة هيضي

مفاجئ وتحديد   سر ة، مشدد ي  ل  هن التعامم معه سيكون  كم دقة وقو ، وتشمم تل  
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االستعدادات المنتقة الواقعة  ين مع ر كرع ه و سالع وحت  مدينة إي ت  ل  توم الحدود مع 
ي قاع  تج يز سرائيل، هن الجي  اإلتم ه ي مصر.   و   ل  ذل ، هوضحت المصادر األمنية في 

السيا  الحدودي   ج ز  استشعار الكتروني متتور  مرت تة  غرف التحكع، كما  مم  ل  تحسين 
قدرات االستص ارات الميدانية في المنتقة وكذل  نص  الق ة الحديدية  القر  من مدينة إي ت. في 

من ق م الجما ات ية سرائيلحين هن قياد  المنتقة الجنو ية تقدر هن ال جوع  ل  المنات  اإل
 المسلحة ال تزام مس لة وقت فقت.

من ناحية همنية، والت ديدات تتعاظع،  اي وضع مع ش ه جزير  سيناص  ات معقدورهت المصادر هن ال
مع إمكانية شن هجمات وتنفيذ  مليات صتف  ل  هنوا  ا. هما مرا تة الوحدات العسكرية هنا ، 

مرا تة حقيقية من كم النواحي: إل  اع، فتحولت والتي كانت تعد في الماضي مرا تة استجم
 الوسائم القتالية والموازنات والقو  ال شرية.

من قتا  أز   اي في هذ  المنتقة يتحر  قادم رها وتا عت المصادر قائلةي إن قسميا من اإل
ش ه الجزير  إل  )فلستيني(، وقسع ،صر من سيناص نفس ا )ال دو(، وفي ا ونة األصير ، وصلت 

يين، من صريجي الحر  في العرا  وهفغانستان، اإلس م داد ممن هسمت ع المصادر  ال جئين ه 
 ويمتلكون ص ر  قتالية أنية.

وحذرت المصادر من ت قي هذ  العناصر والوسائم القتالية أير المحدود  الموجود  في سيناص، 
 ل  هن الج د األساسي  األمر الذي يعني هن الحدود لن ت ق  هادئة. مع ذل ، شددت المصادر

من سيناص،  م في التر  واألسالي  التي تمنع  رها ال يتعل  فقت  منع اإل اي يإسرائيلالم ذوم 
، وفي الوقت نفسه  دع اإلضرار  الس ع مع مصر. من هنا، هوضحت المصادر األمنية رها اإل
ارية والتشوي   ل  األ مام ية   ن الدور األساسي ي ق  ل ستص ارات والمعلومات االستص سرائيلاإل

العدائية، كما هن التعاون مع مصر هاع جداي، هذا إن هرادت ذل ، مع الك ير من األمم والحظ. هما 
ي الذي تحق  في ه قا  سرائيلية  اإلنجاز اإلسرائيلفي ما يتعل   قتا  أز ، فنوهت المصادر اإل

اع الماضي، وتحديديا االتفا  الم رع مع  ملية ) امود السحا ( في تشرين ال اني )نوفم ر( من الع
القتا . ورهت هن االتفا  كان ناجعيا، وهك ر  ك ير إل  مصر والواليات المتحد  لمنع ت ري  الس ح 

ي سرائيلإذ إن المصريين يريدون  الفعم منع تحوم النزا  اإل "إسرائيم"،مما جر  تقدير  في 
 ية مصرية.إسرائيلمواج ة إل  الفلستيني 

س  المصادر، فإن الحوافز المصرية فاج ت حركة )حماس(، و عدما انفصلت  شكم تاع  ن و ح
،  ادت إلي ا هصيرا، وها هي تتل  المسا د  من ت ران، سواص  المام هو الس ح. لكن، مت  إيران
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تندلع المواج ة مع أز ؟ كان هذا السزام الذي تحد ت  نه المصادر قائلةي إن ذل  لن يقع في 
المنظور،  م في ه قا  إن اص حماس ممص مصازن ا من الوسائم القتالية، التي جر  إفراأ ا المد  

 في  ملية  امود السحا ،  ل  حد قول ا.

 12/8/2013القدس العربي، لندن، 
 

 صحف صهيونية: ما دللة عمل الشاباك في سيناء؟. 5
صللللاص: ه لنللللت صللللحف صلللل يونية صلللل اح ال   للللاص هن ج للللاز األمللللن العللللاع الصلللل يوني -المجللللد

ح لات هيلة  مليلات تصلر  ملن  "الشا ا " شلكم فرقلة صاصلة م مت لا األساسلية جملع المعلوملات لمنلع وا 
 ش ه جزير  سيناص، هو محاوالت إت   صواريخ من ا  اتجا  "دولة الكيان".

 للا راي، ألن منتقللة سلليناص تنللدر  فللي اإلتللار الجغرافللي  عللد همللراي  سلليتاي هوإال هن هللذا اال لل ن ال ي
 لعمم ج از المصا رات الصارجية "الموساد"، وهو ما يترح تسازالت  د  حوم هذ  القضية.

جما للة ج اديللة تنشللت فللي سلليناص، وتللرت ت  15وقالللت صللحيفة هللآرتس هن "الشللا ا  رصللد وجللود 
ية رصللدت وجللود هر للع مجمو للات سللرائيلهن هج للز  األمللن اإلإللل    منظمللات الج للاد العالميللة"، مشللير 

تنشللللت هك للللر مللللن أيرهللللا فللللي مجللللام تنظلللليع  مليللللات ضللللد القللللوات الصلللل يونية  للللل  امتللللداد الحللللدود 
 المصرية.-الص يونية

موازيللة لتللل  التللي  للذلت ا وت للذل ا فللي  اي هج للز  األمللن الصلل يونية ت للذم ج للودوكشللفت الصللحيفة هن 
لا، الضفة الغر ية، وتق وع  جمع معلومات  ما يحدث في سليناص،   لر اسلتصداع مناتيلد التصلوير هيضي

 ومن ص م الكاميرات المنصو ة  ل  امتداد الحدود مع سيناص.
 خالف جغرافي

والمراقلللل  لحركللللة التجسللللس الصلللل يونية فللللي الللللداصم الفلسللللتيني والصللللار  الللللدولي يجللللد هن العللللدو 
تجسسللللية واسللللتص ارية متشللللا  ة وي قلللل  الصلللل ف فللللي الصلللل يوني وهج زتلللله المصتلفللللة تعتمللللد هسللللالي  

الجغرافية والج از الذي يقوع  الم مات االستص ارية، وكملا هلو معلروف فلإن ج لاز األملن الصل يوني 
المعروف  لل"الشا ا " هو ج از يعمم في الداصم الفلستيني ومن م امه الرئيسية متا علة الفلسلتينيين 

 والمقاومة.
از المصلا رات الصلارجي اللذي يعملم فلي هنحلاص مصتلفلة ملن العلالع حيلث هما ج از الموساد ف و ج 

يركز الموسلاد فلي  ملياتله االسلتص ارية  لل  اللدوم العر يلة المحيتلة  الكيلان كل نلان ومصلر واألردن 
 و ع  الدوم العر ية وأيرها وكذل  األجن ية. سوريةو 
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 تفصيل أكثر
وسللاد" )مع للد االسللتص ارات والم مللات الصاصللة(، الموسللاد هللو: وكالللة االسللتص ارات الصلل يونية "الم

 ولفظه  الع رية )هاموساد لموديعين هولتافكديع ميوحادي(.
، ليقللللللوع  جمللللللع المعلومللللللات، والدراسللللللات 1949ديسللللللم ر مللللللن  للللللاع  13" فللللللي الموسللللللاد"ت سللللللس 

 ويعملللم "الموسلللاد"  صلللفته مزسسلللة "إسلللرائيم".االسلللتص اراتية، و تنفيلللذ العمليلللات السلللرية صلللار  حلللدود 
رسمية  توجي ات من قلاد  دوللة الكيلان، وفقيلا للمقتضليات االسلتص اراتية والعمليلة المتغيلر ، ملع مرا لا  
الكتمللان والسللرية فللي هداص  مللله. وتقللع  للل   للات  "الموسللاد" العديللد مللن الم للاع التللي تنللدر  ضللمن 

التقنيللللات مجللللاالت متنو للللة، كالع قللللات السللللرية مللللع هتللللراف هصللللر ، وقضللللايا األسللللر  والمفقللللودين، و 
 واأل حاث، و مليات االأتيام.

وتورت "الموساد" في  مليات ك يلر  ضلد اللدوم العر يلة واألجن يلة، من لا:  مليلات اأتيلام لعناصلر 
معاديللة ل للا، واأتيللام العديللد مللن قيللادات منظمللة التحريللر الفلسللتينية فللي الصللار ، وال "إسللرائيم" تعللدُّها 

  قات د لوماسلية "إسرائيم" لضد الدوم الصديقة والتي ل يزام يقوع حت  ا ن  عمليات التجسس حت 
 مع ا.

ج از "الشا ا " هو: هو ج از األمن اللداصلي فلي دوللة الكيلان، يصضلع م اشلر  للرئيس الحكوملة، 
السلمه الع لري )شليروت  يتحلون ك للي( اللذي يعنلي  اي انيا " الشين  يت" )   (؛ اصتصلار ويد   هحي

 ج از األمن العاع.
شلللللا ا " مللللن هصلللللغر األج للللز  االسلللللتص ارية، ويتكللللون ملللللن  ضللللعة ،الف ملللللن العناصلللللر، يعللللّد "ال

ويتصصص في محار ة حركات المقاومة الفلستينية والسعي إلح ات  مليات ا ضد دولة الكيان، وملن 
ا، جمع معلومات حوم األشصاص المرشحين لمناص  ووظائف حساسة.  م ماته هيضي

ر األج لز  االسلتص ارية فلي دوللة االحلت م؛ إال هنله يعت لر و ل  الرأع من هن "الشا ا "، هو هصلغ
هك ر األج لز  األمنيلة حضلوراي وتل  يراي  لل   مليلة صلنع القلرار السياسلي والعسلكري، وال يمكلن مقارنلة 

 ت  ير  التاأي  ت  ير هي ج از همني ،صر في دولة الكيان.
ت  مليلللللات المقاوملللللة، وجملللللع تلللللول  "الشلللللا ا " منلللللذ انلللللدال  االنتفاضلللللة الفلسلللللتينية م ملللللة إح لللللا

المعلومللات االسللتص ارية التللي تللع توظيف للا فللي شللن  مليللات التصللفية واال تقللام  حلل  قللاد  ونشللتاص 
 حركة المقاومة.
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: هلللم  اتلللت دوللللة الكيلللان تعت لللر سللليناص جلللزصي ملللن هراضلللي ا إذا السلللزام األ لللرز فلللي الوقلللت الحلللالي
 لي "الشا ا "؟؟المز ومة، ولذل  يعمم في ا ج از األمن العاع الداص

 20/8/2013مني، المجد األ
 

 ية: مرسي خطط إللغاء كامب ديفيدإسرائيلدراسة . 6
ية حدي ة الرئيس المصري المعزوم محمد مرسي إسرائيلصالح النعامي: ات مت دراسة -أز  

 "إسرائيم". ين مصر و ديفيدكام    التصتيت إللغاص اتفاقية
المسلمين ات عوا تكتيكات تعد األرضية التصاذ قرار  اإلصوانوهضافت هن مرسي وقاد  حركة 

  عدع احتراع  نود االتفاقية."إسرائيم"   ر ات اع  ديفيدالتصلص من كام  
 م ت كيد  ية مرسي قامت  ل  مرا ا  موقف المجتمع الدولي من صاستراتيجوتذكر الدراسة هن 

 ل  احتراع االتفاقات الدولية التي وقعت ا مصر من ج ة، ومن ج ة هصر  السماح لمستشاريه 
  تقديع كم المسوأات التي ت رر التنصم من هذ  االتفاقية.

المسلمون وتحدي الس ع  اإلصوانوتحمم الدراسة التي ه دها ال روفيسور ليعاد  ورات  عنوان "
سرائيم ين مصر و  ية التا ع لجامعة ستراتيجصدرت  ن مركز  يغين السادات للدراسات اال "، وقدا 

  ار إي ن  عد  زم الرئيس المصري.
 انطالق أيديولوجي

من  داص هيديولوجي وديني، "إسرائيم" شددت الدراسة  ل  هن مرسي انتل  في مواقفه من 
"ترف "إسرائيم" هن  هنه حرص  عناد  ل  ترسيخ انت ا  في و ي المصريين الجمعيإل  مشير  
  دو". 

ونوهت  التحوم الذي تره  ل  موقف مصر تحت حكع مرسي من المقاومة الفلستينية، مشير  
ي كان ه رز م مح السياسة الصارجية لمصر سرائيلهن د ع النضام الفلستيني ضد االحت م اإلإل  

 في   د .
م في د ع المقاومة الفلستينية في وهكدت الدراسة  ل  الدور الك ير الذي لع ه الرئيس المعزو 

، وتسصير مكانة 2012 ل  قتا  أز  في نوفم ر "إسرائيم" حملة " مود السحا " التي شنت ا 
 مصر في التوصم التفا  ت دئة يعزز من موقف المقاومة الفلستينية.

من  ،"إسرائيم"المسلمين محمد  ديع  التحري   ل   اإلصوانية مرشد سرائيلوات مت الدراسة اإل
ص م د وته لتحرير فلستين واألماكن المقدسة   ر الج اد والتضحية، وليس   ر التوجه لألمع 

 المتحد  والمفاوضات.
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"ال تف مان إال "إسرائيم" وقالت إن  ديع لع  دوراي مركزياي في تكريس االنت ا    ن الص يونية و
وتوظيف كم الوسائم  "إسرائيم"، ة لغة القو " في مسع  منه لت رير ت ني صيار "الج اد" في مواج

 لضمان هزيمت ا.
تحرير هراضي فلستين، إل  لع يكتف في رسائله األس و ية  الد و   اإلصوانوتا عت هن مرشد 

 م الحث  ل  تحرير كم األراضي العر ية،  ما في ا جنو  ل نان وهض ة الجوالن،  ا ت ارها 
 هجيام"."هراضي إس مية روت ا دماص المسلمين  ل  مد  

التي   ر  ن ا  شكم أير م اشر "إسرائيم" ية هن مواقف مرسي من سرائيلواستنتجت الدراسة اإل
 انتلقت من القا د  األيديولوجية التي   ر  ن ا  ديع  شكم م اشر و لني.

من اإلرث "إسرائيم" لو استمر النتلقت سياسة مصر تجا   اإلصوانوا ت رت هن حكع 
  نه  ديع. األيديولوجي الذي   ر 

هن الجما ة رهت في الر يع العر ي هرضية هفضم للشرو  في مشرو  تحرير فلستين، إل  ولفتت 
 ل  ا ت ار هن تحرر الشعو  من الصوف من األنظمة االست دادية يم م متتل اي هساسياي لصو  هذا 

 المشرو .
 دعم حماس
حرصوا  اإلصوانقالت الدراسة إن  ية )حماس(اإلس مالع قة مع حركة المقاومة إل  و االنتقام 

إل   اإلصوان ل  ت ييد الحركة "هيديولوجياي ومعنوياي"، مضيفة هنه لو استمر مرسي في الحكع النتقم 
 د ع الحركة  شكم  ملي.

المسلمين  ل  تعزيز نفوذهع في الدولة  عد فوز  اإلصوانية هن حرص سرائيلوز مت الدراسة اإل
 مستق  ي."إسرائيم" رت ع  ل  النضام ضد مرسي ي تي من هجم تحسين قد
تقديع مسا دات  سكرية إل  لمصر النتقلوا  شكم  اجم  اإلصوانواد ت هنه لو تواصم حكع 

جان  تدصم إل  م اشر  لحركة حماس  ز ع هن هذ  الصتو  جاصت لدوا ي الدفا   ن النفس، 
 "إسرائيم".مصري  سكري أير م اشر للضغت  ل  

 اإلصواني العالع ل ستنفار من هجم  دع السماح  عود  إسرائيلكات   من ج ة هصر  د ا
 المسلمين للحكع في مصر.
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المسلمون من مواقع النفوذ"  اإلصواني  عنوان "فلي عد األص ار وفي مقام نشر في موقع "ول " 
المسلمين  ن الحكع مستق  ي يتتل  تقديع د ع  اإلصوانا ت ر دان مرأليت هن ضمان إ عاد 

 اقتصادي أير محدود ل قتصاد المصري.

 23/8/2013الجزيرة.نت، 
 

 " للعالم: ل تنددوا بالسيسيإسرائيل". 7
ل  صالح النعامي: تتو  تواصلم العملم ملن هجلم "إسرائيم" المزيد من المزشرات التي تدلم  ل  هن ا 

دولية ل نق   الذي قاد  وزير الدفا  المصري الفري    لد الفتلاح السيسلي واللذي هد  تكريس مكانة 
  زم الرئيس محمد مرسي.إل  

حللذرت الواليللات المتحللد  ودوال "إسللرائيم" فقللد كشللف معللل  الشللزون االسللتص ارية يوسللي ميلمللان هن 
المسللمين،  اإلصلوانجما ة هورو ية من هي تنديد  عمليات القمع التي تقوع   ا سلتات االنق   ضد 
  ل  ا ت ار هن م م هذ  الصتو  يمكن هن تعزز معنويات تل  الجما ة.

ية لفتلللت نظلللر سلللرائيلي، قلللام ميلملللان إن الحكوملللة اإلاألص لللار وفلللي مقلللام نشلللر   لللل  موقلللع  وسلللت 
 إضلفاصإل  هن هي تنديد أر ي  إجراصات العسكر القمعية يمكن هن تزدي فقت إل  الحكومات الغر ية 

 المسلمين، وتضعف موقف قياد  العسكر. اإلصوانمزيد من التترف  ل  مواقف جما ة 
توظللف   قات للا الدوليللة ومصللادر ت  يرهللا المصتلفللة للحيلولللة دون قيللاع "إسللرائيم" وهكللد ميلمللان هن 

 التنديللد  اسللتصداع الجللي  المصللري القللو  المفرتللة ضللد جما للة  -وتحديللدا الواليللات المتحللد -الغللر  
 المسلمين. اناإلصو 

نجحللت حتلل  ا ن فللي منللع الغللر  مللن ا ت للار مللا قللاع  لله السيسللي ضللد "إسللرائيم" هن إللل  وهشللار 
 المسلمين  ل "المذ حة". اإلصوانمتظاهري 
 إسرائيلخشية 

الرسمية تصش  هن يلزدي سلقوت حكلع العسلكر هو "إسرائيم" وهوضح معل  الشزون االستص ارية هن 
هن هلذ  االتفاقيلة إلل  المس  اتفاقية الس ع ملع مصلر، مشليرا   إلحت  نشو  حر  ههلية في مصر 

  ل  مد   قود من الزمن. هدوصي "إسرائيم" منحت 
، هو املاي  لارا  ألمريكلية توجيله االت املات لللرئيس اسلرائيلوفي سليا  مصتللف، واصللت النص لة اإل

 تجذر حالة  دع االستقرار.إل  معت ر  هن سياساته في المنتقة هدت 
لمسزوليته  ن إسقات نظاع حسني م ار ، وهلي الصتلو  التلي شلكلت  هو اماي إسرائيلمفكر  وهاجع

 نقتة تحوم نحو حالة  دع االستقرار. -ما سما  -
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صللحيح هن " اليللوع""إسللرائيم وهضللاف إيللزي لي للم فللي مقللام نشللر  للل  النسللصة اإلنجليزيللة لصللحيفة 
ملللن ناحيلللة نظرتللله للغلللر ، وكلللان  تللله معتلللدالي إال هنللله كلللان فلللي الوقلللت ذا  غيضلللاي  م لللار  كلللان دكتلللاتوراي 

 ي".اإلس م رها لإل شرساي  صاضعا للواليات المتحد ،   و   ل  هنه كان مقات ي 
لحضلور  اإلصلوانهقلدع  لل  صتل  ك يلر  نلدما سلمح  لد و  مم للين  لن جما لة  هو املاوا ت ر هن 

مقاتعلللة إلللل  ي حينللله ، وهلللو ملللا اضلللتر م لللار  فللل2009الصتلللا  اللللذي هلقلللا   جامعلللة القلللاهر   لللاع 
 الصتا .

 ية"رهاب"الجماعة اإل 
 اإلصلوانواصم ارتكا  األصتاص  موافقته  لل  إجلراص حلوار ملع جما لة  هو اماهن إل  وهشار لي م 

 ية".رها المسلمين، التي وصف ا  ل "الجما ة اإل
سلكري، مشليرا في تعاتي ع مع االنق   الع هو اماالذين "اصتلفوا"  ن "إسرائيم" وهشاد  موقف قاد  

المسللمين التلي كانلت متحالفلة ملع حركلة  اإلصلوانارتاحت للتصلص ملن حكلع حركلة "إسرائيم" هن إل  
 يم م  حد ذاته "سيناريو كار يا". اإلصوانحماس. وا ت ر لي م هن السماح  نجاح حكع 

لسيسلي ي  لن دورن يمينلي إن الغلر  يتوجل   ليله ت ييلد انقل   اسلرائيلمن ناحيته قام الكاتل  اإل
 المتترف". اإلس عمن دون تردد ألنه "يكافح سرتان 

وفللي مقللام نشللر   للل  موقللع صللحيفة معللاريف، هضللاف يمينللي "هحيانللا ال يكللون مفللر مللن االصتيللار 
 للين شللر ك يللر وشللر هك للر، النظللاع المزقللت فللي مصللر شللر ك يللر، ولكنلله ال للديم الوحيللد للشللر األك للر" 

 المتترف في الدولة العر ية األهع". اإلس عصليد سيتر  محذرا من هن فشم انق   السيسي يعني "ت
جانلل  العلمللانيين فلي مصللر، قللائ  "لقلد كانللت للعللالع إلل  ود لا يمينللي الغلر  للوقللوف دون تحفللظ 

جانل  المعسلكر العلملاني، لليس ألنله االفضلم،  لم ألنله إلل  الحر فرصة للوقوف  شلكم ال لل س فيله 
 هفضم ما هو موجود".

 1/9/2013وحة، الجزيرة نت، الد
 

 "إسرائيلتقرير: أسرار جديدة في صفقة الغاز المصري لـ". 8
العاع واإل  ع  يلتشغم الره"إسرائيم" لل المصريمحمد حامد:  ادت قضية صفقة توريد الغاز 

هن كشفت صحيفة جلو س االقتصادية هسرارا جديد  تتعل   الصفقة، وت  ت من جديد  عد  يسرائيلاإل
في ا، ومن  ين ع هريئيم شارون "إسرائيم"  فيتورت  دد من ك ار الشصصيات السياسية واالقتصادية 

 يشافيت، ورئيس شركة الك ر اص السا   إيل ش تايورئيس الموساد األس    إليعازرو نيامين  ن 
 النداو.
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  سعار "إسرائيم" لل الت يعيهو الوحيد المتضرر من صفقة  يع الغاز  يلجان  المصر لع يكن ا
ية سرائيل ين شركة الك ر اص اإل 2005 اع  فيوقعت  التي، فاالتفاقية إنتاجهمتدنية هقم من تكلفة 

 ييوس يسرائيلهسس ا حسين سالع وشريكه اإل التي EMGوشركة أاز شر  المتوست المصرية 
 هيضا كما تز ع صحيفة جلو س. يسرائيلن فيما  عد هن ا كانت صفقة صاسر  للجان  اإلمان، ت يلمي

مليار شيكم، كما ارتفعت  15 ل المصريالمالية جراص توقف تصدير الغاز "إسرائيم" قدرت صسائر 
شراص وقود  سعر ه ل  من إل  ية سرائيلهسعار فاتور  الك ر اص  عد هن اضترت شركة الك ر اص اإل

ية تصف تل  الصسائر   ن ا  م ا ة حر  يوع الغفران سرائيل، مما جعم الصحيفة اإليالمصر  الغاز
 .يسرائيللقتا  التاقة اإل

ل  و  من جراص إلغاص الصفقة فإن الك ير من "إسرائيم" للحقت   التيجان  األضرار االقتصادية ا 
ن من هزمات صحية صتير  يين صصوصا الذين يقيمون  القر  من محتات الك ر اص سيعانو سرائيلاإل

 .يناتجة  ن تعرض ع للملو ات المن ع ة من جراص استصداع المازوت والسوالر  دال من الغاز المصر 
ية ق م سرائيلهجرت ا الشرتة اإل التيهذا اإلتار نشرت صحيفة جلو س محاضر التحقيقات  يوف
هذ   ينداو فيما يتعل   دور  فال إيليية سرائيلسنوات مع الرئيس السا   لشركة الك ر اص اإل  ماني

 الصفقة.
لصفقة الغاز، ضغت  كم قوته  الرئيسييوصف   نه العرا   يوهوضحت التحقيقات هن النداو الذ

من هجم التصدي   ل  االتفاقية رأع تحفظ  دد من ه ضاص مجلس إدار  شركة الك ر اص  لي ا، 
تيجة ضغوت من رئيس الحكومة هريئيم الن اية تع التصدي   ل  االتفاقية   أل ية ضئيلة ن يوف

 يشارون، و عد هن هصف  النداو  ن ه ضاص مجلس اإلدار    قاته  رجم األ مام والملياردير يوس
 شركة أاز المتوست. فيية وشري  حسين سالع سرائيلمان رئيس شركة ميرحاف اإللمي

شافيت رئيس ج از  يوتقوم الصحيفة إن النداو كشف ص م التحقيقات معه  ن   قته  ش تا
مان نائ ا لشركة ميرحاف  س     قاته الو يقة  ك ار لمي ي، وقد  ينه يوس1996الموساد حت   اع 

القياد  المصرية و ل  رهس ع  مر سليمان رئيس المصا رات السا  . وتشير  فيالشصصيات 
مصر لصالح  مان كان يصش  من هن يعمم شافيت  ل  إلغاص صفقة الغاز معلهن ميإل  الصحيفة 

مان منح لكشف النقا   تري  الصدفة  ن هن مي يالعاع الماض يية هصر . وفإسرائيلشركة منافسة 
 إن اص الصفقة. فيمليون دوالر لج ود   11.5شافيت م لغ 

ية مازالت تتعاون حت  ا ن مع شركة سرائيلية هن شركة الك ر اص اإلسرائيلوكشفت الصحيفة اإل
إجراص ضدها، وهوضحت الصحيفة هن  هي، وتتحاش  اتصاذ EMGية أاز شر  المتوست المصر 
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و  قضائية متلقا ضد الشركة المملوكة لحسين سالع  ل  الرأع من  ية لع ترفع دسرائيلالشركة اإل
لع توف  تع دات ا منذ توقيع العقد وذل  ألس ا   EMGهن شركة إل  هن تقاريرها المالية تشير 

 مصتلفة.
ية تمل  ضمانات مالية من شركة حسين سالع سرائيلهن الشركة اإلإل  وهشارت صحيفة جلو س 

لكن الشركة  ،مليون دوالر كانت قد هود ت ا كضمان اللتزام ا  تنفيذ صفقة الغاز 18تقدر  ل
 ية تفضم  دع مصادر  هذا الم لغ.سرائيلاإل

هود ت ا شركة  التي ية إن ا امتنعت  ن مصادر  الضمانات الماليةسرائيلوتقوم شركة الك ر اص اإل
 يد و  التحكيع الدولية ف فيحسين سالع  ناص  ل  نصيحة المحامين الدوليين الذين يم لون ا 

 اريس ضد ال يئة العامة لل تروم المصرية، والشركة القا ضة للغازات الت يعية، وتتال  في ا 
 .يزمة الغاز المصر لحقت   ا نتيجة ه التيمليار دوالر نتيجة األضرار  4.3 تعويضات  م لغ 

 يالقرار ف يإلدار صانع يشلوم يسرائيلاإل يالصفقة ات ع الصحف يف يوحوم الجان  السياس
وف  مقدمت ع هريئيم شارون رئيس الحكومة إ ان توقيع االتفاقية   ن ع تجاهلوا المصاتر "إسرائيم" 
 حامت حوم هذ  الصفقة. التيالك ير  

األ د ولن إل  الحكع  يم ار   ل  هنه  ا  فإل  وم إلدار، تنظر ية، كما يقسرائيلكانت القياد  اإل
 ي، ولع تكن تتوقع هن تقوع  ور  فالعر يالعالع  فييفقد السلتة، وتعت ر هن مصر واحة االستقرار 

 مصر توقف توريد الغاز.
 يحكومة شارون، والذ فيكان وزيرا لل نية التحتية  يالذ إليعازروهضاف إلدار إن  نيامين  ن 

سع  من وراص الستار من هجم  يتمتع  ع قات و يقة مع الرئيس المصلو  حسن  م ار  هو الذ
كان يعار   شد  توقيع اتفاقية الستيراد  يالتوقيع  ل  االتفاقية، وحصم  ل  د ع شارون الذ

تمل  امتياز الغاز ق الة سواحم أز   االشترا  مع السلتة  التيالغاز مع شركة  ريتي  جاز 
 الفلستينيين. فيلستينية، ألنه ال ي   الف

 يتوقيع االتفاقية مع مصر، وكان يوسإل  وقد استغم المحيتون  شارون هذ  المعارضة لدفعه 
 هذا االتجا . فيمان هو من هقنع شارون  س ولة، وقدع له الد ع للسير لمي

قد كان الوحيد الذي ف 2004و 2003  اميالفتر   ين  فيهما يوس   ريتسك  وزير ال نية التحتية 
 ار  توقيع اتفاقية واحد  الستيراد الغاز من مصر، وكان ير   قد اتفاقيتين هحدهما مع الحكومة 

 .يرهينة للغاز المصر "إسرائيم" المصرية واألصر  مع شركة  ريتي  جاز اإلنجليزية حت  ال تص ح 
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اليوع الذي يسقت فيه  يفهنه  يل كان واضحاي  يمقا لة مع موقع المونيتور قام  ريتسك يوف
 ل  توقعات رجام  . ولع هزسس استنتاجاتيم ار ، وال ي ع من يصلفه، سيتوقف تدف  الغاز المصر 

نما  ل  ما قاله مسزولية هو  ل    قات الشصصية مع ك ار السرائيلالمصا رات اإل ين المصريين، وا 
 المصريون  وضوح.
لقاص جمع  ين ما إن  فيف مي قام له صراحة سامح  المصريهن وزير ال تروم  يوهوضح  ريتسك

 ية ل يع الغاز.سرائيلملزع مع الحكومة اإل يالحكومة المصرية لن ترت ت  اتفا  دول
حالة اإلص م  فيإن المصريين لع يكونوا مستعدين لتقديع هية ضمانات رسمية  يوهضاف  ريتسك

 يية إن األمور معقد  مع مصر حت  فالمزسسة األمن فيك ير  مسزوم ي االتفاقية، وذات مر  قام ل
 وجود معاهد  الس ع، ولذل  ال توجد فرصة لكي يوقعوا معنا  ل  اتفاقية رسمية هصر .

لتوريد الغاز  إليعازرتوصم ل ا  ن  التيالسا   فإن اتفاقية التفاهع  يسرائيلووفقا للوزير اإل
تر  شقة  دون  قد موقع ملزع  ل  حد ال توجد ل ا هية ، ار قانونية، ك ن تش"إسرائيم" لل المصري
 قوله.

تعر  لمزامر  من رئيس شركة الك ر اص  ي ريتسك يإلدار إن الوزير يوس يشلوم يويقوم الصحف
لع   التيمان إلزاحته من منص ه نتيجة لمعارضته للصفقة لمي يية ورجم األ مام يوسسرائيلاإل

   مغانع من ورائ ا.في ا المام والع قات الصاصة دورا ك يرا للحصوم  ل
رئيس  يية  ل   قد توريد الغاز  عد  هسا يع ه لغ  ريتسكسرائيلف عد تصدي  شركة الك ر اص اإل

منص  رئيس الشركة. ولكن لع تمر  فيالنداو  إليلي عدع التجديد  يالحكومة شارون  قرار  الن ائ
تسجي   يسرائيلزيون اإلالتليف فيحت  هذا ت القنا  األول   يسا ة  ل  قرار  ريتسك 24سو  

 يز امة حز  شينو  في ن  زمه اأتيام منافسه  يحصلت  ليه من محق  صاص يعلن فيه  ريتسك
 سياسيا.
من منص ه، وه لن ا تزاله الحيا  السياسية، و ين  يقا  إذا ة هذا التسجيم هقيم  ريتسك وف  ه  

مان هو الذي است جر المحق  لمي ي دال منه. وقد اتضح فيما  عد هن يوس إليعازر نيامين  ن 
 الصاص.

 15/9/2013الشروق، مصر، 
 

 ية تدعو الغرب إلنقاذ انقالب مصر من السقوطإسرائيلدراسة . 9
  في تقديع د ع اقتصادي اإلسرا إل  ية حدي ة الغر  إسرائيلصالح النعامي: د ت دراسة  -أز  

 يين  ن الحكع.اإلس م اجم لحكومة االنق   في مصر، لضمان نجاحه ولتكريس إ عاد 
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لدراسات المجتمع والدولة"، الذي يرهسه دوري  يروشاليعوحذرت الدراسة الصادر   ن "مركز 
ن مواصلة تدهور ي  نيامين نتنياهو من هسرائيلأولد، المستشار السياسي السا   لرئيس الوزراص اإل

 ان يار حكومة االنق  .إل  األوضا  االقتصادية من ش نه هن يزدي 
هن تدهور إل  ونوهت الدراسة التي نشرت اليوع األر عاص  ل  الموقع اإللكتروني للمركز، 

إلغاص الد ع الحكومي لعدد من السلع األساسية، إل  األوضا  االقتصادية قد يدفع حكومة االنق   
  ار هن المزسسات المصرفية تشترت تقديع الد ع لمصر  تت يق ا صتت تقشف. ل  ا ت

وهوضحت الدراسة هن اإلقداع  ل  إلغاص الد ع الحكومي للسلع قد يسفر  ن رد  فعم جماهيرية 
 ارمة تعمم  ل  تآكم شر ية االنق  . واست عدت الدراسة التي ه دها تسفي مزام، السفير 

ر هن تتمكن كم من السعودية واإلمارات والكويت، من مواصلة تقديع ي األس   في مصسرائيلاإل
يين سيكون اإلس مالد ع المالي ال زع لمنع ان يار االقتصاد المصري. وا ت رت الدراسة هن نجاح 

 مس لة وقت في حام لع يتع وقف مظاهر التدهور في األوضا  االقتصادية.
 إشادة بفصل الدين عن الدولة

ة ك يراي  مسود  الدستور التي صاأت ا القو  المزيد  ل نق  ، سيما الفقر  التي وهشادت الدراس
 تنص  ل  السعي نحو فصم الدين  ن الدولة.

فصم الدين  ن الدولة يعد تتوراي إيجا ياي، يمكن هن تقلد  إل  وا ت رت الدراسة هن توجه مصر 
ر ية. واحتفت الدراسة  النص الوارد حقيقة هن مصر هي هك ر دولة  إل  دوم  ر ية هصر ، مشير  

في مقدمة مسود  الدستور، والذي يساوي  ين نظاع الرئيس المصلو  حسني م ار  ونظاع الرئيس 
 المنتص  محمد مرسي.

 خيبة أمل من حجم وسلوك العلمانيين
وه ر ت الدراسة  ن صي ة همل ا من حجع الت ييد الذي تحظ   ه التيارات العلمانية في مصر، 

 يين.اإلس متقد  في الوقت ذات ا سلوك ا السياسي و جزها  ن التوحد في مواج ة من
يين حت  في ظم القمع الذي يتعرضون له يمكن هن يحققوا اإلس موحذرت الدراسة من هن 

 إنجازات ك ير ، في حام هجريت انتصا ات رئاسية و رلمانية.
يين، إال هن ا تحذر من صتور  اإلس مو ل  الرأع من كيم الدراسة المديح للسيسي لحر ه ضد 

ترشحه وانتصا ه للرئاسة، مشدد   ل  هن العالع سير  في انتصا ه دلي ي  ل  هن  زم مرسي جاص 
 ضمن انق    سكري واضح المعالع.
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 النقالبيون معنيون بالتحالف مع الغرب
لصارجية الروسية للقاهر ، مشير  وقللت الدراسة من ههمية داللة الزيار  التي قاع   ا وزيرا الدفا  وا

هن السيسي ووزير صارجيته ن يم ف مي ال يتركان مناس ة دون الت كيد  ل  حرص ما  ل  تو ي  إل  
ي ألمريكالع قة مع الغر . وهشادت الدراسة  التصريحات التي صدرت مزصراي  ن وزير الصارجية ا

 ور  المصرية، معت ر  هن هذا التصريحات المسلمون  سرقة ال اإلصوانجون كيري، التي ات ع في ا 
تدلم  ل  هن الواليات المتحد  قد حسمت موقف ا  د ع أير متحفظ ل نق   وحكومته. وهشادت 
الدراسة  رد  فعم االنق  يين الصارمة تجا  تركيا، التي تم لت في ترد السفير التركي من القاهر ، 

 السياسي". اإلس عنق   ضد "معت ر  هن هذ  الصتو  ت تي في إتار حر  اال
 امتداح حرب السيسي ضد الجهاديين في سيناء

ية في سيناص، حققت اإلس مهن الحر  التي يشن ا السيسي ضد الجما ات إل  وهشارت الدراسة 
ية واألمنية ستراتيجهن هذ  الحر  هس مت في تحسين ال يئة االإل  "نجاحات ك ير "، مشيراي 

 ".إسرائيملل"
ية العاملة في سيناص، اإلس مالدراسة هن ينجح السيسي في القضاص  ل  الجما ات  واست عدت

 هنه حت  في ذرو  قو  نظاع م ار  تمكنت هذ  الجما ات من تنفيذ  مليات في مصر.إل  منوهاي 
 27/11/2014، 21موقع عربي 

 

 بمساعدة السيسي"إسرائيل"  تقرير: تسوية الصراع كما تريدها. 10
صالح النعامي: ي دو  شكم جلي وواضح هن هنا    قة و يقة  ين الحر  التي تشن ا حكومة 
االنق   في مصر  ل  قتا  أز  ومقاومته و ين السعي نحو تحقي  تسوية سياسية للصرا  مع 

ية". هذا الحكع ليس مجرد تحليم،  م هو ا تراف ص يوني سرائيل"اإل الص اينة يحق  المصالح
واضح وجلي. وهذا ما   ر  نه ز يع المعارضة في الكنيست الص يوني إسحا  هيرتزوغ، الذين لع 
يتردد في إ دائه "اإل جا "  الج ود التي يقوع   ا السيسي من هجم التم يد نحو التوصم لتسوية 

ية "   ر ممارسة الضغوت والحصار  ل  حركة حماس. سرائيلحمراص " اإلسياسية تحق  الصتوت ال
ومن ال فت هن هيرتزوغ الذي يحظ   صفته ز يماي للمعارضة  ل  "إت   همني سري" من دوائر 

، قد ا ت ر ج ود السيسي في الضغت  ل  حماس م مة جداي في ت يئة تم ه ي صنع القرار في 
مواج ة حركة إل  كيان. وي دف تحر  السيسي، كما يقوم هيرتزوغ الظروف لتحقي  تسوية مريحة لل

حماس  كع ك ير من المشاكم والتحديات لدرجة تجعل ا أير قادر   ل  إ داص معارضة قوية لتسوية 
للصرا  تحق  مصالح الكيان الص يوني. ومن الواضح هن النص  الص يونية تعي تماماي هنه ال يمكن 
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لما ظلت حركة حماس متمسكة  مواقف ا الحالية، حيث هن تحقي  التسوية التوصم لتسوية سياسية تا
يتتل  هوالي حسع التم يم الفلستيني في كم األماكن التي يتواجد فيه الفلستينيون، وضمن ا قتا  
أز  والشتات، وهذا ما يع ر  نه الص اينة  شكم  لني. ومن الواضح هنه تالما تمكنت حركة 

ا  أز   شكم مريح، فإن ا ستتفرغ ل هتماع  شكم هك ر  ما قد يقدع  ليه حماس من إدار  شزون قت
 رئيس السلتة محمود   اس، هذا  ل  األقم ما يفكر  ه الص اينة واألنظمة الرسمية العر ية.

 أية دولة؟
تسوية  ين الكيان  إلتماعالمفارقة هن الج ود التي ي ذل ا السيسي من هجم ت يئة الظروف 

لتة الفلستينية ال تضمن في الواقع والد  دولة حقيقية. هن نظر   سيتة لما ورد في الص يوني والس
ي جون كيري لع اس ورئيس ألمريكصارتة الترتي ات األمنية التي حمل ا مزصراي وزير الصارجية ا

ة الوزراص الص يوني  نيامين نتنياهو تزكد ذل . ففي الواقع تحوم الترتي ات األمنية الدولة الفلستيني
مجرد إدار  مدنية وكيان مسخ يصضع لسلتة االحت م الم اشر   دون هي شكم من إل  العتيد  

فة الغر ية. من هراضي الض %57" إسرائيمهشكام السياد ، حيث هن هذ  الترتي ات ت قي في هيدي "
من  %30" ستواصم االحتفاظ  لمنتقة أور األردن التي تشكم إسرائيموحس  الصارتة، فإن "

، %17ة الغر ية، والقدس الك ر  واألراضي التي انتز  ا جدار الفصم العنصري التي تم م الضف
الواضح هن هية دولة فلستينية ستنش  في الضفة  ن". وم%10االستيتانية التي تشكم حوالي والكتم 

الغر ية ستكون   ار   ن   ث كانتونات وجزير ، كانتون في الشمام يضع منتقة نا لس وشمال ا، 
مجرد إل  تحويم هريحا إل  ضافة وكانتون في الوست يضع منتقة راع هللا، وكانتون في الجنو ،  اإل

جزير " في  حر من المستوتنات الي ودية. وال حاجة للتذكير ت عاي  تدا يات المشرو  االستيتاني "
ت الضفة " الذي يصم القدس المحتلة  مستوتنة "معاليه هدوميع"، والذي يفصم وسE1الت ويدي "

الغر ية  ن جنو  ا، هي هن الدولة الفلستينية العتيد  ستكون دولة  دون تواصم جغرافي. ومن 
" إسرائيمالتت ير العرقي التي تقوع   ا " الواضح هن صارتة " كيري " تضفي شر ية  ل   مليات

محيت مشرو   ضد الفلستينيين الذين يقتنون منتقة "أور األردن"، والق ائم ال دوية التي تقتن في
"E1 ."  كيري" تنص  ل  نز  كم معالع السياد  من الدولة العتيد ، له، ف ن صتة "جان  ذل ، كإل

ف ذ  الدولة لن يكون  وسع ا السيتر   ل  الحدود مع األردن، وضمن ذل  المعا ر الحدودية، ولن 
ون محكومة   واجس تكون ذات قدر   ل  التصرف  األجواص،   و   ل  هن   قات ا الدولية ستك

" األمنية،  معن  هنه لن يكون  وسع ا إقامة   قات مع دوم هجن ية ال تقيع   قات مع إسرائيم"
 الكيان الص يوني.
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 توظيف ورقة األسرى
وفي الوقت الذي يتول  السيسي م مة الضغت  ل  حماس، فإن كيري يتول  م مة الضغت  ل  

 ا المسا دات المالية وورقة األسر . ف عد هن تع اإل  ن   اس، من ص م التلويح  عد  هورا ، من
هسيراي ممن تع ا تقال ع ق م التوقيع  ل  هوسلو، فقد هدد  48" ستقوع  إت   سراح إسرائيم ن إن "

كيري   اس   نه لن يتع مواصلة اإلفرا   ن هزالص األسر  في حام لع يعلن ق وله  صارتة 
ن كيري  اد في زيارته األصير  للمنتقة ليزكد هنه سيتع اإلفرا   ن الترتي ات األمنية، والمفارقة ه

هزالص األسر . والسزام الذي يترح نفسه: ما الذي جعم كيري يغير رهيه، ف م  الفعم واف    اس 
  ل  مقترح كيري  التوصم التفا  إتار.

 نجازاتإاتفاق بدون 
تفا  إتار، ال يحم في الواقع هي المفارقة هن كيري يريد من   اس الموافقة  ل  التوصم ال

ص ف  ين الجان ين،  معن  هن هذا االتفا  سي قي الص فات  ل  حال ا فيما يتعل   مشكلة 
ال جئين والنازحين والقدس والمستوتنات وأيرها،  ل  هن يتواصم التفاو   ش ن ا  عد التوقيع 

توصم لتسوية شاملة ون ائية، ألن الشع  يدركان هنه ال يمكن ال هو اما ل  هذا االتفا . هن كيري و 
الفلستيني ال يمكنه هن يق م  حام من األحوام تسوية تمس   وا ته الوتنية، لذا ف ما معنيان   ن 

" التفا  يتضمن فقت القضايا التي تع التواف   لي ا  ين الجان ين، وهي إسرائيمتتوصم السلتة و"
 م في الواقع سا قة أير معروفة في العمم قضايا هامشية. هن ما يسع  كيري لتحقيقه يم

الد لوماسي والتفاوضي، حيث هن الفلستينيين سيكتشفون هن ما تع التواف   ليه هو ما يريح 
ل  يين فقت. و سرائيلاإل جان  ذل ، هنا  سيم من المتال  التعجيزية التي ليس ل ا   قة ا 

توصم لتسوية سياسية مع الجان  الفلستيني هنه لن يتع ال نتنياهو الصرا . فعل  س يم الم ام ه لن 
ي سيسا د يراني، معت راي هن تفكي  المشرو  النووي اإليرانق م هن يتع تفكي  المشرو  النووي اإل

ل  "  ش ن الصرا  مع الفلستينيين. و  ل  اتصاذ قرارات "مصيرية"إسرائيم"  جان  ذل ،  اد نتنياهو ا 
الدولة، والتي تعني تسليع الفلستينيين  التنازم  ن ح   ليترح من جديد مس لة اال تراف  ي ودية

 العود  ل جئين.
والغر   ل  تحركات كيري  إيرانيين، هنا  دور التفا  جنيف  ين ألمريكوحت   النس ة ل

ي هو رأ ته في سرائيلاألصير . ففي الكيان الص يوني يرون هن الذي يدفع كيري لت ني المواقف اإل
في ه قا  الص ف الذي تفجر  ين الجان ين  ش ن اتفا  "إسرائيم"   مع  دع فتح مواج ة جديد

يين " لن يتوج وا ألمريكهو هن ا تم ه ي والدوم الك ر . إن االنت ا  السائد في  إيرانجنيف  ين 
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للضغت  ل  نتنياهو فيما يتعل   التسوية مع الفلستينيين في الوقت الذي هأض و  فيما يتعل  
 ". نإيرا االتفا  مع 

 مشاريع استيطانية لخمسين عاماا 
وفي الوقت الذي ينشغم فيه الجميع  الجدم حوم المفاوضات، فقد ه لن وزير اإلسكان 

هوري هرئيم  ن مصتتات لمشاريع استيتانية في هرجاص الضفة الغر ية والقدس تستمر  الص يوني
ستضع في هية "إسرائيم"  إن  ل  امتداد الصمسين سنة القادمة. و رر ارئيم هذ  المصتتات، قائ ي 

هن إل  من مساحة الضفة الغر ية، منوهاي  %60تسوية مستق لية منات  "   "، التي تشكم هك ر من 
 المشاريع االستيتانية ستقاع فو  هذ  المنتقة.

 معارضة داخلية
ي فعل  الرأع من التنازالت التي يتال    ا كيري الفلستينيين، فإن وزير الصارجية الص يون

لي رمان لن يسمح لنتنياهو  التوصم ألي اتفا  إتار مع السلتة. ال فت هن المفاوضات  هفيجدور
"  احت ل ا لألراضي الفلستينية. فقد سصر وزير إسرائيمتجر  في الوقت الذي ال تعترف فيه "

قاها لي رمان من وصف الضفة الغر ية   ن ا " محتلة "، في كلمة ال هفيجدورالصارجية الص يوني 
هماع مزتمر " ص ان "  واشنتن، حيث قام: " من يصف وجودنا في الضفة  االحت م يتجاهم 
حقائ  التاريخ، التي تزكد هن هذ  األر  تعود لنا ". ولع يقف لي رمان  ند هذا الحد،  م هنه ز ع 

ية. وال من الضفة الغر "إسرائيم" هن السلتة الفلستينية ستسقت في نفس اليوع الذي ستنسح  فيه 
يصتلف وزير الحر  موشيه يعلون،  ن لي رمان، حيث يزكد " استحالة " التوصم لتسوية للصرا  مع 

في المفاوضات. ليس هذا فحس ،  م هن قيادات "إسرائيم" لالفلستينيين، زا ماي هنه ال يوجد شري  ل
السلتة  ترف  التوصم ألي مقترح التفا  مزقت مع"إسرائيم" في حز  الليكود الحاكع في 

الفلستينية واالنسحا  من هي جزص من الضفة الغر ية. وقام داني دانون، نائ  وزير الحر  
الص يوني: " لن نسمح لكيري   ن يحق  انجازات د لوماسية  ل  حسا نا، االتفا  المزقت ي دد 
مصالحنا، ولن ينجح كيري في إج ارنا  ل  اص ص منات  في الضفة هو اإلفرا   ن معتقلين 

فإن دانون  ل"إسرائيم"،فلستينيين ". و ل  الرأع من االنجازات ال ائلة التي تمنح ا مقترحات كيري ل
وكيري في ال يت األ ي  لكننا وسن ق  مع المصاتر واأل داص، لذا  هو اما عد قليم لن يكون يقوم: "

ص  اليمينية ". المفارقة هن هذ  المواقف تصدر  ن النإسرائيمنحن ملتزمون  الدفا   ن همن 
الص يونية في الوقت الذي يع ر فيه رئيس السلتة محمود   اس  ن مواقف مت اونة فاج ت نوا  
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حز  العمم الص يوني الذين التقو  مزصراي، حيث هن   اس ه د  استعداد  لنز  الدولة الفلستينية 
 العتيد  من الس ح، ولع ي د اهتماماي ك يراي  قضية ال جئين والقدس.

 ة هزليةمسرحي
ي ال ارز  كيفا الدار وصف ج ود كيري، حيث قام هن  ملية التسوية سرائيللقد هجمم المعل  اإل

التي يعكف كيري  ل  دفع ا   ن ا " مسرحية هزلية "، واصفاي كيري   نه مصر  المسرحية. واست جن 
  ع من هراضي ع في إلدار هن يتجن  كيري االلتقاص  الفلستينيين الذين تقوع سلتات االحت م  اقت 

هرجاص الضفة الغر ية،  دالي من هن يستغر  في  حث الترتي ات األمنية مع كم من نتنياهو و  اس. 
والسلتة "إسرائيم" وسصر إلدار من اهتماع كيري   حث الترتي ات األمنية والحدود مع مم لي 

ل  الضفة الغر ية من ص م  فر  حدود جديد  في ق"إسرائيم" الفلستينية في الوقت الذي تقوع فيه 
ملية ترد الفلستينيين تقوع  ع"إسرائيم" هن إل  المشاريع االستيتانية التي ال تتوقف. وهشار إلدار 

 من مساحة الضفة الغر ية  شكم ممن ج. %60 "، التي تشكم هك ر من من منتقة "
األصير ، في الوقت  قصار  القوم، هنا  محاولة ل يع الوهع للفلستينيين   ر ترح م ادر  كيري

الذي ال تزيد التنازالت التي يقدم ا   اس مجاناي الص اينة إال تترفاي وألواي. ويتضح  شكم جلي 
الدور الذي تلع ه األنظمة العر ية، سيما االنق  يين في القاهر  في ت يئة األجواص ل تفا  الذي لن 

ص يوني. إن الواليات المتحد  تصتار ير  النور  فعم ترف التترف الذي  ات يتسع  ه السلو  ال
 ممارسة الضغت  ل  الترف التي تر  هنه األضعف، في مسع  واضح السترضاص الص اينة.

لكن مما ال نقا  فيه هن الفلستينيين ال يمكن ع التسليع   ي اتفا  ال يلي متال  ع الوتنية، 
هو المقاومة والمقاومة فقت س ي ي ونظراي الستحالة التوصم لم م هذا االتفا ، فإن الصيار الوحيد 

 لتحصيم الحقو  الوتنية، هذا ما يتوج   ل  الفرقاص في الساحة الفلستينية إدراكه.
 23/12/2013مجلة البيان، الرياض، 

 

 لدراسة المجتمع والدولة": عزل مرسي خلصكم من هتلر جديد يروشاليممركز ". 11
صالح النعامي: في حملة تحري  ممن جة يعكف  لي ا منذ هش ر، ز ع مركز ه حاث -أز  

ي  نيامين نتنياهو هن وزير الدفا  المصري سرائيليدير  دوري أولد، ك ير مستشاري رئيس الوزراص اإل
مرسي قد صلص العالع من صتر يما م صتر النازية  قياد     د الفتاح السيسي  عزله الرئيس محمد

 هتلر.
لدراسة المجتمع والدولة"، ونشرها موقع المركز  يروشاليعوفي ورقة حدي ة صدرت  ن "مركز 

ي األس   في القاهر  تسفي مزام هن قاد  الجي  األلماني لو سرائيلاألحد، ز ع معد الورقة السفير اإل
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مليون  50ات القرن الماضي  ما قاع  ه السيسي وهتاحوا   تلر لما قتم قاموا في هواصر    يني
 شصص في الحر  العالمية ال انية.

 وست"  جيروزاليعود ا مزام في ورقته التي نشرت  الع رية  ل  موقع المركز ونشرت صحيفة "
ين في مصر  ل  تقديع الد ع  دون تحفظ لسلتة االنق  يإل  ملصصاي ل ا  اللغة اإلنجليزية، الغر  

 ي".اإلس ما ت ار هن ا السلتة الوحيد  التي " تشن حر اي ال هواد  في ا  ل  التترف 
 ل  مواصلة  اإلصوانوحذر مزام من هن  دع ت ييد االنق   في مصر  صور  واضحة سيشجع 

نضال ع لز ز ة االستقرار من هجم العود  للحكع. وهضاف: هنا  همور سيئة تحدث في الغر ، 
جعله يتساهم مع المتترفين ويتصل   ن هصدقائه. واست جن مزام  دع ت ييد الغر  لعزم مرسي ت

  حجة هنه رئيس "منتص "، قائ ي إن هتلر كان " منتص اي".
سقات  اإلصوانومن هجم تعزيز مصاوف الغر ، ز ع مزام هن  يصتتون للسيتر   ل  الغر  وا 

إل  المسلمين" تقوع  ل  التسلم الممن ج وال ادئ  ناإلصوادوله من الداصم، زا ماي هن مصتتات "
 جميع هذر  الحكع في الدوم الغر ية   ر استغ م قيع الديموقراتية وحرية التع ير".

ية العاملة في الغر ، زا ماي هن ا تنتمي لجما ة اإلس موحر  مزام الغر   ل  المنظمات 
 اإلصواناكز  قافية من هجم نشر د و  هن ا هسست مساجد ومر إل  المسلمين، مشيراي  اإلصوان

المسلمين والتي يقتن قادت ا في  ريتانيا  اإلصوانالمسلمين. وز ع مزام هن القياد  العالمية لجما ة 
 وتركيا وسويسرا وقتر تقوع  عمليات التنسي  الدا مة لعمم هذ  المزسسات.

مين والعر  الم اجرين المسلمين استغلت تعاظع  دد المسل اإلصوانواد   مزام هن جما ة 
ألورو ا والواليات المتحد  وهقامت مزسسات تم ل ع، زا ماي هن  دد هذ  المزسسات يعد  ا الف، 

 وتضع مزسسات نسائية، ونقا ات م نية و قافية وهصر .
ية الك ر  في هورو ا والواليات المتحد  تقع تحت اإلس موحس  مزام، فإن جميع المزسسات 

المسلمين  اع  اإلصوانالمسلمين. وهضاف مزام هنه منذ هن انتلقت جما ة  واناإلصسيتر  جما ة 
ية، هوالي في مصر،  ع إقامة دولة الص فة اإلس محكع وتت ي  الشريعة إل  هدفت للوصوم  1928

المسلمين حققوا تموح ع  عد صلع الرئيس م ار ،  اإلصوانية، يقودها صليفة. وز ع مزام هن اإلس م
هن إسقات مرسي وضع حداي لصتة إل  في االنتصا ات التشريعية والرئاسية، مشيراي  إ ر فوزهع

في السجون، وا   ن الجما ة منظمة  اإلصوان" في ه قا  ا تقام الرئيس والز   قاد  اإلصوان"
 ية.إرها 
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وهاجع مزام  شد  الدوم واإل  ع الغر ي الذي يصر  ل  النظر لما حدث في مصر  ل  هساس 
 اإلصوانق   أير شر ي، منتقداي  شكم صاص وصف الك ير من النص  الغر ية لجما ة "إنه ان

 المسلمين"   ن ا جما ة "معتدلة هو  راأماتية"، وهن ا تسل  ن جاي أير  نفي.
المسلمين يتناق  تماماي مع وصف اال تدام،  اإلصوانوا ت ر مزام هن سلو  وم ادئ جما ة 

 .الذي تسمه   ا النص  الغر ية
 اإلصوانو شكم مضلم، وا تماداي  ل   دع معرفة القراص  الحقائ ، ز ع مزام هن جما ة 

ية والج اد اإلس مية "المتشدد "، م م "الجما ة اإلس مالمسلمين هي المسزولة  ن المنظمات 
ي"، وهي منظمات است دفت الحكع المصري. وواصم مزام التضليم   ر الز ع   ن جما ة اإلس م
المسلمين هي المسزولة  ن والد  "السلفية الج ادية"، لمجرد هن ا ا تمدت  ل   ع   ناإلصوا

 ي الك ير سيد قت .اإلس مكتا ات المفكر 
المسلمين مسزولة هيضاي  ن العمليات التي  اإلصوانما تقدع ز ع مزام هن جما ة إل  واستناداي 

ا  ودوم شمام هفريقيا و،سيا والدوم تنفذها جما ات "السلفية الج ادية" سواص في سيناص والعر 
 األورو ية.

وناق  مزام نفسه  شكم واضح،  ندما قام إنه في الوقت الذي تسع  فيه جما ات السلفية 
المسلمين يسعون للوصوم إليه   ر الوسائم  اإلصوانالج ادية للوصوم للحكع   ر العنف، فإن 

وج ات السعودية ودوم الصليج من جما ة هن تحوالي حدث  ل  تإل  الديموقراتية. وهشار مزام 
هن هنظمة هذ  الدوم تقوع  تعق  قاد  إل  س تم ر، مشيراي  11المسلمين في ه قا  تفجيرات  اإلصوان

 ونشتاص هذ  الحركة. 
المسلمين،  م  اإلصوانوهاجع مزام  شد  دولة قتر، قائ ي: " قتر لع تسمح فقت  وجود جما ة 

ا  الجزير  لكي يكون ل ع من راي إ  مياي ". وحمم مزام قنا  الجزير  هي قد وضعت تحت تصرف ع قن
المسزولة  ن لع  دور مركزي وم ع في تفجير  ورات الر يع العر ي من ص م " تحريض ا المن جي 

  ل  هنظمة الحكع".
 6/1/2014، 21موقع عربي 

 

 ن العالمالعسكري على مرسي يجب أن ُيدعم م النقالبية: إسرائيلدراسات . 12
قام ال روفيسور " وديد  يران" السفير الص يوني األس   في األردن، إّن الحرا  الحاصم في 

التي تنتوي  لي ا، ية ستراتيج"  دراسة المصاتر االتم ه ي الدوم العر ية يلزع صنا  القرار في "
وتدا يات ا  ل  صعيد نفقات األمن، ألن ا ه ارت المصاوف لدي ع هْن تم م ت ديديا لكم اإلنجازات 
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"  فعم  وائد التسوية مع الفلستينيين والعر . وا ت ر هن ما يحدث في العالع إسرائيمالتي حققت ا "
هتاحت تقليص نفقات األمن، ومضا فة العر ي يم م ت ديديا التفاقية "كام  ديفيد" مع مصر، ألن ا 

 .االست مار في المجاالت المدنية التي تعزز النمو، وت عد ش ح الركود االقتصادي
لع يترح هي  2011، وحت  اندال  ال ور   اع 1979وهضاف: منذ التوقيع  ل  المعاهد   اع 

"  ندما إسرائيمفاج ت "هّن ا إل    مة استف اع حوم مد  التزاع مصر   ا  ل  اإلت  ، مشيراي 
، واندال  1982، وتع أزو ل نان  اع 1981صمدت االتفاقية حين قصف المفا م الذري العراقي  اع 

،  م إّن مصر 2008، وحر  أز  األول  2006انتفاضتي الحجار  واألقص ، وحر  ل نان ال انية 
 .تراف العر ية"، حرصت  ل  ت دئة األإسرائيم دالي من االحتجا  الحقيقي  ل  سلو  "

ي الص يوني هو الحفاظ  ل    قات الس ع مع مصر، وتعميق ا، ستراتيجوتا ع: ال دف اال
" إسرائيم  ر ت  يت حكع  لماني لي رالي، يزدي وظائفه  نجا ة في مصر وسيناص، ولذل  فإن "
لمصري، متال ة  العمم  ل   د  مستويات لتحقي  هذ  األهداف،   ن تعم  التعاون مع الجي  ا

ومواصلة السماح له  استصداع القوات  سيناص، حت  لو صالف الملح  العسكري التفا  الس ع، ضد 
 .الش كات الج ادية وت ري  الوسائم القتالية لقتا  أز 

وحذر " يران" نائ  رئيس مع د ه حاث األمن القومي، هّن مصر ش دت  ملية متواصلة وسريعة 
ليشيات مسلحة، ال تصضع إلمر  محافم األمن، يمكن إيجادها لتضعضع األمن الداصلي،   ر مي

 .اليوع في كم حي، وسيتسع حكم ا كلما استمر التدهور االقتصادي في الدولة
ومن المتوقع تمرد الت قات الفقير   ل  المد  األوسع، و التالي فإّن اصت ار قدر  الحكع والنجا ة 

اع الداصلي، وتحسين الوضع االقتصادي وصل  فرص السلتوية سيجد تع ير   إح م القانون والنظ
  . مم

 المساعدات األمنية
" تحسن  م ي إذا هيدت مواصلة المسا د  إسرائيممن ج ته، قام المستشر  "إلكساندر   ي" إّن "

ية األمنية للجي  المصري، وتوسيع المسا د  المدنية لمصر من جان  الدوم الغر ية ألمريكا
الدولية، والم ادر  الدولية لتتوير ال ن  التحتية، التي تحتاج ا مصر كال واص  والمزسسات المالية

من تصوف ا  ل  حكم ا، و ل  رهس ا السعودية، األردن  اي ويمكن للمحافم اإلقليمية، انت قللتنفس، 
مارات الصليج هن تسا د  استقرار مصر، ود ع تصدي الحكع للتحديات القاسية في الداصم،  وا 

  . وسائم اقتصادية و األساس



 ملف معلومات 

270                           مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات         

" ت  ير محدود في هذا المجام، لكن يمكن ا هن تحاوم إقامة قنوات إسرائيمواستدر  قائ : لل"
تنسي  سرية مع الملكيات السنية، كما هن استئناف المسير  السياسية مع الفلستينيين، ولو  ل  

ا ي الستقرار مصر،  م نتا  جزئي، يمكنه الدفع لألماع  تنسي  إقليمي واسع ليس فقت في المس
 .إيرانفي المسا ي ل لور  ج  ة إقليمية ضد المحور الراديكالي،  قياد  

" هن إسرائيموهكد هن الع قات مع الجي  المصري ال تزام حيوية، أير هّنه  التوازي، ال يمكن لل"
جدا  ل   تتجاهم النفوذ المتعاظع لقو  مدنية في مصر كالش ا  اللي رالي والعلماني، الذي ه ر

اإلتاحة  الرئيسين م ار  ومرسي، محذرا من قدر  الت  ير المحدود   ل  الساحة السياسية في 
 .مصر

" هن تحاوم إقامة قنوات حوار مع الج ات التي تصو  ال ور  في ظم إسرائيملكن  ل  "
سداص المشور  للمحافم المدنية في مو  اضيع الحرص  ل  االمتنا   ن استفزاز الجي  المصري، وا 

 .االقتصاد واإلدار 
السا   في ج از الموساد، والمحاضر حالياي لدراسات الشر   مسزوم فيما قام "دان إلدار" ام

" الراسصة  ميقيا في إسرائيم، هّن أيا  م ار  سيسمح  التع ير  ن  داو  "تم ه ي األوست  جامعة 
إللغاص "كام  ديفيد"، حت  ال  الو ي الجمعي للمصريين، لكن هي نظاع حكع قادع في مصر لن يلج 

 .يصسر الشر ية الدولية
"، إسرائيملكنه في المقا م سيعمم  ل  إضعاف ا  ل  نحو تقع المسزولية فيه  ن إلغائ ا  ل  "

زا ماي هن اندال  ال ورات العر ية ينذر  كار ة ستحم  التجار  الصارجية الص يونية،   ر التحذير من 
  .حرية هماع التجار  الصارجية للدولة الع رّيةإمكانية إأ   الممرات ال 

من ج ته، ز ع السفير الص يوني األس   في القاهر  "تسفي مزام" هنه في الذكر  السنوية ال ال ة 
الدفا    د الفتاح السيسي  عزله الرئيس محمد مرسي صلص  إن وزيرلل ور  المصرية يمكن القوم 

ام الغر  لتقديع الد ع  دون تحفظ لسلتة االنق  يين في العالع من صتر يما م "هتلر"، دا يا مز 
 .ياإلس ممصر، ألن ا الوحيد  التي تشن حر اي ال هواد  في ا  ل  التترف 

المسلمين  ل  مواصلة  اإلصوانوحذر هن  دع ت ييد الغر  ل نق    صور  واضحة سيشجع 
ع ت ييد الغر  لعزم مرسي  حجة هنه نضال ع لز ز ة االستقرار من هجم العود  للحكع، مست جنا  د

 .رئيس "منتص "، قائ ي إن "هتلر" كان منتص اي 
 معهد "هرتسيليا" متعدد المجالتموقع 

 7/1/2014، مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، 2988الترجمات العبرية 
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ودة ة سياسية وعسكرية علـى دعـم النقـالب فـي مصـر وعـدم السـماح بعـتأكيدات صهيوني. 13
 للحكم المسلمين اإلخوان

ترجمة مركز دراسات وتحليم المعلومات الصحفّية: شّدد نائ  رئيس هيئة األركان السا   في 
ية تقتضي  تعزيز قدرات ستراتيج" االإسرائيمنسكي،  ل  هّن مصلحة "الجي  الص يوني، موشيه ك لي

الجي  المصري  ل  استعاد  االستقرار وال دوص في ا، مزكداي  ل  هّن الجي  المصري م تع  عدع 
"،   و   ل  إدرا  قيادته العسكرية ههمية إسرائيمتحوم سيناص لنقتة انت   لتنفيذ  مليات ضد "

ية وهورو ية ل نق   همريكة "كام  ديفيد". وقلم "ك لينسكي" من انتقادات هتراف الحفاظ  ل  اتفاقي
يين واألورو يين يدفعون ضري ة ك مية، لكن مصالح ع تقتضي ألمريكالذي هتاح  مرسي، ألّن ا

 مواصلة العمم مع قياد  الجي  المصري.
يم إلنجاح السيسي، ألّنه فيما ره  محلم الشزون العسكرّية، رون  ن يشاي، وجو   مم المستح

فشاله يعني حرمان الغر  من تمتع  اإلس عيقود المعركة ضد من يحاولون إ اد   لصدار  العالع، وا 
ية األفضلية لد  ألمريكتيرانه  استصداع األجواص المصرية، والتوقف  ن منح حام ت التائرات ا

ت لمنع حدوث ان يار اقتصادي يزجج اإل حار في قنا  السويس. ود ا "يشاي" لضخ مليارات الدوالرا
 دور   ور  ضد العسكر، وتركيز االست مار  ل  د ع الجي  واألج ز  األمنية التي تتول  م مة قمع 

هّن "السيسي" يتول  قياد  مواج ة مفتوحة مع قو  الج اد العالمي، التي ت دد إل  المتترفين، الفتاي 
د ع االنق   في مصر سيوفر موارد مالية لتمويم  " والغر . وا ت ر "يشاي" هنّ إسرائيممصالح "

األنشتة العسكرية المتعلقة  مواج ة العمليات التي يمكن هن تنتل  من سيناص، ألّن تحديات همنية 
" ومصر، متوقعاي   ن تتحوم صحراص سيناص إسرائيمستنجع  ن تقلص مظاهر التنسي  األمني  ين "

دالت ت ري  الس ح لغز ، وتعاظع نس ة المتسللين من مصدر ت ديد ك ير، مما يعني زياد  مع
 العمام األجان    ر الحدود، التي  اتت تم م قن لة ديمغرافية. 

" وّفرت  شرات ا الف إسرائيمفي ذات السيا ، هّكد المعل  العسكري، هلون  ن ديفيد،  ل  هّن "
اتصذته  عد فوز "مرسي" من ف رص العمم  فضم االنق   في مصر، وتراجعت  ن قرارها الذي 

مليار دوالر إل اد   ناص القياد  الجنو ية، مما سمح ل ا  توظيف هذا الم لغ الضصع  30 است مار 
لتوفير فرص  مم للص اينة، والتراجع  ن سياسة اقتصادية تقشفية كانت ستزدي لتقليص مستو  

سا ة  ل  إ  ن فوز  24ن هّنه و عد هقم مإل  الصدمات التي تقدم ا الحكومة. ولفت "ديفيد" 
 4.5"مرسي"، وق م توليه مقاليد الحكع، تال ت هيئة هركان الجي  الص يوني وزار  المالية  تحويم 

مليار دوالر  شكم  اجم لموازنة األمن لتمويم متتل ات إ اد   ناص قياد  الج  ة الجنو ية في 
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لم توقعة في السلو  المصري تجا  الجي ، والم كلفة  مواج ة التحديات الناجمة  ن التحوالت ا
 " في المرحلة المق لة.إسرائيم"

 القوة العسكرية
مليار دوالر  ل   3وكشف "ديفيد"  ن تصور إل اد   ناص القو  العسكرية، ي كّلف صزنة الكيان 

لي رمان،  ق  فوز "مرسي"،  جان  نائ  رئيس  هفيجدوراألقم، قّدمه وزير الصارجية الص يوني، 
 ن  إيتانركان وقائد المنتقة الجنو ية السا  ، دان هارئيم، وقائد س ح الجو األس  ، هيئة األ

 هّن هذا التصور تضّمن القياع  الصتوات التالية:إل  إلياهو، الفتاي 
 تشكيم فر   سكرية جديد ، وزياد   دد  ناصر هلوية المشا   شكم ك ير.

التي ت حاكي حرو  ك ير  في المستق م، وتراجع تعاظع االست مار في مجام التدري ات والمناورات 
 االهتماع  التدري   ل  العمليات الصاصة والنص وية.

تك يف جمع المعلومات االستص ارية، حوم هوضا  مصر،  واستة االستص ارات العسكرية هو 
 "الموساد".

ن ا التحّوالت إ اد  تشكيم قياد  المنتقة الجنو ية  شكم يتناس  مع التحديات التي قد ت سفر  
 في مصر، م رجحة هن ت ص ح هذ  القياد  ههع مكون في ال يئات القيادية داصم الجي .

 توسيع س ح الجو، وتعزيز   المزيد من هسرا  التائرات من مصتلف األنوا .
 الحاجة ل ناص متارات وقوا د جوية جديد ، توسيع القوا د القائمة، السيما في النق .

دور المركزي للسفير الص يوني في واشنتن، رون ديمريم، ورئيس مجلس األمن ونّو  "ديفيد"  ال
هّن هحد إل   استئناف د ع العسكر في مصر، الفتاي  الكونجرسالقومي، يوسي كوهين، إلقنا  قاد  

ي للموافقة  ل  تقديع م لغ مليار ونصف دوالر ألمريكههع األس ا  التي دفعت مجلس الشيوخ ا
ل  مصير اتفاقية "كام  ديفيد". كما وهّكد  ل  الدور الك ير الذي ه دا  قاد  لمصر، هو الحرص  

المنظمات الي ودّية في م سا د  "ديمريم" و"كوهين" للتمكن من هذ  الصتو ، ألّن ما استعانا  نتائج 
ه حاث ه دها قسع األ حاث في شع ة االستص ارات العسكرية "همان"، ودّلت  ل  المصاتر الك ير  

المسلمين" للحكع، كما تحدث جميع المسزولين الص اينة هماع  اإلصواناجمة  ن  ود  "جما ة الن
 ، وهّكدوا هن مستق م "كام  ديفيد" في صتر شديد إن لع ي د ع حكع العسكر. الكونجرسقاد  
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" تم ه ي  ارئيم، هّن د ع " د. تسفيمن ج ته، ره  الص ير الص يوني في الشزون العر ية، 
" وحماس، ألّنه يفعم اإلصوانالسيسي"، الذي ي دو هّنه الرئيس القادع لمصر، في حر ه ضد "لسلو  "

 " و صور  ك ير . إسرائيما ن ما لع يفعله م ار  ومرسي، في تركيز   ل  ال دف لصالح "
 معهد أبحاث األمن القومي

 21/1/2014، مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، 2997الترجمات العبرية 
 

  ي: السادات كان انتهازياا ومنافقاا وبدون مبادئ ومؤهالتإسرائيلبحث استخباري . 14
الع رّية، ّي جديد، نشرته صحيفة هآرتس إسرائيلزهير هندراوس: كشف  حث استص اري  -الناصر  

منذ "إسرائيم" النقا   ن هّن الرئيس المصري األس   محمد هنور السادات توّجه نحو الس ع مع 
هّن الدولة الع رّية تجاهلت ذل . إل  ، الفتيا 1970اللحظة األول  له في منص  الرئاسة في العاع 

، 1973ن  اما  ل  حر  تشري 40جاص ذل  في إتار  حث نشر في  دد صاص  مناس ة مرور 
 تحت  نوان )نظر  المركز لتراث المصا رات(، قاع  إ داد  الجنرام رون كتري. 

وجاص في ال حث هن حاييع شيم ، وهو رئيس سا   في دائر  تا عة ل ستص ارات العسكرية 
ية همان ومصتص  الشر  األوست، تركز  ل  شصصية السادات، و حس ه فإّنه منذ لحظته سرائيلاإل

ذل . و حس  شيم ، فإّن "إسرائيم" رئاسة توجه نحو الس ع، في حين تجاهلت األول  في ال
 الس ع. إل   اقتراح م ادر  سياسّية تقود "إسرائيم" السادات افتتح سياسته تجا  

ا هّنه في الرا ع من ش ات/ف راير من العاع  تحدث السادات في مجلس  1971وذكر ال حث هيضي
ية لتسوية جزئية في منتقة قنا  السويس هو سيناص، تتراف  مع الشع  المصرّي  ن م ادر  سياس

 ي. وجاص في ال ند الرا ع من الم ادر  هن ا صتو  مقا م صتو  تم يديا للحم الشامم. إسرائيلانسحا  
توصم السادات  1971  و   ل  ذل ، قام ال حث إّنه في ش ر تشرين هوم /هكتو ر من العاع 

تري  مسدود، وهن التري  الوحيد  لكسر الجمود هو إل  ياسّية وصلت نتيجة هن العملية السإل  
ّي. وزاد شيم  قائ ي إّن شع ة االستص ارات سرائيلالم ادر  العسكرّية،  ل  حّد قوم ال احث اإل

العسكرّية في جي  االحت م رهت في السادات شصصّية سل ّية جديا، وهّنه إنسان رمادّي، والذي 
لع ة   يادي ع،  ل  حّد إل  كرّية في   د الكنانة  ترد  من منص ه، هْو تحويله ستقوع النص ة العس

قوله. وا تقد قائد شع ة االستص ارات ،نذا ، ههارون ياريف، هّن مّلف السادات  حاجة لمستشر  
ّي جاد في  مله، وصاح  ال ا  التويم في التاريخ، وقد تّع اصتيار الضا ت في االحتيات، إسرائيل
صدع في االستص ارات العسكرّية، ال روفيسور شمعون شامير، ألداص هذ  الم مة، وهو الذي تّع  الذي

تعيينه الحقيا سفيريا للدولة الع رّية في مصر،  ق  التوقيع  ل  معاهد  الس ع  ين الدولتين والمسما  



 ملف معلومات 

274                           مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات         

صفحة،  11من  اتفاقية )كام  ديفيد(، وفع ي قاع شامير  إ داد تقرير  ن شصصية السادات مزلف
ومّما جاص فيه هّن السادات هو رجم  دون قو ، ولع يكن هك ر من سا ي  ريد في وظيفته السياسّية، 
كما قام التقرير إّن السادات كان يتمّتع   قافة متدنّيٍة جديا، رجم ضّي  ا فا ، تنقصه الرزية 

سمعته لد  الجم ور المصرّي كانت  السياسّية االستق لية، سياسّي رمادّي  دون لون ي مّيّز ، كما هنّ 
 سيئة للغاية.

ّي هّن السادات كان انت ازييا،  دون م ادئ، ديماأوجي سرائيل  و   ل  ذل ، هّكد التقرير اإل
ومتّلون ومناف ، وال يتمّتع  قدر  هْو صامة إلدار  السياسة المصرّية، كما هّنه ن عت   ّنه كان زريا في 

القوم إّنه في النكات الشع ّية المصرّية إل  م   د الناصر، وصلص التقرير  دلة الرئيس الراحم، جما
 يصفون السادات   ّنه يقوم نعع    هة. 

ّي فإّن العميم هشرف مروان، كان الشصص الذي سا د المصا رات سرائيلو حس  ال حث اإل
الرجام، يستغم  ّية في ف ع شصصية السادات، حيث وصف مروان السادات   ّنه يصاف منسرائيلاإل

 1971وينت ز المناس ات التصاذ قرارات صع ة، ولكّن ال حث ي شدد  ل  هّن م ادر  السادات في العاع 
كانت  م ا ة اصترا  ك ير للسياسة العر ّية  شكم  اع، ولكن  عد مرور سنة "إسرائيم" للس ع مع 

سادات، ف ّ د الموساد تقريريا تل  الموساد من االستص ارات العسكرّية تحديث ال حث  ن شصصية ال
 هّكد فيه ما جاص في التقرير األّوم. 

 31/1/2014القدس العربي، لندن، 
 

 : كامب ديفيد ودعم غزة أطاحا بمرسيالسادات -مركز بيجن دراسة صهيونية عن . 15
متا عات: ات مت دراسة ص يونية حدي ة الرئيس المصري المصتتف محمد مرسي -المجد

  التصتيت إللغاص اتفاقية "كام  ديفيد"  ين مصر ودولة الكيان.
المسلمون وتحدي الس ع  ين مصر والكيان  اإلصوان مت الدراسة، التي جاصت  عنوان "وز 

كام  األرضية التصاذ قرار التصلص من " عوا تكتيكات تعد " اتاإلصوان"، إن مرسي وقاد  "الص يوني
 ديفيد "   ر ات اع دولة الكيان  عدع احتراع  نود االتفاقية.

ية"، التا ع لجامعة " ار ستراتيجوهشارت الدراسة الصادر   ن "مركز  يغن السادات للدراسات اال
ف المجتمع الدولي من ص م ية مرسي قامت من جان   ل  مرا ا  موقاستراتيجإن إل  إي ن" 

ت كيد   ل  احتراع االتفاقات الدولية التي وقعت ا مصر، ومن جان  ،صر السماح لمستشاريه  تقديع 
 كم المسوأات التي ت رر التنصم من هذ  االتفاقية.
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وشددت الدراسة، التي صدرت  عد  زم مرسي، والتي ه دها ال رفسور ليعاد  ورات  ل  إن 
إن الرئيس إل  وديني، مشير   هيديولوجيواقفه تجا  دولة الكيان من  داص مرسي انتل  في م

المعزوم حرص  عناد  ل  ترسيخ انت ا  في الو ي الجمعي للمصريين  إن دولة الكيان "ترف 
  دو".

التحوم الذي تره  ل  موقف مصر تحت حكع مرسي من المقاومة إل  ونوهت الدراسة 
النضام الفلستيني ضد االحت م الص يوني كان ه رز م مح إن د ع إل  الفلستينية، مشير  

 السياسة الصارجية لمصر في   د مرسي.
وهكدت الدراسة  ل  الدور الك ير الذي لع ه مرسي في د ع المقاومة الفلستينية ص م حملة 

، وتسصير مكانة مصر 2012" مود السحا " التي شنت ا دولة الكيان  ل  قتا  أز  في نوفم ر 
 التوصم التفا  ت دئة يعزز من موقف المقاومة الفلستينية. في

المسلمين محمد  ديع في التحري   ل  دولة  اإلصوانوسلتت الدراسة األضواص  ل  دور مرشد 
الكيان، من ص م د وته لتحرير فلستين واألماكن المقدسة   ر الج اد والتضحية، وليس   ر 

ضحت الدراسة إن  ديع لع  دوراي مركزياي في تكريس التوجه لألمع المتحد  والمفاوضات. وهو 
االنت ا    ن الص يونية والكيان "ال تف مان إال لغة القو " في مسع  منه لت رير ت ني صيار "الج اد" 

 في مواج ة الكيان الص يوني، وتوظيف كم الوسائم لضمان هزيمت ا.
تحرير هراضي إل   الد و  إن  ديع لع يكتف في رسائله األس و ية إل  وصلصت الدراسة 

فلستين،  م الحث  ل  تحرير كم األراضي العر ية، وضمن ذل  جنو  ل نان وهض ة الجوالن، 
  ا ت ارها "هراضي إس مية روت ا دماص المسلمين  ل  مد  هجيام".

واستنتجت الدراسة إن مواقف مرسي تجا  دولة الكيان التي   ر  ن ا  شكم أير م اشر انتلقت 
 ا د  األيدلوجية التي   ر  ن ا  ديع  شكم م اشر و لني.من الق

النتلقت سياسة مصر تجا  الكيان الص يوني من  اإلصوانوتوقعت الدراسة إنه لو استمر حكع 
 اإلرث األيديولوجي الذي   ر  نه  ديع.

ة المسلمين ا ت رت هن الر يع العر ي وفر هرضي اإلصوانإن جما ة إل  ولفتت الدراسة األنظار 
هفضم للشرو  في مشرو  تحرير فلستين،  ل  ا ت ار إن تحرر الشعو  من الصوف من األنظمة 

 االست دادية يم م متتل اي هساسياي لصو  هذا المشرو .
حرصوا  ل  ت ييد الحركة  اإلصوانإن إل  وحوم الع قة مع حركة حماس، نوهت الدراسة 

د ع الحركة إل  سينتقلون  اإلصوانفي الحكع فإن هيدلوجياي ومعنوياي"، متوقعة إنه لو ظم مرسي "
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المسلمين  ل  تعزيز نفوذهع في الدولة  عد فوز  اإلصوان شكم  ملي. واد ت الدراسة إن حرص 
 مرسي ي تي من هجم تحسين قدرت ع  ل  النضام ضد دولة الكيان مستق  ي.

تقديع مسا دات إل   اجم لمصر النتقلوا  شكم  اإلصوانوحذرت الدراسة من إنه لو تواصم حكع 
جان  إل   سكرية م اشر  لحركة حماس  ز ع إن هذ  الصتو  جاصت لدوا  الدفا   ن النفس، 

 تدصم مصري  سكري أير م اشر للضغت  ل  دولة الكيان.
المسلمين  اإلصوانمن ناحيته د ا كات  ص يوني العالع ل ستنفار من هجم  دع السماح  عود  

المسلمين من  اإلصوانفلي عد ي  عنوان "األص ار " قام نشر في موقع "ول للحكع في مصر. وفي م
المسلمين  ن الحكع مستق  ي يتتل   اإلصوانمواقع النفوذ"، ا ت ر دان مرأليت إن ضمان إ عاد 
 تقديع د ع اقتصادي أير محدود ل قتصاد المصري.

 1/8/2013ية، ستراتيجمركز بيغن السادات للدراسات ال
 11/2/2014ألمني، المجد ا

 

(: تخوف من انفجار فلسطيني.. 2-1ية من الميدان )سرائيل. تقديرات الستخبارات اإل16
 وحسم قريب بسيناء

كري لموقع "يديعوت" االلكتروني، رون  ن يشاي،  ن تقديرات حلمي موس : نقم المعل  العس
ية للعاع الجاري وجو  "االستعداد لمواج ة همر قد يصم من هي مكان من سرائيلاالستص ارات اإل

دون إنذار ليشعم ناراي ك ير ". وفي تقرير موسع  ن تقديرات قاد  القتا ات في شع ة االستص ارات 
 صح الي ودي" نشر  ن يشاي ما يعت ر الصامة األولية للتقديرات العامة.العسكرية لمناس ة " يد الف

 فلسطين والجبهة الشمالية
"إسرائيم" يكشف  ن يشاي  ن هنه في ه قا  هحداث "الر يع العر ي" هو "ال ز  اإلقليمية" هنش ت 

ات ما يجري داصم كم من القتا إل  ق م حوالي  امين "قتا اي إقليمياي" يرصد،  اإلضافة 
 المعروفة، ما يجري هيضاي  ين هذ  القتا ات العا ر  للحدود.

د هو توفير رزية شاملة تتعل  وي ين "دودي"، المسزوم  ن هذا القتا  الجديد، هن المقصو 
 ستراتيجيا اإلقليمية،   ر ه عادها االقتصادية االجتما ية وتحديداي ظاهر  "الج اد العالمي". اال

هذا القتا ، وانتقال ا إل  تا  ل نان فيكشف  ن تغيير هسس النظر  هما "رو ي"، الذي يرهس ق
التركيز  ل  تعاظع قو  "حز  هللا" والتتورات داصم إل   إرها في السنوات األصير  من نظر  قتا  

الدولة الل نانية. وضمن هذ  النظر  فإن "حز  هللا" صار "تنظيماي" وليس "دولة داصم دولة"، ما يصل  
 ي" و"دولة" في إتار واحد.إرها مج  ين "تنظيع تعام ي يد
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و حس  التقرير فإن "رويتام" ترهس قتا  الجنو ، الذي يضع مصر واألردن، وهما دولتان 
وص فاي للقتا ات األصر  فإن جم اهتماع هذا القتا  ينص   ل   "إسرائيم".تقيمان س ماي مع 

ومع  ل"إسرائيم".ستراتيجياي لاتين الدولتين تعت ر ذصراي األ عاد السياسية، ذل  ألن الع قة السلمية مع ها
ذل  ي تع هذا القتا  هيضاي  مراق ة تتور الجيشين المصري واألردني من ناحية، واحتماالت نشوص 

 ية   ر الحدود مع هاتين الدولتين.إرها مصاتر 
ل  و  يعن  هساساي  ما جان  القتا ات السا قة، هنا  قتا  فلستين الذي يرهسه "ميصائيم" وهو ا 

 يجري في الضفة والقتا   ل  الصعيدين السياسي والعسكري.
ويقوم "ميصائيم" إن اهتماماته متنو ة حيث ت ده  المفاوضات ومحاولة إيجاد هجو ة  ش ن 
التسازالت  ن نيات الرئيس الفلستيني محمود   اس وقراص  مزشرات واحتماالت نشو  انتفاضة 

 تص ارية  ش ن  مليات  سكرية قد تقع سواص من أز  هو الضفة الغر ية.اإلنذارات االسإل  وتصم 
مقاولي االنتا  االستص اري، حيث إل  وي ين  ن يشاي هن  مم هذ  القتا ات يجعم من ا هقر  

تصم إلي ا المواد الصاع االستص ارية من كم األج ز   ما في ا "الموساد" و"الشا ا " ووزار  الصارجية 
مقاتلي إل  ن ز ائن هذ  القتا ات متعددون، من رئيس الحكومة ووزير الدفا  وسواها. كما ه

 الوحدات العسكرية في الكمائن  ل  الحدود هو في الدوريات ال حرية والجوية.
التكتيكي، إل  ويشرح "رو ي" هن هذ  القتا ات تنشغم  كم  الع االستص ارات، من االستراتيجي 

ه حاث ألأرا  اإلنذار واأل حاث السياسية، مروراي  األ حاث  ن   إلومن ال حث العسكري التقليدي 
األهداف، وتوفير المواد االستص ارية ال زمة التصاذ قرارات وتحديد صيارات وفي الن اية توفير 

 المعلومات للعمليات.
ورداي  ل  سزام "ما هو ههع تتور ش د  قتا   في العاع الماضي وتوقعات  لما سيشغل  في 

 المق م؟"، رد كم واحد  شكم مصتلف. العاع
وقام "ميصائيم"، مسزوم الملف الفلستيني، إن الحدث الت سيسي كان " مود السحا " الذي 

 عد  مرحلة استراتيجية جديد  ومصتلفة تماماي. فال دوص القائع في القتا  يشكم سا قة "إسرائيم" دصلت 
هن إت   الصواريخ تقلص  شكم حاد، لكن   إللع نش دها منذ  قد ونصف  قد تقري اي. وهو يشير 

ما هو ههع من ذل  سلو  العدو المركزي، وهو حركة حماس، المصتلف تماماي  ن سلوكه حت  
. وفي نظر ، فإن حركة حماس  اتت تمل  هسس حكع وهسس مسزولية 2012تشرين ال اني العاع 

 "إسرائيم".هقو  من السا  ، وهشد ت  يراي  ل  سلوك ا تجا  
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جان  ذل  تعاظع القو  في قتا  أز   عد " مود السحا "، حيث إل  كن "ميصائيم" يلحظ ل
"، وصواريخ M75ازدادت  شكم حاد وتير  االنتا  الذاتي للصواريخ المتوستة المد  من تراز "

 شمام تم ه ي .إل  ي" وتصم اإلس متنتج ا حركة "الج اد 
ههمية هذ  الصواريخ وصداها اإل  مي ال ائم، ويعتقد "ميصائيم" هن العدو الفلستيني هدر  

 ولذل  صار يمتل   د  مئات من ا ما يجعم المواج ة المق لة حد اي م يراي وتجر ة لع يس   ل ا م يم.
هما في الضفة الغر ية، فما شغم "ميصائيم" في فتر  العاع ونصف  اع األصير ، هو  قاص هذ  

 حداث م ير  هصر .الحل ة مستقر   رأع الجمود السياسي وه
ويقوم إن االستقرار محصلة تزاو   ين همرين مركزيين: هول ما قياد  فلستينية تزمن  السياد  

حالة الفوض  واالنتفاضة. وال اني، وهو األهع ويتصم إل  والحفاظ  ل  هي ة الدولة وتمنع العود  
النتفاضة ال انية ومن الد ا ات  واقع هن الجم ور الفلستيني ال يزام مصدوماي وتاقته متدنية جراص ا

 والمسلحين الفلستينيين في الشوار  واألسوا .
تل  الحام، واألهع هن اقتصاد  مستقر نس ياي. وير  "ميصائيم" إل  والجيم الحالي ال يريد العود  

 هنه في حام تغيير سياسي كتفجير المفاوضات فإن احتمام انفجار الوضع ك ير.
فإن المج وم ك ير في الشر  "إسرائيم" الرأع من المجّسات التي تورت ا ويعت ر "ميصائيم" هنه  

األوست، والجميع يتذكر محمد ال و زيزي في تونس الذي  شر  ل"الر يع العر ي" هو "ال ز ". وهذا 
 يستد ي جاهزية ك ير  لما سيتره من دون إنذار وسيشعم ناراي ك ير .

" في إح ات العمليات، لكن من الم ع في نظر  و رأع تشديد "ميصائيم"  ل  دور "الشا ا 
م حظة "ال ور " التي حد ت في الضفة في ه قا  سيتر  حركة حماس  ل  الحكع في قتا  أز  

الفار   ين رزساص األج ز  األمنية الفلستينية في   د ياسر إل  . ويشير صصوصاي 2007العاع 
ون لدي ع رزية مصتلفة وهداص  ملياتي هرق  وهو  رفات والرزساص في الوقت الراهن. فالرزساص الحالي

 يين.سرائيلما ي عث التفازم في نفوس اإل
 الجبهة الجنوبية

المسلمين" في  اإلصوانتر  "رويتام" هن الحدث الت سيسي في العاع الماضي، كان إسقات حكع "
  د الفتاح  مصر والعملية السياسية الجارية هنا   ل  هساس صريتة التري  التي رسم ا المشير

في العاع "إسرائيم" السيسي: االنتصا ات، الديموقراتية. وا ت رت هن هذ  القضية ستواصم إشغام 
" لفشله اإلصوانالمق م حوم كيفية إدار  االنتصا ات وتحقي  األمن وتتوير االقتصاد. وقد سقت حكع "

 هساساي في معالجة األمن واالقتصاد.
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والحكع "إسرائيم" في سيناص ومصر ضد  رها تعاظع قو  اإل والمس لة التالية في األهمية هي
المصري. وسيناص تع ير  ن الصرا ات في المنتقة  ما في ا داصم "الج اد العالمي"  ين تنظيمي 

االتحاد في إل  هو توجه الجما ات "الج ادية" "إسرائيم" "القا د " و"دا  ". لكن ههع ما تلحظه 
 قتا  أز .إل  نو ية"، وهو إتار يعمم في مصر وقد يتوسع إتار "القا د  في المنتقة الج

وستر   رها وتشدد "رويتام"  ل  هنه في العاع القري  سيحسع همر المعركة المصرية ضد اإل
هوتان ع  ما في ا إل  هين تتجه األمور. كما هن التتورات في سوريا و ود  مسلحين "إسرائيم" 

 داي.األردن وسوريا، يمكن هن تكون مز ر  ج
ك يراي  ن سيناص ألس ا  تتعل    ا، لكن المعركة الحقيقية في نظرها هي "إسرائيم" وتتحدث 

الجارية في القاهر  وفي دلتا مصر. وتعتقد "رويتام" هن االنتصا ات المصرية ستتع، ور ما تقع  ع  
ر  عد  اع العيو  هو التغيير في الجداوم الزمنية، لكن السزام المركزي هو ماذا سيحدث في مص

 هو نصف  اع؟
مليون فع ومعالجة همر والد  تفم كم  87وتراهن "رويتام"  ل  نجاح السيسي الذي  ليه إتعاع 

دصاله في دائر  العمم. فال ور  ضد نظاع الرئيس المصلو  حسني م ار  لع  16  انية، وكيفية تر يته وا 
نما ألس ا  اجتما ية اقتصا  دية.تقع ألس ا  هيديولوجية دينية، وا 

الد ع السياسي والمالي الذي تناله مصر إل  لذل ، فإن المسا دات الصارجية همر حاسع. وتشير 
دولة إل  من السعودية ودوم الصليج، وتزكد هن هحد هس ا   دع تفك  مصر هو استنادها 

مزسسات. وتزمن   ن ذل  ما يزمن إ حار سفينة الحكع في النيم في ظم وضع تصفه   نه "انعداع 
 تقرار مسيتر  ليه".اس

المسلمون" ومصير حركت ع، وهم  اإلصوانوتضع "رويتام" هيضاي   مة استف اع حوم ما سيفعله "
ستتترف مواقف ع ضد الحكع هع سيحدث انشقا   ين المتترفين والمعتدلين. و موماي ا مام ك ير  من 

 تحوالي في مصر الصيف المق م."إسرائيم" " ك ير ، ولذل  تتوقع اإلصوانالسيسي، واحتماالت تترف "
"إسرائيم" و صصوص االستقرار في األردن، فإنه رهن  التتورات في سوريا ول نان والعرا . و

تستعد استص ارياي "إسرائيم" تتوقع "ه الي ج ادياي" يحيت  األردن ويمكن هن يتغلغم فيه. وت ين هن 
 الج ادي في األردن. رها و ملياتياي الحتمام تغلغم اإل

 16/4/2014السفير، بيروت، 
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 "إسرائيللمصر هو األنسب والمطلوب لـ" اا السيسي رئيسة: انتخاب يإسرائيل. دراسة 17
در   ن مركز ه حاث األمن القومّي ّية صاإسرائيلزهير هندراوس: قالت دراسة  -الناصر  

ا لمصر هو اإلمكانّية األنس  سرائيلاإل ّي، التا ع لجامعة تم ه ي ، قالت إّن انتصا  السيسي رئيسي
 اإلصوانهّنه من المزّكد هّن حكمه هحسن  ك ير من حكع إل  واألحسن للدولة الع رّية، الفتةي 

ا، زادت الدراسة، هّن انتصا  السيسي هحسع  شكم م دئيّ "إسرائيم" الم سلمين، الذي ي عادون  ، وهيضي
وه لن ت ييد  لحركة "إسرائيم" من حمدين ص احي، ذل  ألّن األصير  ّ ر  ن  دع رضا  من 

 ّية.إرها حماس، في ما ير  السيسي  حركة حماس منظمة 
  للحظة واحد  ذصريا استراتيجيا، وال ي شكّ "إسرائيم" وفي المقا م، فإّن السيسي ير  في الس ع مع 

 في ههميته، كما هّنه ه لن  ل  المأل   ّنه سي حافظ  ل  اتفا  )كام  ديفيد(. 
ا  هّن السيسي،  س   صلفيته العسكرّية، يعرف إل  وهشار م ّعد الدراسة، ال احث هفراييع كاع، هيضي

ا هّنه سي تال   تعديم الم   "إسرائيم"،جيديا إيجا يات التنسي  األمنّي مع  لح  العسكرّي موضحي
وذل  لكي تتمّكن مصر  قيادته من  ست سيترت ا األمنّية  ل   "إسرائيم"،ل تفا ،  التنسي  مع 

 قتا  أّز ،  ل  حّد قوم الدراسة.إل  هنا  ومنع ت ري  األسلحة  رها سيناص ومكافحة اإل
 http://www.inss.org.il/index.aspx?id=4538&articleid=7058 انظر:

 3/6/2014رأي اليوم، لندن، 
 

" بشـــكل غيـــر إسرائيلية: تنصـــيب السيســـي يحســـن البيئـــة الســـتراتيجية لــــ"إســـرائيل. نخـــب 18
 مسبوق

يون  ل  هن تنصي    د الفتاح السيسي رئيسا، وتواصم إسرائيل: هجمع معلقون 48فلستينيو 
"  شكم أير إسرائيم قاص  شار األسد  ل  كرسي الرئاسة في سوريا، يحسن ال يئة االستراتيجية لل"

 مس و .
محافم التقدير االستراتيجي في  وقام المعل  العسكري  مير را ا ورت، "إن ههع ما ي ير حماس

تم ه ي  لتتويج السيسي رئيساي حقيقة هن هذا التتور سيضمن ليس فقت تواصم مظاهر الشراكة 
االستراتيجية  ين تم ه ي  والقاهر ، التي تكرست  عد االنق    ل  الرئيس محمد مرسي،  م إنه 

 تعزيز هذ  الشراكة وتتورها".إل  سيزدي 
هن محافم التقدير إل   معه اإلذا ة الع رية ال   اص، هشار را ا ورت وفي مقا لة هجرت ا

من وجود السيسي "إسرائيم" االستراتيجي في تم ه ي ، تر  هن العوائد االستراتيجية التي ستجني ا 
 في الحكع ستسمح ل ا  التفرغ لمواج ة تحديات استراتيجية ك ير .

http://www.inss.org.il/index.aspx?id=4538&articleid=7058
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حر  التي ال هواد  في ا التي يشن ا السيسي  ل   ن هذ  المحافم قول ا إن ال ونقم را ا ورت
 "إسرائيم".الجما ات الج ادية في سيناص وحرصه  ل  "تقليع هظافر" حركة حماس يص  في صالح 

صتتت الست مار مليارات الدوالرات في تعزيز "إسرائيم" لألذهان حقيقة هن  وه اد را ا ورت
س األس   حسني م ار ، تحس اي لحدوث تدهور همني يناير وصلع الرئي 25الج  ة الجنو ية  عد  ور  

 صتير  ل  الحدود.
من حكع السيسي هو حقيقة "إسرائيم"  ل  هن ههع " ائد" استراتيجي تنتظر   وشدد را ا ورت

  ات إل  ستكون متمئنة "إسرائيم" ت كدها هنه لن يدفع نحو تتوير الجي  المصري،  حيث هن 
 ح لصالح ا.ميزان القو  االستراتيجي الكاس

هن نجاح  شار األسد في ال قاص  عد   ث سنوات من ال ور  إل   وفي السيا  ذاته، نو  را ا ورت
 "إسرائيم".ضد  يم م " شر  سار "  النس ة لل

هن التتورات التي ش دت ا سوريا قد هصرجت الجي  السوري من دائر  التوازنات  وهكد را ا ورت
تتعامم مع الواقع في سوريا وك نه ليس هنا  جي  قائع في واقع م" "إسرائياالستراتيجية، لدرجة هن 

 األمر.
ية العاشر ، إن سرائيلمن ناحيته، قام هلون  ن ديفيد، معل  الشزون العسكرية في قنا  التلفز  اإل

هن هذا الجي  ال ي ذم إل  الجي  المصري في   د السيسي سيظم "جي  األمس"، في إشار  
 قدراته القتالية وتوظيف التقنيات المتقدمة في الج د الحر ي. ج دا يذكر في تتوير

وفي تعلي   ل  انتصا  السيسي، نقم  ن دافيد ال   اص  ن مصادر مسزولة في الجي  
ي هن حرصت تم ه ي   ل  سرائيلي قول ا، إنه لع يحدث في تاريخ الصرا  العر ي اإلسرائيلاإل

 ل  "إسرائيم" الضغوت التي مارست ا إل  مشيراي  تسليح جي   ر ي كما حدث في   د السيسي،
 ي لضمان تزويد الجي  المصري  مروحيات "األ اتشي".ألمريكا الكونجرس

لع تكن تقدع  ل  م م هذ  الصتو  إال لعلم ا هن هذ  المروحيات "إسرائيم" هن إل  ونو  دافيد 
يات في سيناص تست دف هن ال جمات التي تنفذها هذ  المروحإل  ستوظف لصالح ا، مشيراي 

 "إسرائيم".الحركات الج ادية التي يم م ضر  ا مصلحة مزكد  لل
 4/6/2014، 48فلسطينيو 
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 مقالتخامساا: 
 "إسرائيلالعرب نسوا ". 1

  مير ر ا ورت
ي وهللع فلي  للاريس، فلي الصللالون سلرائيلملن اإل  التتلورات فللي الشلر  االوسللت قلاد  ج للاز األتمسل

(. وهلذ  ايلاع دراماتيكيلة ملن ناحيلة هصلحا  القلرار وقاسلية  لل  هملسالجوي الذي يفتتح اليلوع )افتلتح 
نحللو صللاص  النسلل ة لمحافللم التقللدير الم نيللة: فلللع يتوقللع اي جسللع اسللتص اري فللي الغللر ، وال شللع ة 

ي التللالي، حسللن روحللاني، الللذي يرانللسللتص ارات العسللكرية صاصللتنا، االنتصللار الجللارف للللرئيس اإلاال
ذايعت ر "معتدال"، من الجولة االول  من االنتصا لات.  للع يكلن هلذا  كلاف، مشلكو  هن يكلون هنلا   وا 

السلفير اي   قري  حث كان يمكنه هن يتوقع القن لة التي هلقاها الرئيس المصري حين ترد من   د  
 "إسرائيم".ليست جميع ا سيئة من ناحية  –السوري. كم يوع واالن اص التي ي تي   ا 

هلللذا الحلللد هو ذا  حسللل  الم نللل  التلللالي: الحلللر  إلللل  كلملللا ت لللدد اللللدصان يت لللين هن االملللور تتلللد ر 
الك ر  هي  ين محور شيعي  د ع روسيا، و ين المحور السني الذي يفتر  هن تقف صلفله الواليلات 

ا الك للر  أارقللة فللي أيللر قليللم مللن المشللاكم الداصليللة، ولكن للا توجللد ايضللا فللي ذرو  ألمريكللمتحللد . ال
. وزيلر اللدفا  موشليه سلوريةتقويع  مي  للوضع  النس ة لما يجري في الشر  االوسلت، وال سليما فلي 

ي ائيلسلر ي الف لع اإلألمريكلوزيلر اللدفا  اإلل   اريس م اشر  من واشنتن، حيث نقلم إل  يعلون وصم 
يللون تصللريحا جللاص فيلله هن  شللار ألمريكلمللا يجللري فللي المنتقللة. ولكللن حتلل  ق للم زيللار  يعلللون هتللل  ا

االسد استصدع س حا كيميائيا ضد ال وار  ل  حكمه )نحو ش رين  علد هن فاجل  رئليس دائلر  ال حلوث 
  رون حين قام  الض ت هذ  االمور(. إيتانفي شع ة االستص ارات، العميد 

يين يوشللكون  للل  تغييللر سياسللت ع والوقللوف  شللكم هك للر ألمللريكو االمللور االن، فللإن اوم لمللا ت للد
، تركيلللا ومصلللر، سلللوريةقتعلللا مملللا كلللان حتللل  االن صللللف المحلللور السلللني، اللللذي يضلللع ال لللوار فلللي 

السعودية ودوم الصليج االصر ، وكلذا حملاس فلي قتلا  ألز  )حلين ال تكلون نلار ملن القتلا  حملاس 
مما ين غي. التاملة  هك رولكن هذا الد ع هو م ا ة اقم مما ين غي ومت صر  تنس ، ولكن حاليا فقت(.

الك ر  هي انه من ناحية معظع المحافم في المنتقلة تعت لر الواليلات المتحلد  اليلوع ملن تجلر اقلدام ا 
المستنقع الشر  اوستي، حتل  فلي الفتلر  القري لة المق للة إل  وتفعم كم شيص كي ال تدصم من جديد 

ال لوار إلل  يلون قللي  وتيلر  نقلم السل ح ألمريكه قا  تقويع الوضلع فلي واشلنتن، سيصلعد اايضا في 
، االسلد إيلران. في الستر االصيلر، اللزصع اليلوع يوجلد فلي التلرف الشليعي اللذي فلي مركلز  سوريةفي 

 وحز  هللا، و د ع قوي جدا من روسيا.
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شللكم واضللح، مللع المعسللكر تللرف مللا  إللل  وم( الللرئيس المصللري محمللد مرسللي انحللاز همللس )األ
مصللر ولكن للا تجللري ايضللا  للل  هر  ل نللان وفللي إللل  السللنية لللع تصللم  –السللني. الحللر  الشلليعية 

 .سوريةمنات  اصر  في الشر  االوست. ليس فقت في 
ا هي هن الترف السلني لليس ملن ملاد  واحلد . يمكلن هن نلر  الحلر  االهليلة ألمريكمشكلة اصر  

اللللة تم لللم ملللا يجلللري فلللي المنتقلللة   سلللرها: ملللن ج لللة الصلللرا   لللين كح سلللوريةالمضلللرجة  اللللدماص فلللي 
ية واالورو ية الغر ية و ين روسيا، ومن الج ة االصلر  الحلر  الدينيلة. مقا لم الشليعة ألمريكالكتلتين ا

فلي المئلة  20يعت رون  لملانيين هو سللفيين،  سوريةفي المئة من ال وار السنة في  70الموحدين جدا، 
 القا د . أليديولوجياالمئة مصلصون  في 10والمسلمين  اإلصوانإل  من ع ينتمون 

الفلسلتينية  –ية سرائيلي تصرف االنت ا  العالمي  ن المشكلة اإلاإلس مالحر  الك ر  في العالع 
التي تص ح هامشية. لم ادر  كيري لحم النزا  ال يوجد اي احتمام  النجاح فلي م لم هلذا الواقلع. ف لم 

 ؟ هذا منوت  عيني الناظر.سرائيمهذا جيد هع سيص إل
 17/6/2013معاريف، 

 

 مصر تغلي: في انتظار الجيش. 2
  و ز  سموت
لع يتصيم محمد مرسي في هك ر كوا يسه هن ي حتفم  الذكر  السنوية األول  ألدائه اليمين القانونية 

 حرس الرئاسي.في موقع ال
الشللللوار  والميللللادين متللللال ن  تنحيللللة الللللرئيس إللللل  يسللللتعد م يللللين المصللللريين الغاضلللل ين للصللللرو  

الميللدان. إن الشللعارات إللل   2011المنتصلل  وي للددون حياتلله. وتعللود ال فتللات نفسلل ا التللي ر فعللت فللي 
ن، ملر  اصلر ، هي نفس الشعارات،  يد ان اسع مرسي حم محلم اسلع م لار . وه لاد الشل ا  اللي راليلو 

 الشار  كعلع سيئ. تغلي مصر.إل  "إسرائيم"  لع 
كان متوقعاي هن تواجه مصر هياما صع ة  عد ال ور . ولع يستتع مرسي هن يدر  م لغ ههمية نظلاع 
سياسللي سللليع كللان الجم للور يسللتتيع هن يجللد متنفسللا مللن ص للله.  يللد ان مصللر مرسللي هللي مصللر 

الدسلللتورية العليللا مجللللس الشللع  فلللي حزيللران الماضلللي.  مزسسللات أيللر  امللللة. فقللد حلّلللت المحكمللة
الجسلع الم شلر  وه  للن فلي متللع الشل ر هيضلا هنله أيلر قلانوني، وال تكلف إل  وتحوم مجلس الشور  

انتصا للات جديللد  لمجلللس  إلجللراصسلللتة القضللاص والسلللتة التشللريعية  للن الشللجار وترفضللان هي فكللر  
 الشع . الوضع االقتصادي يزداد سوصاي فقت.
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إن الوضع أير الممكن، الذي توجلد فيله مصلر، يجعلم ملن الصلع   لل  مرسلي هن يعتملد  لل  
الحكللع، ولمللا كللان المصللريون ال يللرون انتصا للات فللي األفلل  فقللد نقلللوا إللل  الديمقراتيللة التللي هدت  لله 

الشار . ملن المعللوع ايضلا ان للجلي  والمعارضلة نصلي اي ك يلراي ملن الفشلم، فلالجي  هلو إل  النضام 
 اإلصلوانذي حدد القوا د  عد   د م ار ، هما المعارضة فلع تستتع ان تنشلئ ز يملاي حقيقيلاي يواجله "ال

 المسلمين"  نجاح.
وفي ا ناص ذل  تسوص حام مصر: يصلع   لل  صلندو  النقلد اللدولي رألع ارادتله الصّيلر  هن يملنح 

تلي اشلترت ا الصلندو : مصر القر  الضروري جداي، ألن ادار  مرسي ال تنجح فلي تل يلة الشلروت ال
المسلمين" إص حات  نيوية في الدوللة تجعل لع ينقتعلون  لن قا لد  د م لع  اإلصوانف و يتل  من "

 من السكان، فليس  ج اي هن تفقد مصر االئتمان.
دوم الصللليج تللال ين المسللا د . وال يحل  الشللار  المصللري الفصللور إلل  المسلللمون"  اإلصللوانتوجله "

د ا تلادت مصللر "هع اللدنيا" هن تكللون ز يملة العللالع العر لي ال متسللولة. والتضللصع جلداي تاريصيللاي هلذا. فقلل
المالي يتغل  وال تاللة تلزداد وللع يعلد السلياح يتلدفقون، وهصلذت االسلت مارات االجن يلة تتضلاصم. وفلي 

 هذا الوضع حت  ه و ال وم لن ي   للمسا د .
، فقلد فقلدت الشلرتة منلذ كانلت ذل  أيا  األمن الذي هصذ يقو  في مصرإل  ين غي ان نضيف 

ال ور  قلدرت ا  لل  اللرد . وه  تلت ا ملام التنكيلم   ر علة ملن الشليعة فلي ضلواحي القلاهر  م للغ صتلر 
ان تكون من هقلية دينية في مصر اليوع، و صاصة ان تكون شيعيا ملع األصلذ فلي الحسل ان ملا يجلري 

 لالعكس: إن لع ي حظلون ضلائقة مرسلي، المسللمين".  اإلصلوانفي سورية. وال يسا د السلفيون ايضلا "
 وي د رون لورا ته معتمدين  ل  شد  تدّين الشع  المصري.

ماذا ينتظرنا ا ن، إذاي؟ إن المعارضة تستعد منذ ش رين للمظلاهر  الضلصمة اليلوع )هملس(. وزادت 
 . فقلد صت ة مرسي، يوع االر عاص الماضي، حالة الغليان فقت. لن يتنلازم. وال يجلوز ان ننسل  الجلي

شل را  علد   لد م لار . و نلدهع ا ن  18" مد  اإلصوانكان الض ات هع الذين حكموا ق م هن ي نحي ع "
فرصلللة ل نتقلللاع. لللليس ملللن الضلللرور  هن يتل لللوا تنحيلللة مرسلللي، ألن الورا لللة هوالي ليسلللت سللل لة، وألن 

ن كلللانوا يسلللمونه مرسلللي. لكلللن الجلللي  يسلللتتيع  ان يضلللتر واشلللنتن  انيلللا تزيلللد اللللرئيس المنتصللل  وا 
تقللديع تنللازالت. يوجللد هيضللا صيللار الحللر  األهليللة )إذا هتللل  مرسللي رجاللله(. لكللن توجللد إللل  الللرئيس 

 هيضا صيارات اصر  كانتصا ات م كر  هو ائت ف حكومي جديد  مشاركة اللي راليين.
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الضلر ة الحاديلة إلل  وفي هذ  اال ناص ير  م ار  من زنزانته كيف تحوم مرسي في هقلم ملن سلنة 
 شر  لمصر. 

 "إسرائيل اليوم"
 1/7/2013األيام، رام هللا، 

 

 سيجتاز مرسي األزمة.. ولكن جريحاا . 3
 سمدار  يري
ي قدر الص راص  ندنا، الذين يتا عون الوضع القا م للتفجر في مصلر، هن محملد مرسلي سلينجح فلي 
اجتيلللاز موجلللة االحتجلللا  وال قلللاص فلللي الحكلللع، لكنللله سللليكون رئيسلللاي ضلللعيفاي ومجروحلللاي تتلللارد  الشلللوار  
المشتعلة ضد . يج  هن نتنلاوم هلذ  التقلديرات  حلذر، ف لي صلالحة ل لذ  المرحللة التلي ال تلزام في لا 

 المظاهرات  اصفة، لكن ا تحت السيتر .
القصلللر إلللل  للشلللرتة السلللرية فلللي تريقللله ق لللم هن يصلللر  اللللرئيس المصلللري ملللن المقلللر المحلللروس 

الرئاسلللي الق لللة )اللللذي ألللادر  هوم ملللن هملللس( و لللد صلللحيفة "الغارديلللان" ال ريتانيلللة  قولللله سللل  ق  فلللي 
الحكللللع، وهنللللوي هن ه تللللع السللللنوات اللللل  ث القادمللللة مللللن واليتللللي. و للللّين مرسللللي لصصللللومه الللللذين د للللوا 

يتلللدصم هلللذ  الملللر  فلللي شلللزون مصلللر هن ي صلللذوا مقاليلللد الحكلللع منللله هن الجلللي  للللن إلللل  الجنلللراالت 
 السياسية.

إللل  يين الللذين سللار وا ألمللريكيللة  للن  شللرات الد لوماسلليين ااألص ار ين غللي هن نفتللر  هن التقللارير 
هين الم ر ، ه  توا لمرسي م للغ صتلر الوضلع.  لم إل  ركو  كم تائر  صرجت من القاهر ، وال ي ع 

 لمصري هرسلت تائر  هر  لمم لي ا في القاهر .إن قتر التي ت ر ت  مليارات إلنقاذ االقتصاد ا
كللان مرسللي يسللتتيع ان يللر  فللي التلفللاز م يللين المللواتنين الللذين لللع يصللافوا ان ي تفللوا قللائلين للله 
"ارحم"، و ائ ت تتظاهر ضد  مع نعو  و حلر صيلاع فلي ميلدان التحريلر. وكلان يسلتتيع هن يسلمع 

الللذي نللزم  –المعسللكر العلمللاني حمللدين صلل احي ز لليع  –التقللارير  للن ال ورصللة المت اويللة وصصللمه 
 الصرو ".إل  الميدان لي حذر قائ : "ارحم فوراي هو نضتر  إل  

ليس مرسي  شار األسد. ففلي مصلر  صل ف سلورية ال يمكلن قصلف المتظلاهرين وذ ح لع. ولكلم 
كرين الصللور  إال إذا تجللاوز هحللد المعسللإللل  جنللدي مصللري هقر للاص فللي الميللادين. ولللن يللدصم الجللي  

ا ن، ورزسللللاص االسللللتص ارات واألج للللز  األمنيللللة إللللل  الصتللللوت الحمللللر. إن الجنللللراالت  للللل  الجللللدار 
 يحافظون  ل  صت مفتوح مع واشنتن.
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فقدت مصر مرسي مكانت ا الرائد  في العلالع العر لي. وت لدد المصلانع فلي القتلا  العلاع  االن يلار 
فلللي قائملللة العلللاتلين. وهصللل ح  شلللرات   سللل    قلللم اإلضلللرا ات. وفلللي كلللم يلللوع يلللدصم ،الف الشللل ا 

الم يين يعانون صتر الجو . ولع نتحدث  عد  ن التوتر مع ا يو يلا حلوم السليتر   لل  منلا ع النيلم 
الذي هو شريان حيا  مصر. واصتف  رجام الشرتة وال همن في الشوار . والديمقراتية وحريلة التع يلر 

 يين.اإلس مكلمتان نا يتان في معجع مرسي و 
 ند مرسي حلوم سحرية. ومن حسن حظه هيضاي انه ال  ديم لله فلي المعسلكر الصصلع، فقلد  ليس

ملللات  ملللر سلللليمان، وم لللار  العجلللوز الملللري  فلللي السلللجن، و ملللرو موسللل  مغتلللر  ك يلللراي، ومحملللد 
د لي. وملا زام حملدين صل احي إل  ال راد ي معني  الت وير فقت. وهر  ال ديم المحتمم هحمد شفي  

 ي من القو .لع يحشد ما يكف
ينتظللرون فللي المعسللكرين هن يللروا مللن سيضللعف هوالي. وكمللا قللام لللي هحللد شلل ا  حركللة تمللرد فللي 

ذا حذر ولع ي اجع فسيصسر هيضا".إل  تريقه   ميدان التحرير: "إذا هاجمنا مرسي فسيصسر، وا 
 1/7/2013، أحرونوت يديعوت

 2/7/2013األيام، رام هللا، 
 

 ناآلمرسي بدأ منذ  . النقالب ضد  4
  مير ر ا ورت

المسللللمين محملللد  اإلصلللوانق لللم سلللنة،  الضللل ت فلللي اليلللوع اللللذي تسللللع فيللله الحكلللع فلللي مصلللر رجلللم 
ي ك يلر فلي ملداوالت داصليلة  لان اللرئيس الجديلد سليجد صلعو ة فلي إسلرائيل همن مرسي، قدر مصدر 

المسلللمون الحكللع، سلليف ع  اإلصللوان نللدما سلليتلق  "شلل را. وتن لل  فقللام:  12فللي منصلل ه حتلل  لللو  ال قللاص
 ."االنصرافإل  الشع  ان القر،ن ال يمكنه هن يحم مشاكم ال تالة والمجا ة، وسيضترون 

ين غلللي هن ن صلللذ الدقلللة المذهللللة ل لللذا التقلللدير  حجمللله المناسللل : فمعظلللع التتلللورات العاصلللفة فلللي 
وفلي الغلر  ) ملا "إسلرائيم" ير  في الشر  االوست فات التقات لا ملن محافلم التقلدير فلي السنوات االص

فللي ذللل  ال للور  االوللل  فللي مصللر(. ولكللن فللي هللذ  الحالللة ظ للر التقللدير دقيقللا حقللا الللذكر  السللنوية 
 االول  لحكع مرسي كانت هيضا هوم يوع في ما  دا كانق   سلتوي ،صر. 

فان ال ور  في ذروت ا منذ االن. احتماالت ان ي قل  مرسلي  رائيم"،"إسمن ناحية محافم االمن في 
، متدنيلة جلدا. وم لملا هلو الحلام هملسلزمن تويم وراص دفة الحكع،  علد االنلذار اللذي اصلدر  الجلي  
التاريصيللة الك للر ، م للم تللل   لألحللداثدومللا، مللن الصللع  جللدا االسللتيعا  والف للع فللي الللزمن الحقيقللي 

ملا اسلتق م  إذااالس و ، ولكن  لات ممكنلا منلذ االن القلوم ان اسلقات مرسلي )التي تقع في مصر هذا 
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 الفعم( هو مجرد حلقة واحد  اصر  في سلسلة احداث تقع في الشلر  االوسلت فلي السلنوات االصيلر . 
لقللللد  للللدهت االر  فللللي المنتقللللة ت تللللز  سلللل   القللللو  التللللي جمعت للللا الجمللللاهير فللللي  صللللر الشلللل كات 

، وال تلزام للع تتلوفر نقتلة تلوازن اقليميلة جديلد . فلي ج لاز 2011منذ العاع  االجتما ية  ل  االنترنت
االمللن يقللدرون ان المنتقللة سللت ق  أيللر مسللتقر  جللدا لصمللس سللنوات حتلل   شللر سللنوات اصللر   للل  

 االقم، في هفضم االحوام. 
هع ضلللللار  "إسرائيم" لوكالمعتلللللاد، السلللللزام االوم اللللللذي ينشللللل  هلللللو هلللللم التتلللللورات الجديلللللد  جيلللللد  لللللل

المسللمين فلي مصلر  لإلصلوانمصالحنا؟ هذ  المر  الجوا  مصتلت: من ج ة فشم التجر ة السللتوية  
المسلللمون المصللريون يتصللذون صتللا ايللديولوجيا  اإلصوانفللي المللد  الزمنللي ال عيللد، فلل"إسرائيم" لجيللد للل

ت ع فللي صتللر. ومللن شلل ن ع هن ي  تللوا قللو "إسللرائيم"  للديع المسللاومة، وضللع مسللتق م اتفللا  السلل ع مللع 
وسيترت ع في كم هرجاص مصلر، و نلدها يحتملم هن يعلنلوا  لن تنكلرهع ل تفلا  اللذي وقلع  ليله هنلور 

 سنة.  35السادات ق م نحو 
في الملد  الزمنلي القصلير، فق لم "إسرائيم" لمن ج ة اصر  فان ال شائر من مصر ليست ايجا ية ل

السلنة االصيلر  يمكلن هن يظ لر  كم شيص وفو  كم شيص، فان االستقرار النس ي الذي ساد مصر في
كللل مر مفضلللم  لللل  الفوضللل  التلللي ال  لللد سلللتعر د هنلللا ، وال سللليما  نلللدما ي قللل  أيلللر معلللروف ملللن 

 اإلصللوانالمسلللمون حقللا. فضلل   للن ذللل ، فقللد ظ للر  اإلصللوانسيمسلل  الحكللع، فللي حالللة ان يصليلله 
مرار الحلوار االمنلي ملع المسلمون في السنة االصير  ك راأماتيين فو  كم التوقعلات: فقلد سلمحوا  اسلت

)الحوار الذي يتع ك مر ا تيادي من جان  االستص ارات العسكرية المصلرية(، وفلي االشل ر "إسرائيم" 
 ضلللغت ملللن الواليلللات المتحلللد ، ضلللد ت ريللل  السللل ح ملللن سللليناص  "إسلللرائيم"،االصيلللر  هداروا حر لللا ملللع 

ي تجديلد مصلزون صلواريخ ، وجلدت حملاس صلعو ة فل" ملود السلحا " اتجا  قتا  أز . ومنلذ حمللة 
ل  فجر لدي ا، و   حد ك ير  فضم هذ  الحر . ا 

المسللمون كج لة  ا  لة  لل  االسلتقرار ملن ناحيللة  اإلصللوانوحتل  هلذا لليس كلم شليص: فقلد ظ لر 
وفرضلوا  لل   " ملود السلحا "اقليمية، حيث كانوا القلو  صللف وقلف النلار اللذي سلاد قتلا  ألز  منلذ 

ن المواج للة مللع منظمللات اصللر ، م لمللا حصللم  عللد  ضللع حللاالت حمللاس مواصلللة احتراملله، حتلل   لل م
يصوضللون حر للا ضللد  اإلصللوانذللل ،  للده إللل  فللي الفتللر  االصيللر ، اضللافة "إسللرائيم" نللار نحللو  إتلل  

جان  المحلور السلني إل  مقاتلي الج اد العالمي المنتشرين في كم ارجاص سيناص. ومزصرا ايضا وقفوا 
 ، سورية وحز  هللا. يرانإلة في وجه المحور الشيعي ية الداصلياإلس مفي المواج ة 
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ت  ت احداث همس انه مع كم االحتراع لمرسي، اللذي حلاوم السليتر   لل  الجلي  المصلري، فلان 
وشلليص ،صللر: االحللداث ت عللث صتللر  ل"إسرائيم".الجللي  ال يللزام هقللو  منلله. وهللذ   شللر  م مللة جللدا للل

ت تي لة اصلر . فكلملا كانلت اللدوم العر يلة منشلغلة الحر  التقليدية في الج  لة المصلرية ل ضلع سلنوا
  الحرو  الداصلية هكذا تكون ل ا تاقة ودافعية اقم ل ستعداد لمواج ة متجدد  معنا. هك ر

 لألحللداثال توجللد فللي هللذ  المرحلللة حالللة ت هلل  وفللي منللات  الحللدود ال ي للدو تلل  ير "إسللرائيم" فللي 
المسللمين. الجلي  للن يفلتح  اإلصلوانالجلي  و  في مصر. ما يحدث هنا  هو صرا  قلو  داصللي  لين

 النار ضد الشع ، يحتمم هن ي صذ الحكع مر  اصر  لفتر  انتقالية، م لما حصم  عد سقوت م ار .
 معاريف 

 2/7/2013، القدس العربي، لندن
 

 الثورة الثورة ضد  . 5
 تسفي  ارئيم

صللت هحمللر"،  –دان مقا للم ميللدان، "مليللون" مقا للم "مليللون"، " لور  ضللد سللال ي ا" مقا للم "الشللر ية ميل
هكلللذا  لللدهت مصلللر حلللر  الج لللا ر  في لللا. الصلللوف شلللديد وحقيقلللي. هلللي الحجلللار  التلللي تتلللايرت فلللي 

نلللار جملللا ي، فيملللا هن الدوللللة مغملللور   م يلللين قتلللع  إتللل  إلللل  االسلللكندرية وفلللي القلللاهر  سلللتتحوم 
مللن مصلفللات ال للور  اللي يللة؟ هللم الجللي  الللذي نشللر هلويتلله منللذ االن وهدصللم فللي حالللة ت هلل  السلل ح، 

س ح الجو لديله سليقاتم فلي سل يم الحفلاظ  لل  اللوتن، هلذ  الملر  ضلد الملواتنين ولليس ضلد  لدو 
صللللارجي؟ هللللم مرسللللي سيستسلللللع ويقتلللل س صتللللا  الرحيللللم لم للللار ، هو زيللللن العا للللدين  للللن  لللللي، هع 

الحكلع؟ والسلزام االهلع هلو ملاذا سليكون إل  ون الشر ية الديمقراتية التي رفعته سيواصم التمس   قر 
ضلليا  إللل  حزيللران، الللذي يرمللز فللي نظللر مللا ال يقللم  للن نصللف المصللريين  30فللي اليللوع التللالي م 

 الديمقراتية التي تمنوها وتحتع ما يصفونه  انه "قيع ال ور "؟
 –رقلة فلي هزملة اقتصلادية  سلير  وصلندوق ا  رهلان. فمصلر أاإلل  ان اصفاقات مرسي ال تحتلا  

فللرغ  للذات السللر ة التللي امللتأل   للا. والدسللتور  –الللذي اجتللذ  اليلله المليللارات مللن همللوام المسللا دات 
اقرار  في استفتاص شع ي، هشلعم ل يل  النقلد. والقلوانين التلي نجلح فلي سلن ا فلي إل  الذي هر  مرسي 

ت الغضلل  فللي ضللوص مللا  للدا   "هصونللة" لمصللر. مجلللس الشللور  فللي أيللا   رلمللان فا للم، فاقمللت فقلل
الع قللللات المشوشللللة حتلللل  االزمللللة  للللين مرسللللي و للللين الجللللي ، اسللللت داف الج للللاز القضللللائي ك للللدف 
ل حلللت م وسلسللللة ملللن التعليملللات أيلللر المناسللل ة، دحرجلللت حتللل  حافلللة ال لللو   الصلللرا   لللين النظلللاع 

 والمعارضة.
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كللان  إذاكمللا هنلله محلل  فللي اد ائلله  انلله  مرسللي محلل . فقللد انتصلل  فللي انتصا للات ديمقراتيللة وحللر .
دائللله، فللللان  ليلللله هن يغيلللر   التريقللللة التللللي منحللله   للللا واليتلللله: انتصا للللات ه للللن  الجم لللور أيللللر را ٍ 

ديمقراتيللة  علللد  لل ث سلللنوات. ملللن يتحللدث  اسلللع قللليع ال للور  ال يمكنللله، كملللا يللد ي مرسلللي ان يعملللم 
ة  التالي. هذا هيضا هلو شلعار المتظلاهرين كانت ديمقراتية فحت  الن اي إذا تريقة تتعار  وقيم ا. 

 المزيدين له.
ج  ة الرف ، التي يقودها مرشحون لع ينتص وا، م م  مرو موسل  وحملدين صل احي، ود. محملد 

مليون مصري  لل   ريضلة  22ال راد ي، وكذا حركة تمرد التي تد ي  ان ا نجحت في جمع تواقيع 
المسللللمين  لللل  هج لللز  الحكوملللة وتقلللف ضلللد  إلصلللوانالتنحيلللة اللللرئيس، تركلللز اد اصات لللا ضلللد سللليتر  

دوللة شلريعة متترفلة وضلد اسلتصداع الديمقراتيلة لفلر  جلدوم إلل  ايديولوجيت ع، ضد تحويلم مصلر 
 ه مام اس مي.

 للالع االجتمللا  المصللري ال للاع ونشلليت حقللو  المللواتن، د. سللعد الللدين ا للراهيع، كتلل  فللي ن ايللة 
ال لوار صلحوا هصيلرا وف ملوا  لان  لورت ع سلرقت ملن ع. ولكنله االس و  في صحيفة "المصلري اليلوع" ان 

في االنتصا ات لل رلملان )اللذي حلم( كانلت شلراكة حركلات لي راليلة رهوا  اإلصوانيتجاهم  ان النتصار 
فلللي مجلللرد انتصلللا  الحركلللة التلللي كانلللت محظلللور  فلللي   لللد م لللار  انتصلللارا ك يلللرا لل لللور  وتع يلللرا  لللن 

صللر. ولكللن ا للراهيع تللرح مسلل لة هامللة اصللر : مللاذا سلليكون فللي اليللوع التغييللر العميلل  الللذي تجتللاز  م
التالي؟ هم سيواصم المتظاهرون االحتجا  في الميلادين حتل  رحيلم مرسلي، م لملا فعللوا  لل  ملد  

 يوما ق م رحيم م ار ؟ 18
حس  التعليملات التلي هصلدرها نشلتاص تملرد، فلان المتظلاهرين متلال ون  لالعود   لل  كلم مراحلم 

نصر ،صر هذ  المر ، للي رالية العلمانيلة. ولكلن مسل لة اليلوع التلالي هك لر تعقيلدا  إلح مالسا قة ال ور  
ملللن اسلللتمرار المظلللاهرات. ف لللم يوجلللد فلللي هوسلللات اللي لللراليين العلملللانيين ز للليع قلللادر  لللل  ان يفلللر  

تلل  اجللراصات اقتصللادية متشللدد  يوافلل  الجم للور  للل  ت ني للا؟ وهللم هي مللن ع قللادر  للل  هن يقلللص ح
ولو جنيه مصلري واحلد فلي اللد ع الحكلومي اللذي يصنل  الميزانيلة؟ ملن هيلن سلي تي هلذا اللز يع  مزيلد 
مللن المللام  عللد هن كانللت السللعودية وقتللر قللدمتا نصللي  ما  سللصاص. ولكللن حتلل  لللو افترضللنا هن وقعللت 
 المعجللز  وكلليس مللن المللام وضللع همللاع  للا  الللز يع الجديللد، فمللن هللو الللز يع الللذي يمكنلله هن يصللل 
اجما للا سياسلليا، يوحللد الصللفوف و نللاص حكومللة يسللكن في للا معللا لي راليللون واصللوان مسلللمون، سلللفيون 

وكلللم هلللذا دون هن يصلللتدع كلللم يلللوع  لللذات المظلللاهرات واالحتجاجلللات. هلللذ  الملللر  ملللن  –و لملللانيون 
 جان  النصف االصر من الجم ور؟
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 اإلصللوان  المللر  سلليتك د يتاللل  معارضللو مرسللي  انتصا للات م كللر  للرئاسللة. وفرضلليت ع هللي ان هللذ
ذاهزيمة نكراص.  ما حاكمنا االمور حس  استت  ات الرهي العاع )ذات المصداقية المشلكو  في لا(  وا 

فلي المئلة، ولكلن حاليلا ال يوجلد مرشلح  لملاني لي راللي يمكنله  25 – 20إلل  فان الت ييد لمرسلي هل ت 
 هن يجترف نصف هصوات الناص ين.
ن  للن مو للد م كللر ل نتصا للات لل رلمللان، انتصا للات ترسللع صريتللة االمكانيللة االصللر  هللي اال لل 

القو  السياسية االصير . يمكن لل رلمان هيضا هن يغير مواد الدستور موضع الصل ف، وتشلريع قلوانين 
تسللمح  تت يلل  صتللة اقتصللادية مرت للة. ولكللن صصللوع مرسللي  لقللوا منللذ االن فللي صتللو  ال ي للدو انلله 

مرسي ملزع  الرحيلم، و علد ذلل  سلنفكر ملا سليكون. كلم ملا هلو هقلم ملن  يوجد امكانية للتراجع  ن ا:
استقالة مرسي سيعت ر فش  لل ور . ين غي فقت االمم اال يكون  دد القتل  في ميلدان التحريلر هو فلي 

 حي النصر في القاهر  هو الذي يقرر الصتو  السياسية التالية.
 2/7/2013هآرتس، 
 3/7/2013الحياة الجديدة، رام هللا، 

 

 "إسرائيلسورية ومصر تريحان ". 6
 أيورا ،ي ند

 "إسلرائيم".تس   األحداث االصيلر  فلي مصلر وتلل  المسلتمر  منلذ زملن تويلم فلي سلورية قلقلا فلي 
مللع مصللر، و صللوف هك للر مللن إسللرائيم" "حللدود إللل  ويتعللل  القللل   صتللر ان تنتقللم األحللداث العنيفللة 

صتر مواج ة  سكرية. هذا القل  مف وع يقوع  ل  الفر  الحدسي هن  دع اليقين شيص سيئ و لدع 
 االستقرار حولنا شيص صتر.

لكللن الوضللع مصتلللف  الفعللم ومللع نظللر  هشللد و يللا. ولن للده  سللورية. اجللم ان ال للدوص المتللل  الللذي 
عين سنة ي نَق  قلي  في ا ونة االصير   م قد توجد هحلداث هشلد تمتعنا  ه في هض ة الجوالن منذ ار 

منللذ ه نشللئت إسللرائيم" دولللة " للل  تللوم الحللدود. لكللن هللذ  مشللك ت تكتيكيللة فللي هساسلل ا. وقللد  انللت 
 للل  تللوم حللدودها المصتلفللة )أللز  فللي صمسللينيات القللرن الماضللي واالردن فللي متلللع  إرهللا مشللكلة 

وأيلللر ذلللل (، لكلللن ال واحلللد  ملللن هلللذ  المشلللك ت كانلللت صتلللرا  2006سلللنة إلللل  السللل عينيات ول نلللان 
 ي.ستراتيجاال"إسرائيم" يا حقيقيا. وفي مقا م هذا فان ما يحدث في سورية ي حسن جدا وضع استراتيج

هوال ودونما صلة  سزام من سيحكع سورية ألدا، ملن الواضلح ان الجلي  السلوري اللذي كلان هك لر 
السنتين االصيرتين. فقد صسر اسلحة ك ير  ونظاع التجنيد فيله فلي ت ديد وهك ر  م اشر  ضعف جدا في 
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شلللم ووْقللع االضللرار  ترسللانة السلل ح، كللم ذللل  مللع الوضللع االقتصللادي المتللدهور سيضللعف سللورية 
  ا ت ارها ت ديدا  سكريا مد   ضع سنوات  ل  األقم.
سلح  قوتله إلل  " ست فضي الوحم السوريإل  و انيا، إن حقيقة ان حز  هللا دصم  رجليه اال نتين "

سقت االسد فسي س   ذل  ضر ة  الغة الشلد  لحلز  هللا قلد  إذاوشر يته في ل نان وفي العالع العر ي. 
 تل  داصلي في ل نان وتل  صارجي من العالع السني كله ان ي جرد من س حه.إل  تفضي 

هيلدت اتفلا  سل ع ملع ق م  ضع سلنوات ج لات "إسرائيم" ذل  انه كانت في إل  وين غي ان نذكر 
سللورية )يشللمم تصليللا  للن هضلل ة الجللوالن(، وذللل  فللي األسللاس  سلل   االسللفين الللذي قللد ينشللئه اتفللا  

يلرانو الس ع هذا  ين سورية ملن ج لة  وحلز  هللا ملن ج لة اصلر . وهلا هلو ذا هلذا االملر قلد يحلدث  ا 
 عمل ع.دفع شيص وهو يش ه قولنا إن الصّديقين يقوع ،صرون  إل  من أير ان نضتر 

"إسلرائيم" مصر. ان ا في الحقيقة تدصم  انية في دوامة سياسية شديد  لكلن التل  ير فلي إل  ونعود 
قليم وليس سل يا  الضرور  ايضا. ف و قليم ألن هك لر األحلداث تجلري فلي الملدن الك يلر   لل  م علد  

ل  و  "إسرائيم".كع وهك ر من حدود  300 وفلي كلم سليناريو ذل  فان الجي  المصري في فتر  مرسلي ا 
و للن حفللظ ال للدوص  للل  الحللدود، ومللا  قللي هللذا "إسللرائيم"  عللد  ايضللا هللو المسللزوم  للن الع قللة مللع 

إلل  ي فملن المنتل  ان يسلتمر فلي محاوللة منلع انتقلام هحلداث شلديد  همريك د ع  تماماي  الجي  معلقاي 
 هرضنا.

ار سياسلللي وازملللة سلللتعاني فتلللر  تويللللة ملللن  لللدع اسلللتقر  –م لللم سلللورية  –وفلللو  ذلللل  فلللان مصلللر 
اقتصللادية شللديد . وسلليكون كللم مللن يحكللع القصللر الرئاسللي فللي القللاهر  مشللغوال  التحللديات الداصليللة. 

 ضئي  جدا."إسرائيم" وي ق  صتر ان تتحوم القدر  العسكرية المصرية نحو 
وفي حام سورية كما في حام مصر ايضا، ليست األحداث هنا  ال تز ر فينا ت  يرا سيئا فقت  م 

ت  شر ايضا  تتورات ايجا يلة  النسل ة إلينلا. هملا فلي سلورية فسليتجل  ذلل   سللتة اصلر  "تحاسل "  قد
وحز  هللا محاس ة شديد  في اليوع التالي. وهما في مصر فقد تتول  الحكع سلتة هك ر  لمانيلة  إيران

 "إسرائيم".وديمقراتية قد تواف  حت   ل  مر الوقت  ل  تت يع مع 
المسلللمين الحكللع وصشللينا د م للع لحمللاس، وهللا هللو ذا حكم للع  اإلصللوانلتللولي  ق للم سللنة كنللا ن كللي

 يتضعضع ويمكن ان ن ده  ل "سح  تع يرات القل  من العاع الماضي".
 3/7/2013"يديعوت أحرونوت"، 
 4/7/2013األيام، رام هللا، 

 
 



 ملف معلومات 

292                           مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات         

 . كيف سيتصرف "جيش الشعب المصري"؟7
 العميد احتيات د. داني ،شر

ظللاهر  مشللوقة: توجللد قيللاد   سللكرية إللل  تتلليح لنللا الللدراما الجاريللة هللذ  االيللاع فللي مصللر هن ننظللر 
وامكانية الحلوم محله ليس في  ال ا. ان الوقفة الصلل ة للجنلراالت  –يمكن ا هن تتيح  الحكع المدني 

يين صلف الشع  هي وقفة اصيلة، ف ع يف ملون  لان االزمنلة تغيلرت وان االنق  لات العسلكرية المصر 
 لع تعد الس يم 

المفضللم لتغييللر الحكللع. وقللاد  الجللي  وا للون لمشللا ر الشللار  المصللري، والتللي تجللد تع يرهللا فللي 
لللة تل للي الميللادين وفللي الشلل كات االجتما يللة. وهللع سلليغيرون والصهللع وسلليقفون صلللف كللم منظومللة  دي

 استقرار همني واقتصادي ووقف الفوض .إل  اراد  الجماهير شريتة هن تزدي  سر ة 
شللر  سلليناص ومنتقللة إللل  ية دصللوم قللوات  سللكرية مصللرية إسللرائيلو لللع همللس مللر  اصللر   موافقللة 

الحدود مع قتا  أز ،  س   حساسية الوضع في الدولة. و التوازي ي دو ملموسا في قلل  المصلريين 
جانللل  هلللذ  الج لللود للمسلللا د  فلللي إلللل  الظلللاهر للجلللي   لللل  االر  وفلللي الجلللو. وذلللل  الحضلللور 

اسلللتقرار االملللن اللللداصلي وحمايلللة الملللواتنين فلللي الشلللار  يعملللم الجلللي   لللل  تغييلللر النظلللاع، وقائلللد ، 
 الجنرام السيسي ترح انذارا وتل  من رئيس مصر القانوني، محمد مرسي، االستقالة.

تغييلللر االساسلللية فلللي مصلللر، وكلللذا هدا  اسلللتقرار الوضلللع، هلللي التنظللليع يت لللين ملللر  اصلللر  ان هدا  ال
التلي كلان في لا الجلي  هلو الج لة   األحلداثالعسكري. فالتاريخ المصلري فلي اللزمن المعاصلر ملليص 

، فضللم قللاد  الجللي  1948المركزيللة للتغييللر، وفللي معظم للا كانللت موج للة للحكللع القللائع. ففللي العللاع 
ولكللن فللي ذا  الوقللت لللع  "إسللرائيم". ألراضللياح الجيللو  العر يللة المصللري  للدع المشللاركة فللي اجتيلل

يواج للوا  تصللميع ضللغوت المللل  فللارو  الللذي همللر  المشللاركة فللي الج للد العر للي العللاع حفاظللا  للل  
مكانلللة مصلللر فلللي رهس ال يمنلللة لللللدوم العر يلللة. وكانلللت المشلللاركة فلللي االجتيلللاح، االصفاقلللات وقضلللايا 

االتاحلللة  النظلللاع الملكلللي. وهد  إلللل    لللور  "الضللل ات االحلللرار"  1952الفسلللاد التلللي رافقت لللا، هدت فلللي 
لل  القملة ملن حيلث صلورت ا و إلل  الحكلع  مصلر إلل  صعود جملام   لد الناصلر  سلنوات  ديلد  ملن ا 

االسللتقرار النسلل ي الللذي اسللتمر حتلل   عللد وفاتلله، حللين وقللف  للل  رهسلل ا الرئيسللان السللادات وم للار ، 
 صريجي المنظومة العسكرية. واللذان كانا اال نان هما ايضا من

دون معارضة الجلي ، اللذي هحلس قادتله  2011الحكع في إل  المسلمين  اإلصوانوقد جاص صعود 
 مشا ر الشع . كما هن اقالة الموالين للحكع السا   تركت الجي  تحت قياد  ض ات وا ين يف ملون 

جانلل  إل  فللهللي االقتصللاد.  مكانلله الصللاص فللي المنظومللة المصللرية المعقللد  التللي مشللكلت ا المركزيللة
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مللن فللي الصللار  والللداصم، فللان الجللي  هللو التنظلليع المزسسللاتي االك للر اسللتقرارا وكفللاص  فللي تللوفير األ
 للم ور مللا يمنللع التللدهور االقتصللادي الللذي يعللز  لنظللاع  ي تللئمصللر. وهللو الوحيللد القللادر  للل  هن 

 مرسي.
ن يمسكوا  لجلاع  اال ان ع كفيلون   السياسةإل  ومع هن الجنراالت المصريين ال يسار ون للدصوم 
ملللا و نلللدما يتغيلللر النظلللاع الحلللالي. فلللالجي   إذاالحكلللع، او  لللل  االقلللم يقفلللوا صللللف ز مائللله الجلللدد، 

هلذا ال لدف إل  المصري هو الوحيد القادر  ل  احداث تحسن في الوضع االقتصادي. وفي التري  
لسلويس )التلي هلي ملن مصلادر اللدصم من واج  محافم الجي  ان تضمن اال حار الدولي في قنلا  ا

االسللاس للماليللة المصللرية(. واسللتقرار الوضللع االمنللي ورفللع ا للداد السللياح )الللذين هللع هيضللا مصللادر 
 وهحيانلااالقتصادية من الواليات المتحد ؛ ونقم  –دصم حيوية(؛ وضمان استمرار المسا دات االمنية 

  يين المصريين.حت  انتا  توريد منتظع للمنتجات االساسية لسد جو  م
و للالتوازي مللع العمللم فللي قللل  مصللر يعمللم الجللي  المصللري ايضللا  للل  ضللمان جناحلله الشللرقي. 

المنلات  الشلرقية ملن شل ه جزيلر  إلل  تسلمح  لدصوم قواتله المعلزز  "إسلرائيم" فالمصلحة المشتركة مع 
ل  سيناص و   الحدود المصرية مع قتا  أز .ا 

ت منظملللللات متترفلللللة رفلللللع اللللللرهس واسلللللتغ م وهنلللللا سلللللتعمم هلللللذ  الوحلللللدات  لللللل  قملللللع محلللللاوال
،  مللا فللي ذللل  اال مللام التللي تللد م ا حمللاس يللةإرها االضللترا ات وضللعف الحكللع فللي صللالح ا مللام 

 من أز  ومنظمات اس مية اصر  تعمم داصم سيناص.
 3/7/2013، معاريف

 4/7/2013األيام، رام هللا، 

 

 المسلمين" تهيئ لنتفاضة جديدة اإلخوانتنحية ". 8
 فيشمان هليكس

 ا ن.إل  المسلمون؟ الجوا  ال  اإلصوانهم استسلع 
 فاإلهانلةقّدروا في السلا ات القري لة هن لع سلينجحون فلي الحفلاظ  لل  الحكلع  لالقو  فسليقاتلون،  إذا

الذ ة جدا.  نت الحركة نفسل ا فلي ملد   ملانين سلنة وان لارت فلي    لة هيلاع،  التي تلقوها من الجي 
قللّدروا ان العنللف سيضللائم  إذاحيللات ع العاديللة. ومللن الج للة االصللر  إللل  ويصللع  ان نللراهع ينتقلللون 

ا ن يرفضللون ان يكونللوا فللي مجلللس الحكللع إللل  قللوت ع هك للر فسلليعملون  للل  ضلل ت هنصللارهع. وهللع 
 المزقت.
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المسللمين. وقلاع  اإلصلوانائت فلا واسلعا يشلمم اسل ميين ليسلوا ملن  وهنشل فلي  لزل ع  نجح السيسي
الجللي   عمللم ممتللاز فللي    للة محللاور. ففللي المحللور السياسللي تللع اصللدار االنللذار و  رضللت صريتللة 

مو د االنتصا ات. ومن ج ة الع قات العامة جمع وزيلر اللدفا  حولله القلو  إل  تري  لت ديم الحكع 
فلي المجتملع المصلري التلي صلاح ته فلي الملزتمر الصلحافي اللذي ه للن فيله تنحيلة مرسلي.  المركزيلة

وفللي مجللام العمليللات نجللح الجللي  فللي نشللر قللوات  لل   نللف و للزم مرسللي وهصللاف ك للار مسللزولي 
 المسلمين وجمع الوسائم القتالية من مراكز المنظمة. اإلصوان

ملن القلو  ملع قلدر   لل  اللرد . لكلن حينملا إن  ملية الجي  المزلفة من مراحم توحي  قدر ك يلر 
يكون الحديث  ن متترفين اس ميين هع  ل  يقين ملن هن لع م نحلوا الحكلع  ر ايلة قلو   ليلا ال يحكلع 

 المنت  الردود وال يزوم ت ديد العنف.
المسللمين م اشلر  فلي وضلع حملاس فلي السلاحة العر يلة  اإلصوانفي مقا م هذا، يز ر ان يار حكع 

ية. وفللي هللذا الوقللت الحللالي تلقللت حمللاس ضللر ة شللديد . وأللز  منللذ اسلل و  هصللذت تصتنلل  والفلسللتين
 س   حصار متل  من الجان  المصري، وال يد  الجي  المصري أز  تتنفس للئ  يل تي الشلر ملن 

فللي  و للدهوا"إسللرائيم" القتللا   موافقللة   للإزاصهللذ  الحللدود فللي سلليناص. وتللع وقللف كتي للة د ا للات مصللرية 
ي السلوري وهلع يصسلرون يرانلسياسيا وماليا المحلور اإل  إرادت عحسا ا: فقد صسروا هوال حماس ي جرون 

 ا ن أير راأ ين الد ع الك ير الذي توقعوا الحصوم  ليه من مصر.
ي اإلسل مالج لاد   لإزاصيمكن ان يع ر  لن ضلي  حملاس الحلالي قلدرت ا  لل  السليتر   لل  ألز  

كيللف "إسللرائيم" وليللة. ويسلل لون ا ن فللي االج للز  االمنيللة فللي والمنظمللات السلللفية وكللذل  مكانت للا الد
 اتلم  لن العملم فلي داصلم اراضلي  هكلاديميهلف  100ستز ر الز ز ة في مصر م   في نحو من 

 السلتة الفلستينية. 
وهع في ج از االمن ي عرفلون الضلفة   ن لا ار  م يل   لتلدهور همنلي: فالوضلع االقتصلادي سليص 

مجمللد ، وه للو مللازن يشلليخ  لل  وريللث، والعللالع العر للي يتضعضللع، واألمللوا  ئيم" "إسللراوالمحاد للات مللع 
المنتقلة. إن جميلع الظلروف م يل   النفجلار إلل  االرتدادية للتفجير الجديد فلي مصلر هصل حت تتجله 

 ر .لكن ال يستتيع هحد هن يحزر ما هو الحدث الذي سي شعم األ
 4/7/2013، يديعوت أحرونوت 

 5/7/2013األيام، رام هللا، 
 
 
 



يلي من األحداث والتغيرات في مصرالموقف اإلسرائ      

 295                                 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات

 قطاع غزة على غرار مصر. 9
 موشيه العاد
تجلللس  روفيسللور  السياسللة العامللة كونللداليزا رايللس فللي مكت  للا الفصللع فللي جامعللة سللتانفورد الفصمللة 

يللللي االيملللان اللللذين كلللانوا وتحللل  يلللدي ا  عضللل ما  للل ع  فلللي متعلللة ظلللاهر . "لقلللد قللللت لكلللع"، تقلللوم لقل
يلة فلي الشلر  األوسلت. "قللت لكلع إن  صلر ألمريكيصاح ون ا في رح ت ا إذ كانت وزير  الصارجيلة ا

 اإلصلللوانالقلللو  قلللد اصتفللل  والحاصلللم العلللاع لقيلللود  هك لللر ملللن كلللم ز للليع قلللوي كلللان دكتلللاتورا هو شللليخ 
 كما في حماس". إرها المسلمين هو ز يع 

  التحللوم الللديمقراتي فللي العللرا  وافغانسللتان  للم فللي المنللات ، كانللت رايللس مصللممة  للل  تحقيلل
انتصا ات حر   مشاركة حماس. وفلي جوللة محاد ات لا فلي منتقتنلا فلي سلنة إل  وفي ا ناص ذل  د ت 

وحللدت رايللس حتلل   للين ارئيللم شللارون وه للو مللازن الللذي  للار  هللذ  االنتصا للات فللي المنللات   2005
  شد .

 لمسير  الس ع"، اشتك  شارون في حضرت ا."نستتيع هن نكت  قصيد  ر اص 
،منللت وزيللر  الصارجيللة ،نللذا   شللر  هوسللت جديللد ال م للم الللذي ،مللن  لله شللمعون  يللريس  للم هللو 
مصتلللف. وقللد تمسللكت  توجلله يوجلل   للل  "هز للر القريللة" ان يللدصم اللع للة الديمقراتيللة. "إمللا هن يتيللع 

ما هن ينزم للعمم السري"، تن  ت رايس. و ستت هملاع اللز يمين الصصلمين نظريت لا فقاللت:  القوا د وا 
 مليلات إلل  مدافعلة ازملات أيلر قليللة  لم سليحتا  إلل  "ال ش  في اننلا سنضلتر فلي األملد القريل  

مضللاد  قاسللية"، حللذرت، "لكللن يجللدر الللتعلع مللن التللاريخ. ألنلله حينمللا يسللتقر حكللع حمللاس فللي القتللا  
 منظمة". ستستو   مقدار مسزوليت ا وتتصرف كالمتوقع من ادار 

ين غي ان نعترف ان حماس تدير في ال مانية هش ر األصيلر  سياسلة مسلزولة وموزونلة ومنضل تة. 
ف لي ال تتلل  قلذائف "إسلرائيم" وتفي المنظمة منذ انت ت  ملية " مود السحا "  التزامات لا لمصلر و

ي  صللللاروصية،  للللم إن للللا  صلللل ف مللللا كللللان فللللي ال للللدنات السللللا قة ال تعمللللم فللللي مواج للللة قللللوات الجلللل
 القتا .إل  ي. وكفت ايضا ص فا لجميع التك نات  ن ت ري  س ح وذصير  من سيناص سرائيلاإل

إللل  فللي واقللع االمللر ادار  حمللاس  للل  إقللرار الوضللع، فللزادت مقللدار السلللع "إسللرائيم" تسللا د دولللة 
القتا  ومن لا منتوجلات كانلت ممنو لة فلي الماضلي م لم االسلمنت والحديلد. ووسلعت مجلام اال حلار 

زيلاد  التت يلع. هنلا  ملن سليقولون إلل  لصيادي أز  ومنحت  د  تس ي ت اصر  في القتا  ترملي 
ي فللي واقللع األمللر منللذ تشللرين ال للاني األصيللر. سللرائيلان ادار  حمللاس فللي أللز  قللد رد  للا الجللي  اإل

 لع ي التلي اصتفلت وهملوام ديرانلوسيفسر ،صرون سلوك ا  قلة االوكسجين االقتصادي وهموام الد ع اإل
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ي والسللفيون   لا ألن لا جعللت كلملة اإلسل مدوم الصليج التي قلت. ويندد معارضلو المنظملة والج لاد 
". وحاوللت هاتلان سلرائيمالمقاومة  قيمة، وهع يسمون صالد مشلعم واسلما يم هنيلة "مقلاولي التنفيلذ إل

وحظيتللا ائيم" "إسلر الصلواريخ  لل    لإت  المنظمتلان فلي ا ونلة األصيلر  تصلعيد الوضلع فللي القتلا  
  معاملة شديد  من "مقاوم التنفيذ"  ل  نحو لع ير هنا  ق م ذل .

الجديلد  يجل  ان تكلون  ا  لا  لل  تغييلر  –إن التتورات في مصلر وهلي إشل ينة حملاس القديملة 
في القتا .  يد ان  دع وجود صلوت الجم لور فلي القتلا  هلادر هنلا، ف لذا اللذي جلر  ،صلر األملر 

لسكينة والذي يتمتع   دص نمو وي تسع لمحاوالت جعم الحيا  ت يعيلة يلر  انله توجلد قلي  من ال دوص وا
 النار والدصان.إل  ايضا امكانات اصر   دا "مقاومة" تفضي 

الشلوار  تلال ين ملن إلل  ين غي هن يتعلع سكان القتا  من جيران ع في الر يع العر ي وان يصرجلوا 
الحرية. هم ي ح ون  ن شلعار للمسلير ؟ "يلا مشلعم ويلا  ،صر ونماص ،صر وقدرا هك ر من حماس هدوصي 

 هنية نريد الحرية".
 4/7/2013هآرتس، 
 5/7/2013الحياة الجديدة، رام هللا، 

 

 شراكة مصير بشعة مع سورية فتعلق في حرب أهليةإلى قد تجر مصر . 10
 د. مردصاي كيدار
اسقات محمد مرسي من الحكع سيرضي معارضيه، ولكن الصتو  الدراماتيكية التي اتصذها الجلي  

إلل  جان  م يين المتظاهرين المحتفلين، قد تصلر  االن إل  فالمصري يمكن هن تكون كسيف مرتد، 
 و  يرفضون ق وم الحسع.الشار  ا داد مشا  ة من مزيدي الرئيس المصل

سللرقوا مللن ع   لل ن عالمسلللمين، وكللذا معسللكر مزيديلله المحايللدين، سيشللعرون االن  اإلصللوانمعسللكر 
الدولللة، سللرقوا مللن ع االنتصا للات التللي فللازوا في للا  شللكم ديمقراتللي ق للم سللنة فقللت. وقللد تجللر مصللر، 

يللة مضللرجة  الللدماص شللراكة مصللير  شللعة مللع سللورية، فتعللل  فللي حللر  ههلإللل  نتيجللة ل للذ  الصتللو ، 
 وتويلة السنين. 

و الللذات  سلل   التللدصم العسللكري فللان احتمللام ان تكللرر الصللور  السللورية نفسلل ا فللي مصللر  للاٍم 
فلي  هفضلمجدا. فقد اتصذ الجي   ل  نحو ال مفر منه، قرارا سيئا؛ ف و ما كان يمكنه هن ي صذ قلرارا 

 مرور الوقت  ان ا ذات معن  هداع. هذ  الحالة، وكم صتو  كان سيتصذها كفيلة  ان تت ين مع 
قدر ك ير جدا من النلاس فلي مصلر شلعروا ق لم  يلان الجلي   لان هلذا يلوع دراملاتيكي، كلم ملا يجلري 

 يللوت ع، فللان مرسللي إللل   للادوا  إذا  لل ن ع: معارضللو الللرئيس شللعروا "إمللا االن هو ا للدا"فيلله هللو م ا للة 
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مللا اصللذ الفللوز  إذامون كللانوا وا قللين مللن هنلله المسللل اإلصللواناال للد؛ و إللل  سيسلليترون  لللي ع  اإلصللوانو 
م تغا  وفشم فلي م ملة الحفلاظ  لل  االنجلاز. إل  من ع  قو  الذرا ، فان ع سيتحتمون كتنظيع وصم 

الحلا  ال زيملة النكلراص  الصصلع. ولشلد  إل  كم ترف تل  لنفسه انتصارا متلقا، وتتلع المعسكران 
يتتلور احسلاس جملا ي يمكلن للجميلع فلي ظلله ان  االسف، فانه في مصر ما  علد حسلني م لار  للع
 يكونوا معا ويحلوا النزا ات  ين ع  تر  سلمية.

وشكلت كم الظروف في مصر وقودا نفا ة لما نرا  االن: االستقتا  ال قافي، التتلرف السياسلي، 
الصلللليف الحللللار، االقتصللللاد المن للللار، ال تالللللة الك للللر ، انعللللداع االمللللم، العنللللف المتصللللا د، رمضللللان 

 مقتر  وذصر الكلمات المتترفة. ال
المتحد ين المصريين الذين ظ روا في وسائم اال  ع، من  لل  إل  من استمع في االياع االصير  

جللان ي المتللراس، اكتشللف ذصللرا مللن الكلمللات والتعللا ير الجديللد  والمقلقللة التللي سلليترت  للل  الصتللا  
. هلذ  للع "تملرد"التلي اتصلذت لنفسل ا اسلع الجماهيري. وقد  ده االمر  اسع الحركة المعارضلة لمرسلي، 

 تكن مظاهر ، هذا لع يكن احتجاجا هذا كان تمردا. 
، وهللو يشلل ه الشللعار الللذي رفللع ضللد م للار  فللي اواصللر "ارحللم"وكللان الشللعار االك للر انتشللارا هللو 

حكمه.  النس ة لمرسي، كرئيس منتص  في االنتصا ات الديمقراتية االولل  فلي تلاريخ مصلر، للع تكلن 
، هوضلللحت ان "مرسلللي كرسلللي"و  "الشلللع  يريلللد اسلللقات النظلللاع". كملللا هن هتافلللات هك لللرم انلللة  هنلللا 

الحديث يدور من ناحية المتظاهرين  ن نظاع أير شر ي،  الض ت م م ذا  الذي سقت ق م سلنتين 
ونصللف السللنة. و للل  ذات الشللر ية  الضلل ت حللاوم اللعلل  مزيللدو مرسللي الللذين تمسللكوا  فللوزهع فللي 

لعنصر الجديد، الم دد هو االستصداع الزائد الذي يتصذ  الترفان في تعا يرهملا المتلقلة االنتصا ات. وا
. وهللذا مللواد المصللي ة الوتنيللة "الللدع سيسللف "، "صللت هحمللر"، "لللن نتنللازم"التللي لللع تتللرح فللي الماضللي 
. مصلر "المسلزولية إل لداص"كلان الجم لور سيسلتجي  للد وات الجلي   إذاتصنع من لا، ولليس واضلحا 

 حر  اهلية، م م سورية. إل  ا  الت كيد ان تتدهور يمكن 
 4/7/2013 ،معاريف

 5/7/2013القدس العربي، لندن، 
 

 "إسرائيلـ"ما بعد مرسي: الوضع مريح ل. 11
 حيكاع موشيه دافيده

مني  ين الجي  المصري وج از األملن حتل  فلي فتلر  ملا  علد محملد مرسلي. سيستمر التنسي  األ
 هكذا تقدر محافم في ج از األمن في ضوص االنق   ال اني الذي وقع في مصر.
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"إسلرائيم" االنق   العسكري الذي وقع في مصر وان كان سريعاي ومفاجئاي نسل ياي، اال انله كلان فلي 
صم. هكلذا مل   قلام رئليس شلع ة االسلتص ارات، الللواص هفيلف من توقع في الماضي  انه يمكن ان يح

المسلللمين" فللي مصللر  اإلصللوانكوصللافي، فللي صتا لله فللي مللزتمر هرتسلليليا األصيللر انلله رأللع تعللزز قللو  "
منلذ زملن "إسلرائيم" هز  وان المواتنين  لادوا ليكونلوا مح تلين. كملا هنله يوجلد فلي إل  توجد مزشرات 

المسلللمين"  اإلصللوانمللن هحللد وا ال للور  ضللد م للار  مح تللون مللن "مللا تقللدير  لل ن الشلل ا  فللي مصللر م
 الذين سرقوا  ورت ع.

 "إسللرائيم"،يواصللم الجللي  المصللري تصللدر المشلل د فللي مصللر، وهللذا يللدفع نحللو تفللازم حللذر فللي 
والجي  المصري، والتي تحسنت جدا فلي السلنة "إسرائيم" وذل  في ضوص ش كة الع قات التي ة  ين 

اال ناص تدور ش كة الع قات  ين هج ز  االملن فلي التلرفين دون تغييلر، والتقلديرات األصير . وفي هذ  
هللي هن هكللذا ايضللا ستسللتمر األمللور. وص فللاي ل د للاصات، وكلل ن الجللي  المصللري ادصللم فللي االيللاع 

فللي الماضللي "إسللرائيم" سلليناص، فللان الحللديث يللدور  للن قللوات سللمحت ل للع إللل  االصيللر  قللوات اضللافية 
  الدصوم.
مصلر، ولكلن  –"إسلرائيم" ال يزالون ال يعرفون كيف سيز ر االنقل    لل    قلات إسرائيم" "في 

المسللمين"  اإلصلوانمن الواضح منذ االن ان من تعر  لضر ة أير  سليتة فلي ه قلا  االتاحلة  لل "
الحكلع إلل  هع رجام "حماس" في قتا  أز . واألمر األفضلم اللذي حصلم للل "حملاس" منلذ صلعودها 

إلل  المسللمين"، هسلياد "حملاس"،  اإلصلوان  الع قلات ملع مصلر، وذلل  فلي ه قلا  صلعود "كان تو ي
الحكللع فللي مصللر. هرادت "حمللاس" االقتللرا  جللدا مللن المصللريين واالتللرا ، ول للذا ا تعللدت  للن "محللور 

"حللز  هللا". وكللان التنسللي  االمنللي  للين "حمللاس" ومصللر فللي الفتللر  االصيللر   -سللورية  – إيللرانالشللر" 
داصللم إلل  رجلة هنله فلي االيللاع االصيلر  سلدت هنفلا   للين ألز  ومصلر كلي ال ينتقللم سلكان ألز  جيلداي لد

 مصر فيشاركوا في االضترا ات ضد مرسي.
المسلللمين"  اإلصللوانف الللذات فللي   للد " "إسللرائيم".وسللا د التنسللي  االمنللي  للين مصللر و"حمللاس" 

داصللم القتللا ، سللدوا إللل    تصللرف المصللريون  تشللدد تجللا  "حمللاس": منعللوا  شللكم هنجللح نقللم الللذصير 
  نفسلل ع هنفاقللا، وشللكلوا  نصللر ت دئللة ا نللاص حملللة " مللود السللحا "، حللين هصللذ مرسللي  للل   اتقلله 

 و"حماس"."إسرائيم" ضمانة في كم ما يتعل   اتفا  الت دئة  ين 
فضلل   للن ذللل  فانلله منللذ " مللود السللحا " يشللكم المصللريون  نصللرا وسلليتا أيللر م اشللر  للين 

المصلريين إلل  حيث تنقلم الشلكاو   لن الصروقلات االمنيلة ملن جانل  "حملاس"  م"،"إسرائي"حماس" و
 الذين يعالجون ذل   سر ة و شكم  اع  نجا ة.
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ي والجللي  المصللري ناجحللا ايضللا فللي شلل ه جزيللر  سلليناص. سللرائيللقللد كللان التنسللي   للين الجللي  اإل
التللي تزايللدت فللي سلليناص،  رهللا ف ينمللا لللع تعللالج السلللتة المصللرية فللي   للد م للار   نجللاح ا شللا  اإل

فلللي  رهلللا ففلللي الفتلللر  االصيلللر  حققلللت السللللتة المصلللرية  لللد  نجاحلللات فلللي حر  لللا ضلللد ا شلللا  اإل
 المنتقة.

إللل  للليس واضللحا كيللف سللتز ر االتاحللة  مرسللي  للل  "حمللاس"، التللي قللد ترألل  فللي العللود  ا ن 
ذاحضلن ا، إلل  اس" ، التي  دورها من المشكو  فيه جدا هن تواف   ل  العود  وت نلي "حملإيران ملا  وا 

قا لد  إلل  و تعزيلز ألز  وتحول لا "إسلرائيم" ستشترت ذلل   الت كيلد  تصلعيد الوضلع حيلام  فإن اوافقت 
 "إسرائيم".حيام  يرانمتقدمة إل

ال يوجللللد هي تغييللللر رأللللع التتللللورات "إسللللرائيم" وتللللر  محافللللم فللللي ج للللاز األمللللن انلللله مللللن ناحيللللة 
تمر. وقاللت هللذ  المحافلم انلله "ال يوجلد اي شلليص شلاذ فللي هللذ  الدراماتيكيلة، وان التنسللي  األمنلي مسلل

اللحظة. الحدود هادئة، والمصلريون ينفلذون ا ملاال ضلد االنفلا  فلي ألز ، والحلوار مسلتمر. ن ملم ان 
 ".يضاي ههكذا يستمر الوضع في المستق م 

 5/7/2013، معاريف
 6/7/2013األيام، رام هللا، 

 

 "ائيلإسر ـ"تنحية مرسي ضربة شديدة ل. 12
 فيشمان هليكس

ق للم  ضللعة اسللا يع فحللص منسلل  العمليللات فللي المنللات   للن المللزا  العللاع السياسللي فللي "ي للودا 
ني هقلو  والسامر " وكانت االستنتاجات مقلقة، فقد ت ين ان مكانة ز يع حملاس للد  الجم لور الفلسلتي

ك يلللرا مملللا ا تقلللدوا. فللللو هنللله ه جريلللت اليلللوع فلللي الضلللفة انتصا لللات حلللر  كملللا قلللّدر  نصلللر همنلللي رفيلللع 
فمن المحتمم جدا ان يتفو  صالد مشعم  ل  ه لو ملازن. وللع ي لد  تملوح  "إسرائيم"،المستو  جدا في 

كل لللا ،صلللر  االسلللتي ص  لللل  المزسسلللات الوتنيلللة الفلسلللتينية و لللل  السللللتة الفلسلللتينيةإلللل  حملللاس 
 االمر، داحضا.

ق للم هك للر مللن شلل ر كللان مشللعم ا للن  يللت فللي القصللر الرئاسللي فللي القللاهر ، وكللان  للل  يقللين هنلله 
 اإلصللوانراهللن  للل  الحصللان الصللحيح الللذي د  للي محمللد مرسللي. وكللان الحلللف  للين حمللاس وحكللع 

را  ملن مصلر وحز  هللا واالقتل سوريةو  إيراني هو االنفصام  ن استراتيجالمسلمين جزص من مسار 
وتركيللا وقتللر واالردن. وهلللزع هللذا حمللاس مللن ج للة ان تسللتعمم توج للا هك للر ا تللداال  للم ان تعللر  

 غيللر  نللف  للل  حسلل  التصللور المصللري. ومللنح اال تعللاد  للن "إسللرائيم"  للل  المللأل صتللة لمحاد للة 
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م" "إسللرائي"محللور الشللر" المنظمللة مللن ج للة اصللر  د مللا مللن الغللر  وقللّو  مشللرو يت ا. وتللا عوا فللي 
يين فللي مسللتو  مللنصف  فللي الحقيقللة تحللد وا في للا ألمللريكاتصللاالت هنللاس حمللاس  مم لللين اورو يللين و 

 ية.رها  صراحة  ن اصرا  حماس من قائمة المنظمات اإل
لكللن كللم شلليص تغيللر فللي أضللون  ضللعة ايللاع. فقللد تركللت تنحيللة الللرئيس مرسللي الصاتفللة حمللاس 

لظ للر العللري  الللذي كللان ل للا فللي السللنة االصيللر  فللي فجلل   يتيمللة فللرد   غيللر را يت للا الرئيسللة و غيللر ا
القللاهر . وست صللف  األ للوا  المفتوحللة فللي القصللر الرئاسللي فللي القللاهر  ا ن فللي وجلله مشللعم ورفاقلله، 
وست ستعمم حماس ملر  اصلر   لل  يلد اج لز  االملن المصلرية  لل  هن لا ،صلر العمل ص،  صلفة سللتة 

 ن حكع م ار .فلستينية من النو  ال اني كما كان االمر زم
ر وا في ليم هوم همس ألن حماس ايضا تلقلت ضلر ة  اإلصوانليس  المسلمون وحدهع هع الذين ض 

شديد . ولليس الحلديث فقلت  لن ضلر ة سياسلية  لم  لن ضلر ة ايديولوجيلة ايضلا ألن هلذ  المحاوللة، 
ية اإلسل موهي محاولة انشاص نظاع اس مي في هك ر دولة  ر ية، فشلت وستز ر    ش  في الدوللة 

 المصغر  لحماس في أز .
المسللمين فلي العلالع كلله  صلدمة، لكلن حملاس هلي االولل   اإلصلوانإن الزلزام فلي مصلر هصلا  

التي ستدفع ال من: في الساحة الدولية وفي الساحة الفلستينية الداصلية. إن الدوم الغر ية التي كانلت 
لعالع العر ي، ستفقد االهتماع ا ن، هملا معارضلة المسلمين وك ن ع "الشيص المق م" في ا اإلصوانتراود 

حكللع حمللاس فللي داصللم أللز  فسللترفع رهسلل ا وتكللون تحللديا هك للر للحكللع. وليسللت هللذ   الضللرور   شللر  
ي اإلسلل مصيللر ألن ضللعف حمللاس قللد يقللوي التيللارات التللي هللي هك للر تترفللا فللي القتللا  م للم الج للاد 

الحفاظ  ل  ال دوص  ل  حلدود القتلا  سلتفعم  والمنظمات السلفية. إن حماس التي اجت دت جدا في
ذريعة لتوجه العمم  لي ا حت  لو كان  من ذل  مواج لة تلل  "إسرائيم" ا ن كم شيص كي ال تعتي 

 المنظمات  سكريا.
وهلو شليص هسل ع فلي الع قلات  ل"إسرائيم"،ه عد مرسي القياد  السياسية المصرية  ن كلم اتصلام  ل

إللل  يين. إن  للود  الجللي  المصللري سللرائيلالمصللرية و للين نظللرائ ع اإل  للين العسللكريين واج للز  االمللن
 مصلر هك لر سلصونة  لنلا، لكلن ملن المنتل  ان "إسلرائيم" صور  الحكع في مصر لن تجعم   قات 

نفتللر  ان يرتفللع مسللتو  التحللادث والتعللاون مللن وراص السللتار  سلل   المصلللحة المشللتركة فللي الحفللاظ 
ن نلر  الت اشلير االولل   لل  ذلل  ق لم اسل و  حينملا ضلر  الجلي   ل  سيناص هادئة. وكلان يمكلن ا

 "إسللرائيم".المصللري حصللارا و يقللا  للل  أللز  ووضللع كتي للة د ا للات  للالقر  مللن حللدود القتللا   موافقللة 
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تللال ين "إسللرائيم" إللل  وتللع وقللف إمللداد القتللا   للالوقود ومللواد ال نللاص مللن مصللر، وتوجلله تجللار أزيللون 
 سعارنا المرتفعة جدا".الحصوم  ل  محروقات حت  "  

 تأثير رمضان
 يد هن األموا  االرتدادية ل نق   في مصر لع تقف  ند قتا  أز  ويتوقع ان تصم سريعا جدا 

الضللفة ايضللا. فللاذا كللان  شللرات ،الف الشلل ا  العللاتلين فللي "ي للودا والسللامر " والللذين هحلل ت ع إللل  
للذ و  ز مللاص ذوي حضللور قللوي إللل  ا ن إللل  ا الوضللع االقتصللادي السلليئ و للدع التقللدع السياسللي قللد ج 

م م مشعم، فان صيارهع اليوع هو السلتة الفلستينية. فقد  قي ه و ملازن فلي الحقيقلة ال  ل  الوحيلد 
 في الملع ، وهذ   الت ع هن اص مشجعة.

مسار سياسلي إل  ف ي تستتيع ان تتجه  ل"إسرائيم"،إن التغيير المتوقع لمكانة حماس هو فرصة ل
زن اللذي يتوقلع ان تقلو  مكانتله جلدا ا ن، وتسلتتيع ان تسلتغم ضلعف حملاس كلي ت ضلر مع ه و ما

   ا. ويمكن هن نفتر  ان تصتار حكومة نتنياهو التري  ال الث وهو ان تقعد وال تفعم شيئا.
ي جللون كيللري الللذي سللجم هللذا االسلل و  ألمريكللالصللور  وزيللر الصارجيللة اإللل  وهنللا  الضلل ت يللدصم 
والفلسللتينيين. فللي واحللد مللن هحاديللث "إسللرائيم" لي حللر  مللن جديللد التفللاو   للين محاولللة فاشلللة اصللر  

التحديث هجرا  كيري مع العاملين معه ق  يم انت اص زيارته للمنتقة ارتفعت نغمات صي ة هملم قويلة ملن 
للع نشل  الم الغلة، فقلد  إذاواشنتن. فقد اقت س المسا دون  ل  مسامعه مقاتع صحفية أيلر م تريلة، 

المقالة االفتتاحية في صحيفة "نيويور  تايمز" م    ن ان ج ات رسمية فلي ال يلت اال لي  تحد ت 
فللي  هو امللاال تمتللدح فللي الحقيقللة اسللت مار كيللري فللي الشللر  االوسللت وان احتمللام ان يتللدصم الللرئيس 

ي الفلسللتيني، ضللئيم. وجللاص فللي مقالللة اصللر  فللي الصللحيفة نفسلل ا انلله فللي الوقللت سللرائيلالتفللاو  اإل
ي وقتلله فللي الشلل ن الفلسللتيني الللذي ال يعنللي ألمريكللي يحتللر  العللالع فيلله ي ضلليع وزيللر الصارجيللة االللذ

 هحدا.
اشللتملت رحلللة كيللري المكوكيللة الحاليللة  للل  سلل ع دوم فللي أضللون اسلل و ين. وكللم دولللة وهزمت للا 

ع االيلاع. االقليمية. إن الشر  االوست قد احتم  ند  ار علة ايلاع "فقلت"، لكن لا كانلت  النسل ة لكيلري ههل
ي فلسللللتيني، إسللللرائيليللللة ان يف مللللوا وسواسلللله  تفللللاو  ألمريكيصللللع   للللل  المت كمللللين فللللي االدار  ا

معت في  ايضا مقاالت وصز  عض ا من مسزولين ك ار جدا في الحكومة. فقد س م هحد "إسرائيم" وس 
الشلللل ن  الللللوزراص مللللن فللللي العللللالع العر للللي ي يللللر الفلسللللتينيون اهتماملللله. هللللم ره  هحللللد الفتللللات تتنللللاوم

ر مللا كللان  للل  هنقللا  القصللير فللي و الفلسللتيني فللي ميللدان التحريللر هو فللي  يللروت هو فللي دمشلل . ه
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الفتللة ت ييللد مللا؟ وسلل م مسللزوم ك يللر ،صللر فللي ت كللع: مللاذا يريللد كيللري هللذا؟ هللم يريللد جللائز   سللورية
 نو م؟.

  كيللري هللي وزيللر  ية العليللا التللي ت للذم كللم ج للد لتللنجح م للادر سللرائيلي للدو ان الوحيللد  فللي القيللاد  اإل
الدوليلة إذا لللع يوجلد تفلاو  يتسلاصم رفاق للا "إسلرائيم" القضلاص تسلي ي ليفنلي. وحينملا ت حللذر ملن  زللة 

في الحكومة:  ن هي  زلة تتحدث؟ إن مكت  "وزيلر اللدفا " فقلت ي تيله ملر  فلي االسل و   لل  األقلم 
مجلليص والحللديث واالسللتما  وال شصصللية همنيللة هو سياسللية رفيعللة المسللتو  للزيللار ، فللالجميع يريللدون ال

يقتللع هحللد مللع هحللد. هللم يللتع الحللديث  للن قتيعللة سلللع؟ هللذا ضللرر هامشللي. للليس قتيعللة دوليللة وال 
 تسونامي، وكم شيص هراص.

سللمع كيللري االنتقللاد فللي اللل  د وفللي الواليللات المتحللد ، وشللعر  الريللاح ال للارد  التللي ت لل  مللن ق للم 
األرشللليف قلللائ  اذه لللوا واقلللرهوا الصلللحافة التلللي إلللل  عللله السللللتة الفلسلللتينية ايضلللا وهرسلللم العلللاملين م
. 1991الشر  االوسلت ق لم ملزتمر مدريلد فلي سلنة إل  صاح ت رح ت وزير الصارجية جيمس  يكر 

ن كم شيص ترهات وانه أيلر جلدي، وكلان ذلل  ايضلا  ما الذي لع ي قم هنا ؟ قيم إنه اضا ة وقت وا 
وحللر  الصللليج االوللل . وكللان العللالع العر للي كللله سللاجدا فللي فتللر  مللا  عللد ان يللار االتحللاد السللوفييتي 

مللزتمر إللل  ان جللّر الجميللع إللل   هشلل ر مانيللة إللل  للواليللات المتحللد  ،نللذا ، و للرأع ذللل  احتللا   يكللر 
لد اتفا  اوسلو في هدوص. وو دنا كيلري  ل ن هلذا سيسلتغر  وقتلا هقلم،  مدريد، وفي السنتين  عد ذل  و 

ي الفلستيني منذ ش رين هو    ة فقت، وسليمر شل ران ،صلران هو    لة سرائيلفنحن نشتغم  الش ن اإل
 ان نعلع ما هو االتجا .إل  

ي االصيللر  فللي ألمريكللفللي متلللع االسلل و   ح للوا فللي قيللاد  المركللز تلل  يرات زيللار  وزيللر الصارجيللة ا
ز  هو لللع ي ايضللا ال يعلللع مللا الللذي هحللر سللرائيلالمللزا  العللاع فللي الضللفة. إن الجم للور الفلسللتيني كاإل

يحرز  كيري، وما الذي تصلوا  نه إن تصلوا  اسمه. وت قدر ج ات امنية هنله ال ي توقلع منلذ  لدص الصلياع 
انت ائللله فلللي منتصلللف ،  حلللدوث شللليص هنلللا . وملللن وج لللة نظلللر الجلللي  إلللل  فلللي االسللل و  المق لللم 

صتوات ملا.  ي و"الش ا " فلان زيلار  كيلري وصلوع رمضلان يمنحلان التلرفين م للة اصلر  ليزنلاسرائيلاإل
وتدم تجر ة الماضلي  لل  ان شل ر رمضلان هلادئ نسل يا، لكلن ال شليص مزكلداي هنلا ايضلا، فالسللتة 
الفلستينية ال تد ع  س   االزمة االقتصادية إال جزصا من مصيمات الصليف، وسليتجوم ،الف االوالد 

نين. ويلر  الجلي  ممن ال  مم ل ع في ا ناص العتلة التويلة فلي الشلوار  ليحتكلوا  لالجي  والمسلتوت
 ان هذ  نقتة احتكا  اصر  في ا قدر  كامنة  ل  تفجير الوضع.
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 إذاق م  ضعة اسا يع تحدث قائد منتقة الوست، نتسان هلون،  ن صيار تفجلر  نيلف فلي الضلفة 
 نلللف إلللل  حاد لللة تصريللل . وه ضللليف  120 و 100ان لللارت  ع لللة كيلللري. وفلللي كلللم شللل ر يقلللع ملللا  لللين 

قللديع هللو "التنظلليع". ويقللوع   للذا  الصيللر   نصللر جديللد، عمليللات فللي االشلل ر االشللار  ومحللاوالت القيللاع 
في هذ  المر  ش ا  من مصيمات ال جئين في نا لس وجنلين ل لع صللة  فلتح. ويظ لر  لدد هك لر ملن 

ا إرها للالمجمو للات المسلللحة مللن شلل ا  فللتح تحللت رادار "الشلل ا "  للل  صلفيللة  مليللات سللرية تشللمم 
 يين. ويصع   ل  السلتة الفلستينية ان ت جا   ع ألن ع  ضو في ا.سرائيلا  و "إسرائيم" موج ا  ل  

هللذا االسلل و  هنلله مللا لللع ي علللن  للن فشللم ال ع للة فللان زيللارات وزيللر "إسللرائيم" قللّدرت ج للة همنيللة فللي 
تع اال  ن  ن فشلم فقلد تصل ح  إذاي هي نو  من "ح ة دواص لت دئة" الميدان. لكن ألمريكالصارجية ا

ن ع. وا   ت  يرات هذا الفشم في الميدان قد تكون اسوه من وضع  دع وجود هذ  الم ادر  هص . ح ة س 
 ُحلة بال ُكم ين

ية وفلسلللتينية إسلللرائيل ملللان فلللي متللللع االسللل و  الماضلللي مم للللون  لللن ج لللات امنيلللة إلللل  وصلللم 
زن ونتنيلاهو موافقلة ه لو ملاإل  لمزتمر قمة. ولع ي عقد المزتمر في ن اية االمر وانت ت الزيار   لإل داد

ي  التفلازم ويلذكر ان الفلرو  فلي المواقلف قلد تضلاصلت ويعللن ألمريكل ل  هن يوحي وزير الصارجية ا
المنتقة قري ا. وهذ  هي العناصر الوحيد  فلي اال ل ن التلي نجلح ه لو ملازن ونتنيلاهو إل  انه سيعود 

 في االتفا   لي ا.
فلسلللتينية هوسلللع ك يلللرا مملللا كانلللت فلللي هنلللا ان المتالللل  الإلللل  كلللان واضلللحا ق لللم ان يللل تي كيلللري 

ية فلي مجلاالت تتعلل   صل حيات إسلرائيلالماضي. فقد هكدت السلتة الفلسلتينية تفضل ت وتنلازالت 
فللي  62الحكللع ت كيللدا هك للر، والفلسللتينيون يريللدون توسلليع تلل  يرهع فللي المنتقللة   التللي ت لللغ مسللاحت ا 

فللي كللم يللوع درسللا فللي االسللتيتان "إسللرائيم"  المائللة مللن مسللاحة الضللفة. وهللع فللي هللذ  اال نللاص يعلمللون
الفلسللتيني فللي المنتقللة    حيللث توجللد  نللز  اصللر  ودونللع ،صللر. فقللد كللان ل للع معلمللون جيللدون هللع 

 جيران ع الي ود.
ي رفيلللع المسلللتو  جلللون كيلللري فلللي الجوللللة الصامسلللة   نللله هك لللر و يلللا وهقلللم إسلللرائيل لللّرف شلللصص 

ع التلي ه للغ في لا الجلان ين هنله يريلد ان يتلقل  هجو لة حماسة مما كان في الماضي. وانقضت تل  االيا
 في أضون اس و ين، وهو لع يعد يعمم ا ن  ل  ردع الفجوات  م  ل  تضييق ا.

وتر  كيري هذ  المر  في ال  د  ص ف زياراته السلا قة مسلا ديه الللذين كانلا منلذ فتلر  صدمتله فلي 
لللذي سلليكون المسللزوم كمللا ي للدو  للن التفللاو  مجلللس الشلليوخ. هك رهمللا شلل نا هللو فرانلل  لي نشللتاين ا

فيللد هيللم )الللذي حللم محللم جللور  يللة ويحللم محللم ديألمريكي الفلسللتيني فللي وزار  الصارجيللة اسللرائيلاإل
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وهو ذل  الد لوماسي صاح  الص ر  وك ير النجاح الذي نجح الشر  االوسلت فلي تحتيمله(.  ميتشم،
لة     تانة و ل  ك ّملين وهملا ا ن يعلد وان والمسا د ال اني هو جون ان شفارتس. وتر  ل ما كير  ي ح 

هنلا إلل  هن يعلود وزيلر الصارجيلة إلل   ين القلدس وراع هللا ليصيتلا ملا  قلي. ويل م ن ان تكلون للدي ما 
للة تناسل  جسلمي التلرفين. هصل ح كيلري يعللع هنله للن يسلتتيع ان ي حلدث تفاهملات  لين  مر  اصر  ح 

جللراص وال  للل  التفضلل ت وال  للل  " تاقللات دصللوم" )وهللي شللروت والفلسللتينيين ال  للل  اال"إسللرائيم" 
لة التي ت صات هي في الحقيقة  دص المحاد ات( وال  ل  ال رنامج العاع. وا ي يحلدد همريك  ن نوايا إ لح 

 االتصاالت التي يستتيع الترفان االجتما  تحت ا. إتار
للة. يريلد الفلسلتينيون االفلرا   لن هلذ  الح  إلل  ه ضيف في هلذ  اال نلاص  لدد ملن اللدروز الصلغير  

 لل  االفلرا  "إسلرائيم" ية منلذ ق لم اتفلا  اوسللو. ووافقلت سلرائيلسلجين فلي السلجون اإل 100هك ر من 
يون سللرائيلسللجينا ك للزالص.  يللد ان الفلسللتينيين يريللدون ع ا ن ق للم المحاد للات، همللا اإل 40 و 30 للن 

يللللون الجانلللل  ألمريكوفللللي هللللذ  الحللللام يزيللللد افيقولللللون: فلللللنجلس ولنتحللللادث ولنفللللر   حسلللل  التقللللدع. 
 ي.سرائيلاإل

لكن  قيت فرو  جوهرية اصر  ليس واضحا هم ستتضاصم وكيف. يريد ه و ملازن ان يلر  سلريعا 
يين ويتفلل  هللزالص مع للع  للل  هن الشلل ن االوم ألمللريكجللدا صللرائت  للل  التاولللة. ويحللث الفلسللتينيون ا
و أيللر مسللتعد ألن ي للري هي صريتللة فللي هللذ  المرحلللة يجلل  ان يكللون الحللدود واألمللن.  يللد ان نتنيللاه

انلله ين غللي الحللديث  للن كللم الشللزون الجوهريللة  للل  التللوازي ويشللمم ذللل  "إسللرائيم" الحاليللة. وتللز ع 
هللذا. ويجلل  ان يكللون التنفيللذ  إل تللاصالصللرا ، والفلسللتينيون أيللر مسللتعدين   إن للاصا  نللا فلسللتينيا 

تلللدرجا، فنتنيلللاهو ال يلللزمن  للل ن شللليئا ملللن الموضلللو ات م"إسلللرائيم" فلللي مقا لللم هلللذا ملللن وج لللة نظلللر 
حلللديث  لللن مسلللار إلللل  الجوهريلللة ناضلللج للحلللم. هملللا ه لللو ملللازن فلللي المقا لللم فغيلللر مسلللتعد ل سلللتما  

 تدريجي.
ية للوسلللائم سلللرائيليين للتلللرفين هلللي الجيللل . ف لللع يعرفلللون الشللل و  اإلألملللريكإن احلللد  سللل م  نلللي ا

وهللللع  للللالمون  الضللللائقة االقتصللللادية الحرجللللة للسلللللتة  القتاليللللة التللللي تعتمللللد  للللل  تقنيللللات متقدمللللة،
يلللون ألمريكورو يلللون  مضلللاصلة مسلللا د  السللللتة يلللزصر انية. ففلللي الوقلللت اللللذي ي لللدد فيللله األالفلسلللتي

نيين فلللي زيارتللله االصيلللر   للل ن يعتي لللا للفلسلللتي هو املللامليلللون دوالر التلللزع اللللرئيس  480تحويلللم م للللغ 
 للمنتقة.
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 د  ل  مضاصلة الفرو ، ور ما تسلا د الريلاح الجديلد  التلي ت ل  ور ما يكون هذا هو الذي سيسا
 من القاهر  ايضا في تصليص العجلة العالقة في الوحم.

 5/7/2013 يديعوت أحرونوت،
 6/7/2013الحياة الجديدة، رام هللا، 

 

 إسقاط مرسي. 13
 دان مرأليت

ر" هللو شللعار هجللوع نللاجع فللي كللم ميللدان قتللام فللي األصللم العر للي وفللي لغللات اصللر  إن "هللا هك لل
ايضلللا.  يلللد هن هللا فلللي كلللم ديلللن لللليس مزسسلللة التللل مين اللللوتني وال صلللندو  المرضللل . ف لللو ال ي قلللدع 

إللل  مليللون مصللري ذللل  فللي صلل م سللنة كاملللة واحللد  مللن تمللوز  90الص للز والللدواص. و للرف نحللو مللن 
 تموز.

لمون حسلني م لار ، لكلن ع توللوا الحكلع  ل  صتلة اقتصلادية واجتما يلة  ديللة. المسل اإلصلواننّح  
وتوكلوا  ل  هللا م م كم ج ة دينيلة متترفلة اصلر ،  يلد انله للع ينلزم ملن السلماص  لالمن والسللو . للع 
ي قدع م ار  للمصري العادي السلعة ولع يقدم ا له ايضا محمد مرسي،  م إنه هضاف ل نة صي لة هملم 

 اصر .
التي ال تتدصم فيما يجلري ا ن فلي ميلدان التحريلر،  حلذر ذكلي، تعلملت كيلف ت لد ر "إسرائيم" ن إ

االملللور ملللع ادار  مرسلللي. قتلللع كلللم صللللة   لللا لكلللن الج لللاز االمنلللي للللع يتعلللاون فقلللت  لللم حتللل   لللزز 
يللة التللي نجمللت فللي سلليناص رها المسلللمين المنظمللات اإل اإلصللوانالتعللاون. وحار للت مصللر تحللت قيللاد  

 قتا  أز   صور  هفضم من نظاع م ار .إل  ا مام الت ري   وكافحت
مللن النللو  "إسللرائيم" تللد ير مواج للة  سللكرية مللع إللل  المسلللمين  اإلصللوانولللع ي حللظ ايضللا توجلله 

حللر  االيللاع السللتة.  للالعكس حينمللا اضللتر إللل  وانت لل   1967الللذي قللاع  لله جمللام   للد الناصللر فللي 
" مللود السللحا " التللي كانللت هنجللح مللن سللا قت ا و ح للت  الصللرو  فللي  مليللةإللل  ي سللرائيلالجللي  اإل

تجاهل لللا وانتظللللرت وزيللللر  الصارجيللللة "إسللللرائيم" فضلللللت  حملللاس  للللن هدنللللة فلللي أضللللون    للللة ايلللاع،
 اإلصلوانوفي تل  االيلاع اجتملع قلاد   المنتقة وتقتف ال مار.إل  ية هي ري كلينتون ان ت تي ألمريكا

وقيلم  "إسلرائيم".تلورت ع فلي مواج لة  سلكرية ملع المسلمين في مصر في أض   ل  حماس التي 
في واحد من اجتما ات القياد  العليا الحاكمة إن الذيم )حملاس( ي لز الكلل  )مصلر(، وه  يلرت هنلا  

 وهجا وا  ل "ال"."إسرائيم" قضية هم الجي  قادر  ل  محار ة 
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علمتلا كيلف تعيشلان ومصلر،  يلد ان الحكلومتين ت"إسلرائيم" سادت في الحقيقة قتيعة سياسلية  لين 
دمعللة  للل  مصللير مرسللي "إسللرائيم" فللي جللوار معقللوم. ومللع كللم ذللل  ال يوجللد سلل   تيلل  لتللذرف 

يلة ضلاصم قدرتله  لل  الملداور  الدوليلة، لكنله كلان  لام  مركزيلا ألمريكالسليص. إن تعلقله  المسلا د  ا
ايضا ،صر "إسرائيم" في صور  الوضع القاتمة التي هصذت ت رسع في المنتقة وهددت الدوم المعتدلة و

االمر. كّيفت نظع حكع معتدللة فلي السلعودية واالردن  لل  ملر السلنين هنفسل ا ملع الت ديلد اللذي هصلذ 
إلل  وه رسللت التوا لع  إيلرانيزداد من ق م نظع حكع شيعية هو من يصضعون لت  يرها. كان المركلز فلي 

القلللل  ،صلللر  جعل لللا دوم شلللمام وحلللز  هللا.  يلللد هن هحلللداث الر يلللع العر لللي هضلللافت قلللدرا ملللن  سلللورية
افريقيا نظع حكع متآمر  متترفة  ت  ير سني، وكانت مصر هي المركزية  ين ا. وكان قتا  أز  م لم 

 الحصن الصارجي الذي  مم ل ا. وظ ر الت ديد احيانا  ل  صور  تنظيع القا د  وهش اهه.
يعتمللد  لي لللا فلللي الشلللر  ولكلللم ملللن "إسرائيم" لالمسللللمين فللي مصلللر جيلللد إذا للل اإلصلللوانإن اسللقات 

هجم أير معلوع من الج  ة التي تعر  الشر  االوسلت للصتلر إل  االوست. ال ألن مصر ص لصت 
 فقت  م ألن ت  ير الدومينو الذي  مم في تعزيز التوجه المتترف يتجدد ا ن لكن  اتجا   كسي.

ر الحكلع. وسليكون يج  منذ هذا الص اح هن نردد  ل  هلسننا هسماص جديد . سيرهس  دلي منصو 
الفري  هوم   د الفتاح السيسي هو الرجم القوي. و عد ذلل  سلتجري انتصا لات ويل تي مرسلي ملع اسلع 

ميلدان التحريلر وهكلذا دواليل . ال ألن لع هنلاس هصيلار هو هشلرار إلل  ،صر ويصر  الجملاهير ملر  اصلر  
از الت يعلي وينتظلر وج لة  م ألن نظاما متترفا يصد السياح ويشو   ل  ايراداته هو نفسه ملن الغل

 تعاع من هللا ال يستتيع ان يجد ح  لمشك ت مصر االقتصادية.
 5/7/2013اليوم،  إسرائيل

 6/7/2013الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 جيش الشعب المصري. 14
  اموس هارئيم

ر ليللللة هملللس األوم تعاتفلللاي شللل ه أريلللزي،  لللم حماسلللياي فلللي هوسلللات ه لللارت مشلللاهد ميلللدان التحريللل
المراق ين من الصار . فللمر  ال انية ص م هقم من  امين ونصف ينتف  الشع  المصري ويلقي َملن 
 ليه، وهذ  المر  في المرحلة التلي  لدا في لا هن اللرئيس ينلوي السلير  لل  تريل  سللفه المسلت د. وكملا 

ارتدت ال ور  هذا األس و  ل اساي يرتاح له الغر : ديموقراتي، لي رالي نسل يا،  ،2011في كانون ال اني 
 أير ديني  شكم واضح.
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 لإلصلوانوفي الجولة السلا قة، هزملت النيلات التي لة للي لراليين فلي صلرا  القلو  ملع القلو  المنظملة 
لسلا   ولكلن يسلتحيم المسلمين. وهذ  المر ، يتصذ الجي  المصري صتاي هشد فع ي مما في االنقل   ا

في هذ  المرحللة  وضلوح معرفلة إن كلان اتحلاد القلو  المزقلت  لين الجلي  والمعسلكر اللي راللي ملزه ي 
يين، وهن يلتع ذلل  ملن دون هن تنزلل  الدوللة لحلر  ههليلة اإلسل مفع ي للتغل  في المد  ال عيلد  لل  

 دموية.
ري،  لل  األقلم إ  نيلاي، موقلع يحتلم الجلي  المصل 2013هيضلاي فلي صليف  2011وكما في شلتاص 

. "كفل "الناضج المسزوم: الذي  ندما ي لغ السيم الز   من اللرئيس ويكرهله النلاص ون، يقلوم لللرئيس 
ولكن س م نسيان هن الصتو  العسكرية انت ت في المر  السا قة  فشم ذريع ملن ناحيلة العسلكر. لليس 

المسللمون السللفيون   أل يلة  اإلصلواناألولل ،  ية فازت فلي االنتصا لات الحلر اإلس مفقت هن األحزا  
نملللا هفللللح اللللرئيس محملللد مرسلللي فلللي اللللتصّلص  سلللر ة ملللن قائلللد الجلللي  المصضلللرع محملللد  سلللاحقة، وا 
جراص تت ير فعلام فلي قيلاد  هج لز  األملن، فيملا يللوح  ذريعلة الفوضل  فلي سليناص  علد قتلم  تنتاوي وا 

 ت.جندياي مصرياي في ،  الفائ 16سلفيين متترفين لل 
ومن الجائز هن رّ  ال يت المزقت الجديد، وزير الدفا    د الفتاح السيسي، ليس فقت هك ر شل ا اي 
نما هشد  زماي ملن المشلير تنتلاوي العجلوز. وتجلا  الصلار  انلت ج صلت هسل فه: كملا فلي تركيلا ق لم  وا 

  قد، الجي   ر  نفسه كرسوم الشع  المصري وحامي ديموقراتيته.
ن ت صتللله احترقلللت، سلللواص  محاولتللله اإلمسلللا   صللل حيات م لللالغ في لللا هو لقلللد تلللع  لللزم مرسلللي أل

إلدارتلله اقتصللاد الدولللة، لكللن الجللي  هيضللاي ه لللن فللوراي  للن  للديم مزقللت لمرسللي، هللو رئلليس المحكمللة 
الدستورية  دلي منصور. وال هحد يعرف  داهة كع هن األملر مزقلت، لكلن  وسلع الجنلراالت صلّد قسلع 

نق   العسللكري. فمللن صلللف السللتار هنللا  مصللالح للجللي : الحفللاظ  للل  مللن االت امللات ضللدهع  للاال
ية مللع الواليللات المتحللد  )وهيضللاي اسللتمرار السلل ع سللتراتيجممتلكاتلله االقتصللادية، صلليانة الع قللات اال

 ية.ألمريك( وضمان استمرار المعونة العسكرية اإسرائيمال ارد مع 
حللر  ههليللة، قللد تسللف  في للا دمللاص ك يللر .   للدا وكلل ن مصللر تقتللر  مللن 2013و 2011وفللي انق  للي 

 ندما ف مت استحالة الحفاظ  ل  الحكع من دون مجزر  ضد المتظاهرين، تراجلع اللرئيس  2011في 
 حسني م ار  ومعه الجنراالت هيضاي.

واللللرئيس السلللوري، اللللذي شللل د ملللا حلللدث، اسلللتصلص النتلللائج المعاكسلللة وجّسلللدها فلللي ،ذار  نلللدما 
معركللة  قللاص التائفللة العلويللة   سللرها،  سللورية لل د   عللد شلل ر. وتللدور فللي نشلل ت الحللر  األهليللة فللي 
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 اتلت دوللة م دوملة  سلوريةوليس فقت النظاع، وكم الوسائم مسموحة. والنتيجة،  عد هك ر من  امين 
 هلف قتيم. 100كلفت ا الحر  هك ر من 

توائلف  ف م يمكلن حلدوث شل يه للذل  فلي مصلر هيضلاي؟ لليس فلي مصلر شلرخ تلائفي وال تحلالف
، لكن التظاهرات ال ائلة في األس و  األصير  لمتنا هيضلاي هن مصلر هيضلاي سوريةضد السنة، كما في 

يين وصصللوم ع. وال تللزام قائمللة إمكانيللة هن اإلسلل مممزقللة  للين معسللكرين ك يللرين متسللاويين تقري للا، 
المسلللمين  صللواناإليواصللم الوضللع التللدهور نحللو  نللف هشللد. ين غللي هيضللاي األصللذ  الحسلل ان هن إ عللاد 

 للن الحكللع ال يحللّم وال مشللكلة واحللد  مللن مشللاكم مصللر، و للل  رهسلل ا األزمللة االقتصللادية الشللديد  
وتدهور الشعور  األمن الشصصي للملواتنين. فلاالنق   وقلع فلي األيلاع األولل  للصليف وق لم هسل و  

 من  دص ش ر رمضان. و انتظار مصر صيف اله  وتويم.
المسلللمين.  اإلصللوانتحللر  الجللي  إل عللاد مرسللي  للن الحكللع فاجلل ت  ومللن المزكللد هن سللر ة وشللد 

الحكلع صتتلوا صتلوات ع  إمعلان. وت لين ل لع هن إدار  الدوللة هملر  لالغ الصلعو ة. إل  وحت  وصول ع 
ية  للل  دوم  ر يللة كتللذكر   اتجللا  واحللد، صا للت ا ن. اإلسلل مولكللن مللن ره  فللي سلليتر  الحركللات 
قللو  قويللة  مللا يكفللي للللرّد. وال يللزام  االنتظللار رزيللة  واقلل  هللذ  ت للين هن فللي مصللر،  للل  األقللم، 

 اإلصوانالمصريين، في دوم كتركيا وقتر، و ل  دور  اإلصوانال زيمة  ل  المكانة اإلقليمية لحلفاص 
 .سوريةالمسلمين في الصرا  إلسقات نظاع األسد في 

يلد الملد . فالتنسلي  األمنلي تحسلن في هذ  المرحلة لليس م اشلراي وال  ع"إسرائيم" وت  ير ذل   ل  
فللي   للد مرسللي، الللذي هأملل   ينيلله  للن الع قللات الفعالللة  للين هج زتلله األمنيللة والمزسسللة األمنيللة 

ية. وال م للرر لتغييللر هللذا الواقللع، مللع اإلتاحللة العنيفللة  للالرئيس. ويمكللن االفتللرا  هن النظللاع سللرائيلاإل
 المواقف مع ا سراي.  لناي وينس "إسرائيم" لالمصري المق م سوف يندد  

وَمن ي صغ هك ر للتتورات فلي مصلر ف لو حكلع حملاس فلي ألز . وفلي العلاع األصيلر راهلن رزسلاص 
ياي. اسلللتراتيجالتنظللليع الفلسلللتيني  لللل  التحلللالف ملللع الحركلللة األع فلللي القلللاهر ، التلللي وفلللرت ل لللع  مقلللاي 

لسللنوات الللذي منحلله ، رأللع الللد ع المتعللدد اسللوريةواتصللذت حمللاس موقفللا ضللد األسللد فللي الصللرا  فللي 
 ي.يرانالحاكع السوري وه و  للتنظيع، وا تعد وا ياي  ن  نا  الد  اإل

وارتلل ت التنظلليع  مصللر، تركيللا وقتللر )األصيللر  وفللرت للله د مللاي اقتصللادياي ملموسللاي(، لكللن كللان  مللن 
قلصلت جلدا ت ريل  السل ح لغلز ، ألسل ا   ين لا هن ج لود ت ريل  السل ح اصلتدمت  إيلرانذل  هن: 

ح لات مصلري هشلد فعاليلة فلي سليناص، وفرضلت مصلر  لل  حملاس  تف جيرات أامضة في السلودان وا 
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ينتظرون حالياي رزية إذا كان هلذا التلوازن "إسرائيم"  ل  حدود القتا . في "إسرائيم" ت دئة كاملة مع 
 الدقي  سيصتم في ضوص االنق   في القاهر .

نيلة المصلرية ملن حملاس إأل   التريل  هملاع وفي هياع ملا ق لم  لزم اللرئيس، تل لت األج لز  األم
سلللليناص. وصشللللي المصللللريون هن فلسللللتينيين إسلللل ميين مللللن القتللللا  إللللل  انتقللللام النشللللتاص مللللن أللللز  

يلة لتنظيملات  دويلة متترفلة فلي سليناص هو حتل  يحلاولون التلدصم فلي ملا إرها سيرت تون مع  مليلات 
 يجري في القاهر  نفس ا. حماس نفذت التل   كامله.

 ل غير رسميشهر عس
لألزمة المصرية  واق  اقتصادية صارت ملموسة في القتا . فلي هسل و  ملا ق لم االنقل    لزز 
الجلللي  المصلللري حلللواجز التلللر  فلللي سللليناص ملللا زاد مصلللا   ت ريللل  ال ضلللائع فلللي األنفلللا . وشلللعر 
د النللاس فللي القتللا ، كمللا مصللر،   زمللة الوقللود. والغزيللون يصشللون االضللترار للعللود  السللتيراد الوقللو 

  سللعار ه للل  مللن مصللر. وأللز  حاليللاي معلقللة جزئيللاي  للواردات الغللذاص مللن  "إسللرائيم"، شللكم مزقللت مللن 
وص م هسا يع  لد  قلد  "إسرائيم".مصر، و دع االستقرار هنا  قد يستد ي توسيع استيراد الغذاص من 

  .يجد رئيس الحكومة نفسه  اقداي مشاورات  ش ن مسا د  حماس  ل  إتعاع الجم ور في أز 
 ملود "مصلحة في مسا د  حملاس للحفلاظ  لل  االسلتقرار. ومنلذ انت لاص  مليلة "إسرائيم" لوحالياي ل
في تشلرين ال لاني الفائلت، يسلود شل ر  سلم أيلر رسلمي  لين التلرفين. المعتيلات مذهللة:  "السحا 

فلي  171ملن القتلا ، مقا لم "إسلرائيم" صلاروصاي فقلت  لل   24في نصلف العلاع التلالي للعمليلة هتلل  
. لقلد هنشل ت حملاس ج لازاي همنيلاي صاصلاي، 2009العلاع  "الرصلاص المسلكو "الفتر  الموازية  عد  مليلة 

 يضع المئات، م مته األساسية ك ح التنظيمات الصغير  ومنع إت   الصواريخ.
وقللد اسللتجا ت حمللاس  للذل  لضللغت مصللري، لكللن ي للدو هن ال للدوص يع للر  للن مقار للة هوسللع مللن 

الحكللع فلي أللز  وتحسلين االقتصللاد هملا هولويللة ه لل . صللحيح هن رئليس حكومللة  جان له: الحفللاظ  لل 
إن هاجملت القتلا ، "إسلرائيم" تنتظلر  "مفاجلآت"حماس، اسما يم هنية، تحدث األسل و  الفائلت  لن 
 لكن ي دو هن حماس معنية ا ن  استمرار الت دئة.
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صتللللت  " مليلللات هرفلللف"ر ويسلللت مر اللللذرا  العسلللكري لحمللللاس حاليلللاي ج لللد  األسلللاس فللللي تحضلللي
جلراص تجللار   لل  الصللواريخ. ويمكلن االفتللرا   ل جملات معقلد  نسلل ياي، السلتصدام ا وقللت الحاجلة، وا 

وهن التنظليع يحسلن قلدرات  " ملود السلحا "هن  شرات التجار  ك ذ  هجريت في القتلا  منلذ انت لاص 
فجلر "لوقلف ت ريل  صلواريخ  ، ك لديمتم ه يل كيلومتراي، تشمم هيضاي هأل ية محيت  75إت ق ا لمد  

 .إيرانمن  "5
 5/7/2013هآرتس 
 8/7/2013السفير، بيروت، 

 

 ربما.. سامي عنان!. 15
  و ز  سموت

ما زالت في ذروت ا. ونحن نعي  اليلوع فلي  2011إن ال ور  المصرية التي  دهت في كانون ال اني 
ئج المعركة ال انية التي لع تنته  عد. هما المم  ن اللذان هديا دور الرئيس وهما م لار  ومرسلي فقلد نتا

ن ايلة المسلرحية، حتل   علد إلل  هن يا دوري ما. وسي ق  الجي  الذي هو المم م الرئيس سي ق  كذل  
(، وهللو مسللرحيتنا ايضللا مم للم جديللد )للليس نجمللاإللل  المسللرح رئلليس جديللد. ويضللاف إللل  هن يصللعد 

 محمد ال راد ي الذي كان يرهس في الماضي الوكالة الدولية للتاقة الذرية.
مرت مصر  ن اية اس و   نيلف. وسلقت  شلرات القتلل  ومئلات الجرحل  فلي صلدامات داميلة فلي 

المسللمون ال يتصللون. وت  لين الصلور التلي ظ لر في لا شلا  ي تلرح ملن  اإلصوانالقاهر  واالسكندرية، فل
 هيدي مزيدي مرسي وهع يرفعون  لع القا د  هي احتمام م ساوي لمسرحيتنا.ستح م ن   ل  

وهرادت مجمو لللة ج لللاديين فلللي شللل ه جزيلللر  سللليناص ان ت لللذكر العلللالع  للل ن ع فلللي الصلللور  ايضلللا. إن 
وانتقلاع متوقعلة فلي مصلر. وقلد  إرهلا ا ملام إلل  اأتيام رجم الدين الق تي في العري  اشلار  صفيلة 

يودورس ال اني يزيد المعارضة ويزيد الض ات في يوع االر عاص. وكان رجم الدين وقف ال ا ا الق تي  
 المسكين ذل  هوم من دفع ال من.

للرقت مللن ع، كالشلل ا  اللي للراليين  اإلصللوانإن  المسلللمين ال ينللوون التصلللي  للن االنتصا للات التللي س 
رقت من ع.   الض ت الذين لع يتصلوا  ن ال ور  التي س 

ية فللي العللالع قلقللة وتع للر  للن احتجاج للا  للل  مللا يجللري فللي مصللر، اإلسلل مإن جميللع االحللزا  
: فرسللالة  للور  القللاهر  ال انيللة هللي ان الديمقراتيللة مرأللو  في للا، لكللن  شللرت ان هردوأللانويشللمم ذللل  

المسللللمون هلللع التلللرف الشلللرير كملللا كانلللت الحلللام فلللي الجزائلللر فلللي  اإلصلللوانيفلللوز التلللرف الصلللالح. و 
 ت. الض  1991كانون االوم 
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المسللمين فلي المسلتق م فلي الج لاز  اإلصلواني ير هذا في واقع االمر   مات سزام  ن مشلاركة 
ذاذا ضلموهع فلان ع يصلاترون  ل ن يفلوزوا )كملا فلي مصلر وتلونس( إالسياسي. فل ه قلوهع فلي الصلار   وا 

 اياع م ار . وقد يكون هذا جيدا لألمن لكن ليست هذ  ديمقراتية.إل   ادوا 
ة اللي رالية دروس الماضي واصتارت هقم  ني لا قلو  حضلور. فلال راد ي رملادي وال تعلمت المعارض

 ي دد الض ات وسائر الفلوم السياسية، وهو من اجم ذل   الض ت مرشح لرئاسة الوزراص.
كلان الحلديث  لن انقل    سلكري فيجل   لل   إذايلة ألنله ألمريكإن هحداث القاهر  تورت االدار  ا

مليللار دوالر كللم سللنة  حسلل   1.3تغللل  حنفيللة المسللا د  الماليللة لمصللر وهللي الواليللات المتحللد  ان 
، ول ذا ينسقون  ين الصيغ فيتف  الجميع  لل  ان الحلديث  لن  لور  شلع ية حصللت 1961قانون من 

 لللل  مسلللا د  ملللن جلللي  الشلللع . ويتلللول  الجلللي  زملللاع الحكلللع وي صلللرف ال راد لللي الملللدني هملللور 
 مصر.إل  تحويم المام المصري الحكومة تحت رقا ة  سكرية ويتع 

 هو امللاي للدو انلله يوجللد سلل   للقللل  حقللا  نللد جيللران مصللر الللذين يحللاذون شلل ه جزيللر  سلليناص. كللان 
وكيري يستجمان في ن اية االس و ، فكلان هحلدهما يلعل  الغوللف وا صلر ي  حلر فلي يصلت وهلذ  هن لاص 

 عالع  قدر هقم.سيئة لمصر. فقد هص حت ت ير اهتماع القو  العظم  االول  في ال
تللولي إللل  هصلل حت نمللوذ  مسللار ديمقراتللي و للاد المللدنيون  إذا ظمت للا فقللت إللل  سللتعود مصللر 

قياد  الدوللة. ولملا كلان هلذا للن يحلدث ألدا كملا ي لدو فلان ملن سلي صلص العجللة المصلرية ملن الوحلم 
 سيكون م ار  جديد هك ر م صمة لروح العصر )هك ر لي رالية وهقم فسادا(.

سلللرحيتنا يجملللع ا ن ال  لللين جلللددا لغلللر  ان يجلللد اللللنجع اللللذي يلللزدي دور اللللرئيس إن مصلللر  م
الجديللد. ويجلل  ان يكللون المرشللح مق للوال  نللد مللن يم للم الجللي . إن سللامي  نللان، وهللو رئلليس اركللان 
الجي  المصري السا  ، مرشح مناس  للمنص  من  ين هولئ  اللذين نحلوا م لار . سليصلع الضلا ت 

المسللمين كملا كانلت الحلام  الضل ت فلي   لد  اإلصوانلجميع راضين ما  دا  زته العسكرية ويص ح ا
 م ار .

 7/7/2013اليوم، إسرائيل 
 8/7/2013األيام، رام هللا، 

 

 طاقة إيجابية عظيمة"إسرائيل" ـالمسلمين" يوفر ل اإلخوان. سقوط "16
 فرايع سنيهإ

سلقوت حكلع إلل  ليست "مزامر  ص يونية" وال مزامر  منظمات استص ارات هجن ية هي التلي هفضلت 
السياسللي المتتللرف"، الللذي تم للله  اإلسلل عالمسلللمين"،  للم الشللع  المصللري  جمو لله. إن " اإلصللوان"
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يمقراتلي، ف لو ال يعلرف تقاسلع السللتة، وال يريلد تقاسلع المسللمين"، لليس م يل ي لحكلع د اإلصلوانحركة 
السلتة  م يريد حكماي متلقاي. وقلد ك شلف  لن األسلاس االسلت دادي وسللوكه السياسلي  لاج  كملا فلي 
مصللر هو ،جلل  كمللا فللي تركيللا. وأللز  تحللت حكللع "حمللاس" هيضللا هللي م للام  للل  ذللل . فالديمقراتيللة 

 كنا تحت ق ة واحد .السياسي المتترف ال يمكن ان يس اإلس عو 
المسللمين" فلي  اإلصلوانية التي هأرقت العالع العر ي تع وقف لا. وسلقوت "اإلس مإن موجة السيتر  

 هك ر الدوم العر ية   مة واضحة  ل  ذل .
ال يعنللي ذللل  ان هللذ  الموجللة قللد زالللت. فللان جللزصاي ك يللراي مللن المعارضللة فللي سللورية  للل  األقللم 

ين"،  لم  لل  منظملات هك لر تترفلا ملن ع ل لا صللة  لل "القا لد ". لكلن المسللم اإلصلوانمحسو   لل  "
 في ميدان التحرير تع وقف الزصع الذي كان ي دو هن ال شيص سيقف في تريقه.

ية  لل  اصت ف لا، قلد فشلم، فل  اإلسل مهلو الحلم"، اللذي لوحلت  له الحركلات  اإلسل عإن شعار "
المشلللك ت االجتما يلللة األساسلللية للعلللالمين العر لللي   ا ت لللار   قيلللد  دينيلللة ان يحلللم اإلسللل عيسلللتتيع 

 ي.اإلس مو 
المسلمين" لمصر مد  سنة. وفلي تركيلا  اإلصوانوكذل  حكع " إيرانية في اإلس مفقد فشلت ال ور  

موجلة إلل  نملاص اقتصلادي، هفضل  االسلت داد والق لر اللديني إلل  ي اإلسل مايضا حيث هفض  الحكلع 
 يت او . هردوأانضي. لقد  ده حكع احتجا   ظيمة في الش ر الما

فللي العللالع العر للي قللو  جماهيريللة ك يللر  مللن ال للاح ين  للن الديمقراتيللة والتقللدع تحللاوم التغللل   للل  
 ا ن كلمت ا األصير .إل  كون ا أير منظمة وأير ذات تجر ة. ولع تقم هذ  القو  

ر . فقد قوي المل    لد هللا جان  هذ  الدروس والع ر يوجد لسقوت مرسي ت  يرات اقليمية اصإل  
المسللمين" فلي مصلر. وصسلرت  اإلصلوانفي االردن ورئيس السلتة الفلستينية ه و مازن نتيجة فشلم "

 المعارضة ل ما ركيز   ظيمة األهمية، فلع تعد جزصاي من قو  ال ت ق ر.
 يقلة كملا ية، التي اتكلت  ل  حكع مرسي وكانلت ل لا   قلات و ألمريكن مم في ان تكون االدار  ا

يين اإلسل مالمسلمين" فلي االردن، قلد تن  لت ملن اللوهع السلاذ  اللذي يلر  هن  اإلصواني دو ايضا  ل "
يلللة فلللي ن ايلللة االملللر المعارضلللة السلللورية ألمريكقلللد يصللل حون حليفلللا ديمقراتيلللا. فلللاذا سلللا دت االدار  ا

وه ملللن ذلللل  ال هو اسللل سلللوريةمسلللا د  حقيقيلللة فيجللل   لي لللا ان تفحلللص جيلللدا هن لللا ال تسلللا د مرسلللي 
 تسا د منظمات سلفية.

"إسلللرائيم" ية حكوملللة اسلللتراتيجايضلللا ملللاد  للتفكيلللر. إن "إسرائيم" لإن االحلللداث فلللي مصلللر تقلللدع لللل
ن يكللللن قليلللللون فقللللت مللللن متحللللد ي ا سلللليقولون هللللذا  صللللراحة، ال تزيللللد مللللد يللللد لمعسللللكر  الحقيقيللللة وا 
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ة انه يج  "تسوية األمور" مع المتترفين يستراتيجالديمقراتية والتقدع في العالع العر ي، وتر  هذ  اال
و لللدع مسلللا د  المعتلللدلين. فلللالفكر  هلللي إحلللداث تلللوازن رد  ملللع الج لللات المتترفلللة يقلللوع  لللل  تفلللو  

العسللكري واحللراز فتللرات هللدوص همنللي قصللير   واسللتته كمللا هللي الحللام مللع "حللز  هللا" فللي "إسللرائيم" 
 لن اسلقات حكلع "حملاس"  لم هوحلت رائيم" "إسلل نان ومع "حماس" في أز . ولليس أري لاي هن امتنعلت 

  ل  حسا  ه و مازن  مداي. شاليت لنا  التسليع  وجود . وقد قّوت الحكومة "حماس" في صفقة 
ه للو ظ للي. إللل  المتتللرف" مللن القللاهر   اإلسلل عية اقليميللة    للداص "اسللتراتيجيوجللد  مللن ألي صلللة 

ع االر ، والحكومللة أيللر مسللتعد  لللدفع حللم الصللرا  مللع الفلسللتينيين  تقسلليإللل  واللل من هللو التوصللم 
 اإلصللوانان تسللتصر  التاقللة االيجا يللة العظيمللة مللن سللقوت ""إسللرائيم" هللذا اللل من. ولللذل  لللن تسللتتيع 

 المسلمين" في مصر.
 8/7/2013، أحرونوت يديعوت

 9/7/2013األيام، رام هللا، 
 

 ؟"إسرائيل"هل تضرب ارتدادات النقالب المصري . 17
 هارئيم  اموس 

قري اي،   ع  االرتدادات الجان ية التي ي حد  ا االنق   العسلكري فلي مصلر.  "إسرائيم"،قد تشعر 
هر ، فيملا المسللمين" فلي القلا اإلصلوانفسيناص تشلتعم منلذ    لة هيلاع احتجاجلا  لل  اإلتاحلة  حكوملة "

"حماس"، التي تحافظ حاليا  ل  ض ت اللنفس، تنتظلر  لل  ملا ي لدو مزيلداي ملن التتلورات فلي مصلر 
 "إسرائيم".تصعيد ما في التوتر مع إل  ق م هن ت لور رد فعل ا، الذي قد يزدي في م  سات معينة 

نتلا  ضلد وقالت مصادر  سكرية في مصر للصحافة في القاهر  إن الجي   لده  حمللة واسلعة ال
ية فللي سلليناص، مللع التشللديد  للل  القسللع الشللمالي مللن شلل ه الجزيللر . و للل  حللد قللوم اإلسلل مالمنظمللات 

 للل   رهللا نفقللاي اسللتصدمته شلل كات اإل 40هللذ  المصللادر، فقللد اكتشللف وفجللر فللي األيللاع االصيللر  نحللو 
نظملللات الحلللدود ملللع قتلللا  ألللز . وجلللاص هلللذا  علللد ن ايلللة اسللل و   اصلللفة قتلللم فلللي ا نائ لللا  لللدو ملللن الم

ية صمسة ض ات مصريين في هجوع منس  في العري  وفي محيت لا، وفجلروا األن لو  اللذي اإلس م
 األردن.إل  يضخ الغاز من مصر 

أيللللر هن مللللد  الج للللد الللللذي يمكللللن لقللللوات األمللللن المصللللرية ا ن هن توظفلللله فللللي سلللليناص محللللدود 
حالللله فلللي القلللاهر ، فلللي إلللل    ت يعتللله. فجلللم اهتملللاع القيلللاد  العسلللكرية موجللله لمحلللاوالت ا لللاد  النظلللاع

االسكندرية، وفي المدن األصغر فلي االراضلي المصلرية نفسل ا. ملع هن المصلريين نشلروا،  لإذن ملن 
قلللوات  نو يلللة ه لللل  فلللي سللليناص واسلللتعانوا ألوم ملللر  حتللل   مروحيلللات قتاليلللة وكلللذا   ضلللع  "إسلللرائيم"،
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ه هن يكلون  وسلع هجلوع  سلكري د ا ات، اال هن لمصر هولوية ههع مقارنة  سليناص، وملن المشلكو  فيل
ي لزمن تويم، رأع التحسن الذي تلره فلي األشل ر االصيلر   لل  هداص اإلس ممضاد هن يصد العنف 

 قوات األمن المصرية في سيناص.
ي، يعلد ضلر  النظلاع الجديلد اللذي فرضله الجلي  هلو ال لدف االسلاس ولليس اإلس مفي الصرا  

ية سلرائيلت في سيناص هن ال جوع  ل  ههداف  ل  الحلدود اإلولكن إذا قرر ز ماص المنظما "إسرائيم".
سلليصدع هللو ا صللر هللدف ع، فمللن المشللكو  فيلله جللدا هن يكللون  وسللع الجللي  المصللري ان يمللنع ع مللن 
ذل . وت اه  رئيس الوزراص  نيامين نتنياهو، هوم من همس، حقلا، فلي جلسلة الحكوملة  اسلتكمام  نلاص 

سللواص ملللن هولئللل  اللللذين يتل لللون  –يجعلللم التسللللم صلللع ا جلللداي  الجللدار  لللل  الحلللدود المصلللرية، والللذي
 مليلللات ال إلللل  يين يمكلللن ع هن ي لللادروا اإلسللل ماللجلللوص ملللن افريقيلللا هع المصلللر ين ملللن سللليناص. ولكلللن 

تنتوي  الضرور   لل  اجتيلاز للجلدار. فمسلار العملم االسل م واالرصلص سل   هن جلر  ملن جلان  ع 
هتللل  صللاروخ مللن سلليناص نحللو إيلل ت، وان كللان مكللان ليللم الصملليس الماضللي  للل  مللا ي للدو، حللين 

 سقوته لع يع ر  ليه  عد.
 إتلل   يللت المقللدس، ت نلل  المسللزولية  للن  هنصللارالفصللائم المتترفللة العاملللة فللي سلليناص،  هحللد

الصللواريخ فللي الفتللر   إلتلل  الصللاروخ. وين غللي االفتللرا   انلله مللن المتوقللع حللدوث محللاوالت اصللر  
ي  ن تعزيز ك ير للقوات  ل  الحدود، ولكنه سرائيل  المرحلة يمتنع الجي  اإلالقري ة القادمة. في هذ

 ل  امكانيات جمع المعلومات االسلتص ارية  ملا يجلري  لل  مقر لة ملن الحلدود فلي  هك ريركز  قدر 
 سيناص.

وال يللللزام الضلللللع ال الللللث فللللي م لللللث الحللللدود هادئللللا. فحكللللع "حمللللاس" فللللي أللللز  يمتنللللع حاليللللا  للللن 
ممللا ين غللي مللع االزمللة التللي  لقللت في للا الحركللة االع فللي مصللر.  هك للرمن العاليللة تصللريحات التضللا

وألز  منلذ ن ايلة حمللة " ملود السلحا " فلي تشلرين ال لاني "إسلرائيم" وال لدوص النسل ي اللذي سلاد حلدود 
 من العاع الماضي هو نتيجة م اشر  لتفاهمات  ين مصر و"حماس".

" ر ايلة سياسلية ولوجسلتية، وذلل  مقا لم منلع ال جملات المسلمون" قدموا للل "حملاس اإلصوانوكان "
النار من جان  فصلائم  إت   ل  النق ،  م و ملت "حماس"  شكم نشت جدا  ل  لجع محاوالت 

 .هصغر
كانلت هلذ  الحاللة الم اليلة قلد انت لت  الضلرور  ا ن. ال شل   إذاالقلوم  ألوانلهوال يزام من السا   

المسلمين" في القاهر ، ولكن ا  حاجة لمصر في كم  اإلصوانكع "هن "حماس" كانت تفضم استمرار ح
إلل  صيغة م ما كانت هوية النظاع الجديلد. فقلد هألقلت مصلر االسل و  الماضلي مع لر رفلح ملن ألز  
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اراضللي ا صشللية هن يسللا د هللزالص فللي إللل  سلليناص، ووج للت "حمللاس" لمنللع   للور النشللتاص مللن القتللا  
 ي سيناص." ضد قوات همن ا فرها ه مام "اإل

 وقد استجا ت "حماس" ل ذ  التوجي ات وان كانت لع تستت  ا.
وقام أازي حمد، نائ  وزير صارجية حكومة "حماس"، السل ت الماضلي، فلي مقا للة ملع "الجزيلر " 

هن يوفر االحتياجات االقتصادية لغز . وهذا "إسرائيم" انه في الظروف الناشئة ال يمكن ل ستيراد من 
فللتح ال وا للات، ولكللن مللن الصللع  التصللدي   لل ن القللاهر  ستسللتجي    إ للاد  تللل  واضللح مللن مصللر

 لذل  فورا في ضوص المصاتر الكامنة في ذل  من ناحيت ا.
وفللي المللد  األ عللد  علل  الشلليص فللإن إألل   المعللا ر معنللا  هزمللة اقتصللادية فللي أللز . ومللن هجللم 

حتلل  لللو  "إسللرائيم"،سللكري مللع الصللرو  مللن هللذا الوضللح قللد ت للدد "حمللاس" هيضللا  اسللتئناف التللوتر الع
 كان األمر يتعار  ومصالح ا األ م .

امللا فللي مصللر نفسلل ا، فيشللتد الصللوف مللن ان تسللتمر دائللر  الللدع لللزمن تويللم. حتلل  االن ي للدو هن 
المسللللمين" يرفضلللون محلللاوالت جلللس النللل   ملللن جانللل  النظلللاع الجديلللد   لللدف منلللع تملللدد  اإلصلللوان"

 الصدامات الم اشر   ين الترفين.
" وسللائم قتاليللة  للالحجع الللذي ال تللتمكن قللوات االمللن مللن التصللدي للله، اإلصللواننلله للليس لللل "ومللع ه

تلل  الشللوار  فللي مظللاهرات  اصللفة، تترافلل  احيانللا إللل  يكفللي المللزيج  للين اصللرا  مئللات االالف   وا 
 النار كي يفر  المصا    ل  النظاع.

جانل  االنقل   اللذي إلل  يلر، " في ميدان التحر اإلصوانلقد تر  احتشاد الجماهير من معارضي "
المسلمين" ال يزالون قلادرين  لل  تجنيلد مئلات االالف  اإلصوانقاع  ه الجي ، انت ا ا جديدا. ولكن "

 إتل  إلل  من جان  ع، ليس فقت في القاهر   م وفي المدن األصر  هيضا. ومع ان قيادت ع ال تد و 
قوت  للدد ك يللر مللن القتللل  فللي المظللاهرات النللار  للل  قللوات األمللن، يصيللم هن هللدف ا واضللح جللدا. فسلل

ي  لل  ملا ي لدو ايضلا ملا يكفلي ملن المتتلو ين اإلسل مسي ز شر ية الحكع الجديلد. و ملة للمعسلكر 
 المفعمين  الدافعية ممن يوافقون  ل  تعري  هنفس ع للصتر وال ر  نحو العيارات النارية.

 لدا مزيلدو مرسلي ينفلذون  هحلدهمافلي فيلمان من المظاهرات في مصر التقتا في ن اية االسل و . 
يلقلون   لع ملن السلتح ويحتملون  –فتكا  مجمو ة من الفتيان تع لر حظ لع و لقلوا فلي قلل  مظلاهر  

رزوسلل ع  الصللصور. وفللي الفلليلع ال للاني ت للدو قللوات االمللن فللي العللري  فللي سلليناص تتللل  النللار نحللو 
اج ة والصتر الشلديد فلي هن تتواصلم متظاهرين يركعون في ا ناص الص  . ويعكس الفيلمان شد  المو 
 هذ  المواج ة حت  فقدان السيتر   ل  ما يجري في الدولة.
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ويتحلللدث المحلللللون فلللي وسلللائم اال للل ع العر يلللة  لللن محاوللللة الجلللي  فلللر  هي لللة الحكلللع  لللل  
المعارضلللين. فلللي الجوللللة السلللا قة، ملللع سلللقوت حكلللع م لللار  امتنلللع الجنلللراالت  لللن ذلللل  وسلللاهموا فلللي 

يلرت ت  لرد الفعلم  هحلدهان ايضا، لدي ع اس ا  وجي ة للتردد في استصداع وسلائم فظيعلة. ان يار . واال
ي: فاستمرار القتم سيعر  المسا دات االقتصادية من الواليات المتحد  للصتلر. ومنلذ ن ايلة ألمريكا

هر  االس و  ق ّدع تل  في واشنتن من جان  السناتور الجم وري، جون ماكين، إللغلاص المسلا د  للقلا
 في ضوص االنق   العسكري واستمرار القتم.

 8/7/2013" هآرتس"، 
 9/7/2013األيام، رام هللا، 

 

 الجيش المصري في حالة تأهب للثورة. 18
 تسفي  ارئيم

  مصتلفلللة  ملللا قصلللدو . إذ  نلللدما يقتلللم  لللور  ألنفسللل عالجلللي  المصلللري ومعارضلللو مرسلللي اقتنلللوا 
مللن  "جللزصا ت يعيللا"المللدنيون مللدنيين فللي صللدامات  يللن ع م لمللا كللان فللي ن ايللة االسلل و ، يعللد القتللم 

ال لور . هملا  نلدما يقتلم الجلي ، اللذي  لّرف نفسله منلذ االسل و  الماضلي كجلزص ال يتجلزه ملن الصلرا  
والحركللات  اإلصللوانه يجللر وراص  معارضللي مللن صمسللين متظللاهرا، فانلل هك للرالمسلللمين،  اإلصللوانضللد 

 موقف من العداص الجماهيري.إل  اللي رالية 
إللل  ، ذات التع يللر الللذي اسللتصدمه معارضللو نظللاع م للار  فللي   للد ال للور  االوللل ، يعللود "المذ حللة"

هلو اللذا ح، وملن يلر  فيله حليفلا يعت لر  "حلامي ال لورات"الصتا  الجماهيري، هذ  المر ، فلان الجلي  
ضللا مللتحم  للمسللزولية. هللذا التصللوف تف ملله جيللدا حركللات االحتجللا  التللي واحللد  من للا  للل  هللو اي
، مللن ههللع الحركللات التللي هشللعلت ال للور  السللا قة، نشللرت منللذ االن  يللان  للزاص "ا ريللم 6حركللة "االقللم، 

 لعائ ت القتل . 
 دهت تش  مسلارا لقد فجر هذا الحدث الم ساوي  ل  الفور الصتو  السياسية التي كان يصيم ان ا 

معقللوال السللتقرار االزمللة. فقللد توقللف التعللاون الحيللوي  للين الحركللات العلمانيللة والتيللارات الدينيللة، حللين 
. " للل  صلفيللة المذ حللة ال يمكنلله ان يق للم صريتللة تريلل  الجللي "ه لللن حللز  النللور السلللفي  للن هنلله 

ئلليس الللوزراص او نائلل  وكللان النللور ه لللن يللوع االحللد معارضللته لتعيللين محمللد ال راد للي فللي منصلل  ر 
، ولكللن االد  هللو هنلله يعت لر فللي نظللر  لي راليللا جللدا. ولكللن ال يوجللد هنللا  "لعللدع التشللاور معلله"اللرئيس 

م م قتم المواتنين ما يمكنه هن يجعم المعارضة السياسية االيديولوجية تتصذ موقفلا اص قيلا. كملا هن 
ان يكللون شللريكا سياسلليا م مللا، تللل  هللذا ا للو الفتللوح الللذي كللان يمكللن    للد المللنععي اإلسلل مالللز يع 
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الصلل اح مللن الللرئيس المزقللت  للدلي منصللور االسللتقالة  للل  صلفيللة االحللداث. ومللن دون شللري  دينللي 
ستجد كم حكومة مصرية صلعو ة فلي هن تعلر  نفسل ا كملن يم لم الجم لور المصلري كلله وتحظل  

ذي  ينللله الجلللي ، مكانتللله  اللللد ع لمواصللللة  مل لللا. يحتملللم هنللله منلللذ االن فقلللد اللللرئيس المزقلللت، الللل
 الجماهيرية ومن أير المست عد هن يقرر االستقالة. 

ولكن ما ي لدو كان يلار لل لور  ال انيلة هلو جلزص ال يتجلزه ملن ا ليلة التلي رافقلت ال لور  المصلرية منلذ 
هن إللل  . وللليس هللي وحللدها فقللت. ف للورات  ديللد  شلل دت صللعودا وه وتللا 2011كللانون ال اني/ينللاير 

في تل  الدوم. هر عة رزساص وزراص كانوا في مصر منذ ال ور ،  شرات االشلصاص قتللوا استقر الحكع 
 عد ال ور  )من يذكر حدث كر  القدع الفتا  في  ور سعيد هو القتم قلر  قصلر االتحاديلة؟(. فلي فتلر  
 هشة   لذا القلدر، مفعملة  لالعنف والغضل ، كلم يلوع يغيلر الملزا  العلاع اللذي يتغلذ  اساسلا  التقلارير

ذافللي وسللائم اال لل ع العر يللة.  كانللت   للت هوم همللس المللر  تلللو االصللر  مقللاتع فيللديو ظ للر في للا  وا 
اس ميون يلقون  مواتنين من م ان  الية ويضر ون المار   العصلي، فلان الصلور  التلي سلادت هملس 
هي لمواتنين جرح ، موضلو ين فلي صلفوف ويتلقلون   جلا ت يلا،  لل  نملت الصلور ملن سلورية. 

 استص ص استنتاجات قاتعة  ن مستق م ال ور .إل  الي يجدر  دع المسار ة و الت
 للل  هللذ  الصلفيللة م للع  للل  نحللو صللاص سلليكون رد فعللم الجللي  فللي االسللا يع القري للة القادمللة. 

 إتلل  فم متلله االن ليسللت فقللت حمايللة مزسسللات الدولللة مللن اال تللداص هو تسللوي  روايللة ت للرر سلل   
الشللع  إللل  ية فللي هن يسللتعيد الشللر ية كمللن يعمللم  اسللع الشللع  وينتمللي النللار. ملقللا   ليلله المسللزول

 للزم إللل  التنكللر للله، و التللالي اح للات تتلعلله إللل  ويمنللع وضللعا تضللتر فيلله حتلل  حركللات االحتجللا  
 المسلمين وجعل ا  دوا م ددا.  اإلصوانحركة 

اللللذي يلللدير  نلللاص الصتلللوات السياسلللية، فلللالجي  المصلللري  إل لللاد هلللذ  الشلللر ية حيويلللة لللليس فقلللت 
يللر    قللة م اشللر ، ور مللا  للن حلل ،  للين االحللداث  رهللا معركللة شللديد  فللي سلليناص ضللد منظمللات اإل

في القاهر  وسلسلة ال جمات  ل  قوا د الجي ،  ل  ان و  الغاز و ل  الجنود المصلريين فلي  لد  
ملن د لع منات  فلي سليناص. فلي االشل ر الماضلية حظلي الجلي   تعلاون ملع ز ملاص الق ائلم ال دويلة م

الك ير من ع مرسي  س   التصدي   انه كان يقصد  الفعم تحسين وضع ع االقتصلادي. واقلاع سلكان 
 لللدو حلللواجز تلللر   التنسللللي  ملللع الجلللي  لفحللللص الملللواتنين المشللل وهين،  للللم وسلللا دوا فلللي ايجللللاد 
مصزونات الس ح. ولكن ما هن ت ينت القتيعة  ين الجي  ومرسي، و لادرت المنظملات الج اديلة فلي 

ه مام ضد الجلي ، حتل   لل  ال لدو ايضلا فلي المعضللة وال سليما فلي  لدع يقلين  النسل ة إل  سيناص 
لللع تمللنح القللاهر  شللر ية جماهيريللة للجللي ، فللان ال للدو ايضللا قللد  إذاالسللتمرار التعللاون مللع الجللي . 
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ي للا يت للرهون مللن اتفاقللات التعللاون معلله، وهكللذا تسللت نف ج  للة سلليناص  الللذات فللي الفتللر  التللي يوجللد ف
 الجي  في حالة ت ه  لل ور  تشد  ض ته حت  منت اها.

 9/7/2013 ،هآرتس
 10/7/2013القدس العربي، لندن، 

 

 مصر ناظرةإلى عين . 19
 ها ر إيتان

 "قلوات العلدو"  الصلرائت ي مد  سنوات، ور ما اليلوع ايضلا، هن ت رسلع  للسرائيلا تيد في الجي  اإل
 للل لوان زرقلللاص. وفلللي متللللع  مانينيلللات القلللرن الماضلللي ملللع نشلللوص السللل ع ملللع  "قواتنلللا" للل لوان حملللراص و

وزيللر الللدفا   يللزرا وايللزمن وقللام للله: ا ن إللل  مصللر، توجلله رئلليس هيئللة االركللان ،نللذا  مللوتي أللور 
 ئت؟وقد هص ح يوجد س ع مع مصر   ي لون نلون الجي  المصري في الصرا

 وحّ  وايزمن رهسه وفكر لحظة وهمر فورا تقري ا قائ : الوردي يا ح ي ي. اللون الوردي.
إللل  تركنللا الفكاهللة وااللللوان فانلله يكمللن سللزام هك للر هساسللية و مقللا وصللعو ة وهللو كيللف ننظللر  إذا

لكلن قلاد  دولتله وقعلوا  لل  اتفلا  سل ع ويحرصلون )تقري لا(  لل   إسلرائيم"،دوللة "جي  ضصع ي لدد 
كلللم حلللرف ملللن ملللواد ؟ ملللاذا نفعلللم  لللالصرائت والصتلللت التنفيذيلللة والم حظلللات السلللرية والتصلللريحات 

 العلنية؟ إن ا مشكلة.
والجللللي  إسللللرائيم" دولة ل"نقللللوم  المناسلللل ة ان للللع فللللي الجللللي  المصللللري حلللللوا المشللللكلة  سلللل ولة، فلللل

فلي الصلرائت وكللم  ل  اسللع صلاص واسلع  ائلللة. ووج لت كلم األسلل ع  " لدو"ي ي عرفلان   ن مللا سلرائيلاإل
. وقلد نشل  لمصلر "دولة العلدو" يد هن ع ال يذكرون اسم ا. ف ي  "إسرائيم"،المصتتات الميدانية  ل  

 ي  قيا العدو   م التعريف.سرائيلوالجي  اإل"إسرائيم" في هذ  اال ناص في الحقيقة ه داص ،صرون، لكن 
اللذين مزقنلا "حس  ارادته. ونحلن تسير   فاألموركان الجي  وما زام العامم الم يمن في مصر، 

االسلت انة إلل  في االياع الستة و ضضنا الشفا  كي ال نصسر في حر  يوع الغفران، نميلم  "صورت ع
جان نللا فللي وقللت إللل   لله ألننللا كمللا تعلمللون هسللياد العللالع ونحللن األذكلل  واألك للر حكمللة وهللا الللرحيع 

 الشد .
الللذي  رفنللا  فللي الماضللي، فقللد درس كللم  لكللن الجللي  المصللري اليللوع للليس هللو الجللي  المصللري

فلي مصلر وتلائرات ع  "ه راملز"ية. وهلع ينتجلون د لا ت ع الحر يلة همريكفي مدارس  سكرية  قادته تقري اي 
ي، وقللو  ع و قلول ع فلي الغلر . إن ل لذا الجلي  مشلك ت صلع ة صاصلة همريكلية والتوجه كله همريك
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ذالم( فلي الملر  األس ع الوردية. فلان المفاجل   )واإل  ه، ومع كم ذل  ر ما يجدر هن ن جدد الصرائت مع
 السا قة كانا كافيين لنا.

ا ن هلو سل ع معلاٍد. فالمصلريون  عاملة إلل  سنقوم الحقيقة هنا وا ن وهي ان الس ع مع مصر 
 27سلنة. وفلي هلذ  الملد  التويللة ق تلم  33يكرهوننا ويريدون محونا. ومع كم ذل  استمر هذا السل ع 

يلة فلي مصلر هو  نلار ه تلقلت ملن الحلدود المصلرية، وحتل  للو إرها يا هك رهع ملدنيون  عمليلات لإسرائي
كانت كم نفس  الما كام  فان الحديث  ن هقم ملن قتيلم واحلد لكلم سلنة سل ع. وي لدو هن هلذا هقلم 

 "إسرائيم".من  دد الضحايا اليومي في حوادث التر  في 
كانيللة  للدع اقامللة فللر   سللكرية نظاميللة واحتياتيللة فللي ال إحصللاص لمزايللا السلل ع مللع مصللر م للم ام

ا ن  للل  األقللم(. وم للم القللدر   للل  إللل  مواج للة شلل ه جزيللر  سلليناص ومواج للة هقللو  جللي   ر للي )
العمم سنين تويلة في ج  ة اصر  )ل نان مل  ( ملن دون اهتملاع زائلد  ج  لات اصلر ، ملع هللف ميلز  

 اقتصادية وهمنية وأيرها.
ام فللي جميللع التقل للات االصيللر  فللي مصللر مرسللا  اسللتقرار، واليلله تتتلللع العيللون كللان الجللي  ومللا ز 

هسوان. ويتحمم الجي  المصري ا ن ادار  الدولة وتلدم تجر تنلا  لل  إل  كل ا هنا ، من  ور سعيد 
هن ناسه يعرفلون جيلدا قيملة وههميلة السل ع و، لار   لل  الحيلا  فلي  للدهع النلازف. وملن الجيلد  النسل ة 

وهلللذ   لللالت ع هنانيلللة صالصلللة، هن الجلللي  يسللليتر  لللل  الحيلللا  هنلللا . قلللد ال تكلللون تلللل  هلللي الينلللا 
 "إسرائيم".الديمقراتية الصالصة الحسنة، لكن هذا ما نريد  ونحتاجه نحن هنا في 

ألنلله لللع يغلل   للن "الصللمت وننشللد نشلليدنا مللع تصللحيح تفيللف قللائلين: إللل  وفللي اال نللاص ننتقللم 
المسللمين أيلر مسلتعدين للتصللي  لن السللتة التلي وقعلت فلي هيلدي ع وهن  اإلصلوان يوننا النلاظر  ان 

 ."إسرائيم"إل  يي القا د  في سيناص يستعدون لعمليات توجه إرها 
 10/7/2013 أحرونوت، يديعوت

 11/7/2013القدس العربي، لندن، 
 

 ية تجاه الجنرال السيسيسرائيلالكيمياء اإل. 20
 ،رييه شافيت

ال يحتللا  المللرص هن يكللون لديلله  للين  اق للة  "إسللرائيم".إن الجنللرام   للد الفتللاح السيسللي هللو  تللم 
ية سللرائيل شللكم صللاص حتلل  يكتشللف حجللع التشللجيع العميلل  واإل جللا  الصفللي الللذي تكنلله النص للة اإل

ر  من الجنو ، الذي قاع للتلو  سلجن اللرئيس المنتصل  اللذي قلاع  تعيينله تجا  قائد القوات للجار  الك 
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فللي منصلل ه. وفللي الوقللت الللذي يحتللدع الجللدم فللي الواليللات المتحللد   شلل ن الموقللف مللن التنللوير أيللر 
 الديموقراتي، الذي يم له الجنرام السيسي والديموقراتية أير المتنور  للرئيس مرسي.

، كلنللللا ملللع السيسللللي، كلنلللا مللللع االنقللل   العسللللكري، كلنلللا مللللع ال يوجلللد  مللللة جلللدم"إسللللرائيم" فلللي 
الجنراالت حليقي اللح ، الذين تلقوا تعلليم ع فلي الواليلات المتحلد ، ونحلن نزيلد حق لع فلي إن لاص حكلع 
ز يع منتص  وملتحي، مع إنه هيضاي تلق  تعليمه في الواليات المتحد ، ومع إن هزالص الجنراالت كلان 

 ين لتعليماته، كما هو الحام في النظع الديموقراتية.يتوج  هن يكونوا صاضع
 11/7/2013موقع صالح النعامي، 

 

 " ودول اإلقليمإسرائيل" على "اإلخوانآثار سقوط حكم ". 21
 نو  وديد  يران و،صر 

م يين مصري، معظم ع من الش ا ، ه ناص الت قلة الوسلت ،  7صر   2011كانون ال اني  25ي ف
 30الشلللوار  وهسلللقتوا  مسلللا د  الجلللي  نظلللاع اللللرئيس حسلللني م لللار . فلللي إلللل  الم قفلللين والملللدنيين، 

الشللوار  متللال ين  اسللتقالة الللرئيس المنتصلل ، إللل  مليللون مصللري مللر  هصللر   17صللر   2013حزيللران 
االحتجللا  ك للار رجللاالت النظللاع القللديع، الحركللة السلللفية، وكللذا إللل  سللي. هللذ  المللر  انضللع محمللد مر 

 اإلصلللوانت قلللة الفقلللراص.  علللد    لللة هيلللاع، و مسلللا د  الجلللي ،  لللزم مرسلللي، وا تقللللت هأل يلللة قيلللاد  "
 المسلمين".

فلللي الحلللالتين هيلللد الجلللي  متالللل  الشلللار . فضللل   لللن ذلللل ، اسلللتصلص قلللاد  الجلللي  المصلللري 
األمللاع إللل  حرصللوا  للل   للدع تصللدر السللاحة  للم الللدفع  2013، وفللي  للور  2011س مللن  للور  الللدرو 

 قياد  في الفتر  االنتقالية تضع شصصيات مدنية، مق ولة لد  الجم ور.   ّين القاضي  دلي منصلور 
رئيسلللاي للفتلللر  االنتقاليلللة، وكللللف مسلللزولية إقاملللة حكوملللة انتقاليلللة، تشلللكم لجنلللة تصلللوغ تعلللدي ت  لللل  

دستور وا  داد مصلر النتصا لات  رلمانيلة ورئاسلية فلي أضلون سلتة هشل ر. فلي هلذ  الفتلر  الحساسلة ال
المسلللمين"، والحفللاظ  اإلصللوانسلليكون  للل  الجللي  وهج للز  األمللن هن تتصللد  لقمللع انتفاضللة مزيللدي "

  ل  النظاع واالستقرار، والت كد من األداص الناجع للحكومة االنتقالية.
 قل  الميم ال وري، تغيير الحكع، والصلرا ات "إسرائيم" العالع العر ي، شاهدت منذ  داية ال ز  في 

حصلانة وامتنعلت "إسلرائيم" الداصلية التي نش ت في دوم الشر  األوست. ومع ذلل ، هظ لرت حكوملة 
 ن و ي  ن التدصم التصريحي فلي المجريلات،  ينملا تسلتعد للتحلديات الناشلئة،  لالقو  و الفعلم، فلي 

 لل  االسلتمرارية،  لم "إسلرائيم" "الر يع العر ي". في السيا  المصلري المميلز، حرصلت  إتار هحداث
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 ززت الع قات الصاصة مع الجي  المصري، والتي تشكم مدماكا مركزيلا ومرسلا  فلي الحفلاظ  لل  
   قات الس ع  ين الدولتين.

ن اللدولتين، ولكن لا للع المسلمين"  ن هي   قة سياسية  لنية م اشر   لي اإلصوانامتنعت حكومة "
تحاوم المس  الع قات الرسمية. المصلحة التي توجه صت  الترفين كانت وال تزام منلع هي تصلعيد 
وتدهور  سكري ينتوي  ل  صتر المواج ة العسكرية.  ل  هذ  الصلفية  مم الحكع المصري  ل  

ي صتللاع جولللة القتللام التللي و"حمللاس" والتوسللت فللي  لللور  تفاهمللات وقللف النللار فلل"إسللرائيم" الجسللر  للين 
 )حملة " مود السحا "(. 2012والمنظمة في تشرين ال اني "إسرائيم" نش ت  ين 

ومصللر  قللي  للل  قيللد الحيللا  فللي "إسللرائيم"  مللة ههميللة تشللكم سللا قة لحقيقللة هن اتفللا  السلل ع  للين 
ن المعقللوم مللن الج للة األصللر ، ملل إسللرائيم".دولللة "ي، الللذي يللرف  م للدئيا حلل  وجللود اإلسلل مالنظللاع 

المسلللللمين" وتعللللزز وا تمللللد هقللللم  للللل  المسللللا د   اإلصللللواناالفتللللرا   انلللله فللللي حالللللة ترسللللخ حكللللع "
"إسلرائيم" المسللمين" تجلا   اإلصلواناالقتصادية الغر ية، كان سليندلع العلداص األيلديولوجي العميل  ملن "

 اإلصلوانزاز حكلع "وهذا يقو  هساس المصالح األمنية والسياسية المشتركة  لين اللدولتين. وقللص اهتل
،  لد ع وقيلاد  الجلي  المصلري، 2013المسلمين" في مصر، في ه قا  ال لور  التلي وقعلت فلي تملوز 

احتمللام التحقلل  القريلل  ل للذا السلليناريو. ولكللن حتلل  هكللذا ي قلل  التحللدي األمنللي الكللامن فللي منتقللة 
تسلللتكمم الحكوملللة  سللليناص سلللاري المفعلللوم. فمصلللر تلللدصم فلللي فتلللر  انتقاليلللة تويللللة، وال سللليما إذا للللع

االنتقالية الم مات التي كلفت   لا، وفلي ه نائ لا سلتركز  لل  الشلزون الداصليلة المتم للة  الحفلاظ  لل  
القللانون، النظللاع، االسللتقرار ومنللع االن يللار االقتصللادي. وفللي هللذا اإلتللار سلليكون الحكللع منشللغ  فللي 

ن"، وكذا في تعديم الدستور، وفلي المسلمي اإلصوانك ح جماح االحتجا  الشع ي، قمع  زر انتفاضة "
االستعداد ل نتصا ات ال رلمانية والرئاسية وتنفيذها. وستصرف هذ  التحديات انت ا  الحكلع  ملا يجلري 

يلة المتعاظملة للجما لات الج اديلة والسللفية فلي منتقلة رها في سيناص. ولكن من المتوقلع للعمليلات اإل
 ، ملن صل م الضلر  الم اشلر لمم ليله، هو  شلكم أيلر سيناص، والتي ستحاوم تحدي الحكع فلي القلاهر 

األراضللي إللل  هن تضعضللع األمللن فللي سلليناص فللي ظللم االنتقللام  "إسللرائيم"،م اشللر مللن صلل م اسللتفزاز 
ية. وكنتيجلللة محتمللللة للتصلللعيد فلللي هلللذ  السلللاحة سللليلح  الضلللرر  الع قلللات الصاصلللة  لللين سلللرائيلاإل

وح إمكانية هن يكون هذا هو الت ديد األك لر ههميلة فلي ية. وتلسرائيلالمزسسات العسكرية المصرية واإل
 ج  ة الجنو  في األش ر القري ة القادمة.
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 سرائيلتحديات وتوصيات إل
ي هللو الحفللاظ  للل    قللات السلل ع مللع مصللر،  للم تعميق للا.  مللة سللرائيلي اإلسللتراتيجال للدف اال

يلللزدي وظائفلله  نجا للة فلللي فلللي ت  يللت حكللع  لملللاني، لي رالللي، مسللزوم، "إسرائيم" لمصلللحة صاصللة للل
متال للة  العمللم  للل   للد  مسللتويات مللن هجللم تحقيلل  هللذ  "إسللرائيم" مصللر كل للا وفللي منتقللة سلليناص. 

 األهداف.
متال للة  للان تعملل  التعللاون مللع الجللي  المصللري ومواصلللة السللماح للله  اسللتصداع القللوات "إسللرائيم" 

الس ع، ضد الشل كات الج اديلة  في سيناص،  حجع يصر   ما يمل  في إتار الملح  العسكري التفا 
تل لللات مصلللرية إلللل  "إسلللرائيم" قتلللا  ألللز . وقلللد اسلللتجا ت إلللل  وشللل كات ت ريللل  الوسلللائم القتاليلللة 

  استصداع قوات ووسائم تتجاوز قيود الملح  العسكري التفا  الس ع، ويج  االستمرار في ذل .
ت مسلللحة، ال تصضللع شل دت مصللر  مليللة متواصللة وسللريعة لتضعضللع األمللن اللداصلي. ميليشلليا

إلمللر  محافللم األمللن، يمكللن هن نجللدها اليللوع فللي كللم حللي. سيتسللع حكللع هللذ  الميليشلليات فللي الشللار  
كلما استمر التلدهور االقتصلادي فلي الدوللة. كملا هنله ملن المتوقلع تملرد الت قلات الفقيلر ، ذات الملد  

 ير  في إحل م القلانون والنظلاع، األوسع. و التالي فان اصت ار قدر  الحكع والنجا ة السلتوية سيجد تع
 مل  إذا "إسلرائيم" وكذا في تحسين الوضلع االقتصلادي وصلل  هملاكن  ملم. فلي ضلوص ذلل ، تحسلن 

ية األمنية للجي  المصري، وتوسيع المسا د  المدنيلة لمصلر ملن ألمريكما هيدت مواصلة المسا د  ا
الدوليلللة لتتلللوير ال نللل  التحتيلللة، التلللي  جانللل  اللللدوم الغر يلللة والمزسسلللات الماليلللة الدوليلللة، والم لللادر 

 تحتاج ا مصر كال واص للتنفس.
ويمكلللن للمحافلللم اإلقليميلللة، التلللي انت قلللا ملللن تصوف لللا  لللل  حكم لللا صللللت لفشلللم وسلللقوت حكلللع 

ملارات الصلليج  –المسلمين" في مصر، و ل  رهس ا الملكيلات السلنية  اإلصوان"  –السلعودية، األردن وا 
د لع تصلدي الحكلع للتحلديات القاسلية فلي اللداصم، و األسلاس  وسلائم هن تسا د في استقرار مصلر و 

تلل  ير محللدود فللي هللذا المجللام، ولكللن يمكن للا هن تحللاوم إقامللة قنللوات تنسللي  "إسرائيم" لاقتصللادية. وللل
والفلسللتينيين، "إسللرائيم" سللرية مللع الملكيللات. فضلل   للن ذللل ، فللان اسللتئناف المسللير  السياسللية  للين 

لليس فقلت فلي  –األملاع  تنسلي  إقليملي واسلع إلل  مكنله هلو هيضلا هن يلدفع حت   ل  نتا  جزئي، ي
المسللا ي السلللتقرار مصللر،  لللم وهيضلللا فللي المسلللا ي ل لللور  ج  لللة إقليميلللة ضللد المحلللور الراديكلللالي، 

 .إيران قياد  
"إسرائيم" للقللد كانللت الع قللات مللع الجللي  المصللري وال تللزام حيويللة. أيللر هنلله  للالتوازي، ال يمكللن للل

الش ا  اللي رالي والعلملاني، اللذي ه لر جلدا  لل   –اهم النفوذ المتعاظع لقو  مدنية في مصر ان تتج
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قلدر  تل  ير محلدود   لل  السلاحة السياسلية فلي مصلر، "إسرائيم" لاإلتاحة  الرئيسين م ار  ومرسي. ل
ص ومع ذل ، فان  لي ا هن تحاوم إقامة قنوات حوار مع الج لات التلي تصلو  ال لور  فلي ظلم الحلر 

هن تحلاوم إسلداص المشلور  لتلل  "إسرائيم" ل ل  االمتنا   ن اسلتفزاز الجلي  المصلري. وهكلذا يمكلن لل
"إسرائيم" لالمحافم المدنية في مواضيع االقتصلاد واإلدار  السلليمة. ويمكلن ل لذ  المحافلم هن تسلتعين  ل

 و ع قات ا لتشجيع االست مارات في مصر.
المسللمين" فلي مصلر  اإلصلوانكم ك ير من سقوت حكلع "ي دو هن إحد  الج ات التي تضررت  ش

هي "حماس"، التي فقدت سندها األيديولوجي والسياسي األساس. وكذل ، اسلتمرارا لفقلدان معقل لا فلي 
،  قللل  تو يللل  إيلللراندمشللل ، تضعضلللع   قات لللا ملللع "حلللز  هللا"، القتيعلللة  ين لللا و لللين النظلللاع فلللي 

صلرا  القيلاد  السياسلية للمنظملة ملن قتلر. لليس المسللمين" فلي م اإلصوانالع قات مع حكع " صلر، وا 
هللذا فقللت،  للم إن للا تعت للر فللي نظللر الشلل ا  المصللريين، الللذين قللادوا ال للور ، متعاونللة مللع الحكللع الللذي 
ه سقت، ومنفذ  أل مام العنف التي هضرت  المجتمع والجي  المصري. و التوازي تعاني "حماس" ملن 

قتلللا  ألللز . ف ملللة م لللادرات لتوقيلللع السلللكان فلللي القتلللا   لللل  انتقلللاد متعلللاظع ملللن جانللل  الشلللار  فلللي 
 ريضللة ضللد قيللاد  "حمللاس"، وفلل  النمللوذ  المصللري لحركللة "تمللرد"، القللت اسللتجا ة واضللحة. فضلل  
 ن ذل ، فان تصميع الجلي  المصلري للتضليي   لل  صتل  المنظملة وقلدرت ا  لل  إحلداث تصلعيد 

ي تواجه ت ري  ال ضائع، وال سيما المد ومة، همني، يجد تع ير  ضمن همور اصر  في المصا   الت
القتللا . وسلليجعم تقللليص حجللوع الت ريلل  مللن الصللع   للل  "حمللاس" الحفللاظ  للل  إللل  مللن مصللر 

مستو  مداصيل ا، و التالي ستجد صعو ة في احتواص االحتجلا  ضلد حكم لا. وهكلذا سلت ور مصلا   
 اريخ والمقذوفات الصاروصية المحسنة.القتا ، وال سيما الصو إل  في وجه إدصام الوسائم القتالية 

كانلللت هلللذ  المصلللا   ستشللجع فلللي اوسلللات قيلللاد  "حملللاس"  إذاال يللزام ملللن السلللا   ألوانللله القللوم 
االسللتعداد للمضللي قللدما فللي المصللالحة مللع السلللتة الفلسللتينية، اي االسللتعداد لتنفيللذ المتاللل  التللي 

السللتة. و المقا لم، يحتملم انله فلي ترح ا الرئيس محمود   اس  ل  المنظمة كشرت ل نصلرات فلي 
ضلللوص هزمت لللا، سلللواص فلللي السلللاحة اإلقليميلللة هو فلللي السلللاحة الفلسلللتينية الداصليلللة، ان تعلللود "حملللاس" 

 رهللا التلي تتم لم  لد ع ه ملام اإل"إسرائيم" للتحلاوم ت  يلت مكانت لا  لل  هسلاس قلدر  إلحلا  الضلرر  ل
لتللدهور، التصللعيد، والمواج للة الم اشللر  مللع اإللل  إحللداث تللزدي إللل    للر وسللاتة سلليناص، او الم للادر  

 "إسرائيم".
ملن جانل  "حملاس" وملن جانل   "إسلرائيم"،في كم األحوام، ترتفلع الدافعيلة للقيلاع  العمليلات ضلد 

هن تعلزز قلدرات اللدفا   لل  تلوم حلدودها ملع "إسلرائيم" محافم "الج اد" من سيناص. و التلالي،  لل  
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تجا  منتقة سليناص مقيلد   لالرد اللدفا ي فلي نتاق لا. ول لذا ئيم" "إسراالقتا  ومع سيناص. فحرية  مم 
االمتنللا   للن صللر  السللياد  المصللرية وم للادئ الملحلل  العسللكري التفللا  إللل  السلل  ، فإن للا ستضللتر 

السلل ع، حتلل  فللي سلليناريوهات يمكن للا في للا هن تللد ي حق للا فللي الللدفا   للن الللنفس. كللم هللذا كللي ال 
وملللن هجلللم  "إسلللرائيم".ة فلللي مصلللر، وهال تصلللرف االنت لللا   اتجلللا  تكلللون متورتلللة فلللي الشلللزون الداصليللل

محاوللللة تلتيلللف حلللد  الدافعيلللة للعنلللف فلللي صلللفوف "حملللاس" و لللاقي الفصلللائم المتترفلللة العامللللة فلللي 
القتلللا  وهذون الصللليد  لللم إلللل  هن تنلللت ج سياسلللة توسللليع نشلللات المعلللا ر "إسرائيم" لالقتلللا ، يمكلللن لللل

 الت يعي. والتفاهمات في ما يتعل   إنتا  الغاز
المسلللمين" فللي مصللر فللي السلليا  الواسللع للميللوم اإلقليميللة  اإلصللوانوصتامللاي، ين غللي تقللويع إسللقات "

السياسللي هللو "المنتصللر  اإلسلل عوال للز  فللي الشللر  األوسللت. حتلل  وقللت قريلل  سللاد اإلحسللاس  للان 
 اإلسل عالمسللمين" فلي مصلر، ومعله ت لدد مفعلوم شلعارات م لم " اإلصواناألك ر"، ولكن سقوت حكع "

السياسللي سلليجد صللعو ة، م للم كللم حكللع ،صللر، فللي  اإلسلل عهللو الحللم"، وكللذا الللدليم القللاتع  للل  هن 
التصللدي للتحللديات المعقللد  مللن الللداصم مللن الصللار ، لكللم هللذا سللتكون ، للار  عيللد  المللد   للل   مللوع 

عارضلة المسللمين" فلي المنتقلة. فلي األردن ملن المتوقلع ان يلتقلص نفلوذ حركلة الم اإلصلوان ناصر "
المسلمين" وتحسين قدر  تصدر األسر  ال اشمية للحركة. ويحتمم هن يميلم ميلزان القلو   اإلصوانمن "

العلمانيللة،  للل   -جانلل  القللو  اللي راليللة إللل  فللي المعارضللة السللورية، التللي تقاتللم ضللد حكللع األسللد، 
وكلان  لي للا هن  "،ل"إسرائيمية. وسللتكون الميلوم فللي هلذ  االتجاهللات مريحلة لللاإلسل محسلا  المحافللم 

جانلل  اال تللراف  قللدرت ا المحللدود  فللي التلل  ير  لي للا، فللي ظللم الحفللاظ إللل  تواصللم مراق للة تتورهللا، 
 للل  مسللافة  للن  للزر  االهتمللاع اإلقليمللي، سللواص مللن جانلل  األنظمللة هع مللن جانلل  الجم للور. وفضلل ي 

لل   سل ولة  لن الفرصلة المسللمين للن تتص اإلصلوان ما قيم ه   ، من المعقوم االفترا   ان حركة 
ي. اإلسل مالتاريصية التي تسنت ل لا للحكلع فلي مصلر، فلي ضلوص وزن لا ومكانت لا فلي العلالع العر لي و 

للل  و التللالي مللن المتوقللع صللرا  داصلللي تويللم فللي مصللر. و  ذللل  ال يمكللن هن نقللوم  حسللع  للان تلل  ير ا 
هن "إسلرائيم" . و ليله فلان  لل  الشار  سيع ر  ن نفسه هيضاي في نتائج االنتصا ات للرئاسة وال رلملان

تتصرف  تواضع، وتمتنع  ن تصريحات ضار ، وان ت قي في يدها مجام المناور ، فلي مواج لة واقلع 
 سياسي متقل  في مصر.
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شللار  فللي المقللام كللم مللن ال للاح ين  نللات كللورتس، افنيللر أولللو ، اودي ديكللم، اوريللت  رليللف 
 .تم ه ي ي جامعة ويوئيم جوجنسكي من مع د  حوث األمن القومي ف

 15/7/2013"مباط عليا"، 
 16/7/2013األيام، رام هللا، 

 

جي ـد علـى كـل "إسرائيل" وضع  ..مصر، حماس، "حزب هللا"، سورية.. غارقون في أزماتهم. 22
 الجبهات.. مؤقتاا 

 هارئيم  اموس 
لمشللاكم همنيللة  اجلللة كانللت "إسللرائيم" ق للم  قللد هو ا نللين كانللت الحيللا  هك للر  سللاتة. فقللد تصللدت 

هللي ت للادر إلي للا وهللي المسللتصدمة المركزيللة للقللو  وليسللت ال  للة فر يللة )المواج للة مللع "حللز  هللا" فللي 
ي أامضللا، ت لللور يرانللجنللو  ل نللان، االنتفاضللة ال انيللة(. وكللان الت ديللد اإلمنتقللة الحللزاع االمنللي فللي 

حتل  تلل   -  تص في االف  ال عيد، ولع يعن سو  السياسيين والقليم من رجام االستص ارات. الحدود 
وقف النار إل  اتفاقات الس ع )مع األردن ومصر( وكذا تل  التي استندت إل  التي ترسصت استنادا 

هلللو  لللدد "إسلللرائيم"  قيلللت  شلللكم  لللاع هادئلللة. هحلللد ، لللار ال لللز  فلللي العلللالع العر لللي  لللل   –)سلللورية( 
الساحات ال ائم الذي يتعلين  لل  القلاد  السياسليين وهج لز  االسلتص ارات هن تتصلد  ل لا هلذ  االيلاع. 

ولكلن الصلور   "إسلرائيم"،ليست جميع ا مشتعلة وليس من جميع ا يحد   الضرور  صتر فوري  ل  
فللي ظللم قوا للد  -صيللراألسلل و  األ –تتعقللد. وهللا هللي  التقريلل ، صللور  وضللع هسلل و   للادي   صللراحة

 الغر .إل  الجنو  و عدها إل  اللع  الجديد ، مع اتجا  السا ة من الشمام 
االف من رجاله  5االف و  3ي،  عث "حز  هللا"  ين سرائيلل نان: حس  ،صر تقديرات الجي  اإل

ومن الوحدات االك ر تدري ا( لمسا د  نظاع االسلد فلي الحلر  االهليلة فلي )قرا ة ر ع قوته العسكرية، 
جانل  مئلات إلل  سورية.  دد قت   في المعركة  ل   لد  القصير، في الش ر الماضي يقلدر  مائلة، 

الجرحلل . جنللازات القتللل  فللي ل نللان كانللت تجللر  فللي الليللم، فللي محاولللة إلصفللاص مللوت ع. واسللتصدمت 
هترا من السرايا، وراكمت تجر ة  ملياتية  ظيمة القيمة، ولكن لا تك لدت صسلائر المنظمة في المعركة 

 ك ير .
ال جوع السني المضاد في ل نان مستمر: قرا ة مائة شلصص قتللوا فلي االشل ر االصيلر  فلي احلداث 
 للل  صلفيللة االنقسللاع التللائفي الحللاد الللذي سللر  مللن جديللد الحللر  االهليللة فللي سللورية المجللاور . وفللي 

االسلل و  قتللم مللن و صللف نشلليتا ك يللرا فللي "حللز  هللا"،  للل  فللي كمللين قللر  الحللدود مللع منتصللف 
سورية. الصور  التي نشرت  ن الحدث م ير  ل هتماع: في سيار  الجي  التا عة لل "حز  هللا" ظ رت 
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واحللد  فللي المحللر ، واحللد  فللي الزجللا  االمللامي امللاع مقعللد السللائ ،  – وضللوح  لل ث اصللا ات دقيقللة 
 في المقعد  ل  يمينه.  مم م ني.وواحد  

سورية:  مة حدث ه ار اهتماما شديدا في  داية االس و  وظ ر كعاصفة في فنجان. دورية للجلي  
ي شصصت في سلا ة ملن الليلم حركلة مشل وهة ألشلصاص فلي اسلتحكاع م جلور  لل  مقر لة سرائيلاإل

مضلاد . للع تقلع اصلا ات. وفلي من السيا  في هض ة الجوالن. فتح الجنود النار وهتلقت نحوهع نار 
الغدا  فقت ت ين هن الحديث يدور  ن سارقي معادن، وهن النار من الترف ا صلر ملن الحلدود كانلت 

ي يتل  النار  للي ع؛ نلو  ملن االحلداث التلي يمكن لا هن تحصلم سرائيللسوريين ا تقدوا هن الجي  اإل
لل  حين تتواصم شرقي الجدار حلر  ههليلة معر لد . و  ملرور الكلراع  لل  "إسلرائيم" ملرت  جانل  ذلل ا 

ي االنت لا   ل ن هلذا انتقلام أيلر سلرائيلسقوت قذائف هاون في اراضي ا في الجوالن، واصذ الجي  اإل
 مقصود لنار الجي  السوري نحو ال وار، واوص   تجاهم ذل  هذ  المر .

سلائم اال ل ع ولكن الدراما الحقيقية في سورية تجري في هماكن اصلر .  تل صير اسل و ، توصللت و 
 حلر ملن تلراز  –هلي التلي هاجملت ارسلالية صلواريخ شلاتئ "إسلرائيم" االستنتا    ن إل  ية ألمريكا

تموز. فقد كت لت "ووم سلتريت جورنلام"  لن "هر لع هجملات  5ياصونت في ميناص ال ذقية السوري في 
ة هر لللع هجملللات ية  لللل  االقلللم منلللذ  دايلللة السلللنة" )حتللل  ا ن احصللليت فلللي الصلللحافة االجن يلللإسلللرائيل

التللي ا نتللان مللن ارسللاليات ا التللي تعرضللت لل جللوع  – الضلل ت(. و شللكم أيللر مفللاجئ ه لنللت روسلليا 
 لن نيت لا حلث توريلد الصلواريخ الحدي لة المضلاد  للتلائرات ملن تلراز  –تضمنتا س حا ملن انتاج لا 

 للسوريين. 300اس 
،  شلللكم أيلللر معللللن، فضللللت ي تجلللا  الحلللر  فلللي سلللورية يجتلللاز تغييلللرات.  دايلللةسلللرائيلاللللن ج اإل
مللن اللذي ال تعرفلله".  هفضلمانتصلار  شللار االسلد،  لل  افتللرا  هن "الشليتان الللذي تعرفله "إسلرائيم" 

التقدير  ل ن ملن  لين كلم ال لدائم ملن إل  تمني النجاح للترفين، استنادا إل  في مرحلة الحقة انتقلت 
ما للات ال للوار، التللي  عضلل ا اسلل مية االفضللم اسللتمرار االسللتنزاف المت للادم  للين النظللاع المعللادي وج

متترفللة. امللا االن، ف عللد  ضللع نجاحللات حقق للا التاأيللة السللوري فللي المعللار ، يوجللد تصللوف مللن هن 
 –االسلد  – إيلرانمجرد حقيقة انه صمد رأع مسا ي المعارضة ستعت ر انتصلارا للمحلور الراديكلالي )

نشلللرح النشلللات الزائلللد المنسلللو  للجلللي  "حلللز  هللا"(. يحتملللم هنللله  لللل  هلللذ  الصلفيلللة ايضلللا يمكلللن هن 
 ي في سورية مزصرا.سرائيلاإل

يتواصلللم  شلللكم جيلللد،  عيلللدا  لللن نلللاظر وسلللائم "إسلللرائيم" االردن: التنسلللي  االمنلللي  لللين االردن و
هللا يقلللم فللي السللنة االصيللر  مللن هجماتلله العلنيللة  للل  رئلليس الللوزراص  اال لل ع. وحقيقللة ان المللل    للد
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ل  ما ي دو  ل  قلو  الع قلات  لين اللدولتين. ولكلن االردن ال يلزام قلقلا جلدا  نيامين نتنياهو، تش د  
احتللداع الحللر  االهليللة فللي سللورية وقيللاع جيلل  تحللت سلليتر   –مللن سللياقين يرت تللان الواحللد  للا صر 

منظملللات سلللنية متترفلللة، ملللن معارضلللي نظلللاع االسلللد، فلللي جنلللو  الدوللللة  لللل  مقر لللة ملللن الحلللدود 
 األردنية.

يلللة االردنيلللة المشلللتركة، تحلللت  نلللوان "األسلللد المتحفلللز" ألمريكن انت لللت المنلللاور  افلللي ن ايلللة حزيلللرا
 مشاركة ،الف الجنود من الواليات المتحد . و ناص  ل  تل  المل ،  قي في االردن  علد المنلاور  ملا 

، و تاريلللة  لللاتريوت،  ينملللا تواصلللم سلللفينة 16ي، سلللر  تلللائرات اف همريكلللجنلللدي  900ال يقلللم  لللن 
هن وجلو  المسلا د  ملن هجلم "حمايلة  هو املاالدوريلة املاع شلواتئ العق لة. وه للن  لرا   مارينز ا مام
 همن االردن".

الضلللفة الغر يلللة: ملللع هو دون صللللة  شللل ر رمضلللان،  لللاد ليسلللود فلللي الضلللفة هلللدوص همنلللي نسللل ي. 
االحللداث االسللاس تقللع، لغللر  التغييللر، فللي السللاحة السياسللية: التقللديرات المتفاجئللة لللوزير الصارجيللة 

والفلسللتينيين، "إسللرائيم" ي، جللون كيللري،  النسلل ة لفللرص اسللتئناف المفاوضللات الم اشللر   للين ألمريكللا
وتشللديد صتللوات االتحللاد االورو للي ضللد المسللتوتنات. ي للدو هن الفلسللتينيين يحتفظللون ا ن  لل ورا  

إللللل   االنضللللماعالصتللللو  ال ديلللللة لتللللل  إللللل  فشلللللت م للللادر  كيللللري فسلللليتوج ون  إذا: هفضللللمسياسللللية 
 زسسات الدولية.الم

االحتجا  االجتما ي، في شكم انتفاضة  ال ة، هو فقت ال الث في سلع االولويات. ولكلن للميلدان 
ترقا صاصة  له للتلدصم فلي حسلا ات السياسليين. فاسلتمرار الجملود فلي المفاوضلات او حاد لة محليلة 

الصللع  ان نللر  مللع الجللي  هو المسللتوتنين قللد تشللعم نللارا أيللر مصتللت ل للا. فللي المللد  ال عيللد مللن 
 في  زم الفلستينيين في الضفة  ن ت  ير ال زات في العالع العر ي."إسرائيم" كيف ستنجح 

مللر   ألومسلليناص: شلل د سللكان رفللح المصللرية والعللري  فللي االسلل و  االصيللر مشلل دا شللاذا: د ا للات. 
ات، اسللللتعان الجلللللي  المصللللري  تعزيلللللزات مللللن اللللللد ا "إسلللللرائيم" منللللذ حلللللر  االيللللاع السلللللتة.  موافقللللة 

 رهللا المروحيللات القتاليللة، وكتي تللي مشللا ، فللي حملللة واسللعة النتللا  نسلل ياي، يللديرها ضللد منظمللات اإل
ية العامللللة فلللي اوسلللات ال لللدو، وال سللليما فلللي القسلللع الشلللمالي ملللن شللل ه الجزيلللر . التقلللارير  لللن اإلسللل م

حققللون  علل  الحملللة متقتعللة ومصللداقيت ا قليلللة، ولكللن ي للدو هنلله يشللار  في للا االف الجنللود الللذين ي
ية متلدٍن. فلي هلذ  سلرائيلاالراضي اإلإل  النجاح في مواج ة الص يا المسلحة. واحتمام انتقام العنف 

اال نللاص يللتلصص االمللر  صللاروخ واحللد سللقت فللي ار  مفتوحللة  للل  مقر للة مللن ايلل ت  عللد يللوع مللن 
 ة في سليناص وملن انعلداع قلقة من ا ار المواج"إسرائيم" االنق   في القاهر . في المد  اال عد قلي ، 
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اليقللين فللي   قللات "حمللاس" والنظللاع المصللري الجديللد  للل  ال للدوص النسلل ي الللذي يسللار  فللي الج  للة 
ي الك يلر سلتراتيجية العليا هي الحفاظ  ل  الذصر االسرائيلالجنو ية في االش ر االصير . المصلحة اإل

تي  االحتواص وسلتحذر قلدر االمكلان معاهد  الس ع مع مصر، ول ذا الغر  فان القدس ستتصذ تك –
 من صل  توتر زائد مع القاهر .

قتللا  أللز : وضللع "حمللاس" هللو م للام ،صللر  للل   للدع االسللتقرار االقليمللي. فقللد هدصلت للا الحللر  
وسللللورية، يتقللللاتلون مللللع اسللللاس تما ل للللا  إيللللراناالهليللللة فللللي سللللورية فللللي ضللللائقة. اسلللليادها السللللا قون، 

المعسلكر  . رجلام إلل  و التلدريج فلرت "حملاس" ملن المعسلكر ه  المسللمين". اإلصلوانااليديولوجي، "
لل  المكت  السياسي في "حماس" تركوا دمش ، و لدهوا يصلدرون تنديلدات ضلد االسلد. و  جانل  ذلل ، ا 

المسلللمين" فللي القللاهر ، تلقللوا من للا ظ للرا سياسلليا وايللديولوجيا، وت نللوا  اإلصللواناقتر للوا جللدا مللن حكومللة "
 عللد حملللة " مللود السللحا " فللي القتللا  فللي  "إسللرائيم"،ف نللار كامللم مللع االملل ص المصللري لفللر  وقلل

 تشرين ال اني الماضي.
وكللان ل  تعللاد  للن االسللد  مللن: فللي ل نللان نكللم نشللتاص "حللز  هللا"  رجللام "حمللاس" فللي مصيمللات 

 وألسلل ا لللل "حمللاس" فللي أللز   التنللاقص،  إيللرانال جئللين الفلسللتينيين،  ينمللا اصللذ تزويللد السلل ح مللن 
 –رفلح  ألنفلا القصف الجوي  ل  القوافم فلي السلودان وتحسلن المعالجلة المصلرية  –كية هيضا تكتي

للداص لتسلليح ملن يتملا لون ملع صصلوم ا األللع تعلد متحمسلة جلدا  إيلرانولكن  ل  ما ي دو هيضلا ألن 
االسللل ا  التلللي جعللللت المنظملللة، كملللا هلملللح رئللليس االركلللان  ينلللي  هحلللدفلللي سلللورية. وهلللذا ايضلللا هلللو 

صواريخ للمد  المتوسلت ملن إنتلا   –هذا االس و ، تتور ا ن  نفس ا  دائم لصواريخ فجر  ،جانتس
 كتعوي   ن قنا  الت ري  التي ضعفت. –ذاتي 

وفاج   زم اللرئيس محملد مرسلي قيلاد  المنظملة الفلسلتينية ايضلا. واالن يوجله انتقلاد لقادت لا، وال 
  هن التقلر  ملن القلاهر  قتلع المسلا د  الحيويلة سيما لصالد مشعم، من جان  الذرا  العسكرية  لد و 

. وشّلت هج ز  االمن المصرية، ار ا  ال يت الجدد في القاهر ، الحركة في االنفا ، وحسل  إيرانمن 
فلللي المائلللة،  شلللكم يسلللت نف التعلللل   80 عللل  التقلللديرات انصفللل  حجلللع الت ريللل  فلللي رفلللح حلللوالي 

 "."إسرائيمالفلستيني  استيراد المواد الصاع من 
فللي االسلل و  الماضللي نشللر  يللان شللج  مللن ج للات فللي "حمللاس" ضللد  للزم مرسللي، ولكللن قيللاد  

النفي صشية احتداع التلوتر ملع القلاهر . ولكلن ازملة "حملاس" ليسلت  شلر  تي لة إل  المنظمة سار ت 
 الضرور . وذل  الن المنظملة قلد ت حلث  لن مصلر   لل  شلاكلة اشلعام ملن جديلد للج  لة "إسرائيم" لل
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ية المتترفلة. فلي ألز  ايضلا، م لملا فلي مصلر وفلي اإلس ماو حم اللجاع  ن الفصائم ائيم" "إسر مع 
 سورية، الوضع يشو  العقم، والمستق م القري  صع  جداي توقعه.

 22/7/2013هآرتس، 
 23/7/2013األيام، رام هللا، 

 

 مصر: تدهور متوقع مسبقاا . 23
 ليعيزر مروعه

يج  هال تفاجئ هحداث االيلاع االصيلر  فلي مصلر هحلدا. وقلد كت لت هنلا ملزصرا  لن الفشلم المتوقلع 
للل  حللر  ههليللة و إللل  ل نقلل   العسللكري الللديمقراتي، و للن صتللر التللدهور  فوضلل  فقلللت: إن  للزم ا 

 ا  سكريا    ش ، وال تعريلف ،صلر الجي  للرئيس محمد مرسي  عد    ة اياع المظاهرات كان انق 
ل للذا االجللراص. وقللد اسللتقر رهي القيللاد  العسللكرية كللي تتجنلل  التنديللد العللالمي   للا،  رئاسللة الفريلل  هوم 
السيسي،  ل  هن تعين رئيسا مدنيا مزقتا ينشئ حكومة في مصر ويدير همور الدولة، ويضع دستورا 

ت المتحد  واورو لا اسلتق لتا هلذ  االجلراصات  ا ت ارهلا ويستعد النتصا ات  امة. ومن المزكد هن الواليا
 لللن تعريلللف ملللا يجلللري فلللي مصلللر   نللله انقللل    سلللكري كلللي  األمريكيلللوناجلللراصات ايجا يلللة، وامتنلللع 

 ار  النيم.إل  يستتيعوا االستمرار في تحويم مسا د  
ن الللذين المسلللمي اإلصللوان للدت صتللة الفريلل  هوم السيسللي ناجحللة، لكن للا لللع ت صللذ فللي حسللا  ا رد 

فازوا في االنتصا ات االصير   ك ر  مدهشلة. وقلد تغلل  هلزالص  لل  الصلدمة االولل   علد  لزم اللرئيس 
انللله يوجلللد هنلللا انقللل    سلللكري حقلللا، لكلللن ال  الصللليغة الكامللللة التلللي تشلللتمم  لللل    لللإدراك عمرسلللي 

رين وهص حت الشوار  في تظاهرات حشدت الك يإل  المتظاهرين، وصرجوا إل  ا تقاالت وقو  موج ة 
تزداد  نفا. إن استعمام الجي  للقو  في ن اية االس و  االصير،  ل  المتظاهرين من هنصلار مرسلي 

ن العدد الك ير من المصا ين يصدع مصلحة   المسلمين. اإلصوانجاص مت صرا ك يرا، وا 
 العنلاوين الصلحافية فلي تلونسإلل  إن االحداث في مصر تجري  ل  صلفيلة االحلداث التلي تعلود 

ايضا، في حين تسلتمر فلي الوقلت نفسله الصلرا ات  لين الفصلائم المصتلفلة فلي لي يلا والحلر  األهليلة 
ن نظر   امة  ما يجلري حولنلا ال تلد  مكانلا ك يلرا للتفلازم: فالشلر  االوسلت ملا زام إل  في سورية. وا 

ارات المعتدلة التلي يت رجح  ين اراد  الج ات المتترفة في انشاص دولة شريعة اس مية، و ين اراد  التي
 إذاي أيلر المتجلانس اإلسل متريد العي  في دوم ديمقراتيلة وتتحلدث  لن الر يلع العر لي. إن العلالع 

ن فكللر  انشللاص دولللة شللريعة اسلل مية  لللع نشلل  الم الغللة، يراقلل  االحللداث،  للم إن جللزصا منلله ي حرك للا. وا 



 ملف معلومات 

330                           مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات         

فكر  كس ت ل لا هنصلارا ك يلرين وتقودهلا ي، هي اإلس متعيد األمة العر ية الك ير  التي يحكم ا الدين 
 في العالع ج ات مصتلفة من ه رزها القا د .

فلللي دوم اصلللر  فلللي المنتقلللة. وتركيلللا هلللي النملللوذ   إذاإن الوضلللع فلللي مصلللر ونتائجللله قلللد يلللز ر 
وتلولي مرسللي الحكلع، جعل  رئلليس  هردوألانالمسللمين وهللع هح لاص  اإلصلوانمصلر، وفللوز إلل  األقلر  

) حس  ف مه( وهي جزص ملن  "ديمقراتية"عر   ن نموذجه لدولة مسلمة ذات سلتة الوزراص التركي يش
ن  زم مرسي وتولي الجي  للحكع واالحلداث  العالع الغر ي، ينجح مر  اصر  في مصر هذ  المر . وا 

العلالع إلل  تصريحات متترفة منه موج ة إل  في ضغت وهفضت  هردوأاناالصير  في مصر هدصلت 
. وقللد يفضللي نجللاح الجللي  "مجللزر "فللي االحللداث فللي مصللر التللي  ّرف للا   ن للا  الغر للي و للدع تدصللله

 لللزم إلللل  هحلللداث شللغ  فلللي تركيللا قلللد تفضللي إللل  المصللري وقلللو  الحريللة والديمقراتيلللة فللي مصلللر 
إللل  المسلللمون فللي مصللر فللي قللل  الت لل  وا للاد  الحكللع  اإلصللواننجللح  إذا. وفللي مقا للم هللذا هردوأللان

 .هردوأان ع هنفس ع فسي مّكنون  ذل  من د
ن نفتلر  ان قلاد  الجلي  المصلري يلدركون هيلن يقفلون فلي هلذا الوقلت وسليحاولون همن المنتل  
المسللللمين و ا تقلللاالت واسلللعة وتقييلللد حريلللة االحتجلللا .  اإلصلللوانالقلللو   لللل    اسلللتعمامإقلللرار الوضلللع 

 وللليس ملللن المزكللد انللله فللي المرحللللة التللي توجلللد مصللر في لللا سيسللتجي  الجلللي  ويعمللم فقلللت  حسللل 
ام صات قادته، وقد يكون استعمام القو  ا ن اجراص يصر   ن السيتر  وال ي ق  في يدي الفريل  هوم 

ذاالسيسي.   حدث هذا حقا فستدصم مصر في حر  ههلية دامية يصع  ان نتوقع ن ايت ا. وا 
فللي فتللر  حساسللة ومتحديللة تجللري في للا  للل  الشللر  االوسللت كللله إسللرائيم" دولللة "ال شلل  فللي هن 

السياسلللية "إسلللرائيم" ت سلللريعة أيلللر متوقعلللة. وتوجللل  هلللذ  الفتلللر  أيلللر المسلللتقر   لللل  قيلللاد  ز ز لللا
 والعسكرية ان تراق  ما يجري في تيقظ واستعداد  ام كي ترد  ل  كم تتور.

 29/7/2013 ،اليومإسرائيل 
 30/7/2013القدس العربي، لندن، 

 

 معضلة الوليات المتحدة في مصر. 24
  راهاع  ن تسفيه

ية الفلسلللتينية التلللي انتلقلللت فلللي واشلللنتن، تقتلللر  لحظلللة سلللرائيل عيلللدا  لللن تاوللللة المفاوضلللات اإل
 ية في الشر  االوست. ألمريكالحقيقة للد لوماسية ا
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  العسلكري اللذي هن ل    لد والحديث  ن توفان العنف الذي يضر  مصر، والذي  لدا  لاالنق 
 اإلصلوانمرسي، واستمر مع موجة اال تقام الشاملة التي نفلذها النظلاع فلي قلاد  وناشلتين ملن حركلة 

 المسلمين.
 ل  صلفية هذ  الز ز لات التلي تصلي  تلل  التلي كانلت فلي ملد  رئاسلة م لار  مرسلا  االسلتقرار  

ا ن معضلللة شللديد . ين غللي  هو امللاجلله ادار  المواليللة للغللر  المركزيللة فللي الشللر  االوسللت العر للي، توا
يللة ألمريكدار  اكرسللي الرئاسللة  عللد انتصا للات ضللغتت اإلإللل  ان نتللذكر مللن ج للة ان مرسللي وصللم 

ي الواسلع ملن ج لة سلتراتيج عد ان تصلت  ن حلف ا التويم مع م ار . ويقتضي التقلدير اال إلجرائ ا
واحد  لن تلراث اللرئيس المعلزوم ايضلا،  اصر  في ظاهر االمر ان ينفصم ال يت اال ي  من ترف

ألن النظللاع العسللكري الحللالي  قيللاد  الفريلل  هوم   للد الفتللاح السيسللي سلليعم   حسلل  جميللع الللدالئم، 
 الشراكة السياسية واالمنية مع الغر   امة ومع الواليات المتحد  صاصة.

صصللللومه  إن الحللللديث  للللن قللللرار أيللللر سلللل م، ألن السيسللللي ال يواصللللم فقللللت اسللللتعمام القللللو  مللللع
السياسيين، ولع يحق  و د   عد  العمم  ل  مصالحة وتنية والدفع قدما  مسار التحوم اللديمقراتي، 

ي هلو  م ا لة  ل ص مركلزي لمسلار التقلار   لين واشلنتن والنظلاع الجديلد: ألنله ألمريك م ان القانون ا
نيلللة( لملللن توللللوا يلللة  حسللل  القلللانون ان تملللنح مسلللا دات ) سلللكرية هو مدألمريكي حظلللر  لللل  االدار  ا

الحكع  انق    سكري، وال ش  ان ما حدث في مصر في متلع الش ر ي ئع هذا التعريف،  يد انله 
ية  ل  ا ت ارات قيمية، ألنله فلي حلين تلر  ألمريكيفضم المصلحة القومية ا هو اماا ن ان إل  ي دو 
أيللر الديمقراتيللة  صللور  فللي الماضللي أيللر ال عيللد شللريكه القللديع م للار   سلل   ت يعللة نظاملله  هو امللا

 لللن ن لللج  ملللم  عيلللد  لإل لللرا ا ن  سلللافر  )و علللد ان فقلللد ت ييلللد الجم لللور المصلللري( هصللل ح مسلللتعداي 
 سنوات ضوئية  ن الم ادئ األساسية للديمقراتية الغر ية.

ال ا ترا   ل  ان سلو  نظلاع مرسلي، وال سليما فلي االشل ر االصيلر  ملن واليتله، كلان اسلت داديا 
مواقفه الدينية المعادية في هساس ا للغلر ، لكنله كلان ملن وج لة إل  في جوهر ، هذا  وأير ديمقراتي

 ت ييللد . وقللدنظللر ال يللت اال للي ، رأللع كللم شلليص، نظامللا تم يليللا انت صلل   حسلل  القللانون ول للذا منحلله 
ي  ال  لوانيللللة اللغويللللة التللللي اسللللتعانت   للللا االدار  ألمريكللللظ للللرت الشلللل اد  األوضللللح  للللل  التحللللوم ا

ية، حينما ه لنت في ن ايلة االسل و  ان لا ال تنلوي ان ت علرف االحلداث االصيلر  فلي مصلر   ن لا ألمريكا
ي صذ فلي حسلا ه ايضلا صللة السيسلي  واشلنتن وا  لار الصتيلر  المتوقعلة  هو اماانق    سكري. إن 

 من وقف مسا د  مصر.
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ت للنق  صلل ح مسللاص فللي صللر  وإل للراص الذمللة فللي مللا يتعللل   قلليع الديمقراتيللة )التللي ومللن الج للة األ
 مصر.إل   16تائرات اف  4ية  ل  تجميد نقم ألمريكمصر( استقر رهي االدار  ا

و ل  صلفية قرار  دع المس  رزمة المسلا د  العاملة، ال يوجلد فلي هلذ  الصتلو  هك لر ملن ضلر ة  
اللواقعي ونشلاته  هو املاصفيفة في جناح التائر ، هذا ملع الم الغلة، ولليس في لا ملا يغيلر مسلار تفكيلر 

 األساسي في وادي النيم.
 30/7/2013 ،اليومإسرائيل 

 31/7/2013القدس العربي، لندن، 
 

 مصالح مشتركة لمواجهة التطرف. 25
 إيلي مروع

 ل  صليلة المصلر ين فلي منتقلة ذّكرتنا األن اص التي نشرت في وسائم اال  ع العر ية  ن ال جوع 
رفح في االس و  الماضي، و  ملات التسلازم  لن هويلة الم لاجمين والتنسلي  اللذي كلان، هو للع يكلن 
مللع الجللي  المصللري،  لل ن القيللاد  المصللرية  رئاسللة الفريلل  هوم السيسللي تواجلله  للد  تحللديات هول للا 

واحلراز اسلتقرار للسللتة. وال لاني المسللمين  اإلصوانت  يت اجراص  زم الرئيس مرسي، وكف انتفاضة 
ألز  ومن لا. إلل  والت ريل   رهلا المتتلرف فلي سليناص، ومنلع انتقلام اإل لإلسل ع رها     ص يا اإل

وال الللللث اال تنللللاص  مكانللللة مصللللر الدوليللللة والحصللللوم  للللل  شللللر ية للعللللزم  حيللللث يللللتع الحفللللاظ  للللل  
 المسا د  المدنية والعسكرية.

 اإلصلوانالتي ال تعار ، من دون هي تدصم من لا اضلعاف م" "إسرائيلمصر مصالح مشتركة مع 
كللي تشللذ  للن الملحلل  "إسللرائيم" موافقللة إللل  المسلللمين )والمللس  حمللاس  الضللرور (. ومصللر محتاجللة 

"إسللرائيم" ية، واإلسلل ميللة رها سلليناص لعلل   الص يللا اإلإللل  االمنللي  اتفللا  السلل ع وتللدصم قللوات ك يللر  
والموسللاد ج للاز  "الشللا ا "ي وسللرائيلكة، مللر  اصللر . وللجللي  اإلت مّكللن مللن ذللل   للن مصلللحة مشللتر 

اسلللتص اري نلللاجع ملللع معلوملللات ك يلللر  تتعلللل   ملللا يجلللري فلللي سللليناص وألللز  والحلللديث  لللن هدا  م ملللة 
يللللة هنللللا . إن التعللللاون الممتللللاز  للللين الجللللي  رها السللللتتا ة الجللللي  المصللللري ضللللر  الص يللللا اإل

وهلللو ضلللروري لتنفيلللذ ا ملللام منسلللقة  لللين  ل"إسرائيم"،للللي اسلللتراتيجي والجلللي  المصلللري كنلللز سلللرائيلاإل
ومحلللاوالت الملللس  شلللر ية الفريللل  هوم "إسرائيم" لالتلللرفين. إن ات لللاع الجلللي  المصلللري   نللله  ميلللم لللل
  ل  القنا  حية. لإل قاصالسيسي توج   ل  الترفين الحفاظ  ل  السرية 
يلللرا ملللن المتملللردين اللللذين فلللي سلللورية صليتلللا ك  لألسلللدوفلللي هلللذ  اال نلللاص يحلللار  الجلللي  الملللوالي 

هال تتدصم في الصرا ، والت ييد "إسرائيم" يريدون اسقاته وانشاص دولة اس مية سنية متترفة. وتحاوم 
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ي مّكن في هذ  المرحلة ملن  قائله ويمنلع انتصلار المتتلرفين. وفلي سلورية كملا  لألسدي يرانالروسي اإل
 إيللرانص نظللاع اسلل مي سللني وا  عللاد فللي مصللر يجللري نلل   سللعودي قتللري يحللاوم التلل  ير فللي انشللا

ن لع يكن  ندنا ج از ي مّكن ملن  ملم "إسرائيم" الشيعية. ولسورية كما لمصر مصالح مشتركة مع  وا 
منسلل  سللو  نقللم رسللائم  للن تريلل  قللو  االمللع المتحللد  فللي الجللوالن )هون دوف( هو  للن تريلل  دولللة 

ن انشاص قنا  تحادث سرية مع دمش  ي دو في الظاهر أير ممكن، لكن هذا االجراص سلي مّكن   ال ة، وا 
 ج از االمن من مرونة العمم وحم االزمات ألجم أاية ما في محيتنا المشحون  األحداث.

المتتللرف  للل   اإلسلل عإن الوضللع أيللر المسللتقر فللي منتقتنللا واحتمللام ان تسلليتر ج للات مللن 
ايضللا فللرص ك يللر   لينللا ان ، لكنلله تكمللن فللي هللذا الوضللع "إسللرائيمدولة ل"المنتقللة، همللا ت ديللد ك يللر للل

نحللاوم اسللتغ ل ا. ويحسللن مللع االسللتعداد العللالي السللتق ام كللم صتللر ان نفحللص  للن وجللود قنللوات 
 تحادث سرية تسا د في وقت االزمات.

 13/8/2013 ،اليومإسرائيل 
 14/8/2013القدس العربي، لندن، 

 

 السيسي رجل مصر األقوى. 26
 سمدار  يري
مللن ي حللث  للن العدالللة والديمقراتيللة والمسللاوا  فللي الحقللو  لجميللع المللواتنين يحسللن  لله ان ي تعللد 

  ن مصر. صحيح ان الجنرام السيسي و د، لكن الجنرام السيسي ال ينوي الوفاص.
ام   لد الفتلاح السيسلي، إن العنف ال ائج في القاهر  هو معركة كسر هيدي، ف نا  من ج ة الجنر 

قائللد الجللي  وهقللو  رجللم فللي الدولللة والحللاكع الوحيللد ل للا، ومللن الج للة ال انيللة الللرئيس المعللزوم، محمللد 
مقعللد المت مللين فللي "محاكمللة إللل  مرسللي، المحتجللز  صللفة م حقلل  معلله ويتوقللع ان يصللم م للم م للار  

السلرية، ويحظل   زيلارات فقلت  ذلل  الحلين فلي الموقلع المغلل  للشلرتةإلل  القرن ال انية". وهو يمكث 
 من هولئ  الذين نالوا موافقة السيسي وهع مستعدون لترديد ما يريد  الجنرام.

هللذا موضللو   نللف يشللد األ صللا   للروايتين: فالسيسللي و للد  عللدع اسللتعمام القللو ، وهقسللع هنصللار 
فقللد  مرسللي هن يللتع احتجللاج ع  تريقللة سلللمية، وفللي صلل اح هوم مللن همللس قللل  المعسللكران التاولللة.

هرسم السيسلي د ا لات و لتجيلة، واسلتعمم مزيلدو مرسلي ق ضلات األيلدي والسلكاكين وال نلاد ؛ وجنلد 
السيسللللي شلللليخ األزهللللر، واجتمللللع فق للللاص ك للللار ،صللللرون فللللي ميللللدان مزيللللدي مرسللللي. وقللللد توسلللللوا فللللي 

 النار  ل  المدنيين. إت  المعسكرين  ل  كم حام لوقف 
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التصللي. فقلد انت لزوا فرصلة صللع م لار ، وهلع يعلملون هنله  يين كما ي دو ا ن ال ينووناإلس مإن 
كللع  لللي ع تحللت إمللر  السيسللي  لل ن يعللودوا  وضللع الحركللة السللرية. ل للع ه صللا  قويللة، لكللن إللل  قللد ح 

للليس ل للع فللي األسللاس مللا يصسللرونه، حيللث ال ينتظللرهع سللو  السللجن. همللا السيسللي فللي المقا للم فمللن 
ة ممكنلة. إن اللرئيس اللذي  ينله ونائ له ووزراص الحكوملة الضروري له هن ي فرغ الميلادين   قصل  سلر 

 ه صي وا، هوم من همس،  صدمة تامة، و قي قائد الجي  وحد  في الميدان.
ا ن في ذرو  ،  الحار الذي يمر  مصر، ي علد السيسلي المحاكملات. وهصل ح المحققلون يجلسلون 

اع  جلد الئحلة ات لاع ضلد مرسلي. المسللمين" ويصلوغ الملد ي العل اإلصلوانفي سجن ت ر   ند رزساص "
يين و كلع ملن القتلل  سلتنت ي المرحللة الحاليلة ملن اإلسل ميصع  هن ن قدر مت  ستصلو الميلادين ملن 

حلللر  مصلللر، لكلللن التلللرفين يعلملللان هن  لللدد الضلللحايا سللليزيد، وهكلللذا سللليزداد الضلللغت ملللن العلللالع 
 لن رهيله فلي  هو املا ّ لر لللرئيس يين هال يتلدصلوا، و ألملريكاإلل  الصارجي. وقد هشار السيسي ملن ق لم 

يين هن "هلذا ألملريكترتي ات هولويات ال يلت اال لي    صلرح صلور . و علد هن سلمع ملن ،شلتون وملن ا
للليس انق  للا  سللكريا" فلللن تكللون للله مشللكلة فللي هن يقللوم لكللم مللن يتصللم  لله: "ال تشوشللوا  لللّي، ف نللا 

 مشغوم وهنا م ستصّف  كع".
 15/8/2013، أحرونوت يديعوت
 16/8/2013يام، رام هللا، األ

 

 سياسي وزعامة قوية قام لمصر عبد الناصر جديد وهو فريق عسكري ذو حس  . 27
 فيشمان هليكس

د  ع. فالج للاد العللالمي ال ي حللادث إال  لغللة واحللد  هنللا مسللتعد ألن هتكلللف هلللف جنللدي قتيللم وال ه حللا
وزيلر اللدفا   مرزوسليهإلل   القضاص  ليه  القو  وال يوجد حم ،صر. كانت هذ  هي الرسالة التي نقل ا 

والقائللد األ للل  للجللي  المصللري   للد الفتللاح السيسللي،  شللية  للدص العمليللة الك يللر  لتت يللر سلليناص ق للم 
فللي النقاشللات الداصليللة التللي تمللت فللي القيللاد  العسللكرية المصللرية  نحللو مللن اسلل و ين، وتحللدث الفريلل 

العليا في متللع االسل و   لن ه لداد ملن الملواتنين القتلل  هلذ  الملر . وحينملا صلر  الجلي  هوم هملس 
المسللللمين  لللن شلللوار  القلللاهر  واالسلللكندرية وملللدن ك يلللر  اصلللر  كلللان التوجيللله قاسللليا  اإلصلللوان إل علللاد

ص حقللا، وهللو هنلله ال مفللر. فسلليكون  ضللع مئللات مللن القتللل ، لكللن الحللديث وواضللحا كمللا كللان فللي سللينا
  ن اجراص تاريصي سي ني مصر الجديد  لعشرات السنوات القري ة وهذا  من من الصوا  دفعه.

لقللي اسللتعمام القللو  السلليناريو االسللوه: فقللد كللان  للدد القتللل  والجرحلل  هك للر مللن المتوقللع، وه حرقللت 
المسللللمين اسللللحة  اإلصلللوانون وه حرقلللت محلللاكع ووجلللد  نلللد متظلللاهري كنلللائس ون   لللت، واقت حملللت سلللج
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 مقللدار ك يللر، ولللع تحللافظ االدار  المدنيللة  للل  التكتللم، وتللر  نائلل  الللرئيس ال راد للي واسللتقام. ورد 
ال يت اال لي    لدي ملن رئليس الواليلات المتحلد  ردا يمكلن هن يصل  وقلودا ،صلر فقلت  لل  مقاوملة 

لجلي  اللذي ا تقلد انله سلي ظ ر وج لا ديمقراتيلا فلي االيلاع االولل   لل  المسلمين. واضلتر ا اإلصوان
استعمام قوانين التوارئ وفر  حظر تجوم  قيم. وما زام يوجلد شل  إل  األقم  عد اص ص الميادين 

ك يللر فللي ان يسللتتيع الجيشللان اللللذان دصلل  المللدن الك يللر  فللي الدولللة فللي حزيران/يونيللو فللي تت يلل  
 حظر التجوم.

 ألسللوهو فللي واشللنتن فللي مواج للة الصللور الفظيعللة التللي تلل تي مللن القللاهر  هللو تحقلل  دقيلل  إن الجلل
ان تعاقلل  المصللريين هو  هو امللاايضللا. وتوشلل  ادار  "إسللرائيم" األحلل ع، ال فللي مصللر فقللت  للم فللي 

هكلللذا  لللل  األقلللم تصلللرفت الواليلللات المتحلللد  منلللذ مسلللاص يلللوع االر علللاص. فقلللد هشلللار مجللللس النلللوا  
احتملللام تعليللل  المسلللا د  العسلللكرية واالقتصلللادية لمصلللر. وهنلللا  احتملللام فلللي الجلللو إلللل  ي ألمريكلللا

 ية التعاون مع المزسسة االمنية في الدولة.ألمريكالحالي ألن تعل  وزار  الدفا  ا
المسلمين وملع  اإلصوان حرص ومع "إسرائيم" ا ن  ل  اتفا  الس ع مع إل  حافظ جي  مصر 

يلون ألمريكي. ففي اللحظة التي ي سقت في لا اهمريكد ع إل  ية ستراتيجالشار  ايضا،  س   الحاجة اال
المسلللمين الللد ع فسلليكون االتفللا  فللي صتللر حقيقللي، هك للر  اإلصللوانالجللي  ويمنحللون  إلجللراصت ييللدهع 

ممللا كللان فللي مللد  السللنتين ونصللف السللنة التللي مللرت منللذ ه سللقت م للار . وسلليجر الشللار  المصللري 
المس  اتفلا  السل ع. وفلي حلام ازملة داصليلة  ميقلة فقلد إل  ات في مصر السلت"إسرائيم" لالمعادي ل

ي ح ون  ن  دو صارجي يوحد الصفوف. إن الجو في واشنتن معاٍد جلدا لعملم الجلي ،  حيلث  لّين 
هنلله ال دا للي للنضللام ألجللم المصللريين فللي مجلللس "إسرائيم" لللل "اي للا "نللاس جما للة الضللغت الي وديللة 

 عركة صاسر .ي ألن ا مألمريكالنوا  ا
نظلاع إلل  ر ما ينجح الجي  المصري في اص ص الميادين، لكن حالة التوارئ قد تتحوم منلذ ا ن 

المسللمين. وللن ي لدو فلي هلذا الوضلع اصل ح  اإلصلوان سكري ي جري مواج لات مسللحة مسلتمر  ملع 
ة فللي المللدن وال تحسللين ل قتصللاد وال ديمقراتيللة. وسللتز ر الفوضلل  فللي القللاهر  والمواج للات المسلللح

هنللا مشللكلة م اشللر  ألنلله  لل ي قللدر سيسللتمر النظللاع "إسرائيم" لالك يللر  فللورا فللي شلل ه جزيللر  سلليناص. وللل
والجللللي  المصللللري  للللل  صللللرف انت للللا  وج للللود لقضللللية الج للللاد العللللالمي فللللي سلللليناص. إن محللللاوالت 

ويمكللن ان  ومصللر قللد ترتفللع درجللة."إسللرائيم" يللة هن ت شللعم الحللدود والع قللات  للين رها المنظمللات اإل
نفر  انه يوجد اليوع في القياد  العليا العسكرية المصلرية أضل   لل  األن لاص المنشلور  التلي نسل ت 

يللة فللي منتقللة رفللح هللذا االسلل و . وقللد دفعللت إرها والتللي تقللوم  القضللاص  للل  صليللة  "إسللرائيم"،إللل  
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تتعلللل   اسلللتمرار الزاويلللة واستصلصلللت ملللن ع تصلللريحات قاسلللية جلللدا إلللل  األن لللاص المنشلللور  المصلللريين 
  ل  الحدود. رها التعاون  ل  منع اإل

ولما كان يلزداد النشلات المصلري لمواج لة الج لاد العلالمي فلي سليناص وي ف لع ملن ذلل  ضلمنا زيلاد  
فمللن المنتقللي جللدا ان نفللر  ان المعضلل ت  "إسللرائيم"،مقلدار االنللذار  عمليللات الج للاد العللالمي فللي 

قنا للم متكتكللة  للل  حللدود مصللر سللتزداد قللو . إن العمليللات فللي  ازاص ظللواهر"إسللرائيم" التللي سللتواجه 
ي، وهجمللللات  نيفللللة  للللل  الحللللدود فللللي محاولللللة سللللرائيلايلللل ت ومحاولللللة المللللس  للللالتيران المللللدني اإل

واألنفلا  التلي ت حفلر  اتجاهنلا والتنظيملات لتنفيلذ  مليلات  "إسلرائيم"،الصتراق ا لتنفيذ قتلم جملا ي فلي 
 للا موجللود  فللي سلليناص. تللدصم مصللر فللي حالللة توجلل   للل  الج للازين مللن هللذا النللو ، مللن المزكللد هن

ان يسللتعدا لتحللوالت سللريعة  للل  تللوم الحللدود وفللي كللم مللا يتعللل  "إسللرائيم" السياسللي واالمنللي فللي 
  الع قة  السلتات في القاهر  واتفاقات الس ع.

 ما عادوا يسخرون
ويللة الحضللور. ومللن ج للة قللاع لمصللر   للد الناصللر جديللد، وهللو فريلل  ذو حللس سياسللي وز امللة ق

الحنكة فان هنا  من يجدون تشا  ا  ينله و لين هنلور السلادات صصوصلا، فقلد كلان السلادات ي لر  فلي 
ال دص رج  مرحليا لفتلر  انتقاليلة، وقلد ه لملوا السيسلي فلي ال لدص صتل    نله شلصص مرحللي   لين لقر له 

ه ق لم ار علين سلنة حينملا قلام انله المسلمين. وقد هح  السادات ايضا األرقاع. سصروا من اإلصوانمن 
مسللتعد ألن يضللحي  مليللون مصللري لع للور القنللا . ومللا  للادوا يسللصرون مللن السيسللي، فحينمللا يتحللدث 

 المسلمين فانه ينفذ، كالسادات. اإلصوان ن استعداد  للتضحية  ل  هال ي  ادن الج اد العالمي و 
جمعللا  ليلله اجما للا واسللعا جللدا مللن النللادر هن نجللد فللي ج للاز االمللن المصللري المتشللع  قللرارا م  

المسلمين  ن الشوار . فليس قاد  الجي  وحدهع هع اللذين وافقلوا السيسلي،  لم  اإلصوانكعملية ا عاد 
وافقلله ايضللا قللاد  اج للز  االمللن  للل  اصللت ف ع. وقللد قامللت مللن وراص القللرار الللذي اتصللذ  الفريلل     للة 

الشلوار  إلل  المسلمين اللذين سليصرجون  اناإلصو فرو  هساسية. االوم: ان كم الحديث  ن م يين 
 ل  ه ر قمع  نيف ليس له هسلاس فلي الواقلع. فلالنوا  الصلل ة ملن المتظلاهرين ال تشلتمم  لل  هك لر 

 مليون نسمة. 85هلف انسان، وهذ  هرقاع أير ك ير  في دولة في ا  500 400من 
فللي الللدوائر الصارجيللة وتحللدث الفللر  األساسللي ال للاني  للن ان معظللع كتلللة المتظللاهرين موجللود 

للميللادين، والحللديث هك للر  للن مزيللدين وهقللم  للن  ناصللر مسلللحة. وسللي ر  هللزالص االشللصاص حينمللا 
يللرون الللد ا ات االوللل ، ول للذا يجلل  ان ت للدو العمليللة كعمليللة  سللكرية  كامللم معنلل  هللذ  الكلمللة، مللع 

لفلر  األساسلي ال اللث الك ير ملن المرك لات المدر لة: اللد ا ات وحلام ت الجنلود المدر لة. ورفل  ا
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المسللمين، ألن هلزالص للن يصضلعوا ه لدا لقوا لد اللع لة الديمقراتيلة. وقلد  اإلصلوانهي اشترا  ملع قيلاد  
المسللللمين فلللي مصلللر صيلللرت  لإلصلللوانمنلللع السيسلللي اجلللراص تفلللاو  ملللع اللللز يع السياسلللي الحقيقلللي 

اع محمد  ديع. واستقر اللرهي المسلمين ومن ع المرشد الع اإلصوانالشاتر، الذي ا تقم مع جميع قاد  
لل  ،صر االمر في القياد  االمنيلة المصلرية العليلا  لل  د لع الفريل  و لل  القضلاص ملر  واحلد  و  األ لد ا 

المسللللمين للتغييلللرات التلللي جلللاصت   لللا ال لللور  المضلللاد . وانتظلللرت المزسسلللة  اإلصلللوان لللل  معارضلللة 
 ها ا ن.العسكرية ز يما قويا يقود سياسة حازمة وهص ح موجودا  ند

إن هحللداث هللذا االسلل و  فللي الميللادين هللو جللزص مللن المرحلللة ال انيللة العنيفللة لل للور  المضللاد  التللي 
يقودها الفري  السيسي. وقد حد ت المرحلة االول  في ن اية يونيو ملع تلرح اللرئيس المنتصل  مرسلي 

لل  داصلم الجلي  في السجن، لكن ليست هذ  هوم  ور  يقودها السيسي في مصر ألنله نفلذ  ورتله االو 
. فلللع يكللن  للزم وزيللر الللدفا  السللا   المشللير التنتللاوي ومعلله رئلليس هيئللة 2012فللي ، /اأسللتس 

االركللان سللامي  نللان م للادر  مللن النظللاع الجديللد  رئاسللة مرسللي،  للم كللان جللزصا مللن اتفللا  سللري  للين 
 المسلمين. اإلصوانمجمو ة جنراالت من الجيم الذي هو هصغر سناي و 

و للل  رهسلل ع السيسللي قللوائع العللزم فللي الج للاز االمنللي المصللري. وقللد  للزم  وقللد ه للد الجنللراالت
ضا تا ك يرا قديما  ن كم مزسسلات الجلي  واج لز  االملن واحتلم الجيلم  170مرسي  صور  رسمية 

 ال اني  رئاسة السيسي هماكن ع.
وا كانللت تللل   للور   سللكرية داصليللة صللامتة. فقللد أضلل وا  للل  التنتللاوي وه نللاص جيللله الللذين  للا 

المسلللمين مصللالح الجللي  والللوتن، كمللا ز مللوا. وتللع التع يللر  للن ذللل  ملل    تللل  مرسللي  اإلصللوان
الموافقة  ل  تعيين ض ات  رت ة  قيد فما فو ، وهو تل  لع يتجره حت  م ار   ل  إ ارتله. وكانلت 

الجلللي  القيلللاد  العسلللكرية العليلللا  علللد ان اهلللتع إلللل  المسللللمين لرفلللع ناسللل ع  اإلصلللوانتلللل  محاوللللة ملللن 
 في رت  محدد  جدا. "ذوي اللح "سنوات في إ قاص 

تلق  الجلي  هملرا  اسلتعمام  2011ره  السيسي ورفاقه التنتاوي يصون م ار ، وفي ش ات/ف راير 
صتللة التللوارئ للللدفا   للن النظللاع، لكللن الجللي  تحللت إمللر  التنتللاوي اصتللار ان ينفللذ الصتللة  صللور  

ة الشللع . وقللد هفضلل  ذللل  االجللراص الجزئللي والمتللردد جزئيللة جللدا  حجللة هنلله لللن يعمللم  للل  مواج لل
اسللقات الشللار  لم للار ، وتعلللع السيسللي الللدرس. ففللي يللوع االر عللاص مللن هللذا االسلل و  إللل  للتنتللاوي 

المسللمين فقلت فلي الميلادين،  اإلصلوان ملت الصتلة العسلكرية  لل  تل مين السللتة كامللة وللع تفلاجئ 
"إسلرائيم" فلي الشلر  االوسلت وفلي العلالع الغر لي. وليسلت  م فاجل ت ايضلا اج لز  اسلتص ارية متقدملة 

شللاذ   للن القا للد  فللي هللذ  المسلل لة. فلللع ي زمنللوا هنللا ايضللا حتلل  ،صللر لحظللة  لل ن الجللي  المصللري 



 ملف معلومات 

338                           مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات         

المسللمين فلي الميلادين  ل ن ع سيرسللون  اإلصلوانسيستعمم القو   ل  المتظاهرين. وكان شعور هناس 
 لجي  هوامر السيسي في تصميع وقسو .الشرتة مر  اصر  واصت وا. فقد نفذ ا

 يةأمريكحملة إقناع 
المسللمين للنظلاع  اإلصلوانس قت استقرار رهي السيسي  ل  استعمام القلو  للقضلاص  لل  معارضلة 

يللون واالورو يللون ليحللاولوا مللع القيللاد  ألمريكالجديللد، ضللغوت دوليللة و ر يللة ومصللرية داصليللة. وجللر  ا
الساحة إل  المسلمين من العود   صور  من الصور  اإلصوانت مكن  العليا في القاهر  ان تحرز صيغة

ي وليلللاع  يرنلللز ووزيلللر  الصارجيلللة االورو يلللة كلللا رين ألمريكلللالسياسلللية، وحلللاوم نائللل  وزيلللر الصارجيلللة ا
مصلللالحة ت مكلللن الحركلللة ملللن المنافسلللة فلللي انتصا لللات الرئاسلللة إلللل  ،شلللتون ان يتوصللل  ملللع السيسلللي 
المسلللمين فللي مصللر يعيشللان  اإلصللوانيللون ان الجللي  و ألمريك يللون واومجلللس الشللع . ويللز ع االورو 

اتفا  تحت سلسلة صفقات صدت المواج ة العسكرية  ين ما إل  منذ سنتين ونصف السنة من اتفا  
 تصرف الجي   ا تدام فسيمكن انشاص صفقة اصر  ك ذ . إذاا ن. وقالوا إنه إل  

يللة وال يللت ألمريكمشللكلت ع ليسللت د للع وزار  الللدفا  ا و للّين  يرنللز للمسللزولين المصللريين الك للار ان
اال لي ، وقلام إن مشلكلتكع هلي مجللس النلوا  الللذي يجللس  نلد حنفيلة الميزانيلة، وللن ي ل  مجلللس 

ي وال ال رلمانللات فللي اورو للا لمسللا د  النظلللاع الللذي توجللد فللي شللوار ه صللور مجلللزر  ألمريكللالنللوا  ا
 فظيعة.

يون للمصريين، لكن تلذكروا كيلف كلان رد العلالع  لل   مليلة يكألمر ال تغض وا من المقارنة، قام ا
 .  "الرصاص المص و ""إسرائيم" 

المسلللمون كللم شلليص ل للث صللور فظيعللة لمجللزر  جما يللة فللي شللوار  مصللر فللي  اإلصللوانوسلليفعم 
جميللللع هنحللللاص المعمللللور . وكانللللت مللللن الللللدوم العر يللللة التللللي يتصللللم الج للللازان السياسللللي واالقتصللللادي 

يين. فقللد ضللغتت ألمللريكفللي مقللدمت ا السللعودية، رسللالة تصللالف رسللالة االورو يللين واالمصللريان   للا، و 
 للللي ع ا ن واحسلللموا االملللر ف لللذ  هلللي  اقضلللواالسلللعودية ودوم الصلللليج وهنفقلللت  لللل  سياسلللة قاللللت: 

االقتصللاد وتعزيللز  إلنعللا مليللار دوالر  18الفرصللة. ورت للت السللعودية للنظللاع الجديللد فللي مصللر م لللغ 
السللعوديين، ألنلله حتلل  لللو  ألصللدقائه. ومللا كللان الفريلل  السيسللي يسللتتيع هال يصللغي السلللتة الحاليللة

مقلدار وقلو  منِتجلات اللنفت فلي العلالع العر لي. إلل  ي فانله للن ي للغ همريكلحصم  ل  د لع اقتصلادي 
وللسعوديين ايضا وزن وت  ير في الحركات السلفية في مصر، وهع يستتيعون ان ي تموا   ال تشلو  

 المسلمين. لإلصوانلسلتة الحالية  ل      ا
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توصلللية الجلللي   التللل ني. وتعليلللم ذلللل  هنللله كلملللا إلللل  و جلللد ميلللم للللد  الحكوملللة المصلللرية صاصلللة 
انتظرنا هك ر سيزداد شعور الجم ور  التشوي   لل  حياتله اليوميلة وسلي ور هلو نفسله  لل  تجمعلات 

 اإلصللواناتنين وضللعا يتعلل  فيلله المسلللمين الك يللر  فللي الشللوار . وسللي حدث  للدع ت ييللد المللو  اإلصللوان
المسللللمون ويتركلللون الميلللادين. وتحلللدث الجلللي   صلللوت مصتللللف فقلللام انللله كلملللا تلللام الوقلللت ظ رنلللا 

  مظ ر الضعفاص وظ روا  مظ ر األقوياص وال نستتيع ان ن  يح ألنفسنا ذل .
د قللاد  الجللي  ،صللر اسلل و ين مللن رمضللان لسلسلللة اجللراصات وحيللم سياسللية ود ائيللة للتم يلل اسللتغم

 اإلصلللوانيين واالورو يلللين  لللل   لللر  مقترحلللات  لللل  ألملللريكللعمليلللة العسلللكرية المزلملللة، وشلللجع ا
شيخ األزهلر إل  السجن للقاص مرسي. وفي موازا  ذل  توج وا إل  المسلمين  م ه صذت كا رين ،شتون 

 المسلمين. اإلصوانوهو ههع رجم دين في مصر، مع مقترحات مصالحة لقاد  
إلل  . فقد كانت مقترحات المصالحة التي ه ارها قاد  الجي ، من ال دايلة، ترملي وكان ذل  تم يلية
المسلللمين و رضلل ع  للل  هن للع رافضللون. وقللد مللنح رمضللان كللم الوسللتاص  اإلصللوانوضللع  للائ  همللاع 

قلللدرا كافيلللا ملللن الوقلللت للمجللليص واللللذها . وحينملللا انت للل  العيلللد فلللي متللللع االسللل و   لللدهت السلللا ة 
 العسكرية ت تكت .

الفري  السيسي من وج ة نظر  في مسار حماية المصالح العليا للجلي  والدوللة  لل  حسل   دصم
هللذا الترتيلل . وكللان الشللعور فللي الجللي  المصللري  لل ن هللذ  المصللالح سللتكون فللي صتللر تحللت حكللع 

المسللللمين، و،ملللن الجلللي   للل ن ضلللر ة سلللريعة وقاسلللية سلللت حدث صلللدمة فلللي الشلللار  وتقضلللي  اإلصلللوان
صد تصفيقا من الجم ور المصلري وملن العلالع، لكلن الرهلان للع يلنجح حتل  سريعا  ل  الفوض  وتح

 ا ن.
 16/8/2013 أحرونوت، يديعوت

 17/8/2013القدس العربي، لندن، 
 

 المعركة على الرواية - اإلخوانمصر: الجيش و . 28
 في  ارئيمتس

من هتل  النار هوال؟ هين قتم معظع القتل  ملن  لين المئلات العديلد  التلي احصليت حتل  ا ن ملن 
وزار  الصللللحة المصللللرية؟ هللللم كللللان احتمللللام لحللللم سياسللللي؟  عللللد يللللوع مللللن الفلللل  العنيللللف والللللدامي 

وزيلر المسلمين ت ده مصر المعركة  ل  الرواية.  ك مله ال لادئ والملوزون، شلرح  اإلصوانلمظاهرات 
الداصلية المصري، محمد ا راهيع  ان "ف  اال تصامات جاص لمنع الحر  االهليلة". وافلادت مصلادر 
 سكرية رفيعة المستو  للصحفيين  ان معظع القتل  اصي وا  عد ف  االحتشادات فلي ميلداني را علة 
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نلود اسللتصدع العدويلة والن ضلة، وللليس فلي ا نائلله و"فقلت  عللد هن  لدهت العصلا ات تفللتح النلار  للل  الج
 المصادر. هحدالجي  النار الحية"، كما رو  

المسلللمين فكانللت روايللة اصللر : "الجللي  فللتح النللار نحللو المعتصللمين فللي الميللادين".  لإلصللوانامللا 
وسيكون تحديد الرواية الصحيحة من ا ن فصلا دا م ملا  لل  نحلو صلاص لليس فقلت ملن هجلم ملنح 

. الت ييد الجلارف اللذي حصلم  ليله الجلي  ملن جانل  الجي  الشر ية للعمم الذي يذكر  ع د م ار 
حركات االحتجا  يضع ا هي ايضا اماع اصت ار الشر ية الجماهيرية ومصلر  كامل لا فلي ج  لة املاع 

 الرهي العاع العر ي والعالمي.
"انتصلللرنا فلللي المعركلللة ولكلللن يحتملللم هن نصسلللر فلللي الحلللر  السياسلللية"، شلللرح للللل "هلللآرتس" محللللم 

المسللللمين. " نلللف الفللل  ملللن شللل نه ان يملللنح  اإلصلللوانة صاصلللة تعلللار  مصلللري يكتللل  فلللي صلللحيف
 ك يلر ملن ذا  اللذي تمتعلوا  له فلي االشل ر االصيلر . للو كنلا  هك لرالمسلمين ت ييلدا جماهيريلا  اإلصوان
االنتصا ات ق م االحداث لتك دوا هزيمة نكراص. اما االن، و ينما يمكلن ع ان يعرضلوا هنفسل ع إل  ذه نا 

ولحركللللات االحتجللللا ، فقللللد  للللات مللللن الصللللع  التقللللدير مللللاذا سللللتكون  ليلللله نتللللائج  كضللللحايا للجللللي 
تملوز ) لزم مرسلي(  3االنتصا ات. ومن ش ن ع مر  اصر  هن يحققوا نصرا ساحقا وكم ما حققنا  فلي 

االوم  نلدما انتقلد نشلتاص حركلة "تملرد" انتقلادا  هملسسيضيع ه لاص". دليلم  لل  هلذا االحسلاس سلمع 
مللن منصلل ه كنائلل  للللرئيس. وات مللو  قللائلين ان "هللذا هللر   االسللتقالةراد للي لقللرار  الذ للا د. محمللد ال 

مللن المسللزولية كللان  ليلله ان ي قلل  فللي منصلل ه ويللدافع  للن قللرار الحكومللة والجللي ". ال راد للي، الللذي 
 لم اسلتقالته فلي هنله ال يمكنله هن يتحملم المسلزولية  لن  نلف الجلي ، كلان ملن الق ئلم فلي الحكلع 

حلم. وتلل  ال راد لي إلل  حت  اللحظة االصير  تل  مواصلة الج د السياسي للوصلوم  الجديد الذي
"جللزص ال يتجللزه مللن المجتمللع المصللري".  ألن للعفللي كللم تشللكيلة سياسللية جديللد  تقللوع  اإلصللواناشللرا  

زميلللله فلللي الحركلللة،  ملللرو موسللل ، اكتفللل  فقلللت  لللد و  الملللواتنين المصلللريين للوقلللوف موحلللدين املللاع 
 الق تية. اما  ن الف  العنيف ذاته، فلع يعق   عد.  األقليةع المس ا مام الشغ  ومن

في اليوع التالي، حين فلر  نظلاع التلوارئ  لل  مصلر وتعلي  الك يلر ملن محافظات لا فلي حظلر 
المسلللمين للمزسسللات العامللة، وحللر   اإلصللوان فللإحرا للتجللوم، لللع تنتلله  عللد المواج للات فللي الشللوار . 

ا ينتظر موجة الصد  التي من ش ن ا ان تشعم حر ا تائفية. التصوف كنيسة وموقعا مسيحي 40نحو 
هللو ايضللا مللن اشللتعام حللر   صللا ات مدينيللة  للين نشللتاص التيللارات الراديكاليللة و للين قللوات االمللن، 

إللل  شللوار  القللاهر . ولكللن إللل  اأتيللاالت لنشللتاص لي للراليين ونقللم جللزص مللن الصللرا  العنيللف مللن سلليناص 
عللالي والتجنيللد الكامللم لقللوات الشللرتة والمصللا رات المصللرية، يتعللين  للل  جانلل  الت هلل  العسللكري ال
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يللة. فاالنتقللاد الم اشللر ألمريكمصللر ان تسللتعد ايضللا للمعركللة فللي السللاحة الدوليللة، وال سلليما السللاحة ا
ي جون كيري الذي قلام ان "العنلف فلي هرجلاص مصلر مزسلف ألمريكوالفظ من جان  وزير الصارجية ا
إلللللل  ر  المصلللللالحة السياسلللللية والملللللواتنين المصلللللريين اللللللذين يتتلعلللللون وهلللللو ضلللللر ة فلللللي وجللللله مسلللللي

ي ألمريكلا الكلونجرسيلة. فلي ألمريكانعتافة جديلد  فلي السياسلة اإل  الديمقراتية" من ش نه هن يشير 
 تعريلف  هو املاجانل  متال لة اللرئيس  لرا  إلل  تنتل  مر  اصر  هصوات لتجميد المسا دات لمصلر 

ع  انلله انقلل    سللكري. وفللي اجللزاص اصللر  مللن العللالع ايضللا توجلله السلل اع اسللتي ص الجللي   للل  الحكلل
نحو القاهر : فرنسا استد ت السلفير المصلري فلي  لاريس لتقلديع الشلروحات، و النسل ة للرئيس اللوزراص 

إلل  ، فقلد كانلت هلذ  فرصلة اصلر  لم اجملة الجلي  المصلري والم لادر  هردوألانالتركي، رج  تيل  
 ن لل حث في "المذ حة في مصر".اجتما  صاص لمجلس االم

االنفعللام مللن ردود الفعللم فللي الغللر . إللل  وزيللر الللدفا  المصللري،   للد الفتللاح السيسللي ال يسللار  
ق للللم  هتلقلللهي فلللي الشلللزون الداصليللللة لمصلللر سللل   هن ألمريكلللفانتقلللاد  الشلللديد لملللا وصلللفه  التللللدصم ا

: "تلركتع مصلر، ادرتلع ظ لركع اس و ين من  ل  صفحات "الواشنتن  وست". فقد ات لع الجنلرام قلائ 
 لمصر، والمصريون لن ينسوا لكع هذا".
المسلمين  ن الشار  وي  ت  انه قلادر  لل  ان يتصلد   اإلصواني دو هنه مقتنع  انه  عد هن ي عد 

جان له إلل  " في سيناص ايضا، ستف ع الواليات المتحد   ان ليس ل لا شلري  نلاجع ،صلر أيلر . رها لإل"
عودية التي اوضحت للواليات المتحلد   لان لليس فلي نيت لا الضلغت  لل  السيسلي تقف ا ن ايضا الس
. ويش د  ل  موقف السعودية  نوان الصلحيفة السلعودية الدوليلة "الشلر  اإلصوانلوقف هجومه  ل  

االوسللت" التللي اصتللار الصللحفيون العللاملون في للا صلليغة لتصللف ال جللوع  للل  النحللو التللالي: "مصللر 
ان العدويلة"، فيملا ان التقريلر  لن  لدد المصلا ين ألا  فلي تيلات الن ل  فلي هن ت اال تصلاع فلي ميلد
المسلمين  ل  قوات االمن. وهكذا ايضا ش كة "العر ية" السلعودية  اإلصوانظم التشديد  ل   دوانية 

 وهجرت العديد من المقا  ت مع معارضي مرسي. اإلصوانالتي هك رت من الت ليغ  ن ه مام  نف 
المسللمين. فلدون  اإلصلوانال يمكنه هن يكتفلي  تفريل  المظلاهرات و ا تقلام قيلاد  أير هن السيسي 

مسللير  سياسللية متفلل   لي للا،  موجلل  صريتللة التريلل  التللي ه لللن  ن للا فللي  دايللة تمللوز، إللل  االنتقللام 
مواصلللة ادار  شللزون مصللر ويكللون المسللزوم للليس فقللت  للن االمللن  للم وايضللا إللل  سيضللتر الجللي  

الزمللة االقتصللادية والج للاز التعليمللي. المفتللاح للمصللر  السياسللي يوجللد ا ن فللي  للن صللدمات الرفللا ، ا
 ية يتصذون.استراتيجالمسلمين الذين ال يزالون يترددون في اي  اإلصوانايدي 
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حلوار إلل  في االياع القري ة المق لة سيد و الرئيس  دلي منصور والحكومة  رئاسة حازع ال   وي 
سللليتال ون  دايلللة  اإلصلللوان. والتقلللدير هلللو هن اإلصلللوانقة ملللن جانللل  وتنلللي  علللد هن ردت د لللوات سلللا 

النيا لة العاملة إلل   تشكيم لجنة تحقي  في احداث يوع االر عاص، للع ور  ل  المت مين ونقم اسمائ ع 
كشللرت لكللم حللوار. ولكللن  نللدما يواصللم الجللي  تحديللد الصتللوات السياسللية ولجنللة صللياأة الدسللتور 

دسللتورية، او اتصللاذ القللرار فللي صلليغة الدسللتور الجديللد  عللد نحللو اسلل و ، سللتن ي صللياأة التعللدي ت ال
المسلللمين المشللاركة فللي اللجنللة هن يحللرم ع مللن امكانيللة التلل  ير  للل   اإلصللوانفللان مللن شلل ن رفلل  

 الدستور.
ي ذو ، ار  عيلد  الملد ، وذلل  ألن الحركلة التلي فلازت فلي الحكلع استراتيجمن ناحيت ع هذا قرار  

 يمقراتية وكانت رمزا لل ور ، من ش ن ا هن تجد نفس ا في مكانة معارضة صالد .في انتصا ات د
، يلدور فلي الحركلة جلدام  سلير فلي مسل لة كيفيلة اللرد اإلصلوانحس  مصادر مصرية مقر لة ملن 

حلوار وتنلي ي قلي للد  الحركلة  لل  االقلم جلزصا إل   ل  متل   زم مرسي وهم ين غي االنضماع 
ومين اللذين ملرا تلع حتل  ا ن ت لادم ل ت املات  لين ملن يعتقلد ان الصلرا  من وظائف الحكع. فلي اليل

يجلل  هن يسللتمر و للين مللن يللد ي  للان الصللرا  ضللد الجللي  ا عللد فقللت الحركللة  للن الجم للور ومللنح 
"مجمو ات  ديمة المسزولية" ص حيات ادار  سياسة فاشلة. وستكون االياع القري لة حرجلة سلواص ملن 

كانلت رزيلا  إذاع من ناحية حركات االحتجا  التي سليتعين  لي لا هن تقلرر المسلمين ا اإلصوانناحية 
  ورت ع ستتواصم وت ق  تعتمد  ل  حرا  الجي .

 17/8/2013هآرتس، 
 17/8/2013الحياة الجديدة، رام هللا، 

 

 "2012"مرسي لم يفز في . 29
  يلينيوسي 

ا تلللرف للللي شلللصص فلللي االدار  المصلللرية  للل ن الجلللي  زور نتلللائج انتصا لللات الرئاسلللة فلللي حزيلللران 
 المسلمين. اإلصوان، صشية ا مام شغ   عد هزيمة محمد مرسي مرشح 2012

وقام إن احمد شفي ، قائد س ح الجو السا   و،صر رئيس حكوملة لحسلني م لار ، هلو اللذي فلاز 
الللذين هرادوا ضللمان ان يللتع الحفللاظ  للل  القللانون  –فللة، لكللن قللاد  الجللي  فللي االنتصا للات   ك ريللة تفي
المسلللللمون  للللذل   اإلصللللوانهللللزع مرسللللي فلللللن يعتللللرف  إذاصشللللوا مللللن هنلللله  –والنظللللاع  عللللد االنتصا للللات 

 وسيسلكون كما يسلكون ا ن  ل  ه ر  زله.
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س اللدقي  تقري لا فلي المئلة لشلفي ( العكل 48.27فلي المئلة لمرسلي و 51.73كانلت النتلائج الرسلمية )
لما حدث في صنادي  االقترا .  عد نشر النتائج لع تكد تسمع اصوات احتجا  وا ترا  من التلرف 

 . إنجاز المسلمين والسلفيين فكان سعيدا  لإلصوانالعلماني اللي رالي، هما الترف الديني 
تجلاوز  لددا ملن كان تقدير الجي  ان مرسي  ديع التجر ة سيق م ادار  مشتركة مع الجي  ولن ي

ي(. ومللا حللدث فللي الواقللع هللو جمللع  للين  للدع القللدر  سللرائيلالصتللوت الحمللراص )ويشللمم ذللل  السلليا  اإل
 ل  االدار   صور  صارصة و ين ج د لتغلي  تصور ايديولوجي لر ع الشلع  المصلري  لل  الشلع  

ي ملللن المصلللري كلللله  واسلللتة مقلللر ين أيلللر قلللادرين  لللل  ادار  شللليص. إن  لللددا ملللن زمللل ص السيسللل
لكنلله هراد ان يمللنح مرسللي )الللذي  ينلله وزيللرا للللدفا   هشلل رالجنللراالت ح للو   للل  العمللم ق للم  ضللعة 

وفضله  ل  من هع هسل   منله(، هن يمنحله فرصلة لي  لت هن كلم ملا حلدث ن لع ملن حقيقلة هنله  لديع 
 الص ر .

هنسللل  المسللللمين ان التظلللاهرات الجماهيريلللة سلللتكون  اإلصلللوانوا تقلللد  علللد ملللرور سلللنة  لللل  حكلللع 
لع يواف   ل  تل ية متال  ال ل س في ا ملن الجلي . وقلد رفل   إذاصلفية لعزم الشصص الذي  ينه 

انتصا ات رئاسية م كر (، واستقر رهيه  ل  صتو   عيد  الملد  كلان معناهلا  كإ  نمرسي المتال  )
  االمللور الواضللح انق  للا  سللكريا ق للم ان يتغيللر النظللاع الدسللتوري المصللري  حيللث يصللع  جللدا ا للاد

 ما كانت  ليه.إل  
ويقللوم ذللل  الشللصص هن السيسللي لللع يقللدر ان يكللون  للدد القتللل  فللي المواج للة مللع هنصللار مرسللي 
ك يرا   ذا القدر، لكنه كان مصمما  ل  اقت   ع ملن الميلادين التلي كلانوا يجلسلون في لا وللن يلد  ع 

 يعودون.
 18/8/2013اليوم، إسرائيل 

 19/8/2013، هللا رام الجديدة، الحياة
 

 يين تجاه ما يحدث في مصرألمريكية لإسرائيل"مسكنات" . 30
 فيشمان هليكس

سللاي فللي حالللة تللوارئ د لوماسللية. ف للي ت للدير فللي اليللومين األصيللرين نضللاالي د لوماسللياي يائ"إسللرائيم" 
 تقري اي في مواج ة واشنتن دون وزير صارجية ومع وزار  صارجية ضعيفة وذليلة.

يون ك لللار ملللن رئللليس اللللوزراص فملللن دونللله ا ن ج لللودا متتاليلللة ملللع ال يلللت إسلللرائيلي لللذم مسلللزولون 
يلللة وملللع مجللللس النلللوا  فلللي األسلللاس فلللي ألمريكيلللة ووزار  اللللدفا  األمريكاال لللي  ووزار  الصارجيلللة ا
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ا ن هن للا ت للدو إللل  ي  للل  حكللع الجنللراالت فللي مصللر. والصللحيح ألمريكللن ال جللوع امحاولللة لتسللكي
 معركة صاسر .

يلللة تصتلللئ هصتلللاصي تاريصيلللة تجلللا  القلللاهر : فمجللللس النلللوا  ي لللدد  تعليللل  ألمريكملللا زاللللت اإلدار  ا
 المسللا د  االقتصللادية لمصللر، واإلدار  تعللل  التعللاون األمنللي، فالتلل ليف  ين مللا سيفضللي  المصللريين

 االنفجار  لي ا.إل  
إن العداص للواليات المتحد  مشتر   ين المعسلكرين الصصلمين فلي مصلر؛  لين حركلة "تملرد" التلي 

ا ويشللمم هللذا ألمريكللالمسلللمين". ويريللد الترفللان هن ي ضللرا  كللم مللا يرمللز  اإلصللوانتزيللد الجللي  و للين "
التللي كانللت در  اتفللا  السلل ع هيضللا. إن منظومللة الع قللات  للين مصللر والواليللات المتحللد ، "إسللرائيم" 

هص حت   ئا  قي . وت دد حركة "تمرد"   ن ت تي  عشرين مليون توقيلع ا تراضلا  لل   "إسرائيم"،مع 
 17ية لمصر وت ييدا إللغلاص معاهلد  السل ع. وملن كلان يسلتصف  قلدرت ع فليتلذكر اللل ألمريكالمسا د  ا

 مليون توقيع التي جمعوها ضد مرسي.
و ل  االر  ت لغ مصر "نقتة در ا" الصاصة   ا. ودر ا هي مدينة فلي جنلو   وفي هذ  اال ناص

سورية،  دهت في ا الحر  االهلية السورية ق م سنتين. ولو كان النظاع السوري  لالج االنتفاضلة التلي 
نشلل ت ،نللذا  فللي تللل  المدينللة الم ملللة   جللا صللحيحا فلر مللا كللان الوضللع اليللوع هنللا  مصتلفللا. إن 

ا ن في هذ  النقتة، ور ما تكون قلد تجاوزت لا هيضلا. ال يتحلدث هحلد ا ن  لن حلر  مصر موجود  
نجلللازات الجلللي  المصلللري  المسللللمين" تكتيكيلللة، فللل  يوجلللد حسلللع  اإلصلللوان"  لللإزاصههليلللة فلللي مصلللر. وا 

 والترفان يتحصنان في مواقع ما.
نصفضللة )اصلل م مواج للة داصليللة تويلللة  قللو  مإللل  هللو  لل ن مصللر تللدصم "إسللرائيم" إن التن للز فللي 

رهلللا  النظلللاع و  ( تنلللذر  اسلللتمرار  لللدع االسلللتقرار فلللي الدوللللة، و لللدع القلللدر   لللل  ادار  دوللللة  صلللور  ا 
منظمللة، و اسللتمرار وقللف االسللت مارات مللن الصللار  و اسللتمرار شلللم فللر  السللياحة. وسللتكون النتيجللة 

الصلللليج. إن  حاللللة اقتصلللادية متدنيلللة سلللتظم تتلللدهور وسلللتظم متعلقلللة  عمللل  جيلللو  السلللعوديين ودوم
مليون فع من الت ر ات وقتا توي  ليس ح  يشفي االقتصاد المصري وي   لت هقلداع النظلاع  85إتعاع 
 الحالي.

إن للنظللاع العسللكري فللي مصللر إسلل اما فللي تللدهور الوضللع ألن الصللور التللي تصللدر  للن القللاهر  
مرار واسلتعمام لمئات الج ث، وألك ر من ار علين كنيسلة محروقلة ولجلي  مصلري مصلمع  لل  االسلت

قلليس  الضللرر  إذاالعللالع رسلالة فظيعللة. لكللن هلذا ال ي عللد شليئا إلل  الق ضلة الحديديللة  ل  هللواد ، تنقللم 
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هلي التلي "إسلرائيم" ا ن، ملن إفسلاد كلم ملا همكلن، وإلل  ية، التي للع تنتله ألمريكالذي ت حد ه االدار  ا
 ستدفع  من ذل .

مع مصر تت ش  واحد   عد اصلر . وال يجل  ان   دهت   مات الس ع إذاين غي هال يعج  هحد 
فلي مصلر شلصص أيلر مرألو  فيله فلي مصلر. للع "إسلرائيم" تع اال ل ن ان سلفير  إذايكون مفاجئا 
ي والمصلري يزديلان  مل ملا فلي فقا لة، وملن الصلحيح سلرائيلا ن، فج لازا االملن اإلإلل  يحدث هلذا 

ية مشللتركة مللع اسللتراتيجي  المصللري مصللالح ا ن انلله ال دالئللم  للل   للرود الع قللات ألن للجللإللل  
حت  دون صلة  الع قات  الواليلات المتحلد . لكلن الشلار  المصلري  لده يضلغت وسيضلتر "إسرائيم" 

يا، وال يوجلد ملن إسلرائيلان يرمي لله  عظلع. وملن المزسلف جلدا انله سليكون  ظملا إل  النظاع الحالي 
هلعلا  قوت لا الم ل للة فلي العلالع إل  ورو يين ايضا ية ق م ان تجر االألمريكيستتيع ان يوقظ االدار  ا

 العر ي.
 18/8/2013، أحرونوت يديعوت

 19/8/2013األيام، رام هللا، 
 

 سيناريوهان وعدو واحد. 31
 ها ر إيتان

يللرانو  للن حللر  العللرا  تقللوم الحكايللات إنلله حينمللا سللئم منللاحيع  لليغن ذات يللوع  هجللا : "هنللا ،مللم  ا 
 ل ن هلذا كلان جلوا   ليغن، فللع يكلن  هزملنن ه النجاح فلي الحلر  للتلرفين". ويصلع   للي شصصلياي 

الشللصص اللللذي يجيللل  هلللذ  االجا لللة. لكنللله حتللل  لللو هجلللا    لللذ  الكلملللات وحظلللي  لللرد ملللن الضلللح  
ي تتعلر  حياتله إسلرائيلن كلم والسلصرية ال لادرين فل  ين غلي ان نعجل  ألن هلذا رد ت يعلي تقري لا مل

 سنة. 65للت ديد منذ 
ي الراتل   لل  ملا يحلدث فلي مصلر: إن العلر  يقتللون العلر  فملاذا سلرائيلوهذا ايضا هو الرد اإل

ي منا؟ ليستمروا! لكن مع كم االحتراع إن هذا رد أير حكيع يش د  ل  هن قائليه قصليرو النظلر فلي 
 أد، لكن ماذا  ن  عد أد؟.إل  عيشون من اليوع ف ع الواقع. هذا ما يعتقد  ويقوله من ي

، كللع؟ ههلللف هع  شللرون هلللف هع مئللة هلللف؟ يوحللد حولنللا مليللار ور للع إذاإن العللر  يقتلللون العللر  
في ميادين القاهر  وهزقة حلل .   إصوت عمليار مسلع ك يرون من ع مستعدون ألن يفعلوا  نا ما يفعلونه 

 د صمس سنوات هو  شر؟.هم يقتلون مليون  ر ي؟ ماذا سيحدث  ع
ان إللل  المسلللمون" فسللنجد فللي مواج تنللا سللريعا جللدا  للدوا قاسلليا وسنضللتر  اإلصللوانانتصللر " إذا

ننشلللئ ملللن جديلللد فلللر  مشلللا  وملللدر ات وتشلللكي ت تيلللران حر لللي لمواج لللة جلللي  مصلللري قلللد يكلللون 
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ليلللارات ي تقري لللا. هيعوزنلللا  شلللرات مسلللرائيلمنكسلللرا لكنللله ك يلللر جلللدا وأر لللي فلللي األسلللاس كلللالجي  اإل
ي جديد تقري لا، سليعوزنا إسرائيلفي جي  الدولة؟ إنه في الحام التي همامنا وهي انشاص جي   الشواكم

انتصللر الجللي  المصللري؟ سلليعود ليصلل ح الكمللان األوم فللي مصللر  إذامئللات المليللارات؟ ومللاذا يكللون 
إلل  قلت ايضلا وستعود اليه ال قة في اللنفس وقلد يرفلع رهسله  علد  ضلع سلنوات. وسلنحتا  فلي ذلل  الو 

ي ليقللف  للل  سللرائيلانشللاص هلويللة وفللر  جديللد  وشللراص  للدد هك للر مللن التللائرات. وسلليعود الجللي  اإل
 هتراف هصا عه.

ا ن فللي الصللحافة والمللذيا  والتلفللاز ان إللل   لل ع  يننللا يف مللون ممللا كتلل  وقيللم إن مسللت لكي اإل
ن ان ينت للع فللي نفوسللنا ان اليللوع. ويمكلل"إسرائيم" لجللي  مصللر هللو الللذي يتللول  تصللريف الع قللات  لل

كلم شليص  –التعاون يستح  ال ناص  ليه. وهذا هراص، فل  يوجلد حل   لين اللدولتين وكلم شليص  ين ملا 
وهللع فللي القللاهر  يرفعللون دائمللا سللما ة  "إسللرائيم"،إللل  مصللالح. إن الجللي  المصللري اليللوع محتللا   –

لمين هتقيلاص وهصيلارا ويعلاودون .  عد ش ر هو سنة سيعود المصريون ليص حوا مسلتم ه ي ال اتف من 
 كراهيتنا ألن هذا هو الرا ت الذي يجمع المسلمين جميعا في كم مكان.

؟ ان تحلذر فلي األسلاس. ين غلي هال تلوز  درجلات  لل  إذاا ن "إسلرائيم" ما الذي يجل  ان تفعلله 
القضللاص المصللريين وهال تشللمت   للع وهال تسللا د فللي السللر ترفللا مللن التللرفين وهال تعمللم فللي محاولللة 

 لللل  تلللرف ،صلللر. يجللل  ان تجللللس فلللي هلللدوص متفرجلللة  للل  صللليحات تشلللجيع لواحلللد ملللن الفلللريقين 
 المتصاصمين.

يللة فللي شلل ه إرها انشللاص دولللة   للإزاصضلل ت نفسلل ا "إسللرائيم" لكللن قللد تحللين لحظللة ال تسللتتيع في للا 
ن فرضلي هلو وج وا العمم  لي ا  صور  مك فلة ملن سليناص. إ إذاجزير  سيناص. وقد تن ار اي ت م   
 ي.اإلس مالمسلمين" ورفاق ع والج اد  اإلصوانان هذا  الض ت هو الحلع اللذيذ لل "

إن ع سيعملون في سيناص في منتقة ضصمة ل ع في ا تفو  نسل ي وسليحاولون نقلم ميلدان المعركلة 
و اقتصللللادها وسلللليغمزون "إسرائيم" لالشلللليخ زويللللد فللللي شلللل ه الجزيللللر ، وسيضللللرون  للللإللللل  مللللن القللللاهر  

. وحتللل  للللو فقلللدوا الك يلللر ملللن رجلللال ع ووسلللائل ع سلللوريةإصلللوان ع فلللي مصلللر وقتلللا  ألللز  و  جلللازات ع إن
القتاليللة التللي نجحللوا فللي جمع للا فللي سلليناص فسلليظم النشللات هنللا  يصللرف إليلله انت للا   للالمي ويصلل ح 

ذا ل  كم حام في مشلكلة. "إسرائيم" المتترفين. وستكون دولة  لإلس ميينمصدر إل اع وتشجيع   وا 
يكن هلذا التقلدير صلحيحا وال يتشلكم فملاذا يكلون؟ سلنعود ون حلث ونحلاوم اسلتص ص اسلتنتاجات  لع

جديد . هم تن   ك ار المستشرقين  ما حدث في الشر  االوست في السنوات االصير ؟ وهم نجحوا فلي 
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اللذين تقديرات ع؟ إن من كان يحسد في هذ  االوقات رئيس الوزراص ووزير الدفا  ورئيس هيئة االركان 
 فلين  ! –يج   لي ع ان يقرروا ألنه ال يوجد من يقرر في مكان ع 

 18/8/2013 يديعوت أحرونوت،
 19/8/2013الحياة الجديدة، رام هللا، 

 

 الهاويةإلى "اللعبة الصفرية" تقود مصر . 32
 ميرا تسوريف د.

المسلللمين"  اإلصلوانارتفلع مسلتو  اللدماص فلي ن ايلة االسل و ، فقللد كانلت المعركلة سلاحقة: ا ضلاص "
اني را عللللة العدويللللة والن ضللللة. المسللللجد دومزيللللدوهع اسللللت دلوا مسللللجد الفللللتح فللللي ميللللدان رمسلللليس  ميلللل

وسلاحة قتلام  ي، الذي يجمع في األياع العادية المزمنين لص   الجمعة هصل ح مصلزن سل ح،اإلس م
  ين مزيدي الرئيس المعزوم و ين الجي  المصري،  جنود  وض اته.

الفكر الذي ق لع فلي هسلاس التمتلرس فلي المسلجد كلان  لل  نحلو شل ه مزكلد هلو هن قلوات الجلي  
المسللجد، وذللل  الن إللل  سللتجد صللعو ة فللي الحفللاظ  للل  وحللد  الصللف مللا هن تنتقللم سللاحة القتللام 

زات، كما همم المتظاهرون، سيترددون  م ور ما سيرفضون المس  رجلام المتدينين من  ين ال سي ال 
 المسلمين" في هر  تعت ر مقدسة، حيث يحرع في ا سف  الدماص تماما. اإلصوان"

ولكلللن ت لللين هن الحلللزع والعلللزع للللد  الجلللي  للللع يتضلللررا. فلللالجنود والضللل ات اقتحملللوا المسلللجد، ردوا 
إلل  مزيلدي الحركلة، وصلادروا مصلازن السل ح. واضلافة   النار  ل  متلقي النلار، ا تقللوا مئلات ملن

ذل ، فان مزيلدي الجلي  ملن  لين ج  لة االنقلاذ اللوتني وحركلة تملرد سلاندوا المقلاتلين فلي مظلاهرات 
 ت ييد.

"، ملللن ج لللت ع، ال يعتزملللون حتللل  ا ن اإلصلللواني لللدو هن التلللرفين مصلللممان  لللل   لللدع التنلللازم. "
كرسللي الرئاسللة، وكلللذا إللل  متللال  ع  تحريللر مرسللي وا  ادتللله  هن تل للل إللل  هجللر الميللادين والمسللاجد 

حزيلران. ن لج " للّي و لل  ا لدائي يلا ر "  30تحرير ك ار رجاالت الحركلة مملن ا تقللوا منلذ هحلداث 
سلنة ملن وجودهلا، وذلل   80هذا من ش نه هن يشت  تماما انجازات الحركة، التي حققت ا  ل  ملد  

 شديد  التكافم والتضامن اللذين تميز   ما.ألن الشع  المصري لن يغفر المس ال
هللذ  الحركللة الشللع ية، التللي كانللت مغروسللة  ميقللا فللي قلللو  م يللين المصللريين، سللتفقد  التللدريج 

فللي هن تكللون شللريكا فللا   فللي  –و للل  نحللو مسللتمر قللدرت ا  للل  ا للاد   نائ للا السياسللي، وتتلعات للا 
. وفضل   لن ذلل ، فلان اسلتمرار اال تصلاع ستص ح أير ممكنة  ل  نحو ظلاهر –اللع ة السياسية 

إللل  شللروخ وانشللقاقات فللي الحركللة ويمللز  تكتل للا إللل  فللي الميللادين وفللي المسللاجد مللن شلل نه هن يللزدي 
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إلل  الميادين والعلود    إص صمن يزيد السير حت  الن اية المرير  ومن يعتقد هنه يج  التسليع  الواقع، 
 .  مللة مزشللرات هوليللة  للل  هللذ  المسللير   للدهت تظ للر فللي ال يللوت لغللر  المراجعللة الداصليللة العسللير 

شللا  مللن الحركللة، ممللن يللرون هنفسلل ع اصلل حيين ويسللمون  500تمللوز الماضللي، مللع انسللحا  نحللو 
 هنفس ع "إصوان     نف".

اما الجي  من ج ته، فقد ه د   ل  مد  االس و  الماضي حزما في تت ير الميادين من نزالئ ا 
وهجاد في التع ير  ن ذل  وزير الصارجية المصلري، ن يلم ف ملي، اللذي اد ل  ". اإلصوانمن مزيدي "

 انه " ل  الرأع من هن للمتظاهرين الح  فلي االحتشلاد فلي الميلدان والتظلاهر فواضلح هن االحتجلا  
ما ال ن اية. فالقانون والنظاع يج  ان يحفظا، ولسكان المدينلة الحل  فلي ان إل  ال يمكنه هن يستمر 

  مم يتصذ سيتع حس  القانون".  مل ع. كم يوت ع وهماكن  إل يصلوا 
المسللللمين مللللن  اإلصللللوانولكلللن ا للل ن المسللللزولين فلللي الحكومللللة االنتقاليلللة وجلللو  شللللت  حركلللة 

الميادين ال دوص والحيا  العادية التي تحتاج ا مصلر. يجلدر إل  الصريتة السياسية ليس فيه ما يجل  
المللدن حتلل   لل من حمللاع دمللاص مك للف لللن تللزدي  الضللرور  إللل   التشللديد  للل  هن ا للاد  النظللاع واالمللن

المسللمين  لن الصريتلة السياسلية. و ليله، فلان اللع لة التلي ن ايت لا الصلفر  اإلصواناصتفاص حركة إل  
ال اويللة التلي تقلف  للل  اي حلام  للل  إلل  والتلي يلع  لا الترفللان ملن شلل ن ا هن تلدهور مصلر  ميقللا 

 شفاها.
 18/8/2013"معاريف"، 

 19/8/2013أليام، رام هللا، ا
 

 رواح والعالم يدين له بثالثين سنة استقرارألمبارك تسع . 33
  ن إليعازر نيامين 

ت مله ا نللاص شلع ه  التغيلان العسللكري إن لا لم زللة القلدر، حسللني م لار  اتليح مللن الحكلع  علد هن ا
وها هو،  عد نحو سنة فقت ف ع المصريون ان ع تلقلوا  لدال ملن م لار  شليئا ملا اسلوه  ك يلر ل التغيلان 

ي، اللللذي هج لللر الجلللي   لللل  القتلللام ضلللد . مشلللو  ان نشللل د كيلللف يلعللل  القلللدر. فحسللل  اإلسللل م
إلل   ملة تقلارير  لن هنله سليفر   نله التقارير، م ار  ايلا   لرهت المحكملة المصلرية هملس سلاحته،  لم 

 يتللله. ي لللزه القلللدر  لللذات االنسلللان واللللز يع اللللذي  لللل  ملللد     لللين سلللنة  لللرف كيلللف يمسللل   الشلللر  
االوسللت وظلللت مصللر كالصللصر  المسللتقر . فقللد هيللد م للار  المسللير  السلللمية ت ييللدا هللائ . وكللان هحللد 

قا لة المحكملة إلل  نقم مكلل   العلار  ناصر االستقرار في المنتقة. وفي الن اية اتيح  ن كرسيه و 
 وهو مستلٍ   ل  حمالة.
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 التفكيلللر  للله، فلللان م لللار  للللع يكلللن مزيلللداي إلللل  لملللا يميلللم  عللل  النلللاس  نللله ص فلللاي هزكلللد هن ه لللودي 
. حللرص  للل  مصلللحة ا نللاص فصللوراي  مصللرياي  وقوميللاي  وق للم كللم شلليص وتنيللاي  لقللد كللان هوالي  ل"إسرائيم".للل

معرفتللي  لله، قللدر إللل  جيللد لمصللر. م للار ، اسللتنادا "إسللرائيم" ع مللع شللع ه و لل د ، وا تقللد ان السلل 
. قدر قوت ا وههميت ا كج ة استقرار في الشر  االوست، ولكن كم شليص كلان ملن زاويلة جداي "إسرائيم" 

 نظر المصالح المصرية. 
 للن ذللل  فللان  ن الشللر  االوسللت مللدين للله  للدين ك يللر،     للين سللنة مللن االسللتقرار. فضلل ي ه تقللد ه 
ذا ملا  رئلت سلاحته  الفعلم وهفلر   نله فلي االيلاع القري لة القادملة، ا لغر  ايضا مدين له   ذا اللدين. وا 

إللل  تللاحوا  لله، جللرو  مكللل   العللار هفللليس  نللدي مللا اقوللله اال ان ل للذا الرجللم تسللع هرواح، ف عللد هن 
  يته االن. إل  المحكمة، صل و  وه نو ، والرجم كفيم  ان يعود 

الجنرام السيسي هتاح  رئيس انتصل  فلي انتصا لات ديمقراتيلة. لكلم ملن يلد ي   مة من يد ي ان
إلللل  المسللللمين،  لللم  اإلصلللوانصلللعود إلللل  ذلللل   لللودي هن اقلللوم ان الديمقراتيلللة فلللي مصلللر للللع تلللزدي 

المسلمين المتترفين.  رهيي لو لع يتصذ الجنرام السيسي صتوات كاسحة فلي أضلون  اإلصوانصعود 
، و ل  حدودنا الجنو ية كنلا سلنر  إيرانالمصري نظاما يشا ه النظاع في النظاع  ألص حوقت قصير 

 حراس  ور   صيغة مصرية.
نلله  للريص مللن كللم صتلل . إقللوم هنللا ال هم للار . إللل  قلللت فللي حينلله ان المصللريين ال  للد سيشللتاقون 

 لور  إلل  ولكن محيته منعه من هن يف ع  ل  نحو سلليع ملا يحصلم للشلع ، وهلذا ر ملا هلو ملا اد  
م لار . و لن إلل  لش ا . ولكن رأع ذل  اسمع اليوع  وضوح اصواتا في مصر تتحدث  لن الشلو  ا

 هذا نقوم ل دهاص التاريخ. 
 20/8/2013 ،معاريف

 21/8/2013القدس العربي، لندن، 
 

 ينبغي تقديم مساعدة دبلوماسية. 34
 دان مرأليت

. سللليئة ية لصدملللة النظلللاع العسلللكري فلللي مصلللر صتلللو  سللليئة جلللداي سلللرائيلإن تجنيلللد الد لوماسلللية اإل
 وسيئة لجي  مصر. لكن ا هصف الضرر ألنه ال يوجد هفضم من ا."إسرائيم" لل

الحكللع الللذي تركللو   للرأع هنللوف ع ق للم  للد  اسللا يع سللتكون نللد اي إللل  المسلللمين  اإلصللوانإن  للود  
ن هذا المسار سيغر  مصر في العصور الوست . فكرامة المره   ندهع هي في الداصم في . إتوي ي 
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المتللل خ فقلللت؛ وسلللتصلي االكاديميلللا والتقلللدع التكنوللللوجي مكان ملللا لمتلللدينين متتلللرفين وأوألللائيين  للل  
 حلوم.

 وسليكون ذللل  نللد ا تللوي  للمنتقللة كل للا حينمللا يسليتر ،يللات هللا  للل  اصللت ف ع فللي ت للران وهنقللر 
يون إرهللللا التلللي ي لللدد ا ن  ألورو لللاوالقلللاهر  وفلللي  يلللروت ايضلللا  قلللدر ك يلللر؛ وسلللليكون نلللد ا تلللوي  

اسلل ميون  للال جوع  للل  قتللارات فللي داصل للا وهللي أيللر م اليللة هو مللذ ور  ال تسللتيقظ؛ وسلليكون نللد ا 
ه منلاحيع ايضلا. فلان هلذا النظلاع سليكون ت ديلدا دائملا التفلا  السل ع اللذي وقلع  ليل"إسرائيم" لتوي  لل

 .1979 يغن وهنور السادات و  ت المتحان األحداث القاسية التي حد ت منذ 
حينمللا قتللم متتللرف ظ مللي السللادات فللر   لليغن حضللور  فللي الجنللاز . وال يوجللد مللن يسللتتيع هن 

يا يسللير وراص الللنع  لللو هن المتللآمرين قتلللوا حسللني م للار  )ي للدو انلله يوجللد إسللرائيليتصيللم رئلليس وزراص 
 يوجللد منتلل  فللي ان يفللر  النظللاع العسللكري  نلله مللن السللجن ويسللك  زيتللا ،صللر  للل   للدم لكللن ال

إلل   منا ما حت  للو نجلح الجلي  فلي جعلم الدوللة مسلتقر  ألنله سيضلتر "إسرائيم" الموقد(. وستدفع 
 –المسللللمين  اإلصلللوانال  –إظ لللار ت ا لللد وانفصلللام  ن لللا. ألن اللللدوائر اللي راليلللة  لللل  الصصلللوص 

ذاص اتفا  الس ع، ي يرون تل  الغا إلل  تغل  الفري    د الفتاح السيسي  ل  صصومه فسيضلتر  وا 
 ان يستجي  للصرصة المصيفة من ميدان التحرير.

ا واورو للا فللي اسللقات الحكللع العسللكري وا للاد  ألمريكللنجحللت  إذالكلن هللذا هللو االمكللان المللريح ألنلله 
ع  مللن ان ت حتمللم. ولللن يتجاهللم مللن الللوراص فستصلل ح الع قللات  للين القللاهر  والقللدس هصللإللل  العجلللة 

الجلي . وسليكون إلل  ا واورو لا ألمريكي لتمييم قل  سرائيلسيكون مرسي القادع الج د الد لوماسي اإل
 هك ر ك يرا  ما ال يق م المقارنة."إسرائيم" ال من الذي ستدفعه 

الغلر  و يلان قلر  ه لوا  وزارات الصارجيلة فلي إلل  "إسرائيم" يوجد شيص ما مقل  في مجرد حاجة 
ذل . ألنه يصتلر  ال لام انله كلان يجل  ان تف لع ذلل  دون مسلا د  د لوماسلية ملن الصلار . ويقتضلي 
سلو  الغر  الذي ي يلر العجل  نظلرا هساسليا. قلد يكلون ضلعفت قوتله وفقلد رأ تله فلي النضلام ألجلم 

 هو املا؛ وقد يكون   ورو اجوهر الحكومة التي ستسيتر  ل  القنا  المائية الصنا ية التي تر ت ،سيا 
  س   ك ر  العر  الذين استوتنوها. اإلس عساذجا؛ وقد تكون اورو ا محجمة  ن إأضا  

األحلللداث إللل  ا واورو للا اللتللين تنظللران ألمريكللإن شلليئا مللا مللن كللم هللذ  االحتمللاالت موجللود فللي 
ا ن في ل  إان تنق   دع التدصم الذي ميز سلوك ا  إذا"إسرائيم" المصرية في ذهوم. فيج   ل  

. . إن س ولة ضغت الجي  المصري  ل  الزناد فلي ميلدان التحريلر ت يلر االرتلدا  حقلاي سوريةمصر و 
لكللن هللذ  المواج للة ا ن مواج للة حيللا  هو مللوت. والللذي سيضللعف هوال هللو الللذي سيستسلللع للضللغت 
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 اإلصلوانكلذل  ل تلة. والسيسلي يعللع هلذا و ان يسير الن اية لن يستتيع هإل  ال يسير  الصارجي، والذي
 وكا رين ،شتون فقت   ن ما ال يعلمان. هو اماالمسلمون. ويتظاهر 

 20/8/2013اليوم، إسرائيل 
 21/8/2013الحياة الجديدة، رام هللا، 

 

 سيصلنا ذلك آخر األمر. 35
 فيشمان هليكس

ت فلللي القلللاهر  فلللي منتصلللف االسللل و  الماضلللي، هصلللر  الجلللي  المصلللري حينملللا  لللدهت االضلللترا ا
اللذين ذ حلوا هملس )االوم(  25وحدات صا قته من سيناص. إن ج لث رجلام قلوات االملن المصلرية اللل 

 في سيناص نتيجة م اشر  لذل  االجراص.
يللا سلليناص رهس الحر للة فللي قتللام ص إللل    إدصال للا"إسللرائيم" كانللت وحللدات الصللا قة التللي سللمحت 

وفي جملت لا اللد ا ات  –الج اد العالمي والق ائم ال دوية المتمرد  في سيناص. وكان ما  قي من القوات 
أ ف األمن فقت. وقد تع القضاص  ل  ص يا الج لاد العلالمي  مروحيلات  –وناق ت الجنود المدر ة 

 حر ية و مليات صاصة من وحدات الصا قة.
مقللاومت ع ان يمسللوا  إتللارالمسلللمين ينللوون فللي  اإلصللوان لل ن  نقلللت االسللتص ارات المصللرية إنللذارا

السلللتات. ولمواج للة هللذا الت ديللد سللح  الجللي   سللر ة القللوات  إلحللرا  الم حللة فللي قنللا  السللويس 
امللاكن اصللر  و صاصللة  للور سللعيد ومللا حول للا. ومنللذ اللحظللة التللي إللل  الصاصللة مللن سلليناص وهرسللل ا 

صللريون يحللار ون الج للاد العللالمي فللي سلليناص ونشلل  فللراغ مللر  ن قلللت في للا كتائلل  الصللا قة لللع يعللد الم
اصر . والحظ ال دو الذين يتا عون كم تحر  للجلي  المصلري نقتلة الضلعف وهلع ي لاجمون وحلدات 

 الغ ف التي  قيت في سيناص وسيستغم الج اد هذا الفراغ حت  الن اية.
ع تكلن ناجعلة  صلور  صاصلة التي لل –في سيناص  رها ا ترف  سكريون مصريون   ن محار ة اإل

سلليناص حينملللا إللل  فقللدت الللزصع مللع اصللرا  القلللوات الصاصللة. والتزمللوا  لل ن يعيللدوا قلللوات الصللا قة  –
 ا ن وال يوجد هجم مسم  ايضا.إل  يستقر الوضع في القاهر ، ولع يحدث هذا 

ولللع شللرتيا مصللريا فللي سلليناص ق للم هك للر مللن سللنة، لللع يللرد المصللريون  للل  ذللل .  16حينمللا ق تللم 
يجلروا ا تقلاالت ايضللا حتل  حينمللا كلان للدي ع معلومللات  لن النللاس اللذين نفلذوا المذ حللة. وقلد ز مللوا 

يين ولع تعد توجد اليوع ذريعة مرسلي اليلوع. فلاذا للع اإلس م  إزاص،نذا  هن لذل  صلة  سياسة مرسي 
ذ حلة هملس هلي يعمم الجي  المصري في االياع القري ة  ل  نحو حاد حاسع فلي سليناص فللن يكلون م

ما  قي من الجلي  المصلري فلي شل ه الجزيلر  فقلت  لم نحلو الحلدود ملع إل  األصير . ولن تنتقم النار 
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ا تلللرف حتللل  متحلللدث الفريللل  السيسلللي هملللس )االوم(   نللله ملللن الممكلللن ان ينتقلللم  ايضلللا."إسلللرائيم" 
ن  مليللة تتللدحر  ا ن مللع  المعلومللات  لل"إسللرائيم" فمللاذا سللتفعم  "إسللرائيم".إللل  فللي سلليناص  رهللا اإل

 داصم هرض ا؟إل  من سيناص 
 20/8/2013 يديعوت أحرونوت،
 21/8/2013الحياة الجديدة، رام هللا، 

 

 لإلسالميينل توجد أهداف غير مشروعة بالنسبة . 36
 يو،ف ليمور

المتتلللرف مصلللر والعلللالع هملللس  لللالفر   لللين الشلللر  اإلسللل عيلللة فلللي أضلللون سلللنة ذّكلللر للملللر  ال ان
الضروري والشلر المتلل : ففلي الوقلت اللذي ينلددون فيله فلي  واصلع الغلر   لالحكع العسلكري  سل   

المتتلرف  اإلسل عالقو  التي تع استعمال ا في تفريل  المظلاهرات العنيفلة فلي القلاهر ،  رهنلت  ناصلر 
 وصتر ال ديم الذي قد ينش  من الفوض  الموجود  ا ن في هنحاص مصر. ل  م لغ جنون 
العلالع ملر  إلل  جنديا، الذي  دا ك نما ه صذ من شوار   غداد هو من هزقلة دمشل ،  25الل هشار مقتم 

يللة مصللممة و نيفللة ت حللم كللم هللدف. وحتلل  لللو لللع تكللن إرها اصللر  هنلله قللد   للت ان فللي سلليناص قا للد  
 اشللر   للين االنللذار الللذي تللع التشللوي   ليلله فللي االسللا يع االصيللر   عمليللات فللي توجللد صلللة  ملياتيللة م

ية في الشر  االوست و ين صاروخ ألراد اللذي تلع ا تراضله فلي االسل و  الماضلي فلو  همريكسفارات 
ايلل ت، و للين المذ حللة فللي سلليناص همللس، فانلله يللر ت  ين للا صللت واضللح مللن ج للة ايديولوجيللة، وهللو ان 

 صريين واالجان  كل ع مست دفون.يين والمسرائيلاإل
وفلللي صلللرا   رهلللا كلللان يجللل  ان يكلللون هلللذا المنتللل  واضلللحا لكلللم ملللن يشلللار  فلللي مكافحلللة اإل

يلللون فلللي ظلللاهر االملللر الفريللل  السيسلللي  لللل  ألمريك. وكلللان يفتلللر  ان يشلللجع ا"األصيلللار لألشلللرار"
ي هنلا  سلينقم رسلالة الصرو  لعملية واسعة في سيناص، ألن القضاص  ل  ال ن  التحتية للج لاد العلالم

المنتقة كل ا، فحواها انله لليس للمصلر ين ملجل  هو مل ذ. لكلن الواليلات المتحلد  فلي واقلع إل  واضحة 
يللاع االصيللر  حتلل  ج للة واحللد  فرصللة؛ وكللان يصللع  ان نجللد فللي األ إلضللا ةاالمللر ال تضلليع فرصللة 

ي فلي الشل ن ألمريكللسلو  ام مة في الج از السياسي األمني لع تقف مت  ر  وأاض ة ومر و ة ازاص ا
 المصري.

فلي سليناص.  رها وحدهما )ومعا( معنيتان  ش ن مكافحة اإل"إسرائيم" وفي هذ  الحام فان مصر و
إن المعضلة الم اشر  واضحة  النس ة للقاهر  وهي: هم يتع العمم  صلور  أريزيلة و حمللة تكلون في لا 

رسلام قلوات ك يلر  لمكافحل فلي شل ه الجزيلر ، هع يلتع ا لت    رهلا ة اإلايضا  ناصر انتقلاع واضلحة، وا 
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المذلة والعمم الصادر  ن تفكير،  حيلث يلتع ت  يلت األقلداع فلي القلاهر  هوال وفلي سلائر الملدن الك يلر  
صللنع نظللاع فللي شلل ه الجزيللر  العاصللي إللل  فللي مصللر نفسلل ا و عللد هن ت سللتكمم السلليتر  يللتع االتجللا  

 .يضاي ه
مسللتعد  "إسللرائيم" الصيللار األوم  صللور  كاملللة هو جزئيللة. و يلل ملون فللي القللدس ان تصتللار القللاهر 

سليناص، رألع هنله للع ي نقلم تلل  رسلمي مصلري إلل  لذل  ان ت مّكن ع من إدصلام قلوات  سلكرية اصلر  
ك ذا حتل  هملس. واليلوع تسلتعمم قلوات االملن المصلرية فلي سليناص قلو  تعلادم هقلم ملن فرقلة  سلكرية 

مروحيلللات ه اتشلللي لكلللن مشلللكلت ا الرئيسلللة هلللي  لللدع  8م ا كتائللل  مشلللا  وملللدر ات تلللد  10هي نحلللو 
 وجود معلومات استص ارية م مة، وذل  نتا  إهمام داع سنوات لل نية التحتية ال دوية في سيناص.

 ثمن إهمال الستخبارات
هلو هنله حتل  للو اسلتقر رهي مصلر  لل   مليلة فانله سليمر وقلت تويلم "إسلرائيم" إن الفر  فلي 

 مللة. ويتوقللع فللي هللذ  المللد   مليللات قاتلللة اصللر  يمكللن ان تكللون موج للة  للل  ان ت مللر نتللائج مإللل  
يا هملس، وكلان إسرائيلية في سيناص هدفا رها ية ايضا. وكان يمكن ان تصتار الج ات اإلإسرائيلههداف 

فللللي  "االتللللارات المحروقللللة"يمكللللن ان تللللنجح ايضللللا، ال سللللمح هللا، كمللللا حللللدث  الضلللل ت فللللي  مليللللة 
اصتلللرا  إلللل   لللدهت  قتلللم الجنلللود المصلللريين فلللي الموقلللع العسلللكري وانت لللت التلللي  2012، /اأسلللتس 

زيلاد   مل  قا دتله إلل  ي لمنلع ذلل  فلي المسلتق م سلرائيلويحتا  الجلي  اإل "إسرائيم". ألر  نيف 
االسللتص ارية العملياتيللة  للل  تللوم الحللدود وفللي شلل ه الجزيللر ، وهن يتعللاون مللع القيللاد  فللي القللاهر  وهن 

ذاجح فلي إقلرار الحكلع فلي الدوللة. يد و هللا ان تن للع يحلدث ذلل  فلان المذ حلة فلي سليناص هملس قلد  وا 
 ت دو لنا م م لع ة هوالد.

 20/8/2013 ،اليوم"إسرائيل" 
 21/8/2013القدس العربي، لندن، 

 

 مفترق طرق الفريق السيسي. 37
 ينيوسي  يل

حينمللللا  للللين محمللللد مرسللللي السيسللللي وزيللللر الللللدفا  المصللللري  للللدا هنلللله قريلللل  جللللدا مللللن تصللللور  
االيللديولوجي وهنلله األنسلل  ليكللون رجللم  قتلله. ولللع يملل  وقللت تويللم حتلل   للزم  للل  هكتللاف ال للوار 

 حكومة اصر   قي وزير الدفا  في ا. وهنش الرئيس الفاشم 
يللادين ع وكانللت كلفللة ذللل  إزهللا  هرواح لللع يصلل  مواج للة  نيفللة مللع مزيللدي مرسللي وه عللدهع  للن م

المسللمين فقلت  لم ملن  اإلصوانك ير . وهو اليوع يجد نفسه تحت انتقاد أير س م في الداصم )ال من 
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وال سللليما ملللن اورو لللا والواليلللات  –لي لللراليين ايضلللا م لللم محملللد ال راد لللي(، وانتقلللاد قلللاس ملللن الصلللار  
للذي سيصلم اليله. وقلد يكلون ره  نفسله حلين تعيينله المتحد . حينما  ين لمنص ه لع يتن    الموضلع ا

 ش ي ا  سنسنتوس ور ما يتمع اليوع في مقاع هتاتور .
 للا  لوكيللوس سنسللنتوس فللي رومللا فللي القللرن الصللامس ق للم المللي د وكللان قائللدا وف حللا. وحينمللا 

 ق م المي د روما اصتار  مجلس الشليوخ لمنصل  قنصلم ودكتلاتور ود لي 460حاصر ه داص في سنة 
إللل  الوضللع. وحينمللا جللاصوا لي لغللو  انتصا لله وجللدو  مللع محرا لله فللي الحقللم. وجللاص سنسللنتوس  إلنقللاذ

يوما. و عد ذل   سلنين  16قريته  عد إل  العاصمة ونظع الجي  وحاصر ه داص  وه تم الت ديد و اد 
فسله منصل ه كلي يمنلع سل وريوس ملاليوس ملن هن يتلو  نإلل  حينما كلان فلي ال ملانين ملن  ملر  ه يلد 
 قريته مر  اصر .إل  يوما وقتم ماليوس و اد  21ملكا لروما. و قي هذ  المر  في منص ه 

( قائلدا  سلكريا تركيلا وهوم ملن هلزع جيشلا أر يلا فلي معركلة 1938 – 1881كان مصتف  كمام )
 ل  ألي ولي في الحر  العالمية األول . وقد  ار  الحكع الع ماني وانتص  هوم رئليس للجم وريلة 

سنة كان في ا دكتاتورا مستنيرا قلاع  سلسللة تلدير اللرهس ملن االصل حات فلي  15ركية وتول   مله الت
تركيا ول ذا حظي  لق  هتاتور ، هي ه ي األترا . وي حظ ه لر  فلي األسلاس فلي حر له التلي ال هلواد  

أيلر ذلل (، في ا للمتلدينين، والمحرملات ال قيللة التلي فرضل ا )تحلريع إ فلاص الشلار  ولل س التر لو  و 
ن فرضلله  واسللتعمام الصللت ال تينللي فللي اللغللة التركيللة التللي كانللت تكتلل  ق للم ذللل   حللروف  ر يللة. وا 

يجل   لل  السيسلي هن   دع التدين هو من العوامم في الموجة العكسية التي تحدث اليلوع فلي تركيلا.
اد  الصتيللار حصللر  نايتلله فللي  مللله العسللكري وتللر  مواقللع القيللإللل  هيللن يتجلله. فللاذا  للاد إللل  يقللرر 

ن يكلن  ملن ذلل  صسلائر أيلر  الشع  فيمكن هن يتذكر   نه هنقذ  لد  من الغلر  فلي هصلولية دينيلة وا 
ذاقليلة، و  نه مكن من  دص فصلم جديلد.   قلي فلي موقلع القائلد وهألرا  ان يصل ح ه لا المصلريين ملع  وا 

حديديللة تمنللع هن يحكللع  ق ضللة إللل  فللر  قلليع ال يريللدها جللزص ك يللر مللن الشللع  المصللري فسيضللتر 
  نه ت ييد الغر  الم ع له.

م ام  لل  ملن يل تي إل  المشكلة هي هنه لع يكن لسنسنتوس ور ة. والحقيقة هي هنه حينما نحتا  
الدكتاتور  –هذا القنصم إل  ما كان يتعاتا  ق م ذل  نصم دائما إل  لفتر  وجيز  وينقذ شع ه ويعود 

 المميز.
 22/8/2013اليوم،  إسرائيل

 23/8/2013الجديدة، رام هللا،  الحياة
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 مصر.. من يترنح على الحبل؟. 38
 ها ر إيتان

المسلللمين. فللالجنرام  اإلصوانهللاكع تصمللين: الجللي  المصللري سلليفت  فللي الللزمن القريلل  المق للم  لل
ت اصيلللر مضللل ، محملللد مرسلللي. ف لللو سيمسللل   عنقللله السياسلللي للللن يرفلللع يلللد   لللن اللللرئيس حتللل  وقللل

شظايا ص م الحركلة المتترفلة فلي نظلر . السيسلي كلان يلود  هن يلر  مرسلي إل  وسيحاوم ان يحتع 
يترنح  ل  ح م: ف و يعرف جيدا هن الحام هو هما هو ورفاقه او مرسي والمحكومين المتترفين ملن 

 كع.جما ته: وهو، وكع هو ت يعي، يريد هن يعي  وان يح
السيسلللي يعلللرف جيلللدا  انللله قلللد ال يكلللون كلللم الشلللع  المصلللري صلفللله يزيدونللله، ويزيلللدون جيشللله 

فللي دوم  ر يلللة  ديللد ، يعلقلللون  للله و جنللود  ،ملللاال  ظاملللا.  و األسلللاسوصتواتلله، ولكلللن فللي العلللالع، 
ايضلللا، يزمنلللون  للل ن "إسلللرائيم" الفشلللم أيلللر وارد. الك يلللر جلللدا ملللن اصلللحا  المناصللل  الك لللر ، فلللي 

 لل  الشلر  االوسلت. فلي  اإلصلوانالمحلور اللذي يمنلع سليتر   -اصيلرا؟  –جاله سيصلقون السيسي ور 
السعودية، في االردن وفي دوم الصليج يتنفسون هذ  االياع الصعداص ويصلون صملس ملرات فلي اليلوع 

 اال يكون هذا مزقتا.
يون ألمريكا كان هنا  وسيكون من سيشكون من ضيا  امكانية اقامة حكع ديمقراتية في القاهر .

هع من ك ار الص راص في هذا المجام.  ندنا ايضلا ال يلنقص ملن سيركضلون نحلو الصليدلية المجلاور  
كي يشتروا محلارع ورقيلة لمسلح اللدمو . الم لع هن لع محقلون، ولكلن ملن،  حل  الجحليع يريلد هن يسلمع 

اتنلللا وموتنلللا؟ فلللي الحاللللة التلللي همامنلللا حي – لللن الم لللادئ حلللين يلللدور الحلللديث  لللن الحيلللا  هو الملللوت 
السيسللي قللد ال يكللون الللديمقراتي المتللل ، ولكللن مللا فعللله فللي مصللر، و للل  مللا ي للدو سلليفعله، جللدير 

 دروس صاصة في ادار  الشر  االوست وانماته.إل  الغر . ذات الغر  الذي يحتا  االن   إسناد
يشل ع الك يلر وهاكع تصمين ،صر: الزمن القري  المق م سيستغله السيسي ورفاقه كي يكتشلفوا فلي ج

مسلللرحين. فلللي  هنفسللل عوهلللزالص سلللر ان ملللا سللليجدون  لإلصلللوانالجنلللود اللللذين هلللع ا ضلللاص او مزيلللدون 
مصر،  قدر ك ير، يعني االمر الحكع  لي ع  رأيف هو ا نين فلي اليلوع، ملع او دون ز تلر. الجلي ، 

لللذين ارادوا  المناسل ة، يتمتلع  عتللف ك يلر فللي الشلار  المصللري، حتل   عللد هن قتلم مئللات الملواتنين ا
 اال را   ن رهي ع  شكم ديمقراتي.

في وقت سا   ألوانه  انتصارهع في االنتصا ات العامة. فالسيسلي ورفاقله وكلذا  اإلصوانلقد احتفم 
العديد من المواتنين المصريين، يرون في ع ا داص حقيقيين وت ديدا حقيقيلا  لل  حيلات ع. وفلي صلالح 

 واياهع في السيتر  وفي فر  دين ع ورهي ع.يقام ان ع لع يصفوا ا دا ن اإلصوان
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سللنة مللن انتظللار الحكللع، لللع يقللدروا  للل  نحللو سللليع الصتللر  80وفللي تللالح ع يقللام انلله حتلل   عللد 
المحللد  امللام ع  نللدما سللاروا،  ملللوا وتحللد وا "مللع السللكين  للين االسللنان". النللاس العللاديون ال يح للون 

 إرهلللا ان يفعللللو  االن؟  لإلصللوانملللاذا يت قللل  النللاس المتتلللرفين فلللي اي مجللام ملللن مجلللاالت الحيللا . 
 وحشي. في هذا المجام اصتصوا في الماضي ايضا. اأتيام الرئيس السادات، م  ، هتذكرون؟

للسيسلللي ورفاقللله ميلللم وتعلللليع  سلللكري أر لللي. هلللو وا نلللاص جيلللله فلللي الجلللي  تعلملللوا فلللي الواليلللات 
ي اللذي يوقلف  لل  اقلدام ا مصلر ريكلألمالمتحد . سيكون صع ا  لي ع التنازم  لن صلندو  اللوفر  ا

جيشلللل ا. والجللللي ،  المناسلللل ة، هللللو دولللللة داصللللم دولللللة، اقتصللللاد مغللللل  و ظلللليع الحجللللوع.  و األسللللاس
ولحظ ع، فان الدوم التي ترأ  في نجاحه هي ايضلا تلل  التلي للدي ا كنلوز ك يلر ، يمكن لا ان تشلكم 

 ي الذي قد ال يصم.ألمريك دي   ن المام ا
ح حت  اليوع: ر لح ونجلد  يوجلدان لنلا، مزقتلا  لل  ملا ي لدو،  فضلم السليد وهاكع الص صة، صحي
ملع "إسلرائيم" أير صغير  حد ذاته. السزام هو ملاذا سلتفعم دوللة "إسرائيم" لالسيسي، الذي هو كار  ل

 ماذا نفعم. اي ي صالحه، يقوم القوم الممجو . إذهذا الزمن؟ الزمن يعمم في صالح من يعمم ف
، ولكلن لملاذا نفسلد إيلرانكر جيدا  ان لنا مشاكم من سيناص ومشلكلة ك يلر  فلي )م حظة: نحن نتذ

 فرحة الفقراص؟(.
 26/8/2013 يديعوت أحرونوت،
 27/8/2013الحياة الجديدة، رام هللا، 

 

 ومصر سوريةينبغي عدم التدخل في . 39
 يوع توف سامية
الشللر  االوسللت يغلللي ويفللور؛ والر يللع العر للي لللع يجللل  معلله سللو  المللوت والك يللر مللن الجرحلل  

ا ن. و لرأع كلم ذلل  ال إلل  وال جئين، ولع يتع است دام هي نظاع  نظاع هفضم منه ولع ن للغ الن ايلة 
ا يجلري، ال فلي مصلر وال يجوز هن تتدصم الواليات المتحد  هو هية قو  ك يلر  اصلر   صلور  ماديلة فيمل

وال فللي الدولللة التللي تلي مللا. ومللن الم للع هن ن  للين هنلله ين غللي التفريلل   للين قتللم شللع   للل   سللوريةفللي 
نظلاع. فقتلم  إلسلقاتهساس  رقي هو  نصري هو ملا هشل ه، و لين قملع متملردين هو انتفاضلات شلع ية 
وللتفريلل   للين القللاتلين الشللع  يوجلل   للل  العللالع هن يتللدصم فللي هسللر  وقللت ممكللن لوقللف المذ حللة 

 –والمقتولين. لكن يوجد فر  جوهري  ين قتم شع  وقمع انتفاضة متمردين مسلحين  ترسلانة سل ح 
 لل  السللتة.  لرأع الفلر  الجلوهري الك يلر  لين اللدولتين فلان  –الصلواريخ إلل  ت ده  ال نلاد  وتنت لي 
. ولليس الحلديث هنلا سلوريةو  هي الش ن الداصلي الوتني لملواتني مصلر سوريةاألحداث في مصر و 
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ن تللدص  ماديللا مللن قللو  مللن القللو  العظملل  م مللا تكللن، سلليزيد الوضللع سللوصي فقللت   للن قتللم شللع ، وا 
هو مصلر ال  سوريةويجعم المتدصلين يغرقون في وحم الصرا  الداصلي سنين تويلة. إن أزو دولة ك

وز للسللتة جيلد لتنقيلة ال يت. إن قصف منشآت ورملإل  سا ة والرجو   عد ذل   12يتع في أضون 
ذاالضمير فقت، هما ما  دا ذل  فانله للن ي جلدي شليئا.  كلان رئليس الواليلات المتحلد  يشلعر   نله قلد  وا 

حللان الوقللت لتنقيللة الضللمير و قللا  محللدد للللرئيس السللوري السللتعماله السلل ح الكيميللائي فيحسللن هن 
نديلد ونعلع لحظلر  لل  المعلدات تكون تل  ضر ة محلدد  نقتيلة محلدود  فلي المكلان والزملان. نعلع للت

األمنيللة، ونعللع لضللغت اقتصللادي  واسللتة منللع منتوجللات كماليللة، ونعللع لشللمم منظمللات مللا فللي قائمللة 
 لتدصم مادي في القصف والغزو. حقاي ية، والرها المنظمات اإل

إن الللدوم العر يللة فللي المللد  القري للة أيللر قللادر   للل  هن تسللل  سلللو  الللديمقراتيات، ف للذا يعللار  
ت ا ويعار  دين ا وهو أير موجود في  وامل ا الورا ية. وليت ذل  يتغير قري ا. وفي مقا م ذلل   قاف

يجل   للل  الحكللاع فللي هللذ  الللدوم هن يللدركوا هن لع حينمللا ين  للون الصزانللة العامللة فانلله يفضللم هن ي قللوا 
ال سلتاص  ل ن الك لر  الغال لة ملن الملواتنين  هزملنتعاما للشلع ، فالشلع  الجلائع هلو شلع  ينلتف . 

فلللي هلللذ  اللللدوم يريلللدون ق لللم كلللم شللليص االنفلللا   لللل   لللائ ت ع  كراملللة، ويريلللدون الفلللرح واالسلللتمتا  
 الحيا ، ويريدون األمن في ال يت والساحة والشار . ر ما لع يسلمعوا   لرع حاجلات ماسللو، لكنله كتل  

ن الغزو هو القصف من الجو لن يفيده  ع  شيص. دمائ ع و عرق ع و ل  معدت ع الفارأة. وا 
 هآرتس 

 29/8/2013الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 تل أبيبالنقالب في مصر جدد العالقة الغرامية بين القاهرة و . 40
 هارئيم  اموس 

ري في مصر هلي تو ل  الع قلات ملن جديلد  لين القلاهر  والقلدس. إن احد  نتائج االنق   العسك
وتفضللم الللدولتان هن تحافظللا  للل  التحسللن الك يللر لع قت مللا تحللت سللتار متعمللد مللن الغمللو ، ولللع 

ي  لللين المصلللالح. ف علللد سلسللللة اسلللتراتيجي سلللجم ا ن تنسلللي  تكتيكلللي ميلللداني فعللللي فقلللت،  لللم تللل   
هصلل ح مللن الصللع  جللدا  2011مصللر منللذ كللانون ال اني/ينللاير االنق  للات الدراماتيللة التللي وقعللت فللي 

لجم فلي األملد القصلير  لل  األقلم تغييلر ك يلر  إلل  هن نتن    ما سيحدث في االشل ر القادملة، لكلن س 
 األمني في الج  تين الجنو ية والغر ية."إسرائيم" هفضم في وضع 

ذا العللاع. فقللد  للذلت إن للل  القضللية هللو مللا حللدث صاصللة فللي واشللنتن فللي متلللع تموز/يوليللو هلل
يللة فللي االسلل و  االوم مللن يوليللو ج للدا  ظيمللا لتسلل يم   قللات ألمريككمللا قالللت الصللحف ا"إسللرائيم" 
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السلتة المصرية الجديد   الواليات المتحد . وقد كان ملن الم لع جلدا للجنلراالت المصلريين هال ي علرَّف 
المسللللمين  اإلصلللوانضلللد نظلللاع  اسلللت دام السللللتة   نللله انقللل    سلللكري، رألللع العنلللف اللللذي اسلللتعملو 

 حسل   هو املا رئاسة الرئيس محمد مرسي، ألنه لو   رفت صتوت ع   ن ا انق    سكري، لللزع ادار  
ي هن توقللف المسللا د  االقتصللادية السللنوية لمصللر، التللي ت لللغ مليللارا ونصللف مليللار ألمريكللالقللانون ا

 دوالر يصصص هك رها للمسا د  األمنية.
هذا اال  ن، صاصة االجراصات التي توج   ل  ه ر  ضلر ة قاسلية للجلي  وكان يمكن هن يكون 

تقديرات صاصة  ه كي ال يعللن هنله وقلع انقل    سلكري. وقلد  هو اماالمصري. وكانت للرئيس  ارا  
ا تمللد مسللا دو الللرئيس  للل  ز مللين: االوم هن م يللين المللواتنين المصللريين هيللدوا صتللوات الجللي . 

الديمقراتيللة. لكنلله حللدث فللي واقللع االمللر فللي إللل  صريتللة تريلل  للعللود   وال للاني هن الجللي   للر 
"إسلرائيم" يلة ملع مسلا د  ملا ملن ألمريكالقاهر  انق    سلكري كاملم، لكلن ي لدو هن مصلالح االدار  ا

وهنصللارها، وال سلليما فللي تللم الكللا توم، منعللت اال لل ن. و للرف الجنللراالت المصللريون كيللف ي ظ للرون 
فقللد لوحظللت، منللذ ذللل  الحللين،  للين القللاهر  والقللدس   قللة أراميللة مفاجئللة، حقيقللة معرفللة الجميللم. 

 في سيناص و ل  سلتة حماس في أز . رها النشات الموجه  ل  اإل"إسرائيم" وت ار  
 مصللر المتحانللات قاسللية، "إسللرائيم" تعرضللت   قللات  2011منللذ كانللت  للور  التحريللر فللي شللتاص "

لرللص فللي ،صللر لح ية فللي القللاهر  مللن هيللدي جمللو  سللرائيلظللة حللراس السللفار  اإلوفللي واحللد مللن هشللدها ص 
للجم مللن وراص السللتار تعللاون همنللي معقللوم جللدا. همريكللأاضلل ة،  للل  ه للر تللدصم  ي فقللت. ومللع ذللل  س 

جملللد اللللرئيس مرسلللي  قلللدر ك يلللر الع قلللات فلللي القنلللا  الد لوماسلللية، لكنللله مّكلللن المسلللتويين العسلللكري 
يين، اللذين اسلتمر ك يلر ملن ع فلي سلرائيلقات  نظرائ ع اإلواالستص اري في مصر من اال قاص  ل    

 للل  "إسرائيم" لزيللار  القللاهر  سللرا. والجللي  ا ن هللو الحللاكع فللي مصللر  الفعللم، وقللد قويللت الع قللات  لل
 حس  ذل .

 الضغت المصري اليومي  ل  حماس، كي ال تجرز حت   لل  التفكيلر "إسرائيم" وفي أز  تتمتع 
هو تمكين منظمات فلستينية هصغر من هن تتلق ا. إن  "إسرائيم"، ل   قذائف صاروصية إت  في 

للع   لا قلاد   قياد  حماس في ألز  التلي ملا زاللت مصلا ة ومتفاجئلة ملن الصلور  العنيفلة الفعاللة التلي ص 
الحركللة األصللت ملللن السلللتة فللي القلللاهر ، تحللرص  للل  التا لللة،  للم إن للا فلللي  للد  حللاالت ا تقللللت 

صلواريخ. لكلن حملاس فلي األملد ال عيلد تواجله معضللة تتزايلد: فق لم هن  ت  إلناشتين كانوا ي عدون 
المسللمين فلي القلاهر (  لن تل  ير  اإلصلوانملن   إيحلاصتت  ر   قات ا  مصر فصلت المنظملة نفسل ا )

وسورية، ونلددت    ملام نظلاع االسلد فلي الحلر  األهليلة فلي سلورية. وكلان ملن نتيجلة ذلل  هن  إيران
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حمللاس فللي أللز . و قيلت المنظمللة ا ن صلللعاص مللن هنللا إللل   إيلرانام والسلل ح مللن ق تلع تحويللم االمللو 
 وهنا .

هصلا ت مصلر، فلي االسلا يع األصيلر ،  الشللم الك لر  الغال لة ملن مئلات هنفلا  الت ريل  التلي تعملم 
القتللا . وحمللاس مضللتر  ا ن،  للدم الحصللوم إللل  تحللت الحللدود فللي رفللح، وهوقفللت نقللم المحروقللات 

اسللتيراد محروقللات هأللل  إللل  د ومللة مللن مصللر، كمللا كانللت الحللام فللي الماضللي،  للل  محروقللات م
ونشل ت فلي القتلا  ازملة محروقلات شلديد . وصلرو  السلكان  "إسرائيم"، ستة هضعاف  ل  األقم من 

مصر ايضلا  لن تريل  مع لر رفلح، محلدود فلي سلا ات قليللة فلي الن لار. وفلي رفلح إل  من القتا  
 يللوت  للالقر  مللن الحللدود  غللر  انشللاص شللريت فاصللم يمنللع اسللتعمام المصللرية ي للدع الجللي  مئللات ال

 األنفا   ل  م عد  نحو كيلومتر  ن الحدود.
وفي الوقت نفسه تنشر مصر معلومات ك ير  ي دو  عضل ا  لل  األقلم كاذ لا  لن مسلا د  تقلدم ا 

. وفلي شل ه ية في سليناصاإلس مية رها المنظمات اإلإل  حماس وفصائم فلستينية اصر  في القتا  
التللي هك للر ا ضللائ ا مللن  رهللا الجزيللر  نفسلله تسللتعمم مصللر  مليللة  سللكرية  نيفللة  للل  ص يللا اإل

ناشللت وا تقللم مئللات ك يللرون هنللا  منللذ الشلل ر الماضللي. وفللي مقا للم  100ال للدو. وقللد ق تللم هك للر مللن 
 تلل  إمللن سلليناص، مللا  للدا واقعللة واحللد  هللي "إسللرائيم" ذللل  انصفلل   للدد محللاوالت العمليللات داصللم 

 أستس.ه  قذيفة صاروصية  ل  اي ت في ، /
دصلام كتائل  ملن سل ح المشلا  والملدر ات "إسرائيم" وقد مّكنت  مصر من تجلاوز اتفلا  السل ع وا 

يلللة فلللي رها ومروحيلللات واجلللراص تلعلللات جويلللة تصلللويرية اسلللتص ارية فلللي المنتقلللة لمحار لللة الص يلللا اإل
صليد شلواتئ العلري ،  لم هتلقلوا النلار  لل  سلفن  سيناص. وزاد المصريون ايضا النشات ال حري ازاص

 قليمية في سيناص.هسما  أزية دصلت ميا  مصر اإل
المسللمين، ويلر  الجنلراالت هن هلذ  حلر  حيلا   لإلصلوانوفي مصلر نفسل ا يسلتمر القملع العنيلف 

هو مللوت تحللم في للا جميللع الوسللائم. فللي مسللاص العيللد فشلللت محاولللة اأتيللام ي للدو هن للا كانللت مللن ق للم 
ية، لوزير الداصلية المصري، المسزوم  ن ج از االمن الداصلي في الدولة. اإلس محد  المنظمات ا

الت للرز مللن المسللزولية  للن الواقعللة، التللي هصللي  في للا إللل  المسلللمون وحركللات اصللر   اإلصللوانوسللار  
ة ملللن الملللار   انفجلللار سللليار  مفصصلللة ك يلللر ، صشلللية هن يحلللاوم النظلللاع المصلللري اسلللتصداع الواقعللل 23

لصتلللوات اصلللر  موج لللة  لي لللا. وملللا زام محلللللون فلللي وسلللائم اال للل ع المصلللرية يت ملللون المنظملللات 
هنه ين غلي فحلص مشلاركة حملاس فلي العمليلة. وت لدو هلذ  م لم إل  ية المحلية، لكن ع هشاروا اإلس م

 نظرية مري ة، لكن ا جيد  لكف جماح حماس في أز .
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المسللمين، وملن ع وزراص  اإلصلوانف الناشلتين ملن ويستعمم النظاع صتوات اصر ، فقلد ا تقلم ،ال
سللا قون. و  للزم المسللزوم  للن ج للاز السللجون المصللري ألنلله ات  للع  للالتصفيف  للن السللجناص المللوالين 
لليقت صتللوات وسللائم ا  ميللة اصللر  وفللي  للسلللتة السللا قة. وه ألقللت صللحف للحركللة، ومقا للم ذللل  ض 

لقللت فللي شللوار  القللاهر   لإلصللواناصللر  القتريللة، التللي تعت للر من "الجزيللر "مقللدمت ا شلل كة  المسلللمين. و  
حجلز فلي ظلروف م حسلنة إل  الفتات  لي ا صور  الرئيس السا  ، حسني م ار . ون قم م ار  نفسه 

 ألن هك ر الجنراالت الموجودين اليوع في الحكع كانوا من رجاله في الماضي.
ت القمللع. ويحللاوم النظللاع  رئاسللة المسلللمين  التللدريج ازاص صتللوا اإلصللوانوانصفلل   للدد مظللاهرات 

المسلمين والحركلات المواليلة  اإلصوانالشوار  ويحث  ذل  إل  الجنرام السيسي هن يعيد هي ة السلتة 
ي سلري. وتملنح وزار  الداصليلة فلي جمللة ملا تملنح، االج لز  االمنيلة فلي الشلوار  إرهلا ل ع  ل  نشات 

حينملا توجل  الظلروف "النلار  لل  متظلاهرين    إتلسلتة اال تقام، من دون رقا ة حقيقية وامكان 
 . وي سللجم السيسللي والجنللراالت ألنفسلل ع فللي رضللا نجاحللات اصللر : ففضلل ي ، هي  لل  تقييللد تقري للاي "ذللل 

 لن هن واشلنتن للع توقلف المسللا د ، حصللت مصلر  لل  مسللا د  اقتصلادية ضلصمة ملن السللعودية 
مليللار دوالر. وتمللت فللي الوقللت نفسلله  12ل  للا ن إللل  ومللن إمللارات الصللليج ومللن الكويللت. وقللد و  للدت 

سللفن  3مصللر فللي المللد  االصيللر  إللل  ، التللي نقلللت اإلصللوانصتللوات مصللالحة هوللل  مللع قتللر صللديقة 
 تحمم الغاز السائم.

هللا فللي  . ه نلل  المللل    للديضللاي هيوجللد السلليا  االردنللي "إسرائيم" لوفللي صلفيللة تحسللين الع قللات  لل
 لم نحلو مللن سلنة،  للل  سللو  رئليس الللوزراص  نيلامين نتنيللاهو. يللة قهمريكمقا للة صلحفية مللع صلحيفة 

مسللللير  السلللل ع مللللع   إفشللللام"إسللللرائيم" هللا  للللن ات للللاع  ومنللللذ ذللللل  الحللللين كللللف صللللقر العللللر    للللد
ي  لل  المصلالح المشلتركة، اسلتراتيجالفلستينيين. ويمكن هن ن صمن هنه يقف وراص هذا التغييلر تفلاهع 

وسلت الجديلد . إن كلم شليص فلي الشلر  األللألردنواليات المتحلد  جان  المسا د  التي تعتي ا الإل  
ويصع  ضمان هن يكون الحديث  لن  لدص صلداقة رائعلة، لكلن يمكلن هن نقلوم  يقلين إنله  ي دو مزقتاي 

 تلوح ت اشير منظومة قو  وهح ف جديد  في المنتقة نتا  الر يع العر ي.
 8/9/2013 ،هآرتس

 9/9/2013القدس العربي، لندن، 
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 السيسي على الحصان. 41
 سمدار  يري

سلللللد  اللللللذات ان ي منلللللا مسلللللتق له السياسلللللي، مصلللللير  الصلللللاص، والقلللللو  التلللللي ال ين غلللللي ل شلللللار األ
سيسللتصدم ا كللي ينجللو. فرجللم السللنة، مللع امكانيللة إ للار  الفضللوم االك للر، هللو الرجللم القللوي لمصللر. 

ور فلي يديله كلي  نلاص م لم رو لين هلود، اللذي هصلذ االملالسيسي  ل  ما ي دو هلو فلي هلذ  األلجنرام ا
 شرار. يعلن الحر   ل  األ

، ز ملاص التفكل . االشلرار جلداي إلل  المسللمين  اإلصوانن يزدي  ه قو  وتصميع رسع السيسي هدفه: 
  ف و ينظع االملور   لر اللد ا ات من الدرجة الوست اإلصوانالحركة، الق    ع في السجون. اما مع 

فللللي رهس المعسللللكر لمواصلللللة حللللر   "الجزيللللر "فللللي الميللللادين، ويغللللل  قنللللوات التلفزيللللون المحرضللللة، 
 العلمانيين المتدينين في مصر. 
يين. ف ع مستعدون الن يقسموا  ان الجنرام الذي ن ت ل ع من اإلس ممن الس م م حظة استياص 

،    يلاي  . فعنلدما ملنح اللرئيس المعلزوم مرسلي السيسلي تفويضلاي تحت االنف صد  ع  ل  نحلو  ظليع
مللن صيللار  السللليع   للل ، كللان مرسللي وا قللاي للمجلللس العسللكري األ ورئيسللاي  لألركللان وزيللرا للللدفا ، رئيسللاي 

 .  "واحد منا"لل
، هصذ  ل   اتقله تصلميع وجله مصلر التلي هو اماالسيسي، الذي يسمح لنفسه  الشقا  مع الرئيس 

  نقاهلللة ملللن  للل ث  لللورات فلللي اقللم ملللن سلللنتين. و نلللدما يقاتلللم الجنلللرام الكاريزملللاتي فلللي هللي فلللي فتلللر 
الشللوار ، ويحللاوم اللل ع  تصللفية وزيللر الداصليللة المصللري، فللليس للله رهس للترهللات  للن الديمقراتيللة. 

 كان الملتحون قد هدصلوا مصر في مشاكم، فان ع لد  السيسي فقدوا حظوت ع.  إذا
مصللر، جللاص مللن صلللف الكللواليس ومللن صلللف نظللارات شمسللية قاتمللة هكللذا، هللو رجللم السللنة فللي 

ال دوص. ق م اس و ين، وفيما كانت صور  معلقلة  إلح متمنحه هالة رئيس، رأع هنه اقسع اال يتنافس 
 ل  كم م ن ، وفي  رامج ال ث يتحد ون  ن المنقلذ اللوتني يقسلع السيسلي  لان لليس لله احل ع  لن 

دار  مصللر فللي الظللم. كمللا يقللام انلله رجللم المفاجللآت الك للر ، وفللي قصللر الرئاسللة. يقللام انلله يفضللم ا
صلعد، فانله سينتصلر. م يلين المصلريين معتلادون  إذاالعر ة السياسية. إل  اللحظة االصير  سيصعد 
  ل  اال جا   الجي . 

حللر  ضللد إللل  فللي سلليناص، التللي تمتللد  رهللا الجللدوم الزمنللي لرجللم السللنة يتفجللر. الحللر  ضللد اإل
هس أيللر  سلليت مللع االن يللار االقتصللادي. صللاأة دسللتور جديللد. انتصا للات لل رلمللان، حمللاس. وجللع ر 

والمشكلة االك ر تعقيدا: اال يغلوا لمصر مصادر النيم. ولن ننسل  الع قلات ملع العلالع الك يلر وصلل  
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الصور  الشيتان يعرف كيف التي ت ث االستقرار. اقنا  المست مرين  العود ، وجل  السلياح، وحمايلة 
تصللللفية إللللل   للللور ا مللللن فللللي قنللللا  السللللويس. االمسللللا   شللللد   للللالصيوت التللللي ترتسللللع فللللي التريلللل  الع

. ادار  االم راتوريلة االقتصللادية ال ائللة للجللي  المصلري: مقللاولو ال نلاص الللذين اإلصللوانالحسلا ات ملع 
نلود يقيمون احياص سكنية، مدارس، صدمات رفا ، نلواد، متلاجر، مصلا ز، حقلوم للزرا لة. واقلع ،ملن للج

 االلزاميين، مستق م وا د للض ات في الجي  النظامي. 
يللة. فللي واحللد يللد ي محلللم ألمريكا "التللايع"فللي ن ايللة االسلل و  وقعللت  للل  مقللالين نشللرا فللي مجلللة 

، ويوصلللي االدار   تقلللليص المسلللا د  للدوللللة المن لللار . وفلللي المقلللام "مصلللر للللع تعلللد م ملللة"ك يلللر  لللان 
مة، ويعلقون ا مام  السيسي في ان يسير   ا، االن  اللذات، ال اني يشرحون لماذا مصر هي جد م 

 نحو القياد  االقليمية. الحقيقة، م لما هو الحام دوما توجد في الوست.
ن يصللر  مصللر ه للل  السلل ع. م للع للجنللرام السيسللي م للع لنللا هن تكللون مصللر مسللتقر  كللي تحللافظ 

ن السيسي هلو ق لم كلم   ع هن نتذكر  ضد   ندنا، من الم من الحفر . مع كم التحفظات والتسري ات
 ما نجح، سنقدع له الحسا . إذاشيص وتني مصري. د و  يعمم. 

 9/9/2013 أحرونوت، يديعوت
 10/9/2013القدس العربي، لندن، 
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  ارئيمتسفي 

حتل    ل  اتفا  كام  ديفيد. ويت ين هن اللزمن يمضلي سلريعاي   اماي  35 عد اس و  سيكون قد مر 
حينمللللا ال نسللللتمتع فيلللله. ويصللللع  هن ن للللده ونحصللللي العق للللات واالزمللللات التللللي هللللددت  تفجيللللر هللللذ  

ائع والت ديللدات التللي صللدرت مللن وزيللر الصارجيللة االتفاقللات فللي مللد     للة  قللود ونصللف العقللد. فالشللت
فلي فتلرات  تلم ه يل ، موج لة لحسلني م لار ، وا لاد  سلفراص مصلر ملن ،نذا لي رمان ورفاقه  هفيجدور

االزمللات، وحر للا ل نللان االوللل  وال انيللة، واالنتفاضللتان االوللل  وال انيللة، والصللرا  مللع حمللاس وامتنللا  
ر  جنلللاز  اسلللح  را لللين(، والعمليلللات فلللي تا لللا واتللل   )ملللا  لللدا حضلللو "إسلللرائيم" م لللار   لللن زيلللار  

فللي القللاهر  فللي ايللاع ال للور ، وت ديللد نظللاع "إسللرائيم" الصللواريخ  للل  ايلل ت، واالسللتي ص  للل  سللفار  
كلم ذلل  جلزص ملن النوائل  التلي هصلا ت االتفاقلات التلي انحنلت "إسرائيم" لالمسلمين للع قة  ل اإلصوان

 ائمة.م م القص  والنت و ادت لتقف ق
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فلللي التحلللوالت التلللي ملللرت   لللا المنتقلللة فلللي فتلللر  وجودهلللا هصللل حت االتفاقلللات رملللزا و  ملللة  لللل  
ا ن من رواسل  العلداو  التلي كانلت  ين ملا. وفلي إل  صمود االتفاقات  ين الدولتين اللتين لع تتحررا 

اصوات تد و  هذ  االتفاقات  عداو ، وت سمع في ما فينة  عد اصر إل  الدولتين جم ور  ري  ينظر 
 إلغائ ا.إل  

هحللد ت هللذ  االتفاقللات واقعللا جديللدا، فللرأع هن للا لللع ت حللم السلل ع  للين الشللع ين،  للم  للين حكومللات 
، اال ان للا م للدت التريلل  التفاقللات اوسلللو التللي تمللر هللذا االسلل و   شللرون سللنة  للل  توقيع للا، "فقللت"

التفاقللات  للل    للد م للار  كنللزا وللسلل ع مللع االردن ومنحللت الم للادر  العر يللة شللر ية. وكانللت هللذ  ا
المسلللمين القصللير  ضللم ع تمسللك ع  اإلصللوانقوميللا ال يجللوز ألحللد هن يعتللر   ليلله. وفللي مللد  حكللع 

المحور الموالي للغر ، وا ن وقد هص ح الجي  يقود مصر، هص حت هلذ  االتفاقلات إل   االتفاقات 
تتيع هن يتصيلللم هن تسلللمح فلللي سللليناص. ملللن كلللان يسللل رهلللا قا لللد  لتعلللاون  سلللكري  لللل  محار لللة اإل

االر  "إللللل  قللللوات ك يللللر  ك يللللرا  و إدصللللاملمصللللر  اسللللتعمام مروحيللللات ه اتشللللي ود ا للللات "إسللللرائيم" 
، وهي تل  المساحة الواسعة المنزو ة الس ح التي تع االتفا   لي لا فلي كامل  ديفيلد. وملن "المقدسة

 لا، وهن تسلجن قتلا  ألز  حملاس  لل  هن لا هك لر  لدو لإلل  كان يستتيع هن يتوقع هن تنظر مصر 
 "إسرائيم". حصار قاٍس وك ن ا ت ادلت الدور مع 

لكللن ايجللازا سللنويا هو دوريللا ل تفاقللات، وال سلليما  عللد مللد  تويلللة   للذا القللدر، ي صتللئ هللدف ا وهللو 
هن هلذ  االتفاقلات ملا زاللت  منزللة إلل  إ عاد الشل  وت  يلت ال قلة المت ادللة. إن كلم ايجلاز ك لذا يشلير 

. كع سنة سنحتا   علد كلي ي  لت نفوذهلا وههميت لا. هو وهلو هصلح، كلع ملن الوقلت يحتلا  شيص مري 
ن لع تكن كاملة، هو صيار أير سيئ. إتاريون ليدركوا هن العي  في سرائيلاإل  اتفاقات الس ع وا 

(،  م هلم نحلن مسلتعدون للتحلرر ملن التصلور  األردنيينليس السزام هم يمكن ال قة  مصر )هو 
كم اتفا  س ع هو مقدمة للحر  فقت. ما ه ظع السعاد  التي حصلنا  لي ا من تحتلع  الذي ير  هن

 هذا التصور. "ه  تت"اتفاقات اوسلو التي 
ي لللدو هن اتفاقلللات كامللل  ديفيلللد )واالتفلللا  ملللع االردن ايضلللا( التلللي هلللي  القلللة كعظلللاع فلللي حنجلللر  

يين يجل  هن يكلون مشلتم   للل  التصلور،  لمتنلا درسلا سياسليا سللاصرا وهلو هن االتفلا  ملع الفلسللتين
هساسين أير موجودين في اتفاقات كام  ديفيد، وهما الكمام واأل دية. هي هنه اتفلا  ال تمكلن اقامتله 
وسي   ت  مجرد صياأته احتملام الحلر  فيله. إن التنلاق  المنتقلي فلي اتفلا  كامل  ديفيلد، وهلو هن 

  المصلللري  لللدصوم سللليناص ص فلللا حقيقلللة نقضللله تشللل د  لللل  قوتللله، فلللي وقلللت ي قويللله السلللماح للجلللي
ل تفاقات ال يجوز هن يوجد مر   انية. ألن الصتر في االتفاقات، كاتفا  كام  ديفيد، هلو هن لا ت زيلم 
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هيلن نمضلي   لذا اال تقلاد إل  وقولوا  "إسرائيم".الت ديدات وتحتع ا تقاد الدولة المتارد  الذي يغذي 
 ؟"س ع  ارد" ل   وقع الفلستينيون زياد   ل  مصر واالردن إذا

 11/9/2013 ،هآرتس
 12/9/2013القدس العربي، لندن، 

 

 "إسرائيلخنق حماس: الضغط المصري سيول د انفجاراا يمس  بـ". 43
 هارئيم  اموس 

 يع األصيلر  الضللغت  للل  "حمللاس" فللي ألز . وتتاللل  القللاهر  قيللاد  المنظمللة تزيلد مصللر فللي األسللا
وهن تكلللف  للللن مسللللا د   "إسللللرائيم"،الفلسلللتينية هن تمنللللع  للل ي  مللللن  مليلللات مللللن قتلللا  أللللز  ضلللد 

 ية في سيناص التي تصار  النظاع الجديد في مصر.اإلس مالمنظمات 
ملرزو ، االحلد الماضلي، هن الشلع  وقّدر نائ  رئليس المكتل  السياسلي للل "حملاس"، موسل  ه لو 

الفلستيني  ل  شفا انتفاضة  ال ة. وكت  مسزوم "حملاس" الك يلر فلي صلفحته  لل  الفليس  لو  هن 
راع هللا فشلللللت فللللي محاولت للللا تحقيلللل  االسللللتق م للشللللع  الفلسللللتيني، وهن مصتللللت وزيللللر الصارجيللللة 

وضللع. وقللام إن موجللة اال تقللاالت ي، جللون كيللري، واالمللوام الك يللر  التللي و للد   للا لللن تنقللذ الألمريكللا
  دص االنتفاضة.إل  في منات  الضفة تشير "إسرائيم" التي تنفذها 

يا ك يلرا فلي المنتقلة، فقلد اسلتراتيجهحدث االنق   العسلكري فلي القلاهر  فلي تملوز الماضلي تحلوال 
ات امللات  ا ن مللن المتضللررين الرئيسلليين منلله. وتوجلله القللاهر  فللي كللم يللوع تقري للاإللل  كانللت "حمللاس" 

"حماس"، وتكشف  ما تعرضه  لل  هنله ج لود لتنفيلذ  مليلات موج لة ضلدها. وقلد هتلل  إل  جديد  
للجم إتلل   نللار مللن  جنللود مصللريون، مللزصراي، النللار  للل  مواقللع "حمللاس"  للل  الحللدود فللي رفللح، وس 

 سفن س ح ال حرية المصرية  ل  صيادي هسما  من أز  اقتر وا من سواحم سيناص.
سلا ات  هر لعسليناص ا ن سلا ات معلدود  فقلت كلم يلوع تصلم إلل  فح ملن قتلا  ألز  ف تح مع ر ر 

فللي األك للر  للدال مللن  مللاني سللا ات فللي الماضللي، وقللّم  للدد المللارين منلله فللي االتجللاهين مللن نحللو 
فقللت. وفللي االسلل و  االصيللر ه أللل  المع للر كليللا  عللد  مليللة ضللد  350إللل  فللي المعللدم كللم يللوع  1300

صرية في مصر. ومنعت مصر ايضلا صلرو  وزراص "حملاس"  لن تريل  مع لر م ن  االستص ارات الم
 رفح.

وتضللرر جللزص ك يللر مللن هنفللا  ت ريلل  السلللع والوسللائم القتاليللة فللي رفللح  سلل   النشللات المصللري، 
وي للدمر المصللريون ا ن  يوتللا  للل   عللد  ضللع مئللات األمتللار فللي الجانلل  الغر للي للحللدود لمنللع حفللر 

 قة الم نية.هنفا  جديد  تحت أتاص المنت
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وتزداد الضائقة االقتصادية شد  في أز   ل  ه ر الضغت المصلري. وتلز ر هزملة المحروقلات فلي 
السلير  لل  األقلداع ملن إلل  حركة الحاف ت والسيارات الصاصة في القتا ، وهنا  سكان يضترون 

سللت ل  مللن مكللان. وقللد دّمللر المصللريون هك للر هنفللا  ت ريلل  المحروقللات، وارتفللع سللعر  للمإللل  مكللان 
ضللعف ذللل . والمحروقللات التللي مللا زالللت مللع كللم ذللل  ت  للر  مللن مصللر إللل  شلليكم للتللر الواحللد  3.8

 محتة توليد التاقة المركزية في القتا .إل  ت نقم في هك رها  حس  توجيه حكومة "حماس" 
تنقتع  الك ر اص اليوع في القتا  سا ات ك ير  في كم يوع  سل   صلعو ة اسلتعمام محتلة توليلد 
التاقللة. وه قلليع فللي محتللات الوقللود مراق للون مللن ق للم حكومللة "حمللاس"، ويفحللص هللزالص فللي الحاسللو  
هللم توجللد ديللون للسلللتات  للل  السللائقين ق للم هن ي سللمح ل للع  مللمص الوقللود، وتفللر  تحديللدات شللديد  
للكمية التي يح  لكم مواتن ملزها، وفي ا ن نفسه نش ت سو  سوداص للسلع التي للع تعلد تملر  لن 

كم ش ر، وهموام الضلرائ  التلي  الشواكمي  األنفا  من سيناص. وتصسر "حماس"  شرات م يين تر 
 ا تادت السلتة في أز  هن تج ي ا  ل  سلع ه ر ت من سيناص.

"حماس" قلقة من الشعور  لالمرار  المنتشلر  لين سلكان ألز   سل   الوضلع االقتصلادي اللذي يلزداد 
جللا  يحلللاوم تقليللد الحركللة العلمانيللة "تمللرد" التللي سللا دت فلللي سللوصا. و للده فللي االسللا يع االصيللر  احت

ن هللدف التنظلليع القريلل  هللو  االنقلل   االصيللر فللي القللاهر ، لكن للا تتصللم  للل "فللتح" فللي واقللع االمللر. وا 
تشللرين ال للاني.  11حشللد مسللير  ك يللر  فللي أللز  فللي الللذكر  السللنوية التاسللعة لمللوت ياسللر  رفللات فللي 

ل  و   ي متلع السنة مسير  شار  في ا مئات ا الف.ذل  حشدت "فتح" في أز  فا 
االسللل و  الماضلللي،  لللددا ملللن ال لللوادر التي لللة  سللل   االزملللة االقتصلللادية فلللي  "إسلللرائيم"،ه لنلللت 

القتلا  إلل  القتا . فقد تقرر في جملة ما تقرر التمكين ألوم مر  منلذ سلنوات ملن إدصلام ملواد  نلاص 
 للل  هن تزكللد هن هللذ  الصتللوات تللتع  تللل  مللن تحللرص "إسللرائيم" ليسللتعمل ا القتللا  الصللاص. إن 

رئيس السلتة، محمود   لاس، ال ألجلم "حملاس"، محاوللة هن تقلوي مكانلة السللتة فلي ألز . ومّكنلت 
تلل  إلل  القتلا ، لكلن الغلزيين ال يسلار ون إل  ايضا من نقم كمية هك ر من المحروقات "إسرائيم" 

 ية والمحروقات الم ر ة.سرائيلالمحروقات اإلشحنات مرسلة اصر   س   فر  األسعار الك ير  ين 
تشللعر "حمللاس" ا ن  عزلللة اقليميللة هصللذت تقللو . وقللد تضعضللعت الصلللة  مصللر تمامللا، وكانللت 

قلد نشل ت ق لم ذلل   سل   تنديلد "حملاس"  المذ حلة التلي يقلوع   لا نظلاع االسلد  لل   إيلراناالزمة مع 
ي سلورية. وللع يعلد اللد ع اللذي كانلت تقدمله المتمردين السلنيين، وك يلر ملن ع اسل ميون متترفلون، فل

ألز  كملا كلان  سل   الز ز لات فلي المنتقلة وج لود هلاتين اللدولتين للحفلاظ ملع كلم إل  قتر وتركيا 
 ذل   ل  قنا  اتصام  نظاع الحكع الجديد في القاهر .
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ت للاجع وسللائم اال لل ع المصللرية "حمللاس" فللي كللم يللوع، وت للدو قيللاد  "حمللاس" فللي أللز   للل  نحللو 
يس من سمات ا هن ا ترد مت صر  و عدع ف ع للتتورات. ما زام الوضع في القتا  تحلت السليتر  لكلن ل

 "حماس" تواجه صعو ات هصذت تقو  وال سيما  س   الضغت المصري.
ي فلي سليناص. اإلسل مت ك ر مصر من الشكو  من المسا د  التي تقدم ا المنظمات الغزية للتملرد 

ة فلي  للد  حلاالت  للن وسلائم قتاليللة فلي سلليناص كانلت  لي للا كتا للات وكشلفت سلللتات األملن المصللري
ي" فللي أللز . وحسلل  معتيللات اإلسلل مشلل دت فللي ظللاهر االمللر هن للا مللن صللنع "حمللاس" و"الج للاد 

النشلتاص اللذين قتللت ع قلوات األملن فلي  130فلي المائلة ملن اللل  30رسمية نشرها المصريون كان نحلو 
 سيناص، أزيين.

يلة هن تشلم النقلم ال حلري فلي تريل  رها و صاص ملن محلاوالت المنظملات اإلالقاهر  قلقة  ل  نح
قنا  السويس. وكانت محاولة ق م  ضعة اسا يع إلت   صواريخ مضاد  لللد ا ات  لل  سلفينة ملرت 
في القنا . وست ده المحاكع المصرية ال حث في الش ر القادع في سلسلة استئنافات تتل  ملن السللتة 

 مصر.إل  حصار  ل  أز  ومنع صرو  الفلستينيين  ن تري  رفح هن تزيد في شد  ال
المصلالحة ملن جديلد ملع قيلاد  إلل  إن إحد  االمكانيات المتاحة للل "حملاس" هلي هن تعللن العلود  

السلتة في الضفة. لكن المشكلة هن ه لو ملازن ورجالله ليسلوا ال يصرجلون  لن هتلوارهع فقلت لمسلا د  
المسلللمين" فللي مصللر  اإلصللوانفللي إصفللاص رضللاهع  للن اسللقات حكللع ""حمللاس"  للم ال ي ج للدون هنفسلل ع 

وازمللللة "حمللللاس" الحاليللللة فللللي األسللللاس. ويريللللد رئلللليس حكومللللة "حمللللاس"، اسللللما يم هنيللللة، هن يللللدفع 
 المصالحة قدما، لكن ،صرين من قياد  المنظمة يعتقلدون هن الحلديث يلدور  لن انتحلار سياسلي، وهن 

 صميع رأع الضغوت."حماس" تستتيع االستمرار في إظ ار الت
وهنللا  امكانيللة هحللر  وهللي الت ليلل   للل  مصللر، فقللد انتلقللت  للد  مسلليرات شللع ية احتجاجللا نحللو 

اللنمت ال ا لت الماضلي وهلو التصلعيد ملع إلل  الحدود المصرية. وستكون االمكانية ال ال ة هي العود  
قيلاد  "حملاس" فلي ألز  قلّدروا فلي "الشلا ا " فلي سلنين صللت هنله فلي كلم ملر  سلتواجه في لا  "إسرائيم".

مفتر  التر  الذي يج   لي ا فيه هن تصتلار  لين اسلتمرار حكم لا و لين الحفلاظ  لل  فكلر  المقاوملة 
ستصتار  قاص النظاع. لكن القياد  الغزية ا ن محشلور  فلي الزاويلة  لل  نحلو للع تعرفله  "إسرائيم"،ضد 

ل ملا ذرا   –" القتا   ين مقصين في الماضي. وي صور رسع كاريكاتوري ن شر في صحيفة لل "حماس
ية وذرا  مصرية. ومن الصع  جدا هن ن قدر كيف سترد "حماس" فلي األملد ال عيلد، لكلن يوجلد إسرائيل

 ايضا،  صراحة."إسرائيم" صتر هن يوجه الغض   ل  الحصار ضد 
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ي كلان إن حدود القتا  هادئة  ل  نحو مميز في االش ر االصيلر  اسلتمرارا ل سلتقرار النسل ي اللذ
يسودها منلذ انت لت  مليلة " ملود السلحا " فلي ألز  فلي تشلرين ال لاني ملن العلاع الماضلي. وي قلدرون 

ية االصر  في القتلا  ملا زاللت تسلتعد الحتملام رها ي هن "حماس" والمنظمات اإلسرائيلفي الجي  اإل
ات المنظمللللإللللل  ويوجلللل  انصفللللا  مقللللدار ت ريلللل  السلللل ح  "إسللللرائيم".مواج للللة  سللللكرية اصللللر  مللللع 

ية. يرانالفلستينية هن تعتمد هك ر  ل  انتا  محلي لصواريخ ذات مد  متوست  دم صواريخ فجر اإل
داصللم االر  إللل  وفللي الوقللت نفسلله ت للدفن شللحنات ناسللفة  للالقر  مللن الحللدود ويسللتمر حفللر األنفللا  

ملن ية  غر  استغ ل ا في  مليلات تسللم واصتتلاف فلي هوقلات التصلعيد. "يجل  هن نحلذر سرائيلاإل
هن ي ضللللنا ال للدوص الحللالي"، قللام لصللحيفة "هللآرتس" ضللا ت ك يللر فللي قيللاد  المنتقللة الجنو يللة. "مللن 
الواضح هن ع ي عدون في الجان  ا صر ل جمات حينما يحين الوقت، وهن العمليلات قلد تقلع فجل   دون 

 ي إنذار سا  ".سرائيلهن يكون للجي  اإل
 23/9/2013هآرتس، 
 24/9/2013األيام، رام هللا، 

 

 ي: جافاإلسالمالتوقع للشتاء . 44
 تسفي  ارئيم

المسلللمين، ومللن المتوقللع هن يواصلللوا احتجاجللات ع ضللد النظللاع  اإلصللوانيحتشللد فللي القللاهر  مزيللدو 
 لللة االصيلللر ، هلللذ  الجمعلللة هيضلللا العسلللكري فلللي مصلللر. وم لملللا فلللي كلللم يلللوع جمعلللة فلللي االشللل ر ال  

سيعتقم متظاهرون. وفي نفلس الوقلت، فلان الحلم السياسلي  لين الجلي  واالحلزا  اللي راليلة ملن ج لة 
المسلمين ال ي لدو فلي االفل . فصلياأة الدسلتور فلي لجنلة الصمسلين التلي  ينلت لتن لي  اإلصوانو ين 

إللل  روفللا  عللد. وهللذا االسلل و  وصلللت م ام للا  سللر ة، وان كانللت تللتع اال ان مو للد انت ائ للا للليس مع
القللاهر ، للمللر  ال ال للة فللي الفتللر  االصيللر  وزيللر  صارجيللة االتحللاد االورو للي كللا رين اشللتون كللي تمللارس 

 ن الرئيس المعزوم محمد مرسي او  ل  االقم احداث مصالحة ملا، ولكلن  لإلفرا سحرها المحدود 
 المصالحة ليست  الض ت امنية الجي  المصري.

ألللر  القلللاهر ، فلللي تلللونس العاصلللمة، نشلللرت هلللذا االسللل و  صلللور  ملونلللة رائعلللة.  كيللللومتر 2,300
ظ لللرت في لللا قافللللة جملللام تسلللير  للل تص فلللي الرملللام الذه يلللة للصلللحراص الجنو يلللة، وهلللي تحملللم الملللزن 

ل  والميا ، و  جوللة صاصلة هجرت لا وزار  إلل  جان  ا أر  في الرمم سفراص  لد  دوم اورو يلة انضلموا ا 
، كتلل  فللي صللحيفة "هللذ  م للادر  م اركللة"تونسللية كللي تشللجع السللياحة المتللدهور  فللي الدولللة. السللياحة ال

كانت الدولة تست مر هذا القدر الك ير من المام، حين يفلرغ صلندوق ا،  إذاولكن "التونسية،  "الص اح"
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للحظلة فلماذا لع يكن  وسع ا ان تصتار مو دا هك ر راحة من ناحية التقس الحار؟ لملاذا تلذكروا فلي ا
االصيلللر  فقلللت د لللو  سلللفراص فرنسلللا، ايتاليلللا والواليلللات المتحلللد  اللللدوم التلللي نريلللد ان يللل تي من لللا معظلللع 
. "السللياح. ول للذا ف للع ال يمكللن ع ان ينضللموا؟ قللد تكللون هللذ  اقللوام هامشللية ولكن للا تللدم  للل  االصفللا 

جمللة ك لذ  ملا كلان  ل  نشر انتقادات لا. فق لم  ل ث سلنوات فقلت كانلت  "الص اح"ممكن  داية ت نئة 
يمكن ا هن تنشر  ل  االت  . حرية التع ير هذ ، التي اجتازت  ور  فلي السلنتين اللتلين انقضلتا منلذ 
اقيمت في الدولة الحكومة االول   عد اسقات الرئيس زين العا دين  ن  لي، تجعلم الملواتنين شلركاص 

اتية الجديد  ان تتصد  ل ا من دون م اشرين في سر المشاكم السياسية العسير  التي تحاوم الديمقر 
 هن تدمر الدولة. 
 لل يتصدرها حز  الن ضة، حز  ديني معتدم نس يا فاز في االنتصا لات  "قياد     ية"تدير الدولة 

المسللمين. وفلي ائلت ف معله انضلع  اإلصلوانفي المئة من االصوات، وقري  في ايديولوجيته ملن  37
يللان اللللذان اتفقللا معللا  للل  تعيللين المنصللف المرزوقللي، الت يلل  حللز  المللزتمر وحللز  التكتللم العلمان
السياسللية لل رلمللان وللحكومللة، فللي ا قللا  فللوز  للدولللة. "والتركي للةوالناشللت فللي حقللو  المللواتن رئيسللا 

الشلتاص "المسللمين فلي مصلر هلي التلي قلررت   لار   لإلصلوانالن ضة ق م شل رين ملن الفلوز السلاح  
. ففجل    لدا هن نشلو  ال لورات ورفيلف اجنحلة الديمقراتيلة "ر يلع العر ليال"التي جلاصت  علد  "ياإلس م

اللي راليللة تحتمللت فللي ضللوص انتصللار الحركللات الدينيللة. ،هللة صي للة همللم  ميقللة انتلقللت للليس فقللت فللي 
 تونس والقاهر ،  م وايضا في واشنتن و اريس.

وحلل س قيللاد   ولكللن رد الفعللم المضللاد لللع يتل للث فللي الصللدور. ففللي مصللر اتللاح الجللي   مرسللي
المسلللمين. وهمللرت المحكمللة  االسللتي ص  للل  املل   الحركللة ونقللم حسللا ات ا ال نكيللة واموال للا  اإلصللوان
المسلللمون فللي مصللر ليكونللوا حركللة متللارد ، تقري للا م لمللا فللي  اإلصللوانادار  لجنللة وزاريللة. و للاد إللل  

 الفتر  التي س قت ال ور . 
 اصفة سياسلية  لل  صلفيلة  هش ري ا ايضا ت ور منذ اما تونس  المقا م فتسير في مسار ،صر. ف

الغلاص مسلاوا  الحقلو  إلل   هشل رسلو  القياد  ال   ية وال سيما حز  الن ضة الذي سع  ق م  ضلعة 
اسلللقات الحكوملللة نظملللت  لللد  إلللل  التلللي يمنح لللا الدسلللتور للنسلللاص. والمعارضلللة اللي راليلللة التلللي تتتللللع 

ضللع االقتصللادي الصللع   للدهت منظمللة العمللام الك للر  فللي مظللاهرات ك للر  فللي الشللوار ، و سلل   الو 
الدوللللة فلللي سلسللللة ملللن االضلللرا ات التلللي هلللزت االقتصلللاد. و لللالتوازي ملللع ذلللل ، تصلللتدع الحكوملللة 
التونسية  معارضة  نيفة من الترف االصر ايضا، حين تحاوم حركات سلفية متترفة ان تملي نملت 

 صداع الس ح. حيا  متصل  من ص م الت ديد، ا مام العنف واست
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اسلللتمرت االزملللة السياسلللية التلللي تفاقملللت ايضلللا فلللي ا قلللا  اأتيلللام ناشلللتين  هشللل رونحلللو تسلللعة 
مركلللزيين: فلللي شللل ات/ف راير قتلللم ناشلللت اليسلللار شلللكري  لعيلللد وفلللي تموز/يوليلللو ال لللوري القلللديع محملللد 

 لان ناشلتي ،  لم قلرر  عضل ا  اإلهملامال راهمي. وفلي الحلالتين ات ملت الحركلات اللي راليلة الحكوملة 
الن ضللة يقفللون صلللف  مليتللي االأتيللام. و للز ع هللزالص ال توجللد هيللة  للراهين ولكللن هللذا االد للاص أللذ  

اللذي يضلع  "ائلت ف االنقلاذ اللوتني"حركات االحتجا . و ع  هذ  الحركات تجمعلت ضلمن نتلا  
عللاتلين حركللة ال"التللي انضللمت الي للا  "تمللرد تللونس"حركللة  إتللاراحزا للا  لمانيللة معروفللة و عضلل ا فللي 

المظلاهرات إلل  المصلرية التلي  لادرت  "تملرد"ومعا صلقوا محاكلا  لحركلة  "صنقتونا"وحركة  " ن العمم
اسقات الرئيس مرسي. ي دو االن انه م لما شجعت إل  في مصر في ن اية ش ر حزيران/يونيو وهدت 

 اإلصلللوان ال للور  فلللي تللونس واسلللقات نظللاع  لللن  لللي ال لللور  فللي مصلللر، هكللذا ايضلللا فللان اسلللقات نظللاع
المعارضة في تونس، وفي نفس الوقت يوضح  هحزا المسلمين في مصر ي ث ريحا قوية في اشر ة 

 لحركة الن ضة قيود قوت ا. 
الشلار .  ألصلواتولكن مقا م مصر، فان حركة الن ضة الدينية تقره الصريتلة السياسلية وتنصلت "

فللي ن ايللة الشلل ر  ه لنللواان ز ماصهللا فالتنللازم  للن الحكللع للليس سلل    النسلل ة للحركللة الدينيللة، ومللع 
الحكوملة واقاملة حكوملة تكنلوقرات  علد نحلو  ضلعة ايلاع هوضلحوا  لان  إلقاللةمستعدون    ن عالماضي 

هذا االسلتعداد منلوت  اسلتكمام الحلوار اللوتني وتحديلد مو لد جديلد ل نتصا لات. ول لدص الحلوار اقتلرح 
ويم لم معظلع العملام صريتلة تريل   موج  لا  1946اتحاد العمام الجسع القديع الذي تشكم منلذ العلاع 

ويتقللرر مو للد ل نتصا للات.  "تتشللكم حكومللة  ديلللة، يعللين رئلليس وزراص جديللد، يصللاغ قللانون انتصللا ي
ولكللن هللذا الحللوار  للل   للل  مللد  نحللو شلل ر حللين جمللد رئلليس ال رلمللان  مللله وهللذا االسلل و  فقللت 

 ماع. األإل  است نفه كي يدفع الحوار 
وهري  ين مصر وتونس يكمن في هذ  اللحظة في قلدر  الحركلات السياسلية ملن كلم ن الفار  الجإ

جملا  ملن دون تلدصم  سلكري او صلارجي. وقلام إإلل  االلوان  ل  هن تدير  ين ا حوارا ما وتتوصلم 
مللع ان مصللر دولللة مزسسللات وال قافيللة السياسللية في للا تعتمللد  للل  "رجللم حللز  التكتللم انلله  "هللآرتس"لللل

 هك للرتللونس، اال انلله فللي تللونس توجللد لنللا تقاليللد  لمانيللة وقللانون  لمللاني متجللذر  تقاليللد كانللت تللنقص
فلي  23 ك ير مما في مصر. فمسلاوا  كامللة فلي الحقلو  للنسلاص )فلي ال رلملان التونسلي تحتلم النسلاص 

ا(، تعلللدد الزوجلللات محظلللور حسللل  القلللانون، نحلللن نلللتكلع ألمريكلللمملللا فلللي  هك لللرالمئلللة ملللن المقا لللد، 
مما نلتكلع العر يلة، ونحلن، رألع هن حز لي هلو جلزص ملن االئلت ف، للن نسلمح للحركلات  هك رالفرنسية 
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الدينية  ان تغير ت يعة الدولة. ولكننلا سلنفعم هلذا  تلر  سللمية  لالحوار. لليس فلي مظلاهرات شلوار  
 ."ك ر ، و الت ع  دون الجي 

االصيلر ،  لألشل رياسية ، ولكن االنعتافة الس"الدولة الجديد "تسير تونس  صت   تيئة نحو اقامة 
حوار وتني كمسار لحم الص فات االيديولوجية، كم هلذا إل  ضعف حركة الن ضة الدينية، والتوجه 

اللذي اصلذت تنفضلله  ن لا، وان كلان  عنلف، مصللر  "ياإلسل مالشلتاص "كفيلم  لان يجعلم تلونس تللود  
 هيضا.

 6/10/2013هآرتس 
 7/10/2013القدس العربي، لندن، 

 

 وبر" للسيسيكتأ"حرب . 45
 د. رزو ين  اركو

فللي مصللر فللي هللذ  السللنة ايضللا  صللور   1973تللع االحتفللام   حللداث حللر  تشللرين االوم اكتللو ر 
 م ي ة جدا  عرو  متنو لة وهشلعة ليلزر المعلة، وتلع االسلتعرا  اال  ملي فلي جلو االفلرات الم لالي

والتلي تقلوم إن لع "إسلرائيم" كان يوجد صد  في نظرية المزامر  التي ت سلمع فلي  إذاوالنصر ال تولي. 
 "هزيملة"فكروا  ندنا في فكر  ا اد   ناص الكرامة العر ية التي ه صلي ت فلي حلر  االيلاع السلتة  واسلتة 

"إسللرائيم" صللر واتفللا  السلل ع  للين مإللل  ية محسللو ة، فانلله  حسلل  االجللراصات التللي هفضللت إسللرائيل
 حقا. "الكرامة العر ية الضائعة"و حس  االحتفاالت السنوية   ذا النصر، ه  يد  ناص 

الماضللي تشللتمم  للل  إللل   واسللتة هفلل ع حنللين  "الكرامللة المصللرية"تللتع صلليانة  1973منللذ اكتللو ر 
وقصلص صور من القتام  ل  مواقع القنا  وتحلي ت المعة لجنراالت مصريين شاركوا فلي المعلار  

. "يسلرائيلالعلدو اإل"نجاح مشحونة  الصيام  ن افعام االستص ارات المصرية التي نجحت في تضليم 
وت يلللر المصلللتلحات المعاديلللة  لللل  هلسلللنة فريللل  ملللن المتحلللد ين الصلللوف ملللن هن شللليئا للللع يتغيلللر وهن 

د ين، ولو التي وقعت مع ا مصر اتفا  الس ع  قيت  منزلة  دو. فلع ي حث هحد من المتح"إسرائيم" 
ألجلللم ال روتوكلللوم التلللاريصي، فلللي حقيقلللة هنللله  علللد انت لللاص ال جلللوع الم األللت اللللذي نفلللذ  جيشلللا مصلللر 

 قللوات متفوقللة وفللي الوقللت نفسلله، وجللدت هاتللان الللدولتان هنفسلل ما فللي معركللة "إسللرائيم"  للل   سللوريةو 
 كع  ن القاهر . 101انسحا ية  ند مشارف دمش  و ل  م عد  

 الصللقاي  واسللت غلت انجللازات حللر  اكتللو ر منللذ ذللل  الحللين لتصلل ح أللراصاي  "يللةالكرامللة العر "ه نقللذت 
، وذلل  للتغتيلة  لل  الفقلر و لل  التصللف المتزايلد و لل  سوريةودواص تسكين للجمو  في مصر وفي 

فشلللم نظلللامي الحكلللع فلللي محاولت ملللا تقلللديع شلللع ي ما نحلللو النملللو. وفلللي هلللذا العلللاع و لللل  ه لللر النتلللائج 
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التريلل .   إضللا ةتحمللم االحتفللاالت  نصللر حللر  اكتللو ر شللعورا  "الر يللع العر للي" المرحليللة ال ائسللة لللل
حللافظ االسللد، و للين  "المنتصللر فللي اكتللو ر" ا للنتجللري مذ حللة مت ادلللة  للين نظللاع االسللد  سللوريةففللي 

وجيش ا المنلتق .  سوريةالمسلمين والقا د ، يدفع  من ا مواتنو  اإلصوانحركات اس مية قاتلة تت ع 
ايضللا  انتصللار الحللر   شللعور مصللتلت وجللو كئيلل ، فللي  2013نظللاع المصللري فللي اكتللو ر ويحتفللم ال

ا ن هن المعركلة للع إلل  المسللمين. ويللوح  اإلصلوانذرو  المعركة الناشل ة  لين الحكوملة المزقتلة و لين 
المسللمين  اإلصلوانت حسع  عد وهن حكومة  دلي منصور ووزير الدفا  السيسي تنجح في إ تلام فعلم 

نيلة تتلوير مشلرو  ذري إلل  صتل  أوأائيلة مزيلد  للفلسلتينيين وتصلريحات واشلارات صفيلة   إسما 
 مصري ألهداف التاقة.

ز ع وزير الدفا  السيسي في صت ته  مناس ة اكتو ر هن مصلر ه نقلذت فلي ،صلر لحظلة ملن ق ضلة 
مللي كللاد يجللر المسلللمين الصانقللة، وهللع الللذين هرادوا انشللاص نظللاع اسلل مي اسللت دادي فئللوي ظ  اإلصللوان
. ي لدو نصلر اكتلو ر "هرع راسلخ"حر  ههلية. وشّ ه السيسي الجي  والشع  الذي يزيد   ل إل  مصر 

لللرا. فالسللللتة المصلللرية التلللي تعملللم فلللي مواج لللة اإل  رهلللا فلللي مصلللر للنلللاظر فلللي هلللذا العلللاع نصلللرا م 
ين  لل  هيلدي ي في سيناص تتعر  ا ن النتقاد  المي  س   حاالت القتم وا تقام المتظاهر اإلس م

صريتلللة "قلللوات االملللن. و لللرأع ا للل ن الحكوملللة المزقتلللة تعلللديم الدسلللتور واالنتصا لللات القري لللة  حسللل  
 "االنقل   العسلكري"المسلمون يح ون الجمو   ل  مظاهرات جما يلة  لل   اإلصوانما زام  "التري 

  تر  سلمية، وهع في واقع االمر يتلقون النار  ل  قوات االمن.
مصللر يللزداد سللوصا. وفللي وقللت حظللر فيلله المفتللي المصللري احتجاجللات فللي ا نللاص إن الوضللع فللي 

فللي االسلل و  االصيللر سلسلللة  مليللات هوقعللت قتللل  ك يللرين واشللتملت  "اإلصللوان"موسللع الحللج، اسللتعمم 
تلل   للل  سلليار  مفصصللة فللي مديريللة االسللتص ارات فللي التللور فللي جنللو  سلليناص،  نللار  للل  سلليار   وا 

صللا ة قذيفللة صللاروصية لمحتللة ارسللام فضللائية فللي المعللادي  للالقر  مللن  سللكرية فللي االسللما يلية وا
 القاهر .

المسللمين وت ليج الشلار   اإلصلوانالسلني. إن قتلر )كتركيلا( تزيلد  اإلسل عصد  ،صر في  انصد 
. وفلي رد  لل  ذلل  سلجنت مصلر ملذيعي ا وصلادرت "الجزيلر "المصري  ل  النظاع  واسلتة محتلة 

 سا د  حولت ا قتر.معدات وه ادت  غض  هموام م
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وفللي مقا للم ذللل  يستضلليف مللل  السللعودية الوها يللة صاصللة رئلليس الللوزراص المصللري ويع للر  للن 
اسلللتعداد جلللازع لمسلللا د  الحكوملللة المزقتلللة. ويت لللين هنللله يوجلللد فلللي الشلللر  االوسلللت ك يلللرون يتمنلللون 

 للسيسي ولجيشه انتصارا ،صر وكرامة في اكتو ر هذا ايضا.
 9/10/2013 ،اليومإسرائيل 

 10/10/2013رأي اليوم، لندن، 

 

 " ساعدت السيسي.. واليوم تقف بالوسط بينه وبين الوليات المتحدةإسرائيل". 46
 سمدار  يري

هن ن صملللن، م ل لللا قلللا   ل نفجلللار: قا دتللله الواليلللات المتحلللد   يرسلللمون فلللي القلللاهر ، كملللا اسلللتتعنا
ومصللر  للن يمينلله ونحللن  للن يسللار . ويتل للون الغللاص تعليلل  تغييللر اتفللا  السلل ع، وتتللوير   للل  كللم 
حللام. و ع للار   سلليتة نقللوم إنلله حينمللا تقتتللع االدار  فللي واشللنتن مللن المسللا د  العسللكرية التللي هللي 

 نفس ا متحرر . نتيجة التفا  الس ع، تر  مصر
وينشلل  وضلللع  جيلل ، فجنلللود الفريللل  السيسللي حلللاكع مصلللر يقومللون ملللن ج لللة  حللر  فلللي سللليناص 

وي ضلعفون حملاس،  إرهلا لت ريل  السل ح، ويقضلون  لل  ص يلا   تنسي  كامم معنا، ويغلقون هنفاقاي 
 مللاهو اوهكللذا يحصللم ه للو مللازن  للل  د للع ليكللون مرنللا فللي التفللاو . ومللن ج للة  انيللة تعاقلل  ادار  

 إيلران سل   التحلوم نحلو  هو املامصر في هذا الوقت  الذات. وقد التلزع السلعوديون الغاضل ون  لل  
 ."الفري " تعوي  

الذي ي صدر االمور ويوردهلا فلي واشلنتن، همسل   لالفري  السيسلي  ف و اماإنه وضع  جي  حقا، 
ريلل  وزيللر الصارجيللة ، ذا  الللذي يح نللا  للن تهو امللافللي منتصللف الحللر  ونللز  منلله سلل حه. وال ي للع 

اتفا  مع الفلستينيين، هن ت صا  حماس  ضر ات قاتللة، فالشليص األساسلي إل  كيري  ل  التوصم 
يلللون، انتصا لللا ألمريكاللللذي  لللزم محملللد مرسلللي اللللذي انت صللل ، كملللا يلللر  ا "الفريللل "هلللو االنتقلللاع ملللن 

 ديمقراتيا. 
دولللة شللريعة متترفللة؟ ومللن   إلللالمسلللمون قللد حللاولوا تحويللم مصللر  اإلصللوانفمللاذا ي للع هن يكللون 

 ية؟إرها وتشجيع  مليات  إيرانينت ه لصتت مرسي لتحسين وضع حماس واالتصام  آيات هللا في 
صحيح مما نر  هن الفري  السيسي ليس صّدي  هذا الجيم، فالذي ي حث فلي ماضليه يجلد صلفيلة 

 لور   سلكرية  نيفلة فلي إل     ن ي  وا له القو  التي هفضت ،صر االمر "اإلصوان"دينية  ميقة هقنعت 
، وهع  لمانيون ولي راليون وحالمون، وازاصهع المتترفون المتدينون أير "األصيار"دولة منقسمة. يوجد 
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انتصللر السيسللي فللي الحللر  وهصلل ح الللرئيس القللادع هال يكللون  إذاالسللاذجين. ومللن الممكللن  يقللين هنلله 
 الجميع  ندنا سعداص. 

اص نظاع جديد في مصر، قانون التوارئ، وتلردد وسلائم اال ل ع انشإل  ه اد السيسي في التري  
 هو امللا، تجللد مكاتلل  مغلقللة وهوامللر ا تقللام. ويتللا ع "الجزيللر "تفعللم ذللل  كللل "المجنللد  مللا يقوللله، والتللي ال

التقارير من القاهر  وال يح  ا. وتتحلدث واشلنتن فلي هلذا الوضلع الغريل  لمصلر  صلوتين: ف لي ملن 
 . "ال تنوي التصلي  ن مصر"اصر  ت  لغ السيسي هن ا ج ة تركل ع، ومن ج ة 

فلي الحكلع؟ هوكلان  "اإلصلوان": هم كنت سلتناع قريلر العلين فلي الليلم للو  قلي هو اماونس م الرئيس 
 فو  العجلة؟ إيرانالوضع سيكون هلذ و،من لو قوي الحلف  ين مرسي والقياد  في أز  وقفزت 

ويقتنلع   ننلا لسلنا نحلن اللذين ضلغتنا ملن  "الفريل " قامت االج ز   نلدنا  كلم ملا يجل  كلي يسلمع
وراص الستار في واشنتن. و ل   كس ذل  هصلررنا  لل  هال يمسلوا المسلا د  العسلكرية وهال يشوشلوا 

إلل   ل  السيسي. وتوجد دوم، كما يقوم اللواص  اموس جلعاد، صاح  الص ر  التويللة، ال تسلتتيع 
مكللن هن ن صمللن فقللت مللا الللذي يللرا  المللل  االردنللي فللي كوا يسلله، ا ن هن ت  لليح الديمقراتيللة لنفسلل ا. ي

لكنلله ال يمكللن اال تمللاد  "الر يللع العر للي"وكللذل  ملللو  المغللر  وال حللرين والسللعودية، فقللد صلصللوا مللن 
ي للليس مللن الضللروري هن ي ئللع منتقتنللا ألمريكلل للل  االدار  فللي واشللنتن، فالللذي يسللتحقه المللواتن ا

 المعقد .
 13/10/2013 أحرونوت، يديعوت

 14/10/2013القدس العربي، لندن، 
 

 يجب على الوليات المتحدة أن تدعم السيسي في مصر علناا . 47
 د. رزو ين  اركو

التللي تللد ع حكومللة  "ج  للة االنقللاذ"م للم  شللجا ة هميللر  العللادلي شللا ة م قفللة مصللرية ذكيللة لتيفللة، ت
انتصا لللات إلللل  الفريللل  السيسلللي المزقتلللة فلللي مصلللر، والتلللي تسلللتعد لصتلللوات تعلللديم للدسلللتور تفضلللي 

 اإلسلللل عديمقراتيللللة جديللللد . ومللللن المللللده  هن نشللللاهد صللللور  محار للللة هللللذ  المللللره  الذكيللللة لظ ميللللي 
 "ج  لة االنقلاذ"ي تع ر  ن م يين مزيدي المعادية، وه "الجزير " شجا ة وحكمة  ل  شاشات ش كة 

المسلللمين االسللت دادي الللديني كار للة  للل  مصللر. إن السلليد  العللادلي تجلللد  اإلصللوانالللذين يللرون حكللع 
وتضر  م كرر  ذل   رأع االهانات الشوفينية الموج ة إلي ا من ق م مذيعي الش كة وملن ق لم ه لدائ ا 

 يين  ل  الشاشة.اإلس م
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لللع م للار  ه  لإلصللوانصلل ح م جللرو اللقللاصات فللي المحتللة القتريللة ي للديرون حملللة د للع متللل  منللذ ص 
سلسللللة مقلللا  ت واسلللتت  ات ميدانيلللة تتميلللز  االنحيلللاز  لللل  حكوملللة مصلللر  إتلللارالمسللللمين، فلللي 

المزقتلة. وفللي المواج للات مللع السلليد  العللادلي يلل تون دائمللا   صللحا  لحلل  ظ ميللين يسللتعملون  لي للا 
ي الذي ين لع ملن كون لا املره ،  صلور  سلافر . فللو هن لع واج لوا رجل  حتل  للو العنف الك مي المستعل

 كان صصما لما استعملوا هذ  اللغة.
الحكللع. ،نللذا  سللتعود إللل  المسلللمون  اإلصللوانال يوجللد ك للذ  ال للرامج لي   للت مللاذا يحللدث لللو  للاد 

للنسللللاص هن يسللللقن  المتلللل خ وتللللذه  سلللليرا  للللل  األقللللداع للشللللراص )ألنلللله ال يجللللوزإللللل  السلللليد  العللللادلي 
إللل  شللراص حاجات للا ملتفللة مللن هصمللص قللدم ا إللل  المتتللرف(. وستضللتر  اإلسلل عالسلليارات  حسلل  

. والمفارقللة هللي هن هميللر "لمزيللد األمللن فقللت"ه للل  هامت للا  حجللا  ونقللا  مصللحو ة   صي للا الصللغير 
العجمللي  ال اح للة  للن الديمقراتيللة، حكللع  للل  الشللا ر القتللري محمللد "الجزيللر "قتللر، ماللل  محتللة 

اسللقاته   شللعار  فللي إللل   السللجن المز للد الللذي اسللت  دم  لله  شللرون سللنة سللجن  ت مللة إهانتلله والللد و  
 حين يتل  هن ي فر   ن مراسلي المحتة الذين يحرضون  ل  السيسي.

المسلللمون اجللراص مظللاهرات ضللصمة  للل  الحكومللة المزقتللة فللي  اإلصللوانوفللي ا نللاص ذللل  يواصللم 
نفيللذ  مليللات قاتلللة  للل  قللوات االمللن فللي سلليناص وفللي داصللم مصللر. ويقللوم شللوار  المللدن المصللرية وت

الشللكو  العاليللة فللي إللل   اإلصللوانوهكللذا يسللار  … "الم للم العر للي: ضللر ني و كلل  وسلل قني واشللتك 
 ."األ رياص"وسائم اال  ع من جرائع قوات االمن  ل  المدنيين 

ي اإلسلل مصائنللا فللي العللالع العر للي  المسلللمون ا ن  ج للود ضللصمة ليجعلللوا السيسللي اإلصللوانيقللوع 
 اإلصللوانوالللدوم العر يللة فللي الصللليج مللا  للدا قتللر  للالت ع. وتقللوم د للاو  "إسللرائيم" ا وألمريكللوصادمللا 

العسلللكري، دور  "االنقللل  "المسللللمين إن السيسلللي هن للل   مسلللا د  اللللدوم العر يلللة الصائنلللة المزيلللد  للللل 
والواليللات المتحللد  "إسللرائيم" والقللدس لصللالح  مصللر الرائللد فللي العللالع العر للي وهللو يضللحي  فلسللتين

فللي الفتلللات ع فلللي إتلللار  اإلصلللوانيلللة. ول للذا كتللل  المشلللاركون فللي مظلللاهرات ألمريكمقا للم المسلللا د  ا
 القدس.إل  شعار: صمودنا في السويس تريقنا  "اس و  القدس"

او  فلللي حلقلللات المافيلللا هن ملللن يحظللل   احتضلللان السللليد وق لتللله يحصلللم  علللد ذلللل   لللل  هلللر  ا تيلللد
يلللون اللللذين يعلملللون هن ألمريكالجحللليع  ا ت لللار  صائنلللا. وقلللد يكلللون اإلللل   يسللل وم  لللل  رهسللله ت رحلللله 

يين فللي مصلر يكرهلون ع هشللد الكلر ، قلد حللاولوا د لع السيسلي سللرا والتنكلر لله  لنللا اإلسل مالمتتلرفين 
 .هو اما في مصر. لكن هذا ال ينجح في الحقيقة يا اإلصوانكي يضللوا  "احتضانه وتق يله"دون 
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الشليخ رائلد صل ح ايضلا نفسله لحمللة "إسلرائيم" ية فلي اإلسل مق م اياع معلدود  جنلد قائلد الحركلة 
 ل  " لل  الحكوملة المزقتلة المصلرية. وفلي إتلار  رنلامج  اإلصلوانالتحري  التلفزيوني المشتر   لين 

لقلللدس  لللر  صللل ح مرسللي  لللل  هنللله نسلل  معللله صتلللوات لتحريللر فلسلللتين وا "الجزيللر "فلللي  "حللدود
 .لإلس عواألقص  و ر  السيسي  ل  هنه صائن 

 "الجزيللر "همللا  للدو  نللد م يللين المسلللمين فللي مصللر، وي قللدع السيسللي فللي "إسللرائيم" ا وألمريكللإن 
 للل  هنلله ي يع مللا فلسللتين والقللدس، ويضللر  حمللاس وهنلله  نضللاله العسللكري ال تللولي يحلل ت متاللل  

إلل  يلات المتحلد  هن تلد ع السيسلي  لنلا كلي ال ت لدفع . يجل   لل  الوال"العلود "السلتة الفلستينية  لل 
دروس القصلللة الي وديلللة القديملللة: ف لللي فلللي ن ايلللة المتلللاف سلللت كم فلللي مصلللر سلللمكة فاسلللد  وتتلقللل  

 ضر ات ويتردون ا من ال لد  تماما.
 30/10/2013اليوم، إسرائيل 

 30/10/2013، لندن اليوم، رأي
 

 مصر تترنح. 48
 سمدار  يري
قللم لللي مللا هللي النكتللة االصيللر ، هنللت تقللوم للمصللري الللذي تلتقيلله فللي اقصلل  العللالع. في تسللع للل  

، فيلروي النكتلة االصيلر  "واحلدا منلا"ا تسامة قصير  وك ن  همسكت  ه متل سا، هو لعلله يغملز لل   انل  
منلي والضلائقة االقتصلادية، فلان المصلريين ال وحت  في هشد االوقلات، االزملات السياسلية، التلوتر اال

 يفقدون حس الد ا ة. 
هذن وال تلنجح الرقا لة فلي إلل  قصلة تتتلاير ملن هذن إلل   ل  كم قضية يعق ون  قرصة، تتتلور 

الميلادين، اللتقلات ملا اللذي يضلح  إلل  منع ا. يروون  ن الرئيس م ار   انه كلان لله م علوث سلري 
رياح الشار . ال يمكن الحد هن يعلرف ملن اللذي ينلتج النكلات  لل   هين ت  إل  الناس، ولتشصيص 

حسللا  السياسلليين، ومللن يلللذ  الفاسللدين. صللت االنتللا  يعمللم  للوتير  نكتتللين  لل ث نكللات فللي اليللوع. 
الحقيقيلة، ملن  األص لار ر  ، قم لي ما هي النكتة االصيلر ، تقلوم للمصلري، حتل  تحصلم  لل  ،صلر 

 لشار . هو العدو الذي يحتم  ناوين ا
: يتحد ون  ن الدستور الجديد اللذي يل تي ليتلرح ألس و ينن ولكن النكتة االحدث هتلقت منذ ا 

نموذجللا وا للدا مللن الديمقراتيللة وحقللو  االنسللان فللي مصللر، ويعللد  للواليتين للللرئيس. واليللة اوللل  فللي 
 اسلع يوسلف اللذي القصر، والية  انية في السجن. وكلفت هذ  النكتة أاليا النجع التلفزيوني المصري 
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حتع ارقاما قياسية في المشاهد ، ليس فقت في مصر  لم وفلي كلم ارجلاص العلالع  يقدر  رنامجا ساصراي 
 العر ي. 
تشللرين ال للاني،  عللد هن سللصر يوسللف، ت يلل  قللل  فللي اصتصاصلله، مللن الللرئيس المصلللو   2فللي 

ر، الجنلللرام م لللار  وملللن اللللرئيس المعلللزوم مرسلللي وتجلللره  لللل  للللذ  الرجلللم القلللوي اللللذي يلللدير مصللل
إلل  السيسي، ا لغه صلاح  قنلا  تلفزيلون سي. ي.سلي  انله يتفلئ الكلاميرات فلي االسلتديو و علث  له 

  يته. 
هر وا الن يعلنوا  ان ليس ل لع هي  "الجنرام"قصر الرئاسة في القاهر  والمستشارون اال  ميون لل 

 ضلع في العزم الصاح . 
املاع الكلاميرات ويلدور  "اللدكتاتور"لمزقت. هن يجلس هذا  الض ت ما ينقص االن الحكع العلماني ا

 هو امللالسللانه اللل ذ  ضللد الللد  الروسللي الللذي دصللم  حذائلله العسللكري فللي ال غللر  التللي حفرهللا الللرئيس 
 قلللرار  تقلللليص وتجميلللد المسلللا دات العسلللكرية لمصلللر. هلللذا لللليس موضلللو ا سياسللليا،  لللم هلللو صيانلللة 

 للشرف الوتني.
الم لدد فلي  "االهلراع"النكات  ل  التريقلة المصلرية  لن  نلوان  يمكن انتا   دد ال حصر له من

يللوع همللس والللذي يضللمن تعاونللا  سللكريا كللام   للين مصللر وروسلليا، ت للادم للوفللود، تللدري ات  سللكرية 
نحلن "وصفقات س ح  المليارات. و المقا م، فان التلع ع الذي يصر  من وزار  الصارجية المصلرية فلي 

. هلذ  ليسلت نكتلة، سليقوم لل  المصلري، "ن  م ننلو  فقلت مصلادر السل حال ن دم الع قة مع واشنت
 حفر الحفر  والد  الروسي قفز الي ا.  هو اما

يللة تلقللت همريكن مصللر تصللعد  للل  مسللار لغللع متفجللر، مللن جريللر   وسيشللرح للل  المت كمللون  لل
جريللر  روسللية فللي حفاضللات تصللدر رائحللة نتنللة. وحسلل  احللد  الروايللات فللان إللل  صللفعة رنانللة 

يين، فللان القصللر يللرانسيسللير نحللو اتفللا  مللع اإل هو امللاالحللديث يللدور  للن صللفقة هساسللية: إذ كللان 
الملكلللللي السلللللعودي سللللليتجند لتمويلللللم ارسلللللاليات السللللل ح الروسلللللي، التلللللائرات القتاليلللللة والمعلللللدات 

 مصر. إل  العسكرية الحدي ة 
 
 
 
 



يلي من األحداث والتغيرات في مصرالموقف اإلسرائ      

 377                                 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات

الللوزراص نتنيللاهو يسللافر هللذا  التحالفللات واالتفاقللات، فللان هللذ  هن للاص سلليئة. رئلليسإللل  كيفمللا نظرنللا 
،  للن الفلسللتينيين. مللاذا يمكللن لنتنيللاهو هن إيللراناالسلل و  للقللاص مللع الللرئيس  للوتين. سلليتحد ان  للن 

في موسكو؟ ان يتل  م حظة سلامة ملا  هو امان يشتكي من ر؟ همصإل  يقوله  ن العود  الروسية 
  وسل    وجلع اللرهس ل لز  الصريلف  ل  نمت الساصر المصري؟ الر يع العر ي ملات، هللا يرحمله. ههل

 والشتاص. 
 17/11/2013 أحرونوت، يديعوت

 18/11/2013القدس العربي، لندن، 

 

  " تخففهإسرائيلمصر تزيد الضغط على غزة و". 49
 هارئيم  اموس 

فا  موشيه يعلون في هذا االس و  توصية المستو  المصتص من ج از االمن وهي ت ن  وزير الد
التمكين من ادصام مواد  ناص لعدد من المشاريع الك ير  التي ت ركزها منظمات دولية في قتا  أز . 
وحّذر العاملون في وحد  تنسي  العمليات في المنات  من هن استمرار حظر ادصام مواد ال ناص قد 

ل  هن يفقد  شرات ا الف اماكن  مل ع في القتا  و   إليفضي  هن يسيص ذل  الوضع االمني ا 
  صور  أير م اشر .

هن تستمر في ج اية  إسرائيما تقد يعلون في ال داية هن التحذيرات م الغ في ا وهنه يج   ل  "
في ائيم إسر داصم إل   من من حماس ردا  ل  الكشف  ن النف  الذي حفرته المنظمة من القتا  

النق  الغر ي وا ن استقر رهي يعلون  عد تردد  ل  هن يق م التوصية  صور  جزئية وهمر منس  
شيص من العقو ات في االياع  إلسقاتدينغوت، هن يقدع صتة  إيتانالعمليات في المنات  اللواص 

 القري ة يتع تنسيقه مع االمع المتحد .
من العليا نتيجة مت صر  ل نق   العسكري في القاهر  كان االصت ف في الرهي في قياد  ج از اال

المسلمين ساصت  اإلصوانفي تموز من هذا العاع. فمنذ هن  زم الجنراالت المصريون حكومة 
الع قات  ين القاهر  وأز . فالسلتات المصرية تت ع حكومة حماس في أز   ل  الدواع  مسا د  

ي الوقت نفسه  عملية من جية اول  للقضاص  ل  اس مية في سيناص. وقامت ف إرها منظمات 
لت صنا ة  األنفا   ل  حدود مصر والقتا  في رفح. فد مر هك ر األنفا  هو ه أرقت هو ه ألقت وش 

وقف ش ه متل  إل  القتا   صور  تامة تقري ا. وهفضت العمليات المصرية إل  الت ري  الفلستينية 
في ا ناص ذل  ايضا  ت ري  الوقود والسلع في األنفا .  القتا ، لكن ا هضرتإل  لت ري  الس ح 

 أز .إل  وقد هأل  المصريون في الش ر االصير ايضا هنفاقا كانت ت ستعمم لت ري  مواد  ناص 
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القتا  الستعمام السو  إل  تس يم نقم مواد  ناص من ا  هش رق م    ة "إسرائيم" ه لنت 
استقر رهي ا في منتصف تشرين "إسرائيم" ن ية. لكن الصاصة ردا  ل  سلسلة توج ات من دوم اج

االوم  ل  الغاص الرصص  عد الكشف  ن النف   القر  من كي وتس  ين هشلوشه في النق . 
ي هن النف  كان يفتر  هن تستعمله حماس في  ملية هجومية سرائيلويعتقدون في الجي  اإل

وز ع قائد منتقة  "إسرائيم".في داصم كاصتتاف هو استعمام مواد متفجر   صور  واسعة النتا  
ادصال ا است عملت في حفر النف ،  رأع "إسرائيم" الجنو  سامي ترجمان هن مواد ال ناص التي هجازت 

فر في واقع االمر ق م ذل   ش ور ك ير .   هن النف  ح 
 ي  شحنة ناسفة وضعت اسرائيلمن تشرين االوم ه صي  ستة ض ات وجنود من الجي  اإل 31في 

 ية لتدمير النف   ل  الجان  الفلستيني من الحدود في القتا .إسرائيلحماس في زمن ا مام 
ية  ل  نقم مواد ال ناص يج  هن تستمر  س   استعمام حماس سرائيلا تقد يعلون هن العقو ة اإل
ت في ية. وفي مقا له حذر العاملون في ج از التنسي  من الت  يرارها ل ذ  المواد في العمليات اإل

ي هن شلم سو  ال ناص سرائيلاقتصاد القتا  الذي هو في ازمة شديد  ايضا. وي قدر ج از االمن اإل
هلف شصص. وتحدث األمين العاع  40إقالة  مام ي لغ  ددهع إل  الكامم في القتا  قد يفضي 

ن من ادصام يعلون في ال اتف وتل  إليه هن ي مكإل  المتحد   ان كي مون في الفتر  االصير   لألمع
 المواد.

في "إسرائيم" إل  االزمة الحالية إل  وتوج ت مصر ايضا التي هفضت الصتوات التي اتصذت ا 
الحظر من الجان  المصري(. وقصد يعلون هو هن ي مكن  إلزالةهذا الش ن )دون هن تكون مستعد  

الة الغوث التي تقوع  دد من المشاريع التي تقوع   ا وكإل  من تس يم جزئي فقت لنقم مواد  ناص 
مواد  ناص ل ذ    إدصامفي الماضي "إسرائيم"   ا األونروا ومنظمات دولية اصر . وقد سمحت 

ل ناص نظاع تحصينات  "تتسر "المشاريع  ن ا تقاد هن الرقا ة  لي ا ستكون هقو  وهن المواد لن 
 ي ت يتعل  ايضا  زيار  حماس ومواقع ا. وي دو هن استعداد وزير الدفا  ألن يزن من جديد التس

ايضا من "إسرائيم" في هذا االس و . ويصشون في "إسرائيم" لي جون كيري لألمريكوزير الصارجية ا
هن إساص  الوضع االقتصادي في أز  ستجعم من الصع   ل  حماس االستمرار في ض ت 

ادر امنية مع ي. وقالت مصسرائيلالنار مع الجي  اإل إت  الفصائم التي هي هصغر وفر  وقف 
العامة في ش ن القتا . وقالوا إن "إسرائيم" إنه لن يكون تغيير في سياسة  "هآرتس"ذل  لصحيفة 

السو  الصاصة في القتا  يتجاوز مسا د  مشاريع إل  يعلون لن ي مّكن من ادصام مواد  ناص 
. وي ضاف المنظمات الدولية صشية هن يسا د ذل   ل  حفر هنفا  هجومية اصر   ل  يد حماس
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النقص الشديد من مواد ال ناص استمرار ازمة الك ر اص الشديد  في القتا  نتيجة وقف ت ري  إل  
الوقود من مصر. فقد كفت محتة توليد التاقة التي تمد القتا   نحو من نصف است    

صر سا ة، وت 18-12الك ر اص،  ن العمم. وينقتع إمداد سكان القتا   الك ر اص في كم يوع من 
مصر  ل  رفض ا تجديد نقم الوقود في األنفا  من سيناص الذي تقف كلفته  ل  ر ع كلفة الوقود 

 "إسرائيم".المنقوم من 
اقترحت قتر في الفتر  االصير  نقم كميات ك ير  من الوقود من ا محفوظة اليوع في مصازن في 

راكع الصعا  في وجه سلتة حماس في أز . والسلتة الفلستينية صاصة هي التي تإل  مصر، 
هن تج ي ضري ة قيمة مضافة  ل  "إسرائيم" ذل ، وهي التي يح  ل ا  حس  اتفاقات  اريس مع 

القتا  من ارض ا إل  الوقود  إلدصام ن استعداد "إسرائيم" المنات . وقد   رت إل  ادصام سلع 
ن. وت جر  في االياع  عد هن تحته ناق ت في ميناص هسدود، لكن هذا االقتراح ي قي صعا ا ا 

االصير  اتصاالت محمومة  ين قتر وحكومة حماس والسلتة الفلستينية في محاولة لحم المشكلة 
 والتغل   ل  ازمة الوقود في القتا .

 3/12/2013هآرتس، 
 4/12/2014القدس العربي، لندن، 

 

 وروبرت السيسي أردوغانآييلت . 50
 تسفي  ارئيم

هي التي ا ارت المظاهرات في حديقة أازي في استن وم  "منظمات دولية"و "تحالفات أامضة"
هي المذن ة ايضا في كشف التحقي  في قضية الفساد  "المنظمات الدولية". وهذ  2013في حزيران 

هي ش  في هن الواليات  هردوأانرج  تي  االصير  في تركيا. وليس لد  رئيس الوزراص التركي 
 المتحد  ضالعة هي ايضا في الشزون الداصلية لتركيا.
ومحافم هجن ية في اشعام  "منظمات دولية" سورية شار االسد هو االصر ات ع في  داية ال ور  في 

 كمسزولة  ن "دوم ومنظمات اجن ية"إل  ال ور  ضد ، وحسني م ار  في مصر ق م سقوته، اشار 
 المظاهرات الك ر  ضد .

إل  ال يوجد ز يع في الشر  االوست، في مرحلة ما من واليته لع يصتدع  منظمات تحاوم الدفع 
مضاد  "االماع  حقو  االنسان ولع يت م ا في هن ا تعمم حس  اوامر من الصار  ألصحا  مصالح 

لقانون التعسفي الذي يمنع . كم دولة في المنتقة تكافح  تريقت ا هذ  المنظمات، سواص  ا"للوتن
تلقي الت ر ات االجن ية دون اقرار الوزار  الحكومية للتكافم االجتما ي، م لما في مصر هو  منع 
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، م لما "اتحادات من اجم الجم ور"اال فاص من الضري ة  ن المنظمات التي ال تقرها الحكومة كل 
 في تركيا.

ي تركيا حيث يقرر القانون  انه ستمنع اقامة جيران ا. فم لما فإل     جة "إسرائيم" وتنضع 
ت يعة الدولة كما تقررت في الدستور او  ص ف مع المصلحة "جمعيات تتناق  م ادئ ا مع 

او "إسرائيم" مقاتعة إل  ايضا فان جمعيات يد و  مل ا "إسرائيم" ، في "الوتنية او الوحد  الوتنية
ماع هيئات دولية سيكون مآل ا الصن  االقتصادي. المحاكمة اإل  ي سرائيلتقديع جنود الجي  اإل

ال يصفيان  – يتنا( إسرائيم ،ييلت شكيد )ال يت الي ودي( ورو رت اليتوف ) –القانون إل  فالم ادران 
وم ار  ما كان  هردوأان. "يةسرائيلفالقانون سيمنع ت ر ات اجن ية وسيحمي الديمقراتية اإل"هدفه: 

ال شر  المشجعة هي هن مندو ي القومية اليمينية  الذات  م هفضم.يمكن ما هن يصيغا االمر  شك
فر  حكع  سكري، إل  ن يد وا إن ع كفيلون   يجت دون جدا ل نصرات في الساحة. و  ذ  الوتير  ف

 ايضا."إسرائيم" ل الت ع لحماية الديمقراتية، إذ هن ما هو صير لمصر صير ل
 ل"إسرائيم".منع التدصم االجن ي في الشزون الداصلية ل إل الحجة المز ر  حقا هي تل  التي تسع  

ولكن لماذا االصذ  الصغائر؟ فدولة  زيز ، وتنية، وا قة  حق ا، ال يمكن ا هن تعفي نفس ا من المس 
 الحجار  الصغير  التي تصدع هسيادا أر اص. فلماذا ال يتع اال  ن فورا  ن الحر   ل  القو  

؟ تل  التي تت ر  للدولة     ة سرائيمص في الشزون الداصلية إلالعظم  التي تتدصم ص ح مسا
 ية.سرائيلمليارات دوالر في السنة وتحاوم استصداع هذا المام كرافعة لتغيير السياسة اإل

وتفو  هذ  المسا د  مئات االضعاف اجمالي الت ر ات التي تحصم  لي ا كم الجمعيات معا. 
مسا د  التي ال م يم ل ا من حيث التدصم االجن ي في فلماذا ال تفر  مقاتعة  ل  هذ  ال

في "إسرائيم" ؟ ولماذا التزلف ل تحاد االورو ي كي يواف   ل  ادصام سرائيمالمصالح الوتنية إل
؟ ف ذا هو ذات االتحاد الذي يت ر  ايضا للجمعيات المتروحة ويفر  "2020هورايزن " رنامج 

ت . م ده المساوا  يتتل  هن كم مزسسة ت ر ا من االتحاد ية من المناإسرائيل قو ات  ل   ضائع 
 في المئة. 45ان تدفع ضري ة  معدم  –هو جامعة  "جمعية معادية"سواص كانت هذ   –االورو ي 

أير هن تفكيرا لحوحا ما ال يشفي. فكيف يحتمم هال تنجح دوم قوية كالواليات المتحد ، سا دت 
دوالر منذ قيام ا ودوم االتحاد االورو ي، في اصضا  السياسة  مليار 233  ك ر من "إسرائيم" دولة 
ية؟ فلع تصل  هي مستوتنة ولع تنت ي هي مفاوضات ولع يلَغ هي قانون مناه  سرائيلاإل

جمعيات اليسار، واليمين يسيتر     راقيم. واضح هن إل  للديمقراتية، رأع ضخ االموام القذر  
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استد ي لصدمة "إسرائيم" مص  ، مج وم وفظيع لدرجة هن همن في تل  الجمعيات ت ديدا صفيا ما، 
 العلع.

 26/12/2013هآرتس، 
 27/12/2014رأي اليوم، لندن، 

 

 نسب التصويت على الستفتاء في مصر ستحدد مقدار شرعية السيسي. 51
  ارئيمتسفي 

سي متحن تار  نور اليوع ههع امتحان في حياته الم نية. نور هو مال  شركة الد اية الك ر  في 
إل  م يين دوالر حملة د اية فصمة لع تكن ترمي  3مصر التي تحمم اسمه. وقد هصدر في مقا م 

صوتون في ا  ل  صيغة التي سي –تشجيع الجم ور المصري  ل  إتيان صنادي  االقترا  فقت 
 م  ل  الموافقة  ليه ايضا. ق م نحو من ش ر ق م هن تتع اجاز  صيغة الدستور  –الدستور الجديد 

 الن ائية،  ل  نور في شوار  المدن الك ير  الفتات ضصمة كت  في ا  حروف  راقة: "نعع للدستور".
ي المصا  الذي  انا  سا قه ي دو هن لنور اس ا ا تجعله يفتر  هن الدستور الجديد لن يعان

المسلمين. و رف نور  ا ت ار  مقر ا من الحكع العسكري الذي  اإلصوانالذي صيغ في فتر  حكع 
 – 2005الذي جعله ينافس في انتصا ات  –يحكع مصر حت  من فتر  والية الرئيس حسني م ار  

اسة وصسر هماع مرسي  فر  شفي  الذي كان مرشح الرئ ألحمدو ا ت ار  مديرا للحملة االنتصا ية 
  رف ما يحدث في لجنة صياأة الدستور. –ضئيم 

هص ح نور مقتنعا ا ن هن الجم ور لن يصي  همله. فقد قام في مقا  ت صحفية مع وسائم 
صنادي  إل   المئة من هصحا  ح  االقترا   ل  األقم  60ا  ع مصرية إنه يتوقع هن ي تي 

إل   المئة  ل  األقم. وهذ  اال داد ليست  رضية ف ي ترمي  70 ع االقترا  وهن يزيد الدستور من
"هن ت زع" نس  التصويت والت ييد في االستفتاص في الدستور السا   )الذي هلغي(. فاز ذل  الدستور 

إل   المئة فقت من هصحا  ح  االقترا  جازوا  30 المئة من الناص ين، لكن  66في الحقيقة  ت ييد 
  .صنادي  االقترا 

وستحدد اال داد ايضا م لغ شر ية الدستور الجديد الذي صاأته لجنة الصمسين مم   للجم ور 
المسلمين الذين ما زالوا يقومون  نضام شار   اإلصوانالذين يم لون في الظاهر كم االوسات ما  دا 

 معتر   ل  الدستور.
ع لي توا   ك ر  دد ممكن ورزساص النظاع الحاك لألحزا ي تي الج د الضصع  يضاي هومن هنا  

لصنادي  االقترا . إن لجان تنظيع صاصة هنشئت في االياع االصير  تستعمم ش كة "مشجعين" في 
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رزساص الق ائم ال دوية في سيناص، ويوز  نشتاص إل  هنحاص الدولة. وصر  مم لون صاصون للحديث 
"إقره دستور "، وفي القاهر  نسصا من الدستور في المنات  الريفية في حملة د اية تحمم  نوان 

 الدستور وههمية ت ييد . م ادئواالسكندرية  قدوا اياع نظر ف سرت في ا 
ليس من الصع  ت ييد الدستور الجديد ف و يشمم مواد ك ير  تضمن حرية التع ير وحقو  
المواتن وترف  كم صور  من صور التعذي  وت يح انشاص صحف من أير  وائ   يروقراتية 

قيس  الدستور السا    إذادا ويحظر ا تقام صحفيين  س   التع ير  ن الرهي. وهذا تجديد ك ير  ج
حرضوا  ل   نف هو تمييز  ين  إذا رأع هنه ما زام من الممكن سجن الصحفيين ) حس  القانون( 

ن تفسير هذ  المصالفات للقانون مترو   المواتنين )لس   ديني هو  رقي(، هو مسوا  كرامت ع. وا 
إل  حاكع في الحقيقة لكن صحفيين مصريين قد جر وا من ق م "تفسيرا" هد   ك يرين من ع للم

 السجون.
وهي نفس المكانة  –سيكون للدين  حس  الدستور المكانة السا قة التي كانت له في مصر 

الغامضة التي ت صذ في الحسا  حقيقة هن هك ر مواتني مصر مسلمون مزمنون لكن ع ليسوا 
ية مصدرا رئيسا للتشريع لكن الفق اص لن اإلس متدينين هو متترفين. وستظم الشريعة  الضرور  م

المسلمين. سيتجه مجلس الشع   اإلصوانيكونوا المسزولين  ن تفسير الشريعة كما قض  دستور 
مزسسة االزهر التي حظيت هي ايضا  استق م  عد  شرات السنين كانت في ا إل  وقت الحاجة 
 ع الحاكع، للحصوم  ل  تفسيرها.جزصا من النظا

يحظر الدستور انشاص احزا  تقوع  ل   رنامج ديني، فالدولة التي الشريعة في ا مصدر سلتة 
التشريع، أير معنية  سياسة دينية لكن ا سعيد  ألن الحز  السلفي صصوصا، حز  النور، شار  

ناقضات التي تميز مصر، في صوغ الدستور وسينافس في االنتصا ات ايضا. وهذا واحد من الت
 اإلصوانويصع   لي ع في الغر  ف م ا. ومع ذل  ما زام يوجد  ند ك يرين صوف ك ير من هن 

المسلمين لع يقولوا الكلمة االصير  وهن المعركة التي يجرون ا  ل  ال ور  التي انقل ت  ل  رزوس ع 
 ما زالت تنفخ في الجمر الساصن في شوار  القاهر .

ديمقراتية حقيقية"، كت  المحلم ياسين سند في مجلة  إلنشاصة لمصر "هذ  ،صر فرص
"الديمقراتية" التي تصدرها "االهراع"، وهي هك ر مزسسة ا  مية حكومية في مصر. وال تقل  السند 
حقيقة هن مصر يحكم ا جنرام وهن الدستور قد صيغ  حس  توجي اته،  م  العكس. "إن الجي  هو 

، وحينما شعرت القوات المسلحة هن الدولة 2011يناير  25في نجاح  ور   الذي هس ع   رو  صور 
المسلمين، صتت من الفور صتوات است اقية للحفاظ  ل   اإلصوان ل  شفا حر  اهلية  عد فشم 
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الجم ور هن يزيد الدستور فقت  م هن يزيد االجراص التالي إل  االمن القومي"، ي  ين. ولن ي تل  
 يه "رئاسة وزير الدفا    د الفتاح السيسي حاجة ضرورية"، كما قام السند.ايضا الذي هص حت ف

ستكون تل  هي المرحلة التالية في المسار الذي صتته الجي  ق م نصف سنة و حس ه ست جر  
يوما انتصا ات الرئاسة هو مجلس الشع  )لع يحدد الترتي   عد(  90 – 60 عد اجاز  الدستور  ل 
 1952ت سيتل  السيسي هن يكون رئيس مصر القادع، مصر التي ا تادت منذ وفي ا  حس  التقديرا

 هن يقف الجنراالت  ل  رهس هرع السلتة.
 14/1/2014هآرتس، 
 15/1/2014رأي اليوم، لندن، 

 

 حماس مستهدفة لمصر. 52
 رزو ين  اركود. 

سيتر    إ اد شيئا ما ينسج  ين نشتاص حركة فتح واالستص ارات المصرية فيما يتعل  ي دو هن "
. في ن اية السنة الماضية 2007المنظمة  ل  قتا  أز  الذي تردت ا حماس  نه  صور  مذلة في 

اقت اسا من الصحيفة  "فتح تتمع  القتا  مر  اصر "ذكرت في مقالة في هذا القسع  نوان ا 
، هفادت وجود تنظيع  صا ة مسلحة من مقاتلي فتح،  قياد  مسزوم فتح الك ير، "لوتنا"االس و ية 

 ا اد  الحكع في أز  لفتح  القو   مسا د  مصرية.إل  محمد دح ن، ترمي 
مظاهر   إلجراصوقد  دنا في رمضان االصير وهفدنا وجود نية  ند حركة تمرد الفلستينية في أز  

  حماس. ونشرت حماس قوات ا وهمرت مس قا  قتم المتظاهرين، فلع  ل 2013تشرين ال اني  11في 
وكالة رويترز( تفيد إل  ت جر المظاهر . وت تي ا ن مر  اصر  تقارير من مصادر  سكرية مصرية )

السلتة الفلستينية  قياد  إل  هن الجي  المصري يصتت للقضاص  ل  حركة حماس وتسليع القتا  
 فتح.

سنوات لتنفيذ صتة القضاص  ل  حماس، التي تد ر ا ن  التعاون  ين  هر عيتناوم التقرير مد  
االستص ارات المصرية ونشتاص فتح، ويفتر  هن تنفذ هذ  الصتة  معاونة حركات شع ية في القتا  
تعار  حماس، وهي تشمم تشديد الحصار  ل  القتا  واالستمرار في هدع األنفا  التي كانت 

 ة و سكرية لحماس.تستصدع كمصادر اقتصادي
المسلمين في  اإلصوانير  التوجه المصري الذي تظ ر  هذ  التقارير هنه ال يمكن القضاص  ل  "

 مصر من أير القضاص  ل  حماس في أز .
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القتا ، إل  و س   قو  حماس العسكرية لع تنف المصادر التفكير في دصوم  سكري مصري  
ي تدصم للمنظمة في شزون مصر الداصلية، وفي حين هنكر متحدث حماس سامي ه و زهري ه

هنكروا في فتح من راع هللا هن تكون المنظمة تعد صتة ما للقضاص  ل  حماس  مشاركة الجي  
 المصري.

لماذا اصتير هذا الوقت الحالي لتسري  هذ  المعلومة؟ إن رسالة الت ديد موج ة كما ي دو في 
ل  المسلمين في مصر و  اإلصوانإل  األساس  االصر   رها ت ع في حماس وفي منظمات اإلاصو ا 

 في أز  وسيناص كي ال تشو   ل  استفتاص الشع  في الدستور الجديد. 
ويجري االستفتاص مع وجود  سكري  قيم في مراكز االقترا  ووسائم تيران في سماص مصر. وفي 

 اإلصوانا حين   ر حز  النور السلفي  ن د ع مشجع ل ستفتاص والموافقة  ل  الدستور، د 
مقاتعته وهحد وا ا مام شغ  ك ير  المصا ين والقتل  في مدن مصرية  غر  إل  المسلمون 

التشوي   ليه. وفي نفس الوقت و د  مرو موس ، رئيس اللجنة التي هجرت تعدي ت الدستور 
ية   ن ا تستتيع المشاركة في الحكع والحصوم  ل  تم يم مناس ، اإلس مالجديد، و د الج ات 

لكن ا لع تر . وفي هذ  اال ناص يجري التلفاز المصري مقا  ت مد ر  في الشوار  تعر  د ما 
 اما لعر  ترشح السيسي للرئاسة. ووجه وزير الداصلية المصري محمد ا راهيع رجام الشرتة في 

 استعمام الذصير  الحية في مواج ة من يحاوم التشوي   ل  سير االستفتاص.إل  مراكز االقترا  
 اإلصوانإن ص ر الحكومة المزقت قد هصذ ينفد. ويعتقد المصريون هن حسع المعركة مع 

المسلمين يج  هن يتع في أز  التي هي مركز القو . وقد هص حت حماس تر  منذ سقت مرسي 
المسلمين التي تمنح ع في أز  وسيناص  مقا وم ذا  لإلصوانمدادية المسلحة ج  ة الصلفية اإلال

ن مجرد وجود المنظمة هو رمز الحتمام وجود الحكع وتدري ا وس  ي في مصر ايضا اإلس مما. وا 
 المسلمين في الشوار .  لإلصوانوهو توم نفس 

وا ن تت ع المنظمات االستص ارية المصرية حماس  مسا د  القا د  ورجام الج اد  ل   مليات 
الك ير صيرت الشاتر  ا ت ار   المسلمين اإلصوانمسزوم إل  ومس   من مصر القومي، ويشيرون 

 قوات تنفيذية سرية و نيفة لفر  حكع مرسي.  إ داداشتغم 
يين ألمريكهن يكون رسالة لإل  ر ما كان تسري  النوايا المتعلقة  حماس في الوقت الحالي يرمي 

نه سيس ع في القضاص  ل  اإل وفي ج ود الس ع في  رها تقوم إن السيسي هو است مار مناس  وا 
 منتقة. وهذ  التقارير لتمة مصرية اصر  لحماس في حين تتمتع السلتة الفلستينية  د ع.ال
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أز  إل  إن دصوم السلتة  "إسرائيم".يصع  هن نتصيم المصريين يدصلون أز  دون تنسي  مع 
تحسين الوضع الدستوري للسلتة الفلستينية إل   ل  حرا  الجي  المصري   ذ  الصفة سيفضي 

ل  و  فوف. وسيضعف هذا التتور حماس لكنه سيد   نيت ا التحتية فوار  متآمر . وفي هذا وحد  الصا 
 .رها الوضع فرص لكنه سيجعم من الصع   ل  السلتة هن تصد اإل

 15/1/2014 ،اليومإسرائيل 
 16/1/2014القدس العربي، لندن، 

 

 يةألمريكالسيسي يهدد غزة ليغازل الوليات المتحدة ا. 53
 رزو ين  اركود. 

ي" هن تكون الت ديدات المتكرر  التي يتلق ا قاد  إسرائيلصالح النعامي: رّجح مستشر  " -أز  
 يين.ألمريكمغازلة اإل  االنق   في مصر ضد حركة حماس ت دف  األساس 

الذي تول  في الماضي مناص  في شع ة االستص ارات العسكرية هن  ين  يركو،وقام رزف
هنه يجدر   ع االست مار في د ع إل  يين ألمريكالسيسي يحاوم من ص م هذ  الت ديدات لفت نظر ا

 ية".رها حكمه  س   دور  في محار ة الحركات "اإل
إل  همس األر عاص، هشار  يركو  وع""إسرائيم اليوفي مقام نشرته النسصة الع رية لموقع صحيفة 

هن هنا  هترافاي داصم سلتة االنق   تر  هنه  دون تضيي  الصنا   ل  حركة حماس فلن يتع 
 المسلمين. اإلصوانالقضاص  ل  جما ة 

هن المصا رات المصرية إل  ولع يست عد  يركو هن ت اجع سلتة االنق   قتا  أز ، مشيراي 
جان  تشجيع االحتجاجات الجماهيرية إل  المتواصم  ل  القتا  ستعمم  ل  توظيف الحصار 

 ضد حكع حركة حماس. 
من "إسرائيم" وهضاف "من الصع  هن يتصيم المرص دصوم المصريين قتا  أز   دون تنسي  مع 

 هجم ضمان إ اد  السلتة الفلستينية إلي ا".
القانونية   ر توحيد الضفة هن استعاد  السلتة قتا  أز  قد تحسن مكانت ا إل  ونو   يركو 

 الغر ية وقتا  أز .
تحسين األوضا  إل  هنه في حام نجاح م م هذا المصتت، فلن يزدي إل  ونّو   يركو مستدركاي 

 ل  ا ت ار هن حركة حماس ست ق  محتفظة  كامم قوت ا، ما يعني قدرت ا  "إسرائيم"،األمنية في 
 ".إسرائيم ل  مواصلة تنفيذ  مليات ضد "

 16/1/2014، 21قع عربي مو 
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 السيسي.. أمير مصر. 54
 هفيدارإيلي 

  ث سنوات من الفوض  السلتوية، السياسية واالقتصادية مرت  ل  مصر منذ االتاحة 
الدولة االك ر واالهع في   حسني م ار . و ل  مد  هذ  الفتر  لع ينجح هحد في ت  يت مكانته كز يع

من ع لع يتمتع  هحدواصتفوا.  –مركز المنصة إل  العالع العر ي. فقد هر  ز ماص ومد ون  التا  
 الشر ية الجماهيرية والدولية الحقيقية. وفي االش ر االصير  تصعد وتنمو صور  الز يع االوم لمصر 

يحظ    ا تغتي الت قات والقتا ات.  عد ال ور . فالجنرام السيسي   ت الحكع، وال قة التي 
الذين ال يزالون يعيشون الصدمة  –المسلمين  اإلصوانو است ناص جيو  من المقاومة في اوسات 

 ال ي دو هن احدا ما يمكنه هو هو معني  تحدي حكمه. –المتلقة 
شتريَن في وسائم اال  ع وفي اوسات الجم ور المصري تتعاظع تعا ير التقدير للسيسي. النساص ي

مع صورته ت ا  في الشوار ، ومقاالت في الصحف تمجد قدرته  الشكوالتةمنامات تعلوها صور ، 
القيادية. هذا االجما  ال يمكن هن يعل  فقت  ت  ير الجي  والحكع  ل  هيئات الصحافة المصرية. 

لز يع الذي فوسائم اال  ع المصرية تف ع ما يدركه كم مواتن في الشار  المصري  شكم أريزي: ا
 يقف ضد الشع . –تاقت له الجماهير منذ  زم م ار  موجود. من يقف ضد  

الجم ور المصري تع  وقل . السنوات ال   ة االصير  تركت ، ارها  ليه. فمتل  الحرية 
الديمقراتية حم محله التتلع االك ر اتسا ا المتعل   العي  اليومي. الشع  معني  ز يع قادر  ل  

الحركة إل  الحيا ، لتستقر الساحة السياسية ال شة ويعود االقتصاد إل  مجتمع المصري هن يعيد ال
 من جديد.

الجي  والت ييد الشع ي.  –لقد نجح السيسي في هن يقيع استقرار الحكع من جديد  ل  ساقيه 
 توا  انه في المئة من المقتر ين صادقوا  ل  الدستور الجديد في االستفتاص الشع ي االصير. وا  98.1

كان قرر التنافس  ل  الرئاسة اع ال؛ فكم مرشح  إذالع يت َ  شيص من المعار  للسيسي. ال ي ع 
 ،صر ينتص  سيكون متعلقا  ه تماما.

ية هن تستو   درس االش ر االصير . ال يمكن مواصلة تفسير متال  ألمريكدار  ا ل  اإل
ين صرجوا للتظاهر أض ا  ل  م ار  الشع  المصري  مفاهيع أر ية. جماهير المصريين الذ

وحكمه المتل  هع نفس ع الذين ي تفون للسيسي اليوع. فاالستقرار واالمن الشصصي اهع ل ع  قدر ال 
ق وم الحكع إل  يون ألمريكيقم  ن الشعارات الرومانسية  ن الحرية والديمقراتية. فكلما سار  ا

 الجدد والتعاتي معه  احتراع، يكون هفضم.
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هي االصر   لي ا هن تواصم ن ج االحتراع والحذر.  ل  الحكومة هن تلتف الد وات م" "إسرائي
 الحماسية في ضوص الشرخ  ين السيسي وحماس.

 السيسي يقود سياسة مصالح وحسا  منفعي و ارد.
تقر  مو د ترتي  الع قات  فإن اهك ر من المواج ة  ينه و ين حماس، "إسرائيم" وكلما تحمست 

عد هن تتعلع حماس مكان ا وتحترع الحكع الجديد، يمكن للسيسي هيضا ان يتساوع مع ا.  ين ما. ف 
 ية، وليس  ن ايديولوجيا.استراتيجوم لما في كم صتو  لألمير المصري الجديد، يدور الحديث  ن 

 21/1/2014 ،معاريف
 22/1/2014رأي اليوم، لندن، 

 

 بال خصوم "السيسي" رئيساا . 55
  و ز  سموت
منحت القياد  العليا في الجي  المصري الفري  هوم   د الفتاح السيسي همس رت ة مشير وهي 
ا ل  رت ة في الجي  المصري. وهذ  هدية تسريح من الصدمة العسكرية جليلة جدا لمن حرر مصر 

ما يصشا  في الحيا  المدنية حيث تنتظر  ايضا ا ل  الرت  وهي . وليس للمشير اإلصوانمن حكع 
 رت ة الرئيس.

صنادي  االقترا  ليوافقوا  ل  الدستور إل  ق م ان يعود مواتنو مصر في منتصف الش ر 
 فس نافسقليلة ه لن السيسي انه "إذا تل  الشع  مني    ياع المئة،  97.7ساحقة،    ك ريةالجديد 

ذكرت صور  ك ع السيسي  جمام   د الناصر. وذكرت نتائج استفتاص الشع  في رئاسة مصر". و 
لة، واستقام من  مله في   م ار . واالن  عد ان تلق  السيسي الرت ة، صات لنفسه دستورا مع الح 
الحكومة المصرية )نائ  رئيس الوزراص ووزير الدفا ( وحصم  ل  موافقة جميع ا ضاص المجلس 

 ت رئاسته مس لة رسمية فقت.العسكري اال ل  ف قي
ان كم اولئ  الذين كانوا يرون هنفس ع مرشحين للمنص  تقري ا وفي ع  مرو موس  يصلون 

المسلمين صار  القانون لع يعد يوجد للجنراالت في  اإلصوانالميدان للمشير. ف عد ان اصر  السيسي 
تي س قت  ور  التحرير. وفي االياع الإل  مصر اليوع صصوع في واقع االمر. وا اد السيسي مصر 

المستق م إل  المستق م هو إل  ميدان التحرير هص ح ي رز اليوع السيسي و  د الناصر. في  ود  
 الصلف إذا شئنا الدقة.إل  رجو ا 

من المده  ان نر  مسار اليقظة الذي مر  ه الشار  المصري والتيار اللي رالي. فقد هص ح 
ي السا   واالمين العاع للجامعة العر ية، هص ح فج   واحدا من  مرو موس  وزير الصارجية المصر 
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الذين يريدون التذكير   ن السيسي استعمم قو  مفرتة  ألولئ ك ار المدافعين  ن السيسي. و ين 
  ل  المتظاهرين ان "السيسي ليس دكتاتورا  م هو وتني منع حر ا اهلية".

 مم وزير الدفا  استصداما ماهرا وهو االن هي صت ، فقد استصدع إل  السيسي  يصتئلع 
كي يص ح هو نفسه الرئيس القادع  ل   2012المنص  الذي منحه إيا  الرئيس مرسي في حزيران 
حينما  ين  2010قفص في المحكمة. في إل  حسا  مرسي ذل  الذي انتقم من قصر الرئاسة 

قائد  إل  ة القياد  العامة، قدع السيسي قائدا ل ستص ارات المصرية وهص ح  ذل  افت  ضا ت في هيئ
اس و ا  13. فقد هصت   ل 2011المشير التنتاوي تقريرا حذر فيه من  ور  شار  في مصر في ايار 

فقت في تن ئه المده . وهو ايضا الذي قدر  عد ذل  اماع المجلس العسكري اال ل  ان محمد 
 مرسي سيفوز في االنتصا ات.

د  في ا ناص حكمه وان تسا د   ل  ان يقرر  عد ن اية واليتين ان هذ  التن زات يفتر  ان تسا 
 كما يوج  الدستور الجديد هم يستمر هع يصلي مكانه.

االياع التي س قت  ور  التحرير هو تلت  ور  الض ات االحرار، فين غي هن إل  ولما كنا قد  دنا 
ان الديمقراتية حم محله اليوع نفر  ان االمر سيكون متعلقا  ه هك ر من تعلقه  الدستور الن م رج

 السيسيمانيا ويا للموضات كيف تت دم.
 28/1/2014 ،اليومإسرائيل 

 29/1/2014القدس العربي، لندن، 
 

   فيتامين سي سي )سيسي(. 56
 سمدار  يري

وزيللللر الللللدفا  المصللللري المشللللير حسللللين  وضللللع  للللل  تاولللللة مللللن كللللان ،نللللذا  2010فللللي نيسللللان 
التنتاوي، ورقة تقدير مذ ور  سرية  اللون االحمر. وكانت الو يقة قصير  وذات أاية. وكان الموقع 
 لي ا قائد االستص ارات العسلكرية. " علد    لة  شلر شل را ستنشل  انتفاضلة شلع ية تنتشلر فلي جميلع 

"سلللليغر   شللللرات ،الف المتظللللاهرين الشللللوار  انحللللاص الدولللللة"، حللللذر الجنللللرام   للللد الفتللللاح السيسللللي. 
 تغيير النظاع في مصر".إل  والميادين ويرفضون ال دوص. وستكون ال  ة الشع ية قصير  تفضي 

فللي تللل  االيللاع وكانللت اواصللر ايللاع حكللع الللرئيس م للار ، كللان يسللتتيع شللصص جللريص جللره  أيللر 
 لللذا القلللدر دون هن يقلللامر  حياتللله  اديلللة هن ي للليح لنفسللله هن يصلللاتر  كتا لللة انلللذار اسلللتص اري سلللافر  

الم نيللة. واسللتد   التنتللاوي السيسللي  للل   جللم وتللل  جوا للا  للل  الفللور قللائ : "إذا كللان هللذا هللو 
السلليناريو فمللا الللذي توصللي  فعللله؟". ف جللا  الجنللرام قللائ : "يجلل   للل  الجللي  هن يقللف مللع الشللع  
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مللن االحللوام هن يتلقللوا النللار  للل   وهال يتللدصم فللي ال ّ للة الشللع ية. ال يجللوز للجنللود  للل  هيللة حللام
المواتنين". تن   السيسي في الحقيقة  األحداث تن زا دقيقا لكنه هصت  التاريخ ألن الر يع العر لي هألر  

 ميادين مصر ق م ذل      ة  شر اس و ا، ق م   ث سنوات  الض ت.
" إن رئليس االسلتص ارات يقوم ياسر   د الراز  محرر الصحيفة اللي رالية المصرية "المصري اليوع

العسلللكرية وضلللع   ملللة  لللل  يلللوع الملللي د ال اللللث وال ملللانين لم لللار  فلللي هوم اسللل و  ملللن شللل ر هيلللار 
 ا ت ار  سا ة  دص الحدث. فقد قدر السيسي هن يعلن اللرئيس ،نلذا  اسلتقالته، وهن يعللن فلي الفرصلة 

في حسا ه الر يع العر ي في تلونس  ا نه جمام. " يد هن الجنرام لع ي صذإل  نفس ا ايضا نقم السلتة 
وترد الرئيس ا ن  لي اللذين  ج  االحداث في مصر، ولع يقدر تقديرا صحيحا ايضا مقادير صي ة 
األمم والغض  في شوار  القاهر   ل  إ ر تزوير نتائج انتصا لات مجللس الشلع . فقلد نحلت السللتة 

المسللمين". وصرجلت الجملو   اإلصوانوتمست  قسو   ل  االصوات التي حصم  لي ا مم لو حركة "
الصائ ة األمم  س   ق ضة السلتة الحديديلة والفسلاد فلي القيلاد  العليلا واالزملة االقتصلادية لت ليج فلي 

 هن صلعت الرئيس.إل  الشوار  
إن السيسي اللذي كلان حتل  ذلل  الحلين شصصلا مج لوال تماملا صلار  دوائلر االملن واالسلتص ارات، 

فلللع  يم الشللل ن فلللي المجللللس العسلللكري اال لللل  اللللذي تلللول  التنتلللاوي قيادتللله. رت لللة  ضلللو ضلللئإلللل  ر 
 اإلصللوانوكانللت الم مللة التللي هلقيللت  ليلله متحديللة  صللور  صاصللة وهللي هن يجللري الحللوار مللع قللاد  "

 المسلمين" وهن ي حث ويكشف  ن صتت ع السرية. 
ن السجن ونشليتا محمد مرسي الذي كان ،نذا  مفرجا  نه جديدا مإل  وقاد هذا الحوار السيسي 

. وتلللر  لديللله انت لللا  انللله "واحلللد ملللن ع" وكشلللف  لللل  مسلللامعه  لللن التر يلللة اإلصلللوانقللديما فلللي حركلللة 
ية التي تلقاها في  ائلته، وحد ه  لن زوجتله المحج لة و لن صل   الفجلر التلي يحلرص  لل  اإلس م

 اقامت ا في مسجد الحي.
ذا  هلللو اللللذي  لللاد يحلللذر المجللللس و علللد سلللنة حينملللا  لللده التنلللافس فلللي الرئاسلللة كلللان السيسلللي ،نللل

العسللكري قللائ  إن الشللار  ال يريللد  قايللا سلللتة م للار . وقللام فللي اصللرار: "للليس  نللدي شلل  فللي هن 
مرسلللي سللليفوز فلللي االنتصا لللات". وللللع يتللل  ر التنتلللاوي وحلللد   القلللدرات  لللل  التن لللز  لللم وضلللع قلللاد  

. وحظلي السيسلي  علد لحظلة ملن المسلمين وفي مقدمت ع الرئيس الفائز  يون ع  ل  الجنرام اإلصوان
تسللريح وزيللر الللدفا  ورئلليس االركللان فللي صللزي، حظللي  شللع ية ك يللر  و سلسلللة هلقللا : الفريلل  هوم، 

 ووزير الدفا  ورئيس المجلس العسكري اال ل  ونائ  رئيس الوزراص.
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 رئاسياا  تعلم درساا 
"المنقلذ القلومي". إن  وهصذ الجم ور ايضا يتلع رويدا رويدا  ل  النجع الصا د الذي حظي  لقل 

صللوته ضللعيف فللي الحقيقللة لكللن صت لله صللائ ة تصللي  نقللات ضللعف الجمللو . ف صلل حت مصللر قللد 
أرقت دفعة واحد  في "السيسيمانيا" و ده م يين يتحد ون  ن الجنرام القوي الحضلور ذي النظلارتين 

ير. واشلتا   شلرات الشمسيتين القاتمتين. "منذ كان صلع م ار  لع تنقتع المظاهرات في ميدان التحر 
شصصية األ  لتقلودهع". ي  لين  لالع االجتملا  المصلري اللدكتور إل  م يين المواتنين السيئي الحام 

إلل  فلي الحكلع وهتلقلوا اشلارات  صينلة هن لع يصتتلون لتحويلم مصلر  اإلصوانفريد  تية. "كلما فشم 
كللانوا مشللغولين فقللت  توزيللع تيللان  حلللوم اقتصللادية و دولللة شللريعة اسلل مية، وكلمللا لللع ينجحللوا فللي اإل

 المناص  والزيادات  ل  مزيدي ع، زادت شع ية قائد الجي ".
تعلللع السيسللي درسللا م مللا مللن تجر للة اسلل فه المللر  وهصللر  الصتللت المتويللة. ف عللد اجللاز  الدسللتور 
الجديد ه لن  لن انتصا لات للرئاسلة سلت تي ق لم انتصا لات مجللس الشلع . وهلذا هلو االصتلرا  لضلمان 

كاملللة  للل  مزسسللات السلللتة المدنيللة، فللي حللين حللم صللديقه و قتلله رئلليس االركللان صلل حي سلليتر  
هن ي ضلمن سللفا  لدع تكلرار ملا حلدث ملن إل  صدقي محله في اج ز  االمن. وترمي هذ  االجراصات 

ق للم وهال يجللد الللرئيس المنتصلل  نفسلله مللر  اصللر  فللي السللجن م للم م للار  ومرسللي ق للله. "ال يضللللكع 
 ين م قف مصري. "السيسي ذكي جدا وداهية ومرتل  وملنظع جلدا. وملن تلا ع سللوكه صوته اللين"، ي  

إلل  في السنوات ال  ث االصير  ت ين له هنه كان قد حدد هدفه منذ زملن، فعنلد  صريتلة تريل  ترملي 
 رهس هرع السلتة، وكم من يحاوم هن يعوقه سيريه مغ ة ذل ".إل  هن تقود  

إلل  المسلمين" الذين ترحوا من ا لل  المناصل   اإلصواناد  "هكذا  الج مرسي ومئات ا ضاص قي
السجون م اشر . وكذل  ايضا العشرون  ام  في قنا  "الجزير " التي ق تع    لا فلي مصلر، وحوكملوا 
 ل  التحري  والمس   من الدولة، وكذل  ايضا في االزمة في الع قلات  إملار  قتلر و لرئيس وزراص 

هن يصللص حملاس فلي ألز  ملن الحصلار المصلري  لم ملع حليفتله القديملة تركيا هروأان الذي يحاوم 
ي  علللد هن ألمريكلللالواليلللات المتحلللد . ففلللي المقا للللة الصلللحفية الوحيلللد  التلللي  لللذل ا السيسلللي لإل للل ع ا

القللاهر   للل   جللم المراسلللة الك يللر  اللللي فللايموت مللن صللحيفة "واشللنتن  وسللت"، لللع إللل  اسللتد   
ية، ولللع تكللن قللت  عيللد   مللا اسللتراتيجقللائ : "الواليللات المتحللد  شللريكة  هو امللايحجللع  للن جلللد الللرئيس 

نصلليحت ع ود م للع إللل  يين إن  نللدنا مشللكلة ونحللن محتللاجون ألمللريكيحللدث  نللدنا. قلللت لمحللاد يي ا
 هدار ظ ر  ولع ي اتفني حت  مر  واحد  ولن ننس  له ذل ". هو امالكن 
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 للل   قيللت وصللمة سللوداص حينمللا صللر  ليسللوغ منللذ ايللاع السيسللي االوللل  فللي المجلللس العسللكري اال
مللن  17"الفحص  ن العذرية" الذي هجرا  جنود وت ي   سلكري  لل   شلا ة تظلاهرن فلي التحريلر وح 

للردن مللن م  سلل ن. وقللد قعللدت احللداهن وهللي سللمير  ا للراهيع همللاع  دسللة إللل   للالقو   مركللز ا تقللام وج 
م. "دصللت  لذراص وصرجلت املره "، قاللت فيديو وسجلت ش اد  محرجة  ل  ملا وقلع فلي مركلز اال تقلا

إللل  فللي تن للد وهصللرت  للل  تقللديع شللكو  فللي الشللرتة والمحللاكع. وقللام السيسللي مصللادقا: "اضللتررنا 
. وهردنللا هن التحقلل  مللن هن هللزالص الفتيللات ال تللي قضللين ايامللا وليللالي فللي التحريللر هللن  للذراوات حقللاي 

جنللود الجللي ". ولللع تللنس وسللائم اال لل ع  نللدافع  للن هنفسللنا شللكاو  االأتصللا  كللي ال يحللاولوا ات للاع
نشر تقارير شاملة  نه هذا االس و  تظ ر سيرته الذاتية، لع تنس له هذ  إل  ية التي سار ت ألمريكا

 القضية ايضا.
ي رفيللع المسللتو   للن "جما للة ضللغت ألجللم السيسللي" هدارهللا م عو للون إسللرائيليتحللدث د لوماسللي 

يين هن "السيسللي جيللد ال لمصللر وحللدها". وحللاوم ألمللريكن ليون فللي واشللنتن و للن الج للد لي  لليإسللرائيل
 90ي ال تلللنجح فلللي دوللللة نصلللف مواتني لللا اللللل همريكللل   سللللو يون هن ي ينلللوا هن "الديمقراتيلللة سلللرائيلاإل

 المتترف الصتر يتصذهع وسيلة". اإلس عمليونا هميون و 
و يخ الفريل  لعزلله مرسلي، ومستشلارو  للع يكفلوا  لن تل  و املاية فسرائيلولع تسا د حملة الد اية اإل

المسللللمين وتصلللفية الحسلللا ات القاسلللية. وللللع ت لللدد واشلللنتن فقلللت  معاق لللة السيسلللي  اإلصلللوانومتلللارد  
وجما تلله  للل  االنقلل   العسللكري  للم نفللذت االنللذارات فقتعللت و لقللت المسللا د  العسللكرية، وقفللزت 

 فة م الغ المسا د  لمصلر. وقلد الفراغ الذي نش  السعودية وامارات الصليج التي ه لنت فورا مضاإل  
ا تلللرف مستشلللار االملللن القلللومي السلللا   سلللتيفن هلللادلي هلللذا االسللل و  فلللي الملللزتمر السلللنوي لمع لللد 

 ية  قوله: "ي دو هننا اصت نا  ش ن مصر والسيسي".ستراتيجالدراسات اال
فللي حللي الجماليللة المكللتظ الللذي تظ للر  1954ولللد   للد الفتللاح حسللين السيسللي فللي تشللرين ال للاني 

هزقتلله المغ للر  فللي روايللات  لل ث كت  للا الفللائز  جللائز  نو للم لللألد  نجيلل  محفللوظ. ويمللل  ه للو  حسللين 
حانوتا للتحف التذكارية في سو  صان الصليلي وصزانة مملوص   كت  التلاريخ، ولله هصتلان وار علة اصلو  
 ت يلل  وقللا  ورجللم ا مللام وضللا ت فللي الجللي  المصللري سللار فللي تريلل  هصيلله. وجملليع ع ي تعللدون

  ن مقا  ت صحفية مع وسائم اال  ع   مر من األخ ال كر.
قصلر الرئاسلة، فقلد  لين إلل  حظي السيسي في هقم من سنتين  اصتصار مد  تاريصي في تريقله 

هوال رئيسا ل يئة االركان، وحصم في هذا االس و   ل  رت ة مشير من رئيس مصر المزقت القاضلي 
حتفالي ا  ن من الجي  ايضلا وه يلر الترشلح: " لل  إ لر  دلي منصور، وصدر مع ن اية الجمع اال



 ملف معلومات 

392                           مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات         

االحلللداث العنيفلللة التلللي تصلللي  مصلللر واسلللتجا ة إلراد  الشلللع  القويلللة، للللن نسلللتتيع إال هن نوصلللي 
 " ترشلليح المشللير السيسللي لرئاسللة مصللر". و حللث تللوع فريللدمان، المحلللم فللي صللحيفة "نيويللور  تللايمز

وسمة  ل  الم  س العسكرية للرئيس المق م فلي وقلت يلز ع في ويكي يديا فاستم قائمة الميداليات واأل
فيللله صصلللومه هنللله للللع يشلللار  قلللت فلللي حلللرو  وللللع يجلللر معلللار  ميدانيلللة. "للللو هن السيسلللي صصلللص 
األوسمة لمحار ين للقضاص  ل  الج م  نلد النسلاص، وانشلاص ملدارس للعللوع والتكنولوجيلا ول نلاص ج لاز 

 ص حت من م قدريه".سياسي حقيقي في مصر"، يز ع فريدمان، "أل
في وقت قري  من زيار  اللرئيس السلادات التاريصيلة للقلدس. و علد  1977تجند السيسي للجي  في 

هن درس فللي المع للد العسللكري المصللري وتقللدع فللي المناصلل  الميدانيللة فللي سلل ح المشللا  والمدفعيللة 
وه  ل   ة ا ناص و نلت هرسم لتلقي دورات  سكرية فصمة في الواليات المتحد  و ريتانيا. وهو متزو  

يصللدمون فللي الجللي ، وفللي الشلل ر الماضللي، فللي ظللم االشللا ات  للن صتتلله للترشللح للرئاسللة، تللع فللي 
النادي الفصع لس ح الجو في القاهر  حفلم زفلاف ال نلت ،يلات. وحضلر هنلا  كلم األ يلان فلي اج لز  

 لإلصللوان ع مزيللد  االمللن فللي حللين تلقللت وسللائم اال لل ع همللرا واضللحا  اال تعللاد. ونشللرت وسللائم ا لل
 المسلمين صورا مصتلقة لعروسين العروس منق ة وهصرت  ل  ا  ن هن هذا هو " رس القرن".

إن معاملته لوسائم اال  ع مرك ة ف و من ج ة يعد  الديمقراتية وحرية التع ير الكاملة، وهو من 
هن نجللد فللي الصللحف ج للة اصللر  يتللل  م صمتلله وادار  الحملللة مللن اجللله. وال يمكللن مللن ج للة  ال للة 

المصلللرية تع يلللرا حقيقيلللا شلللجا ا  لللن معسلللكر ال يتفللل  ملللع السللللتة.  لللم إن نجلللع ال رنلللامج السلللاصر 
السياسلللي ذي نسللل ة المشلللاهد  العاليلللة  اسلللع يوسلللف اصتفللل  فجللل    لللن الشاشلللة  علللد هن هلللاجع مرسلللي 

"، لكلللن ال تلللةوالسيسلللي، ويصلللر ويلللز ع هنللله هلللو اللللذي هزام نفسللله وي قسلللع هن "السيسلللي ال يتعلللر  للللي 
 قليلين يصدقونه.

 يينألمريكإرضاء ا
القصلللر ويحلللاوم إلللل  يشلللتغم اصلللحا  التا علللات المشلللحوذ   التريقلللة التلللي سلللتدار   لللا المنافسلللة 

حلين كتا لة هلذ  السلتور للع يصللع إل  الجميع هن يحزروا "مت  سيعلن ،صر االمر؟"،  يد هن السيسي 
 ة  ل  االقم هنه ينافس في الرئاسة.م  سه العسكرية ولع يعلن  صوته و صور  رسمية قاتع

ل  و  هن يحدث ذل   قيت  لل  حال لا "مشلكلة تقنيلة صلغير ": ألن كلم ملن ه لنلوا الترشلح للرئاسلة ا 
ي ر لللون ا ن ملللن المنافسلللة. إن  ملللرو موسللل  وزيلللر  هصللل حواالمسللللمين تقري لللا،  اإلصلللوان علللد ا علللاد 

ف يقره الصريتة. وقلد كلان فلي هلذا الفليلع ق لم الصارجية واالمين العاع للجامعة العر ية سا قا يعرف كي
د لي. إلل  سنتين وفشم. وصسر احمد شلفي  ،صلر رئليس وزراص لم لار  الرئاسلة لصلالح مرسلي وهلر  
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ي والجنلرام ملراد اإلسل مسلليع العلوا  يضلاي ههنه ال همم لله فلي منافسلة السيسلي وم لله  يضاي هوهو يدر  
 يون.اإلس مموافي رئيس المصا رات المصرية الذي ا عد  

يحتللا  السيسللي مللن اجللم المظ للر الللديمقراتي  للل  االقللم وكللي ال تغضلل  االدار  فللي واشللنتن، 
 منافسين ينافسونه.إل  يحتا  

ا ل ن هن إلل  االنكلار هو إلل  ا ن    يا، وتسلار  االسلماص التلي تتلل  فلي الجلو إل  ي دو االمر 
هتمللاع التتللورات فللي مصللر. فقللد رتلل  اللللواص  ا"إسللرائيم" ا ن. ويتللا عون فللي إللل  االمللر يفحللص  نلله 

كوصللافي رئلليس همللان مصلر فللي هللذا االسلل و  فللي معسلكر "االتجاهللات االيجا يللة" حينمللا حصللر  هفيلف
العنيللد   رهلا  نايتله فلي االألل   الكاملم تقري للا لمحلور في دلفيللا وألنفلا  ت ريلل  السل ح ومحار للة اإل

 في سيناص.
يا و يقلللا للللع يكلللن موجلللودا فلللي فتلللر  م لللار  وفلللي سلللنة واليلللة جاسلللتراتيويزكلللد ص لللراص محليلللون تعاونلللا 

مقر االستص ارات لت ديلة إل  مرسي. فالم عو ون ي  تون سرا في القاهر  ويحملون من التائر  م اشر  
التقارير واالت    ل  ،صر االحداث ولتقلدير الوضلع. والسيسلي أيلر أريل   لن ع كملا يشلار اشلار  

إللللل  هن يسللللمو  "الجنلللرام الصلللامت"، وهلللذا دليللللم  لللل  ميلللم "الجنلللرام"  يونسلللرائيلصفيلللة فقلللد تعللللع اإل
ل  االصغاص في ص ر و  ل  ال ضع و ا    ت االمر.ا 

 تللم ه يلل ال يوجللد سللفير مصللري فللي  ألنللهلكنلله فللي الصللعيد الرسللمي مللا زام يتكللتع  للل  الع قللات 
 "، ي ين محلم ك ير. سرائيممنذ   ث سنوات " س   الرهي العاع المعادي إل

لفريلل  الد لوماسلليين الضللئيم الللذي هرسللم مللن القللدس م نلل  مكاتلل  فللي القللاهر  وال ي للدو هن للليس 
تغيير محدد جدا"، ين ه صحفي قلديع ملن القلاهر . إل  الوضع سيتحسن في المستق م القري . "انت  وا 

"منذ هص ح السيسي اقو  رجم في مصر لع يعودوا يشتغلون  كع، فقلد هصل ح لمصلر ه لداص جلدد فلي 
 ية".ألمريكي صاصة ويوجه السع في األساس  ل  اإلدار  ااإلس ملع العا

 31/1/2014 أحرونوت، يديعوت
 1/2/2014القدس العربي، لندن، 

 

  العنف مصر: انتخابات في ظل  . 57
 هفرايع كاع 

المسلمين في اواصر  اإلصوانسقات نظاع إ ين في مصر منذ رسمي لعدد المصا حصاصإال يوجد 
ش ر الس عة االصير  ما ال يقم  ن حسا ات أير رسمية، فقد قتم في األل . ووفقاي 2013حزيران 

شصص. هذا  دد أير مس و  في مصر في العقود االصير  وحت  اندال  الر يع العر ي.  1,500
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ك ر من ع اصي  في ا ناص صدامات العنف  نار قوات المصدر االساس للمصا ين مزدو : القسع اال
ية نفذت ا إرها و عض ع االصر اصي  في  مليات  اإلصواناالمن ضد المتظاهرين من مزيدي 

 منظمات اس مية مصتلفة ضد قوات االمن. 
المسلمين  ن الحكع من ق م  اإلصواننقتة االنت   للتدهور الحالي في مصر هي  زم 

تعاون مع المعسكر اللي رالي و د ع م يين المصريين. فقد مم هزالص الفوض  الجي ، في ظم ال
الداصلية التي سادت في مصر في مجاالت االقتصاد، القانون والنظاع واالمن الشصصي، وصشوا من 

مزسسات الدولة ونمت الحيا  في ا. وقد إل  حكم ع إلدصام مضامين اس مية  اإلصوانهن يستغم 
صار  ساحة الحكع وتر  الجي  كعنصر سائد في الساحة إل  تماما  صواناإلدفع االنق   

السياسية. قسع هاع من المعسكر اللي رالي يواصم ت ييد حكع الجي  رأع االنتقاد الذي يوجه اليه 
. احساس قسع ك ير من الجم ور هو انه في اإلصوان ق  تدصله في السياسة واستصدامه القو  ضد 

ي مصر في السنوات ال   ة االصير  متلو  يد قوية وان ال ديم لذل  حكع الظروف التي نش ت ف
، اديرت مع ع اتصاالت   دف اإلصواناسوه  ك ير. ين غي القوم انه  عد اسقات حكع  اإلصوان

رفضوا  اإلصواناشراك ع في الحكع، ولكن ك     انوي. أير ان المحاولة فشلت في م دها الن 
ع  عد ان حظوا   قة هأل ية الشع  في انتصا ات ديمقراتية لل رلمان التسليع  عزل ع  ن الحك

منص ه وا اد  الدستور الذي إل  وللرئاسة. وكان تل  ع  التالي ا اد  الرئيس المعزوم محمد مرسي 
 نصا . إل  ا د في فتر  حكم ع 

الجي  فور  و كست مس لة الدستور ميم الحكع الجديد. فوفقا لصريتة التري  التي نشرت ا قوات
 زم مرسي، ه دت لجنة من صمسين شصصية  رئاسة  مرو موس  وزير الصارجية واالمين العاع 
للجامعة العر ية سا قا الدستور الجديد. وشار  في اللجنة مندو و التيارات المصتلفة،  من في ع صمسة 

فضوا المشاركة في فقد ر  اإلصوانمندو ين  ن ج ات اس مية  ين ع مندو  حز  النور السلفي. اما 
 اللجنة. 

ن معظع مواد الدستور الجديد إ، فاإلصوان، في   د حكع 2012 د في ه ومقا م الدستور الذي 
في الدولة، مكانة الجي  والتشديد  ل   اإلس عجديد  هو معدلة. وتتعل  التغييرات االساس  مكانة 

 م ادئكان في   د م ار  ايضا وهن تحدد كدين الدولة م لما  اإلس عحرية الفرد وحقوقه. ومع ان 
الشريعة تقررها محكمة الدستور  م ادئالشريعة ستكون مصدر التشريع االساس، اال انه تقرر  ان 

ية و ززت قو  المزسسات أير المتما لة مع اإلس مالعليا. وهضعف الدستور مكانة المزسسات 
يات وزير الدفا  والمزسسة العسكرية السياسي. وقيد الدستور ص حيات الرئيس وزاد ص ح اإلس ع
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 ما في ذل  ص حيات محاكمة المدنيين في محاكع  سكرية مما ه ار انتقادا شديدا في اوسات 
الك يرين  من في ع اولئ  الذين ايدوا  زم مرسي. كما هن الدستور يصفف  ن رجام حكع م ار  في 

، هيد نحو 2014ذي اجري في كانون ال اني االنصرات في الحيا  السياسية. وفي االستفتاص الشع ي ال
 قاتعوا االستفتاص.  اإلصوانن صر  ألهمور هر الدستور، وذل  ضمن من المقتر ين اقرا 98

 جراص االنتصا ات للرئاسة قري اي ا  مع اقرار الدستور يعتزع الحكع مواصلة تت ي  صريتة التري  و 
ير الدفا    د الفتاح السيسي استقام من ن وز إومن  ع االنتصا ات لل رلمان. وكما هو متوقع، ف

 أل ية ال ائلة التي اقر في ا الدستور  النس ة له اصت اراي منص ه وترح ترشيحه للرئاسة. وشكلت األ
االنتصا ات ايضا.  اإلصوانلفرص نجاحه، وهذا كاد يكون مضمونا مس قا، وال سيما إذا ما قاتع 

االنتصا ات لل رلمان ان يسا د الرئيس الجديد  ل   ويمكن لتقديع مو د االنتصا ات للرئاسة ق م
الت  ير  ل  نتائج االنتصا ات لل رلمان. وسيكون في صالح السيسي ا تراف قسع ك ير من الجم ور 

ز يع قوي ومصدا  يمكنه هن إل  المصري  انه في الوضع الحالي والنعداع ال ديم هنا  حاجة 
 اإلصوانولة، و ل  رهس ا الوضع االقتصادي والمواج ة مع يواجه المشاكم الصع ة التي تواج  ا الد

نموذ  الحكع الذي يقود فيه رجم من الجي  إل  حت  وان كان في ذل   ود  أير مرأو  في ا 
مواج ة م اشر   ين ع و ين الجي  إل  االنصرات في الحكع الجديد  اإلصوانالدولة. "لقد هد  رف  

ومزيدوهع في مظاهرات  اإلصوانلترفان صتوات ما: فقد  ده شدد ا 2013وقوات االمن. فمنذ صيف 
 نف في مدن مصتلفة ضد حكع الجي ، فيما تمارس قوات االمن القو  لقمع المظاهرات. وفض  

ة  ن القانون ونشتائ ع ال ارزين، واصر  المنظم اإلصوان ن ذل  فقد ا تقم الجي  معظع ز ماص 
 اإلصوانية من ق م رها توات،  ل  صلفية احتداع العمليات اإل. هذ  الص"يةإرها وه لن  ن ا كمنظمة 

مسار إل  داصم المدن المصرية، رفعت الترفين إل  ومنظمات اس مية اصر ، وانتشارها من سيناص 
مئات  يضاي ه م و  اإلصوانمن المواج ة يتواجدان فيه االن. ففي تنفيذ العمليات يشار  اليوع ليس فقت 

س ميون جاصوا إميليشيات ج ادية سلفية، مقاتلون في سيناص،  ساساي هن يعملون  ديد  من ال دو الذي
ن يشاركو  يضاي همن العرا  واليمن، مجمو ات ترت ت  القا د . وتش  قياد  الجي   ان رجام حماس 

صر   الس ح الم ر  من مصازن همور ههذ ، ضمن  رها في العمليات. وتستعين محافم اإل
  ناها القذافي في لي يا. الس ح الك ر  التي 

 ألنهين ستزدي هذ  المواج ة  مصر؟ في هذ  المرحلة من الصع  هن نر  ن اية للتدهور، هإل  
ال يوجد اليوع اي  داية لحوار حقيقي  ين الترفين  ل  وقف العنف وتواف   ل  تسوية سياسية. 

تصلي  ن متل   ادم في يترددون  ين االنصرات في الحكع، الذي يعني في نظرهع ال اإلصوانف
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مواقع الحكع التي اكتس وها  ن ح ، و ين الصرا  الشامم الذي يت مون فيه في نظر إل  العود  
الفوض . في هذ  اال ناص تجدهع يصتارون تريقا وست لصرا  إل  هأل ية الشع   تدهور مصر 

هدف ع. ومن ج ة  محدود، يجد تع ير  اساسا في العمليات وفي المظاهرات، التي ال تقر  ع من
اصر ، يمكن للسيسي ان يكون ز يما قويا، يتمتع  ت ييد الجي  وقسع ك ير من الجم ور. ولكن 
سيكون من الصع   ل  حكمه ان يتغل  ويقمع  القو  منظمة ك ير ،  ا تة التنظيع، ذات جذور 

فاضة، سيتعين . ومن هجم وقف التدهور، إذا ما فشلت الج ود لقمع االنتاإلصوانودوافع  الية ك
واشراك ع في الحكع. في  اإلصوان ل  الحكع هن يتنازم ويعتي  ل  االقم جوا ا جزئيا  ل  متال  

، سيستمر العنف اإلصوانمر ال يحصم، وتالما ال يجد الحكع س ي  للحوار مع  ناص األهذ  األ
اهلية  امة م لما هو  حر إل  ال تتدهور المواج ة  ين الترفين هوالعمليات. ومع ذل ، معقوم هك ر 

 . سوريةالوضع في 
: االوم مظاهر العنف والعمليات في مصر أير مرأو  سرائيمهنا  معنيان ل ذا  النس ة لإل

ألن ا تمس  استقرار النظاع االهع  النس ة ل ا، ناهي   ن ان العمليات قد "إسرائيم" لفي ا  النس ة ل
 ك ير من "إسرائيم" ل  ان النظاع العسكري هفضم لاراضي ا   ر سيناص. وال اني، ال ريإل  تنتقم 
ولكن االمر  "إسرائيم"،لع يحاوم المس  قا د    قاته مع  اإلصوان. صحيح ان نظاع اإلصواننظاع 

ن ع من اضتراريات الواقع الصع  الذي توجد فيه مصر، فيما هنه  ل  المستو  االيديولوجي 
مصالح مشتركة مع النظاع الحالي في مصر  قدر إسرائيم" "لل ل"إسرائيم".ح  الوجود ل اإلصوانيرف  
 هك ر. 

 مليا ازداد التعاون االمني معه، وال سيما حوم الوضع في سيناص ومنع العمليات من ا، والنظاع 
العسكري ير  في حماس ت ديدا وقد شدد جدا مسا يه إلأ   الحدود  ين سيناص وقتا  أز ،  ما 

 في ذل  هدع االنفا .
 6/2/2014 ،عليانظرة 

 7/2/2014القدس العربي، لندن، 
 

 نشاط الجهاد العالمي في طابا ليست مشكلة مصرية فقط. 58
 فيشمان هليكس

داصم إل   ا لتنجح في الوصوم لع تكن العملية التفجيرية في حافلة السياح همس األوم في تا
إل  اي ت ألن ترتي ات االمن  ند المع ر الحدودي ال ت مكن من دصوم حاف ت من مصر 

ية. لكن إسرائيلي ويرك ون حافلة سرائيلالجان  اإلإل  فالسياح يع رون سيرا  ل  األقداع  "إسرائيم".
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 ة، الذي يستو   هك ر من صمسة العق –اي ت  –هذا ال يغير من حقيقة هن م لث السياحة تا ا 
م يين سائح كم سنة، هو هدف جذا  للج اد العالمي. ليس ال دف فقت االضرار  صنا ة 
السياحة في المنتقة لضعضعة نظع الحكع ال   ة التي يكره ا الج اد العالمي. فالعمليات في هذا 

يكن المس  السياح من الم لث ايضا يكون ل ا صد  ا  مي  صور  سريعة ورصيصة. ول ذا لع 
كوريا الجنو ية همس األوم مشكلة مصرية فقت، ف ذ  الحافلة هي مشكلتنا ايضا. إن العملية هي 
جزص من المعركة التي يقوع   ا الجي  المصري في مواج ة الج اد العالمي في سيناص منذ ايلوم. 

جزص ال يست ان  ه من ا   ملية كان 200ا ن   ك ر من إل  وقد مني المصريون في هذ  المعركة 
موج ا  ل  قوات االمن و ن  تحتية قومية. وظ رت مزصرا ايضا مقدمات  مليات ذات ه عاد 

العري   –مصتلفة كإت   النار  ل  سفن في قنا  السويس. وينحصر ذل  القتام في منتقة رفح 
 ت في األساس  ع  شظايا . وقد حدث ذل  في االش ر االصير  في منتقة اي"إسرائيم" وتنام 

 ل  هيئة إت   قذائف صاروصية  ل  المدينة فقد وجدت قذيفة صاروصية هتلقت من سيناص ق م 
  ضعة اسا يع  ل  م عد   شرات األمتار فقت  ن فند  ك ير.

نفس ا في شر  م صي  لآلمام. إن اتفا  الس ع مع مصر هو من وج ة نظرها "إسرائيم" تجد 
"إسرائيم" لسياد  المصرية يعني المس  اتفاقات الس ع ول ذا ال تعمم مصلحة  ليا. وكم اص م  ا

 ل  اح ات  مليات في ار  سيناص. وصت ا الدفا ي الرئيس هو جمع معلومات استص ارية، 
وتنسي  همن  واستعمام وسائم دفا ية كمنظومة الق ة الحديدية، والك ير من ض ت النفس والحظ في 

 األساس.
واالردن و ززوا قوات ع في منتقة "إسرائيم" ع  المون  مسزوليت ع  ن والمصريون من ج ت 

ذا هردنا امتحان النتيجة فان إضرار الج اد العالمي  جارات مصر في االش ر االصير   تا ا. وا 
هامشي جدا في الحقيقة. إن المشت ه في ا الرئيسة في تنفيذ العملية منظمة هنصار  يت المقدس التي 

 دو في شمام سيناص ول ا فرو  في أز  ايضا. وهذ  المنظمة ايضا جزص من ش كة دقت وتدا  ين ال
تصعيد نشات هذ  إل  الج اد العالمي الك ير . وقد تكون الواقعة همس األوم النذير األوم الذي يشير 

العق ة. فاذا كان االمر كذل  فان الرد الرئيس هو التعاون  –اي ت  –الش كة في منتقة تا ا 
 ي االردني.سرائيلاإل المصري

 17/2/2014 يديعوت أحرونوت،
 18/2/2014الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 قصة التجسس على القاهرة مفضوحة وهدفها خدمة السيسي. 59
 سمدار  يري

منللي لصمسللة وزراص ك للار فللي الحكومللة المصللرية فللور العمليللة االجراميللة فللي هكللذا ي للدو الجللدوم الز 
 تا ا: وزير الصارجية جلس  ل  ال واتف كي يقدع التعازي لحكومة كوريا الجنو ية.

سيناص، للتحقي   القصور االمني، لتك يف الحواجز وصو  إل  وزير الداصلية  عث  تواقع معزز  
االقصللر، حيللث كللان إللل  يين. وزيللر السللياحة هلغلل  رحلللة هامللة  رهللاالمتللاردات ) ديمللة االمللم( لإل

إللل  يمكللن العللود  "سلليدلم وفللدا مللن  ملل ص السللياحة والمراسلللين مللن فرنسللا ممللن وصلللوا للت دئللة  انلله 
. وزيللر الصللحة يعللالج اجللراصات نقللم القتللل  والجرحلل . امللا مللن مكتلل  وزيللر  اال لل ع فصللدر "مصللر

مستشفياتنا، حت  لو كانلت إل  ي إلدصام الجرح  سرائيلايضاح جارف  ان مصر ترف  العر  اإل
ي فلي مع لر الحلدود فلي تا لا سرائيلحيات ع في صتر. سيارات االسعاف واالستعدادات في الجان  اإل

رفعلللت مسلللتو  الك ريلللاص اللللوتني. فلللي الجانللل  المصلللري أيلللر مسلللتعدين للتصلللدي ل نتقلللادات  لللل  
 التعاون العلني والو ي  جدا معنا.

ح منفللذو العمليللة ضللد ال للاص السللياحي فللي اسللت داف    للة ههللداف: وج للوا صللفعة ألج للز  لقللد نجلل
االمن ل الجي  ل االستص ارات، ا اروا توترا  ل  توم الحدود المشتركة وشوشلوا الصتلة التلي وضلعت 

مصلر. فالسلياحة هلي التاقلة الكامنلة لللدصم ال لاني إلل  تحلذير السلفر  إلزالةفي  د  دوم في اورو ا 
مليلون  ائللة  3ههميته ل قتصاد المصري ) عد   لور السلفن فلي قنلا  السلويس(. فملا ال يقلم  لن في 

ترتلللز ، حتللل  سلسللللة ال لللورات فلللي مصلللر، مللللن اللللرح ت الجويلللة، الم يلللت فلللي الفنلللاد ، الجللللوالت، 
المتللا ع، التنزهللات والمشللتريات. سللائحة هصللرت  للل  هن تقضللي ن ايللة االسلل و  الماضللي فللي موقللع 

االقصللر تللروي لللي  للن هسللعار فللي الحضللي ،  للن متللا ع يتيمللة و للن  زلللة محرجللة  السللياحة فللي
  ل  سفينة الفالوكا الوحيد  التي ت حر  ل  توم النيم.

االقتصاد هو الذي سيملي استقرار كرسلي اللرئيس المصلري التلالي. حتل  االن للع ينلز  ال لز   علد، 
صلار السلاح  للمشلير السيسلي ي لدو لع يعلن  صوته  ن تنافسه ولع يكشلف  لن صتتله. ولكلن االنت

مزكدا وان كان احدا في مصر ال يعلرف كيلف يعتلزع التصلدي للضلائقة االقتصلادية، ال تاللة والفقلر، 
 كيف سيجل  المست مرين وكيف سينجح في ا اد  السياح.

الرسللمية  "االهللراع"فللي ن ايللة االسلل و  وقعللت  لينللا رسللالة محرجللة مللن القللاهر . فقللد مللألت صللحيفة 
قضللية تجسللس جديللد   نجوميللة المللواتن المصللري   للد  "فضلليحة"يللة كللم الصللفحة االوللل   للن اليوم

ملن الموسلاد. هلذ  ليسلت قصلة لذيلذ ، هلذ   "شلازوم"و "مئيلر"يين، سلرائيلاإل "مسلزوليه"ال اقي حسلين و
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حياكة  دائية لقصص الضحية الذي تجنلد للموسلاد   لر الفيسل و ، وهرسلم للتجسلس  لل  حلز  هللا، 
ت ملللع مسلللزوليه فلللي نلللوادي ليليلللة مشللل وهة، واسلللتجد  كلللي ي لللودو . هلللذا ملللا يوجلللد ل لللع وقضللل  الوقللل

 ل نشغام  ه، في المنزم االك ر احتراما لوسائم اال  ع  ينما مصر تغلي؟
. ص لراص هك لر يعترفلون " ان هذ  ترهات فلي  صلير  نلدور "لقد حاوم اصدقائي المصريون اقنا ي 

 توية و ل  ج د ) دائي( لصل  اجما . صراحة  ان النشر يدم  ل  هزمة سل
ولكن التحليم الذي يقدمه العلارفون  نلدنا مشلوقا وا علد ا لرا. فلي المحليت القريل  لللرئيس المرشلح، 

ي  لين اللدولتين. ورجلام السيسلي سلتراتيجالسيسي، ال يح ون التسري ات  ندنا  ن التعلاون االمنلي اال
ه م يم حت  في  صر م لار ( هلو موضلو  مزقلت، معنيون  اإليضاح  ان التعاون )الذي لع يس   ل

 لغر   اجم. والحقا، مصر السيسي ستحرص  ل  الحفاظ  ل  مسافة.
 18/2/2014 أحرونوت، يديعوت

 19/2/2014القدس العربي، لندن، 

 

 . هل ما حدث في مصر ثورة؟60
 تسفي  رئيم

. في ش ر تشرين ال اني الماضي "نجع ال ور "  ث سنوات كاملة تمتع هحمد ماهر  مكانة ل
انت ت نجوميته، رسميا  ل  االقم. فقد ا تقم، حوكع وح  س ل  ث سنوات  ت مة المشاركة في 

الدستور الجديد، اللي رالي هو الذي قرر إل  مظاهر  أير قانونية. كان هذا هو الجي  الذي يستند 
تقاله حس  القانون التعسفي الجديد الذي يمنع المظاهرات دون ترصيص، ويحدث  اصفة في ا 

 م لما ر،ها من  ادر الي ا. "روح ال ور "مصر  صفته يتعار  و 
، من الحركات االول  التي اقامت ال ور ، ليس "ا ريم 6"حركة  2008ماهر، الذي هسس في 

مزاوي، المحاضر في العلوع السياسية،  ضو ال رلمان وحيدا. ففي االس و  الماضي رفع د.  مرو ح
محكمة االستئناف ضد همر يحظر إل  السا   وهحد الشصصيات ال ارز  في الكتلة اللي رالية، التماسا 

 19 ليه مغادر  مصر. وقد هصدرت االمر في كانون ال اني محكمة  ح ت في قضيته وقضية 
ة و محاولة الت  ير  ل  الرهي العاع في موضو  قانوني المس  مكانة المحكم"نشيت ،صر مش وهين  ل 

ينت    ليه م ده قيد النظر. نشتاص ك ار ،صرون في حركات ال ور ، م م وائم أنيع، اصتفوا هع 
 ايضا من الساحة العامة،  عض ع معتقلون، ،صرون يئسوا من محاولة احداث التغيير.

ن نعي  مر  اصر  في صرا  من هجم  دال من احداث تغيير جوهري في شكم السلتة، نح"
الك يرون منا، ". "هآرتس"، قام صحفي مصري ك ير لل"حقو  االنسان، م لما كان الوضع ق م ال ور 
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المسلمين واستي ص الجي   ل  السلتة، يت ين ل ع  ان الوضع اليوع  اإلصوانممن هيدوا اسقات نظاع 
جوقة المزيدين للجنرام السيسي، قد إل  نضع اسوه مما كان في   د م ار . من ليس مستعدا الن ي

 ."يجد نفسه في أرفة التحقيقات. الحقيقة هي هنه ليس واضحا لنا ماذا ت ق  من ال ور 
هلف شصص ا تقلوا منذ  16وحس  تقارير منظمات حقو  االنسان في مصر، فان هك ر من 

ن؛ صحفيون، مفكرون المسلمي اإلصواناستي ص الجي   ل  الحكع. ليسوا جميع ع من رجام 
ونشتاص حركات االحتجا  هع ايضا ينتظرون المحاكمة هو نتائج استئنافات ع ضد اال تقام. وهذا 

ال يئة ش ه الحكومية  –الش ر نشرت تفاصيم اول  من تقرير ه د  المجلس الوتني لحقو  االنسان 
سان المستقلة. وهكذا التي تعين الحكومة  عضا من ا ضائ ا ت ير جدا حفيظة منظمات حقو  االن

المسلمين  ينما العدد  اإلصوانشصص قتلوا في ا ناص تفري  مظاهرات  300 "فقت"م   كت  فيه  ان 
من  ين القتل  الذين ز ع هن ع قتلوا  نار الجي  قد انتحروا،  50االلف؛ وان إل  الحقيقي هو هقر  

هع كقتل  المواج ات؛ وهن ما  دا المسلمين سح وا ج   ع من المقا ر كي يعرضو  اإلصوانونشتاص 
 ان المتظاهرين حملوا الس ح وشاركوا في المذ حة قيم ان  دد القتل  من  ين  لإل  اتكمحاولة 

 قوات االمن يكاد يكون مشا  ا لعدد المواتنين القتل .
مندو  إل  منظمة حقو  انسان تقريرا صاصا   ا، رفع  19ضد هذا التقرير الرسمي وضعت 

نسان في االمع المتحد ، وسيشكم اساسا للتقرير الدولي الذي سينشر في تشرين االوم حقو  اال
ية ألمريكالقادع. المس الشديد والمتواصم  حقو  االنسان في مصر يشغم ايضا  ام وزار  الصارجية ا

دولة ا  نا مشتركا يشج  الموقف من حقو  االنسان في  27اذار نشرت  7واالتحاد االورو ي. في 
ر، وال سيما قتم مئات المتظاهرين من مزيدي الرئيس المعزوم محمد مرسي ممن احتشدوا في مص

من الدوم  19. واستد   نائ  وزير الصارجية المصري سفراص 2013ميدان را عة العدوية في ،  
ذا لع يتوقف فان الع قات مع "تدصم في شزون مصر الداصلية"واوضح ل ع  ان هذا اال  ن هو  ، وا 

 ان  الكونجرس ع ستتضرر. وفي واشنتن قدر وزير الصارجية جون كيري في ش ادته هماع دول
المسا د  لمصر )التي تجمدت  عد استي ص الجي   ل  السلتة( ستنقم الي ا في الزمن القري  "

يمكن لم م هذ  المسا د  هن تعت   الكونجرس. المشكلة هي هنه حس  القانون الذي سنه "القادع
ية  ان مصر تسير  اتجا  ديمقراتي، العائ  الذي في ضوص ألمريكان تزكد االدار  ا فقت شريتة

ية ألمريكسياسة اليد الحديدية التي يتصذها السيسي، ال ي دو هنه يوش   ل  االزالة. وتحاوم االدار  ا
 16 ان تحرر لمصر  تادا  سكريا يتضمن مروحيات قتالية وتائرات اف  الكونجرساقنا  

الذي تدير  في سيناص. كما ان هذا هو التفسير الذي يعتيه  رها في المعركة ضد اإل للمسا د 
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ال يزام  رها الناتقون  لسان الحكع المصري  ن موجات اال تقام التي  ين ا و ين مكافحة اإل
 ينتظر اال  ات.

ومع هن الصحف الحكومية تمتلئ  التوصيفات  ن نجاحات  سكرية تتضمن ضمن امور اصر  
هنصار  يت المقدس"، المسزولة  ن سلسلة من "ية االس و  الماضي لز يع المنظمة المتترفة تصف

العمليات والكشف  ن مصنع إلنتا  المواد المتفجر  في مدينة القليو ية. صور م ر ي المصدرات 
تستصدع هي ايضا لإل  ات ك رهان في الحر  ضد  "والمواد المسرتنة المكتو   لي ا  الع رية

. ولكن ي دو هنه رأع التقدير "تحقي  االمن واالستقرار للدولة"التي تست دف  "ات الجريمةمنظم"
، تجد مصر صعو ة في ان تقنع حت  الجم ور المصري  الع قة التي رها الشديد للنشات ضد اإل

  ين هذ  الحر  و ين ا تقام نشتاص االحتجا  المدني.
جان  إل  للحظة ال ي دو مرشحا  دي  للرئاسة. ولكن ، وفي هذ  اال يزام الت ييد للسيسي ك يراي 

فتر  هصع   ك ير من تل  التي ميزت إل  الت ييد يعتمم صوف  مي  من هن انتصا ه سيدهور مصر 
نحن  ل  ما ي دو أير قادرين  عد  ل  هن نتصل   ن حكع  سكري، وال  ن جنرام "حكع م ار . 

 ."نحن ايضا تع نا من ال ور "م الصحفي المصري، ، هكذا يجمم القو "يقوم ما هو الصير للشع 
 24/3/2014 ،هآرتس

 26/3/2014القدس العربي، لندن، 
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رزو ين  اركود.   

في الكويت  رز قرار هن تستضيف مصر  25  ن الصتامي لمزتمر الجامعة العر ية الل في اإل
. وقد  اد هذا اال  ن ف قاع النظاع المصري الذي هصذ ي  ت هقدامه  ل  2015المزتمر التالي في 

األسس الصل ة للشر ية العر ية،  رأع محاوالت التآمر التي ال تتوقف التي يتعر  النظاع ل ا وفي 
مسلمين. مّ م الرئيس  دلي منصور الوفد المصري ال اإلصوانمركز  الفري  السيسي، من ق م منظمة 

في الكويت. وقد جعم المشكلة الفلستينية في مقدمة اهتمامات الجامعة العر ية م م مم لي الدوم 
المسلمين  اإلصوانقتر التي تستضيف ك ار قاد  إل  العر ية االصر . ود ا منصور  إشار  صفية 
من يحاولون التشوي   ل  ما يجري في مصر،   إلومن ع الشيخ يوسف القرضاوي، وفي توجه 

 ."إ اد  اجراص حسا ات ع من جديدإل  "د ا 
وقد صاح  ا  ن االستضافة المصرية في السنة القادمة، ا  نات ل ا معان اقليمية شملت 

االقليمي و  ولئ  الذين يقفون وراصها، والتع ير  ن معارضة س ا  التسلح  رها تنديدا  كم صور اإل
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ان اص الصرا ات الدموية في العالع العر ي إل  (، ود و  إيرانإل  ري في منتقتنا )في اشار  الذ
الحم ووقف الكار ة الفظيعة في إل  وتنديدا صاصا  ما يجري في سوريا مع ت كيد الحاجة الملحة 

 هذ  الدولة.
اص في شكرت الجامعة العر ية مصر  ل  ج ودها في الش ن الفلستيني وهجّلت دورها الص

محاوالت المصالحة  ين حماس وع.ت.ف. وه لن ا ضاص الجامعة  اإلجما  ت ييدهع أل و مازن 
انشاص دولة مستقلة  اصمت ا القدس الشرقية و  روا  ن إل  مم   للشر ية الفلستينية، ود وا 

ل    ن ا دولة ي ودية. ومن الم ير ل هتماع هن فتحت مصر  "إسرائيم" معارضة مشتركة لتعريف 
إ ر اصتتاع اجتما  الجامعة العر ية، مع ر رفح مزقتا، هما منظمة حماس التي ه صرجت صار  القانون 

 اقتراح لقاص مصالحة  اجم مع قاد  السلتة الفلستينية.إل  في مصر كما تعلمون، فسار ت 
س  ، هذا  التلفاز المصري ا  نا ن  "حضن الشر ية العر يةإل  "جان   ود  مصر السيسي إل  
فحوا  هن الع قات  ين الواليات المتحد  ومصر شديد  األهمية وهن ال ور  االصير   هو اماادار  إل  

ية نقتة تحوم ايجا ية في مجام االمن وفي المجالين همريكالتي جرت هي من وج ة نظر 
صتت االقتصادي واالقليمي. وفي الوقت نفسه هفاد مراسلو التلفاز الرسمي المصري  ن ن   وجود 

تقارير سا قة  ن مشرو ات إل  روسية إلنشاص منتقة صنا ية جديد  في مصر )يضاف ذل  
 (."المراود "روسية  سكرية وأيرها في مصر 

صتوات الحصار  ن سكان "إسرائيم" في حين تل  منصور من فو  منصة المزتمر هن تصفف 
المسلمين في  اإلصوان اس ميين ورجام من حركة إرها القتا ، تا عت مصر متارد  نشتاص 

سيناص )وهي التي ه صرجت صار  القانون(. وما زام حكع  اإل داع يقوع فو  محمد  ديع وهك ر من 
من ا ضائ ا حوكع هك رهع أيا يا  س   مشاركت ع في م اجمة ض ات شرتة ومزسسات  500

الت القضائية مصرية، وهو ينتظر موافقة مفتي مصر والرئيس. وقاتع المحامون المصريون المداو 
إدانت ع   ن ا مصتلقة أير سليمة إل  في ش ن المحكوع  لي ع و رفوا االجراصات التي هفضت 

 ية.اإلس متصعيد نضام الج ات إل  ستفضي 
  رضت في نشرات اص ار همس اجراصات استعداد الوحد  الضصمة التي هنشئت في مصر لع   

فريق ا. وتشمم القو   شرات ك ير  من المدر ات المظاهرات واالص م أير القانوني  النظاع وت
استمرار الفوض  المتزايد  إل  الحدي ة وقو   شرية حسنة التدري . وي دو هن االدار  المصرية تنظر 

في الدولة  ل  هنه ش ن وجودي وهن ا قد حسمت االمر هن تعالج في جدية و   هواد  االص م 
 تتزايد في مدن وتر  نقم الدولة المتصار ة والفقير . ية التي هصذترها  النظاع واالحداث اإل
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المسلمين الذين ح كع  لي ع  اإل داع.  اإلصوانيتع الت احث ا ن في مس لة ا داع متآمري حركة 
 والسزام هو ما م لغ ت  ير هذ  العملية الدرامية في احتماالت فوز السيسي في االنتصا ات القادمة.

ل  القاهر  في اليسار و يظ ر السيسي في ملصقات في  جان ه نمر ن يم، و ن يمين الملصقة ا 
يقف السادات وفي الوست الرئيس االستوري جمام   د الناصر. فقد  رف هزالص الز ماص جيدا 

المسلمين الذين ز موا دائما هن تريق ع هي تري  الس ع لكن ع كانوا  اإلصوانكيف يعالجون 
وتمرد ومحاوالت اأتيام لز ماص مصر من المل  فارو  مشاركين دائما في سلسلة ا مام تآمر 

ورئيس الوزراص النقراشي، و  د الناصر والسادات )الذي قتلو ( وم ار . وقد يعفو السيسي صاصة 
 رئاسة مصر الجديد .إل   ن المحكوع  لي ع ويم د تريقه  ذل  

 27/3/2014 ،اليومإسرائيل 
 28/3/2014القدس العربي، لندن، 
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هفيداريلي إ  

ه لللن وزيللر الللدفا  المصللري، المشللير   للد الفتللاح السيسللي مللزصرا  للن ا تزاللله منصلل ه و للن نيتلله 
. هشل رالتنافس في االنتصا لات القري لة للرئاسلة. وقلد نضلجت الصتلو  التلي كانلت متوقعلة منلذ  ضلعة 

ن هذا لع يكن إ  نا متسر ا: فالسياسة المصرية تح  الصتوات المنسقة التلي تنضلج  لل  ملد  ولك
وههللع دولللة  هك للرفتللر  تويلللة  عللد ان تكللون كللم السللاحة ا للدت ل للا. هكللذا فقللت يتحقلل  االسللتقرار فللي 

  ر ية.
المسللللمين يسلللمح هيضلللا  رسلللع  اإلصلللوانانتصلللا  السيسلللي مضلللمون. فسللللوكه منلللذ  لللزم مرسلللي و 

األساسية لت يعة من سيز ر، هك ر من هي شصصية اصر ،  ل  المجام الجغرافي السياسي  الصتوت
منللله لللليس صلللديقا  هك لللرهن تنلللاور فيللله. السيسلللي، م لللم م لللار  حتللل  "إسلللرائيم" اللللذي سللليتعين  لللل  

لله صلار  القلاهر .  "ت يعلي"وهو ليس صديقا للواليات المتحد  ومن الصلع  إيجلاد حليلف  ل"إسرائيم".ل
هو وتني من النو  الذي  رفت مصر كيلف تنميله منلذ منتصلف القلرن السلا  . ومنلذ هصلذ  فالسيسي

حللين كللان التنسللي  ينسللجع مللع المصلللحة القوميللة المصللرية، "إسللرائيم" زمللاع الحكللع وهللو يتعللاون مللع 
 م ونشر قضية تجسس هاذية في توقيت مناس  وذل  "إسرائيم" ولكنه هتاح هيضا االنتقاد الفظ  ل  

 او لواشنتن و الت كيد ليس تا عا ل ما."إسرائيم" للشع  المصري  انه ليس حليفا لكي ي ث ل
المسلللمين. ففضلل   للن تحللالف ع مللع حمللاس، فللان للقللو   اإلصللوانهن تفللرح لسللقوت "إسللرائيم"  للل  

االصللولية مللي  السللتع اد المصلللحة القوميللة للفريضللة اإلل يللة. ولكللن السيسللي للليس مناهضللا للللدين، 
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كللللزي للللله اليللللوع هللللي المملكللللة السللللعودية التللللي ال تعللللرف تمامللللا  انفتاح للللا و حساسلللليت ا والحليللللف المر 
 .لإلس عالمناهضة 

المسلللمين  عللد محاكمللة تظاهريللة قصللير   اإلصللوانمللن قللاد   529حكللع اإل للداع الللذي صللدر  حلل  
وسللصيفة سلليلغ . فالسيسللي ال يريللد ان يتصللذ صللور  الللدكتاتور االسللوه مللن م للار ، وال مصلللحة للله فللي 
الشقا  مع الغلر  فلي هلذ  المسل لة، والرسلالة  لل  هي حلام وصللت. وقلرار المحكملة يعتلي اللرئيس 
هيضللا فرصللة الن يتصللذ صللور  الغفللور والللرحيع مللن صلل م الغائلله للله، مللع تسلللمه زمللاع الحكللع. وهكللذا 

 دون هن يدفع هي  من  اع. "الصفحة الجديد "يحصم السيسي  ل  احساس 
 ييد المذهلة للسيسي دلي   ل  الت    او الفسلاد. ولكلن القصلة هك لر ير  الك يرون في نس ة الت

تركي ا. فالفساد في مصر موجود، ولكنه ال يمكنله هن يفسلر العتلف الشلع ي الواسلع للجنلرام السلا  . 
السلل   الحقيلل  هللو التعلل  مللن ال للور  ومللن الفوضلل ، واالسللتقرار االقتصللادي الللذي يتللو  للله المصللري 

الشلللار  المصلللري ان يسلللقت العصللل ة الفاسلللد  لم لللار  ومقر يللله ولكنللله  نلللدما يجلللد العلللادي. لقلللد هراد 
 صعو ة في توفير الغذاص األساس ألتفاله يص ح ال قاص المصلحة االول  األسم .

. فقلللد صلللدع م يلللين المشلللاهدين ملللن شلللريت اإلصلللوانال ين غلللي االسلللتصفاف هيضلللا  صلللدمة حكلللع 
رشلللين، اللللذين يتحسسلللون ويحلللاولون تعريلللة الشلللا ة اليوتيلللو  اللللذي يظ لللر التللل   المصلللريين المتح

 الشقراص التي  ارت في جامعة القاهر  وهي تل س الجينز والقميص.
م للم هللذ  الظللاهر  ال يمكن للا هن توجللد فللي مصللر م للار . وهللذا م للام  للل  فقللدان اللجللاع، التسللي  

ة االقتصللادية العللاع واالحسللاس  للان كللم  صلل ة الز للران تفعللم مللا تشللاص. وفضلل   للن ذللل  فللان السللاح
المصللرية متجمللد  منللذ إسللقات م للار . وهللي سللتتحر   نللدما يكللون ر   يللت فللي مصللر يوضللح  انلله 

 مزسسات الحكع.إل  الشوار  والمصداقية إل  سيعيد النظاع 
هن تتصلللرف حيللللام الللللرئيس "إسرائيم" ل  لللر هللللذا المنشلللور المللللزدو  المصلللالح واالسللللتقرار يجللل  للللل

ت مللن الصللعود وسللتكون حللاالت مللن ال  للوت، وسللتكون هزمللات السيسللي. وسلليكون فللي الع قللات حللاال
وستكون نجاحلات. وفلي كلم األوضلا  يجل  الحلذر ملن النشلو  هو ملن احسلاس المصلي ة. ال لعنلا  
الرئيس المصري الن العنا  سيص ح   ئا  ليه و ل  حكومته في الشار ، ولكن ال لدهور  الع قلات 

 في كم لحظة جمود. يضاي ه
فان  "إسرائيم"،  من ي ود الواليات المتحد  ومنظمات ع ان يعانقوا الجنرام. م م من الم ع اال نتل

الحلل  الك يللر مللن واشللنتن للليس هديللة ايجا يللة فللي القللاهر .  لينللا هن نسلل م هنفسللنا مللا هللي مصلللحة 
الحكلللع المصلللري فلللي كلللم لحظلللة معينلللة، وكيلللف تسلللتوي ملللع مصلللالحنا.  ملللم ذكلللي ك لللذا سيضلللمن 
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والسيسي قادر  ل  هن يعيد . فلي  مزصراي  مر الذي ينقصنا جداي نو ية. هذا األاالستقرار في الج  ة الج
   د الجنرام يج  العود  للحديث  العر ية.

 30/3/2014معاريف، 
 31/3/2014القدس العربي، لندن، 

 

 "إسرائيلبين النظام المصري الجديد و" األمنية وثيقة جداا  . الصلة63

 يوسي  يلين
و ينا ذل  الصرو  من مصر، وقسو  فر ون وههمية الوحيد إل  تعيد اياع الفصح في كم سنة 

موس  الذي وقف في مواج ة حكع الشر وهصر  الع رانيين من مصر  مسا د   د  ضر ات جاصت 
 دو في االش ر االصير  هن الحديث  ن   مات صرو  من مصر في نسصة جديد ، من السماص. وي

ه ني ا عادنا  ن مصر تحت أتاص تعاون همني و ي  لع يوجد له م يم من ق م. وهذ  ظاهر  مقلقة 
سنة. في مقالة اهارون مغيد من جامعة  35لع يس   ل ا م يم منذ وقع  ل  اتفا  الس ع ق م 

اقت اس  ن حاكع في احد  محافظات إل  ة الل نانية "ديلي ستار" تتر  الكات  هارفارد في الصحيف
هن ضر ة هسما  القر   ند سواحم محافظته هي من صنع  – حس  ش ادته  –مصر ورد فيه 

فاذا كان هذا الجنون قد قيم حقا ف  يمكن قوله إال في محيت م  يج  قدر كاف  "إسرائيم".يدي 
ذل  الشع ية إل  هو من الي ود. وين غي هن نضيف "إسرائيم"  تي من لي صد  هن كم شيص سيص ي

حد المجدد  لكتا  " روتوكوالت حكماص ص يون"،  معت في احد  قنوات  وا  الت ع الغري ة التي س 
 المسلمين". اإلصوانمزصرا حقا تقوم إنه يوجد حلف  ين ا و ين ""إسرائيم" إل  التلفاز موج ة 

ومصر  مستويين هصذت الصلة  ين ما تضعف هماع ه يننا: رائيم" "إستتميز الع قات  ين 
فحماس هي العدو المشتر ، وهذر  القا د  في ش ه  –فالحديث من ج ة  ن صلة همنية و يقة 

جزير  سيناص  دو مشتر   ان، ويجري هنا تعاون و ي  ال يك رون من الك ع  نه صشية الحسد. 
سي  يس   الك ير من االرتياح للج ات السياسية واألمنية في وتتع هحاديث ولقاصات سرية، ويوجد تن

السفير "إسرائيم" إل  يين هيضا. ومن ج ة  انية نسي المصريون هن يعيدوا ألمريكول"إسرائيم" 
المصري الذي "ه صذ" منا في ه ناص  ملية " مود السحا "، ولع يتع هي لقاص في صعيد رسمي  ين 

ي، وهص حت مصر ت تعد  ن مكانة الج ة المسا د   ل  الدفع الترفين منذ كان انق   السيس
 اإلصوانفي صعيد الد لوماسية المعلنة. حت  إن رجم "إسرائيم"  مسير  الس ع قدما وت تعد  ن 

 سفيراي "إسرائيم" إل  المسلمين، الرئيس السا   محمد مرسي، الذي ال يمكن هن نشتا  اليه، هرسم 
 رأع هنه لع يعرفه قت،  "لة رسالة رسمية نعته في ا   نه "صديقي العزيزرئيس الدو إل  ، وكت  جديداي 
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وشار  في وقف إت   النار في ن اية  ملية " مود السحا ". ولع ي ادر المشير   د الفتاح 
 هي تفضم من هذا الق يم.إل  السيسي 

لذي يذكرنا   ياع وهك ر من ذل  هنه تحدث في مصر هشياص سيئة، ف ع القوانين الجديد ، والنظاع ا
متظاهر  600  د الناصر االست دادية، في كم شيص، و قو ات اإل داع التي فرضت  ل  نحو من 

الصور  التي تجعم  ددا يزداد من الدوم ت تعد  ن النظاع إل  كم ذل  يضاف  –من المعارضة 
االنتقاد، لكن    نه ليس من  مل ا هن تزيد"إسرائيم" الحالي وتتل  اليه هن يغير ن جه. وتشعر 

 لذل   منا من مكانتنا الدولية.
ال هستصف  النشات المصري في ش ه جزير  سيناص و إأ   األنفا   ين سيناص وأز . ومن المزكد 
هنني ال هستصف  التعاون األمني الو ي . لكنني اقترح  ل  هنفسنا هال نعتقد هن هذا التعاون هو  ديم 

ماما ك يرا   ذا التعاون و ع مكان ألن نتل  من ع هال تنت ي  ن د لوماسية  لنية. إن لمصر اهت
الع قات  ين الدولتين  ند المجام أير المرئي، فالت  يرات التي ستكون في الجيم المصري الجديد 

 ستت  ر  التحري  ال  الع قة السرية.
 13/4/2014 ،اليومإسرائيل 

 14/4/2014رأي اليوم، لندن، 

 

 . القزم المتخابر64
 ،يات  را ي

تحقيقاي صحفياي احتو   ل   2013ا ريم  25نشرت صحيفة الوفد في  ددها الصادر  تاريخ 
جندي وهع صائمون وقت  16ش ادات سكان المنتقة المجاور  لمكان المجزر  التي قتم في ا 

ي ق م المجزر  إرها وفاي  المصا رات حذرهع من وقو   مم اإلفتار، وقام هحدهع ان ضا تاي معر 
  س و ين، وقام شاهد ،صر هنه شاهد سيار  دفع ر ا ي يتم من ا شصص يدصن في ن ار رمضان 
ويتحدث  اللغة الع رية، وهنه سمع صوت تائرات االستت   االسرائيلية وقت اإلفتار رافق ا صوت 

  !إت   نار
تل  التائرات فج  ؟ هع ان ا كانت تتير فو  المنتقة للت كد من نتائج والسزام ا ن: هم ظ رت 

   ملية مد ر  يعلع   ا االسرائيليون مس قاي كما كانت تعلع   ا المصا رات الحر ية؟
المقام موجود حت  ا ن  ل  موقع جريد  الوفد ور ما لع نلتفت له جميعاي لتسار  األحداث وقت ا، 

الدفا  الشائخ صادع المصلو  المتيع. التحقي  الصحفي الذي نشرته الوفد في  ومع فرحتنا  إقالة وزير
حينه يزكد هن المصا رات الحر ية التي كان يرهس ا قزع االنق   وقت المجزر  كانت تعلع  المجزر ، 
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ذا كان األهالي رصدوا سيارات دفع ر ا ي تحمم اشصاصاي يتحد ون  اللغة  وحذرت األهالي من ا، وا 
ية، ف م لع تستتع المصا رات الحر ية رصدها؟ وكيف لع ترصدها وهي من حذرت األهالي من الع ر 

  ي؟إرها حدوث  مم 
التي نشرت  (The Tower) دليم ،صر  ل  التصا ر مع العدو والصيانة العظم  ي تي من جريد 

لستين المحتلة ،  ن زيار  وفد من المصا رات الحر ية المصرية إل  ف2013مارس  18تحقيقاي  تاريخ 
  !ولقاصهع  إصوان ع من المصا رات االسرائيلية للتنسي  لإلتاحة  الرئيس مرسي

  !التحقي  متاح ومتوافر  ل  موقع الجريد  ويمكن االت    ليه
 ع  عد ارتكا  تل  الجريمة القذر ، يدصم منفذو العملية اإلجرامية إل  هر  فلستين المحتلة 

سرائيلي مستعد  للتعامم مع ع فتقوع  تصفيت ع  ل  الفور وتحتر  المدر ة ليجدوا قوات االحت م اال
  !التي قيم إن ع هر وا في ا ويتع إ داع هي دليم يقود إل  المجرمين

والتنسي  مع الجان  الص يوني كان حاضراي، ولننع  ذاكرتنا قلي ي ونتذكر التحذير الذي هتلقته 
   عدع السفر إل  سيناص ق م الجريمة   س و  تقري اي  سلتات االحت م االسرائيلي لمواتني ا

و منت  ) فت   ن المستفيد ( تكون المصا رات الحر ية التي التق  ض ات ا  إصوان ع من 
ي رها ي هي المستفيد األوم من العمم اإلإرها المصا رات االسرائيلية والتي كانت تعلع  حدوث  مم 

لمنتص  ويصور   مظ ر العاجز  ن حماية همن ال  د، الذي يشعم الغض  الشع ي  ل  الرئيس ا
و الفعم ينجح المصتت الصسيس في إشعام الغض  الشع ي  ل  الرئيس المنتص  وال ي ع ال من 
ف ع مجمو ة من الجنود ا تاد العسكر سماسر  كام  ديفيد ومرتزقة المعونة األمريكية الذين يتغذون 

روح لجنود  عض ع كان  16  ع، و  ذا القذار  ازهقت  ل  فتات سادت ع في واشنتن هن يضحوا 
  !يصتت لما  عد إن اص صدمته العسكرية  عد الحادث   ياع وهع صائمون

هي جي  في العالع يتكون من هفراد وهسلحة تحكم ع  قيد  قتالية، والعقيد  القتالية التي كانت 
قام السادات هن حر  هكتو ر هي تحكع الجي  المصري هو هن اسرائيم هي العدو األوم، و عد هن 

هصر الحرو ، ووقع معاهد  تسليع سيناص إل  العدو الص يوني  عد إص صها من الس ح والجي ، 
و عد التصلص من قاد  الحر ،  النقم إل  وظائف د لوماسية كما حدث للفري  سعد الدين الشاذلي 

والتصلص من  اقي القاد  الك ار  مصتت حر  اكتو ر الذي نقم للعمم كسفير في لندن  ع لش ونة،
في حاد ة ال ليكو تر الش ير  التي استش د في ا الفري  هحمد  دوي ومعه  ع  القاد ، تحوم 
جنراالت جي  كام  ديفيد إل  ال زنس المكرونة والنوادي )واالسترزا ( من )موسع( المعونة 

كت  سمسر  ومزسسة ال تفرز اال االمريكية كم سنة، وحولوا الجي  إل  شركة لصنا ة المكرونة وم
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ال من رحع ر ي، ولن تتحرر مصر اال  محاكمة هزالص  ل  كم جرائع إالصونة والمتصا رين والعم ص 
الصيانة العظم  التي ارتك وها في ح  مصر وتعلي  ج   ع  ل  ه مد  اإلنار  وهول ع قزع االنق   

 .صاح  اش ر هاشتا 
 4/7/2014، 21موقع عربي 

 

 اهمات سرية. تف65
 ص ح  ديوي
 عد فتر  وجيز   ل  االنتصا ات الرئاسية المتعون في شر يت ا، والتي فاز في ا قائد االنق   
العسكري   د الفتاح السيسي في ظم استمرار صتف الرئيس الشر ي محمد مرسي،  دهت صحف 

 .التي ش دت ا مصر 2011يناير  25ن ه عاد المزامر   ل   ور  "إسرائيم" تكشف  
وتشير هذ  الصحف  وضوح إل  ضلو  القياد  اإلسرائيلية في ا، ووجود تفاهمات سرية  ين 
"إسرائيم" واالنق  يين، الذين اأتص وا السلتة في القاهر ، و صفوا  مزسسات ال ور  المنتص ة من 

 .ق م الشع 
قالت صحيفة "جلو ز" اإلسرائيلية إن   د الفتاح السيسي )الرئيس المصري  و ل  س يم الم ام،

الجديد( ير  في إسرائيم "دولة شقيقة". ورهت الصحيفة هن "إسرائيم حظيت  احتراع الرئيس السيسي، 
ومن  ين كم جيران ا، كانت هي الوحيد  التي منحت مصر د ما توام   ث سنوات ونصف السنة 

في سيناص، في تنسي  تاع  ين  رها ة، كما ساهمت إسرائيم في الحر  ضد اإلمن الصدمة القومي
سرائيم لع يكن له م يم من ق م  ."مصر وا 

 الهزة اإلقليمية
وفي ذات السيا  هيضا، يقوم المحللون "اإلسرائيليون" هن السيد   د الفتاح السيسي اتف  مع قاد  

 .وشمعون  يريز لمراسع تنصي هتم ه ي   ل  هن يمتنع  ن د و   نيامين نتنياهو 
و رروا ذل    نه "تالما األوضا  أير مستقر  في مصر والعالع العر ي، متلو  من إسرائيم هن 

 ".تحافظ  ل  وتير  هادئة في   قات ا مع النظاع العسكري الحاكع في القاهر 
لتم ه ي  المزيد  هتاحت -تحديدا-وير  اإلسرائيليون هن انتكاسة الر يع العر ي في مصر وسوريا 

 .من الفرص لكي تفر  هجندت ا وتصورات ا للع قات الم مولة مع الدوم المجاور  ل ا
ويقولون هيضا، في األوضا  المصرية الراهنة، إن هية   قة  لنية هك ر مما ين غي  ين 

، وذل  "إسرائيم" واالنق  يين حكاع القاهر ، من ش ن ا هن تح ت ال دف المرجو من وراص إقامت ا
 .تالما لع ينقشع الغ ار  ما هسمو   ل "ال ز  اإلقليمية" حس  وصف ع للر يع العر ي
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وهنا يتوج   لينا هن نتوقف هماع تقرير للمعل  العسكري اإلسرائيلي رون  ن يشاي كت ه لموقع 
 :صحيفة "يديعوت هحرونوت"،  عد سا ات من تنصي  السيسي رئيسا، يقوم فيه ما يلي

ذكر هيضا هن في هذا العالع صدي   دونا هو  دونا اللدود، ل ذا يحظر المس في ين غي هن ن"
مصداقية القاد  الجدد  مصر،  ن تري  إقامة   قات و يقة وظاهر  هك ر مما ين غي مع الحكع 

 ."العسكري الذي يقف السيسي  ل  رهسه
 مكانت ع كوستاص  ومض  قائ  "ويج  هن نتذكر هن حكاع القاهر  الجدد ين غي هن يحتفظوا

نزي ين في مس لة أز  وكمحار ين للج اديين في سيناص في إتار التفاهمات السرية  ين ع و ين تم 
 ."ه ي 

 شراكة استراتيجية
و ينما تال  الوزير المتترف هفيجدور لي رمان قاد  مصر وسوريا ودوم  ر ية هصر    ن يعترفوا 

مع ا في النور، و ل  المأل، كان يعرف  حكع موقعه  تم ه ي  فورا    شروت مس قة، ويتعاملوا 
السياسي هن انتكاسة ال ور  المصرية شكلت شراكة استراتيجية حقيقية  ين "ٌإسرائيم" واالنق  يين في 

 .مصر،  م ومع من يد مون انق   السيسي العسكري في المنتقة والعالع
ورتوا في د ع قياد  ال ور  المضاد  ومن ص م تحليلنا لمواقف تم ه ي ، فإن قادت ا الذين ت

 مصر، وما ترت   لي ا من  ملية سياسية  اتلة شك  ومضمونا، يفضلون هال ي رز دورهع المساند 
 للسيد   د الفتاح السيسي ورفاقه ظاهرا، لماذا؟

اإلجا ة تجيص  ل  هلسنة الص راص الص اينة، حيث إن ع يرون هن هنا  احتماال هن يواصم 
لمصري تدهور ، وحين ا يتحوم أض  الجماهير  اتجا  إسرائيم،  عد هن تقل  التاولة االقتصاد ا

 . ل  هزالص القاد  الجدد في القاهر 
ول ذا يفضم الص راص الص اينة هن تسا د إسرائيم   دوص النظاع الجديد في القاهر  وقياد  الجي ، 

رية  دورها ستعمم في هدوص من وفي ذات السيا  فإن الص اينة يرون هن القوات المسلحة المص
 .هجم مصلحة قاد  االنق   التي تصدع هيضا مصلحة إسرائيم

و يقة  -مع تاقع من رجام األمن والسياسة-ول ذا فقد  لور ال روفيسور اإلسرائيلي هلكس منتس 
 .شاملة تتعل   موضو  الع قات مع االنق  يين  مصر وحلفائ ع  المنتقة

هن "األرجم ال   ة التقليدية للعقيد  األمنية اإلسرائيلية: الرد  واإلنذار  وتتلصص تل  الو يقة في
 ."والحسع، لع تعد كافية
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تلزع إسرائيم  -يقصدون الر يع العر ي-ويرون هن ما يسمونه  ال ز  اإلقليمية ال عيد   ن ن ايت ا 
التكيف: هي "م صمة  إضافة هرجم هصر  للعقيد  األمنية، كالتعاون اإلقليمي، وما يسميه منتس 

 ."العقيد  األمنية للتتورات اإلقليمية
 تنسيق وتعاون

 25ولقد صتت االنق  يون في مصر لما قاموا  ه من  زم للرئيس الشر ي، والعمم ضد  ور  
 .يناير المجيد  منذ اليوع األوم الذي ه لن فيه الرئيس السا   حسني م ار  تنحيه  ن السلتة

لجما ات تكفيرية موجود   سيناص منذ هواصر   د م ار ، وتل  الجما ات فقد است مروا نشاتات 
تست دف الدولة المصرية ومظاهر سيادت ا  ل  سيناص، كما است مروا هيضا قياع  ناصر مج ولة 

 . إت   صواريخ من سيناص تجا  المغتص ات اإلسرائيلية
  لمزا ع   ت كذ  ا  عد االنق   ولذل  استمر إ  ع االنق   توام فتر  حكع الرئيس مرسي يرو 
ية في سيناص ت اجع "إسرائيم" إرها تتعل   وجود  ناصر مقاومة فلستينية من حماس، وجما ات 

واحتضان  رها وتقتم جنودا مصريين من هجم ترسيخ فكر  د ع اإلصوان والتيار اإلس مي لإل
 .رموز 

، لد  تم ه ي  وواشنتن واالتحاد و الفعم كان هذا هو المدصم من ق م االنق  يين في مصر
 .األورو ي، لتسوي  انق   ع، والحصوم  ل  د ع دولي له

فإسرائيم التي ي م ا هن تكون الدولة الديمقراتية الوحيد  في المنتقة لع ير  ل ا ظ ور ديمقراتية 
جزير   حقيقية  مصر، لكي تتفرد هي  ذل  الوصف، وق يم هياع قام لي رمان إن تم ه ي  الزالت هي

 .الديمقراتية واالستقرار  المنتقة
 مصر وسيناص، ونسقت مع  ناصر  إرها ولقد است مرت إسرائيم ا تراف السيسي ورفاقه  وجود 

وهمي في سيناص، وهو همر ال يصدع سو  مصالح  إرها همنية مصرية لألسف من هجم ضر  
 ."إسرائيم" حيث يقع جراص هذا الضر  ه رياص ك ر من ه ناص سيناص

في حين هن الحقيقة تشير لوجود  ع  العناصر الصارجة  ل  القانون في هذا اإلقليع، وكان من 
الممكن لج از الشرتة المصرية هن يواج  ا  س ولة شديد ،  دال من استصداع وحدات  سكرية في 

 .ضر  المدنيين المصريين
تن ع، والذين حولوا هسلحت ع وهو األمر الذي يساهع في كراهية ههم هذا اإلقليع العزيز لحما  و 

لصدور الشع ،  م وكراهيت ع االنتماص لمصر من األساس، وكم هذا التصتيت الص يث من ق م 
 .الص اينة يصدع استراتيجية تم ه ي 
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وفي إتار التنسي  األمني والتفاهمات أير المعلنة  ين االنق  يين  القاهر  وتم ه ي ، تتع 
، ويجري هدع األنفا  ومحاصر  رها ية ومتارد  ما يسمونه  قو  اإل مليات ت ادم المعلومات األمن
 .المقاومة الفلستينية في أز 

وير  الص راص في تم ه ي  هن نظاع   د الفتاح السيسي هو حالة فريد  من نو  ا، حيث تحمم 
ظاع إسرائيم  يدها تذكر  دصوله لواشنتن وللمسا دات االقتصادية والعسكرية، فيما يحمم هذا الن

 ."المصري مفتاح حراسة "حدود إسرائيم الغر ية
هكذا تفكر تم ه ي  وتتوات  مع ا الواليات المتحد  لصالح حفنة من القاد  العسكريين الذين 
اأتالوا هح ع ههم مصر في الحرية، واأتالوا ال ور  والشر ية   ذا ال لد العر ي الك ير، وا ن يريدون 

 .له وذل   د ع من قاد  في المنتقة والعالعاإلج از  ل  الر يع العر ي ك
وألن الص اينة في تم ه ي  ليسوا هأ ياص، فإن ع يفتحون ه ين ع  ل  فعاليات ال ور  المصرية 

 .وتحركات الشار  والتي يعرفون هن ا هي التي ستحسع األمر في الن اية
االستراتيجي   د  ومن ج ة هصر ، فإن قلو  "اإلسرائيليين" وه صارهع شاصصة تجا  حليف ع

الفتاح السيسي ودا مة له، وهو ما يدركه ال وار في القاهر  جيدا ولن ينسو  لتم ه ي ، ول ع مع ا 
 .مو د كما يقولون

 4/7/2014الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 . مقاربة للموقف المصري من الحرب الثالثة على غزة66
  ري  الرنتاوي
ي ير الموقف المصري من الحر  اإلسرائيلية ال ال ة  ل  أز ، الك ير من األسئلة والتسازالت... 

الجرف الصامد"، ي ير الرأ ة في إجراص مقارنات مع ردات فعل ا  ل  "كما هن رد  فعم القاهر   ل  
 امود "حكع الرئيس المصلو  محمد حسني م ار ، و ملية  الرصاص المص و " زمن" ملية 

الدصان" زمن حكع الرئيس المعزوم محمد مرسي، فما هي حقيقة هذا الموقف، وما الذي تغير، 
 ولماذا؟

 رود " أير "يتعين اإلقرار  داية، إل  هن القاهر  تعاملت مع العدوان الجاري  ل  القتا ،  ل 
ر المس و ،  ن التدصم لوقف القتام، و درجة هقم من التضامن مع ود ، و قدر من اإلحجاع أي

رسمياي وشع ياي  ل  حد سواص، حت   القياس مع ما كان يحصم في   د الرئيس م ار ، ولعم هذ  
الر يع العر ي"، وما يمكن هن يحد ه من "واحد  من صي ات األمم التي هصي    ا المراهنون  ل  
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م العر ية، تصدع قضية الشع  الفلستينية وتعزز نضاله في س يم ت دالت إيجا ية في مواقف الدو 
 .الحرية واالستق م

في زمن الرئيس المصلو  )م ار (، كانت الد لوماسية )المصا رات( تتحر     ل  درجات السر ة 
والجاهزية للتعامم مع العدوان واحتواص تدا يات، وتسريع التوصم إل  وقف إلت   النار، وكانت 

اإلأا ة ووفود التضامن الشع ية، ي سمح ل ا  الذها  إل  أز ،  من في ا الوفود أير المصرية، قوافم 
كما ان مع ر فتح، كان ي فتح للمرض  والمصا ين والمسافرين  موماي، رأع هن الع قة  ين حماس 

مكروهاي من  .. لكن النظاع كان.)والمقاومة الفلستينية  موماي( والنظاع األس  ، لع تكن  ل  ما يراع
الناحية الشع ية،  م ومعزوالي للغاية، ومن موقع صشيته من تدا يات العدوان  ل  أز   ل  الرهي 

 .العاع المصري، كان يتحر   سر ة وقو ،  ل  أير صعيد وهك ر من مسار
في زمن الرئيس المعزوم )مرسي(، واصلت الد لوماسية المصرية )المصا رات هساساي( دورها 

ي حاالت ك ذ ، مع جر ة إضافية من التضامن الشع ي، ارتفع منسو  ا  س   ص ت الم عتاد ف
القر   اإليديولوجية  ين النظاع المصري الجديد )إصوان مصر( وحركة حماس )إصوان فلستين(، 
رهينا التظاهرات تعع القاهر ، وتحاصر السفار  اإلسرائيلية، ورهينا الرئيس يرسم رئيس حكومته و ددا 

، لوقف 2012ائه إل  القتا  للتضامن والت ييد، ورهينا مسا ي ح ي ة تنت ي إل  اتفا  نوفم ر من وزر 
 .النار، وما ه ق  ا من تتورات وتدا يات )من ا زيار  مشعم إل  القتا (

.. فالد لوماسية المصرية ت دو مت اقلة تماماي في تعامل ا مع العدوان، .اليوع، تصتلف الصور  تماماي 
الفعم ورد الفعم أير المسزوم" "ارجية المصرية يكاد يكون أير مس و  لج ة تحميله و يان الص

.. رهينا حركة تضامن .المسزولية  ن دماص الفلستينيين المراقة في شوار  أز  وهحيائ ا الضيقة
.. رهينا مع ر رفح ي فتح  ل  .شع ي هقم مستو  في شوار  القاهر  واإلسكندرية وأيرهما من المدن

.. رهينا قرارات  منع وفود التضامن وقوافم اإلأا ة من الوصوم .ياص ولفترات مزقتة ومتقتعةاستح
المشاركة في العدوان"  ل  القتا ، ويريد هصذ ".. رهينا إ  ماي، ال يصجم  عضه، من .من القتا 

 .ههله جميعاي  جرير  حماس و  قات ا الصاصة مع إصوان مصر
  توجيه ه نف االنتقادات للنظاع المصري الجديد، قليلة هي هذا الموقف، دفع  ك يرين، إل

 .المعالجات التي سعت في تفسير الموقف المصري وتحليله
وفي ظننا، هن النظاع ما كان له هن ي صذ هذا الموقف لوال اقتنا ه   ن شع يته "م صانة" 

وتسويقه  ل  الرهي  و"صل ة"،  ص ف الحام زمن م ار ، وهن لديه القدر   ل  تسويغ هذا الموقف
 .العاع المصري
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وهحس  هن  اماي من الحم ت المركز   ل  حماس و"تآمرها" مع النظاع المعزوم  ل  همن 
مصر واستقرارها، قد صّلف مناصات من العداص للحركة لد  قتا  واسع من المصريين،  ات ير ت 

، كشريكة لنظاع مرسي وحكع حماس  اإلصوان، ويحمل ا المسزولية لما ،لت إليه األوضا  في مصر
 .اإلصوان، لذل  رهينا تآك ي في حجع ردات الفعم الشع ية المصرية  ل  العدوان

حماس، ليست  ريئة مما ،م إليه الحام في مصر، ف ي انزلقت إل  هتون الصرا  الداصلي في 
اقاي للدفا  مصر، ووقفت إل  جان  اإلصوان والنظاع المعزوم، وجعلت من منا رها اإل  مية، ه و 

 ن فري  من المصريين وم اجمة فري  ،صر، وتوام الوقت ومن دون تردد هو توقف هو انقتا ، 
 .فكان ما كان من ردات فعم تذه  في كم اتجا 

.. القاهر  ال تريد . ل  هن ذل ، ال يعني هن مصر ال تستشعر حرجاي حيام ما يجري في أز 
د"، وهي لن تشار  في هي ج د، تقتف  مار  حماس الجرف الصام"منتصر " من "لحماس هن تصر  

.. لكن حر  إسرائيم  ل  أز ، ال تست دف حماس،  م تست دف .زياد ي في شع يت ا وحضورها
الشع  الفلستيني   سر ، ولمصر دور صاص وتاريصي هساسي في المس لة الفلستينية، كما هن 

تحت حكم ا ق م هن يسقت في يد إسرائيم لدي ا مسزولية سياسية وهص قية حيام القتا  الذي كان 
، ولن يكون  مقدورها هن ت صذ الشع  الفلستيني  جرير  حماس، وال هن تظ ر في 1967في العاع 

ن هرادت ذل   .مظ ر الشري  مع إسرائيم في حر  إضعاف حماس هو تصفيت ا، حت  وا 
القياع  دور لوقف هزمة الدور المصري في الحر  ال ال ة  ل  مصر، تكمن هنا: كيف يمكن 

.. كيف يمكن .العدوان  ل  الشع  الفلستيني، مع ضمان هال تصر  حماس متّوجة   كاليم الغار؟
إضعاف حماس، من دون الظ ور  مظ ر من يوظف العدوان اإلسرائيلي لتصفية حسا ات 

.. كيف يمكن منع حلفاص حماس، وهع ) الصدفة( ه داص النظاع المصري الجديد )قتر .صغير ؟
وتركيا( من ممص الفراغ الناجع  ن تردد الد لوماسية المصرية وتلكزها في الوساتة  ين الفلستينيين 

.. هم يمكن للقاهر  التدصم من دون هن تضتر لتت يع   قات ا مع حركة .واإلسرائيليين؟
.. هم يمكن لذل  هن يتع   ر وسيتين هو هك ر، وليس من ص م وسيت واحد، لتفادي .حماس؟

.. هليست واشنتن هي ههون الشرور حين يتصم األمر  قائمة . ؟ ومن هو هذا الوسيت؟الحر 
 الوستاص المحتملين، القصير   ل  هية حالة؟
 .هسئلة وتسازالت  رسع األياع القليلة المق لة

 13/7/2014الدستور، عم ان، 
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 صورةسادساا: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


