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   معلوماتملف

)٢١(  

  

  مصر في والتغيرات األحداث من يسرائيلاإل الموقف

  ٢٠١٤ وحتى منتصف مارس ٢٠١٣يونيو  ٣٠ بعد

  

  رئيس التحرير

  محسن صالح. د

  رئيس التحريرنائب 

  ربيع الدنّان

  مدير التحرير

  وائل وهبة

  

  

  هيئة التحرير

  باسم القاسم

  براء زيدان

  سامر حسين

  محمد بركة

  

   والمعلوماتقسم األرشيف

  مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات 

  لبنان-بيروت 
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  ١..................................................................................................المقدمة

  

  ٢.......................................................................:الموقف اإلسرائيلي الرسمي: أوالً

  ٢...........................وافقت على طلب الجيش المصري نشر قوات في سيناء" إسرائيل": "بيريز. "١

" واناإلخ"قطع مرسي للعالقات مع دمشق وإبقاء سفيرنا بالقاهرة رسالة سالم من : تل أبيب. ٢

  ٢.......................................................................................................لنا

  ٣................................مرسي وأردوغان سيدفعان ثمن الخروج ببالدهم عن معسكرنا: ليفني. ٣

  ٣............. في غزة لتجنيده خاليا ضدهاتنقل شكوى لمصر ضد وزير الداخلية" إسرائيل": معاريف. "٤

  ٤.............................................تحذّر السياح اإلسرائيليين من السفر إلى مصر" تل أبيب. "٥

د النيل تؤكد أن الربيع العربي ما زال حياً حملة االحتجاجات في بال: بروفيسور ميطال. ٦

  ٥...................................................................................................ينبض

  ٦...........................................نتنياهو يمنع وزرائه من التصريح حول األحداث في مصر. ٧

  ٦.............................هو التزام القيادة المصرية باتفاقية السالم معنا" لإسرائي"ما يهم : موفاز. ٨

  ٧............................................تطلب من سفيرها في مصر عدم العودة للقاهرة" إسرائيل. "٩

تشتاق أليام مرسي على رأسها التزامه بكامب " إسرائيل"اب ستجعل أربعة أسب: هآرتس. ١٠

  ٧.....................................................................................................ديفيد

  ٨............لن يكون هناك هدوء.. المعارضة المصرية أضعف من أن تقود مستقبل مصر: معاريف. ١١

  ٩....................مستقرة وسط بحر من الطغيان" إسرائيل"ما يحصل في مصر يؤكد أن : نتنياهو. ١٢

  ٩....................!الفوضى قريبة وكامنة: في الشرق األوسط" الالنظام المطلق"قلق إسرائيلي من . ١٣

  ١١..........................إسرائيل"انقالب الجيش بمصر بشرى سارة لـ": الليكود"نائب عن حزب . ١٤

  ١٢..........مبعوث رسمي إسرائيلي يتواجد في القاهرة لبحث سبل تطوير التعاون األمني والعسكري. ١٥

  ١٣...........................................اتصاالت إسرائيلية أمريكية مكثفة حول مصر": هآرتس. "١٦

  ١٣.................مصريةوتخشى ارتدادات التطورات ال" الجيدة"تصف عالقتها بمرسي بـ" إسرائيل. "١٧

  ١٤..................مبعوث إسرائيلي يجتمع مع قادة االنقالب العسكري في مصر: يديعوت أحرونوت. ١٨

  ١٥.................. الذين سيقبلون بهدوء عزل مرسياإلخوان المسلمون ليسوا األشخاص: ليبرمان. ١٩

  ١٦.....................................مصير مرسي يشكل ضربة قوية لحماس: اسحق اهرونوفتش. ٢٠

  ١٧................................................في سيناءهناك مخطط لعمليات إرهابية ": إسرائيل. "٢١

طلبت من اإلدارة األمريكية عدم المس بالمساعدات المقدمة للجيش " إسرائيل: "هآرتس. ٢٢

  ١٨................................................................................................المصري
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  ١٨...................................................اها مغادرة سيناء فوراًتطلب من رعاي" إسرائيل. ٢٣

  ١٩..........عدم االستقرار الحالي في مصر أفضل من االستقرار في حكم اإلخوان: صحف إسرائيلية. ٢٤

  ٢٠....................محمد البرادعي بالتواطؤ مع إيران في تطوير برنامجها النوويتتهم " إسرائيل. "٢٥

وزير إسرائيلي يلتقي سراً مع القائم بأعمال السفير المصري : ألول مرة بعد عزل مرسي. ٢٦

  ٢٠.............................................................................................في تل أبيب

  ٢١........اإلسرائيلي حول سبل دعم قادة االنقالب على مرسي" مركز أبحاث األمن القومي"توصيات . ٢٧

  ٢٢......................................................مرحباً بعودة مبارك ونظامه: باحث إسرائيلي. ٢٨

  ٢٢............................................تل أبيب تطالب بتعويضات عن أمالك اليهود المصريين. ٢٩

  ٢٣..........................................كامب ديفيد"لـ" شرعية"مرسي منح : اإلذاعة اإلسرائيلية. ٣٠

  ٢٤...........................................السيسي بطل قومي لليهود: السفير اإلسرائيلي بالقاهرة. ٣١

  ٢٤....................................نتنياهو يعد سقوط مرسي عالمة على ضعف اإلسالم السياسي. ٣٢

  ٢٥..........!!لتصميم نتائج االنتخابات المقبلة في مصر" إسرائيل"هكذا تخطط : موقع صالح النعامي. ٣٣

  ٢٦...............................................سندفع الثمن حال فشل االنقالب على مرسي: بيريز. ٣٥

  ٢٧.........االنقالب في مصر لشن عدوان على غزة؟" إسرائيل"هل ستوظف : مركز أبحاث إسرائيلي. ٣٦

جديدة لدعم االقتصاد المصري بغية إنجاح " خطة مارشال"نتنياهو يقترح : معاريف. ٣٧

  ٢٨.................................................................................................االنقالب

  ٢٩............................................................مرسي رئيس منتخب ديمقراطياً: بيريز. ٣٨

نتنياهو معني بدعم االنقالب على مرسي أكثر من االهتمام بالنووي : اإلذاعة العبرية. ٣٩

  ٢٩.................................................................................................يرانياإل

  ٣٠........................أكثر بعد فقدانها الرعاية من مصر" إسرائيل"حماس تُقلق : اإلذاعة العبرية. ٤٠

  ٣٣..............................................ود في مصرالستعادة أمالك اليه"تعد خطة " إسرائيل. "٤١

  ٣٣...........................على استعداد لمواجهة أي اعتداءات تنطلق من سيناء" إسرائيل: "جلعاد. ٤٢

  ٣٤...........تنسيق األمني والعسكري مع الجيش المصريتل أبيب تؤكد استمرار ال: اإلذاعة العبرية. ٤٣

  ٣٥........اتهام مرسي بالتخابر مع حماس يعني أن الشراكة االستراتيجية مع مصر ستتعاظم: بينيت. ٤٤

  ٣٥...................االنقالب على مرسي سيعزز مكانتنا اإلقليمية: إفرايم هليفي: شهادات إسرائيلية. ٤٥

  ٣٦....................مسؤول إسرائيلي سابق ينشر ثالث دراسات لتعزيز شرعية االنقالب في مصر. ٤٦

  ٣٧............األيام الحالية شهدت ميالد زعيم جديد بمصر هو الفريق أول السيسي: محلل إسرائيلي. ٤٧

  ٣٨..................مستعدة لإلفراج عن جميع السجناء المصريين مقابل الجاسوس ترابين" إسرائيل. "٤٨

  ٣٨.............................تساعد السيسي إلحكام السيطرة على سيناء" إسرائيل: "وورلد تربيون. ٤٩

  ٤٠........ى مصير اتفاقية السالمقلق إسرائيلي من األحداث المصرية وتخوف عل: اإلذاعة اإلسرائيلية. ٥
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  ٤١............إسرائيل"ما يجري في ميادين مصر ال يحمل بشارة سارة لـ: القناة األولى اإلسرائيلية. ٥١

  ٤٢.....................إسرائيل"اإلخوان المسلمون يشكلون التهديد األكبر على : ساداتمركز بيغن ال. ٥٢

  ٤٣...............إذا تعرض أمننا للخطر"سنتدخل بالشأن المصري : نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي. ٥٣

  ٤٣..........تطمأن القاهرة بأن الواليات المتحدة لن توقف معونتها لمصر" إسرائيل: "نيويورك تايمز. ٥٤

حملة إسرائيلية إعالمية ودبلوماسية لدعم الحكومة المصرية المدعومة : نيويورك تايمز. ٥٥

  ٤٣..............................................................................................يشمن الج

  ٤٥...............................الجيش المصري زور انتخابات اإلعادة لصالح مرسي: يوسي بيلين. ٥٦

ر والتخفيف من انتقادات مركز إسرائيلي متخصص يروج للنظام الجديد في مص: بريطانيا. ٥٧

  ٤٥................................................................................................السيسي

هي المحافظة على إيقاع منخفض جدا بالنسبة لألحداث في " الخارجية"تعليمات : هآرتس. ٥٨

  ٤٦...................................................................................................مصر

والواليات المتحدة ساعدتا النظام الجديد في القاهرة الستعادة السيطرة " إسرائيل: "اريفمع. ٥٩

  ٤٧.............................................................................................على سيناء

  ٤٨.........................حركة اإلخوان في مصر أخطأت في قراءة الخارطة السياسية: إيال زيسر. ٦٠

  ٤٨.......................مقتَرح إسرائيلي على مصر ببناء جدار حدودي لوقف الهجمات على سيناء. ٦١

  ٤٩...............................مبعوث إسرائيلي غادر القاهرة بعد بحث تطورات الوضع في سيناء. ٦٢

  ٤٩............................................سنبكي دماً إذا فشل االنقالب في مصر: محلل إسرائيلي. ٦٣

  ٤٩..........ما يحدث في مصر سينتقل لدول أخرى ويسقط حكومات إسالمية: نائب عن حزب كاديما. ٦٤

  ٥٠................النظام االنتقالي في مصر قرر القضاء على حركة اإلخوان المسلمين: تسفي بارئيل. ٦٥

  ٥١...................................د في مصرالستعادة أمالك اليهو"إعداد خطة إسرائيلية : يديعوت. ٦٦

الغرب سيبكي ألجيال بحال سمح بإفشال االنقالب الذي : السفير اإلسرائيلي األسبق بمصر. ٦٧

  ٥١............................................................................................قاده السيسي

ئيلية تهاجم أردوغان بسبب رفضه اإلنقالب الذي أطاح بالرئيس محمد النخبة اإلسرا. ٦٨

  ٥٢..................................................................................................مرسي

  ٥٣........التليفزيون اإلسرائيلي يعرض أغنية تحية للسيسي تزامناً مع عمليات هدم األنفاق في رفح. ٦٩

السيسي أعاد للمصريين ثقتهم بأنفسهم والموساد حذر من ": تايمز أوف إسرائيل. "٧٠

  ٥٣................................................................................................خطورته

  ٥٤............................................على العالم الحر دعم السيسي والبرادعي: أيهود باراك. ٧١

  ٥٤.........................في سيناء" دولة غزة" إسرائيلية إلقامة -خطة أمريكية : الوطن المصرية. ٧٢

  ٥٦................مصرإشادة بالجهود المصرية في سيناء ورغبة بإنجاح السيسي إلدارة ": إسرائيل. "٧٣
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ما حدث بمصر تطور إيجابي وعلى الغرب دعمه : السابق بالقاهرة" إسرائيل"سفير . ٧٤

  ٥٧........................................................................................ومرسي دكتاتور

  ٥٨...........سيفشل" اإلخوان"قرار قيادة االنقالب في مصر بحّل جماعة : دبلوماسي إسرائيلي سابق. ٧٥

  ٥٩..........................نحن ودول في الخليج ندعم وجود السلطة الحالية في مصر: إيلي افيدار. ٧٦

" اإلخوان"على الغرب تقديم الدعم االقتصادي للسلطات بمصر لمنع عودة : زئيف الكين. ٧٧

  ٥٩...................................................................................................للحكم

  ٦٠................قلق إسرائيلي متزايد من استخدام الحدود األردنية لتهريب األسلحة بديالً عن مصر. ٧٨

  ٦٠................................قلق إسرائيلي من قرار اإلدارة األمريكية بتجميد المساعدات لمصر. ٧٩

  ٦٢.........النارلعب ب"تصف قرار الواليات المتحدة بتعليق جزء من مساعدتها لمصر بأنه " إسرائيل. "٨٠

  ٦٢.......................اإلخوان"اإلعالم العبري يهاجم تركيا ويتهم أردوغان بمعاداة السامية ودعم . ٨١

  ٦٥.......................................... الروسية-لمصرية تراقب بقلق تطور العالقة ا" إسرائيل. "٨٢

  ٦٨..............إسرائيل"ويساند حماس ومعادي لـ" اإلخوان"أردوغان ينتمي إلى : سياسي إسرائيلي. ٨٣

 ٣٤لطيران الحربي المصري فوق حدود غزة ألول مرة منذ تسمح بتحليق ا" إسرائيل. "٨٤

  ٦٨....................................................................................................عاماً

  ٦٨.................جماعة اإلخوان تخطط للسيطرة على أوروبا والواليات المتحدة": مركز يروشاليم. "٨٥

السيسي يقدم نفسه خليفة لعبد الناصر لكنه لن يطعن بالسالم مع : تقرير إسرائيلي. ٨٦

  ٧٠................................................................................................إسرائيل"

  ٧١.......................................بتشٍف"اإلسرائيليون ينظرون للوضع في مصر : محمد بركة. ٨٧

تسللوا ألذرع اإلدارة " اإلخوان"مقربون من : السفير اإلسرائيلي السابق في مصر. ٨٨

  ٧٢......................................................................................األمريكية المختلفة

ئة االستراتيجية االنقالب في مصر واألوضاع في سورية حسنت البي: أمير بوحبوط. ٨٩

  ٧٣.............................................................................................إسرائيل"لـ

  ٧٣..........................................في مواجهة التقارب المصري الروسي" إسرائيل"خيارات . ٩٠

الخطر الوجودي من " إسرائيل"يجيات تبعد عن مفكر إسرائيلي يدعو العتماد أربع استرات. ٩١

  ٧٥..................................................................................................حولها

  ٧٦............. كم٢٤٥ومصر بطول " إسرائيل"استكمال بناء الجدار األمني بين : اإلذاعة اإلسرائيلية. ٩٢

  ٧٦................السيسي بطل بمعنى الكلمة: الكويتية" الجريدة"مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لـ. ٩٣

  ٧٧...................................................إسرائيليون يمتدحون مسودة الدستور المصري. ٩٤

سلوك السيسي تجاه حماس ومحاصرتها يسهم بحّل الصراع الفلسطيني : هيرتزوغ. ٩٥

  ٧٩..............................................................................................اإلسرائيلي
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  ٧٩.......................................................نتنياهو يفضل السيسي لحكم مصر: معاريف. ٩٦

اإلخوان "اتفاق إسرائيلي روسي على أن حكم السيسي واألسد أفضل من أن يحكم . ٩٧

  ٨٠...............................................................................................المسلمون

  ٨٠................................مبعوث نتنياهو التقى سراً بمسؤول مصري كبير مؤخراً": معاريف. "٩٨

إقناع الكونغرس بإعادة المساعدات األمريكية " إسرائيل"البنتاغون طلب من : معاريف. ٩٩

  ٨١...................................................................................................لمصر

ات فشل انقالب ال يمكنها أن تتحمل وحدها تبع" إسرائيل: "تقدير استراتيجي إسرائيلي. ١٠٠

  ٨٢................................................................................................السيسي

تحذير صهيوني من تفاقم األوضاع االقتصادية في مصر بعد االنقالب ما يحتم عودة . ١٠١

  ٨٤................................................................................................اإلخوان"

  ٨٤.....................................شخصية العام"تمنح السيسي لقب " جيرزاليم بوست"صحيفة . ١٠٢

  ٨٥...................................................على حماس" الحرب المصرية"بيريز يشيد بـ . ١٠٣

  ٨٥........ي تعميق العالقات مع مصر وتثبيت حكم علماني ليبراليهدفنا االستراتيج: عوديد عيران. ١٠٤

  ٨٧..............................................عدواً" إسرائيل"بعض الدول العربية ال تعد : نتنياهو. ١٠٥

  ٨٨....................................فيذ خطة مارشال لدعم الحكم االنتقالي في مصرتن: بن يشاي. ١٠٦

  ٨٨........................إسرائيل"اإلخوان المسلمين يشكلون التهديد األكبر على ": السادات-بيغن. "١٠٧

  ٨٩.............................دعم السيسي ضمانة االستقرار في مصر والمنطقة: للعالم" إسرائيل. "١٠٨

  ٩١................المؤسسة العسكرية الضامن الوحيد الستقرار األوضاع في مصر: كاتب إسرائيلي. ١٠٩

  ٩١....................................................السيسي أفضل من مبارك: يديعوت أحرونوت. ١١٠

استقرار النظام االنقالبي في مصر يمثل مصلحة استراتيجية : باحثون إسرائيليون. ١١١

  ٩٢.............................................................................................إسرائيل"لـ

  ٩٣..................تلقين تالميذ المدارس اليهودية بوجوب العودة إلى مصر مرة أخرى": إسرائيل. "١١٢

  ٩٤........................................تقدر جهود السيسي في سيناء" إسرائيل: "كاتب صهيوني. ١١٣

  ٩٥........................بحضور القنصل المصري" إسرائيل"نتنياهو يعلن القدس عاصمة أبدية لـ. ١١٤

  ٩٥..............انفجار األوضاع"قلقة من زيادة ضغوط القاهرة على حماس وتخشى من " إسرائيل. "١١٥

  ٩٦.................................نخب سياسية وإعالمية إسرائيلية تحتفي بحظر حماس في مصر. ١١٦

العالم العربي سيدعم أي عمل عسكري الجتثاث حماس ألنها تمثل ذراعاً من : بينيت. ١١٧

  ٩٧........................................................................................."اإلخوان"أذرع 
  

  ٩٩...........................................................:موقف المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية: ثانياً
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  ٩٩...........................الجيش اإلسرائيلي يخشى من هجمات على الحدود بسبب التوتر في مصر. ١

  ٩٩..................االنقالب على الرئيس مرسي بدأ بالفعل ومصر مقبلة على حرب أهلية: بن اليعازر. ٢

نطقة ويشرح بالتفصيل سبب االنقالب على كوخافي يحذر من تزايد تأثير اإلسالميين بالم. ٣

  ١٠٠................................................................................................مرسي

  ١٠١.......................................إسرائيل"األحداث في مصر تعود إيجاباً على : الجنرال آيالند. ٤

  ١٠١............مصر كانت تتجه لحرب أهلية... يش المصري لم يكن أمامه خيار آخرالج: بن اليعازر. ٥

  ١٠٢......................................هزة أرضية"عزل الرئيس المصري محمد مرسي : أشكنازي. ٦

  ١٠٢.......... حماس جبهة خلفية لإلخوان المسلمين في مصر وسيتم تفعيلها بالمرحلة القادمة:ديختر. ٧

  ١٠٣.............................................................لم تنتِه بعد"المعركة في مصر : يدلين. ٨

  ١٠٣.................................االستخبارات اإلسرائيلية لم تتفاجأ مما حصل في مصر": تيديعو. "٩

  ١٠٤...............................تعول على الجيش المصري في التصدي لمسلحي سيناء" إسرائيل. "١٠

الجيش المصري سيواصل عمليات إغالق األنفاق الرابطة بين قطاع غزة ": ريفمعا. "١١

  ١٠٤................................................................................................ومصر

  ١٠٥..............تل أبيب تؤكد استمرار التنسيق األمني مع السيسي حول سيناء وإغالق أنفاق غزة. ١٢

  ١٠٥..........المخابرات اإلسرائيلية نجحت في تصعيد التوترات الطائفية والمذهبية في مصر: يدلين. ١٣

رية في الجيش واألجهزة األمنية يتابعون عن كثب األحداث الجا: مسؤول أمني إسرائيلي. ١٤

  ١٠٦.................................................................................................مصر

  ١٠٦..................أجهزة المخابرات تنظر للسيسي كعبقري وبطل شجاع ورجل وطني": معاريف. "١٥

ريخية يجب فهمها بعمق ولن تنتهي بالوقت األحداث بمصر وسورية ولبنان تا: يعلون. ١٦

  ١٠٨................................................................................................القريب

  ١٠٩..........................كحرب أكتوبر" إسرائيل"لم يعد هناك احتمال لهجوم عربي ضد : يعلون. ١٧

  ١١١...........عن طريق الخطأ"الطائرة المصرية التي اخترقت أجواء غزة كان : ش اإلسرائيليالجي. ١٨

  ١١٢..........الجيش اإلسرائيلي يعزز تواجده على الحدود مع مصر بعد اشتباكات مسلحة": يديعوت. "١٩

  ١١٢.......................توافق على تعزيز القوات المصرية في سيناء بكتيبتين جديدتين" إسرائيل. "٢٠

  ١١٣..............يعلون يوافق على منح مصر الضوء األخضر إلرسال تعزيزات عسكرية إلى سيناء. ٢١

  ١١٣...............تُقيم جداراً مائياً على حدود مصر وإيالت بالتنسيق مع القاهرة" إسرائيل: "يديعوت. ٢٢

  ١١٣...........................جنوبية مع مصرتعزز دفاعاتها الصاروخية قرب حدودها ال" إسرائيل. "٢٣

االنقالب على مرسي يصفي القوة الناعمة لحكم : االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية. ٢٤

  ١١٤............................................................................................اإلسالميين

  ١١٥..................أهم نتيجة لالنقالب على مرسي إضعاف الجيش المصري: ائيليينجنراالت إسر. ٢٥
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  ١١٦..........تنشر فرق تجسس وجمع معلومات على الحدود مع مصر" إسرائيل: "جيروزاليم بوست. ٢٦

  ١١٦..........................ألهداف بسيناء" إسرائيل"السيسي وافق على مهاجمة : اإلعالم العبري. ٢٧

  ١١٧......................................سيناء تحولت إلى أفغانستان جديد: مسؤول أمني إسرائيلي. ٢٨

  ١١٨..............توافق على إدخال عشرة كتائب مصرية لسيناء" إسرائيل: "القناة الثانية اإلسرائيلية. ٢٩

تصادق على إدخال أربعة مروحيات عسكرية وكتيبة مشاه " إسرائيل: "القناة العاشرة. ٣٠

  ١١٨........................................................................................مصرية لسيناء

  ١١٨..........................الشاباك يشكل فرقة خاصة إلحباط إطالق صواريخ من سيناء: هآرتس. ٣١

لمصريون فهموا الوضع غزة باتت مصدر اإلرهاب بسيناء وليس العكس وا": الشاباك. "٣٢

  ١١٩...............................................................................................بسرعة

  ١١٩..............................والسيسي أنقذ مصر من اإلخوان.. مبارك رجل وطني: بن إليعازر. ٣٣

 القاهرة بعد عزل الرئيس مرسي للتأكد من تواصل وفد أمني إسرائيلي زار: معاريف. ٣٤

  ١٢٠........................................................................................التعاون األمني

  ١٢٢.......................مقتل مصري بنيران الجيش اإلسرائيلي على الحدود المصرية الفلسطينية. ٣٥

اجتماع لألجهزة األمنية اإلسرائيلية والبريطانية والفرنسية لمناقشة ": اليوم السابع. "٣٦

  ١٢٢.........................................................................................أوضاع مصر

  ١٢٤........... إسرائيلية إلشغال حرب الميليشيات في مصر-خطة أمريكية " بذور السمسم": "الوفد. "٣٧

  ١٢٤...................أخطر التهديدات"تضع الجيش المصري على رأس قائمة " إسرائيل": "معاريف. "٣٨

  ١٢٥........وحماس لم يعد لها أي حليف.. السيسي ينقذ مصر من السقوط بالهاوية: عاموس جلعاد. ٣٩

  ١٢٦.............أمن سيناء مصلحة إسرائيلية قومية عليا: قائد القوات البرية في الجيش اإلسرائيلي. ٤٠

  ١٢٦.................إسرائيل"سيطرة الجيش المصري على سيناء مصلحة قومية لـ: ورالجنرال تس. ٤١

  ١٢٧....................................ومصر" إسرائيل"السيسي همزة الوصل بين : عاموس جلعاد. ٤٢

الجيش المصري ينسق إلسقاط حماس بغزة بالتعاون مع الواليات المتحدة : ميلمان. ٤٣

  ١٢٧..................................................................................والسلطة" إسرائيل"و

  ١٢٨............ضغط مصر على حماس سيؤدي النفجار غزة في وجهنا: جنرال بالجيش اإلسرائيلي. ٤٤

  ١٢٩......................................مبعوث أمني إسرائيلي يبحث في القاهرة الوضع في سيناء. ٤٥

االستخبارات اإلسرائيلية اخترقت دوال عربية كثيرة ومصر هي الملعب األكثر : يدلين. ٤٦

  ١٢٩.................................................................................................نشاطاً

  ١٣٠..............الخطوة القادمة للجيش المصري التصادم مع منظمات غزة: مصدر أمني إسرائيلي. ٤٧

والجيش المصري بقيادة السيسي ".. إسرائيل"أكبر خطر على " جماعة اإلخوان: "جلعاد. ٤٨

  ١٣١.............................................................................................حليف لنا



9 
 

  ١٣٢............................رئيس الشاباك السابق يحذر الغرب من إضعاف سلطة العسكر بمصر. ٤٩

  ١٣٣..................مرسي لم يرد على رسائلنا ولم يحدث أي اتصال بيننا: قرئيس الموساد الساب. ٥٠

  ١٣٦...............................جنراالت مصر تمكّنوا من صد المد اإلسالمي في مصر: عميدرور. ٥٢

  ١٣٧..........................................................إسرائيل"االنقالب في مصر خدم : ينيدل. ٥٣

  ١٣٧..................ما تقوم به مصر مثار إعجاب للجميع: في الجيش اإلسرائيلي" فرقة غزة"قائد . ٥٤

  ١٤١.........................................مع الجيش المصري رائعة" إسرائيل"عالقة : ربن إليعاز. ٥٥

نتمنى الفوز لمنتخب مصر في مباراته أمام منتخب : المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي. ٥٦

  ١٤٢..................................................................................................غانا

  ١٤٢...................ألول مرة الجيش المصري يحارب معنا ضد غزة: وزير المخابرات اإلسرائيلي. ٥٧

  ١٤٢.......يجب استغاللها" فرصة استراتيجية" "إسرائيل"الوضع في الشرق األوسط يوفّر لـ: غانتس. ٥٨

  ١٤٣.........لدينا في غزة أعداء فقط"جنرال مصري يقول لنظيره اإلسرائيلي : التلفزيون اإلسرائيلي. ٥٩

  ١٤٣....................................ال حاجة لقيامنا بتدمير حماس فمصر تقوم بذلك: مئير دغان. ٦٠

  ١٤٣.........٢٠١٣شن الجيش المصري حرباً ضد حماس قلص المخاطر االستراتيجية خالل :  يدلين٦١

  ١٤٥.............................إسرائيل" لـالجيش المصري حليف مهم: الجنرال موشيه كبلينسكي. ٦٢

  ١٤٦..........العالم العربي ارتاح جداً بعد سقوط اإلخوان في مصر وحكمهم كان فشالً مدوياً: يعلون. ٦٣

  ١٤٨.........................................إسرائيل"ب على مرسي فرصة لـاالنقال: أفيخاي أدرعى. ٦٤

  ١٤٨................................................ستدفع ثمن التعاون مع السيسي" إسرائيل: "ديبكا. ٦٥

  ١٤٩..........................من الشتاء اإلسالمي" لإسرائي" يونيو في مصر أزال خوف ٣٠: يعلون. ٦٦

  ١٥٠....................................جنراالت مصر قلصوا قدرة حماس على مواجهتنا": إسرائيل. "٦٧

  ١٥١.............................رض المساعدة على مصرتستنفر قواتها على الحدود وتع" إسرائيل. "٦٨

  ١٥١.............ننام اآلن أفضل في الليل حيث ال يمسك اإلخوان المسلمين بالسلطة في مصر: يدلين. ٦٩

  ١٥٢....................السيسي حقق أهم حلم للغرب بتصفية اإلخوان:  االحتياطجنرال إسرائيلي في. ٧٠

الجيش المصري عزز أمننا القومي وضيق الخناق على : األجهزة االستخبارية اإلسرائيلية. ٧١

  ١٥٣........................................................................................المقاومة بغزة
  

  ١٥٥.......................................................................:أخبار وتقارير ذات صلة: ثالثاً

  ١٥٥......................إسرائيل"إحالة تسعة متهمين لمحكمة الجنايات بتهمة التخابر لصالح : مصر. ١

  ١٥٥.................................\إسرائيل"مصر تنشر دباباتها على حدود قطاع غزة بالتنسيق مع . ٢

  ١٥٥.........دعم مرسي للقضية الفلسطينية وراء االنقالب العسكري: أستاذ بأكاديمية ناصر العسكرية. ٣

  ١٥٦.................................تطهير سيناء"لـ" كامب ديفيد"مصر طلبت تعليق اتفاقية : معاريف. ٤
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  ١٥٦.......................................................... إسرائيلي لضبط سيناء-تنسيق مصري . ٥

  ١٥٧.............................ستقدم تسهيالت للجيش المصري لضرب سيناء" إسرائيل: "مختصون. ٦

  ١٥٨.......................................... شهرا١٥ًمتوقف منذ " إسرائيل"تصدير الغاز إلى : مصر. ٧

  ١٥٩...........................داخل سيناء" إرهابيين"الجيش المصري ينفي مهاجمة طائرة إسرائيلية . ٨

  ١٦٠...........................................باالنقالب" إسرائيل"مصر والواليات المتحدة تنفيان دور . ٩

  ١٦١.......وبدعم القضية الفلسطينية" إسرائيل"مصر ملتزمة بالمعاهدات المبرمة مع : عدلي منصور. ١٠

  ١٦١......................................تصدير الغاز إليها" إسرائيل"مصر تنفي أن تكون طلبت من . ١١

  ١٦١....................إقناع األمريكيين بمنع تعليق المساعدات" إسرائيل"مصر طلبت من : معاريف. ١٢

وزير الخارجية المصري يؤكد على أهمية تسوية الصراع العربي اإلسرائيلي من خالل . ١٣

  ١٦٢...........................................................................................المفاوضات

  ١٦٣............ورفض االحتالل الصهيوني الناعم" استقالل مصر"الحرية والعدالة يدعو إلى مليونية . ١٤

  ١٦٣..........................إسرائيل"ر مسؤولة عن أمن مص: وكيل المخابرات السابق محمد رشاد. ١٥

  ١٦٤...................................اإلسرائيلية تحمل مصر مسؤولية كارثة حصار غزة" معاريف. "١٦

راء الغاز ومرسي كان عائقاً أمام تدفقه سراً لش" إسرائيل"مصر تفاوض : تقرير. ١٧

  ١٦٥..........................................................................................\إسرائيل"لـ

  ١٦٦............................................من أنفاق غزة% ٩٧الجيش المصري يدمر ": الوفد. "١٨

  ١٦٧......................مة المصرية اتخذت قراراً استراتيجياً بشل حركة حماسالحكو": واال"موقع . ١٩

  ١٦٧.........لدينا في غزة أعداء فقط"جنرال مصري يقول لنظيره اإلسرائيلي : التلفزيون اإلسرائيلي. ٢٠

  ١٦٨...................جهاديو سيناء أثبتوا قدرتهم على مواجهة الجيش المصري: دراسة إسرائيلية. ٢١

  ١٦٩......حالة رضا إسرائيلية من إقدام الجيش المصري على تدمير أنفاق غزة: اإلعالم اإلسرائيلي. ٢٢

  ١٧٠.................................إسرائيل"الخارجية المصرية تستنكر تصريحات نائب وزير دفاع . ٢٣

مراً ألمن مسؤول بالمخابرات اإلسرائيلية يعد وصول السيسي للحكم تهديداً مست": الوطن. "٢٤

  ١٧٠..............................................................................................إسرائيل"

 يونيو وتعرف علينا البعض في ٣٠شاركنا في : رئيسة الطائفة اليهودية في القاهرة. ٢٥

  ١٧١...............................................................................................الميدان

  ١٧٢.....................بالمشاركة في تنفيذ مشروع السد األثيوبي" إسرائيل"مصر تتهم ": معاريف. "٢٦

  ١٧٢...........صفقة األسلحة الروسية لمصر تشعل حرباً باردة بين القاهرة وتل أبيب": ديبكا"موقع . ٢٧

  ١٧٣..................................لتوثيق التعاون" إسرائيل"كبار الضباط المصريين في : هآرتس. ٢٨
  

  ١٧٥........................................................................................:تقارير: رابعاً
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  ١٧٥.............................................. يونيو؟؟٣٠دور في مظاهرات هل للموساد ": المجد. "١

  ١٧٦......ال يمكن تأسيس نظام حكم دون مشاركة القوى اإلسالمية بمصر وبمقدمتها اإلخوان: دراسة. ٢

بتشكيل نظام علماني وديمقراطي وليبرالي فعال بمصر وخصوصاً " إسرائيل"صلحة م: دراسة. ٣

  ١٧٨................................................................................................بسيناء

سيناء أصبحت مثل غزة عشاً للدبابير والجيش اإلسرائيلي على استعداد للتعامل مع : تقرير. ٤

  ١٨١......................................................................................أي تهديد مفاجئ

  ١٨٣.............................................في سيناء؟" الشاباك"ما داللة عمل : صحف صهيونية. ٥

  ١٨٥.................................................مرسي خطط إللغاء كامب ديفيد: دراسة إسرائيلية. ٦

  ١٨٧...............................................................ال تنددوا بالسيسي: للعالم" إسرائيل. "٧

  ١٨٩........................................إسرائيل"أسرار جديدة في صفقة الغاز المصري لـ: تقرير. ٨

  ١٩٣.....................................دراسة إسرائيلية تدعو الغرب إلنقاذ انقالب مصر من السقوط. ٩

  ١٩٩..................عزل مرسي خلصكم من هتلر جديد": يروشليم لدراسة المجتمع والدولة"مركز . ١٠

  ٢٠١....................يجب أن يدعم من العالم" مرسي"االنقالب العسكري على : دراسات إسرائيلية. ١١

تأكيدات صهيونية سياسية وعسكرية على دعم االنقالب في مصر وعدم السماح بعودة . ١٢

  ٢٠٤........................................................................................اإلخوان للحكم

  ٢٠٦...............السادات كان انتهازياً ومنافقاً وبدون مبادئ ومؤهالت: بحث استخباري إسرائيلي. ١٣

  ٢٠٧...............د ودعم غزة أطاحتا بمرسيكامب ديفي: دراسة صهيونية عن مركز بيغن السادات. ١٤
  

  ٢١٠......................................................................................:مقاالت: خامساً

  ٢١٠.........................................................عمير ربابورت"... إسرائيل"العرب نسوا . ١

  ٢١١...................................................بوعز بسموت... في انتظار الجيش: مصر تغلي. ٢

  ٢١٣.............................................سمدار بيري... ولكن جريحاً.. سيجتاز مرسي األزمة. ٣

  ٢١٤...............................................عمير ربابورت... االنقالب ضد مرسي بدأ منذ اآلن. ٤

  ٢١٦.................................................................تسفي بارئيل... الثورة ضد الثورة. ٥

  ٢١٨..................................................غيورا آيالند"... إسرائيل"سورية ومصر تريحان . ٦

  ٢٢٠...........................داني آشر. العميد احتياط د... ؟"جيش الشعب المصري"كيف سيتصرف . ٧

  ٢٢٢................................اليكس فيشمان... يدةتهيئ النتفاضة جد" اإلخوان المسلمين"تنحية . ٨

  ٢٢٣.......................................................العاد موشيه... قطاع غزة على غرار مصر. ٩

مردخاي . د... يةقد تجر مصر الى شراكة مصير بشعة مع سورية فتعلق في حرب أهل. ١٠
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  المقدمة

 في بارزة مكانة تحتل أنها كما اإلسالمي، والعالم العربي العالم في كزياًمر مكاناً مصر تحتل

 فـي  األبـرز  العربي الموقع تحتل فإنها" إسرائيل "مع المواجهة دول أحد وألنها. اإلفريقية القارة

 ديفيـد  كامب التفاقيات مصر توقيع بعد الموقع هذا تحييد تم وقد. يسرائيلاإل - العربي الصراع

  .١٩٧٨ سبتمبر/ أيلول في" ئيلإسرا "مع

/ الثـاني  كـانون  ٢٥ منذ مصر تشهدها التي والتطورات والتغيرات الثورة حالة فإن ولذلك،

السياسيين  عامة ىولد ي،سرائيلاإل القرار صانع لدى بالغاً وقلقاً كبيراً اهتماماً تثير ؛٢٠١١ يناير

 بعدائهم المعروفين اإلسالميين عودبص القلق هذا عناصر زادت وقد. والمتخصصين واإلعالميين

 مؤقتـاً  كـان  صـعودهم  أن غير. الحكم سدة إلى ديفيد كامب التفاقيات ورفضهم ،"إسرائيل"لـ

 ال أنهـم  كما برامجهم، لتنفيذ والقوة التغيير أدوات يملكون ال أنهم اإلسالميون وجد فقد ،ئاًومجتز

 تم وهكذا،. والدولية اإلقليمية والبيئتين ،"العميقة الدولة "تعقيدات مع للتعامل الكافية الخبرة يملكون

 مرسـي  محمد المنتخب الرئيس إسقاط تم ثم بهما، فازوا ذينلال والشورى النواب مجلسي تعطيل

 مـن  عـدد  مـع  المتحالف العسكري االنقالب وإثر يونيو، ٣٠ مظاهرات إثر الدستور، وتعطيل

 المـسلمين  اإلخـوان  جماعـة  مالحقـة  تـم  كما .٢٠١٣ يوليو/ تموز ٣ في السياسية األحزاب

  .والالاستقرار بالقلق يتسم ظّل المصري الوضع فإن ذلك ومع. إرهابية حركة واعتبارها

 التـسوية  باتفاقيـات  مـصر  تحكم التي الجهة التزام إلى تسعى يةسرائيلاإل السياسات وظلّت

 علـى  والتوافـق  ،"إسرائيل "ضد عدائية حاالت أي ومنع المصري الشارع ضبط وإلى السلمية،

 بعض تُخفي ال كما. حماس تقودها التي الحكومة وإسقاط غزة، قطاع حصار في متناغمة سياسة

 والديكتاتوريـة،  والتخلف الفساد بعناصر مثقلة ضعيفة مصر بقاء في رغبتها يةسرائيلاإل الجهات

 فـي  القوى موازين غيري قد والذي والتنموي، والنهضوي الحضاري االنطالق على قادرة وغير

 وخالفاتهـا  مـشاكلها  فـي  مصر تغرق عندما سعادة أكثر ستكون الجهات هذه إن بل. المنطقة

 المواطن استفزاز عدم على حريصين كانوا يينسرائيلاإل الساسة أن غير. فاشلة دولة إلى وتتحول

ـ  مواقف إبراز خالل من المفضلين السياسيين شركائهم إحراج وعدم المصري،  مكـشوفة  ةداعم

  .لهم

 فـي  التحرير هيئة اختارت الفلسطينية، القضية على وانعكاساته الموضوع أهمية من انطالقاً

 فـي  والتغيـرات  األحداث من يسرائيلاإل الموقف يتناول معلومات ملف إصدار الزيتونة مركز

  .٢٠١٤ مارس منتصف وحتى ٢٠١٣ يونيو ٣٠ بعد مصر
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  :ي الرسميسرائيلاإلالموقف : أوالً

  

   سيناءي نشر قوات في وافقت على طلب الجيش المصر"إسرائيل"": بيريز". ١

 بيريز، إن شبه جزيرة سـيناء تعـد مـشكلة           ، شيمون سرائيلي قال الرئيس اإل   :القدس المحتلة 

تواجه مصر، مضيفًا أن الجيش المصري ال يـستطيع أن          ي  ، وأحد التحديات الت   سرائيلبالنسبة إل 

، األمريكية، الـسبت،    "واشنطن بوست "مقابلة مع صحيفة    ي  يهمل أمرها، ولن يفعل ذلك، مشددا ف      

ـ    ي بنشر قوات ف  ي  لطلبات الجيش المصر   استجابت   "تل أبيب "، على أن    ٩٠بمناسبة عيد ميالده ال

ـ     .سيناء الربيـع  " على منطقة الشرق األوسط، موضـحا أن         "القلق"وأعرب بيريز عن شعوره ب

  ." لم ينته بعديالعرب

 تـم قبـل     يسرائيل كامالً مع الجانب اإل    إن هناك تنسيقًا  من جانبه، قال مصدر أمني مصري،       

، وأن هذا التنسيق    ي مايو الماض  ٢٠ود المختطفين   دخول القوات المسلحة إلى سيناء لتحرير الجن      

 وافقت علـى نـشر      إسرائيلوأكد المصدر أن     .تم عن طريق وزارة الدفاع أو المخابرات العامة       

 علـى جانـب     .سيناءي  القوات بشكل مؤقت، وليس بشكل دائم، حتى تتم القوات مهمتها بنجاح ف           

 تأكيده على وجود تنـسيق دائـم بـين          آخر، جدد العقيد، محمد أحمد علي، المتحدث العسكري،       

  .سيناءي ي، خالل العمليات األمنية التي تتم فسرائيلالجيش، والجانب اإل

  ١٤/٦/٢٠١٣واشنطن بوست، 

  ١٥/٦/٢٠١٣، وكالة سما اإلخبارية

  

" اإلخوان"القاهرة رسالة سالم من     ب سفيرنا   وإبقاءقطع مرسي للعالقات مع دمشق      : تل أبيب . ٢

  لنا

ي نتنياهو عن غبطتها من سرائيلعربت مصادر في مكتب رئيس الوزراء اإلأ :القدس المحتلة

  المسلمين في مصر اعالن حرب شعواء على حزب اهللاإلخوانقرار الرئيس المصري وجماعة 

  .والنظام السوري وقطع العالقات وطرد سفير دمشق من القاهرة

 المسلمين ضد اإلخوانونقلت اذاعة جيش االحتالل عن تلك المصادر قولها ان وقوف جماعة 

 بوضوح بالغ هو تطور دراماتيكي معتبرة ان ذلك اتي بعد اتصاالت اجرتها االدارة "محور الشر"

اعات من اتخاذ موقفه الحازم فيما طالت االتصاالت  مع الرئيس المصري قبل ساألمريكية
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 لتوضيح التطورات الدراماتيكية من الموقف في إسرائيل عددا من قيادة الدول العربية واألمريكية

  . نظام بشارإلسقاط وقرار واشنطن التدخل العملي لصالح المعارضة السورية سورية

ها فاعلة في مقاومة التدخالت االيرانية  المسلمين اثبتت اناإلخوانواوضحت ان مصر بقيادة 

 حيث تقف القاهرة ضد تل أبيب كان رسالة سالم الى واشنطن وباألمسمؤكدة ان خطاب مرسي 

 فيما يبقى سورية النظام السوري وفرض حظر جوي على بإسقاط وتطالب وإيرانحزب اهللا 

تل ات االمنية والعسكرية مع ي في القاهرة يتمتع بحماية كاملة وتتعزز العالقسرائيلالسفير اإل

ية ان تشهد الفترة القادمة تسهيالت سرائيلوتوقعت المصادر اإل .مبارك بطريقة تفوق نظام أبيب

 الدولي وتسهيالت ائتمانية فيما تتحرك دول غربية للضغط على دول قرض البنكالقاهرة في منح 

   لدعم االقتصاد المصري المنهار بأموالالخليج للدفع 

  ١٧/٦/٢٠١٣، ما اإلخباريةوكالة س

  

  ان ثمن الخروج ببالدهم عن معسكرناعمرسي وأردوغان سيدف: ليفني. ٣

جمعوا " الملف األسود.. عالقة االنقالب بالكيان الصهيوني" تداول نشطاء اإلنترنت ملفا أسموه

يين يشرحون سر عدائهم للرئيس مرسي ودعهم إسرائيلين مسؤول فيه بعض الشهادات من

تسيبي ليفني تشرح سر العداوة مع مرسي وأردوغان في : لالنقالب العسكري في مصر كالتالي

 نوفمبر ١٧ يوم INSSمصر وتركيا في محاضرة بمعهد دراسات األمن القومي الصهيوني 

لصهيونية السابقة تسيبي ليفني إن كل قائد ودولة في المنطقة يجب  قالت وزيرة الخارجية ا٢٠١٢

أن يقرروا أن يكونوا إما جزءا من معسكر التطرف واإلرهاب، أو معسكر البرجماتية واالعتدال 

  .وإذا قررت دولة أو قائد دولة ما مسارا آخر فسيكون هناك ثمن لهذا المسار
0vo4byyfWSY=v?watch/com.youtube.www://http   

١٨/٦/٢٠١٣  

  

   تنقل شكوى لمصر ضد وزير الداخلية في غزة لتجنيده خاليا ضدها"إسرائيل": معاريف". ٤

العبرية في عددها الصادر أمس، أن حكومة " معاريف" ذكرت صحيفة : الغد–الناصرة 

ي نقلت للحكومة المصرية شكوى ضد مسؤول داخلية حكومة حماس المقالة سرائيلاالحتالل اإل

  .إسرائيلفي غزة فتحي حماد، التهامه بتشغيل خاليا ضد 
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" الشاباك"ام بها جهاز األمن العام وقالت الصحيفة إنه تم الكشف خالل االعتقاالت التي ق

مؤخرا في الضفة الغربية، عن خلية تابعة لحركة حماس في قريتي راس كركر وسلواد في 

يين، سرائيلمحافظة رام اهللا، تلقت التعليمات من حماد بشكل مباشر للقيام بعمليات خطف إل

عداد صواريخ وإطالقها، وصلت إلى مراحل متقدمة من التنفيذ، باإلضافة إلى محاولة الخلية إ

  .حسب ادعاء الصحيفة

ية إلى مصر أصبح نهجا متبعا من قبل سرائيلإلى أن نقل الشكوى اإل" معاريف"ولفتت 

بعد عملية عمود السحاب حيث يرى الطرفان في مصر وسيطا يتم ) إسرائيلحماس و(الطرفين 

   .مور بين الجانبينمن خالله نقل الشكاوى والرسائل في محاولة لمنع تطور وتصاعد األ

  ٢٧/٦/٢٠١٣، الغد، عمان

  

  يين من السفر إلى مصرسرائيلتحذّر السياح اإل" تل أبيب". ٥

ـ         سرائيلوجهت وزارة خارجية االحتالل اإل     سياح ي نداء تحذيرياً شديد اللهجة حثّت خاللـه ال

يين على االمتناع عن السفر إلى مصر بسبب التوترات األمنية التي تشهدها هذه اآلونـة               سرائيلاإل

  .بسبب الدعوات إلسقاط حكم الرئيس محمد مرسي

وجددت خارجية االحتالل في بيان صدر عنها، اليوم، تحذيرها من مغبة السفر إلى األراضي              

/  يونيـو  ٣٠لمعارضة يوم األحد المقبـل الموافـق        قبيل المظاهرات التي دعت إليها ا     المصرية  

  .حزيران الجاري

يين المقيمين في مصر بإعادة النظر فـي        سرائيلوفي السياق ذاته، أهابت الوزارة برعاياها اإل      

مسألة تواجدهم هناك، الفتةً إلى أنه يتعين على كل من يقرر البقاء في مصر متابعة التطـورات                 

  .من أماكن التظاهر واالحتكاكاتوتجنّب التواجد على مقربة 

ية قد أبدت خشيتها من تـصاعد التـوترات فـي األراضـي             إسرائيلوكانت مصادر عسكرية    

ـ         ية إسـرائيل ضد أهداف   " إرهابية"المصرية إلى درجة تنفيذ مجموعات مسلحة لهجمات وصفتها ب

  .في شبه جزيرة سيناء

  ٢٨/٦/٢٠١٣فلسطين أون الين، 
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 ن الربيع العربـي مـا زال حيـاً        أة االحتجاجات في بالد النيل تؤكد       حمل: ميطالبروفيسور  . ٦

  ينبض

 على مختلف مشاربه األضواء إسرائيلسلط اإلعالم العبري في : زهير أندراوس -الناصرة 

ية، ولكن بالمقابل، سرائيل االحتجاجات في مصر، وتصدرت المظاهرات عناوين الصحف اإلعلى

التزم قادة الدولة العبرية الصمت المطبق، ولم يصدر أي تعقيب أو تعليق على األحداث في بالد 

  .النيل

تسفي بارئيل، رأى أن المعارضة وصلت إلى . محلل الشؤون العربية في صحيفة هآرتس، د

دود ال رجعة منه، فهي لن تتوقف إال بعد إسقاط الرئيس مرسي، معبرا عن شعوره طريق مس

  .بإمكانية اندالع حرب أهلية عنيفة بين المواالة والمعارضة

أما المحللة سمدار بيري، من يديعوت أحرونوت، فقالت إن الشعب المصري مل من الوعود 

حات، وبالتالي خرج إلى الشوارع ليعبر الكاذبة التي أطلقها الرئيس مرسي في ما يتعلق باإلصال

  . عن غضبه

من ناحيته، رأى البروفيسور يورام ميطال، رئيس مركز حاييم هرتسوغ لدراسات الشرق 

األوسط، التابع لجامعة بئر السبع، رأى أن المظاهرات التي تعم مصر في األيام األخيرة تؤكد 

زال حيا وينبض، وأن اإلدعاءات بأن الربيع بشكل غير قابٍل للتأويل بأن الربيع العربي ما 

العربي تحول إلى خريف إسالمي، هي إدعاءات ال تمت للحقيقة بصلة، وبعيدة جدا عن الواقع 

   .في الوطن العربي، على حد قوله

ولفت الباحث، المختص بالشؤون المصرية، إلى أن المظاهرات التي تشهدها مصر في األيام 

المشاركين فيها، من أكبر المظاهرات التي عاشتها مصر منذ األخيرة، هي من حيث حجم 

اإلطاحة بالرئيس المصري السابق، حسني مبارك، مشيرا إلى أن الهوة بين المعارضة والمواالة 

ال يمكن جسرها بأي حاٍل من األحوال، ذلك أنها مزقت المجتمع المصري بين مؤيد ومعارض 

ر ميطال تدخل الجيش المصري للحسم بين الطرفين، بشكل غير مسبوق، ولم يستبعد البروفيسو

  .وإعادة األمن واالستقرار إلى بالد النيل، على حد قوله

 ١/٧/٢٠١٣، القدس العربي، لندن
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  نتنياهو يمنع وزرائه من التصريح حول األحداث في مصر. ٧

بنيامين رئيس الحكومة ، عن نظير مجلي، أن ٣/٧/٢٠١٣ن، الشرق األوسط، لندذكرت 

نتنياهو أصدر، تعليمات لجميع وزرائه يحظر عليهم التفوه بأية تعليقات على األحداث الحالية في 

الوضع في الدولة الكبيرة المجاورة بالغ الحساسية، ونحن ال «وقال نتنياهو لوزرائه إن . مصر

   .»نبادر إلى أية أزمة دبلوماسية معهانريد أن 

نتنياهو يعتمد سياسة «وقد أبدى بعض الوزراء امتعاضا من هذه التعليمات، وقال أحدهم إن 

يين سرائيلولكنني أذكره بأن المسؤولين اإل. تكميم أفواه فاشلة تعبر أوال عن عدم ثقته بوزرائه

 للشؤون الداخلية لدول الجوار وإن فعلوا عموما امتنعوا في الماضي ويمتنعون اليوم عن التطرق

والوحيد الذي خرق هذا النهج هو نتنياهو نفسه، . تكون تعليقاتهم عامة وال تتطرق ألمور عينية

الذي صرح في بداية الثورة المصرية بأنه يخشى أن تتحول مصر إلى إيران ثانية، وبهذا تسبب 

 الموضوع السوري، فتارة يهدد الرئيس وهو الذي يتفوه باستمرار في. في أزمة مع الجيران

  .»بشار األسد وتارة يحذر من المعارضين له

عربت أية إسرائيلجهات سياسية ، أن آمال شحادة عن، ٣/٧/٢٠١٣، الحياة، لندن وأضافت

لم يتحدث عن الموضوع سوى و. عن قلق القيادة السياسية من االحداث التي تشهدها مصر

حيث اعرب عن قلقة . ائه رئيس الحكومة االيطالية، انريكو ليتاالرئيس شمعون بيريز، خالل لق

من االحداث التي تشهدها المنطقة، عموما، وفي مصر بشكل خاص، مشيرا الى ان ابعاد هذه 

نتابع عن كثب االوضاع الجارية في :" وقال بيريز. التطورات ستنعكس بشكل خطير على الجميع

الشرق األوسط، وال نعلم كيف ستتطور األوضاع مصر وسورية، ونحن قلقون من الوضع في 

  .نامل ان تبدأ األوضاع بالعودة للهدوء وبسرعة. في مصر

  

   هو التزام القيادة المصرية باتفاقية السالم معنا"إسرائيل"ما يهم : موفاز. ٨

ي األسبق شاؤول موفاز، وهو نائب في سرائيلأعلن وزير الدفاع اإل:  نظير مجلي- تل أبيب

وقال إن ما يجري في مصر هو مسار طويل يتسم بقدرة . المعارضة، عن تأييده لموقف نتنياهو

  في هذا الشأن هو أنإسرائيلوما يهم . الشعب المصري على فرض إرادته على القيادة السياسية

التي يبديها بعض » مظاهر القلق«ورفض موفاز  .تحرص على اتفاقية السالم مع مصر

ية العبرية، إن سرائيلوقال، خالل حديث لإلذاعة اإل. يين إزاء ما يحدث هناكسرائيلالسياسيين اإل

والخطر منها كان قائما في عهد الرئيس . مشكلتنا تتلخص في قوى اإلرهاب العاملة في سيناء«
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 أن تحرص على إسرائيلوعلى . حسني مبارك، وفي عهد الرئيس الحالي، محمد مرسيالسابق، 

 .الحذر واليقظة واالستعداد الدائم ألي تدهور في هذا المجال بالتعاون مع القيادات المصرية

  ٣/٧/٢٠١٣، الشرق األوسط، لندن

  

   عدم العودة للقاهرة في مصر سفيرها تطلب من "إسرائيل". ٩

 من سفيرها في مصر وطاقم السفارة بعدم العودة إلى إسرائيلطلبت : رأشرف الهو -غزة 

العاصمة القاهرة في الوقت الراهن بسبب األوضاع هناك، في الوقت الذي قال فيه القطب الكبير 

  .’حرب أهلية‘ق بنيامين بن اليعازر أن مصر مقبلة على في حزب العمل ووزير الجيش الساب

ي لدى مصر يعقوب اميتاي والدبلوماسيون العاملون في السفارة سرائيلوقد تلقى السفير اإل

ية بالقاهرة، تعليمات بعدم العودة إلى القاهرة في الوقت الراهن بسبب استمرار سرائيلاإل

  .المواجهات هناك

 نهاية األسبوع الماضي، ولم يعرف بعد إسرائيلة وصلوا إلى وكان السفير وطاقم السفار

ويتابع السفير عمله من أحد فنادق مصر، بعد أن أغلق مقر السفارة  .موعد عودتهم إلى القاهرة

  .على خلفية اقتحامه واقتحامه من قبل متظاهرين غاضبين قبل أكثر من عام

  ٣/٧/٢٠١٣، القدس العربي، لندن

  

 تشتاق أليام مرسي على رأسها التزامه بكامـب         "إسرائيل"سباب ستجعل   أأربعة  : رتسآه. ١٠

  ديفيد

ية على عزل الرئيس المصري، محمد مرسي، أوردت صـحيفة          سرائيلفي سياق التعليقات اإل   

في تقرير نشرته في موقعها على الشبكة، اليوم الخميس، أربعة اسباب جعلت مرسـي              " تسهآر"

  . على رأسها التزامه باتفاقيات كامب ديفيدسرائيلجيدا إل

، وانه امتنع عن    "محبي صهيون "ويقول التقرير انه بالرغم من ان الرئيس مرسي لم يكن من            

 نفى حتى ان يكون قد بعـث برسـالة شـكر             وبالرغم من أن المتحدث باسمه     إسرائيلذكر كلمة   

  ي، شمعون بيرس، في اعقاب ارسال االخير رسالة تهنئة له بمناسبة انتخابه، سرائيلللرئيس اإل
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بالرغم من ذلك فان التزامه باتفاقيات كامب ديفيد وعمله على كبح جماح حماس ونشاطه ضد               

 تشكل مجتمعة اسبابا وجيهة ستجعل      انإليرالخاليا المسلحة في سيناء اضافة الى عدائه المتجذر         

  . تفتقده وتشتاق أليام حكمهإسرائيل

  ٣/٧/٢٠١٣هآرتس، 

  ٤/٧/٢٠١٣، ٤٨عرب 

  

  لن يكون هناك هدوء..  أضعف من أن تقود مستقبل مصرالمصريةالمعارضة : معاريف. ١١

إن "ذكرت صحيفة معاريف على صفحتها األولى في العدد الصادر لها اليـوم             : القدس المحتلة 

 وإنما سيجلب مزيداً مـن االنقالبـات        هدوء،عزل الرئيس محمد مرسي عن الحكم لن يؤدي إلى          

  ".األخرى حتى وإن تحققت طموحات أحزاب المعارضة متمثلة بجبهة اإلنقاذ

حيفة إلى أن األوضاع في مصر لن تستقر، الفتة إلى أن إجراء الجيش المصري              وأشارت الص 

النتخابات حرة رئاسية وبرلمانية فإنه ال يضمن من أن القوى السياسية السيما اإلسـالمية منهـا                

ستنجح في جسر الفوارق التي تفصل بينها وبين القوات المـسلحة ورأب الـصدع فـي النظـام                 

  .السياسي السائد في مصر

 في مصر سيزيد من ذلك التـصدع        اإلخوانوأوضحت الصحيفة أن االنقالب على نظام حكم        

داخل النظام السياسي وكذلك داخل المجتمع المصري نفسه، ما سيؤثر على مصير كـل رئـيس                

كما لفتت الصحيفة إلى أنه سيؤثر علـى أي          .مصري قادم إذا لم يكن في حجم توقعات الجماهير        

 يعمل على تحسن واضح في النظام االقتصادي واألمني، فإنـه سـيكون             رئيس قادم في حال لم    

  .مصيره كمصير الرئيس المعزول محمد مرسي، وبهذا الشكل سيكون هناك سلسلة من االنقالبات

وبينت الصحيفة أن سيناريو سلسلة االنقالبات قد يكون وارد في مصر باحتمـاالت كبيـرة،               

المعارضة، وإنها لم تستطع تقديم بدائل حتى اللحظة، كما         وذلك نظراً لوجود انقسامات عميقة في       

أنها لم تستطع طرح مرشح متفق عليه يكون قادر على اقناع الجماهير المصرية، وما االنقـسام                

  .العميق التي تشهده ما يجعل أن األمر سيكون أكثر صعوبة على التوافق فيما بينها في المستقبل

ضة تتبع أليديولوجيات ونظريـات اقتـصادية مختلفـة،         وإضافة إلى ذلك فإن أحزاب المعار     

مشيرة إلى أنه طوال العام من حكم محمد مرسي لم توجه له انتقاد محـدد ضـد سياسـته ولـم                     

  . يطرحوا نقاش بديل إلصالح الوضع االقتصادي في مصر

 ٤/٧/٢٠١٣وكالة سما، 
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 من الطغيان مستقرة وسط بحر "إسرائيل" أنما يحصل في مصر يؤكد : نتنياهو. ١٢

ي بنيامين نتنياهو إلى األوضاع التي سرائيلتطرق رئيس الوزراء اإل: أي يو بي - "إسرائيل"

من  تقرة وسط بحر هي جزيرة مسإسرائيلأصبح أوضح اليوم أن "مصر حالياً، وقال إنه  تشهدها

  "انعدام االستقرار والطغيان

 لمناسبة يوم استقالل إسرائيلية في مريكالسفارة األ وقال نتنياهو خالل حفل استقبال أقامته

في الشرق "ي في مدينة هرتسيليا مساء أمس الخميس مريكمقر السفير األ الواليات المتحدة في

من  تحلى باالستقرار والديمقراطية وسط بحر دائما عبارة عن جزيرة تإسرائيلكانت  األوسط،

 ."أي وقت مضى عدم االستقرار والطغيان، هكذا كان األمر دائماً، ولكن اليوم هذا أوضح من

 صديقة حميمة للواليات المتحدة وحليفة وطيدة لها، اننا حلفاء إسرائيلستبقى "وأضاف نتنياهو 

عقاب عزل الرئيس المصري محمد مرسي أول وتأتي أقوال نتنياهو في أ ."والتحالف بيننا عظيم

 .من أمس على أثر تظاهر ماليين المصريين ضد سياسته ومطالبته بالرحيل

نتنياهو أصدر، تعليمات لوزرائه تقضي بعدم إطالق تصريحات، بشأن إقالة  وأضافت أن

ام ية عن تخوفها من إقدإسرائيلالجيش المصري للرئيس محمد مرسي، فيما عبرت جهات أمنية 

  .يةإسرائيلفي سيناء، على تنفيذ هجمات ضد أهداف " جهادية"تنظيمات 

نتنياهو أصدر خالل الليلة الماضية، أوامر للوزراء في "ي، أن سرائيلوذكرت إذاعة الجيش اإل

 خارج إسرائيلحكومته، تقضي بعدم إجراء مقابالت صحافية حول إقالة مرسي، من أجل إبقاء 

االستقطاب السياسي في مصر آخذ "ر سياسي حكومي لإلذاعة، إن وقال مصد ".اللعبة في مصر

  ". المسلميناإلخوانبالتعمق، االنتخابات ستمنح الوقت لكنها لن تجسر بين الفجوات مع 

  ٥/٧/٢٠١٣، الحياة، لندن

  

  !الفوضى قريبة وكامنة: في الشرق األوسط" الالنظام المطلق"ي من إسرائيلقلق . ١٣

 إسرائيلكانت مصر، على األقل منذ إبرام اتفاقيات كامب ديفيد، تشكل في نظر : حلمي موسى

األول أنها ركيزة االستقرار والفوضى في : ية اإلقليمية لسببينستراتيجالحجر الزاوية في اال

الثاني أنها القوة العربية األكبر التي من دونها يفقد العرب قدرتهم على حسم أي المنطقة، و

ولذلك فإن ما يجري في مصر ومستقبل التطورات يهم جداً الدولة العبرية، ليس . معركة معها
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فقط من الزاوية الضيقة التي يحاول البعض اإلمساك بها، وهي أثر سيناء على الوضع األمني في 

  .ية األوسع إقليمياً ودولياًستراتيجنما من الزاوية اال، وإإسرائيل

 إسرائيلفي مصر يزيح عن »  المسلميناإلخوان«ومن الزاوية الظاهرية، فإن سقوط حكم 

تعقيدات التفكير بكيفية التعامل مع هذا العنصر الجديد الداخل بقوة على السياسة في الشرق 

لو بشكل مستتر، على السياسة الخارجية يعيد وعملياً فإن سيطرة الجيش المصري، و. األوسط

الوضع، الذي كان قائماً في العقود الثالثة الماضية، إلى سابق عهده حتى وإن كان سيشهد بعض 

  .ولكن المسألة من الزاوية الجوهرية أعقد من ذلك بكثير. التغييرات هنا وهناك

يين، سرائيلن المحللين اإلفالتحركات األخيرة ليس فيها ما يضمن، من وجهة نظر الكثير م

وقد يكون بالعكس فتح األبواب على حالة اضطراب قد . عودة االستقرار إلى الوضع المصري

ومن الجائز أن أبرز من تناول هذه الفكرة، هو آري شافيت في . تصل إلى الحرب األهلية

خيارات مصر إلى أن » اإلسالم يهبط والفوضى ترتفع«، عندما أشار في مقالة بعنوان »هآرتس«

فالدولة الدينية على شاكلة إيران هزمت في مصر، . بين إيران وتركيا األولى وتركيا الثانية حسم

وفي نظره، فإن الصراع . ولكن الدولة الديموقراطية بإدارة الجيش أو بإدارة اإلسالم لم تحسم بعد

  .ىبين الخيارين التركيين في مصر يفتح الباب على خيار ثالث هو خطر الفوض

اإلسالم السياسي ليس قوة سياسية ال «، وهي أن »الطيبة جداً«وبعدما يعدد شافيت األنباء 

، يشير إلى األنباء المقلقة وأساسها أن »اإلسالم ليس هو الحل«وأن المصريين أدركوا أن » تُهزم

انون وفي نظره االقتصاد ينهار وال توجد قوة مدنية تفرض الق. »مصر تبدو اآلن دولة بال حل«

مصر تغدو دولة فاشلة ال يمكن «ويخلص إلى أن . والنظام وال نقاط التقاء بين الواقع واآلمال

قريبة «ولذلك ينبه من أن الفوضى . حكمها، وحيث فشل مبارك ومرسي سوف يفشل آخرون

  .»والخطر الجديد الذي يغطي الشرق األوسط هو خطر الال نظام المطلق. وكامنة

ما : يين اإلجابة عليهاسرائيلشد جوهرية التي حاول عدد من الخبراء اإلومن بين األسئلة األ

  ؟» المسلميناإلخوان«هي وجهة الديموقراطية المصرية الناشئة؟ وما هو مصير جماعة 

في » مركز هرتسوغ لدراسات الشرق األوسط«يرى البروفيسور يورام ميتال، وهو رئيس 

 والمعسكر السلفي تلقيا ضربة شديدة ومؤلمة، ولكن » المسلميناإلخوان«جامعة بن غوريون، أن 

بتقديري أن بوسعها أن تتعافى وأن تواجه بنجاح حتى في «هذه حركة عمرها عشرات السنين، و

  .»االنتخابات المقبلة
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، فاعتبر أن الضربة تل أبيبفي جامعة » مركز ديان«أما البروفيسور عوزي رابي، رئيس 

على المدى القصير ينبغي . ي في أن آثار ذلك ستكون ملموسةهزة هائلة، وال شك عند«شديدة 

.  سينجحون في إخراج جمهورهم إلى الشوارع، ليظهروا مقدار قوتهماإلخوانرؤية ما إذا كان 

ويعتبر ميتال أن  .»على المدى األبعد أعتقد أنهم سيرممون أنفسهم ويعودون في نهاية المطاف

يام بين اإلسالميين والعلمانيين، ومع ذلك فاحتماالت التدهور المجتمع المصري منقسم جداً هذه األ

ولكن، هذا ليس تحليل رابي، الذي يعتقد أن االحتمال كبير، . نحو حرب أهلية ضئيلة في نظره

الشرخ عميق وسيؤثر «، ومع ذلك فإن سوريةولكن ليس على شاكلة الحرب األهلية الدائرة في 

» اإلخوان« أن بداية االعتراض جاءت على محاوالت ويتفق الخبيران .»على استقرار مصر

والرئيس المخلوع محمد مرسي اتخاذ تدابير ألسلمة مؤسسات الحكم عن طريق صياغة دستور 

ولكن تدهور الوضع االقتصادي وانعدام األمن الداخلي زاد من حدة . وتعيين شخصيات دينية

معسكر مرسي أكثر تعقيداً بسبب وهذا يجعل مهمة الحكم الجديد في مواجهة . االعتراضات

وأياً يكن الحال، يعتقد البروفيسور ميتال أنه مع  .الحاجة إلى ترميم االقتصاد واألمن الداخلي

دخلت مصر مرحلة انتقالية ثورية يمكن أن تستمر سنوات طويلة، «سقوط حكم الرئيس المخلوع 

ة بعدم االستقرار السياسي وتتسم هذه المرحل. على شاكلة ما حدث لثورات أخرى في العالم

وهذا يعني أن عدم االستقرار قد يطول بما في ذلك احتمال تبديل . وبأعمال عنف بين األفرقاء

وفي المقابل، يعتقد البروفيسور رابي أن المستقبل قد يشهد انقالبات . »الحكم بشكل متواتر

 عام أو أكثر، وحينها فليس مستبعداً أن يضجر الجمهور من سلوك الرئيس الجديد بعد«أخرى، 

 .»سينزل ثانية إلى الشوارع

  ٥/٧/٢٠١٣السفير، بيروت، 

  

  "إسرائيل"ـانقالب الجيش بمصر بشرى سارة ل: "الليكود"نائب عن حزب . ١٤

تقتضي تولي " إسرائيل"، بأن مصلحة "الكنيست "يسرائيللمان اإلصرح نائب في البر: الناصرة

  .زمام السلطة في مصر وإدارة شؤونها من قبل نظام تجمعه عالقات بالواليات المتحدة األمريكية

إن "، )٧|٥( اليوم الجمعة يةسرائيلوقال تساحي هنغبي، في تصريحات نشرتها اإلذاعة اإل

رة وذات صلة بالواليات المتحدة وبعيدة عن التعصب  معنية بأن تبقى مصر مستقإسرائيل

  ".الديني
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عودة الجيش المصري لتولي موقف مسيطر هي "أن " الليكود"وأضاف النائب عن حزب 

، كما أن وجود قوة سيادية مصرية تتعامل مع العناصر الجهادية سرائيلبشرى سارة بالنسبة إل

وكانت محافل سياسية وعسكرية  .اته، حسب تصريح"في سيناء هو أمر حيوي بالنسبة لها

في مصر الذي أنهى حكم الرئيس محمد " االنقالب العسكري"قد أبدت ارتياحها ل " يةإسرائيل"

مرسي، فيما أعربت عن تخوفها من أن يسفر الوضع القائم في األراضي المصرية عن انفالت 

 . تركةاألوضاع األمنية في شبه جزيرة سيناء بشكل يهدد أمن الحدود المش

  ٥/٧/٢٠١٣، المركز الفلسطيني لإلعالم

  

   القاهرة لبحث سبل تطوير التعاون األمني والعسكريفيي يتواجد إسرائيلمبعوث رسمي . ١٥

يديعوت ‘للة شؤون الشرق األوسط في صحيفة كشفت مح: زهير أندراوس -الناصرة 

يا توجه الخميس، إلى العاصمة إسرائيلسمدار بيري، النقاب عن أن مبعوثًا رسميا ’ أحرونوت

المصرية، القاهرة، بهدف إجراء سلسلة اللقاءات، والتي تهدف لتوطيد التنسيق األمني بين 

  .الدولتين في ظل التطورات األخيرة، على حد قول الصحيفة

 المسلمين قد سقط، وكنتيجة مباشرة لذلك فإن اإلخوانوقالت بري أيضا إن سقوط حكم 

تل ية بين البلدين ستكون وطيدة للغاية، ولفتت إلى أن العالقات األمنية بين ستراتيجالعالقات اال

 تتوقع أن يزداد إسرائيل والقاهرة في عهد مرسي كانت جيدة، ولكن دوائر صنع القرار في أبيب

  .تعاون األمني بين البلدين والتنسيق العسكري بينهماال

ية إلى أن الجيش المصري قد أدخل وحدات سرائيلباإلضافة إلى ذلك، لفتت المحللة اإل

ي، وذلك بهدف منع دخول متسللين من سرائيلعسكرية على طول الحدود بمصادقة الجيش اإل

  .قطاع غزة إلى سيناء ومصر، على حد تعبيرها

يفة قائلةً، نقالً عن مصدر أمني وصفته بأنه رفيع المستوى في القاهرة، إن وساقت الصح

بتجنيد الجناح )  المسلميناإلخوان(تعدان إلمكانية أن تقوم حركة الدولة العبرية ومصر تس

العسكري لحركة حماس لتنفيذ سلسلة عمليات انتقامية ردا على عزل مرسي، وذلك بهدف 

ياق ذاته، أوضحت الصحيفة أن مسؤولين كبارا في األجهزة في الس. زعزعة األمن الداخلي

ية والمصرية حذروا من محاولة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية من القيام بتجنيد سرائيلاألمنية اإل

بهدف إدخالهم إلى شبه جزيرة سيناء عبر األنفاق وتنفيذ ) الجهاد اإلسالمي(عناصر من حركة 

لشرطة والجيش المصريين بهدف خلق واقع جديد إسالمي قتالي عمليات عسكرية ضد أفراد من ا
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. يةسرائيلفي سيناء يبعدها عن السلطة العلمانية الجديدة في مصر، على حد قول المحللة اإل

  .بحسب الصحيفة

  ٦/٧/٢٠١٣، القدس العربي، لندن

  

  ية مكثفة حول مصرأمريك يةإسرائيل اتصاالت": هآرتس". ١٦

 إسرائيل دفعت التطورات األخيرة في مصر، : خاصةترجمة-كوم دوت القدس-اهللارام 

ية، إلى إجراء محادثات هاتفية ماراثونية لغرض تنسيق المواقف عقب مريكوالواليات المتحدة األ

 الخميس، أمسي باراك أوباما، عقد مريكوكان الرئيس األ .اإلطاحة بالرئيس محمد مرسي

اجتماعا خاصا في البيت األبيض، لبحث أوضاع مصر، أعقبه قيام وزير الخارجية جون كيري، 

ي، بنيامين نتنياهو للغرض ذاته، وكذلك فعل وزير الدفاع سرائيلبمهاتفة رئيس الوزراء اإل

ي، موشيه يعلون، طبقا لما يلسرائي، تشاك هاغل، الذي بحث أوضاع مصر مع نظيره اإلمريكاأل

ي، مريكوفي السياق ذاته، فإن المستشارة الجديدة لألمن القومي األ .ذكرته صحيفة هآرتس

سوزان رايس، ببحث ملف مصر وما شهدته خالل االيام الماضية من تطورات اطاحت بحكم 

  .ي، يتسحاق أهارانوفيتشسرائيل المسلمين، مع وزير األمن الداخلي اإلاإلخوان

 ٥/٧/٢٠١٣هآرتس، 

  ٦/٧/٢٠١٣، القدس، القدس

  

   وتخشى ارتدادات التطورات المصرية"الجيدة" تصف عالقتها بمرسي بـ"إسرائيل". ١٧

ي الداخلي يتسحاق أهرونوفيتش، إن بالده ئيلسراقال وزير األمن اإل: كفاح زبون: رام اهللا

معنية باإلبقاء على العالقة األمنية المتواصلة مع مصر رغم تغيير السلطة فيها بعد عزل الرئيس 

التعاون والتنسيق األمنيين بين «وأضاف خالل ندوة ثقافية في بئر السبع،  .المصري محمد مرسي

علينا قول «: وتابع .» مرسي ال سيما استخباراتياالبلدين كانا جيدين في عهد الرئيس المخلوع

ية بنظرائهم في مصر وبالرئيس مرسي كانت إسرائيلالحقيقة، عالقة أوساط عسكرية واستخبارية 

  .»جيدة

 مع بقاء التعاون األمني قائما كما كان، سرائيلوتمنى أهرونوفيتش، بقاء مصر دولة صديقة إل

 أوال بأول ما إسرائيلوتتابع . ا ذلك بالشأن الداخليلكنه رفض إعطاء موقف مما يجري، واصف
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يجري في مصر التي تربطها بها اتفاقية سالم وحدود طويلة، دون أن تدلي بموقف رسمي، وإن 

  .كان مسؤولو األجهزة األمنية يتوقعون ارتدادات

 بقدرة الجيش المصري على ضبط األوضاع األمنية في إسرائيلوفي الوقت الذي تثق فيه 

ناء، فإنها تخشى أن تتأثر قوته بما يجري من أحداث، خصوصا إذا أخذت الواليات المتحدة سي

  .موقفا منه

يين في محاولة إلثناء مريكيون مباحثات مكثفة مع نظرائهم األإسرائيلولذلك أجرى مسؤولون 

ية العسكرية لمصر، بعدما أثير نقاش داخل مريكية عن وقف المساعدات األمريكاإلدارة األ

  .ية حول ما إذا كان ما جرى في مصر يعتبر انقالبا أو المريكاإلدارة األ

ي تشاك هاغل ليهنأه مريك، هاتفيا بنظيره األيعلوني موشيه سرائيلواتصل وزير الدفاع اإل

 من يعلونوطلب .  منهاإسرائيلبمناسبة عيد االستقالل، وناقش معه تطورات مصر وموقف 

ش المصري على مستوى عال للحفاظ على االستقرار في هاغل ضمان مواصلة جاهزية الجي

  .سيناء ومصر ومن أجل الحفاظ على اتفاقيات السالم بين البلدين كذلك

ي جون مريكي، الوضع المصري مع وزير الخارجية األسرائيلكما ناقش رئيس الوزراء اإل

  .كيري، وتطرق إلى نفس المسألة

هذه الهزة في مصر «لجنرال أفيف كوخافي، ا) أمان(وقال رئيس االستخبارات العسكرية 

، وتراقب »سوف تؤثر على الشرق األوسط كله، وستتواصل مع ذلك االرتدادات وردود الفعل

  . إلى أي مدى وأين ستكون مثل هذه االرتداداتإسرائيل

على المدى القصير ستؤثر األحداث الحالية «: يةسرائيلاإل» معاريف«وقالت مصادر لصحيفة 

لى الوضع السائد على الحدود الجنوبية حيث ستستغل الخاليا اإلرهابية في سيناء أو في مصر ع

، أو إطالق إسرائيلحركات مثل حماس والجهاد اإلسالمي الوضع، من أجل محاولة التسلل إلى 

  .»النار

  ٧/٧/٢٠١٣الشرق األوسط، لندن، 

  

  لعسكري في مصري يجتمع مع قادة االنقالب اإسرائيل مبعوث: يديعوت أحرونوت. ١٨

ية إن عودة الجيش للمشهد السياسي خبر سرائيلقالت وسائل اإلعالم اإل:  وكاالت–القاهرة 

  .»إسرائيل«ر هي ، مشيرة إلى أن المستفيد األول من عدم االستقرار في مص"إسرائيل"سار لـ
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يّا يقوم بزيارة مصر حاليا إسرائيلية إن مبعوثا سرائيلاإل» يديعوت أحرونوت«وقالت صحيفة 

محمد مرسي إلجراء . عقب اإلعالن عن االنقالب العسكري على الشرعية المتمثلة في د

 "ائيلإسر"وتوقعت الصحيفة أن تكون العالقات أفضل بين مصر و .مباحثات أمنية مع قادة الجيش

، الفتة إلى أن الرئيس الشرعي محمد مرسي لم يتحدث إلى رئيس مرسيعقب االنقالب على 

  .ي بنيامين نتنياهو مطلقا طوال العام المنصرمسرائيلالوزراء اإل

ية أن االنقالب العسكري وعزل الرئيس سرائيلاإل» معاريف«من جانبها قالت صحيفة 

إلى الهدوء في مصر، مؤكدة أن المعارضة لن محمد مرسي عن الحكم لن يؤدي . الشرعي د

من جانبه أكد رئيس االركان .  يونيو في صالحها٣٠تستطيع حكم مصر حتى وإن جاءت أحداث 

ي أن األحداث المصرية بعيدة عن النهائية متخوفا من وقوع خطر سرائيلالسابق في الجيش اإل

 .المصرينتيجة االضطرابات األمنية في الشارع » إسرائيل«أكبر ضد 

  ٧/٧/٢٠١٣السبيل، عمان، 

  

   ليسوا األشخاص الذين سيقبلون بهدوء عزل مرسيالمسلمون اإلخوان: ليبرمان. ١٩

نياهو على المسؤولين رغم التعليمات التي فرضها رئيس الوزراء بنيامين نت: علي حيدر

يين بخصوص التعليق على التطورات التي تشهدها الساحة المصرية، غير أن رئيس سرائيلاإل

لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست، ووزير الخارجية السابق، أفيغدور ليبرمان كسر هذا 

ها األخيرة، ، أن مصر لم تقل كلمت»يديعوت أحرونوت«الحظر، واعتبر في مقابلة له مع موقع 

 عدم التسرع في اتخاذ موقف إسرائيلوأن القضية ال تزال بعيدة عن النهاية، مشيراً الى أنه على 

  .علني مما يجري

حول ما » يديعوت«ي بحسب ما ذكر موقع إسرائيلورأى ليبرمان، في أول تصريح لمسؤول 

الرئيس (وء بعزل  المسلمين ليسوا األشخاص الذين يقبلون بهداإلخوان«يجري في مصر، أن 

، لجهة أن األمر يدور »يجب أن يقلقنا«، مضيفاً إن ما يجري في مصر »مرسي) السابق محمد

أكبر دولة من بين جيراننا، وأول من وقّع معنا على اتفاقية سالم، وبالتالي من الواضح أن «حول 

ر وتسيطر على نريد أن تستقر مص«وتابع . »عدم االستقرار هناك سينعكس على المنطقة بأسرها

  .»كل أراضيها

في المقابل، اعتبر ليبرمان أنه بالرغم من عدم االستقرار حالياً في مصر، إال أنّه ال يرى أن 

، الفتاً » عاما٣٠ًهناك خطراً على اتفاقية السالم التي تم التوقيع عليها بين الدولتين قبل أكثر من 
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 بما يحدث، سرائيللياً، وال يوجد عالقة إلاتفاق السالم ليس في صدارة االهتمامات حا«الى أن 

  .»لكننا جميعاً ندرك أن مصر لم تعد تلك الدولة، والجميع يطلق ردود أفعال وهناك مفاجآت

وتطرق ليبرمان الى ردود أفعال دول المنطقة حول االنقالب الذي حدث في مصر، بحسب 

ب بين مواقف الدول والفصائل تجاه إذا نظرنا من حولنا، فسنجد عدم تناس«تعبير الصحيفة، قائالً 

لكن ما يلفت النظر أيضاً التعليق . األحداث، إذ كان أول من هنأ رئيس الدولة المؤقتة السعوديون

التركي على األحداث، إذ تكفي نظرة عابرة وسريعة الى وسائل اإلعالم التركية لفهم أن هذا 

ث في مؤتمر وتطرق إلى االنقالب كما أن أردوغان أيضاً تحد. الموضوع بات يحتل الصدارة

  .»العسكري والتاريخ التركي

التظاهرات الحاشدة «وحول إمكانية رؤية صور مماثلة لما جرى في تركيا، اعتبر ليبرمان أن 

. »موجودة في الواقع هناك، وأنهم في التظاهرات يرفعون الفتات مع صور أردوغان ومرسي

مسلمين في مصر، رأى ليبرمان أن القضية  الاإلخوانوبخصوص الموقف من إسقاط نظام 

ليست تفاؤالً أو تشاؤماً، هذه مسارات عميقة وال نريد أن نتدخل فيها، ليس لدينا موقف مؤيد أو «

معارض، نحن نرى أن االستقرار في مصر سينعكس على المنطقة بأسرها، ومن الواضح أن كل 

هريب السالح الى غزة هو مجرد مثال ، وتإسرائيل وليبيا ال يثير ارتياح سوريةما يحدث في 

ولفت الى أن األسباب التي دفعت الجماهير الى الشوارع في مصر ليست بالذات  .»واحد

الزناد هو الوضع االقتصادي، وهذا ال يغير من يترأس الدولة، علمانياً أو «اإلسالم، بل إن 

، »أزمة خطيرة«تواجه ، رأى ليبرمان أنها »حماس«وفي ما يتعلق بحركة  .»إسالمياً تقياً

  . ضد الرئيس السوري بشار األسد وراعيها السابق، إيراناإلخوانوخاصة بعدما ساروا مع 

  ٦/٧/٢٠١٣يديعوت أحرونوت، 

  ٨/٧/٢٠١٣، االخبار، بيروت

  

   مرسي يشكل ضربة قوية لحماسمصير: اسحق اهرونوفتش. ٢٠

وزير األمن الداخلي في الحكومة ، أن آمال شحادة، عن ٨/٧/٢٠١٣، الحياة، لندنذكرت 

 ومصر، إسرائيلية اسحق اهرونوفتش أعلن، أن العالقات األمنية والمخابراتية بين سرائيلاإل

ورأى أن مصير . كانت في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي جيدة، وفي أعلى مستوياتها

  .رسي يشكل ضربة لحركة حماسم
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ستبذل كل جهد، للحفاظ على التنسيق مع الجيش، على األقل "وأضاف اهرونوفتش، إن بالده 

 تراقب عن كثب التطورات في مصر، وسيناء بشكل إسرائيل"وأكد أن  ".في منطقة سيناء

هم األمر األ"، قال إن "مصير مرسي يشكل ضربة قوية لحركة حماس"وفيما رأى أن ". خاص

، هو الحفاظ على اتفاقية السالم ثم الهدوء في سيناء، في ظل العناصر إسرائيلبالنسبة إلى 

  ".إسرائيلاإلرهابية التي قد تحول هذه المنطقة إلى بؤرة خطيرة على 

قال في  اهرونوفتش، أن احمد رمضان، عن ٨/٧/٢٠١٣، المستقبل، بيروتوأضافت 

من المهم أن تبقى هذه الدولة "لصادرة امس االحد إنه ية اسرائيلاإل" معاريف"تصريح لصحيفة 

، وان تكون لنا حدود هادئة مع مصر، هذه دولة مهمة جدا للحفاظ على العالقات سرائيلصديقة إل

 المسلمين كانت هناك عالقات جيدة تربطنا مع عناصر اإلخوانمعها، موضحاً أنه في ظل حكم 

  ".االمن والجيش واالستخبارات المصرية

ي على المسؤولين سرائيلي تصريح يعتبر كسرا للحظر الذي فرضه رئيس الوزراء اإلوف

كان مهم لنا أن نحافظ على : "يين بعدم التعليق على الشأن المصري، قال أهرونوفيتشسرائيلاإل

الحكومة التي كانت، ونحن نتابع بقلق اسقاط حكم مرسي بعد عام واحد فقط بانقالب عسكري 

  ".ي داخلي، والوضع اصبح حساس جداًولكن هذا شأن مصر

  

  هناك مخطط لعمليات إرهابية في سيناء: "إسرائيل". ٢١

، مساء اليوم األحد، أن لديها معلومات حول وجود إسرائيلأكدت :  عمر عطية–الدوحة 

هابية في سيناء في ظل األوضاع األمنية المتردية بمصر، التي تشهد مخططات لتنفيذ عمليات إر

مظاهرات للمعارضة وأخرى لإلخوان المسلمين وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي تطالب 

 السيسي عزله من منصب رئيس عبد الفتاحبعودته إلى الحكم بعد قرار وزير الدفاع الفريق أول 

  . يوليو الجاري٣الجمهورية في 

يين سرائيلذرت حكومة بنيامين نتنياهو من وجود مخططات لتنفيذ عمليات مسلحة ضد اإلوح

ي سرائيلالمتواجدين في سيناء، حيث كتب أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء اإل

يين المتواجدين في سيناء إلى سرائيلندعو اإل": "تويتر"لإلعالم العربي على حسابه الرسمي بموقع 

معلومات عن مخططات .. وراً إلى البالد على خلفية الوضع األمني الخطير السائد هناكالعودة ف

 ".لالعتداء عليهم

  ٨/٧/٢٠١٣، الشرق، الدوحة
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 األمريكية عدم المس بالمساعدات المقدمة للجـيش        اإلدارة من   طلبت "إسرائيل": رتسآه. ٢٢

  المصري

في موقعها على الشبكة، اليوم الثالثاء، نقال عن موظف " هآرتس"افادت صحيفة : ٤٨رب ع

ية توجهت من خالل عدة قنوات لمسؤولين كبار سرائيلكبير في االدارة االمريكية، ان الحكومة اإل

 ١،٣عدم المس بالمعونات األمريكية للجيش المصري والتي تقدر ب في االدارة االمريكية طالبة 

  .إسرائيلمليار دوالر، لما قد يحله ذلك من تداعيات على أمن 

 ية امريكية، جرت نهاية االسبوع الفائت،إسرائيلوأضافت الصحيفة ان محادثات ماراتونية 

ة بين رئيس الحكومة وتناولت ما حدث في مصر حيث كان هذا الموضوع مدار بحث في محادث

 مع وزير يعلونبنيامين نتنياهو ووزير الخارجية جون كيري في محدثة بين وزير األمن موشيه 

الدفاع األمريكي تشاك هاغل، كذلك بحث مستشار األمن القومي يعقوب عميدرور الموضوع 

  . نظيرته األمريكية سوزان رايس

  ٩/٧/٢٠١٣هآرتس، 

  ٩/٧/٢٠١٣، ٤٨عرب 

  

  اً مغادرة سيناء فوررعاياها تطلب من "إسرائيل. ٢٣

 االثنين من جميع رعاياها مغادرة المناطق السياحية في إسرائيلطلبت :  عوضوليد-رام اهللا 

يين في سرائيلاإلصحراء سيناء المصرية بشكل فوري، وذلك في ظل وجود تهديدات جدية لحياة 

  . مصر

، تعليمات يةسرائيلاإلوأصدرت ما تسمى هيئة مكافحة االرهاب التابعة لمكتب رئيس الحكومة 

يين تدعوهم فيها إلى عدم السفر إلى سيناء، كما دعت جميع الموجودين في شرم سرائيللجميع اإل

يان لها ان تعليماتها واشارت في ب . مغادرتها فوراإلىالشيخ وطابا ومناطق سياحية في سيناء 

 األمني تتوقع المزيد من التصعيد يةسرائيلاإل األمنيةجاءت في اعقاب معلومات لدى الجهات 

  .واالعتداءات في سيناء

يون في سرائيل فإن المخاطر التي يتعرض لها اإلاإلرهاب لمكافحة يةسرائيلاإلوبحسب الهيئة 

  .سيناء تتفاقم في ظل تردي األوضاع األمنية هناك

  ٩/٧/٢٠١٣، القدس العربي، لندن
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  اإلخوانعدم االستقرار الحالي في مصر أفضل من االستقرار في حكم : يةإسرائيلصحف . ٢٤

ليوم األحد ما عدتها حالة فوضى في ية الصادرة اسرائيلأبرزت الصحف اإل: عوض الرجوب

مصر بعد عزل الرئيس محمد مرسي األسبوع الماضي، ورجحت أن تستمر هذه الحالة لفترة 

لكن أقل فسادا، في إشارة إلى الرئيس السابق " مبارك جديد"طويلة، ورأت أن الحل يكون في 

  .حسني مبارك

ت قتلى وجرحى، تحدثت صحيفة ففي تعاطيها مع التطورات والحشود الميدانية التي أوقع

، مفضلة في افتتاحيتها الفوضى "دم ونار وأعمدة دخان"و" حرب أهلية"يديعوت أحرونوت عن 

ووفق يديعوت، فإن عدم االستقرار الحالي في مصر  . المسلميناإلخوانعلى سيطرة جماعة 

ت إلى الحكم  المسلمين، واصفة نظام الجماعة التي صعداإلخوانأفضل من االستقرار في حكم 

  ".مستبد لحركة إسالمية فاشية"بأنه نظام " المستبد"عقب إسقاط نظام الرئيس السابق حسني مبارك 

ية استمرار حالة عدم االستقرار، ورأى تشيلو سرائيلمن جهتهم، رجح كتاب الصحف اإل

إال إذا جاءت "روزنبرغ في صحيفة معاريف أن حالة الفوضى ستبسط على مصر لزمن طويل، 

تخمين "، وهو أمر يستبعده الكاتب ويقول إن الحديث عن مستقبل أفضل "لمساعدة من الخارجا

توجد في وضع فظيع من ناحية "ورأى روزنبرغ أن مصر  ".جيد مثل كل تخمين في اليانصيب

وأنه لن يكون بإمكان مرسي أو أي زعيم آخر سيأتي قدرة على حل أزمات " اجتماعية واقتصادية

وتوقع استمرار خروج الماليين إلى الشوارع كما خرجوا ضد مرسي .  سنتينمصر في سنة أو

  ".إلى فوضى مطلقة"وأن يتدهور الوضع 

أن العرض الحقيقي في مصر لم يبدأ "  اليومإسرائيل"أما رؤوبين باركو، فاعتبر في صحيفة 

أن ثورة ، مشيرا إلى "فقط تمهيد لما سيأتي من أحداث خطيرة"بعد، وأن ما يجري اآلن هو 

وتحدث الكاتب عن صدمة قادة  . المسلمين المضادة تحشد زخما في ميادين مصراإلخوان

غضب "وأن هذه الصدمة تحولت إلى " على أثر االنقالب العسكري الذي وقع عليهم "اإلخوان

  .، مشيرا إلى االعتقاالت بحق قيادات الجماعة ومداهمة مكاتب الجزيرة ومصادرة معداتها"طاٍغ

كانون /أن الثورة المصرية التي بدأت في يناير" بوعز بسموت"ت الصحيفة، اعتبر وفي ذا

 ما زالت في ذروتها، وأن حسني مبارك ومرسي أنهيا دوريهما، وسيبقى الجيش ٢٠١١الثاني 

  .هو الممثل الرئيس إلى نهاية المسرحية، حتى بعد أن يصعد إلى المسرح رئيس جديد

  ٩/٧/٢٠١٣، الجزيرة نت، الدوحة
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   بالتواطؤ مع إيران في تطوير برنامجها النوويالبرادعي محمد تتهم "إسرائيل". ٢٥

ينظر ية امس الثالثاء، أنه على الرغم من أن الغرب إسرائيلأفادت تقارير صحافية : المستقبل

إلى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي المرشح للعب دور مهم في 

 تذكر له إسرائيلمصر، فإن ي المرحلة االنتقالية المصرية، باعتباره صوتاً معتدالً وليبرالياً ف

لة باتجاه تردده بالنسبة للملف النووي اإليراني األمر الذي ساعد طهران في إنجاز خطوات هائ

  .امتالك سالح نووي

ي السابق في واشنطن سرائيلية عن السفير اإلسرائيلاإل" جيروزاليم بوست"ونقلت صحيفة 

ألعوام عدة مريحاً للغاية ) البرادعي(لقد ظل : "يةسرائيلإيتامار رابينوفيتش قوله لإلذاعة اإل

ين كانوا قد وصلوا إلى ما وصلوا بالنسبة لإليرانيين، ومن دون موقفه اللين ال أعتقد أن اإليراني

 ستكون مريحة، إسرائيلوال أعتقد أن نواياه تجاه ). يفي ما يتعلق ببرنامجهم النوو(إليه حاليا 

  ".وإن كان يتعين اختبار هذا

 قبيل انتهاء عمل البرادعي في ٢٠٠٨وأعادت الصحيفة نشر تصريحات لديبلوماسي عام 

يمكن "وأضاف أنه ". مدير للوكالة عبارة عن إخفاقات مدويةسجله ك: "الوكالة، قال فيها للصحيفة

 وليبيا وكوريا الشمالية سوريةالحكم على البرادعي انطالقا من حقيقة أنه خالل فترته نجحت 

الوكالة الدولية أخفقت في الحاالت "وإيران في تطوير برامج نووية، معرباً عن اعتقاده ان 

  ".االربع

  ١٠/٧/٢٠١٣، المستقبل، بيروت

  

 مع القائم بأعمال السفير المصري       سراً يلتقيي  إسرائيلوزير  : مرسيألول مرة بعد عزل     . ٢٦

  تل أبيبفي 

، ’يديعوت أحرونوت‘لسياسية في صحيفة قال المراسل للشؤون ا:  زهير أندراوس-الناصرة 

ية يوفال شطاينيتس عقد يوم سرائيلإيتمار آيخنر، أمس الخميس إن وزير شؤون االستخبارات اإل

 طارق إسرائيلالثالثاء من هذا األسبوع اجتماعا سريا مع القائم بأعمال السفير المصري في 

  .الكوني
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ذا هو أول اجتماع مع دبلوماسي مصري  إلى أن هتل أبيبولفتت المصادر السياسية في 

الماضي في مصر، والتي أسفرت عن قيام الجيش ) يونيو( حزيران ٣٠رسمي منذ أحداث 

   .المصري بعزل الرئيس محمد مرسي من منصبه

  ١٢/٧/٢٠١٣، القدس العربي، لندن

  

   مرسيي حول سبل دعم قادة االنقالب علىسرائيلاإل"  القومياألمنمركز أبحاث "توصيات . ٢٧

أهم ما جاء في توصيات مركز أبحاث األمن القومي بشأن سبل دعم قادة االنقالب على 

  .مرسي

ر في المرحلة  ليس فقط الحفاظ على عالقات السالم مع مصسرائيلإن الهدف الرئيس إل

ية تتطلب تشكيل نظام سرائيلالمقبلة، بل تعميق هذه العالقات، ومما ال شك فيه إن المصلحة اإل

علماني ليبرالي ذو فاعلية ومسؤول، ال تمنعه قيود أيدلوجية من مواجهة الجهات المتطرفة، سواء 

 سرائيلإفي مصر كلها وفي سيناء على وجه الخصوص، لكن تحقيق هذا الهدف يوجب على 

  :القيام بعدة خطوات، منها

تعزيز التعاون مع الجيش المصري ومواصلة السماح لهذا الجيش بدفع المزيد من القوات في 

سيناء، وذلك لكي يتمكن الجيش المصري من العمل ضد البؤر الجهادية ولكي يتصدى لعمليات 

  .تهريب السالح عبر سيناء إلى قطاع غزة

تها وتنسيقها من قيادة الجيش المصري، وفي الوقت ذاته  ستواصل تعزيز عالقإسرائيل

  . على بناء مركبات القوة العسكرية بحيث ال تكون عرضة لمفاجآت في المستقبلإسرائيلتحرص 

 مطالبة ببذل جهود كبيرة من أجل ضمان تواصل الدعم الدولي لقادة العسكر في إسرائيل

ين مشاريع البنى التحتية في مصر من أجل مصر، وعليها تشجيع المستثمرين األجانب على تدش

  .توفير فرص العمل على اعتبار إن تدهور االوضاع القتصادية سيهدد حكم العسكر

 اإلخوانيجب تشجيع القوى العربية اإلقليمية في المنطقة التي عملت على المس بحكم 

على " م فيها نها خشيت أن يؤدي نجاح هذا الحكم إلى القضاء على أنظمة الحكالمسلمين، أل

 عدم إسرائيليجب على . مواصلة تقديم المساعدات لحكم العسكر من أجل ضمان نجاح حكمهم

 الدول العربية التي ناوءت مرسي تل أبيباستبعاد إمكانية التنسيق بين صناع القرار في 

والتشاور معها حول كيفية مساعدة حكم العسكر، عالوة على إن هذا التنسيق يمكن إن يتطور 

  .شكل يسمح بايجاد قاعدة للتعاون ضد إيران والمحور الذي تقودهب
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 البحث عن قنوات اتصال مع الجهات المسؤولة عن تفجير الثورة المصرية، إسرائيلعلى 

 الطرف إسرائيلعبر اثارة قضايا اقتصادية وإدارة حكم سليم، وهذا الجهات يمكنها أن تجد في 

  .قاته في خدمة أهداف هذه الجهاتالذي بإمكانه ان يوظف إمكانياته وعال

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

  ١١/٧/٢٠١٣، موقع صالح النعامي

 

   بعودة مبارك ونظامهمرحباً: يإسرائيلباحث . ٢٨

، بعودة نظام تل أبيبرحب هيليل فريش ليفي، األستاذ بالجامعة العبرية ب: وكاالت -يلالسب

مبارك، مؤكدا أن ما حدث في مصر وصفقت لهم الجماهير ليس إال عودة لنظام الرئيس المخلوع 

 ولكن في شكل تمرد من الشعب المصري ٢٠١١حسني مبارك وأنها انقالب على ثورة يناير 

  .سيعلى حكم الرئيس مر

وتعجب البروفيسور في دراسة نشرها معهد بيجين السادات للسالم؛ من أن الشباب الذين 

ثاروا على مبارك هم أنفسهم الذين تظاهروا إلعادة نظام مبارك في شكل جديد عبر عزل مرسي 

وتمكين الدولة العميقة من الحكم مرة أخرى وأنه يتم استخدامهم بشكل جيد من نظام مبارك 

  .خواناإلإلسقاط 

وقال ليفي أن تحركات الجيش أظهرت انحياز واضح لمعارضي مرسي منذ أول يوم 

  . يونيو وكان للجيش الدور الكبير في اإلطاحة بمرسي وليس الجماهير٣٠لالنتفاضة يوم 

وأوضح ان مصر تعود في الوقت المناسب للدولة العميقة التي كانت موجودة في عهد عبد 

عبر تعيين عدلي منصور رئيس مؤقت بديال عن الرئيس المنتخب الناصر والسادات ومبارك 

مرسي وهو الرجل الذي كان في أحضان الدولة العميقة منذ عهد عبد الناصر وهذا الرجل لن 

  .يسمح بعودة الديموقراطية مرة أخرى

  ١١/٧/٢٠١٣، السبيل، عمان

  

  عن أمالك اليهود المصريينبتعويضات تطالب تل أبيب. ٢٩

 الئحة جزئية بأمالك اليهود "إسرائيل" أعد باحثون في هيئة األمن القومي في :محمد بدير

المصريين للمطالبة بتعويضات عنها، تشمل العقار الذي شيدت عليها السفارة الروسية، بما في 
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القصر الذي تقطنه جيهان السادات، مباني كل من السفارات ذلك منزل السفير الروسي، 

الباكستانية والكورية الجنوبية والسويسرية واأللمانية والكندية والهولندية والجزائرية والبحرينية 

 "ليبرتي هاوس" في القاهرة، مبنى "المكتبة الكبرى"والمكسيكية، وكذلك األمريكية سابقاً، مبنى 

ريكية ويستخدم لعقد المؤتمرات والمناسبات العامة، مبنى متحف محمد خليل المملوك للسفارة األم

  .للفنون، فضالً عن عشرات المحال والمؤسسات التجارية التي ال تزال قائمة حتى اليوم

ية التابعة لمكتب رئيس الوزراء سرائيل الذي تعكف عليه الهيئة اإل"السري والضخم"المشروع 

 ملف تتعلق بعوائل يهودية فقدت ممتلكاتها في مصر ٥٠٠٠ال نحو توصل حتى اآلن إلى استكم

  .يسرائيل إثر اندالع الصراع العربي اإل١٩٦٨ و ١٩٤٨ما بين عامي 

 فإن الجالية اليهودية ،يديعوت أحرونوتلصحيفة تحقيق في أمس ، نشرت وعلى ذمة معطيات

دول العربية، بلغ عدد أفرادها في في مصر، التي كانت تُعد األغنى بين الجاليات اليهودية في ال

 ألفاً، وكانت تمتلك جزءاً كبيراً من المشاريع االقتصادية ١٢٠ثالثينيات القرن الماضي نحو 

 "إسرائيل"وفي السنوات التي تلت إعالن قيام . الكبرى في البالد في المجالين الصناعي والتجاري

 شركة ٨٠٠لجالية، وجمدت عمل  شركة مملوكة ألفراد من ا٥٠٠صادرت السلطات المصرية 

وتبلغ القيمة المقدرة لتعويض هذه الممتلكات نحو ثمانية . أخرى تمهيداً لوضع اليد عليها الحقاً

مليار دوالر، من دون احتساب األصول العقارية المتمثلة باألبنية واألراضي التي كانت مملوكة 

  .لليهود، والتي تقدر قيمتها أيضاً بمليارات الدوالرات

 ١٣/٧/٢٠١٣، األخبار، بيروت

  

   "كامب ديفيد"لـ" شرعية"مرسي منح : ةيسرائيلاإلذاعة اإل. ٣٠

، إن نظام الرئيس ”يةسرائيلاإل“قال يوسي نيشر محرر الشؤون الشرق أوسطية في اإلذاعة 

بين ” شهر العسل“التفاقية كامب ديفيد، وإن ” شرعية إخوانية ضمنية“مد مرسي منح المعزول مح

والقاهرة، تدهور بشكل كبير حتى قبل سقوط مرسي، في أعقاب الموجة الثورية ” حماس“حركة 

تُعد من أكبر المتضررين من سقوط نظام ” حماس“وأشارت اإلذاعة إلى أن .  يونيو٣٠في 

ر، خاصة أنها راهنت عليه على حساب عالقاتها بدول أخرى كانت  المسلمين في مصاإلخوان

عهد مرسي وخالفًا للتوقعات “وأضاف نيشر أن .  وإيرانسوريةداعمة لها في المنطقة، مثل 

  .”إسرائيل” و يناير، لم يشهد انهيار العالقات بين القاهرة ٢٥المتشائمة التي سبقت ثورة 
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 .”ية الضمنية لمعاهدة السالمإلخوانا نظام مرسي منح نوعاً من الشرعية 

  ١٩/٧/٢٠١٣، الخليج، الشارقة

  

  السيسي بطل قومي لليهود: ي بالقاهرةسرائيلالسفير اإل. ٣١

ب أميتاي أخبر وزيرا ي لدى القاهرة يعقوسرائيلذكر موقع ميدل إيست مونيتور أن السفير اإل

 ينظر للفريق األول عبد الفتاح السيسي إسرائيلمصريا في الحكومة المصرية المؤقتة أن شعب 

  .وزير الدفاع على أنه بطل قومي

ي اتصل بوزير الزراعة أيمن سرائيل، فإن السفير اإل"إسرائيل"وأضاف الموقع أنه وفقا لراديو 

السيسي ليس بطال قوميا في مصر، لكنه بطل : " قائالًأبو حديد مهنئا إياه على تقلده للمنصب

  ". وحول العالمإسرائيلقومي لليهود في 

 في انطالق عالقات جديدة مع إسرائيلأن أميتاي عبر عن رغبة " ميدل إيست مونيتور"وتابع 

  ".الحرب ضد اإلرهاب"مصر، والعمل المشترك في ما وصفه بـ 

  ٢٠/٧/٢٠١٣السبيل، عمان، 

  

  سي عالمة على ضعف اإلسالم السياسير مسقوط يعدهو نتنيا. ٣٢

ي بنيامين نتنياهو في تعليقات نادرة على سرائيلاشار رئيس الوزراء اإل:  حسناحمد-برلين 

رسي يظهر ضعف حركات االسالم االزمة السياسية في مصر الى ان سقوط الرئيس محمد م

  .السياسي

اعتقد انه على المدى الطويل ستفشل تلك "وقال نتنياهو السبوعية فيلت ام سونتاج االلمانية 

االنظمة االسالمية المتطرفة ألنها ال تقدم التحرير الكافي الذي تحتاجه لتطوير دولة اقتصاديا 

  ."وسياسيا وثقافيا

لسياسي غير مالئم على االطالق للتعامل مع ثورة ثقافية واضاف انه يعتقد ان االسالم ا

.. ويرجع مباشرة الى العصور الوسطى في مواجهة االنطالق الكامل للحداثة"واقتصادية عالمية 

  ."ولذلك فمن المحتوم ان يفشل مع الوقت

 حذرا على عزل الجيش المصري لمرسي يوم الثالث من أكثر ابدت رد فعل إسرائيلوكانت 

 المقربين منه عبر عن االمل أحدوتجنب نتنياهو اي تعليق في ذلك الوقت رغم ان .  تموزيوليو

  .إسرائيلفي يستعيد الزعماء الجدد لمصر االتصاالت المجمدة الى حد كبير مع 
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 بعدم المساس باتفاقية السالم الموقعة مع مصر عام إسرائيلواكد نتنياهو في المقابلة اهتمام 

 منذ االطاحة سرائيلى تصاعد في العنف في شبه جزيرة سيناء المتاخمة إل مشيرا ايضا ال١٩٧٩

الحفاظ "وقال نتنياهو . بالرئيس المصري االسبق حسني مبارك من السلطة في مصر قبل عامين

  ."على السالم مع مصر خالل تلك االضطرابات له اهمية مركزية بالنسبة لنا

  ٢١/٧/٢٠١٣وكالة رويترز لألنباء، 

  

 !!لتصميم نتائج االنتخابات المقبلة في مصر" إسرائيل" تخطط هكذا: ع صالح النعاميموق. ٣٣

 الحكومة السيناتور الجمهوري راند بول استجاب لطلب رئيس.... األمور باتت واضحة تماماً

ية بنيامين نتنياهو، ووافق على أن يتولى قيادة تحرك داخل الكونغرس يهدف إلى تقليص سرائيلاإل

وكما أوضحت . فرص اإلسالميين في العالم العربي في الوصول للحكم عبر صناديق االقتراع

أعضاء مجلسي ي مساء اليوم، فإن دول شرع بالفعل في اقناع سرائيلالقناة الثانية في التلفزيون اإل

الكونغرس بتبني مشروع قرار يدعو الرئيس باراك أوباما للوقوف على رأس تحرك عالمي 

لتجنيد أموال بهدف تقديم يد المساعدة للدول العربية التي شهدت ثورات ربيع عربي أو تلك التي 

وى تشهد حراكات جماهيرية مطالبة باإلصالح، لتحسين الظروف االقتصادية وتعزيز صدقية الق

الليبرالية والنخب المرتبطة بأنظمة الحكم، مما يسهم في النهاية في تقليص فرص اإلسالميين 

  .بالفوز بأية انتخابات، سيما في مصر

ي النقاب عن إن رئيس شعبة االستخبارات سرائيلوفي ذات السياق، كشفت إذاعة الجيش اإل

ة في واشنطن سبل تقديم العون لقادة ية أفيف كوخافي يبحث في زيارته الحاليسرائيلالعسكرية اإل

وحسب اإلذاعة فإن كوخافي أوضح لقادة البنتاغون والسي آي إيه . االنقالب العسكري في مصر

أهمية دعم قادة العسكر في مصر بدون أي تردد، على اعتبار إن عزل مرسي يمثل فرصة 

لواليات المتحدة في  واإسرائيلي من الطراز األول ويحسن من مكانة استراتيجإلحداث تحول 

  .الغرب بشكل غير مسبوق

  ٢١/٧/٢٠١موقع صالح النعامي، 
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المؤسسة الوحيدة التي تُقيم عالقات مع      المصري   والجيش    سيئٌ اإلخواننظام   :إفراييم كام . ٣٤

  "إسرائيل"

إفراييم كام، من مركز أبحاث األمن . قال د: من زهير أندراوس’ القدس العربي‘الناصرة ـ 

 إن الفوضى عارمة في مصر، الفتًا إلى أن الجيش لن يسمح بأي حال من األحوال، حتى القومي

إلى سدة الحكم، وبالمقابل أكد على أن  المسلمون اإلخوانفي انتخابات ديمقراطية من العودة 

  . لن يتنازلوا بسهولة عن الحكم، والذي وصلوا إليه عبر انتخابات ديمقراطيةاإلخوان

، ولكنه فاجأ إيجابيا، فقد حارب تهريب سرائيل كان سيًئا إلاإلخواننظام وتابع قائالً إن 

، األمر الذي دفع سرائيلحة إلى القطاع، كما أن النظام اإلسالمي أرسل سفيرا جديدا إللاألس

األردن إلى حذو حذوه، ولكن بالمقابل تم إلغاء اتفاقية الغاز بمبادرة مصرية، الفتًا إلى أن 

، ولو تمكنوا أللغوا اتفاق السالم، ولكن المشاكل العويصة إسرائيلدون بوجود  ال يرياإلخوان

ي على هذه الخطة، هم الذين منعوهم سرائيلالتي واجهوها، والضغوط األمريكية، ورد الفعل اإل

  .يسرائيلمن اإلقدام على إللغاء كامب ديفيد، بحسب الباحث اإل

يش الحكم في مصر، فإنه من الطبيعي جدا أن تكون وزاد قائالً إنه إذا استلم اللبراليون والج

الدولة العبرية مرتاحة جدا، ذلك أن الجيش هو المؤسسة المصرية الوحيدة التي تُقيم عالقات مع 

، وترغب في توثيق عالقتها مع أمريكا، مؤكدا على أن التيار اللبرالي في مصر يرى في إسرائيل

ا، وبالتالي، من نافلة القول إنه بالنسبة للدولة العبرية من ياستراتيج كنزا إسرائيلالسالم مع 

األفضل أن يحكم مصر تحالف القوى اللبرالية والجيش، وليس القوى اإلسالمية المتطرفة، على 

  .حد قوله

وخلص إلى القول إن المشكلة األساسية تبقى النظام المركزي في مصر وبسط سيطرته على 

 من إمكانية إسرائيلاء، التي تحولت إلى دفيئة للجهاد العالمي، محذرا الدولة برمتها، وتحديدا سين

، على تل أبيبتشكيل ميليشيات مسلحة داخل األراضي المصرية، ألن ذلك ال يصب في مصلحة 

  .حد تعبيره

  ٢٣/٧/٢٠١٣، القدس العربي، لندن

  

   فشل االنقالب على مرسيحالسندفع الثمن : بيريز. ٣٥

" العوائد الكارثية"ي شمعون بيريز مجددا عن قلقه الشديد مما يسميه سرائيلعبر الرئيس اإل

ي المعلن لالنقالب على الرئيس محمد مرسي، وتجند بنيامين نتنياهو رئيس سرائيلللدعم اإل
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ية إن ما دفع بيريز سرائيلوقالت اإلذاعة اإل .نقالبيينالوزراء لتوفير دعم سياسي ومالي دولي لال

) إسرائيل(للقلق هو عدم يقينه بنجاح االنقالب على الرئيس مرسي في النهاية؛ حيث يحذر من أن 

وأكد بيريز، الذي شاركت مخابراته في االنقالب،  .ستكون الدولة األولى التي سيتم عقابها عندئذ

ووقف كل أشكال العالقة األمنية سيكون أقل الخطوات التي أن قطع العالقات الدبلوماسية 

، محذرا من أن الرد المصري قد يصل إلى حد االنسحاب من )إسرائيل(ستتخذها مصر ضد 

  ".كامب ديفيد"اتفاقية 

  ٢٣/٧/٢٠١٣، فلسطين أون الين

  

  زة؟ عدوان على غ االنقالب في مصر لشن"إسرائيل" ستوظف له: يإسرائيلمركز أبحاث . ٣٦

 أكثر جرأة على شن حمالت عسكرية على غزة وحركة إسرائيلهل ستكون : صالح النعامي

  حماس في أعقاب التطورات األخيرة في مصر؟

ن باب التعبير عن األماني القلبية وبفعل خصومته البعض يتصدى لإلجابة على هذا السؤال م

 لشن عدوان على غزة باتت مسألة وقت، إسرائيلمع حركة حماس، ويسارع للحكم بإن مبادرة 

  .يسرائيلي اإلستراتيجمع العلم إن هناك من يتبنى هذا الرأي من واقع الجهل بمنهجية التفكير اال

مركز أبحاث األمن " ي في سرائيلاحثين اإلعل كل األحوال، لقد تصدت نخبة من كبار الب

 لإلجابة على هذا السؤال، وكانت المفارقة، إن هؤالء الباحثين قد أجمعوا على إنه ليس ،"القومي 

 تحديداً استغالل ما جرى في مصر ليس فقط لشن العدوان على غزة، بل إسرائيلمن مصلحة 

ية تقتضي عدم ستراتيج االإسرائيلصلحة ويرى هؤالء الباحثين إن م. حتى لزيادة وطأة الحصار

حصر حركة حماس في الزاوية وظهرها للحائط، بحيث يكون أمامها خيار واحد، أال وهو تكثيف 

وبخالف ما يحلم به المرجفون، ". علي وعلى أعدائي" ، تحت منطق إسرائيلالعمل المقاوم ضد 

 وما يتبعه إسرائيلعسكرية ضد فإن كبار الباحثين الصهاينة يرون إن دفع حماس لشن عمليات 

 من االنقالب العسكري األخير في إسرائيلية سيهدد االنجازات التي حققتها إسرائيلمن ردود 

مصر، إلن الردود العسكرية ستركز اهتمام الرأي العام العربي والمصري على وجه الخصوص 

وهذا يمثل خسارة ي بشكل يعمل على تآكل شرعية االنقالب في مصر، سرائيلعلى السلوك اإل

  .سرائيلكبيرة إل

 تحديداً ليس فقط بتجنب تل أبيبمن هنا، فإن طاقم الباحثين الصهاينة ينصح صناع القرار في 

 بتخفيف الحصار على غزة، ليس إسرائيلالقيام بعمل عسكري ضد حماس، بل يدعو إلى مبادرة 
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م التوصل التفاق مع حكومة هذا فحسب، بل إن هؤالء الباحثين يدعون إلى عدم استبعاد إن يت

  .غزة حول استخراج احتياطي الغاز المكتشف قبالة ساحل غزة وذلك لشراء الهدوء األمني

ية هذه التوصيات، لكنها في الوقت ذاته سرائيلصحيح، ليس بالضرورة أن تتبنى الحكومة اإل

  .تكشف سعة ورحابة االعتبارات الصهيونية مقابل قصر نظر المرجفين والمتآمرين

يمكن للمرء أن يتفق أو يختلف مع حركة حماس، لكن مما ال خالف حوله، إن هذه الحركة 

البديل عن المفاوضات هو : لديها من الخيارات ما يمكن أن تفاجئ به، فعلى األقل منطق

  .ليس قائما لدى هذه الحركة، وهذا هو الفرق رغم محاوالت التعتيم والتضليل" المفاوضات 

  >http://www.inss.org.il/heb/research.php%cat=94&incat=&read=11728<: مصدر التوصيات

  ٢٢/٧/٢٠١٣، موقع صالح النعامي

  

جديدة لدعم االقتـصاد المـصري بغيـة إنجـاح          " خطة مارشال  "يقترحنتنياهو  : معاريف. ٣٧

  االنقالب

ي بنيامين نتنياهو، بالتعاون مع سرائيليعكف رئيس الوزراء اإل :زهير أندراوس -الناصرة 

السيناتور الجمهوري راند بول على الدفع نحو تبني الغرب لخطة مارشال جديدة لدعم االقتصاد 

، والمتمثلة في وأد إسرائيلانات المصري بغية إنجاح االنقالب وضمان نجاحه في تحقيق أهم ره

ي بنيامين نتنياهو سرائيلوكان رئيس الوزراء اإل. عملية التحول الديمقراطي في العالم العربي

للشرق األوسط، تستند إلى التجربة األمريكية التي هدفت إلى إعادة بناء ) خطة مارشال(اقترح 

العبرية النقاب ’ معاريف‘ت صحيفة وكشف. رأس المال في أوروبا إليقاف المد الثوري التحرري

عن أن خطة نتناهو تهدف إلى تشجيع خطوات ديمقراطية وتؤدي إلى نمو اقتصادي كبير في 

  .الدول العربية، بهدف منع منظمات وأحزاب إسالمية متطرفة من الحكم في تلك الدول

لقومي إلى أن أحد مستشاري نتنياهو، وهو نائب رئيس مجلس األمن ا’ معاريف‘وأشارت 

عيران ليرمان، طرح الخطة بنحو مكثف خالل لقاءات عقدها في واشنطن مؤخرا مع أعضاء في 

الكونغرس، فيما اقترحها نتنياهو خالل لقاءاته مع أعضاء في مجلس الشيوخ األمريكي في 

زيارته األخيرة إلى الواليات المتحدة األمريكية، ومن بينهم عضوا مجلس الشيوخ الجمهوريان 

ماكين وليمار ألكسندر، وتحدث عما أسمته الصحيفة العبرية الحاجة إلى خطة مارشال جون 

خاصة بالشرق األوسط، وشرح أن أموال الصندوق الذي يقترح إقامته يجب أن تكون تبرعات 

وتابعت الصحيفة العبرية قائلةً إن خطة نتنياهو تنطلق من  .من جهات خاصة، على حد تعبيره
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ثير إيراني على الدول العربية، وهو يعتقد أن على المجتمع الدولي أن يتجند تخوفه الشديد من تأ

  . لمساعدة تلك الدول على استقرار حكم ديمقراطي فيها

ي إلى استثمار موارد مالية سرائيلعالوة على ذلك، أوضحت الصحيفة، دعا رئيس الوزراء اإل

ار أموال وجهود في بناء كبيرة لخلق ظروف نمو اقتصادي، وإنشاء طبقة وسطى، واستثم

مؤسسات ومضامين ديمقراطية في الدول العربية التي شهدت ثورات شعبية في السنتين 

ي فكرة مشابهة، لكنه رأى أن األموال سرائيلكذلك، طرح نائب وزير الخارجية اإل. األخيرتين

  .نفطلدعم مشروع كهذا يجب أن تصل من الدول العربية الغنية مثل السعودية وإمارات ال

ية سرائيلولفتت الصحيفة إلى أنه بموازاة الجهود لتحقيق خطة مارشال، تستعد الحكومة اإل

بزيادة المساعدات العسكرية المخصصة لها، بدعوى ) البنتاغون(لمطالبة وزارة الدفاع األمريكية 

  . من التهديدات المحتملة في ضوء االنتفاضات الشعبية في المنطقة العربيةإسرائيلحماية 

  ٢٥/٧/٢٠١٣، القدس العربي، لندن

  

  اً مرسي رئيس منتخب ديمقراطي:بيريز. ٣٨

 األربعاء إن الرئيس يزي شمعون بيرسرائيلأعلن الرئيس اإل :’القدس العربي‘القاهرة لندن 

راطي، وأشار إلى أن المشكلة في المصري المعزول محمد مرسي رئيس منتخب بشكل ديمق

إن مرسي انتخب ’ الحرة‘وقال بيرس في مقابلة مع قناة  ’.سورية أنه ال يوجد بديل عن الحكم

، ’بشكل ديمقراطي ولكن الجيش راح يقول إنه غداة االنتخابات الديمقراطية ال توجد ديمقراطية‘

ى في أمر واحد، وهو الحفاظ على سو‘ أالّ تتدخل بما يجري في مصر إسرائيلإالّ أنه يجب على 

  ’.’اتفاق السالم والحفاظ على األمن وتدعيم السالم والحرية

  ٢٥/٧/٢٠١٣، القدس العربي، لندن

  

 معني بدعم االنقالب على مرسي أكثر مـن االهتمـام بـالنووي             نتنياهو: اإلذاعة العبرية . ٣٩

  اإليراني

نتنياهو جمد مؤقتاً االهتمام بمسألة المشروع النووي اإليراني، وبات أهم ما يعنيه هو "

 –هذا ما ذكرته مساء اليوم، اإلذاعة العبرية "...الحرص على ضمان نجاح االنقالب في مصر 

  ." ريشت بيت"المحطة الثانية، المعروفة بـ 
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ية تحدث إلى كل من سرائيلوضمن تفاصيل الخبر، أشارت اإلذاعة إلى إن رئيس الحكومة اإل

الرئيس األمريكي أوباما ورئيس الحكومة البريطانية كاميرون، والرئيس الفرنسي هوالند، أكثر 

  .من مرة خالل أسبوعين لحثهم على عدم التردد في إبراز الدعم لإلنقالبيين

ذاعة إلى إنه في أحد المرات اضطر نتنياهو إلجراء خمس مكالمات مع قصر ونوهت اإل

وحسب اإلذاعة، فإن . اإلليزية لكي يتسنى له الحديث مع هوالند، الذي كان مشغول بقضايا أخرى

نتنياهو أصدر تعليماته لكل من رئيس الموساد تامير باردو ورئيس االستخبارات العسكرية أفيف 

 قضية دعم االنقالبيين في مصر في المحادثات التي يجرونها مع نظرائهم في كوخافي بأن يثيروا

   .الغرب، وهذا ما قام به باردو وكوخافي بالفعل

في الوقت ذاته، فإن نتيناهو الذي يشغل منصب وزير الخارجية أصدر تعليماته لسفراء 

 التي يعملون فيها بأهمية  في الغرب باستغالل القنوات الدبلوماسية إلقناع حكومات الدولإسرائيل

وتشير اإلذاعة إلى إن أهم انجاز حققه نتنياهو، كان على صعيد الكونغرس . دعم االنقالب

األمريكي، فبعد إن سمعت أصوات داخل الكونغرس تعارض االنقالب وتدعو الى موقف حازم 

كونغرس ذاته ضده، جاء تحرك نتنياهو السريع عبر التواصل مع قادة الكونغرس، وهو ما جعل ال

  .يطالب البيت األبيض بموقف أكثر وضوحاً في دعم االنقالب

  ٢٥/٧/٢٠١٣موقع صالح النعامي، 

  

   أكثر بعد فقدانها الرعاية من مصر"إسرائيل" تُقلق حماس: اإلذاعة العبرية. ٤٠

قالت اإلذاعة العبرية الرسمية باللغة العبرية في تقرير خاٍص لها :  زهير أندراوس-الناصرة 

إن حماس اضطرت منذ اندالع موجة االحتجاجات في سورية ضد بشار األسد، إلى فك ارتباطها 

لفلسطينيين لوجيستيا وماليا وأمنيا وجغرافيا بدمشق ثم بطهران ال سيما بعد استهداف جيش األسد ا

في سورية األمر الذي أربك قادة حماس فلسطينيا واضطر بهم إلى مغادرة العاصمة السورية 

  . بحثًاعن بديل عنها

 في مصر التي أطاحت بالرئيس مبارك ٢٠١١ يناير ٢٥وبحسب التقرير فإنه منذ ثورة 

اتها في قطاع  المسلمين للحكم لجأت حركة حماس وال سيما قياداإلخوانوأوصلت محمد مرسي و

ي الجديد بديالً عن دمشق وطهران اإلخوانغزة إلى االعتماد أكثر وأكثر على النظام المصري 

  . المسلمين في مصراإلخوانوذلك لعالقاتها التنظيمية واأليديولوجية مع جماعة 
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 ٣٠ومضت اإلذاعة قائلةً إن شهر العسل القصير بين حماس والقاهرة قد تحطم قبل ثورة 

ي، وكانت الشرارة األولى النهيار العالقة بين اإلخوان، في عهد مصر مرسي )يونيو(حزيران 

من العام الماضي عندما تعرضت نقطة تفتيش ) اغسطس( آب ٥الحركة ومصر انطلقت في في 

  . جنديا وضابطا مصريا١٦مصرية في رفح لهجوم مسلح أودى بحياة 

. م إلى حركة حماس بعد تحقيقات طويلةالسلطات المصرية لم تتردد في توجيه أصبع االتها

النتيجة كانت تراجع شعبية حماس في الشارع المصري وعودة الجيش المصري وبقوة وبتنسيق 

 إلى شبه جزيرة سيناء التي فقدت القاهرة خالل السنوات الماضية السيطرة على إسرائيلمع 

  .بشكل شبه مطلق لصالح جهات بدوية وفلسطينية وجهادية

ية ضد حركة حماس في غزة في منتصف شهر سرائيلاإل) عامود السحاب(عملية وتابع أن 

ية في مصر وخيرتهم اإلخوانالماضي، أربكت محمد مرسي والقيادات ) نوفمبر(تشرين الثاني 

بين التزاماتهم التنظيمية واإليديولوجية مع حركة حماس في غزة من جهة وبين استمرار القاهرة 

اد بشكل شبه كامل على الجيش المصري أمنيا وعلى واشنطن اقتصاديا ما بعد مبارك في االعتم

 ومن الحرب في غزة مطالبا إسرائيلوعسكريا، النتيجة كانت تبنى مرسي موقفًا معتدالً نسبيا من 

  .باالستقرار األمني في منطقة القطاع

لتوقعات وخالفًا ل) وربما ليس بفضل مرسي وإنما رغمه(وبحسب اإلذاعة، فإن عهد مرسي 

نظام : إسرائيل يناير، لم يشهد انهيار العالقات بين القاهرة و٢٥المتشائمة التي سبقت ثورة 

كما شهد . ية المصريةسرائيلية الضمنية لمعاهدة السالم اإلاإلخوانمرسي منح نوعا من الشرعية 

لحرب عهد مرسي توسيع عملية تدمير األنفاق على الحدود المصرية مع قطاع غزة وتكثيف ا

  .ضد الجهات اإلرهابية في سيناء

 المسلمين بانقالب اإلخوان يونيو التي تصفها جماعة ٣٠وأوضح التقرير العبري أن ثورة 

عسكري وجهت ضربة قاسية للعالقات بين القاهرة وحركة حماس في غزة، وإذا شكل مرسي 

يناء لمكافحة عقبة أمام سعي الجيش المصري إلى إطالق عملية شاملة وفعالة في شمال س

اإلرهاب وتدمير أنفاق تهريب األسلحة والمسلحين بين مصر وقطاع غزة، فإن المشهد المصري 

  .ما بعد مرسي يبدو كأنه حرب شبه مفتوحة بين الجيش المصري وحركة حماس

ولفت التقرير إلى أن قائد الجيش الثالث الميداني المصري اللواء أسامة عسكر اتهم هذا كتائب 

 المسلمين في اإلخوانلذراع العسكري لحركة حماس بإرسال صواريخ غراد إلى جماعة القسام ا
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القاهرة بهدف استخدامها في هجمات إرهابية ضد الشعب المصري، مشيرا إلى أن الصواريخ 

  .التي تم ضبطها في منطقة السويس هي من النوع الذي يمتلكه الجناح العسكري لحماس

 الضوء األخضر هذا األسبوع للجيش المصري إسرائيلحت إلى ذلك، تابعت اإلذاعة، من

إلرسال كتيبتين إضافيتين إلى شمال سيناء والذي كان خرقًا متفقًا عليه بين الجانبين لمعاهدة 

  . السالم، بهدف تعزيز القدرات العسكرية المصرية لمكافحة اإلرهابيين في شبه الجزيرة

بين حركة حماس والقيادة المصرية في مرحلة ما بعد ورأت اإلذاعة العبرية أن انهيار العالقة 

 مستفيدة بالفعل من تدهور العالقة إسرائيلهل تكون : مرسي يثير بعض التساؤالت وفي مقدمتها

بين غزة والقاهرة وال سيما في الجبهة الجنوبية على حدودها مع قطاع غزة وعلى الحدود 

ي في مصر سيؤدي بالعكس إلى تكثيف إلخواناية المصرية أم أن سقوط مرسي والحكم سرائيلاإل

 المسلمين في مصر في شبه جزيرة سيناء وفي اإلخواناألعمال المسلحة من جانب المتحالفين مع 

  ؟ إسرائيلالقطاع وعلى الحدود مع 

المستفيد ) وربما أيضا حركة فتح(هل سيكون رئيس السلطة محمود عباس : والسؤال الثاني

 اإلخواندهور العالقة بين قيادة حماس والقاهرة؟ وكيف سينعكس سقوط الرئيسي فلسطينيا من ت

  في مصر على مكانة تيار اإلسالم السياسي برمته في الساحة الفلسطينية؟، ) المؤقت على األقل(

 والفلسطينيين من ضمن المستفيدين من مرحلة إسرائيلهل ستكون مسيرة السالم بين : وثالثًا

قة بين القاهرة وغزة، ال سيما أن حماس وتحت رعاية سورية ما بعد مرسي وتدهور العال

  . ي الفلسطينيسرائيلوإيرانية كانت من ابرز المعارضين والمعرقلين للسالم اإل

هل ستستفيد جهات فلسطينية أخرى في القطاع، مثل تنظيم الجهاد اإلسالمي ولجان : ورابعا

  .  غزةالمقاومة الشعبية من أزمة حماس لتعزيز موقعها في

االستفادة من األزمة الراهنة بين ) قطر؟ تركيا؟(هل ستحاول دول عربية وإقليمية : خامسا

القاهرة وحركة حماس في محاولة لتعزيز دورها بشكل أو بآخر على الساحة الفلسطينية وربما 

ة في محاولة لمنح حماس الرعاية اإلقليمية والعربية التي فقدتها على خلفية األزمة في سوري

   يونيو في مصر؟ ٣٠وثورة 

وخلص تقرير اإلذاعة العبرية إلى القول إنه ال بد من اإلشارة أخيرا إلى هشاشة األوضاع في 

 المسلمين ليست بصدد اإلخوانجماعة :  يونيو٣٠مصر في مرحلة ما بعد مرسي غداة ثورة 

ي تاريخ مصر، التنازل طوعا عن السلطة التي حصلت عليها في أول انتخابات ديمقراطية ف

ية مرشحة للتصعيد سرائيلاألوضاع في سيناء وعلى الحدود المصرية الحمساوية والمصرية اإل
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في الفترة القادمة، والتطورات المقبلة قد تنعكس على العالقة بين القاهرة وحركة حماس بشكل أو 

  .بآخر، على حد تعبيرها

  ٢٦/٧/٢٠١٣، القدس العربي، لندن

  

  "الستعادة أمالك اليهود في مصر"طة  خدعت "إسرائيل". ٤١

 ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن مجموعة من :زهير أندراوس -الناصرة 

ية بأمالك اليهود  قاموا بإعداد الئحة جزئ"إسرائيل"الباحثين في ما تُسمى هيئة األمن القومي في 

المصريين للمطالبة بتعويضات عنها، تشمل العقار الذي شيدت عليها السفارة الروسية، بما في 

ذلك منزل السفير الروسي، القصر الذي تقطنه جيهان السادات، مباني كل من السفارات 

ائرية والبحرينية الباكستانية والكورية الجنوبية والسويسرية واأللمانية والكندية والهولندية والجز

) ليبرتي هاوس(في القاهرة، مبنى ) المكتبة الكبرى(والمكسيكية، وكذلك األمريكية سابقًا، مبنى 

المملوك للسفارة األمريكية ويستخدم لعقد المؤتمرات والمناسبات العامة، مبنى متحف محمد خليل 

  .ل قائمة حتى اليومللفنون، فضالً عن عشرات المحال والمؤسسات التجارية التي ال تزا

ية سرائيلوساقت الصحيفة قائلةً إن المشروع السري والضخم الذي تعكف عليه الهيئة اإل

 ملف تتعلق بعائالت ٥٠٠٠التابعة لمكتب رئيس الوزراء توصل حتى اآلن إلى استكمال نحو 

  إثر اندالع الصراع العربي١٩٦٨ و١٩٤٨يهودية فقدت ممتلكاتها في مصر ما بين عامي 

  .يسرائيلاإل

وتبلغ القيمة المقدرة لتعويض هذه الممتلكات نحو ثمانية مليار دوالر، من دون احتساب 

األصول العقارية المتمثلة باألبنية واألراضي التي كانت مملوكة لليهود، والتي تقدر قيمتها أيضاً 

  .بمليارات الدوالرات

 ٢٧/٧/٢٠١٣، القدس العربي، لندن

  

   اعتداءات تنطلق من سيناءأي على استعداد لمواجهة "إسرائيل": جلعاد. ٤٢

 أنية، عاموس جلعاد سرائيل في وزارة الجيش اإلواألمنية أكد رئيس الهيئة السياسية :بيت لحم

في سيناء وذلك العتبارات مصرية " اإلرهابية"عناصر الجيش المصري يعمل بشكل جدي ضد ال

 إلى وأشار ،يضاًأيهدد مصر " اإلرهاب "أن قادة الجيش المصري يدركون أنورأى جلعاد  .بحتة
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محسوبة على " إرهابية" اعتداءات قد تقوم بها عناصر أي على استعداد لمواجهة "إسرائيل"ن أ

  .تنظيم القاعدة انطالقا من سيناء

 انتشار القوات المصرية في سيناء أن إسرائيلعاد في سياق مقابلة مع راديو وأوضح جل

 المصرية وقد تم بالتنسيق مع -ية سرائيليتماشى مع مضمون الملحق العسكري لمعاهدة السالم اإل

  . تعزيز القوات المصرية في هذه المنطقة مؤقتإنوقال  .يسرائيلمكتب االرتباط اإل

  ٢٧/٧/٢٠١٣وكالة معاً اإلخبارية، 

  

  استمرار التنسيق األمني والعسكري مع الجيش المصريتؤكد  تل أبيب: اإلذاعة العبرية. ٤٣

ممثلًا بوزير الـدفاع     استمرار التنسيق األمني والعسكري مع الجيش المصري،         تل أبيب أكدت  

عبد الفتاح السيسي، الذي قاد االنقالب العسكري على الرئيس المصري محمد مرسي، ال سـيما               

  .فيما يتعلق بشبه جزيرة سيناء واألنفاق بين مصر وقطاع غزة

ي رفيع المستوى قوله إن التنسيق والتعاون       إسرائيلونقلت اإلذاعة العبرية عن مصدر عسكري       

 مستمر، مرجحا أن يعمل الجيش المصري بحزم في شـبه جزيـرة سـيناء            مع الجيش المصري  

  .، حسب قولها"إلعادة الهدوء إلى نصابه، ال سيما في ظل تحدي العناصر الجهادية له"

ي حول األنفاق المنتشرة    سرائيلكما أشار المصدر ذاته إلى التنسيق بين الجيشين المصري واإل         

إغالق األنفاق المؤديـة إلـى      "وأوضح المصدر أن     .ةعلى طول الحدود المصرية مع قطاع غز      

، ال سيما في ظل تـشديد الحـصار علـى القطـاع      "قطاع غزة يعد ضربة مؤلمة لحركة حماس      

  .المتواصل منذ أكثر من ست سنوات

وفي السياق ذاته؛ نقلت وسائل إعالم مقربة من السلطة الفلسطينية عـن مـصادر عـسكرية                

ي إلدخال آليات عسكرية وجنود     سرائيلري بين الجانبين المصري واإل    مصرية قولها إن تنسيقًا يج    

وذكرت في الوقت ذاته أن الجيش المصري ضبط سبعة          ".اإلرهاب"وطائرات إلى سيناء لمحاربة     

صناديق احتوت على قنابل وذخيرة حية في فتحة نفق بحي البراهمة برفح، دون أن تذكر المزيد                

  .حولها

  ٢٦/٧/٢٠١٣يديعوت أحرونوت، 

  ٧٨/٧/٢٠١٣، المركز الفلسطيني لإلعالم
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   ية مع مصر ستتعاظمستراتيجن الشراكة االأ بالتخابر مع حماس يعني مرسياتهام : بينيت. ٤٤

 ،يونية حالة من االحتفاء الصهيوني بمحاكمة الرئيس المصريعاشت األوساط السياسية الصه

ن أ ،بنيامين بن اليعازر، وزير الحرب األسبقاعتبر  على عالقته بحماس، حيث ،محمد مرسي

للكيان الصهيوني مثابة رسالة طمأنينة من عسكر مصر يعد ب بالتخابر مع حماس "مرسي"اتهام 

 بالتخابر مع حماس يعني "مرسي"اتهام إلى أن الي بينت، نفت،  فيما أشار وزير االقتصاد.لغرباو

، ية مع مصر ستتعاظم بشكل غير مسبوق، فيما تهكم نائب وزير الخارجيةستراتيجن الشراكة االأ

بإمكاننا إرسال عناصر حماس لمحاكمتهم في مصر بعد اتهام مرسي إن " :، بالقولزئيف إلكين

 ".بالتخابر معها

   القناة العاشرة

  ٢٧/٧/٢٠١٣، ٢٨٧١ير المعلوماتي التقر

  

   سيعزز مكانتنا اإلقليمية االنقالب على مرسي :إفرايم هليفي :يةإسرائيلشهادات . ٤٥

مركـز  " برفسور إفرايم كام، كبير باحثي      هذا ما كتبه اليوم ال    .... بصراحة وبدون أية مواربة   

، محذراً من خطورة فشل االنقالب      " اليوم   إسرائيل" ي في صحيفة    سرائيلاإل"أبحاث األمن القومي    

 إسـرائيل وحسب ما جاء في مقال كام، فـإن مـصلحة           . العسكري الذي أطاح بالرئيس مرسي    

رة شؤون مـصر وكـبح جمـاح        ية تقتضي نجاح تحالف العسكر والليبراليين في إدا       ستراتيجاال

  sc3pAdC7yZp=v?watch/com.youtube.www://http .اإلسالميين

أهم نتيجة لخطـوات السيـسي األخيـرة هـي          : " دان حالوتس، رئيس أركان الجيش األسبق     

إذاعـة  " ( لستار على إمكانيـة تطـويره       اضعاف الجيش المصري على المدى البعيد، وإسدال ا       

  "ي سرائيلالجيش اإل

المفكر الصهيوني إيال باردو عن النظام السياسي المصري بعد عـزل           ....من صور الشماتة  

  ."إنهم كمن استبدلوا اآليفون بهاتف بدائي: " مرسي

كا وهذا نجاح االنقالب على مرسي سيعزز مكانة أمري: " إفرايم هليفي، رئيس الموساد األسبق

. "بدوره سيعزز مكانتنا اإلقليمية 

thqDLhWiRMA=v?watch/com.youtube.www://http  
ية لنا ألنه يوقف استراتيجإفشال مرسي مثل دوماً مصلحة : ي إيال زيسيرسرائيلالمستشرق اإل

 .به الربيع العربيتحقق سيناريو الرعب الذي بشر 
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&1=hp&8812=id?php.opinion_newsletter/site/il.co.israelhayom.www://http
04.06.2012=newsletter  

 سعادته اإلنقالب على مرسي ويشيد بخطوة الجيش        المفكر اليهودي دانييل بايس يشرح أسباب     

  .المصري

 بعدما فـضح اإلعـالم دور نتنيـاهو    إسرائيل يخشى أن يوجه المصريون غضبهم إلى     زبيري

  .)اإلذاعة العبرية( الكبير في دعم االنقالب على مرسي 

ى مرسـي    بانقالب العسكر عل   إسرائيلاحتفاء النخبة الحاكمة في     : المفكر اليهودي إيال بردو   

  .يعكس موقفا عنصريا تجاه العرب وإنهم ال يستحقون الديموقراطية

انتهى حلم  : عنوان بحث أعده وكيل الخارجية الصهيوني األسبق ألون ليفين حول عزل مرسي           

   .الديموقراطية العربية

html.062013egypt/062013/magazine/com.sikurmemukad.www://http  
نتنياهو أكثر الناس سعادة على وجه األرض : ية الثانيةسرائيلأودي سيغل، معلق التلفزة اإل

  .بسقوط مرسي، فقد جرح كبرياءه خالل الحملة االخيرة على غزة
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/381/473.html?hp=1&cat=875&loc=1  

 مليار دوالر لموازنتـه بعـد فـوز         ٤,٥الجيش طالب بإضافة    : صحيفة معاريف الصهيونية  

 .مرسي

  ٢٩/٧/٢٠١٣موقع صالح النعامي، 

  

   لتعزيز شرعية االنقالب في مصر سابق ينشر ثالث دراساتيإسرائيلمسؤول . ٤٦

كيف : تستغرق النخب الصهيونية في عملية عصف ذهني حول اإلجابة على سؤال مركزي

  .باإلمكان توفير الدعم الالزم لتعزيز شرعية االنقالبيين في مصر
html.content/062013/magazine/com.sikurmemukad.www://http  

 في هذا الشأن، كان تل أبيبأحد الذين أبدوا اهتماماً فائقاً في تقديم النصح لصناع القرار في 

" سيكور مموكاد " ية األسبق، رئيس تحرير مجلة سرائيلألون ليفين، وكيل وزارة الخارجية اإل

  . البحثية

 دراسات تناولت جميعها الطرائق الواجب على ففي العدد األخير من المجلة، نشر ليفين ثالث

 اتباعها لتوفير الدعم لالنقالبيين، إلى جانب رصد طرائق توظيف االنقالب على مرسي إسرائيل

، يوصي ليفين بإن تل أبيبوضمن النصائح التي يغدقها على صناع القرار في . إسرائيللصالح 
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يتعلق بالزراعة والمياه لمصر، وذلك من  إلى تقديم دعم تقني لمصر في كل ما إسرائيلتسارع 

  . أجل تعزيز شرعية االنقالب في الشارع المصري

ية التي ال تقوم بإجراءات سرائيلويوجه ليفين انتقادات حادة لبعض المستويات الرسمية اإل

ي لالنقالبيين، على اعتبار إن األمر يمس سرائيلكافية لمنع تسرب األخبار المتعلقة بالدعم اإل

 ستحققها إسرائيلالتي يرى ليفين إن " العوائد اإليجابية"وعلى رأس .  أساسي بقادة االنقالببشكل

، إلى جانب عودة معسكر إسرائيلي بين مصر وستراتيجمن االنقالب هو تعاظم التعاون اال

  . بهامش مناورة كبير لتحقيق مصالحهاسرائيلاالعتدال في العالم العربي بقوة بشكل يسمح إل

  ٣٠/٧/٢٠١٣، لح النعاميموقع صا

 

  يمصر هو الفريق أول السيسباأليام الحالية شهدت ميالد زعيم جديد  :يإسرائيلمحلل . ٤٧

خوجي ي  جاكسرائيليالحتالل اإلإذاعة جيش اي اعتبر محلل الشئون العربية ف: محمد حامد

 تدل الذيي  السيسحعبد الفتامصر هو الفريق أول ي أن األيام الحالية شهدت ميالد زعيم جديد ف

مصر خالل ي أعماله بوضوح على أنه يتمتع بمميزات رؤساء الدول، ولم تظهر شخصية مثله ف

ريين اإلحساس باألمن العامين ونصف الماضيين استطاعت أن تمنح عشرات الماليين من المص

منحت ي مقال نشره موقع جلوبس إن غالبية الشعب المصري في وأضاف حوج .واالنتماء

دعما شعبيا لمواجهة أنصار الرئيس المعزول محمد ي بمظاهراتها يوم الجمعة الماضي السيس

  .يمرسى، إذا كان ذلك ضروريا إلعادة األمور إلى وضعها الطبيع

لها، سوف تدعم موقفه ي دعا السيسي أن مظاهرات التفويض الت سرائيليورأى المحلل اإل

إلى أن مراكز ي وأشار حوج. القاهرةي تبحث منذ فترة عن رجل قوى لها في أمام واشنطن الت

مصر حاليا يسيطر عليها ضباط الجيش، فهم يسيطرون على الشرطة ي السلطة الحقيقية ف

 رأى أن المصدر سرائيليلكن الباحث اإل .والمخابرات والقضاء، كما ان اإلعالم تحت يدهم

وتابع من لم يشاهد حشود الجماهير . يالفترة الحالية هو الشعب المصري لقوة الجيش في الرئيس

  .ميدان التحرير، لم ير مهرجانا قوميا مطلقاي في يوم الجمعة الماضي قالت نعم للسيسي الت

يين سرائيلدرسا لبعض اإلي تبرها حوجشهدتها مصر خالل األسابيع األخيرة اعي األحداث الت

ي  المسلمين بعد عزل مبارك، وأن الحشود التاإلخوان أيديي الذين زعموا أن مصر سقطت ف

لم تفعل ذلك بأمر من أحد، وإنما عن رغبة وكان ي تدفقت على الميادين للتظاهر دعما للسيس

  .إلى الرئاسةي  مرس الذين طالبوا بإعادةاإلخوانعددهم ضخما بحيث ال يقارن بأنصار 
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 من الحكم، أبعدت القاهرة التأثير المتزايد لقطر الدولة الصغيرة اإلخوانوإلى جانب إزاحة 

ي ضربة لمحرري ه حوجآوالثرية على السياسة المصرية عبر إغالق قناة الجزيرة، وهو ما ر

  .، ولطمة أيضا ألمير قطر الجديديالمحطة الشهيرة الذين نسوا التوازن الصحف

  ٣١/٧/٢٠١٣، لشروق، مصرا
  

  ترابينالجاسوس السجناء المصريين مقابل جميع  مستعدة لإلفراج عن "إسرائيل". ٤٨

 عن ملف الجاسوس مسؤول ي يتسحاق ملتسير السرائيلدعا المحامي اإل:  قنا–القدس المحتلة 

، السلطات المصرية، إسرائيلالمعتقل في مصر، بتهمة التجسس لصالح " عودة الترابين "يالمصر

  .٢٠٠٠لإلفراج عن موكله المسجون منذ عام 

جاء ذلك خالل رسالة خطية بعث بها المحامي ملتسير إلى وزير الخارجية المصري نبيل 

  .فهمي

، تل أبيبي تضمنت استعداد سرائيلية أن رسالة المحامي اإللسرائيوذكرت اإلذاعة العامة اإل

ية، مقابل اإلفراج عن الترابين، سرائيلإلطالق سراح جميع السجناء المصريين من السجون اإل

 تقوم بمساع لدى اإلدارة األمريكية، لكي ال تقلص إسرائيلمشيرا في الوقت نفسه إلى أن 

ي، في رسالته، سرائيلوأشار المحامي اإل .على حد قولهالمساعدات المالية التي تقدمها لمصر، 

إلي أن مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة دعا هو اآلخر إلى اإلفراج عن الترابيين، على 

 .حد زعمه

  ١/٨/٢٠١٣، الشرق، الدوحة

  

   تساعد السيسي إلحكام السيطرة على سيناء"إسرائيل ":وورلد تربيون. ٤٩

شنتا حملة " إسرائيل"األمريكية أن مصر و" وورلد تربيون" ذكرت صحيفة :عكا أون الين

سرية للقضاء على المسلحين والعناصر الجهادية بمدينة رفح المصرية بدعم من الواليات المتحدة 

  .االمريكية

حيفة في تقرير لها اليوم االربعاء على صفحتها على االنترنت، عن مصادر ونقلت الص

قامتا بتنسيق العمليات بينهما ضد مئات المسلحين برفح الممتدة بين " إسرائيل"عسكرية إن مصر و

  .شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس
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لمتحدة، تقاسمتا المعلومات  وبدعم من الواليات اتل أبيبوقالت المصادر إن القاهرة و

االستخباراتية حول تهديدات المسلحين وتنسيق الضربات الجوية في رفح المصرية الخاضعة 

  .لسيطرة القوات المصرية، حسبما أشار تقرير الصحيفة

وأضافت المصادر أن الهدف من ذلك هو طرد الجهاديين ومنع األنفاق التي تربط شطري 

يمثل أعلى مستوى من التعاون " إسرائيل"هذا التنسيق بين مصر والمدينة وأكدت المصادر أن 

  .١٩٧٩العسكري بين البلدين منذ معاهدة السالم بينهما في عام 

وأشارت الصحيفة إلى أن حكم العسكر الذي عاد مجدداً لمصر قد قرر أنه ال تسامح مع تدفق 

  .المقاتلين واألسلحة من قطاع غزة

 الرئيس السابق للعمليات لقد أصبحت سيناء مشكلة خطيرة من "يسرائيل زيف"وقال الجنرال 

  .الناحية األمنية، وشببها بـ أفغانستان، فقد أصبحت إقليما ال يمكن السيطرة عليها

 والواليات المتحدة إسرائيلية، إن سرائيلمحلل بارز في الجيش اإل" أمير رابابورت"وقال 

السيطرة على سيناء، مؤكدا أن القوات المسلحة ساعدتا النظام الجديد في القاهرة الستعادة 

للحد من نفوذ مقاتلي القاعدة في رفح ومنع هروبهم لقطاع " إسرائيل"المصرية التزال تعمل مع 

  .غزة

إن االهتمام المصري واضح للغاية منع مرور الجهاديين ممن يأتون من " رابابورت"وأضاف 

  .ت العسكرية المصرية في سيناءقطاع غزة لمؤازرة هؤالء الذين يقاتلون القوا

ال تعترفان صراحة بالتعاون األمني غير " إسرائيل"وأشارت الصحيفة إلى أن مصر و

المسبوق بين الجانبين، فكلتاهما تنكران التقارير بشأن قيام طائرة بدون طيار تابعة للقوات الجوية 

طالق الصواريخ في موقع ية بقتل خمسة من مقاتلي تنظيم القاعدة، وتدمير منصة إلسرائيلاإل

شرق سيناء يوم الجمعة الماضي، وقال الجيش المصري إن الهجوم نفذته اثنتان من طائرات 

  .الهليكوبتر التابعة له

ي السابق هناك تعاون استخباراتي بين سرائيلمستشار األمن القومي اإل" غيورا آيالند"وقال 

 نظراً لزيادة الثقة وأرضية مشتركة بين أتصور أنه في أعلى مستوياته اآلن" إسرائيل"مصر و

  .الطرفين

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن مصر تشن حاليا أضخم حملة لمكافحة اإلرهاب في 

، وأشارت إلى أن ١٩٨٢سيناء وذلك منذ عودة العناصر الجهادية إلى شبه الجزيرة في عام 
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في صفوف كل من العسكريين الحملة قد تستغرق أسابيع إن لم يكن أشهر، وتتضمن إصابات 

  .والجهاديين

ية أمس وعلى أية حال، فإن التوترات سرائيلفي تحليل لصحيفة معاريف اإل" رابابورت"وقال 

  .ستبقى على األقل حتى نهاية الصيف" إسرائيل"الجوهرية في جنوب 

 ١٤/٨/٢٠١٣، عكا اون الين
  

رية وتخوف علـى مـصير اتفاقيـة    ي من األحداث المصإسرائيلقلق : يةسرائيلاإلذاعة اإل . ٥٠

  السالم

 صباح اليوم، إن األحداث الجارية في مصر تثير قلقا شديدا في ،يةسرائيلذكرت اإلذاعة اإل

ي، زئيف سرائيلت الذي أعلن فيه نائب وزير الخارجية اإلية، وذلك في الوقسرائيلاألوساط اإل

 ال تتدخل فيما يحدث في مصر، ولكن موقفها هذا قد يتغير في حال تعرض إسرائيلإلكين، إن 

  .أمنها للخطر

في المقابل قال الجنرال المتقاعد، عمرام ميتسناع إن األحداث الجارية في مصر تبعث على 

ية بتسريع هواتها باتجاه التوصل إلى سالم مع الجانب سرائيلالقلق، وهي تلِزم الحكومة اإل

 في حالة تحدي إسرائيلالفلسطيني، ألن البديل في خال اضطراب األوضاع في مصر، قد يضع 

  .تواجه فيها أخطارا تهدد أمنها من أكثر من جعة وعلى أكثر من صعيد

يشمان الصور الفظيعة في المقابل وصف المحلل العسكري في يديعوت أحرونوت، أليكس ف

 إسرائيلأتت من مصر باعتبارها تحقق أكيد ألسوأ كابوس ليس فقط في مصر وإنما في "التي 

  .أيضا

ولفت فيشمان إلى الموقف األمريكي المعلن باحتماالت وقف المساعدات األمريكية للجيش 

عسكرية  مليار دوالر، ووقف التعاون األمريكي مع المؤسسة ال١,٢المصري، المقدرة بـ

 حتى في إسرائيلوبحسب فيشمان فإن الجيش المصري حافظ على اتفاقية السالم مع . المصرية

 المسلمين بفعل حاجته للمساعدات األمريكية، وبالتالي فإنه في حال رفع التأييد اإلخوانوجه 

قية  المسلمين فإن ذلك سيعرض اتفااإلخواناألمريكي للجيش المصري وتحويل هذا التأييد لحركة 

  . لخطر حقيقيإسرائيلالسالم بين مصر و

ي، سيجر سرائيلويرى فيشمان إنه في حال حدوث هذا األمر فإن الشارع المصري المعادي إل

وفي مثل . إسرائيل والمس بعملية السالم بين مصر وسرائيلالسلطات المصر لمواقف مناهضة إل

لنظام المصري أن سيحث عن عدو هذه الحالة، ومع استمرار األزمة الداخلية، فإن من شأن ا
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ويكشف فيشمان أن األجواء السائدة في الواليات المتحدة  .خارجي لتوحيد الصفوف الداخلية

معادية جدا لتحركات الجيش المصري لدرجة أن رجال اللوبي اليهودي األمريكي أبلغوا الجانب 

رس والدفاع عن الحكم من أجل المصريين في الكونغ" للتحرك"ي إنه ال جدوى اآلن سرائيلاإل

  .المصري فهذه معركة خاسرة

عمليات الجهاد والقاعدة في شبه جزيرة سيناء وتكثيف "ويلفت فيشمان إلى أنه في ظل تصاعد 

ية في مواجهة األخطار القادمة سرائيلنشاط الجيش المصري ضد هذه العمليات، فإن المعضلة اإل

  ". وبجدة أكبرمن سيناء، والتهديدات المحتملة إليالت ستزداد

 باالستعداد إسرائيلويرى فيشمان أن التطورات الجارية تلزم المؤسسة األمنية والسياسية في 

الحتماالت تغيير حاد في الموقف المصري الرسمي، ولكل تغيير سريع على امتداد الحدود مع 

 .نمصر، وعلى صعيد مستقبل العالقات من النظام المصري واتفاقيات السالم بين البلدي

  ١٥/٨/٢٠١٣، ٤٨عرب 

  

  "إسرائيل" لـما يجري في ميادين مصر ال يحمل بشارة سارة: يةسرائيلاإللقناة األولى ا. ٥١

عسكرية في القناة العاشرة بالتلفزيون قال محلل الشؤون ال: زهير أندراوس -الناصرة 

ي ألون بن دافيد إن الدولة العبرية تنظر بكثير من القلق واالهتمام وقليل من األمل حيال سرائيلاإل

 فإنها عندما ترى السفينة الرائدة لإلخوان المسلمين تغرق، سرائيلوبالنسبة إل. الوضع في مصر

 المسلمين، الذي نشأ في المنطقة من تركيا ومصر اناإلخوفهذا ال يحمل أخبارا جيدة، ألن محور 

أما زميلته . وقطر والثوار ضد الرئيس السوري بشار األسد، هو محور مريح لها، على حد قوله

في القناة األولى الرسمية، غيئوال أيفن، فقد اعتبرت أنه من الممكن االعتماد على تدخل الجيش 

ية، إال أنها أقرت بأن ما يجري في ميادين مصر ال يلسرائ اإل-للحفاظ على العالقات المصرية 

  .يحمل بشارة سارة للدولة العبرية، على حد تعبيرها

تسفي بارئيل، . هآرتس العبرية، د‘من ناحيته رأى محلل شؤون الشرق األوسط في صحيفة 

بين ما يجري في ميادين مصر وبين ’ يتمزق‘أن وزير الدفاع المصري، عبد الفتاح السيسي 

العملية العسكرية في سيناء ضد الجهاديين، الفتا إلى أن معسكر الليبراليين واليساريين في 

 بأنها هي التي نفذت العملية فإنهم سيوجهون طلقة قوية إسرائيلمعضلة صعبة، فإذا اتهموا 

 ألنفسهم، ذلك أن الجيش اليوم هو الركيزة األساسية والمتينة التي يعتمدون عليها، وهو الوحيد

 المسلمين من العودة إلى الحكم، وبالتالي فإنهم يرون أنه من العار اتهامه اإلخوانالقادر على منع 
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، أو بمنح جيش االحتالل تصريحا بالعمل في سيناء، وبالتالي، خالفا للسنة إسرائيلبالتعاون مع 

ية إلى لإسرائيالماضية، عندما طالب المصريون بتشكيل لجنة تحقيق لفحص كيفية دخول قوة 

سيناء، فإن هذه المطالبة اختفت، الفتا إلى أن صحف المعارضة استعانت بتصريحات وزير 

، الذي قال أن الدولة العبرية تُحافظ وتحترم السيادة المصرية، يعلوني، موشيه سرائيلاألمن اإل

  . على حد قوله

  ١٥/٨/٢٠١٣، القدس العربي، لندن

  

 "إسرائيل" يشكلون التهديد األكبر على ونلم المساإلخوان: بيغن الساداتمركز . ٥٢

مركز بيغن السادات (ية صدرت عن إسرائيلقالت أحدث دراسة : زهير أندراوس -الناصرة 

 اإلخوانية، إن سرائيل، ثاني أكبر الجامعات اإل)ر إيالنبا(التابع لجامعة ) يةستراتيجللدراسات اال

 من بين كل الجماعات السياسية واأليدلوجية في إسرائيلالمسلمين يشكلون التهديد األكبر على 

  .العالمين العربي واإلسالمي

 المسلمون والتحديات التي تواجه اإلخوان(وحسب نتائج الدراسة التي جاءت تحت عنوان 

 المسلمين اإلخوان، والتي أعدها المستشرق ليعاد بورات، فإن )إسرائيلصر والسالم بين م

 إسرائيلتأييد الصراع المسلح ضد . يةسرائيلمقاومة السياسات األمريكية واإل: مسؤولين عن

والوقوف إلى جانب المقاومة الفلسطينية، مع تركيز على دور الرئيس مرسي خالل عملية عامود 

، والذي مثل في نظر الباحث، نقطة ٢٠١٢نوفمبر من العام ( الثاني السحاب، في شهر تشرين

توفير الغطاء السياسي لحركات المقاومة، وتحديدا حركة . ية في العالقة مع مصراستراتيجتحول 

، إسرائيلتجنيد تراث وإرث الماضي في تبرير وتسويغ التحريض على شن حروب على . حماس

ي دفع قضية القدس والمسجد األقصى والتشديد على والدفاع عن خطف الجنود ودورهم ف

، إسرائيلمقاومة التطبيع ضد . مركزيتهما، مما يعقّد فرص التوصل لتسوية سياسية للصراع

 إسرائيلوالحرص على توفير الظروف التي تسمح مستقبالً بإلغاء اتفاقية السالمة المبرمة بين 

   .يةسرائيل، كما قالت الدراسة اإل)يدكامب ديف( والمعروفة باسم ١٩٧٩ومصر منذ العام 

  :الدراسة على الرابط التالي
-limmus-the/studies-policy-and-security-mideast/org.besacenter://http

hebrew-peace-israel-egypt-and-brotherhood/  
  ١٥/٨/٢٠١٣، القدس العربي، لندن
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  "إذا تعرض أمننا للخطر"سنتدخل بالشأن المصري : يسرائيل اإلالخارجيةنائب وزير . ٥٣

ي زئيف الكين التدخل في شؤون مصر سرائيللم يستبعد نائب وزير الخارجية اإل: الناصرة

وقال الكين، لإلذاعة العبرية صباح اليوم . الداخلية في مرحلة معينة من التطورات الحاصلة فيها

 ستتدخل فيما يجري بمصر، تل أبيب للخطر فإن إسرائيل، إنه إذا تعرض أمن )٨|١٥(الخميس 

  .أن يذكر مزيدا من التوضيح عن ماهية التدخل في الشأن المصريدون 

  ١٥/٨/٢٠١٣قدس برس، 

  

  تها لمصر لن توقف معونالواليات المتحدة بأن القاهرةطمأن ت "إسرائيل: "نيويورك تايمز. ٥٤

 طمأنت مصر، ما يعد عزل الرئيس "إسرائيل"مساء أمس أن " نيويورك تايمز"ذكرت صحيفة 

مرسي، أن الواليات المتحدة لن تنفذ تهديدها بشأن قطع المعونات األمريكية لمصر، وبالتالي على 

  .مصر أال تخشى من الضغوط األمريكية

وماسيين غربيين إنه على ما يبدو كانت هناك وقال تقرير النيويورك التايمز نقال عن دبل

وقدر . يينسرائيلاتصاالت حثيثة وواسعة بين الفريق السيسي والمقربين منه وبين نظرائه اإل

ي طمأن المصريين بعدم الخوف من الضغوط سرائيلالدبلوماسيون الغربيون أن الجانب اإل

  .األمريكية

قف الدعم والمعونات االقتصادية لمصر قدم وبحسب النيويورك تايمز، فإن اقتراح تقليص وو

للسنات األمريكي مع إرفاق تقرير أن وقف المعونات يعني عدم االستقرار في مصر وتحديدا مع 

  .الجماعة الوحيدة المؤسسة التي تحافظ على عالقة مستقرة بالواليات المتحدة

ي تتيح للواليات المتحدة وكشفت الصحيفة أن مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة، تقريبا، الت

تحريك قواتها الجوية والبحرية بسهولة بالغة ودون إبطاء بينما تضطر في حاالت الدول األخرى 

  .االنتظار بضعة أسابيع للحصول على الموافقة باستعمال أجواء أو مياه الدول األخرى

  ١٨/٨/٢٠١٣، ٤٨عرب 

  

   مصرية المدعومة من الجيشية لدعم الحكومة الإسرائيل حملة: نيويورك تايمز. ٥٥

، "ي كبيرإسرائيلمسؤول "نقلت عن " نيويورك تايمز"أن ، ١٩/٨/٢٠١٣، ٤٨عرب  ذكرت

بحملة إعالمية ودبلوماسية في الواليات المتحدة  على وشك البدء إسرائيلاليوم االثنين، قوله إن 

  .وأوروبا تدعو فيها إلى تقديم الدعم للنظام المصري المؤقت المدعوم من قبل الجيش
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يين في واشنطن ولندن وباريس وبرلين سرائيلوبحسب المسؤول نفسه فإن السفراء اإل

  .لدول لمناقشة ذلكوبروكسل، وعواصم أخرى، سوف يجتمعون مع وزراء الخارجية في هذه ا

 ستضغط على الدبلوماسيين األجانب فيها، وتقول لهم إسرائيلوأضاف أنه في الوقت نفسه فإن 

  ".الجيش المصري هو األمل الوحيد لمنع فوضى أخرى في القاهرة"إن 

:  تحاول التحدث مع ذوي النفوذ والدول المتنفذة، لتطرح عليه ما مفادهإسرائيل"وقال أيضا إن 

 تحبون ما ترونه في مصر، ولكن ما البديل؟ إن اإلصرار على المبادئ الكبيرة سيفوت ربما ال

األساس وهو إعادة مصر إلى الحياة االعتيادية بأي ثمن، وأن الخيارات هي إما الجيش أو 

  ".الفوضى

ية سرائيلاإل” جيروزالم بوست“جريدة أن ، ١٨/٨/٢٠١٣، موقع أسرار عربيةوأضاف 

في عدة عواصم غربية بما فيها ” لوبي دبلوماسي“ تقود إسرائيل قبل أيام أن كشفت في تقرير لها

واشنطن وبروكسل وعدد من العواصم األوروبية، من أجل اقناع حكومات هذه الدول بوقف 

االدانات الستخدام العنف المفرط من جانب جهاز األمن المصري في التعامل مع المحتجين 

  . المسلميناإلخوانالمؤيدين للرئيس مرسي ولجماعة 

انه منذ قيام الفريق عبد القتاح السيسي باالطاحة بالحكم “: وقالت الصحيفة في تقريرها

 بدأت جهوداً دبلوماسية سرية عبر الدول إسرائيلاالسالمي في مصر قبل ستة اسابيع، فان 

، ”حة بمرسيالصديقة لها من اجل استخدام نفوذها ودبلوماسيتها القوية في دعم االنقالب واالطا

 تقوم بضغوط كبيرة ايضاً على الدول الصديقة لها منذ إسرائيلكما تشير الصحيفة الى أن 

بانه ” النهضة”و” رابعة العدوية“األسبوع الماضي من اجل عدم وصف ما حدث لمعتصمي 

  . ”مجزرة“

ل  خشية من أن تتسبب االدانات المستمرة من قبإسرائيلان لدى ” جيروزاليم بوست“وتقول 

الحكومات الغربية الى اضعاف الحكومة المدعومة من الجيش في مصر، وهو ما يمكن ان يستفيد 

  .  المسلمون ويمكن أن يعطي قوة ووزنا لرؤيتهم نحو حل األزمة السياسية في البالداإلخوانمنه 

 حالياً هو التخوف من انهيار النظام العسكري إسرائيلأهم ما يشغل “وتضيف الصحيفة ان 

اكم في مصر وفشل االنقالب، أما التخوف الذي يأتي في المرتبة الثانية مباشرة فهو ان تؤدي الح

  . ”يسرائيلالتطورات الراهنة في مصر الى تدهور األمن في سيناء بما يؤثر على االمن اإل

 من إسرائيلويمثل تقرير الجيروزالم بوست أول كشف من نوعه عن الجهود التي تقوم بها 

حكم العسكري في مصر، وضمان نجاح االطاحة بالرئيس محمد مرسي، فضالً عن اجل دعم ال
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تدل على ” النهضة”و” رابعة العدوية“أن الحملة التي يقودونها والتي تكثفت بعد فض اعتصامي 

 ليست واثقة حتى هذه اللحظة بأن االنقالب سينجح وأن السيسي سيستمر في حكم تل أبيبأن 

  .جاجات وتصاعدت وتيرتها رغم مرور ستة أسابيع على االنقالبمصر بعد أن تواصلت االحت

  

   المصري زور انتخابات اإلعادة لصالح مرسيالجيش: يوسي بيلين. ٥٦

لين الجيش المصري بتزوير ي المعروف يوسي بيسرائيلاتهم السياسي اإل): د ب أ (-تل أبيب

نتائج جولة اإلعادة من االنتخابات الرئاسية السابقة لصالح محمد مرسي على حساب منافسه 

 في الفترة بين إسرائيلوكتب بيلين الذي تولى مناصب وزارية عدة في  .الفريق احمد شفيق

 ممثل حكومي الصادرة األحد استنادا إلى)  هايومإسرائيل( في صحيفة ٢٠٠١ حتى ١٩٩٥عامي 

يونيو من العام / مصري لم يفصح عنه أن الجيش زور نتائج اإلعادة التي جرت في حزيران

الماضي لصالح المرشح اإلسالمي مرسي خوفا من حدوث اضطرابات خطيرة في حال اإلعالن 

/ عن فوز شفيق المنتمي إلى نظام الرئيس السابق حسني مبارك الذي تنحى عن الحكم في شباط

  .٢٠١٢ فبراير

وأضاف بيلين أن الجيش المصري كان يعتقد أن مرسي سيقبل بإدارة مشتركة تجمع بينه وبين 

  .إسرائيلالجيش في مختلف المجاالت وحتى فيما يتعلق بالعالقات مع 

واستطرد بيلين أن نظام حكم مرسي أظهر عدم كفاءة في اإلدارة وحاول إجبار الشعب كله 

  .”إيقاف الجيش القوي عند حدوده“ل على نظرته اإلسالمية كما حاو

وحول مقتل العديد من األشخاص أثناء فض اعتصامي مؤيدي مرسي يوم األربعاء الماضي، 

قال بيلين استنادا إلى مصدره أيضا إن عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع لم يكن يتصور أن هذه 

  .العملية ستؤدي إلى سقوط قتلى كثيرين على هذا النحو

  ١٩/٨/٢٠١٣، بي، لندنالقدس العر

  

   السيسي لنظام الجديد في مصر والتخفيف من انتقاداتل يروج متخصص يإسرائيلمركز . ٥٧

هم أر لوبي صهيوني في بريطانيا، وان أكب” أسرار عربية“علم موقع  : خاص-أسرار عربية 

 & Britain Israel Communications( في المملكة المتحدة، وهو سرائيلمؤسسة داعمة إل

Research Centre( طلق عليه اختصاراً اسموالذي ي ،)BICOM ( قد بدأ أكبر وأوسع حملة
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ف من االنتقادات التي للعالقات العامة منذ تأسيسه وذلك لصالح النظام الجديد في مصر، والتخفي

  .يتعرض لها نظام السيسي في االعالم البريطاني

 بالتزامن مع االنتفاضة ٢٠٠٠قد تأسس في لندن أواخر العام ) BICOM(وكان مركز 

ية وتوجيه الراي العام الغربي، وخاصة األوروبي، لما سرائيلالفلسطينية بهدف الترويج للرواية اإل

  . يةرائيلسيخدم األهداف واألجندات اإل

فان المركز يقوم حالياً بالتواصل ” أسرار عربية“وبحسب المعلومات التي حصل عليها موقع 

مع قادة الرأي العام وصانعي القرار في بريطانيا من أجل حثهم على تأييد ودعم االنقالب 

العسكري في مصر، أو على االقل عدم ادانة االستخدام المفرط للعنف من قبل الجيش واألمن 

  . ضد المحتجين

ويتواصل المركز مع برلمانيين واعالميين وقادة أحزاب في بريطانيا وأوروبا من أجل 

 المسلمين منظمة ارهابية وانها ربما تستفيد في حال فشل االنقالب، اإلخواناقناعهم بأن جماعة 

ومنذ تأسيس مركز  .أو في حال أجريت انتخابات في الوقت الراهن أو في وقت قريب

)BICOM ( فان حملة العالقات العامة التي يقوم بها حالياً هي ثاني أكبر وأوسع حملة بعد

ية في مواجهة االنتفاضة سرائيل لدعم السياسات اإل٢٠٠١الحملة التي خاضها في بداية العام 

  .الفلسطينية

  ١٨/٨/٢٠١٣، موقع أسرار عربية

  

فـي  نخفض جدا بالنسبة لألحداث     المحافظة على إيقاع م   هي   "الخارجية"تعليمات  : هآرتس. ٥٨

   مصر

نشرت صحيفة هآرتس العبرية في عددها الصادر أمس االثنين : زهير أندراوس -الناصرة 

رافيد، اقتبس فيه ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز خبرا لمراسلها للشؤون السياسية، باراك 

، إن الدولة العبرية على وشك تل أبيبي رفيع في إسرائيلاألمريكية والتي قالت نقالً عن مسؤول 

البدء بحملة إعالمية ودبلوماسية في الواليات المتحدة وأوروبا تدعو فيها إلى تقديم الدعم للنظام 

يين في سرائيلوتابع المسؤول عينه إن السفراء اإل .لجيشالمصري المؤقت المدعوم من قبل ا

واشنطن ولندن وباريس وبرلين وبروكسل، وعواصم أخرى، سوف يجتمعون مع وزراء 

 ستضغط على إسرائيلالخارجية في هذه الدول لمناقشة ذلك، الفتًا إلى أنه في الوقت نفسه فإن 
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مصري هو األمل الوحيد لمنع فوضى أخرى الدبلوماسيين األجانب فيها، وتقول لهم إن الجيش ال

   .في القاهرة، على حد تعبيره

يا عالي المستوى قال لصحيفة هآرتس إنه خالفًا لما نُشر في الصحيفة إسرائيلولكن مسؤوال 

ية تعليمات للسفراء األجانب الذين يخدمون في سرائيلاألمريكية فحتى اآلن لم تُصدر الخارجية اإل

يين في جميع سرائيلد على أن التعليمات الرسمية لجميع الدبلوماسيين اإلالدولة العبرية، وشد

أصقاع العالم هي المحافظة على إيقاع منخفض جدا بالنسبة لألحداث في مصر، وعدم المبادرة 

لعقد لقاءات أو توجيه رسائل تتعلق بمصر، ولكنه بالمقابل أكد على أن السفراء تلقوا تعليمات 

  .سارات من الدول التي يخدمون فيها حول المسألة المصرية، على حد وصفهباإلجابة على استف

  ٢٠/٨/٢٠١٣، القدس العربي، لندن

  

 الستعادة السيطرة على     بمصر الجديد ساعدتا النظام  المتحدة   والواليات" إسرائيل: "معاريف. ٥٩

  سيناء

قال عمير راببورت، المختص بالشؤون العسكرية لصحيفة :  أندراوسزهير-الناصرة 

العبرية إن الدولة العبرية والواليات المتحدة ساعدتا النظام الجديد في القاهرة الستعادة ’ معاريف‘

 للحد من إسرائيلالمسلحة المصرية ال تزال تعمل مع السيطرة على سيناء، مؤكدا أن القوات 

  .نفوذ مقاتلي القاعدة في رفح ومنع هروبهم لقطاع غزة

وأضاف راببورت أن االهتمام المصري واضح للغاية ومنع مرور الجهاديين ممن يأتون من 

حلل وأشار الم. قطاع غزة لمؤازرة هؤالء الذين يقاتلون القوات العسكرية المصرية في سيناء

 ال تعترفان صراحة بالتعاون األمني غير المسبوق بين إسرائيلي إلى أن مصر وستراتيجاال

ية سرائيلالجانبين، فكلتاهما تنكران التقارير بشأن قيام طائرة بدون طيار تابعة للقوات الجوية اإل

اء، بقتل خمسة من مقاتلي تنظيم القاعدة، وتدمير منصة إلطالق الصواريخ في موقع شرق سين

 ستبقى على األقل حتى إسرائيلوخلص إلى القول إنه على أية حال، فإن التوترات في جنوب 

  .نهاية الصيف، على حد تعبيره

  ٢٠/٨/٢٠١٣، القدس العربي، لندن
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   في مصر أخطأت في قراءة الخارطة السياسيةاإلخوانحركة : إيال زيسر. ٦٠

 إسرائيل‘ي، البروفيسور إيال زيسر، فقال في مقال نشره في صحيفة سرائيلأما المستشرق اإل

 في مصر أخطأت في قراءة الخارطة السياسية، وباألساس اإلخوانأمس االثنين إن حركة ’ اليوم

 للحكم، بالمقابل فان المؤسسة المصرية، خطيئة الغرور عندما ظنت أن اهللا قد اختارها فعال

خاصة الجيش المصري بقيادة وزير الدفاع الحيوي عبد الفتاح السيسي، استفاقت من الضربة 

  .التي تلقتها مع اإلطاحة بالرئيس المخلوع مبارك

وزاد زيسر قائالً إن الجيش المصري انتقل عمليا من لعب دور الوسيط بين الحركات الوطنية 

ة على الساحة المصرية، إلى دور الحاكم الفعلي، مشددا على أن األهم أن الجيش لم يلجأ الفاعل

، بل على العكس من ذلك، يقوم بضربهم بقبضة من حديد وإعادتهم إلى اإلخوانإلى محاورة 

وبرأيه فإن اندالع الحرب األهلية في مصر . وضعهم، كما كان في عهد مبارك، على حد قوله

 لم يتمكنوا من تجنيد الجماهير للمظاهرات، كما كانوا يتوقعون، اإلخوانن ناحية ليست واردة، فم

األمر الذي يجعل من مهمة السيطرة على المظاهرات سهلة، كما أن المبادرة اليوم بيد الجيش 

  .وقوى األمن التي تفرض هيبتها على جميع محافظات الدولة المصرية، على حد قوله

  ٢٠/٨/٢٠١٣، القدس العربي، لندن

  

   لوقف الهجمات على سيناءحدودي ببناء جدار مصر على يإسرائيلمقتَرح . ٦١

 إن الحل الوحيد للسلطات سرائيلياإل" واال" لموقع عسكري مسؤول  قال:القدس المحتلة

 سيناء هو بناء جدار عازل على الحدود مع فيقضاء على العناصر اإلرهابية المصرية لل

  .إسرائيل

 أن الهجمات على الشرطة ومواقع حيوية تابعة لقوات األمن المصرية لن  مسؤولوأضاف ال

 عانت كثيرا من تسلل األفارقة تل أبيبتتوقف إال إذا ما تبنت القاهرة هذه الفكرة، موضحا أن 

  . قل عدد المتسلليني بناء الجدار اإلليكترونإليها وبعد

وأشار إلى أن الجهاديين يتسللون من قطاع غزة إلى سيناء ويقومون بتنفيذ هذه الهجمات ثم 

 . شبه الجزيرةييستقرون ف يعودون مرة أخرى، أو

  ٢٠/٨/٢٠١٣، وكالة سما اإلخبارية
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   سيناءفي القاهرة بعد بحث تطورات الوضع غادري إسرائيلمبعوث . ٦٢

 بعد زيارة تل أبيبي عائدا إلى إسرائيلغادر القاهرة صباح الثالثاء مبعوث :  د ب أ-القاهرة 

  .سريعة لمصر استغرقت عدة ساعات التقى خاللها مع عدد من المسؤولين األمنيين

 غادر بعد لقاء عدد من سرائيليمصادر مسؤولة بمطار القاهرة بأن المبعوث اإلوصرحت 

المسؤولين األمنيين المصريين لبحث تطورات األوضاع فى سيناء والتنسيق بشأن حماية الحدود 

  .الشرقية لسيناء ومنع محاوالت التسلل وأنشطة الجماعات اإلرهابية

  ٢١/٨/٢٠١٣، القدس العربي، لندن

 

   دماً إذا فشل االنقالب في مصرسنبكي: يإسرائيل محلل. ٦٣

ي عن خشيته من فشل االنقالب العسكري الذي قاده وزير الدفاع إسرائيلأعرب محلل 

قل الدكتور محمد المصري عبد الفتاح السيسي ضد حكم الرئيس اإلسالمي المنتخب والمعت

  ".ستبكي دماً إذا ما فشل االنقالب وعاد اإلسالميون للحكم) "إسرائيل(مرسي، مؤكداً أن 

العبرية في مقال له، اليوم، " اليوم) إسرائيل"(وكتب المحلل دان مرغليت، كبير معلقي صحيفة 

فشل االنقالب سنبكي دماً ألجياٍل إن سمحنا ب:" ما يشعر به حال فشل االنقالب في مصر، وقال

  ". إلى الحكماإلخوانوعاد 

ي بنيامين نتنياهو أن سرائيلوذكر مرغليت الذي يعد من أقرب المقربين لرئيس الوزراء اإل

فعل المستحيل لضمان عدم ) إسرائيل( للحكم، لذلك فإنه يتوجب على اإلخوانالعالم سمح بعودة "

في حال عادوا للحكم إلدراكهم دور ) لإسرائي( سيتوجهون لالنتقام من اإلخوانحدوث ذلك، ألن 

إن السيسي يمعن في القتل ألنه يدرك مغزى " :وأضاف .، حسب قوله"في دعم السيسي) إسرائيل(

  ".فشله، وعلينا التجند إلنجاح حكمه، فهذه قصة حياة أو موت ليست بالنسبة له، بل لنا أيضاً

  ٢٠/٨/٢٠١٣، فلسطين أون الين

  

   ما يحدث في مصر سينتقل لدول أخرى ويسقط حكومات إسالمية:كاديماعن حزب نائب . ٦٤

، يسرائيل حسون، إن سقوط »كاديما«ي عن حزب سرائيلقال عضو الكنيست اإل: حسام دياب

 في سقوط عدد من الحكومات اإلسالمية المتطرفة في دول  في مصر سيتسبباإلخواننظام 

ي، بنيامين نتنياهو، باعتبار ما يجري في سرائيلأخرى، وأشاد حسون بموقف رئيس الوزراء اإل

  .مصر شأنًا داخليا
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ية والمصرية في سرائيلي، الذي كان حلقة وصل بين الحكومتين اإلسرائيلوقال النائب اإل

، أدار رئيس الوزراء التوجهات في األحداث التي تدور حولنا بحكمة حتى اآلن«: مراحل كثيرة

 ليس لها ال يد وال قدم فيما يدور في إسرائيل. كبيرة، وأنا أثق جدا أنه لن يرتكب خطًأ كبيرا

  .»مصر، وممنوع أن يكون لها

لنتها الحرب التي أع«ي إلى أن سرائيلاإل» القناة السابعة«وأشار حسون، في تصريحات لموقع 

 المسلمين الذين اإلخوانالسلطات المصرية على الجماعات المتطرفة، سيكون لها تأثير كبير على 

التغيير سينتقل من مصر لدول أخرى، كما «، وحسب تقديره فإن »بدأوا مسيرتهم من مصر

المصريين بدأوا اآلن «مضيفًا أن . »سيؤدي إلى تغيير حكومات إسالمية الواحدة تلو األخرى

وتابع عضو  .»رة معاكسة وليس لدي شك أنه من هناك ستنتقل المسيرة إلى أماكن أخرىمسي

األمور ستستمر في مصر لعشرات السنوات، ستحاول مصر خاللها أن «: يسرائيلالكنيست اإل

ال يجيدون القراءة % ٦٠تبني نفسها من األلف إلى الياء، وأن تغير الواقع الذي يشير إلى وجود 

بما تفيد معطيات رسمية في مصر نفسها، وأجر العامل في اليوم هبط لدوالر واحد والكتابة، حس

 .»في اليوم

  ٢٢/٨/٢٠١٣، المصري اليوم، القاهرة

  

   المسلميناإلخوان في مصر قرر القضاء على حركة النظام االنتقالي: تسفي بارئيل. ٦٥

. قال محلل شؤون الشرق األوسط في صحيفة هآرتس العبرية، د:  أندراوسزهير-الناصرة

 المسلمين في مصر يؤكد على أن النظام اإلخوانتسفي بارئيل، إن اعتقال المرشد العام لحركة 

ن، األمر الذي سيمنعهم من االنتقالي قرر القضاء على الحركة بزج جميع قيادييها في السج

  .الترشح لالنتخابات القادمة، وسيضطرون إلى ترشيح منافسين من الصف الثاني أو الثالث

األولى أن : وأضاف أن الجيش يعمل بناء على فرضيتين في قضية االعتقاالت لقادة الحركة

فصيالً التعاون مع  المسلمين عن موقفهم الرافض جملة وتاإلخواناالعتقاالت قد تودي إلى تراجع 

الحكومة الحالية، لكي ال يختفوا نهائيا عن الساحة السياسية في مصر، أما الفرضية الثانية، 

ي، فهي أن الحركة تلقت ضربة قاصمة من الناحية السياسية مع اعتقال سرائيلبحسب المحلل اإل

  .القيادة من مرسي إلى الشاطر مرورا بالمرشد العام، محمد بديع

  ٢٢/٨/٢٠١٣، لعربي، لندنالقدس ا
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  "الستعادة أمالك اليهود في مصر "يةإسرائيل خطةإعداد : يديعوت. ٦٦

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن مجموعة من الباحثين في ما تُسمى هيئة األمن 

قاموا بإعداد الئحة جزئية بأمالك اليهود المصريين للمطالبة بتعويضات " إسرائيل"مي في القو

عنها، تشمل العقار الذي شيدت عليها السفارة الروسية، بما في ذلك منزل السفير الروسي، 

القصر الذي تقطنه جيهان السادات، مباني كل من السفارات الباكستانية والكورية الجنوبية 

ة واأللمانية والكندية والهولندية والجزائرية والبحرينية والمكسيكية، وكذلك األمريكية والسويسري

المملوك للسفارة األمريكية ) ليبرتي هاوس(في القاهرة، مبنى ) المكتبة الكبرى(سابقًا، مبنى 

 ويستخدم لعقد المؤتمرات والمناسبات العامة، مبنى متحف محمد خليل للفنون، فضالً عن عشرات

  .المحال والمؤسسات التجارية التي ال تزال قائمة حتى اليوم

ية سرائيلوساقت الصحيفة قائلةً إن المشروع السري والضخم الذي تعكف عليه الهيئة اإل

 ملف تتعلق بعائالت ٥٠٠٠التابعة لمكتب رئيس الوزراء توصل حتى اآلن إلى استكمال نحو 

 إثر اندالع الصراع العربي ١٩٦٨ و١٩٤٨مي يهودية فقدت ممتلكاتها في مصر ما بين عا

ي، وتبلغ القيمة المقدرة لتعويض هذه الممتلكات نحو ثمانية مليار دوالر، من دون سرائيلاإل

احتساب األصول العقارية المتمثلة باألبنية واألراضي التي كانت مملوكة لليهود، والتي تقدر 

  .قيمتها أيضاً بمليارات الدوالرات

  ٢٤/٨/٢٠١٣، يني لإلعالمالمركز الفلسط
  

  حال سمح بإفشال االنقالببالغرب سيبكي ألجيال : مصرب سابق يإسرائيلسفير . ٦٧

في حال " سيبكي ألجيال"ية من أن الغرب إسرائيلحذرت ورقة بحثية :  النعاميصالح -غزة 

سمح بإفشال االنقالب الذي قاده في مصر الفريق عبد الفتاح السيسي والذي عزل في إطاره 

ي األسبق في مصر تسفي مزال سرائيلودعت الورقة التي أعدها السفير اإل .الرئيس محمد مرسي

تصادي لحكم السيسي لعدم السماح الغرب إلى اإلسراع في تقديم كل أشكال الدعم السياسي واالق

  . المسلمين في مصراإلخوانبتوفير األرضية لعودة حكم 

األنظار إلى ما وصفه " مركز القدس لدراسات الدولة والمجتمع"ولفت البحث الذي صدر عن 

شن حرب ال هوادة : التي حققها السيسي في مدة زمنية محدودة، والتي تضمنت" اإلنجازات"بـ 

العاملة في سيناء وتدمير األنفاق التي تزود الفصائل الفلسطينية في " ظيمات الجهاديةالتن"فيها ضد 

قطاع غزة بالسالح، ورفض السماح لرئيس الوزراء التركي طيب رجب أردوغان لزيارة غزة 

  .عبر مصر
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أن تؤدي " مصر في مواجهة المباالة الغرب"وتوقعت الدراسة التي جاءت تحت عنوان 

 المسلمين بعد عزل مرسي إلى المس بأنشطة اإلخوان التي تلقتها جماعة "الضربة القوية"

  .الجمعيات والمنظمات اإلسالمية العاملة في كل من الواليات المتحدة وأوروبا

واستهجن مزال أن يقدم األردن ودول الخليج على احتضان االنقالب في مصر على هذا 

  .نقالبالنحو، في حين ال يبدي الغرب تأييدا حازما لال

وأشارت الدراسة إلى أن االنقالب أسفر عن تشكيل حكومة تتقرب للغرب، وهذا ما يوجب 

  .على االتحاد األوروبي والواليات المتحدة عمل كل شيء من أجل إنجاحها

  ٢٦/٨/٢٠١٣، الجزيرة نت، الدوحة

  

حمـد  م الذي أطـاح بـالرئيس       االنقالبية تهاجم أردوغان بسبب رفضه      سرائيلالنخبة اإل . ٦٨

   مرسي

ية انتقادات حادة لرئيس الوزراء التركي رجب طيب سرائيلوجهت النخبة اإل: صالح النعامي

 إسرائيل، واتهامه أردوغان بسبب رفضه االنقالب الذي أطاح بالرئيس المصري محمد مرسي

  .بدور في تدبيره

ي إلياهو بكسيس أن أردوغان ينطلق في موقفه من االنقالب الذي سرائيلفقد زعم المفكر اإل

، معتبرا أن سلوك الزعيم التركي "عقيدة دينية"قاده وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي من 

  ". صدور المتطرفين اإلسالميينيبرز وجه اإلسالم الحقيقي، وهو يدلل على ما يكتنز في"

ية أن أردوغان ينطلق في سرائيلاإل" معاريف"وزعم بكسيس في مقال نشره موقع صحيفة 

وقال بكسيس إن االنقالب  . بالمسؤولية عن انقالب السيسي من خلفية الساميةإسرائيلاتهامه 

ردوغان الستعادة  المسلمين في مصر أثّر سلبا على مخططات أاإلخوانالذي أطاح بحكم جماعة 

تركيا دورها العالمي عبر التحالف مع نظم إسالمية، مدعيا أن أردوغان معني باستعادة نفوذ 

هل بعد أن يغادر أردوغان الحكم ستعود تركيا "وتساءل الكاتب في ختام مقاله . الدولة العثمانية

في و ".لعالجإلى جذورها العلمانية أم أن المرض الذي أصيبت به في ظل حكمه عصي على ا

أوسع الصحف -"  اليومإسرائيل"السياق، امتدح دان مرغليت، كبير المعلقين في صحيفة 

 الذي قاده السيسي، معتبرا أنه دليل على استفادة األخير من األخطاء االنقالب-انتشاراية سرائيلاإل

  .التي وقعت فيها قيادة الجيش التركي عندما سمحت ألردوغان بمواصلة الحكم
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 األسبق في واشنطن، بشدة أردوغان بسبب إسرائيلاحيته هاجم زلمان شوفال، سفير من نو

متعمدا لجهود الواليات المتحدة الهادفة " تخريبا"رفضه انقالب السيسي، معتبرا أن موقفه يمثل 

   .إلى إرساء نظام إقليمي في المنطقة

عدم طي صفحة ، اعتبر حرص أردوغان على " اليومإسرائيل"وفي مقال نشره بصحيفة 

أحداث أسطول الحرية وإغالق ملف الهجوم على سفينة مرمرة يشكل دليال آخر على توجهه 

وقال شوفال إن الحساسية التي نظر  .للمس بجهود الواليات المتحدة إلرساء دعائم النظام اإلقليمي

 يسعى ية، منوها بأن أردوغان كاناستراتيجبها أردوغان إلسقاط حكم مرسي تعود العتبارات 

  . المسلمين في مصر لتعزيز سيطرته على المنطقةاإلخوانإلى بناء تحالف مع حكم 

  ٢٩/٨/٢٠١٣، الجزيرة نت، الدوحة

  

  رفحفي تزامناً مع عمليات هدم األنفاق تحية للسيسي  يعرض أغنية يسرائيلاإلالتليفزيون . ٦٩

، الـذي   »تسلم األيادي « أوبريت   ١/٩ األحد   عرضت القناة الثانية بالتليفزيون الصهيوني، يوم     

الفتاح السيسي، فـور طلـب تفويـضه         أداه مجموعة من المطربين المصريين تحية للفريق عبد       

  .اجهة ما أسماه القضاء على اإلرهابالشهير في الرابع والعشرين من يوليو الماضي، لمو

وتزامن عرض األغنية على التليفزيون الصهيوني، مع ما يتم تداوله بشأن قيام قوات الجيش 

بهدم عشرات المنازل برفح على الحدود مع قطاع غزة، ضمن عمليات هدم األنفاق بين مصر 

  .والقطاع

  ١/٩/٢٠١٣، موقع رصد، القاهرة

  

السيسي أعاد للمصريين ثقتهم بأنفـسهم والموسـاد حـذر مـن            : "إسرائيل أوفتايمز  ". ٧٠

  خطورته

 ية من أن الفريق أول عبدسرائيلاإل" إسرائيلتايمز أوف " حذرت صحيفة :القدس المحتلة

 ي أعاد لمصر قوتها التي كانت تتمتع بها إبان عهد الرئيس الراحل جمال عبدالفتاح السيس

، مما جعل قائد الجيش القوي يمثل تحدياً كبيراً أمام "الحقبة الناصرية"الناصر فيما يعرف بـ

  .إسرائيل

والشعبية " الفتاح السيسي عبد"وقالت الصحيفة إن صعود الرجل القوي في مصر الفريق أول 

 في موقف إسرائيليضع " رعبد الناصجمال "لتي يتمتع بها مثلما كان الزعيم الراحل الكبيرة ا
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صعب ويزيد من المخاطر التي تحيط بها، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة 

  .العربية

  ٤/٩/٢٠١٣وكالة سما اإلخبارية، 

  

  على العالم الحر دعم السيسي والبرادعي: أيهود باراك. ٧١

ي السابق، أيهود باراك، إن على العالم الحر مساندة سرائيل قال رئيس الوزراء اإل:)CNN(دبي، 

 السيسي، وزير الدفاع المصري، وكذلك الشخصيات القيادية الليبرالية، عبد الفتاحالفريق أول 

رادعي، بعد خطوة عزل الرئيس محمد مرسي، قائال إن األخير سقط ألن شعبه مثل محمد الب

  .وقف ضده بعدما سعى لتحويل النظام إلى نظام شمولي ديني

، ردا على سؤال حول ما إذا كانت CNNوقال باراك، في مقابلة مع فريد زكريا عبر شاشة 

نحن ال : " حصل في مصرحيال ما" سعيدة بصمت" من بين الدول التي توصف بأنها إسرائيل

نعتبر أنفسنا من الالعبين المؤثرين في هذه األحداث التي نرى فيها تطورا دراماتيكيا للمصريين 

  ."وللمنطقة

  :)شاهد المقابلة(
bara/2013/08/12/east_middle/video/#/video/com.cnn.arabic.archive://http

cnn.intev.egypt.k  
 ١٢/٨/٢٠١٣، سي ان انموقع 

  

  في سيناء" دولة غزة" إلقامة يةإسرائيل -خطة أمريكية : الوطن المصرية .٧٢

الفكرة الشيطانية ي هذه ه".  العربيةيتصفية القضية الفلسطينية باألراض: "كتب أسامة خالد

دراسة موسعة، ي الرئيس السابق للجامعة العبرية ف" يهوشع بن آريه"بروفيسور  طرحها اليالت

، وكأنه يعوض من سرقت أرضه إسرائيللحل قضية الشرق األوسط األولى دون تنازل واحد من 

" صهيونى-أمريكى"الدراسة العبرية سرعان ما تحولت لمشروع . عائلتهي بقطعة من أراض

مصر ببيع أراضيها مقابل مشروعات اقتصادية ضخمة تحت يتضمن آليات ومميزات إلقناع 

 تم إعداده الذيحصلت على نسخة من المشروع الجديد، " الوطن". "تبادل أراٍض إقليمية"عنوان 

سرية تامة على دول أوروبية وعربية، أهمها تركيا وقطر، ي ، وعرضته أمريكا فإسرائيلي ف

طن قبل وصولهم للحكم، فكانت مكافأتهم تسهيل واشني اجتماع عقد في  فاإلخوانووافق عليه 

  .مصر ودول أخرى، لتنفيذ تعهداتهم حيال المشروعي ودعم وصولهم للحكم ف
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، إسرائيلبين مصر وفلسطين وي لتبادل األراض" سرائيلي اإل-ي األمريك"ويتلخص المشروع 

مدينة العريش، أن تتنازل مصر للفلسطينيين عن رفح والشيخ زويد لتتمدد غزة إلى حدود ي ف

إقامة ي صحراء النقب، ومميزات خاصة تتمثل في مقابل أن تحصل مصر على أراٍض مماثلة ف

شبكة طرق أهمها طريق يربط بين مصر واألردن والسعودية ويوصل الحجيج المصريين إلى 

 مليار ١٥٠ و١٠٠يتراوح بين ي مكة المكرمة، فضالً عن منح مميزات لمصر منها ضخ نقد

المياه ي العجز الكبير في تغطي انب محطة تحلية مياه ضخمة ممولة من البنك الدولدوالر، بج

  .اإلثيوبيسيتسبب فيه سد النهضة ي الذ

الضفة ي من أراض% ٦٠ إلى ٤٠ على مساحات تصل من إسرائيلالمقابل، تحصل ي وف

وطنات صحراء النقب بحيث تحافظ على المستي الغربية، مع منح الفلسطينيين قطعاً بديلة ف

  .يالضفة وتمنحها الشرعية الدولية والقبول العالمي ية فسرائيلاإل

الرئيس السابق للجامعة العبرية، " يهوشع بن آريه "سرائيليوأعد المشروع البروفيسور اإل

على خمسة مقومات أساسية، يتأسس كل منها على " ياإلقليمي تبادل األراض"ويرتكز مشروع 

 الضفة وغزة غير كافية لقيام دولة فلسطينية أراضي، فمساحة "هآري"اآلخر، طبقاً لوجه نظر 

كاملة السيادة، وعليه فيكون الحل هو الحصول على أراٍض مصرية لحل األزمة، ويضيف 

نزوح الالجئين إلى ي  وكانت سبباً ف٤٨حرب ي  أن مصر شاركت فسرائيليالبروفيسور اإل

 عاماً، ولذلك على مصر ١٩ المصرية لمدة قطاع غزة، كما أن القطاع نفسه كان تحت اإلدارة

  ...الحلي التدخل والمساهمة ف

ثالث خرائط أولية، " الوطن"حصلت عليها ي التي وتضمنت نسخة ملخص المشروع التنفيذ

سيتم تبادلها وخرائط الطرق والممرات اآلمنة، وخطوط البترول، ي التي تحدد بدقة األراض

  ...، واألردن، وفلسطينإسرائيلمصر، و: وهيستفيدة منه، المقترحة كمميزات للدول األربع الم

وقال مصدر مصري مطلع إن دبلوماسيين غربيين سربوا هذا المشروع، وكشف عن أن 

مرحلة ستبدأ بمجرد الحصول على ي ترك تحديد المساحات بشكل دقيق للمرحلة الثانية وه" آريه"

ي تعتبر حجر الزاوية في خاصة مصر، والتالموافقة المبدئية على المشروع من الدول المعنية، 

الموافقة على هذا المشروع، خاصة أنها سبق أن رفضت مثيالً له من قبل، وقال إن المساحات 

المبدئية المطروحة فيما يتعلق بمصر تتحدث عن حدود تقف عند مدينة الشيخ زويد على أساس 

كل مفاوضات ي هم معضلة صعبة فالخارج، وي استيعاب الالجئين الفلسطينيين والجئ الشتات ف

ية، مضيفاً أن المشروع ترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية توسعه سرائيل اإل-السالم الفلسطينية 
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المراحل النهائية، إلى حدود العريش مقابل مميزات أعلى ي الفلسطينية الجديدة، في األراض

  .لمصر

  ١٠/٩/٢٠١٣الوطن، مصر، 
  

   المصرية في سيناء ورغبة بإنجاح السيسي إلدارة مصربالجهودإشادة ": إسرائيل". ٧٣

واصلت األوسـاط الـسياسية الـصهيونية    : ترجمة مركز دراسات وتحليل المعلومات العبرية     

ومساندة الجيش المصري بقوة، ألنها ترى فيه مصدراً مهماً         دعمها لالنقالب العسكري في مصر،      

ياً بشن هجـوم    استراتيجالستقرار المنطقة، زاعمة أن القيادات العسكرية المصرية اتخذت قراراً          

عسكري موسع هو األول من نوعه على جميع معاقل المسلحين بمدينتي رفح والشيخ زويد اللتين               

  .ر خالل المرحلة الراهنةتمثالن أكبر التحديات األمنية لمص

عقدت اجتماعات موسعة منذ أكثر من أسبوعين بـين قيـادات وزارتـي الـدفاع               : وأضافت

والداخلية إلقرار خطة عسكرية كبيرة لشن حرب حقيقية ضد معاقل التنظيمات المسلحة الخطيرة             

ها بسيناء، وقامت أجهزة االستخبارات الحربية والعامـة بتحديـد األمـاكن المـستهدف قـصف              

، وتصوير جميع النقاط المستهدفة بطائرات استطالع قبل بدء العمليـة العـسكرية،             "االباتشي"بـ

حتى انطلقت أعداد كبيرة من اآلليات العسكرية الثقيلة من العريش باتجاه الشيخ زويـد، وبـدأت                

  .التومة والجريعة والزوراعة والمقضبة والظهير والجورة:  قرى وهي٦بمداهمة 

  :إحصائيات هامة أسفرت عن الحملة األمنية المصرية، ومنهاوذكرت جملة 

  . بؤرة تتمركز بها العناصر المسلحة١١٨مداهمة 

 مخازن لألسلحة تضم كميات من الذخائر واألحزمـة الناسـفة والعبـوات الـشديدة               ٣تدمير  

  .االنفجار

 الكمـائن    عربة مجهزة بأسلحة ثقيلة ومتوسطة استخدمها المسلحون بمهاجمة        ٣٣العثور على   

  .والنقاط األمنية للجيش والشرطة في سيناء

قتل العديد من العناصر الخطرة بعد تبادل إلطالق النار مع القوات، وضبط عشرات آخـرين               

  . فرض طوق أمنى حول القرى لمنع هروب الباقينمعهم،جاري للتحقيق 

 ٤،  "بي جي آر  " مقذوف   ٥ قذيفة هاون، صاروخ مضاد للطائرات،       ٢٧ مدافع هاون،    ٤ضبط  

  .  بندقية آلية ورشاش٢قنابل يدوية، 

 عبـوات ناسـفة شـديدة       ٤مئات الطلقات الخاصة بالبنادق اآللية والقناصة خالل التفتـيش،          

  . مفجر كهربائي٦١ حزام ناسف، ٢االنفجار، 
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مجموعة من دوائر للنسف والتفجير بالزمن والضغط، شرائح للتفجيـر عـن بعـد، أجهـزة                

  .ا معلومات عن النقاط الهامة واألماكن الحيويةاتصاالت وحواسيب به

  

   المسلميناإلخوانتفكيك 

الصحفية الصهيونية المتخصصة في الـشئون المـصرية، إن         " سمدار بيري "من جهتها، قالت    

 المسلمين، فقد ألقى بزعمائهم في      اإلخوانقائد االنقالب الفريق السيسي مصمم على تفكيك جماعة         

دات الدرجة الوسطى عبر الدبابات في الميادين، ويغلق قنوات التلفزيون          السجون، ويتعامل مع قيا   

المناوئة، مقدرة أنه يفضل حالياً إدارة البالد من الظل، باعتباره رجل المفاجآت الكبـرى، وفـي                

اللحظة األخيرة سيصعد للعربة السياسية، وإذا صعد، فسينتصر، ألن ماليين المصريين معتادون            

  .شعلى اإلعجاب بالجي

مع ذلك، فإن الجدول الزمني للسيسي يتفجر، فالحرب في سيناء، تمتد ضد حماس،             : وأضافت

ووجع رأس غير بسيط مع االنهيار االقتصادي، وصياغة دستور جديد، وانتخابـات للبرلمـان،              

والمشكلة األكثر تعقيدا إقناع المستثمرين بالعودة، وجلب السياح، وحماية العبور اآلمن في قنـاة              

  .يس، وإدارة اإلمبراطورية االقتصادية الهائلة للجيشالسو

األسبق إن عدم االستقرار في مصر خطر على        " الشاباك"رئيس جهاز   " يعكوب بيري "فيما قال   

، فالوضع فيها قد يؤدي لخروج الجماعات المختبئة من أماكنهـا، خاصـة الجماعـات               "إسرائيل"

 أهداف غربية وأمريكية وصهيونية على وجه       اإلسالمية، التي تدلي بتصريحات أنها تنوي ضرب      

  .التحديد

  القناة العبرية األولى

  ١٠/٩/٢٠١٣، مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، ٢٩٠٤الترجمات العبرية 

  

  ما حدث بمصر تطور إيجابي وعلى الغرب دعمه ومرسي دكتاتور:  سابقيإسرائيلسفير . ٧٤

ي األسبق لدى القاهرة، إنه يتعين على سرائيلقال تسفي مازل السفير اإل:  وكاالت–القاهرة 

الغرب دعم التحول الذي تشهده مصر، حيث كان عزل الرئيس السابق محمد مرسى من منصبه 

  ".تطورا إيجابيا" يوليو الماضي ٣في 

األمريكية، أن مرسى وحكومته سعى " CBN News"في مقابلة مع شبكة " مازل"وأوضح 

 الحقيقة الت يرى السفير األسبق أن وهيتحت سمع، وبصر الغرب لبناء ديكتاتورية دينية، 
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وأشار إلى أنه في أعقاب . وسائل اإلعالم الغربية، وبعض الحكومات لم تفهمها جيدا حتى اآلن

، أنه لوال "مازل"حلف اليمين الرئاسية، ذهب مرسى لمنح نفسه صالحيات واسعة جدا، ويرى 

تدخل الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي لتحول الوضع في مصر إلى حرب أهلية قتل 

  .فيها اآلالف

إذا ما " آالف شخص، لبقائهم في السلطة وتابع، ١٠ كانوا على استعداد لقتل اإلخوانوأكد أن 

استمروا في السلطة لمدة عامين آخرين لكانوا سيطروا على الجيش والشرطة، ووجد الشعب 

 يوليو ٣ما حدث ف مصر يوم "وشدد بالقول، . وفق زعمه, "المصري نفسه في وضع اإليرانيين

، مؤكدا، أن مصر ستكون تحت قيادة مدنية، ألن "لم يكن فقط إيجابيا، بل كان الفرصة األخيرة

عن آماله أن تعيد كال من واشنطن " مازل"وأعرب . ريين يريدون تأسيس دولة ديمقراطيةالمص

من المصريين % ٥٠وأوروبا النظر في مواقفهم تجاه مصر، مشيراً إلى أنه بينما يعيش قرابة 

تحت خط الفقر فإنه الدول الغربية هي القادرة على منح مصر ذلك النوع من المساعدة التي 

  . تحتاجها

  ٢٥/٩/٢٠١٣ية، مريكة سي ان ان األشبك

  ٢٧/٩/٢٠١٣القدس العربي، لندن، 

  

  سيفشل" اإلخوان"قرار قيادة االنقالب في مصر بحّل جماعة : ي سابقإسرائيلدبلوماسي . ٧٥

لدبلوماسي الصهيوني السابق، بوعاز بيسموت، أن قرار قيادة االنقالب في مصر اعتبر ا

 بالظلم وخيبة األمل، وهي اإلخوانعن القانون سيشعر "  المسلميناإلخوانجماعة "بإخراج 

مشاعر ستقوي إرادتهم بتقوية عملهم االجتماعي في الشوارع، الفتاً إلى أن المحكمة ال تستطيع 

حزب "أن يتم إخراج " بيسموت"ورجح . رات السنين في األحياء المصريةأن تمحو عمل عش

 اإلخوانمن القانون، كجزء من توجه الجيش الذي استقر رأيه على أن يعالج " الحرية والعدالة

المسلمين بصورة جذرية، حيث أن قرار قيادة االنقالب يشير إلى رغبة بالعودة للنظام القديم، 

 عتبراً أنالغاضبون سيحققون وعدهم بأن يبقوا قوة سياسية في الشارع، ألنّهم فعلوا اناإلخوم 

ذلك في الماضي، وعرفوا أياماً صعبة في العمل السري، لكن المشكلة الوحيدة كيف يعودون لهذا 

  .العمل بعد أن كانوا في الحكم

  القناة العبرية الثانية 

  ٢٥/٩/٢٠١٣، ٢٩١٧التقرير المعلوماتي 
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  نحن ودول في الخليج ندعم وجود السلطة الحالية في مصر: فيدارإيلي ا. ٧٦

ية السابق في قطر إيلي افيدار، أن االتصاالت بين سرائيلكشف رئيس الممثلية اإل: محمد بدير

وأوضح افيدار، . ية ليست وليدة اللحظة بل تعود إلى سنوات عديدة وبعض الدول الخليجإسرائيل

ي، حول ما اذا كانت المرة األولى التي سرائيلفي التلفزيون اإل» القناة العاشرة«رداً على سؤال 

 اتصاالت ليس فقط مع قطر بل مع السعودية وغيرها من الدول العربية، انها إسرائيلتجري فيها 

االتصاالت قائمة منذ سنوات عديدة، لكن باستثناء السعودية « مضيفاً أن ،»ليست المرة األولى«

 للوصول إلى اتصاالت هامة وتعاون أو حتى نوع من إسرائيلبسبب الصعوبة التاريخية أمام 

وبصورة مثيرة لالهتمام في السنوات «ولفت إلى أنه . »اللقاء النصف علني على مستوى معين

 كلياً مع عدة دول في الخليج، مثل السعودية سرائيلية إلستراتيجاالخيرة، تقاطعت المصالح اال

تقاطع المصالح ال يتعلق بالموضوع اإليراني «، مشيراً إلى أن »والكويت، واالمارات والبحرين

فنحن ندعم وإياهم « والدول المذكورة تتقاطع في مصر إسرائيلواوضح افيدار أن مصالح  .»فقط

الرئيس السوري (أننا نتفق معهم على ضرورة رحيل «، كما »روجود السلطة الحالية في مص

األسد، ونحن نتفق بالتأكيد على أن إيران ال يجب ان تمتلك قنبلة نووية، وأستثني هنا قطر ) بشار

ألن األخيرة هي دولة تحرص دائماً على الرقص في كل األعراس لكنها تغيرت في الفترة 

، إسرائيلصل من كشف عن وصول موفد خليجي إلى ما ح«وشدد افيدار على أن  .»األخيرة

الكشف عن «، مضيفاً أن » وبين الدول الخليجيةإسرائيلدمر كل قاعدة الثقة المستقبلية بين 

  .»، ال داعي لهإسرائيلمجيء شخص ما من الخليج إلى 

  ٤/١٠/٢٠١٣االخبار، بيروت، 

  

" اإلخـوان " بمصر لمنع عـودة      على الغرب تقديم الدعم االقتصادي للسلطات     : زئيف الكين . ٧٧

  للحكم

دعا نائب وزير الخارجية الصهيوني زئيف الكين، الدول الغربية إلى سرعة تقديم الدعم 

للحكم، محذِّراً المسؤولين الصهاينة " اإلخوان"نع عودة االقتصادي للسلطات الجديدة في مصر، لم

  ".المتطرفة"من أن غياب هذه المساعدات سيؤدي إلى عودة القوى اإلسالمية 
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إلى أن الغرب عليه أن يقدم يد العون لحلفائه، بدالً من أن يطالبهم بدمج " الكين" وأشار 

  .اإلسالميين مجدداً في المنظومة السياسية

 ٨/١٠/٢٠١٣مونيتور، ال

  موقع نعناع اإلخباري 

  ٨/١٠/٢٠١٣، ٢٩٢٨التقرير المعلوماتي 

  

  ي متزايد من استخدام الحدود األردنية لتهريب األسلحة بديالً عن مصرإسرائيلقلق . ٧٨

عبرت أوساط أمنية صهيونية عن خشيتها من تزايد االعتماد في تهريب األسلحة واألشخاص 

 قام بتأسيس وحدة " الكيان"على الحدود األردنية بعد إقامة الجدار الحدودي مع مصر، مؤكدة أن

، بهدف مالحقة المهربين الذي تمكنوا من إغراء الجنود "الدرع"صغيرة تسمى " كوماندوز"

تمكنت من إحباط " إسرائيل"وزعمت األوساط أن . ة بالمال لتسهيل عمليات التهريبالصهاين

من عمليات التهريب على الحدود مع األردن، الفتة إلى أنّه ورغم اإلجراءات الوقائية % ٧٠

والقوات المكافحة، إال أن التهريب مستمر وإن بدرجات أقل، حيث يقطع المهربون الجدران، 

 . ق لنقل المواد المهربةويحفرون األنفا

  موقع الجيش الصهيوني 

  ٨/١٠/٢٠١٣، ٢٩٢٨التقرير المعلوماتي 

  

   اإلدارة األمريكية بتجميد المساعدات لمصرقراري من إسرائيلقلق . ٧٩

، نقالً عن مراسلها في رام اهللا، كفاح زبون، ١١/١٠/٢٠١٣الشرق األوسط، لندن، نشرت 

يين عبروا عن امتعاضهم من قرار اإلدارة األمريكية وقف مساعدات إسرائيلأن مسؤولين 

ية سرائيلعسكرية ومالية عن مصر، محذرين من انعكاس هذا القرار على العالقات المصرية اإل

  .مصري في سيناءواتفاقية السالم بين البلدين وأداء الجيش ال

منزعجة من قطع " إسرائيل"وقال وزير شؤون حماية الجبهة الداخلية جلعاد أردان، إن 

نحن نأمل أن ال ينعكس القرار : "يةسرائيلمساعدات عن الجيش المصري، مضيفا لإلذاعة اإل

". ية المصريةسرائيلاألمريكي بتعليق جزء من المساعدات العسكرية لمصر على العالقات اإل

نريد تقوية مصر وتحقيق استقرار سياسي واقتصادي هناك، ونحن سنستمر بالعمل مع : "أضافو
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مصر على المستويين السياسي والعسكري، وسنواصل اتصاالتنا على جميع المستويات، هذا جيد 

  ".لنا وللشرق األوسط كذلك

 ضرورية من في النهاية المساعدات العسكرية المقدمة لمصر: "ي مسؤولإسرائيلوقال مصدر 

وحذر من ". أجل الحفاظ على النفوذ األمريكي في المنطقة، وكذلك على الجيش المصري

كيف يمكن تفسير أن الواليات المتحدة تتخلى عن : "وقال. انعكاسات دراماتيكية للقرار األمريكي

  ".صديق وتدير ظهرها لحليف قديم؟

ما جرى هو خدمة غير مباشرة : "ني، يسرائيل حسوسرائيلوقال النائب عن حزب الليكود اإل

: وأضاف". لقوى التطرف في مصر وإضعاف للسلطة القائمة هناك، كما أنه يمس بمصالحنا

القرار يمس بمصالح الغرب كذلك، وهذا يعني أن األمريكيين ال يعرفون حقائق بسيطة عن "

. كومة مدنيةوأدان حسون التدخل األمريكي المباشر في مصر عبر طلبهم تشكيل ح". منطقتنا

  ".أي محاولة أمريكية لفرض منظومة الديمقراطية الغربية في هذه المنطقة ستفشل: "وقال

ي الرسمي من القرار األمريكي، فإن مصادر في الجيش سرائيلوعلى الرغم من االستياء اإل

قالت إنها مطمئنة بشأن مواصلة تقديم األمريكيين الدعم الالزم للجيش المصري، من أجل 

  .في سيناء" اإلرهاب"لة الحرب على مواص

، نقالً عن صالح النعامي، والصحافة ١٠/١٠/٢٠١٣الجزيرة نت، الدوحة، وأضافت 

، " اليومإسرائيل"ي أوري هايتنر اعتبر، في مقال نشره موقع سرائيلية، أن الكاتب اإلسرائيلاإل

 باحترام اتفاقية كامب رشوة لضمان التزامها"المساعدات التي تقدمها الواليات المتحدة لمصر 

نقطة انطالق لتنفيذ عمليات "وإلزامها بعدم إدخال جيشها لسيناء أو تحويل هذه المنطقة إلى " ديفيد

  ".إسرائيلضد 

ية استراتيجتمثل مصلحة "وشدد هايتنر، على أن عملية تواصل المساعدات األمريكية لمصر 

ة كامب ديفيد التي تسهم بشكل كبير في ، على اعتبار أنها تضمن احترام اتفاقيسرائيلعليا إل

كما حذر من أن وقف المساعدات األمريكية لمصر من شأنه ". يسرائيلتعزيز األمن القومي اإل

ال يمكن أن يكون "مضيفا أنه " المس باستقرار منطقة الشرق األوسط بشكل كبير"أن يؤدي إلى 

رية إسالمية، معادية للغرب الخيار في مصر بين دكتاتورية وديمقراطية، بل بين دكتاتو

وشدد هايتنر على أن ". والمسيحيين واليهود، أو دكتاتورية وطنية علمانية متحالفة مع الغرب

مصلحة واضحة وجلية تتمثل في إرساء دعائم نظام حكم علماني قومي في مصر، " "إسرائيل"لـ
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بار أنه يضر بحلفائها  عن موقفها هذا بشكل علني، على اعتإسرائيلمحذراً من خطورة أن تعبر 

  ".العرب

  

  "لعب بالنار"تصف قرار الواليات المتحدة بتعليق جزء من مساعدتها لمصر بأنه " إسرائيل". ٨٠

ية مريكي بتعليق جزء من المساعدات األمريكة القرار األيإسرائيلوصفت مصادر : محمد بدير

  .ا في المنطقةأمريكمحذرة من تداعياته اإلقليمية على حلفاء » لعب بالنار«إلى القاهرة بأنه 

إلى » بدهشة وخيبة أمل« نظرت تل أبيبأمس أن » يديعوت أحرونوت«وذكرت صحيفة 

 من ضعضعة استقرار إسرائيلالسلطة في ي، مشيرة إلى وجود خشية في أروقة مريكالقرار األ

الحكم في مصر ومن توجه السلطة الحاكمة هناك نحو جهات متطرفة من أجل الحصول على 

  .مساعدات

فالتعاون بيننا . الواليات المتحدة تلعب بالنار«ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني رفيع قوله إن 

.  السالح الى غزة مهني ووثيقوبين الجيش المصري في موضوع االرهاب في سيناء وتهريب

هذا قد . يون الظهر للحليف المصريمريكالتي يدير فيها األ) منذ اسقاط مبارك(هذه المرة الثانية 

ي يطلق رسالة سلبية مريكالقرار األ«وقال مصدر سياسي آخر للصحيفة إن . »يحصل لنا ايضا

د عنهم عندما يكونون في ضائقة لكل العالم العربي تفيد بأنها تهجر اصدقاءها وحلفاءها وتبتع

الرسالة للسعوديين، القطريين، االردنيين وباقي حلفاء .  المسلميناإلخوانويكافحون االرهاب و

الواليات المتحدة هي أنه عندما تندلع اضطرابات في دولهم، فانها ستتخذ خطوة الى الوراء 

ي قوله إن الواليات رائيلإسعن مسؤول » نيويورك تايمز«ونقلت صحيفة . »وتعاقب اصدقاءها

 والتي تتضمن وعودا ١٩٧٩المتحدة ال يمكنها إلغاء أجزاء من معاهدة السالم الموقعة عام 

ية، وإنما إسرائيلاألمر ال يتعلق فقط بمصلحة «وقال المسؤول إن . ية بمنح مساعدات لمصرأمريك

  .»أيضا بمكانة الواليات المتحدة في العالم العربي

  ١٢/١٠/٢٠١٣ االخبار، بيروت،

  

  "اإلخوان"اإلعالم العبري يهاجم تركيا ويتهم أردوغان بمعاداة السامية ودعم . ٨١

 تركيا بعد أن صب اإلعالم العبري أمس الجمعة جام غضبه على:  زهير أندراوس-الناصرة 

بنشر تقريٍر جاء فيه أن تركيا كشفت عن عمد النقاب عن شبكة ' واشنطن بوست'قامت صحيفة 

 ووجهت صفعة قوية لعملية جمع ٢٠١٢ية تعمل داخل إيران في أوائل عام إسرائيلتجسس 
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يديعوت  'يلإسرائية، واختارت أوسع الصحف العبرية انتشارا في سرائيلالمعلومات المخابراتية اإل

أن تكتب على صدر صفحتها األولى وبالبنط العريض واصفة الواقعة بالخيانة ' أحرونوت

  .التركية

، قولهم إن القضية تبدأ برئيس تل أبيبونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين رفيعي المستوى في 

 خواناإلالوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، فهو إنسان معاٍد للسامية ومؤيد لحركة 

  .المسلمين

وتابع الدبلوماسيون، الذين رفضوا الكشف عن أسمائهم، أن هذا األمر يلقي بظالله على 

المؤسستين األمنية والسياسية في أنقرة، وهذا هو السبب الذي أدى إلى تدهور العالقات بين تركيا 

  .والدولة العبرية

 ة التزمت اإسرائيلولفتت الصحيفة إلى أند على ما ورد في الصحيفة  الرسميلصمت، ولم تر

األمريكية، مع ذلك لفتت إلى أن النشر في الصحيفة األمريكية يتماشى ويتساوق مع ما كان 

) أغسطس(ي السابق إيهود باراك في العاشر من شهر آب سرائيلصرح به سرا وزير األمن اإل

المخابرات التركية، حاكان فدان بتزويد ، حيث عبر عن مخاوفه من أن يقوم قائد ٢٠١٠من العام 

  .إيران بالمعلومات السرية

: وبحسب باراك، الذي تحدث دون أن يعلم بأن أقواله تُسجل، إن فدان مؤيد إليران، وزاد قائالً

هناك الكثير من أسرارنا موجودة لديهم، ومجرد التفكير بأن هذه المعلومات ستكون بأيدي 

  .ومخيفة، على حد تعبيرهاإليرانيين مزعجة 

وبحسب المصادر عينها، فإن التصرف التركي ليس مفاجًئا، بسبب تردي العالقات بين أنقرة 

، كما اتهموا قائد المخابرات التركي بأنّه على عالقة وطيدة بالحرس الثوري اإليراني، تل أبيبو

ى األجهزة األمنية في الدولة وبحزب اهللا اللبناني وحماس، وبالتالي كانت فرضية العمل لد

ية، بأن كّل المعلومات السرية التي ستصل إلى فدان ستجد سرائيلالعبرية، بحسب المصادر اإل

 تعاملت مع هذا الرجل بحذر شديد وفي إسرائيلطريقها إليران، وعليه فإن األجهزة األمنية في 

  .عبيرها، على حد تسرائيلإطار الشكوك حول نواياه المناهضة إل

 إسرائيل قوله إن العالقات األمنية بين تل أبيبكما نقلت الصحيفة عن مصدر أمني رفيع في 

 د إيران وتعمل ضدتركيا تؤي تكون كذلك، ألن ا وصلت إلى الحضيض، وحسنًا أنوتركي

 عالوة على ذلك، قال مصدر سياسي وصفته الصحيفة بأنّه عالي المستوى،. ، كما قالإسرائيل

 بإعادة تقييم العالقة مع تركيا، إسرائيلإنّه آن األوان لكي تقوم الواليات المتحدة األمريكية و
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وتحديدا ألن تركيا تخرق العقوبات المفروضة على إيران بشكل سري، وتقوم بدعم حماس في 

  .قطاع غزة وتنظيم القاعدة في سورية

 إلى عدم تقديم االعتذار لتركيا حول رائيلإسوتابع المصدر عينه إن هذا السبب الذي دفع 

 على تلبية طلب الرئيس تل أبيبمن العام الجاري وافقت ) مارس(أحداث مرمرة، ولكن في آذار 

 وقدم نتنياهو االعتذار، ولكن المصادر تل أبيباألمريكي، باراك أوباما، الذي كان في زيارة ل

ما غضب جدا من رئيس الوزراء التركي ألنّه لم يقُم  قالت للصحيفة إن أوباإسرائيلالسياسية في 

 وإلغاء المحكمة التي تجري في تركيا تل أبيببتنفيذ تعهداته وتعيين السفير التركي الجديد في 

  .يسرائيلضد ضباط من جيش االحتالل اإل

' حريات'الفائت ذكرت صحيفة ) يونيو(إلى أنّه في شهر حزيران ' يديعوت أحرونوت'ولفتت 

ي تامير باردو، قام بزيارة سرية إلى تركيا، اجتمع خاللها سرائيلالتركية، أن رئيس الموساد اإل

  .مع نظيره التركي حاقان فيدان

، فإن باردو، طالب نظيره التركي، بتنظيم إسرائيلوطبقًا لما نشرته الصحيفة، التي لم تنفه 

إن اللقاء السري عقد : وقالت الصحيفة. لقاء له مع رئيس الوزراء التركي، رجب طيب اردوغان

في العاصمة التركية، وبحث خالله األوضاع في سورية، والملف النووي اإليراني، 

  .واالحتجاجات ضد رئيس الوزراء التركي اردوغان

اللقاء بحث أيضا احتمالية قيام أجهزة مخابرات دول مجاورة، بتشجيع : وأضافت الصحيفة

 تناول التدخل اإليراني في الحرب األهلية في سورية، وإمكانية زيادة كما. االحتجاجات في تركيا

يشار إلى أن باردو وفيدان، التقيا في مصر قبل . التعاون بين البلدين إزاء األوضاع في سورية

عدة أشهر، في إطار جهود تهدف التوصل التفاق وقف إطالق النار، أثناء العملية العدوان 

  .من العام الماضي، والذي استهدف قطاع غزة) نوفمبر(ن الثاني ي في تشريسرائيلاإل

وكان رئيس الموساد السابق، مائير داغان، يتحفظ على رئيس جهاز المخابرات التركية فيدان، 

كما أن مسؤولين كبار في وزارة األمن . ويتهمه بأنّه أحد المقربين من الحرس الثوري اإليراني

، إلى إسرائيلخابرات التركية، سربت معلومات حصلت عليها من ية يعتقدون أن المسرائيلاإل

 ٢٤ وقعتا على اتفاقية التعاون العسكري واألمني في إسرائيلجدير بالذكر أن تركيا و. اإليرانيين

، وتضمنت تبادل زيارات العسكريين واألسلحة والمعدات ١٩٩٦من العام ) فبراير(شباط 

لتدريبات الجوية والبحرية، بالتنسيق والتعاون المشترك مع العسكرية في البلدين، وإجراء ا
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إضافة إلى التعاون األمني واالستخباري وما يسمى بمكافحة . الواليات المتحدة األمريكية

  .اإلرهاب

 ا مثل إجراء التدريبات المشتركة المحدودة، وتماإلعالن عن بعض تلك البنود رسمي وقد تم

وثمة بنود أخرى، تتعلق بطبيعة . يةسرائيلفي الصحف التركية واإلتسريب البعض اآلخر منها 

العالقات العسكرية ومجاالتها وأهدافها، بقيت سرية ولم يعلن عنها، وقد دأب المسؤولون األتراك 

 إسرائيلعلى التقليل من أهمية تلك االتفاقية، وكذلك على التأكيد على أنّها ال تشكل تحالفًا بين 

وجهة ضد طرف ثالث هو الطرف العربي واإلسالمي، وأنّها تماثل اتفاقيات وتركيا، وليست م

كما أن وزير األمن . التدريب والتعاون العسكري التي وقعتها تركيا مع العديد من الدول

 إسرائيلي األسبق، البروفيسور موشيه أرنس كان قد صرح بأن الحلف العسكري بين سرائيلاإل

لقوى اإلقليمية، على حد قوله، عالوة على ذلك، يعتبر التحالف وتركيا قد غير موازين ا

ي ـ التركي، ركيزة من ركائز السياسة األمريكية في منطقة الشرق األوسط، وبالتالي سرائيلاإل

فإن الحلف يمثل امتدادا لسياسة األحالف الغربية في المنطقة العربية التي ظهرت في فترة 

 ويعد بمثابة ذراع متقدمة لتحقيق السياسة األمريكية في المنطقة، وينظر الخمسينيات الميالدية،

 .إليه على أنّه رأس حربة لالستعمار األمريكي في المنطقة

  ١٩/١٠/٢٠١٣القدس العربي، لندن، 

  

  الروسية-تراقب بقلق تطور العالقة المصرية " إسرائيل". ٨٢

 امتعاضها من االهتزاز الذي أصاب إسرائيلفي الوقت الذي لم تخف فيه : حلمي موسى

 المصرية مؤخراً، صارت تتابع باهتمام وقلق تطورات العالقة بين مصر -ية مريكالعالقات األ

ي يعود إلى الشرق الدب الروس«، وهو »معاريف«وتوج العنوان الرئيس لصحيفة . وروسيا

واعتبرت الصحيفة أن تضعضع . إسرائيل، ذروة اإلفصاح عن هذا االهتمام في »األوسط

 إسرائيلية دفع روسيا إلى محاولة ملء الفراغ، برغم أن موقفها من مريكالعالقات المصرية األ

  .ليس هو ذاته موقف االتحاد السوفياتي سابقاً

 المصرية، التي فتحت في منتصف الخمسينيات الباب وتستذكر الصحيفة العالقات السوفياتية

للنفوذ السوفياتي في المنطقة العربية أوالً عبر صفقات السالح ثم عبر تمويل السد العالي، 

ونقلت عن خبراء قولهم إنه ال يبدو أن الروس في . إسرائيلومشاريع حيوية أخرى وأثر ذلك في 
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الً قادرون عليه، لكنهم في الوقت ذاته مصممون وارد العودة لممارسة ذلك الدور أو أنهم أص

  .على تعزيز مكانتهم في المنطقة ودفع ثمن مقابل ذلك

ذروة عملية شاملة ترمي العادة «أن موسكو تعيش في هذه اللحظة » معاريف«واعتبرت 

ترسيخ مكانتها في الشرق االوسط، والمحور المركزي الذي يلوح في االفق للمناورة السياسية 

والحظت أن البعد المهم الجديد هو إعالن واشنطن تجميد المساعدة . »سية هي مصرالرو

. » المسلميناإلخوان«العسكرية لمصر لعدم رضاها من اجراءات الحكم العسكري ضد جماعة 

ي باراك اوباما أن هذه االجراءات تتناقض مع أسس الديموقراطية مريكوتعتبر إدارة الرئيس األ

  .في مصرالتي تأمل أن تقوم 

، سوريةلكن ليس هذا كل شيء بل هناك اعتقاد بأنه يضاف الى ذلك، النجاح الروسي في 

حيث تحولت مبادرة الكرملين الى تسوية بين الواليات المتحدة ونظام الرئيس السوري بشار 

االسد في مسألة السالح الكيميائي، والتي صعد بعدها نجم موسكو في المنطقة على حساب 

ع الروس على السعي بقوة أكبر إلعادة ترميم مكانتهم التاريخية في الشرق واشنطن وشج

  .االوسط

وذكرت الصحيفة أن الروس يجدون في كالم وزير الخارجية المصري نبيل فهمي عن 

ومن المقرر أن يصل إلى . ا تشجيعاً لتوجههمأمريكالتي تعيشها عالقات بالده مع » الهزة«

زير الخارجية الروسي سيرغي الفروف وقد يتبعه في زيارة القاهرة مطلع الشهر المقبل و

  .العاصمة المصرية الرئيس الروسي فالديمير بوتين نفسه

أن سيرغي فرشنين، وهو مدير قسم الشرق االوسط في وزارة » معاريف«وأوضحت 

ت  تجميد المساعداإسرائيلالخارجية الروسية، تناول في اللقاءات التي اجراها هذا االسبوع في 

ية لمصر، وأعرب عن تخوف عميق من أنه اذا لم يتلق المصريون المال من مصادر مريكاأل

  .بديلة فإن الوضع االقتصادي المتهالك في الدولة سيتدهور أكثر فأكثر، ويؤدي الى عدم استقرار

يين أن وزير الخارجية الفروف سيصل بالفعل الى القاهرة سرائيلوأكد فرشنين لمحادثيه اإل

ومع ذلك شدد على . ، بل تحدث عن أن روسيا تعتزم العمل على تطوير تعاونها مع مصرقريباً

أن موسكو تفهم انها لن تتمكن من استعادة شدة الدعم، الذي منحه في حينه االتحاد السوفياتي 

لن نعود الى االيام التي بنينا فيها سد «يين سرائيلوقال في محادثات أجراها مع وزرائه اإل. لمصر

  .»انأسو
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وبتقديره ليس واضحاً .  أيضاً الموضوع السوريإسرائيلوتناول فرشنين في محادثاته في 

يون من أن يجلبوا الى المؤتمر المخطط له في جنيف مندوبي مريكعلى االطالق أن يتمكن األ

. المعارضة السورية المتنازعة، بهدف التفاوض مع مندوبي االسد على تسوية تؤدي لوقف العنف

وفي مسألة المصير . ن الموعد المخطط له للمؤتمر، في بداية تشرين الثاني سيتأجلوقدر أ

الشخصي لألسد، فاجأ فرشنين مضيفيه حين قال علناً إن المسألة ليست مثابة خط أحمر بالنسبة 

  .للروس، وال تشكل االساس من ناحيتهم

، أوضح الروس بأن  من عودة روسيا الى الساحة بكل الزخمتل أبيبعموماً، ومع تخوفات 

وكان بوتين . مجاالً واحداً على االقل لن يتضرر، وهو التعاون االقتصادي الذي يولوه اهمية

ومن المتوقع . نفسه طرح هذا الموضوع في لقائه مع نتنياهو في سوتشي في شهر أيار الماضي

  .االول المقبللرئيس الوزراء أن يفتتح مؤتمراً اقتصادياً مشتركاً للدولتين يعقد في كانون 

ي السابق في موسكو تسفي ماجين أن روسيا تخوض معركة بقاء في سرائيلواعتبر السفير اإل

، حيث تدافع موسكو بشكل يائس عن المحور »الربيع العربي«المنطقة بدأت مع بداية ثورات 

وأوضح . »حزب اهللا« وسوريةويضم إيران و» محور الشر«المعادي للغرب في المنطقة، وهو 

 للمواجهة المركزية مع الغرب عبر منعه من التدخل هناك سورية روسيا استغلت األزمة في أن

  .من جهة، وسعيها لبلورة حلول سياسية

لكن روسيا لم . وتعتبر الموافقة الغربية على مؤتمر جنيف قمة نجاح الديبلوماسية الروسية

ة العناد عبر وقوفها إلى جانب تكتف بإدارة ديبلوماسية الحوار، بل استخدمت أيضاً ديبلوماسي

النظام السوري بقوة في المحافل الدولية من ناحية، واستعدادها لتقديم السالح المتطور من طراز 

  .إليران» ٣٠٠اس «

ومن الجائز أن اندفاع إيران للحوار مع الغرب من دون وساطة روسية يشجع روسيا على 

. لمنطقة العربية وأيضاً مع الدول الخليجيةمحاولة اجتذاب مصر كدولة ذات الثقل األهم في ا

ا تفقد مكانتها على الصعيد الدولي أمريكوتستغل روسيا في ذلك اإلحساس المتزايد في العالم بأن 

 دولة هامشية وتطمح لمواصلة إسرائيللكن روسيا، خالفاً للماضي، ال ترى في . ولو بالتدريج

 .التعاون معها

 ١٩/١٠/٢٠١٣السفير، بيروت، 
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   "إسرائيل"ويساند حماس ومعادي لـ" اإلخوان" ينتمي إلى أردوغان: يإسرائيلسياسي . ٨٣

ي رفيع المستوى أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب إسرائيلزعم سياسي : السبيل

  ".السامية"ولـ" إسرائيل" المسلمين ويساند حماس ومعادي لـاإلخواندوغان، ينتمي إلى جماعة ار

ي الذي رفض الكشف عن هويته في تصريح نشرته القناة سرائيلوأضاف السياسي اإل

ية العاشرة مساء السبت، بأن أردوغان ال توجد لديه اية نوايا حقيقية إلعادة ترميم سرائيلاإل

ي رئيس سرائيلكما اتهم السياسي اإل.التي بدورها ال تتأمل منه خيرا" إسرائيل"العالقات مع 

بأنه معاِد للسامية وهو شخصية إسالمية، وهو ذات الموقف " حاقان فيدان"االستخبارات التركية 

ية أمام األمريكان مؤخراً وأضافوا أن فيدان قد وضع سرائيلالذي عبر عنه ممثلو االستخبارات اإل

  .إيرانيده بيد 

  ١٩/١٠/٢٠١٣السبيل، عمان، 

  

 ٣٤تسمح بتحليق الطيران الحربي المصري فوق حدود غزة ألول مـرة منـذ              " إسرائيل". ٨٤

   عاماً

ية سمحت لمصر سرائيلية االحد بان الحكومة اإلسرائيلإاكدت مصادر :  وليد عوض–رام اهللا 

بان يحلق طيرانها الحربي فوق الحدود مع غزة في اطار السماح للجيش المصري بمالحقة 

  .االسالميين المتطرفين ومنع تهريب السالح لقطاع غزة

ن الحربي ية على تحليق الطيراسرائيلية الثانية فان موافقة الحكومة اإلسرائيلوحسب القناة اإل

المصري على الحدود مع قطاع غزة جاءت لتحسين قدرة الجيش المصري في مواجهة 

ية امس االحد سرائيلوقال الموقع اإللكتروني للقناة اإل. ومنع تهريب السالح إلى غزة’ اإلرهاب‘

على ) ١٦اف ( عاماً بتحليق طائرات مصرية من طراز ٣٤ تسمح ألول مرة منذ إسرائيلإن ‘

 قطاع غزة في منطقة األنفاق، وذلك لتحسين قدرة الجيش المصري على مواجهة الحدود مع

  .’الجماعات المسلحة في سيناء وأيضا عمليات تهريب السالح لغزة

  ٢٠١٣/١٠/٢١القدس العربي، لندن، 

  

    تخطط للسيطرة على أوروبا والواليات المتحدةاإلخوانجماعة ": ليمامركز يروش". ٨٥

 اإلخوانية تحريض الغرب على جماعة سرائيلتواصل مراكز األبحاث اإل: صالح النعامي

مركز يروشليم لدراسات "فقد زعم . المسلمين وحثه على تقديم الدعم لحكومة االنقالب في مصر
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تخطط  "اإلخوان جماعة أن-إسرائيلوهو أحد مراكز البحث الرائدة في -" المجتمع والدولة

للسيطرة على أوروبا والواليات المتحدة عبر زعزعة أسس النظم السياسية في الغرب، ومن 

  ".خالل استغالل الهوامش التي تسمح بها الديمقراطية

ضي منصب ويترأسه دوري غولد الذي شغل في الما-وادعت ورقة صادرة عن المركز 

ي بنيامين سرائيل في األمم المتحدة وعمل مستشاراً سياسياً لرئيس الوزراء اإلإسرائيلمندوب 

تسللوا بالفعل إلى أذرع اإلدارة " المسلمين اإلخوانيين مقربين من أمريك مسلمين أن-نتنياهو

  ".ية المختلفة، وضمنها أجهزة أمنية حساسةمريكاأل

 األسبق في مصر تسيفي مزال وحملت عنوان إسرائيلير وجاء في الدراسة التي أعدها سف

 اإلخوانمخطط الهيمنة على الغرب الذي يعكف عليه "أن " بين الديمقراطية الغربية واإلسالم"

، مشيرة إلى تعاظم أعداد "المسلمون يولي أهمية قصوى إلرساء دعائم نظام تعليمي إسالمي

  .ةالمدارس اإلسالمية في أرجاء الواليات المتحد

  

  المجال التعليمي

إن إدارات المدارس اإلسالمية تحرص على قبول طالب من أديان أخرى، "وقالت الدراسة 

مما يعرضهم للتأثر بدروس الدعوة اإلسالمية، كما أعلنت بعض المدارس اإلسالمية أنه سيتم 

لخطيرة التداعيات ا"وحذرت الغرب من ". فرض تعلم اللغة العربية ابتداء من الفصل القادم

  ".للصحوة اإلسالمية التي تتوفر الكثير من األدلة على انتشارها في أرجاء العالم

ألنه دعا إلى فتح حوار مع الحركات "ي باراك أوباما مريكوهاجمت الدراسة بشدة الرئيس األ

النخب الغربية "وانتقدت الدراسة بشدة .  المسلميناإلخواناإلسالمية، ووافق على االتصال مع 

هي التي أرست "، معتبرة أن هذه الجماعة " ضمن الحركات المعتدلةاإلخوان تعد جماعة التي

  ".دعائم اإلسالم المتطرف الذي انبثقت عنه الجماعات الجهادية المختلفة

  دعم االنقالب

 المسلمين في كل من مصر وتونس وبقية اإلخوانال يوجد فرق بين "واعتبرت الدراسة أنه 

، زاعمة أنه ال يمكن لجماعة إسالمية أن تحترم الديمقراطية ألن "المتطرفةالجماعات اإلسالمية 

  ".قيم اإلسالم تتناقض بشكل واضح مع قيم الديمقراطية
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النهج التصالحي الذي يبديه أوباما تجاه اإلسالميين قد ثبت فشله "وذهبت الدراسة إلى القول إن 

، وشددت على أن المصلحة "سالميةوأنه يستحيل أن يحدث تقارب بين الغرب والحركات اإل

  ".تقتضي تقديم دعم غير محدود لالنقالب الذي قاده وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي"ية مريكاأل

ضروري من أجل تمكينه من حرب "ي للجيش المصري مريكوأوضحت أن الدعم األ

هابية العاملة  المسلمين ومن أجل التصدي للجماعات اإلراإلخواناالستنزاف التي تشنها جماعة 

يبدي رغبة "ولفتت الدراسة أنظار الغرب إلى أن الفريق السيسي  ".إسرائيلفي سيناء والتي تهدد 

كبيرة في التقرب من الغرب، متهمة إدارة أوباما بتعزيز عدم االستقرار عبر عدم التعبير عن 

  ".دعم واضح لالنقالب

  ٧/١١/٢٠١٣، الجزيرة نت، الدوحة
  
السيسي يقدم نفسه خليفة لعبد الناصر لكنه لـن يطعـن بالـسالم مـع               : يإسرائيلتقرير  . ٨٦

 إسرائيل"

أن » ةالمعهد األورشليمي للدراسات الخارجي   «ي صادر عن    إسرائيلذكر تقرير   : القدس المحتلة 

 السيسي، وزير الـدفاع، ينـوي   حعبد الفتاكل المؤشرات على األرض تُشير إلى أن الفريق أول  

يحتفظ بغموض كبيـر حـول خططـه        «خوض االنتخابات الرئاسية المقبلة، على الرغم من أنه         

ية الـسابق،   سـرائيل ، وأضاف التقرير الذي أعده نائب رئيس المخابرات الحربيـة اإل          »المستقبلية

ي األسبق، إسحاق رابين، العقيد جاكوب نيريا، أن المـصريين          سرائيلر رئيس الوزراء اإل   مستشا

 اإلخـوان مـن جماعـة     » منقذ لمصر «، و »رلعبد الناص وريث  «ينظرون إلى السيسي على أنه      

  .المسلمين

حملة ال  «وقال جاكوب نيريا، المتخصص في الشؤون العربية بالمعهد، إن السيسي الذي يشن             

على اإلرهابيين في سيناء، على خالف أسالفه، من أجل استعادة السيادة المـصرية             » هوادة فيها 

هناك، لن يواجه أي منافسة حقيقية إذا قرر خوض انتخابات الرئاسة، مشيرا إلى أنـه يـستخدم                 

  .رلعبد الناصفي خطاباته، ما جعل المصريين يرون فيه خليفة » كلمات ناصر السحرية«

من الناحية النظرية، يمكن للسيسي أن يقرر البقاء في موقعه تحت           «نه  وأضاف تقرير المعهد أ   

قيادة رئيس جديد منتخب ويستمتع بصالحياته كما يفعل اليوم، لكنه أيضا من الممكن أن يعـاني                

السيـسي ال يريـد أن      . من نفس مصير سلفه، المشير طنطاوي، الذي انتهت مسيرته بجرة قلـم           

  .»سة مبكرايستنفر خصومه بالتطلع للرئا
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ية األسبق في تقريره إلى الحمـالت التـي         سرائيلوتطرق نائب رئيس المخابرات الحربية اإل     

ال «: تأسست مؤخرا لدعم ترشح الفريق السيسي للرئاسة، وحمالت الدعاية التي تقوم بها، وقـال             

يستطيع أي مراقب للمشهد المصري أن يتجاهل حملة الدعاية للسيـسي علـى مـدار األسـابيع                 

مصر تبدو وكأنها   . الماضية، في التليفزيون ومواقع التواصل االجتماعي والملصقات في الشوارع        

  .مصابة بحمى السيسي

إحياء السيسي ذكرى ناصر كان وسيلة له لتلبية أشواق دفينة لحقبة مصرية بارزة في              «: وتابع

 الشرعية ليقدم نفـسه     عائلة عبد الناصر حشدت من أجل منح السيسي       . السياسة العربية والدولية  

خليفة لناصر، وهدى عبد الناصر كتبت خطابا مفتوحا لـه تحثـه فيـه علـى التقـدم وتحمـل                    

  .»المسؤولية

إحياء الناصرية يمثل تحديا، فعالقة ناصر بالواليات المتحـدة كانـت           «وحذر التقرير من أن     

السيسي لم يطعن في اتفاقيـة      «إال أنه أشار إلى أن      . »إسرائيلسيئة جدا، وكذلك كان موقفه تجاه       

، وعلى األرجح لن يفعل طالما كان همه األساسي هو توطيد نظامه ومحاربة             إسرائيلالسالم مع   

  .اإلخوان

 إسـرائيل السيسي كرئيس للمخابرات الحربية يعرف تعقيدات العالقة األمنية بـين مـصر و            

موجهـة فـي األسـاس ضـد         إسرائيلويدرك أن قضية انعدام األمن في سيناء التي أثارتها في           

  .»استقرار النظام المصري

المتابع للمشهد المصري سيلحظ تغييرا في مشاعر المصريين تجاه الواليات          «وتابع التقرير أن    

  . أيضاإسرائيلوهذا التغير تعاني منه . المتحدة من صداقة إلى عداء مفتوح

  ٩/١١/٢٠١٣وكالة سما اإلخبارية، 

 

 "بتشٍف" ينظرون للوضع في مصر نيوسرائيلاإل: بركةمحمد . ٨٧

يين ينظرون للوضع في سرائيلي، أن اإلسرائيلأكد محمد بركة النائب العربي في الكنيست اإل

  .»بتشٍف«مصر اآلن 

كل عنصرا مهما في مسار القضية وأوضح أن الحالة العربية عامة وفي مصر تحديداً تش

، خالل زيارته لفيينا، للمشاركة »المصري اليوم«وأضاف في تصريحات خاصة لـ. الفلسطينية

لن يكون هناك تقدم جدي في تحصيل « احتفاالت اليوم العالمي لدعم الشعب الفلسطيني، أنه في

  .»الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني بدون الدعم المصري
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 تراهن في هذه إسرائيلالربيع العربي على القضية الفلسطينية، حذر بركه من أن وحول تأثير 

المرحلة على أن الدول العربية األساسية مشغولة بأوضاعها الداخلية وتعتقد أنها تستطيع القيام 

 تحويل فيبأمرين، أولهما االستفراد بالشعب الفلسطيني وتحييد القضية، بينما يتمثل األمر الثاني 

 المنطقة وعدم التعامل مع القضية الفلسطينية كمحور فيلف اإليراني إلى ملف مركزي الم

  .الصراع، على حد تأكيده

يين، أوضح النائب العربي في سرائيل مصر بنظر اإلفيوعن صورة الربيع العربي، خاصة 

أن وتابع . يين يحاولون أن يخففوا من تصريحاتهم حول الشأن المصريسرائيلالكنيست أن اإل

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعطى تعليمات صارمة لوزرائه بعدم اإلدالء بأي تصريحات في 

  .الشأن المصري بعد سقوط الرئيسين المخلوع حسني مبارك والمعزول محمد مرسي

 الرسمية تتعامل مع هذا الموضوع بحذر شديد، لكنها في قرارة نفسها إسرائيلوأشار إلى أن 

ي قال سرائيلوعن الشارع اإل. مصر بالوضع الداخلي يمثل مصدر ارتياح لديهاتعتقد أن انشغال 

وأكد أن هناك . »تشٍف مزعج«يين ينظرون ويراقبون الوضع في مصر بـسرائيلإن اإل» بركة«

نحن ال نفعل . انظروا ماذا يفعل العرب بأنفسهم«: ي تقولسرائيلأوساطا كثيرة في المجتمع اإل

  .»بهم شيئا

 ١١/١١/٢٠١٣وم، القاهرة، المصري الي

  

ـ :  في مـصر   السابق يسرائيلاإلالسفير  . ٨٨ تـسللوا ألذرع اإلدارة    " اإلخـوان "ن مـن    ومقرب

   األمريكية المختلفة

، أن مسلمين أمريكيين مقربين من "تسيفي مزال"هيوني األسبق في مصر زعم السفير الص

تسللوا بالفعل ألذرع اإلدارة األمريكية المختلفة، وضمنها أجهزة أمنية "  المسلميناإلخوان"جماعة 

" مزال"وحذّر . حساسة، موضحاً أن هناك تعاظماً في أعداد المدارس اإلسالمية في أرجاء أمريكا

تداعيات الخطيرة للصحوة اإلسالمية التي تتوفر الكثير من األدلة على انتشارها في الغرب من ال

ألنه دعا لفتح حوار مع الحركات اإلسالمية، " أوباما"وهاجم بشدة الرئيس األمريكي . أرجاء العالم

 ضمن اإلخوان المسلمين، منتقداً النخب الغربية التي تَعد اإلخوان مع االتصالووافق على 

  .كات المعتدلةالحر
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أرست دعائم اإلسالم المتطرف الذي انبثقت عنه الجماعات " اإلخوان" واعتبر أن جماعة 

اتجاه اإلسالميين ثبت فشله، ويستحيل " أوباما"الجهادية المختلفة، وأن النهج التصالحي الذي يبديه 

  .أن يحدث تقارب بين الغرب والحركات اإلسالمية

 مركز أورشليم لشؤون الدولة

  ٩/١١/٢٠١٣، ٢٩٤٨التقرير المعلوماتي 

  

 يةسـتراتيج اال حـسنت البيئـة      ة في مصر واألوضاع في سـوري      االنقالب :أمير بوحبوط . ٨٩

 "إسرائيل"ـل

التي اشترتها " دولفين"ي عن توظيف غواصات سرائيلاإل" ولال "كشف موقع: صالح النعامي

  . من ألمانيا في تنفيذ هجمات عبر الفضاء اإللكترونيإسرائيل

ي قررت مضاعفة سرائيلوذكر المعلق العسكري أمير بوحبوط أن هيئة أركان الجيش اإل

 تراجع فرص نشوب االستثمار في مجال الفضاء اإللكتروني والتقنيات العسكرية المتقدمة إثر

  .سوريةحروب تقليدية، في أعقاب االنقالب في مصر والحرب الداخلية الدائرة في 

 قد سوريةوأوضح بوحبوط في تقرير نشره الموقع أن االنقالب في مصر واألوضاع في 

 بشكل سمح لقيادة الجيش بإدخال تعديالت جوهرية على سلم سرائيلية إلستراتيجحسنت البيئة اال

  .ت العسكرية في المرحلة المقبلةاألوليا

 مغبة فشل من-المدرعاتالقائد السابق لسالح -من ناحيته حذر الجنرال عوديد تيرا 

ية الجديدة ومن تبعات تفضيل الفضاء اإللكتروني والجوانب التقنية وتقليص االستثمار ستراتيجاال

  .المشاة والمدرعاتمشدداً على أهمية مواصلة تطوير ألوية . في بناء القوة التقليدية

  ١١/١١/٢٠١٣الجزيرة نت، الدوحة، 

  

 في مواجهة التقارب المصري الروسي" إسرائيل"خيارات . ٩٠

 من -على المستوى الدولي-إذا كانت واشنطن هي أهم األطراف المنزعجة : القاهرة

 هي الطرف األشد انزعاجا على إسرائيلات المتسارعة للتقارب المصري الروسي، فإن الخطو

  .المستوى اإلقليمي

. بين موسكو والقاهرة عديدة" محتمل"ي استراتيجي من تحالف سرائيلمبررات التخوف اإل

ية مريكويأتي على رأس هذه المبررات الخوف من تداعيات الغضب المصري من اإلدارة األ
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" حرب عصابات"ية قطع المعونة العسكرية في الوقت الذي يخوض فيه الجيش المصري على خلف

  .ضد مجموعات مسلحة في سيناء

 من أن يكون المساس باتفاقية كامب ديفيد التي حفظت السالم مع جارها تل أبيبوتخشى 

 عاما بعد أربع حروب خاضها الطرفان هو الخطوة التالية، في ظل ٣٥المصري على مدار 

طالب شعبية بإعادة النظر في بنودها التي يرى الرأي العام أنها تنتقص من السيادة المصرية م

  .وتحد من انتشار الجيش الوطني على كامل تراب البالد

كما أن التحالف مع موسكو يمهد الطريق لتنويع مصادر السالح بعد إصرار القاهرة على نهج 

ية وعدم االعتماد على ستراتيجي تعددية عالقاتها االسياسة جديدة في سياستها الخارجية تتمثل ف

ويشكل ذلك مشكلة حقيقية للدولة العبرية التي كانت سعيدة بأن تمويل القوات . قطب واحد

  .المسلحة المصرية يتم بالكامل من خالل أصدقائها في البنتاغون

 –والمدهش أن .  خياراتها في مواجهة هذا التقارب السريعتل أبيبعلى هذه الخلفية، تدرس 

وزير الخارجية افيغدور ليبرمان المعروف بتشدده يأتي كأحد ابرز –وفق تقارير إعالمية عبرية 

  .هذه الخيارات

 إسرائيل"وهنا يجب أن نذكر أنه عندما قامت محكمة الصلح في القدس بتبرئة رئيس حزب 

بإعادته إلى منصبه وزيرا اليميني من تهم فساد، وسارع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو " بيتنا

ليبرمان : للخارجية، عم الغضب أوساط المعارضة وقال النائب عن حزب العمل اسحق هرزوغ 

  ". وشخصيته غير مقبولة للغرب وال أفهم سبب عودتهإسرائيلأسوأ وزير خارجية في تاريخ 

نجاز في ية على صعيد تحقيق إمريكأيضا يشكل رجوع ليبرمان انتكاسة لجهود الخارجية األ

  . والفلسطينيينإسرائيلمفاوضات السالم، المتعثرة أصال، بين 

 لديه أسبابه لإلصرار على ليبرمان، فهو يعرف أنه بحاجة إلى - على الجانب اآلخر -نتنياهو

ية يستطيع التفاوض مع الروس وإقناعهم بـ سرائيلرجل قوي على رأس الدبلوماسية اإل

التقليدية في الشرق األوسط ال سيما مصر كما كانوا في عودتهم إلى مناطق نفوذهم "فرملة"

  .إسرائيلالستينيات، أو على األقل مراعاة أال تأتي عالقتهم الجديدة بالمصريين على حساب 

وليس أفضل من ليبرمان إلنجاز هذه المهمة، فهو روسي األصل كما ال يؤمن بالحل 

الحل السياسي وهو ما يقربه من وجهة العسكري في التعامل مع الملف اإليراني ويري حتمية 

  .النظر الروسية
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ية حتمية االقتراب سريعا من موسكو ومد المزيد من الجسور سرائيلأيضا تدرك الحكومة اإل

  .، وهاهي القاهرة تنضم لهماسوريةمعها، وقد أصبحت الالعب الرئيسي في ملفي إيران و

 من الشهر الحالي تأتي في هذا ٢٠ ولعل الزيارة التي سيقوم بها نتنياهو لروسيا في ال

 عن الزيارة لم يتم إال قبل يوم واحد من زيارة جون كيري تل أبيبوالالفت أن إعالن . السياق

لن نستأذن حليفنا في البيت : ية مزدوجة شقها األول يقول للروسإسرائيللها، وهو ما يعد رسالة 

دعيني أصلح ما أفسده قطع المعونات : ناألبيض لنتقارب معكم، بينما شقها الثاني يقول لواشنط

  .عن القاهرة

 لمواجهة التقارب المصري الروسي يتلخص في الضغط إسرائيلالخيار الثالث واألخير أمام 

  ".اإلخوانسياسة معاقبة الجيش المصري على إطاحة حكم "على إدارة أوباما إلعادة النظر في 

حة مرسي إلى األبد والتعامل مع الواقع  إلقناع حليفها األميريكي بطي صفتل أبيبوتسعى 

يا يشكل خطرا على األمن القومي للدولة استراتيجالجديد دون تردد أو تباطؤ حتى ال تترك فراغا 

ويبدو أن هذه الضغوط أثمرت بالفعل ولو قليال من خالل  .العبرية ويسيل لعاب الروس لملئه

ناك الكثير مما ينبغي فعله حسب تصريحات جون كيري في القاهرة مؤخرا ولكن ما يزال ه

  .يةسرائيلوجهة النظر اإل

 ١٥/١١/٢٠١٣الغد، عمان، 
  

الخطر الوجودي مـن    " إسرائيل" تبعد عن    ياتاستراتيج أربععتماد   يدعو ال  يإسرائيلمفكر  . ٩١

 حولها

من الدول القليلة في العالم التي يحدق بها " إسرائيل "أن" يحزقيل درور"البروفيسور اعتبر 

خطر وجودي، بسبب المقاومة العميقة لمعظم الجهات في أوساط العرب والمسلمين لمجرد 

  .  لمنع هذا الخطريات كبرىاستراتيج ٤مشدداً على ضرورة اللجوء لـوجودها، 

  :يات هيستراتيجوهذه اال

  .  للخطر"إسرائيل "الجهات المعادية من تحقيق وسائل من شأنها أن تعرض وجود منع-١

 على الردع الشامل الذي يعني رسالة قاطعة وبموجبها كل من يحاول المس بشكل اإلبقاء-٢

  .  بالتأكيدسيدمر تماماً" إسرائيل"بـوجودي 

   . الواليات المتحدةلعالقات الخاصة معا وتعزيز الحفاظ-٣

، السيما من خالل الدفع لألمام بسالم حقيقي ليس في شروطه "إسرائيل" أسباب إبادة تقليص-٤

 الثالث ياتستراتيجلال وأوضح أنّه بالنسبة . للخطريقيمالو أ المادي "إسرائيل "ما يعرض وجود
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مية كبيرة للردع، فالغموض  هناك أه مؤكّداً أن،بشكل إيجابي" إسرائيل"األولى يمكن تقدير نشاط 

سياسة سليمة، وتخلق صورة ردعية ذات مصداقيةالصهيونية ة في مجال القدرة النووي. 

  ٣/١٢/٢٠١٣، ٢٩٦٥التقرير المعلوماتي 

  

   كم٢٤٥ بطول ومصر" إسرائيل" األمني بين جدار ال بناءاستكمال: يةسرائيل اإلاإلذاعة. ٩٢

، أمس، انتهاءها من بناء الجدار األمني على الحدود مع مـصر، بعـد عمـل                إسرائيلأعلنت  

  . أعوام ونصف العام٣استغرق 

 استكملت عملية إقامة المقطع األخيـر مـن الجـدار           تل أبيب ية أن   سرائيلوذكرت اإلذاعة اإل  

 كيلومترا، امتدادا مـن     ٢٤٥وأوضحت أن إجمالي طول الجدار يبلغ       . الحدودي في منطقة إيالت   

الجهات "ونقلت اإلذاعة عن أحد كبار ضباط الجيش قوله إن          . رفح شماال حتى مدينة إيالت جنوبا     

األمنية تراقب العناصر اإلرهابية حتى عندما تتواجد في سيناء، وتعمل على إحبـاط مخططاتهـا          

  ."يةسرائيللل إلى داخل األراضي اإلللتس

ية سـرائيل ي عن رئيس إدارة الجدار بوزارة الدفاع اإل       سرائيلونقلت القناة الثانية بالتليفزيون اإل    

ية زودت الجدار بمحطات الستقبال ورصد      سرائيلالعميد عيرن أوفير، قوله إن األجهزة األمنية اإل       

ي سرائيل حساسة ومتطورة، تسمح للجيش اإل     الهاتف المحمول، وأجهزة رصد ومراقبة ورادارات     

برصد ما يحدث في سيناء بعمق عشرات الكيلومترات، باإلضافة إلى أجهـزة دفاعيـة تتـضمن      

أسلحة تطلق النار بشكل آلي، باإلضافة إلى شق طريق مواز للجدار، وغير ذلك من التجهيـزات                

  .المتطورة

نحن : "ي، العقيد أفيف ريشف، قوله    سرائيلإلونقلت القناة عن نائب قائد كتيبة الجنوب بالجيش ا        

اليوم أكثر قدرة على جمع معلومات استخباراتية فعالة للغاية عن التنظيمات اإلرهابية في سيناء،              

فنحن نراقبهم ونرصدهم حتى وهم في سيناء، وعندما يحاولون الوصول للمس بنا نتصدى لهـم               

  ".ونجهض محاوالتهم

  ٥/١٢/٢٠١٣، المصري اليوم، القاهرة
  

  السيسي بطل بمعنى الكلمة: الكويتية" الجريدة" لـي رفيع المستوىإسرائيل مسؤول. ٩٣

 ي رفيع المستوى أمس، في حديث خاص،إسرائيلوصف مسؤول عسكري :  الجريدة–القدس 

هو بطل بكل معنى : "، قائال"البطل" السيسي بـحعبد الفتاوزير الدفاع المصري الفريق أول 

مصر تمر في مرحلة حرجة جداً والجيش المصري أخذ زمام األمور ألن : "، ومضيفاً"الكلمة
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التطرف الديني ليس في مصلحة مصر الدولة العربية القوية والمؤثرة في الشرق األوسط والعالم 

  ".العربي

السيسي قام باألمر الصحيح عندما عزل الرئيس مرسي وهو عمليا "وأوضح المسؤول أن 

 المسلمين عن إدارة الدولة العلمانية التي تحظى بمكانة كبيرة على المستوى اإلخوانأقصى حركة 

 ،" والقاهرةتل أبيبهناك تعاونا في مجال األمن المشترك والمتبادل بين "، مشيراً إلى أن "الدولي

أمن مصر في سيناء من أمننا، وال عجب للتعاون بين البلدين في ظل تحقيق الجيش "معتبراً أن 

المصري واألجهزة األمنية نجاحات كبيرة في مجال الحرب على اإلرهاب والمنظمات الجهادية 

  ".اإلخوانالتي ازدهرت في شبه الجزيرة خالل حكم 

  ٥/١٢/٢٠١٣الجريدة، الكويت، 

  

   مسودة الدستور المصريونيمتدح ونيإسرائيل. ٩٤

ي بارز الدستور المصري الجديد الذي من إسرائيلامتدح باحث :  النعاميصالح-غزة 

المفترض أن يجري االستفتاء عليه من قبل سلطة االنقالب، على اعتبار أنه يضمن قمع 

   .اإلسالميين

ي، كتب المستشرق أرئيل بن سرائيلاإل" ذي بوست " وفي مقال نشره اليوم األربعاء موقع 

ية ألنها تضمن اتباع سياسة سرائيلشلومو أن مسودة الدستور تحقق المصالح األمريكية واإل

ونوه بن شلومو إلى حقيقة أن وجود اإلسالميين في . القبضة الحديدية تجاه الحركات اإلسالمية

ية والغربية في سرائيلصنع القرار يضمن تواصل تأجيج جذوة الصراع ويهدد المصالح اإلدوائر 

  .المنطقة

واعتبر بن شلومو أن نص الدستور الجديد على حظر وجود األحزاب الدينية جاء من أجل من 

تعزيز سيطرة العسكر وحلفائه العلمانيين على نظام الحكم، من خالل اقصاء قوة المعارضة 

وعد بن شلومو نص الدستور على السماح للمحاكم العسكرية  .المتمثلة في اإلسالميينالرئيسة 

  .بمحاكمة المدنيين أنه أداة أخرى لتمكين الجيش للهيمنة على الفضاء السياسي العام
  

  السيسي على خطا مبارك

 " مركز ديان لدراسات الشرق األوسط وأفريقيا" من ناحيته قال البرفسور عوزي رابي، مدير 

 أن السيسي يتبع نفس أساليب الرئيس المخلوع حسني مبارك لضمان بقاءه تل أبيبفي جامعة 
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عن رابي " ذي بوست " ونقل موقع  .السياسي، وعلى رأسها السعي نحو تقليص قوة المعارضين

ية السيسي هو حقيقة أن الشعب المصري بات أكثر استعداداً لالهتمام استراتيجقوله إن الذي يعيق 

  .لشأن العام ويبدي حرصاً على تحقيق مصالحهبا
  

  يدافعون عن السيسي بإهانة العرب والمسلمين

على الدفاع عن انقالب " يةسرائيلاإل"وفي سياق متصل، تحرص القيادات السياسية والعسكرية 

  .السيسي من خالل إهانة الدين اإلسالمي والثقافة الغربية

" الشاباك"ب السابق رئيس جهاز المخابرات الداخلية فقد واصل الجنرال يسرائيل حسون، النائ

وفي مقابلة أجرتها معه اإلذاعة  .انتقاده للغرب لعدم تأييده انقالب السيسي بشكل مطلق وواضح

ما ال يدركه صناع القرار في الغرب أن الشرق األوسط ليس : "العبرية األربعاء، قال حسون

، زاعماً أن "ة يتناقضان بشكل تام مع قيم الديموقراطيةسويسرا، فالدين اإلسالمي والثقافة العربي

  .التعاطي الديموقراطي ليس مركباً أصيالً من العرف العربي

في البرلمان إن الغرب يعمل ضد " كاديما"واعتبر حسون الذي يشغل حالياً مقعداً عن حزب 

أهم "ب بأنه مصالحه من خالل عدم تأييد حكومة السيسي بشكل واضح وصريح، واصفاً االنقال

  ".ضمانات عدم عودة اإلسالميين لمقاليد األمور

على الغرب أن يقدم الشكر للسيسي ورفاقه الذين جنبوا الغرب والعالم أكبر : "وأضاف حسون

  ".مخاطر الربيع العربي والذي تمثل في صعود اإلسالميين

 من خالل عمله ومن الجدير ذكره أن حسون يحتفظ بعالقات وثيقة بقادة االنقالب في مصر

  ".الشاباك"السابق في جهاز 

واكتسب حسون سمعته من خالل دوره في ابتكار وسائل التعذيب البشعة التي وظفت خالل 

  .ية مع المعتقلين العرب والفلسطينيينسرائيلتحقيق المخابرات اإل
  

  يطالبون بدعم االنقالب

لدعم المادي لالنقالب لضمان عدم ية الدعوة لتقديم اسرائيلمن ناحية ثانية واصلت النخبة اإل

  .سقوطه

ية أن على العالم سرائيلوقال يوفال شطاينتس، وزير التعاون الدولي والشؤون االستخبارية اإل

أن يدرك أن قدرة أن النظام الحالي في مصر على الصمود تتوقف على مدى الدعم السياسي 

وفي  .لتحقيق االستقرار في المنطقةواالقتصادي الذي يحصل عليه، معتبراً بقاء النظام ضمانة 
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 توضح لكل إسرائيلي الثالثاء أقر شطاينتس أن سرائيلمقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش اإل

األطراف الخارجية أهمية التحرك من أجل إنجاح الحكومة الحالية في مصر، محذراً من أن فشل 

  .بيرهعلى حد تع" يعني فتح أبواب المنطقة على المجهول " االنقالب 

 النقاب عن أن رئيس ٢٠١٣أغسطس/  آب٢٥ويذكر أن صحيفة معاريف كشفت بتاريخ 

 في العالم بأن يحاولوا اقناع الحكومات إسرائيلي بنيامين نتنياهو كلف سفراء سرائيلالوزراء اإل

ة الناجم" الكارثية"التي يعملوها في بلدانها بمنح شرعية دولية لحكومة االنقالب وتبيان التداعيات 

  .عن فشلها

  ٤/١٢/٢٠١٣، ٢١موقع عربي 

  

 الـصراع الفلـسطيني      تجاه حماس ومحاصرتها يـسهم بحـلّ       السيسيسلوك  : هيرتزوغ. ٩٥

   يسرائيلاإل

ي المعارض إسحاق هيرتزوغ بالدور الذي سرائيلل اإلأشاد رئيس حزب العم: صالح النعامي

يقوم به وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي في الضغط على حركة المقاومة 

يساهم في توفير األرضية للتوصل لتسوية "اإلسالمية حماس ومحاصرتها، معتبراً أن هذا السلوك 

  ".يةسرائيلالمصالح اإلي تخدم سرائيلسياسية للصراع الفلسطيني اإل

نتابع باهتمام "وفي مقابلة أجرتها معه اإلذاعة العبرية صباح اليوم األحد، قال هيرتزوغ 

التحركات التي يقوم بها السيسي باإلضافة إلى جهود قوى إقليمية عربية أخرى بهدف إعادة 

  ".بلورة الواقع الداخلي الفلسطيني وجعله مناسباً للتوصل لتسوية للصراع

طالما ظلت حركة حماس متمسكة "شدد هيرتزوغ على أنه ال يمكن التوصل لتسوية سياسية و

، مشيرا إلى أن تحقيق التسوية يتطلب أوالً حسم التمثيل الفلسطيني في كل "بمواقفها الحالية

  .األماكن التي يوجد فيه الفلسطينيون، وضمنها قطاع غزة والشتات

  ٩/١٢/٢٠١٣الجزيرة نت، الدوحة، 
  

   نتنياهو يفضل السيسي لحكم مصر: معاريف. ٩٦

ي بنيامين نتنياهو مقتنع بأنه هو      سرائيلالجمعة، إن رئيس الوزراء اإل    ) معاريف(قالت صحيفة   

رى فـي سـورية     الرئيس الروسي فالديمير بوتين متفقان على أن األسد أفضل من البدائل األخ           و

  ". المسلميناإلخوانوأن حكم الجنراالت في مصر أفضل بكثير من حكم 

  ٢١/١٢/٢٠١٣، الشعب، مصر
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 اإلخـوان " على أن حكم السيسي واألسد أفـضل مـن أن يحكـم              روسيي  إسرائيلاتفاق  . ٩٧

  "المسلمون

ورئـيس الـوزراء    " فالديمير بـوتين  "ة أن الرئيس الروسي     ة صهيوني دت أوساط دبلوماسي  أكّ

عبـد  "وزير الـدفاع    متفقان على أن حكم األسد، وحكم الجيش المصري بقيادة          " بنيامين نتنياهو "

يعـد  لـم   " السيسي"يرةً إلى أن     مش  المسلمين في البلدين،   اإلخوان، أفضل من حكم     "الفتاح السيسي 

تطـوير  " إسـرائيل " علـى  ة في الشرق األوسط، ومقتنـع أن كيييعتمد على سياسة اإلدارة األمر  

تحالفات جديدة، وتعزيز عالقاتها مع دول أخرى بينها روسيا، التي يـرى أن لـديها مـصلحة                 

وزير الخارجيـة   ل، زار    في سياٍق متص   .ةستقرار المنطقة، ومواجهة تهديدات القوى اإلسالمي     إب

ووقـع علـى    " بـوتين "مستشار  " يوري أوشكوف "موسكو، والتقى   " أفيغدور ليبرمان "الصهيوني  

، فيمـا عـاد     "إسـرائيل "اتفاقيات اقتصادية هامة، تسمح لروسيا بدخول مجال الغاز الطبيعي في           

ـ       " نتنياهو"مستشار  " يوسي كوهين " ا عـددا مـن     لألمن القومي، من زيارة لموسكو، التقى خالله

نيكـوالي  "، ونظيـره الروسـي      "سـيرغي الفـروف   "ولين الروس بينهم وزير الخارجية      ؤالمس

 ".بتروشيف

  ٢٤/١٢/٢٠١٣، ٢٩٧٩التقرير المعلوماتي 
  

  اًمبعوث نتنياهو التقى سراً بمسؤول مصري كبير مؤخر": معاريف". ٩٨

كشفت مصادر صحفية عبرية النقاب عن اجتماع سري عقده مبعوث رئيس الوزراء : الناصرة

  .ي يتسحاق مولخو مع شخصية سياسية مصرية رفيعة المستوى مؤخراًسرائيلاإل

، نقالً عن مصادر )٢٥/١٢( العبرية في عددها الصادر األربعاء "معاريف"وقالت صحيفة 

ة غربية، إن مبعوث رئيس الحكومة يتسحاق مولخو عقد اجتماعاً سرياً مع شخصية دبلوماسي

  .سياسية مصرية رفيعة المستوى في إحدى العواصم األوروبية قبل حوالي ثالثة أسابيع

يين إسرائيلوذكرت المصادر أن هذا االجتماع هو األول من نوعه بين مسؤولين سياسيين 

 خالل اللقاء المصرية-ية سرائيلت الصحيفة أن المباحثات اإلوأضاف .ومصريين منذ شهور طويلة

  .المذكور ركّزت على مستجدات األوضاع على الساحة الفلسطينية

  ٢٥/١٢/٢٠١٣قدس برس، 
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 إقناع الكونغرس بإعادة المـساعدات األمريكيـة        "إسرائيل"البنتاغون طلب من    : معاريف. ٩٩

  لمصر

يون على أن وزارة الدفاع األمريكية إسرائيل أكد مسؤولون :)يو بي اي (- تل أبيب

 العمل على إقناع الكونغرس بتأييد إعادة المساعدات األمريكية إلى إسرائيلطلبت من ) البنتاغون(

  .ها عقب عزل الرئيس المصري محمد مرسيمصر والتي تم إيقاف

لقد أدركوا "ي رفيع المستوى، قوله إسرائيلاألربعاء، عن موظف ) معاريف(ونقلت صحيفة 

 المصري االقتصادجيداً في البنتاغون ووزير الدفاع تشاك هاغل، تبعات وقف المساعدات على 

 قسم من الجهات في الكونغرس  العمل من أجل تليين موقفإسرائيلواألمن اإلقليمي، وطلبوا من 

  ."التي أيدت وقف هذه المساعدات

 الذي قاده "الخط الرسمي واأليديولوجي"ولفتت الصحيفة إلى أن طلب البنتاغون يتناقض مع 

  .الرئيس األمريكي باراك أوباما، ومستشارته لشؤون األمن القومي سوزان رايس

اً بكافة المستويات في الحكومة يإسرائيلوأضافت أنه بعد مجهود كبير، شمل نشاطاً 

ية في واشنطن، أقر مجلس الشيوخ يوم األربعاء سرائيلية، وخاصة من خالل السفارة اإلسرائيلاإل

 مليار دوالر سنوياً، من خالل ١,٦الماضي، استئناف منح المساعدات األمريكية إلى مصر بحجم 

  . الشأن على القانون الفيدرالي بهذاااللتفافمنح أوباما إمكانية 

وأشارت إلى أن تعديل تشريعي أقرته لجنة الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ يقضي باستخدام 

أمر يقضي بتقديم دعم ال يشكل دعما إنسانياً لحكومات مسؤولة عن انقالب عسكري، وذلك بعدما 

 ٢٦٠أكتوبر الماضي بتأخير تسليم أسلحة متطورة و/ قررت اإلدارة األمريكية في تشرين األول

 على القيود في بااللتفافووفقا للصحيفة فإن هذا التعديل يسمح ألوباما  .مليون دوالر إلى مصر

  .القانون األمريكي التي تمنع منح مساعدات، لمدة سنة، لدولة جرى فيها انقالب عسكري

 الواليات المتحدة، قبل أن تقرر األخيرة وقف المساعدات لمصر، أال تفعل إسرائيلوطالبت 

 إن رئيس "معاريف"وقالت  .ونجحت في جعل مدة وقف هذه المساعدات أقصر مما تقررذلك 

ي، بنيامين نتنياهو، خصص وقتا طويال لهذا الموضوع خالل لقائه مع أوباما سرائيلالوزراء اإل

أكتوبر الماضي، وأوضح للرئيس األمريكي أن تقليص /  تشرين األول٢٢في البيت األبيض في 

 ومصر بضمان الواليات المتحدة، إسرائيلتعارض مع معاهدة السالم بين المساعدات لمصر ي

 . اإلقليمياالستقراروأن للمساعدات العسكرية األمريكية لمصر دور مركزي في الحفاظ على 

األهمية التي تكاد " مررت رسائل إلى الواليات المتحدة وشددت فيها على إسرائيلوأضافت أن 
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وفي هذا  . المسلمين بالنسبة للشرق األوسطاإلخوانمرسي وحكم  في اإلطاحة ب"تكون تاريخية

 اإلخواني للصحيفة، أنه من خالل عزل مرسي تم قطع محور سرائيلالسياق، قال الموظف اإل

المسلمين الذي كان يتمثل برئاسة مرسي لمصر، وتركيا بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب 

  . أيضاً" في المملكة األردنيةراالستقراكان من شأنه أن يقوض "أردوغان، كما 

  ٢٦/١٢/٢٠١٣القدس العربي، لندن، 

  

 انقـالب  ال يمكنها أن تتحمل وحدها تبعات فـشل          "إسرائيل: "يإسرائيلي  استراتيجتقدير  . ١٠٠

  السيسي

، أن إسرائيل في يستراتيجاالستشف من تقييمات محافل التقدير  ي:زهير أندراوس -الناصرة 

باالنقالب على  [،احتفاءها الواضح والجلي بقيام وزير الدفاع المصري، عبد الفتاح السيسي

لم يقلص مستوى القلق مما يجري في مصر، ويتمثل مكمن القلق  ،]الرئيس محمد مرسي

 في حال فشل الخطوة التي قام إسرائيلي في االعتقاد الجازم بأن الخسائر التي ستتكبدها الصهيون

بها السيسي أكبر بكثير من المزايا التي تحصل عليها في حال استقرت األمور له، من هنا لم يكن 

ي السابق، رؤفين بركو، مقاالً سرائيلمن المستهجن أن يكتب المستشرق، ورجل االستخبارات اإل

العبرية يدعو فيه الرئيس األمريكي باراك أوباما بقوة لتقديم دعم ) يسرائيل هايوم(في صحيفة 

 ا في الوقت نفسه من أنحذّرال يمكنها أن تتحمل وحدها إسرائيلعلني وقوي لحكومة السيسي، م 

مت تبعات فشل خطوة السيسي، ألنه سيتم النظر إليها من قبل الشعب المصري كالقوة التي دع

ستكون أحد أكثر األطراف خسارة في حال سقط حكم . ودافعت عن االنقالب، على حد تعبيره

، إنّه رغم دور انقالب )أمان( العسكرية االستخباراتوتابع باركو، الذي خدم في شعبة . العسكر

ية، ال سيما تعاظم الضغط على حركة حماس، سرائيلالسيسي في تحقيق الكثير من المصالح اإل

ه بردة فعل قوية من الحكومة التي ستتولى الحكم بعد إسرائيل يعني أن االنقالب فشل فإنستُواج 

  .  للسيسيتل أبيب السائد حول تأييد االنطباع بسبب االنقالبسقوط 

ودعا باركو الرئيس أوباما لتأييد السيسي ودعمه بشكل معلن بدون أية مواربة، محذرا من أن 

  . الستار على الحقبة األمريكية في المنطقةسقوط السيسي يعني إسدال

على صلة بما سلف، رأى المفكر الصهيوني األمريكي، وأحد منظري تيار المحافظين الجدد، 

دانيال بايبس أن إقدام الجيش المصري على عزل الرئيس محمد مرسي تطور يبعث على 

منتدى الشرق (، الذي يرأس قال بايبس) يسرائيل هايوم(وفي مقال نشره موقع صحيفة . السعادة
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إنّه من السهل تفسير السبب الذي يدفع المرء للسعادة عندما يتم اجتثاث : في واشنطن) األوسط

  . اإلسالميين المتعجرفين من جذورهم في مصر

في الواليات المتحدة، ومن مناصري ) المحافظين الجدد(وأضاف بايبس، الذي يعتبر من غالة 

 أن ما يبعث على السعادة العارمة هو أن االنقالب وضع حدا ئيلإسرااليمين المتطرف في 

للحركة الوحيدة في العالم التي تتشبث بالمثاليات، مشيرا إلى أن االنقالب شكّل ضربة غير 

  ).  المسلميناإلخوان(مسبوقة لجماعة 

ن ما يبعث ، قائالً إ)سعادة وقلق في أعقاب االنقالب(واستدرك بايبس، الذي جاء مقاله بعنوان 

على القلق هو التدهور االقتصادي الكبير الذي لحق بمصر بعد االنقالب، والذي يمكن أن يسهم 

ونوه بايبس إلى استفحال .  المسلمين لشعبيتها الكبيرةاإلخوانمن جديد في استعادة جماعة 

وانهيار المظاهر التي تدلل على قرب انهيار مصر اقتصاديا، مشيرا إلى توقف عجلة اإلنتاج 

السياحة، منوها إلى أن هناك شكوكًا في أن يكون بوسع حكومة االنقالب شراء الدقيق الالزم 

وتوقع بايبس أن تسود المجاعة في مصر، في حال لم يتم . إلطعام عشرات الماليين من البشر

اس تدفق مليارات الدوالرات من الخارج سنويا إلى خزانة الدولة، مستدركًا أنّه ال يوجد أس

لالعتقاد بأن هناك إمكانية ألن تحافظ الدول المعنية بنجاح االنقالب على دفع هذه المبالغ الطائلة 

وأضاف أن عائلة من كل سبع عائالت مصرية قلصت من استهالكها من الغذاء . بشكل سنوي

وأوضح أن حياة المصريين تحت حكم االنقالب ستصبح جحيما ال . بفعل الضائقة االقتصادية

، الذي سيقلص بشكل كبير من كمية )النيل األزرق(اق في حال أكملت أثيوبيا بناء سدها على يط

  .المياه التي تحصل عليها مصر، مما يفاقم من تدهور الحياة هناك، ويعجل بانهيار حكم العسكر

من تبعات االنقالب في حال )  المسلموناإلخوان(وحذّر بايبس مجددا من خطورة أن يستفيد 

للمواطن المصري أن حكم تحالف العسكر والليبراليين لم يسهم فقط إال في حدوث مزيد من تبين 

واستنتج بايبس أن المصريين الذين تظاهروا ضد جماعة . التدهور في أوضاعهم المعيشية

  . المسلمين قد يتظاهرون في المستقبل من أجل عودتها إلى سدة الحكماإلخوان

  ٣٠/١٢/٢٠١٣القدس العربي، لندن، 
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 ما يحـتم عـودة      االنقالب في مصر بعد     االقتصادية األوضاع   تفاقمتحذير صهيوني من    . ١٠١

  "اإلخوان"

ي األمريكي وأحد منظري تيار المحافظين رأى المفكر الصهيون: )عن العبرية(القناة العاشرة 

أن هناك استفحال للمظاهر التي تدلل على قرب انهيار مصر اقتصادياً بعد " دانيال بايبس"الجدد 

 العسكري، كتوقف عجلة اإلنتاج وانهيار السياحة، الفتاً إلى أن هناك شكوك بأن يكون االنقالب

  .رات الماليين من البشر شراء الدقيق الالزم إلطعام عشاالنقالببوسع 

أن تسود المجاعة في مصر، في حال لم يتم تدفق مليارات الدوالرات من " بايبس"وتوقع 

 ستصبح جحيماً ال االنقالبالخارج سنوياً لخزانة الدولة، معتبراً أن حياة المصريين تحت حكم 

كل كبير من كمية يطاق في حال أكملت أثيوبيا بناء سدها على النيل األزرق، الذي سيقلص بش

. نهيار حكم العسكراالمياه التي تحصل عليها مصر، مما يفاقم من تدهور الحياة هناك، ويعجل ب

 في حال تبين للمصريين أن االنقالب المسلمون من تبعات اإلخوانوحذّر من خطورة أن يستفيد 

ضاعهم المعيشية، تحالف العسكر والليبراليين لم يسهم فقط إال بحدوث مزيد من التدهور في أو

 قد يتظاهرون في المستقبل من أجل عودتهم اإلخوانمضيفاً أن المصريين الذين تظاهروا ضد 

  .لسدة الحكم

  ٣١/١٢/٢٠١٣، مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، ٢٩٨٤التقرير المعلوماتي 
  

  "شخصية العام"تمنح السيسي لقب " جيرزاليم بوست"صحيفة . ١٠٢

ية، الفريق أول عبد الفتاح سرائيلاإل" جيرزاليم بوست"منحت صحيفة :  اليومالعرب- القدس

  ".شخصية العام في الشئون اإلقليمية"السيسي وزير الدفاع المصري الخميس 

 المحلية والدولية من أجل انتزاع السلطة المطلقة وقالت الصحيفة إن السيسي واجه المعارضة

واشارت الصحيفة الى إن السيسي قاد في أعقاب احتجاجات شعبية  . المسلميناإلخوانمن جماعة 

، عزل بموجبه الرئيس محمد مرسي، في ما أصبح واحدا من "انقالبا عسكريا"واسعة النطاق 

وأضافت الصحيفة، أن  ".الربيع العربي"ع ما قبل األحداث الكبرى التي أعادت المنطقة إلى أوضا

الدعم الذي صاحب صعود اإلسالميين في منطقة الشرق األوسط تقلص إلى أبعد الحدود؛ بسبب 

  .سوء اإلدارة وديكتاتورية مرسي

وقالت الصحيفة، إنه بخالف الدول العربية التي تفتقر إلى الهوية التاريخية الراسخة، ظلت 

لة الرائدة في العالمين العربي واإلسالمي، ومراقبة ما يحدث في مصر قد مصر منذ فترة طوي

ية بقولها، إنه سرائيلواختتمت الصحيفة اإل .يوفر إطارا لفهم مجريات األمور في سائر المنطقة
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، يتجاهل فيه بعض االنتقادات ٢٠١٤من المرجح أن يستمر السيسي في رسم طريق مستقل عام 

حدة وأوروبا، محاوال في الوقت نفسه الحفاظ على عالقات قوية مع هذه من جانب الواليات المت

  .القوى، وهو أيضا من المرجح أن يحاول إقامة تحالفات مع قوى أخرى، مثل روسيا والصين
http://www.jpost.com/Middle-East/Personal-of-the-year-in-regional-

affairs-Gen-Abdel-Fattah-al-Sisi-336723  
  ٣١/١٢/٢٠١٣، ليم بوستجيرزا

  ٣/١/٢٠١٤العرب اليوم، عمان، 

  

  على حماس" الحرب المصرية"بيريز يشيد بـ. ١٠٣

التي تشنّها  " الحرب"أثنى رئيس الكيان الصهيوني شمعون بيريز، على ما وصفه بـ           : الناصرة

وأشاد بيريز في تصريحات أدلى بها       ".حماس"ة على حركة المقاومة اإلسالمية      السلطات المصري 

، بممثلين عـن وزارة الخارجيـة الـصهيونية، بالتحركـات           )١|٥(خالل لقاء جمعه اليوم األحد      

وحمالت التحريض التي تشنّها بعض الجهات المصرية على فصائل المقاومة الفلـسطينية وفـي              

العـرب كـانوا    "، مضيفاً   "نحن في عزلة، لكننا لسنا وحدنا     "ل بيريز   وقا ".حماس"مقدمتها حركة   

إبان قيامها، لكنهم اليوم باتوا مقتنعين أنها ليست المـشكلة، ويـدركون            " إسرائيل"يريدون اقتالع   

 .، على حد قوله"تماماً أن اإلرهاب هو العدو األول لهم

  ٥/١/٢٠١٤، المركز الفلسطيني لإلعالم

  

   تثبيت حكم علماني ليبراليو  مع مصري تعميق العالقاتستراتيج هدفنا اال:عوديد عيران. ١٠٤

ة ية في الدولة العبرية وبطبيع    ستراتيجما زالت مراكز األبحاث اال    :  أندراوس زهير- الناصرة

ية التـي   ستراتيج يعكفون على دراسة المخاطر اال     إسرائيلالحال المستويين األمني والسياسي في      

  .تنطوي عليها ما يطلق عليها بالثورات العربية وتداعياتها على صعيد نفقات األمن

ية أن ما حدث في العالم العربي يمثل تهديدا التفاقية كامب ديفيـد،             سرائيلواعتبرت النخب اإل  

 تقليص نفقات األمن ومضاعفة االستثمار في       سرائيل مع مصر، والتي أتاحت إل     ١٩٧٩ العام   من

تل ويرى عوديد عيران، سفير     . المجاالت المدنية التي تعزز النمو، وتبعد شبح الركود االقتصادي        

ي أنّه من منذ التوقيـع      سرائيل األسبق في عمان ونائب رئيس معهد أبحاث األمن القومي اإل          أبيب

، وحتى اندالع المظاهرات المطالبة بالتغيير في ميدان التحريـر فـي            ١٩٧٩لى المعاهدة عام    ع
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 لم يطرح أي عالمة استفهام حول مـدى         ٢٠١١يناير من عام    / الخامس عشر من كانون الثاني      

  . التزام مصر باتفاقية كامب ديفيد على اإلطالق

دما صمدت اتفاقية السالم في الوقـت        عن إسرائيلويشير عيران إلى إن النظام المصري فاجأ        

، وفـي   ١٩٨٢ وغزت لبنان عام     ١٩٨١ بقصف المفاعل الذري العراقي عام       إسرائيلالذي قامت   

، بل إن   ٢٠٠٨، وحرب غزة    ٢٠٠٦خضم انتفاضتي الحجر واألقصى وكذلك حرب لبنان الثانية         

طـراف العربيـة    ، حرصت على تهدئة األ    إسرائيلمصر بدالً من االحتجاج الحقيقي على سلوك        

  . ية أعصاب العالم العربي، على حد تعبيرهسرائيلعندما أثارت الممارسات اإل

وال يستبعد عيران تخلي مصر عن اتفاقية كامب ديفيد، مستندا في حكمه هـذا إلـى نتـائج                  

 %٥٤ التي أظهرت أن ،" The Pew Research Center "استطالع للرأي العام أجراه معهد

.  رأوا وجوب الحفاظ عليهـا     %٣٦رون وجوب إلغاء معاهدة كامب ديفيد، مقابل        من المصريين ي  

ي هو الحفاظ على عالقات السالم مع مـصر، بـل           سرائيلي اإل ستراتيجوتابع قائالً إن الهدف اال    

 في تثبيت حكم علماني، ليبرالي مسؤول ويـؤدي وظائفـه           سرائيلوتعميقها، ومصلحة خاصة إل   

 مطالبة بالعمـل علـى عـدة    إسرائيلنطقة سيناء، كما لفت إلى أن    بنجاعة في مصر كلها وفي م     

، برأيه، مطالبة بأن تعمق التعاون مع الجـيش         إسرائيلمستويات من أجل تحقيق هذه األهداف، و      

المصري ومواصلة السماح له باستخدام القوات في سيناء، بحجم يخرج عما يملـى فـي إطـار                 

بكات الجهادية وشبكات تهريب الوسائل القتاليـة إلـى         الملحق العسكري التفاق السالم، ضد الش     

قطاع غزة، مشيرا إلى أن الدولة العبرية قد استجابت لطلبات مصرية باستخدام قوات ووسـائل               

  . تتجاوز قيود الملحق العسكري التفاق السالم، ويجب اإلستمرار في ذلك

ـ            . ضع األمـن الـداخلي    وأشار أيضا، إلى أن مصر شهدت عملية متواصلة وسـريعة لتضع

ميليشيات مسلحة، ال تخضع إلمرة محافل األمن، يمكن إيجادها اليوم في كل حي، وحكـم هـذه                 

الميليشيات في الشارع سيتسع كلما استمر التدهور اإلقتصادي في الدولة، كما أنّه مـن المتوقـع                

  . تمرد الطبقات الفقيرة، ذات المدى األوسع

كم والنجاعة السلطوية سيجد تعبيره في إحالل القـانون والنظـام   وبالتالي فإن اختبار قدرة الح   

 إسرائيلفي ضوء ذلك، تحسن     . الداخلي، وكذا في تحسين الوضع اإلقتصادي وخلق أماكن عمل        

عمال، زاد عيران، إذا ما أيدت مواصلة المساعدة األمريكية األمنية للجيش المـصري، توسـيع               

 الغربية والمؤسسات المالية الدولية، والمبـادرة الدوليـة   المساعدة المدنية لمصر من جانب الدول  

ويمكن للمحافل اإلقليمية، التي انطالقًا     . لتطوير البنى التحتية، التي تحتاجها مصر كالهواء للتنفس       
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 المسلمين في مصر، وعلـى رأسـها        اإلخوانمن تخوفها على حكمها صلّت لفشل وسقوط حكم         

 وإمارات الخليج أن تساعد في استقرار مصر ودعـم تـصدي            الملكيات السنية السعودية، األردن   

  . الحكم للتحديات القاسية في الداخل، وباألساس بوسائل اقتصادية

 تأثير محدود في هذا المجال، ولكن يمكنها أن تحاول إقامة قنـوات تنـسيق               سرائيلإل: وتابع

 والفلـسطينيين،   إسرائيلين  فضالً عن ذلك، فإن استئناف المسيرة السياسية ب       . سرية مع الملكيات  

حتى على نطاق جزئي، يمكنه هو أيضا أن يدفع إلى األمام بتنسيق إقليمي واسع ليس فقـط فـي                   

المساعي الستقرار مصر، بل وأيضا في المساعي لبلورة جبهة إقليمية ضد المحور الراديكـالي،              

  . بقيادة إيران

ل حيوية، غير أنّه بالتوازي، ال يمكن       وأضاف أنّه كانت العالقات مع الجيش المصري وال تزا        

 أن تتجاهل النفوذ المتعاظم لقوى مدنية في مصر الشباب الليبرالي والعلماني، الذي أثر              سرائيلإل

 قدرة تأثير محدودة علـى      سرائيلجدا على اإلطاحة بالرئيسين مبارك ومرسي، مشددا على أن إل         

 تحاول إقامة قنوات حوار مع الجهات التـي         الساحة السياسية في مصر، ومع ذلك، فإن عليها أن        

تخوض الثورة في ظل الحرص على االمتناع عن استفزاز الجيش المـصري، وهكـذا يمكـن                

 أن تحاول إسداء المشورة لتلك المحافل المدنية في مواضيع اإلقتصاد واإلدارة، ويمكن             سرائيلإل

أمـا  . مارات في مصر، على حد قوله      وبعالقاتها لتشجيع االستث   إسرائيللهذه المحافل أن تستعين ب    

) اإلسـتخبارات الخارجيـة  (دان إلدار، الذي تولى في السابق مناصب قيادية في جهاز الموسـاد      

، فيذهب إلى ما ذهـب إليـه        تل أبيب ويعمل حاليا محاضرا لدراسات الشرق األوسط في جامعة         

 الراسـخة   إسـرائيل ير عن عداوة    عيران، الفتًا إلى إن غياب نظام الرئيس مبارك سيسمح بالتعب         

  . نيعميقًا في الوعي الجمعي للمصري

  ٧/١/٢٠١٤، القدس العربي، لندن

  

   عدواً"إسرائيل" تعدبعض الدول العربية ال : نتنياهو. ١٠٥

) تل أبيب(يامين نتنياهو، إن العالقات الدبلوماسية بين ي بنسرائيلقال رئيس الوزراء اإل

وبعض الدول العربية تشهد تقدماً وتحسناً ملحوظاً بفعل التغيرات السياسية واألمنية الجارية على 

  .الساحة اإلقليمية
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إن الشرق األوسط يشهد تغيرات جذرية وأن "ونقلت اإلذاعة العبرية أمس، عن نتنياهو قوله 

عدواً بل إنها تشعر بالتهديد من جانب إيران ) إسرائيل( العربية لم تعد تعتبر بعض الدول

  .، على حد قوله"والجماعات اإلسالمية المتطرفة
494T9lQrF6K=v?watch/com.youtube.www://http  

 ١٨/١/٢٠١٤، فلسطين أون الين

 

  نتقالي في مصرتنفيذ خطة مارشال لدعم الحكم اال: يشايبن . ١٠٦

رأى رون بن يشاي محلل الشؤون العسكرية في موقع صحيفة :  أندراوسزهير-الناصرة 

:  السيسي وذلك لألسباب التاليةأنّه يتوجب عمل المستحيل من أجل إنجاح يديعوت أحرونوت

السيسي يقود المعركة ضد كل الذين يحاولون إعادة اإلسالم لصدارة العالم، إفشال حكم السيسي 

يعني حرمان الغرب من تمتع الطيران الحربي الغربي من الحق في استخدام األجواء المصرية، 

  .بحار في قناة السويسوالتوقف عن منح حامالت الطائرات األمريكية األفضلية لدى اإل

كما قال إن السيسي يتولى قيادة مواجهة مفتوحة مع قوى الجهاد العالمي، التي تهدد مصالح 

من هنا يدعو بن يشاي الغرب إلى ضخ مليارات الدوالرات من أجل منع .  والغربإسرائيل

حدوث انهيار اقتصادي يؤجج بدوره ثورة ضد حكم العسكر، ويشدد على ضرورة تركيز 

اإلستثمار في البداية على دعم الجيش واألجهزة األمنية المصرية التي تتولى مهمة قمع من 

  .أسماهم بالمتطرفين

 أال تخجل من دورها في دعم حكم السيسي، إسرائيلوشدد بن يشاي على أنّه يتوجب على 

الغرب إلى مستذكراً بأنها تقوم بذات الدور الذي تقوم به دول الخليج واألردن، ودعا بن يشاي 

  .لدعم السيسي محذّرا من عواقب فشل اإلنقالب) خطة مارشال(تنفيذ 

  ٢/٧/٢٠١٣، يديعوت

  ٢٠/١/٢٠١٤، القدس العربي، لندن

  

  "إسرائيل" المسلمين يشكلون التهديد األكبر على اإلخوان": السادات-بيغن". ١٠٧

مركز بيغن السادات "ية حديثة صدرت عن إسرائيلقالت دراسة :  أندراوسزهير-الناصرة 

 اإلخوانية، إن سرائيل، ثاني أكبر الجامعات اإل"بار إيالن"، التابع لجامعة "يةستراتيجللدراسات اال

ين كل الجماعات السياسية واأليديولوجية في  من بإسرائيلالمسلمين يشكلون التهديد األكبر على 
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 المسلمون اإلخوان"وحسب نتائج الدراسة التي جاءت تحت عنوان . العالمين العربي واإلسالمي

، والتي أعدها المستشرق ليعاد بورات، فإن "إسرائيلوالتحديات التي تواجه السالم بين مصر و

تأييد الصراع المسلح . يةسرائيلألمريكية واإلمقاومة السياسات ا:  المسلمين مسؤولون عناإلخوان

 والوقوف إلى جانب المقاومة الفلسطينية، مع تركيز على دور الرئيس مرسي خالل إسرائيلضد 

ية في العالقة مع استراتيج، الذي مثل في نظر الدراسة، نقطة تحول "عامود السحاب"حرب 

  .مصر

تجنيد تراث وإرث الماضي .  حركة حماستوفير الغطاء السياسي لحركات المقاومة، وتحديداً

، والدفاع عن خطف الجنود ودورهم إسرائيلفي تبرير وتسويغ التحريض على شن حروب على 

في دفع قضية القدس والمسجد األقصى والتشديد على مركزيتهما، مما يعقد فرص التوصل 

 الظروف التي ، والحرص على توفيرإسرائيلمقاومة التطبيع ضد . لتسوية سياسية للصراع

 . "كامب ديفيد"تسمح مستقبالً بإلغاء اتفاقية 

  ١/١/٢٠١٤، يةستراتيجمركز بيغن السادات للدراسات اال

  ٢٠/١/٢٠١٤، القدس العربي، لندن

  

  ر في مصر والمنطقةدعم السيسي ضمانة االستقرا:  للعالم"إسرائيل". ١٠٨

" إسرائيل"في الوقت الذي كشف النقاب فيه عن مزيد من الجهود التي تبذلها : صالح النعامي

العالم بعدم ممارسة أي ضغوط على " يةإسرائيل"لتأمين شرعية دولية لالنقالب، طالبت نخب 

  .ة لمصروزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي إلعادة الديموقراطي

" غلوبس"دافع معلق الشؤون العربية جاكي حوكي في مقال نشره، األحد، في صحيفة 

، عن اإلفراط في استخدام القوة من قبل سلطات "السيسي على الحصان" بعنوان االقتصادية

" االستقرار"االنقالب ضد المتظاهرين، مدعياً أن هذا هو السلوك المتوجب القيام به للحفاظ على 

زاعماً أن مصر ال تحتاج إلى الديموقراطية بل إلى استقرار يضمن .  والمنطقةفي مصر

للمصريين ظروف حياة معقولة، رافضاً بشدة االنتقادات التي توجهها بعض األطراف الدولية ضد 

  .ممارسات القمع التي ينفذها السيسي

 مصر، حيث أنه ال يمثل القائد الذي يصلح لحكم: "وواصل حوكي دفاعه عن السيسي قائالً إنه

، مشيراً إلى أن "يصلح لمصر فقط، بل إنه يضمن تحقيق مصالح الدول التي تجاور مصر

  .التي يتمتع بها السيسي تؤهله إلدارة شؤون مصر" الكاريزما"
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لم يحن الوقت الذي تنتقل فيه مصر من الديكتاتورية للديموقراطية، يجب أن تمر : "وأضاف

للسيسي ، معتبراً أن االنتقادات التي توجه "صر إلى ديموقراطيةسنين طويلة قبل أن تتحول م

ودعا حوكي العالم أن يمنح ما أسماه  . في إجهاض التجربة الديموقراطية في غير مكانهالدوره

  .الفرصة لكي يدير شؤون مصر ويضمن استقرارها" نظام الضباط"بـ

ما ذهب إليه حوكي، مشدداً على مع "  اليومإسرائيل"واتفق بوعاز بسموت، المعلق في صحيفة 

  ".االستقرار وليس الديموقراطية"أن أقصى ما يمكن لمصر الحصول عليه في الوقت الحالي هو 

وفي مقال نشرته الصحيفة في عددها الصادر األحد، قال بسموت إن أحداً لم يكن يتوقع أن 

مظاهرات ضخمة كانت قد يأتي اليوم الذي يتولى فيه الحكم جنرال، مثل السيسي، مع العلم أن 

  .نظمت للمطالبة بإسقاط المجلس العسكري الذي كان رأسه المشير طنطاوي

عن اإلجماع الصهيوني ية العاشرة سرائيلمن ناحيته شذّ نداف إيال، المعلق في قناة التلفزة اإل

   ".ي في التعامل مع الشأن المصري والعربي بشكل عامسرائيلالنفاق اإل"وصفه بـ  وانتقد ما

ما هذا النفاق؟ نحن نتعاطف مع حكم عسكري انقلب : "وفي تعليق له مساء السبت، تساءل إيال

على حكم منتخب بشكل ديموقراطي، ونحاول تجنيد الدعم الدولي له، هل هذا يعكس المثابرة 

لدينا، تقوم الدنيا وال تقعد عندما يعبر جنرال ما عن موقف يعكس توجهاً : "وأضاف ".األخالقية؟

ياسياً، ونعتبر هذا تجاوزا لقيم الديموقراطية التي نقدسها، بينما نريد من العالم أن يقف مع نظام س

  ".عسكري مستبد يقتل شعبه

ي صباح األحد النقاب عن أن كالً من رئيس سرائيلوفي سياق متصل، كشفت إذاعة الجيش اإل

و، قد استغال االجتماعات التي ي شمعون بيريز ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهسرائيلالكيان اإل

للمطالبة بتوجيه الدعم المادي والسياسي لسلطة " دافوس"عقداها مع قادة الدول على هامش مؤتمر 

  .االنقالب في مصر

ونوهت اإلذاعة إلى أنه كالً من بيريز ونتنياهو، حذرا قادة وكبار المسؤولين األجانب الذين 

النهيار االقتصاد المصري في ظل الظروف الحالية، " رثيةالتداعيات الكا"شاركوا في المنتدى من 

 .على اعتبار أن هذا التطور قد يفضي إلى حالة من الفوضى تؤثر على االستقرار في المنطقة

كانت قد كشفت النقاب مؤخراً عن برقية وجهتها وزارة الخارجية " معاريف"ويذكر أن صحيفة 

ي المطالب بدعم سرائيل مطالبة إياهم بشرح الموقف اإل في دول العالمإسرائيلي لسفراء سرائيلاإل

 .سلطة االنقالب

  ٢٦/١/٢٠١٤، ٢١موقع عربي 
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   مصرفيالمؤسسة العسكرية الضامن الوحيد الستقرار األوضاع : يإسرائيلكاتب . ١٠٩

" معاريف" مقال له بصحيفة في" دانى أشر "يسرائيلاإل قال الكاتب :سما-القدس المحتلة 

 يتولى حكم مصر لن يكتب له النجاح، مشيرا إلى أن المصريين منذ مدني أيية، إن سرائيلاإل

  .  تمسكوا بالقيادات العسكرية١٩٥٢ يوليو ٢٣ثورة 

، " مناصبهمفي مصر لم ينجحوا فيلمدنيون الزعماء ا" مقال له حمل عنوان فيوأضاف أشر 

، حيث ديمقراطيأن الرئيس السابق محمد مرسى أتيحت له فرصة كبرى لقيادة مصر بشكل 

 االنتخابات الرئاسية فيساندته كل القوى السياسية المصرية بما فيهم المرشحون المنافسون له 

  . قط نظامه بعد عام، إال أنه لم ينتهز هذه الفرصة، وس٢٠١٢ عام في أجريت التي

 ي فالتفوا حول المشير عبد الفتاح السيسمدني مرشح أيوأكد أن المصريين اآلن يرفضون 

  .  حالة إعالن ترشحه للرئاسةفي الفوز باالنتخابات القادمة، فياألوفر حظًا 

، يتمكن عسكري حاجة ماسة لرئيس في مصر فيوأوضح أن األوضاع السياسية واالقتصادية 

ة على مقاليد األمور، وخاصة أن مصر تتعرض لموجه من اإلرهاب تستهدف قيادات من السيطر

الشرطة وكانت آخرها عملية اغتيال اللواء محمد السعيد، باإلضافة إلى توجيه ضربات للجيش 

وتابع، أن المؤسسة .  سيناء وكأن آخرها إسقاط مروحية مصرية ووفاة طاقمهافي المصري

 تركتها جماعة التيد اآلن الستقرار األوضاع بمصر، بعد الفوضى  الضامن الوحيهيالعسكرية 

  . القادرة وحدها على عودة الدولة المصريةوهي، اإلخوان

  ٣٠/١/٢٠١٤وكالة سما اإلخبارية، 
 

  السيسي أفضل من مبارك: يديعوت أحرونوت. ١١٠

، ١/٢ ية، يوم السبتسرائيلاإل" حرونوتأيديعوت " قالت صحيفة :وكاالتال –حتلة القدس الم

  . تتابع باهتمام التطورات في مصر"إسرائيل"إن 

، إن خبراء محليون يرصدون تعاونا ٣١/١  الجمعةيوموقالت الصحيفة في عددها الصادر 

فالمبعوثون يهبطون سرا  .ييا وثيقا لم يكن موجودا في فترة مبارك وفي سنة والية مرساستراتيج

في القاهرة ويحملون من الطائرة مباشرة إلى مقر االستخبارات لتأدية التقارير واالطالع على 

وأشارت الصحيفة في مقال بقلم سمدار بيري في الصعيد الرسمي  .آخر األحداث ولتقدير الوضع

دس المحتلة منذ ثالث ما زال السيسي يتكتم على العالقات ألنه ال يوجد سفير مصري في الق

ال : يةسرائيلوقالت الصحيفة اإل. ، يبين محلل كبير"سرائيلبسبب الرأي العام المعادي إل"سنوات 



92 
 

، ينبه صحفي قديم "انتبهوا إلى تغيير محدد جدا. "يبدو أن الوضع سيتحسن في المستقبل القريب

  .من القاهرة

  ٢/٢/٢٠١٤، الشرق، الدوحة

  

ية اسـتراتيج  يمثـل مـصلحة       في مـصر   استقرار النظام االنقالبي  : يونإسرائيلباحثون  . ١١١

  "إسرائيل"لـ

م من  وحذر باحثون لهاالنقالبين خوفهم من عدم استقرار نيوسرائيلاإلأبدى : آية محمد على

التداعيات الخطيرة لفشل قادة االنقالب في إدارة شؤون مصر وعدم قدرتهم على ضبط األوضاع 

  .تتأثر سلباً أو إيجاباً بمدى نجاح االنقالب" إسرائيل"األمنية، مشددين على أن 

، ونشرها موقع "تل أبيب"التابع لجامعة " مركز أبحاث األمن القومي"وفي تقرير أصدره 

اء أوضح البرفسور إفرايم كام، نائب رئيس المركز أن استقرار النظام االنقالبي المركز الثالث

  ".إسرائيل"ية لـاستراتيجيمثل مصلحة 

وسلطة االنقالب في مصر، مشيراً " إسرائيل"بين " عمق المصالح المشتركة"وشدد كام على 

 بين الجانبين، مشيداً إلى مظاهر التعاون األمني واالستخباري غير المسبوق الذي يتواصل حالياً

في " الجهاديين"التي يشنها حالياً الجيش المصري ضد معاقل " الجادة والقوية"بالحمالت األمنية 

  . سيناء

تستفيد كثيراً من العداء الذي يعبر عنه نظام االنقالبيين تجاه " إسرائيل"إلى أن " كام"ونوه 

من اإلجراءات " إسرائيل"وائد اإليجابية على حركة حماس، والتي يراها تهديداً له، مشيراً إلى الع

العقابية الكبيرة التي نفذتها سلطة االنقالب ضد حماس، وأهمها تدمير األنفاق، على اعتبار أن 

  .سرائيلية إلستراتيجمثل هذه اإلجراءات حسنت البيئة اال

، وأوضح كام أن تدمير األنفاق أسهم في تجفيف منابع حركة حماس من ناحية التسليح

  .يسرائيلوسيقلص قدرتها على شن هجمات على العمق اإل

 أصدره المركز، وأعدها كل من الذي التقرير، فيوفي نفس السياق أشارت ورقة ثانية 

الجنرال المتقاعد شلومو بروم والبرفسور يورام شفيتسر، ونشرها موقع المركز اليوم األربعاء، 

 اإلخوان"قالب لحركة حماس كذراع من أذرع استفادت من نظرة سلطة االن" إسرائيل"إلى إن 

  .، حيث أسهمت هذه النظرة في دفع سلطة االنقالب لتشديد إجراءاتها ضد حماس"المسلمين
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وأوضح كل من بروم وشفيتسر أن سلطة االنقالب من خالل الحملة الدعائية التي تشنها ضد 

ا، وتسعى لتبرير نزع في مصر ذاته"  المسلميناإلخوان"حركة حماس تحاول إدانة جماعة 

الشرعية عنها، السيما في الوقت الذي تواصل فيه الجماعة تنظيم المظاهرات الكبيرة ضد 

  .االنقالب

 اإلخوان"وأشار الباحثان إلى أن سلطة االنقالب تحاول إضعاف التأييد الجماهيري لجماعة 

  .حركة حماس" شيطنة"من خالل " المسلمين

رغم من الجهد الكبير الذي تبذله سلطة االنقالب في مواجهة واستنتج الباحثان أنه على ال

" إسرائيل"التنظيمات اإلسالمية الجهادية العاملة في سيناء وضد حركة حماس، فأنه يتوجب على 

  .عدم إبداء أي تدخل ظاهري ومعلن

 سيجعل الحمالت األمنية التي يقوم بها إسرائيلواعتبر الباحثان أن أي تدخل علني من قبل 

  .وبناء على رغبتها" إسرائيل"لجيش المصري تبدو وكأنها تتم من أجل مصالح ا

على السماح لسلطة االنقالبيين بأن تواصل " إسرائيل"وشدد الباحثان على ضرورة أن تحرص 

  .الحرب الكبيرة التي تشنها على التنظيمات الجهادية دون تدخل معلن

اء المرونة المطلقة التي يسمح بها الملحق  على إبدتل أبيبوحثت الورقة صناع القرار في 

من أجل تمكين الجيش المصري من مواصلة عملياته ضد " كامب ديفيد"األمني في اتفاقية 

  .الجهاديين، سيما على صعيد إدخال القوات والعتاد الحربي

ورجحت الورقة أن عمليات إطالق الصواريخ التي أطلقت من سيناء واستهدفت إيالت، 

، جاءت رداً على الحملة التي "إسرائيل"ريخ التي أطلقت من غزة واستهدفت عمق وبعض الصوا

  .يشنها الجيش المصري ضد المنظمات الجهادية

  ٦/٢/٢٠١٤الشعب، مصر، 

  

  أخرىتلقين تالميذ المدارس اليهودية بوجوب العودة إلى مصر مرة ": إسرائيل". ١١٢

" اليوتيوب"اليهودية المتطرفة مقطع فيديو على " الياهو يسرائيلى"نشرت صفحة الحاخام 

، وهم يقومون "ياشافا" لمجموعة من األطفال اليهود التالميذ بإحدى المدارس اليهودية المتدينة

  . تفلون فيه بذكرى الخروج من مصر يحالذيبطقوس إلحياء ذكرى عيد الفصح 
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 رحلة إلى قرية واقعة على بحيرة طبرية تم فيويوضح مقطع الفيديو خروج األطفال الصغار 

 مصر، منذ أن ألقت أم موسى في إسرائيل ي كان يعيشها بنالتيإنشاءها لتكون نموذجا للحياة 

  .  من مصرإسرائيل ي اليم وحتى خروج بنفي" كليم اهللا "

لفيديو إلى قيام األطفال بتالوة بعض الفقرات من سفير الخروج أحد أسفار التوراة ويشير ا

 إشارة إلى في" بيت العبودية " كاملة، حيث يستخدم لفظ إسرائيل ي يروى قصص بنالذيالمحرفة 

  . مصر

 إسرائيل و عانها بنالتي، مدى المعاناة "الياشافا "فيويعرض على األطفال خالل دراستهم 

، باإلضافة "الضربات العشر"ر فرعون، والمعجزات اإللهية فيما يعرف بالتوراة بـخالل عص

  .  سيناءفيإلى سنوات التيه 

 هذه الفيديو على ترسيخ كره مصر فيية المتطرفة سرائيلوتسعى المدارس اليهودية اإل

ه والمصريين وأنها كانت أرض عبوديتهم، ويجب على اليهود العودة إلى مصر مرة أخرى ألن

  .دينيواجب 

  ٦/٢/٢٠١٤الشعب، مصر، 

  

   سيناءفي  السيسي تقدر جهود"إسرائيل": صهيونيكاتب . ١١٣

بارز أن وزير الدفاع في حكومة االنقالب عبد الفتاح السيسي دشن حلفاً " يإسرائيل"أكد كاتب 

 قدرت كثيراً الحملة األمنية التي شنتها قواته ضد أعضاء تل أبيبمنوهاً إلى أن " سرائيلإ"مع 

  .التنظيمات الجهادية في سيناء

أن " ذي بوست"وأوضح جاكي حوكي في مقال نشره األربعاء في النسخة العبرية لموقع 

إدخال الكثير من و" كامب ديفيد"سمحت للسيسي بتجاوز الملحق األمني في اتفاقية " إسرائيل"

القوات، وضمن ذلك طائرات سالح الجو، مشيراً إلى أن الحمالت األمنية التي نفذها السيسي 

وشدد على حقيقة أن السيسي جاء ضمن أول مجموعة من الضباط  .أدت إلى نتائج مهمة

  ".إسرائيل"المصريين، الذين لم يشاركوا في أية حرب ضد 

ال يكفي لضمان استقرار " إسرائيل"ي أن التحالف مع واستدرك حوكي قائال إن السيسي يع

العداء، "  المسلميناإلخوان"نظامه، وهو ما جعله يوثق تحالفه مع السعودية التي تناصب جماعة 

  . اقتصادها من االنهيارإلنقاذوهذا ما جعل الرياض تسارع لمد مصر بمليارات الدوالرات 
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عزز من قوة السيسي ودفعه "  الرياضيبتل أبمثلث القاهرة "واعتبر أن ما وصفه بـ 

لمواصلة ضرب التنظيمات اإلسالمية، حتى بعدما انتقل الجهاديون لضرب أهداف داخل مصر 

  .نفسها

ويسخر حوكي من الذين يقارنون بين السيسي وجمال عبد الناصر، مشيراً إلى أن هؤالء 

وأوضح أنه لم يحدث في  .ناصريتجاهلون حقيقة أن السيسي هو المعني بأن تتم مقارنته بعبد ال

  .تاريخ مصر أن قام نظام الحكم بممارسة القمع ضد معارضيه، كما يفعل السيسي في هذه األيام

  ١٢/٢/٢٠١٤، الشعب، مصر

  

  بحضور القنصل المصري" إسرائيل"ـ يعلن القدس عاصمة أبدية لنتنياهو. ١١٤

هي "اهو، وفي وجود القنصل المصري، أن القدس        يني بنيامين نت  سرائيلأعلن رئيس وزراء اإل   

  ".العاصمة األبدية غير المقسمة للشعب اليهودي والدولة اليهودية

 وجاء ذلك خالل مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية األمريكية الكبرى والـذي عقـد بالقـدس              

ويظهر نتنياهو في تسجيل فيديو من المؤتمر وهو يـشكر           .فبراير الجاري /  شباط ١٧المحتلة في   

أود أن أرحب بكم مرة اخرى في       : "الحضور ويتوجه بترحيب خاص للقنصل المصري، ثم يقول       

  ".القدس العاصمة األبدية غير المقسمة للشعب اليهودي والدولة اليهودية
IaVnSpk0z8t=v?watch/com.youtube.www://http 

  ٢٥/٢/٢٠١٤، "٢١عربي "موقع 

 

  "انفجار األوضاع"قلقة من زيادة ضغوط القاهرة على حماس وتخشى من " إسرائيل". ١١٥

ية عن مسؤولين أمنيين التحذير مـن أن حمـاس   إسرائيلنقلت تقارير : غزة ـ أشرف الهور 

بسبب األزمة المالية واشتداد الضغط المصري ومنع تهريب        "ستواجه صعوبة في ضبط األوضاع      

  ".األموال والسالح إلى قطاع غزة

تشرف على غزة أن حماس حاولـت ممارسـة         وذكر ضباط في قيادة المنطقة الجنوبية التي        

ثني القاهرة عن موقفها من الحركة التـي        "الضغوط على مصر، إال أنها فشلت حتى اللحظة في          

وأوضحت المصادر أن نقاشا يدور في قيادة المنطقـة         ".  المسلمين اإلخوانتعتبرها امتدادا لحركة    

الهدوء الحالية، مشيرة إلى أن فـصائل       الجنوبية حول الزمن الذي تفترضه األجهزة األمنية لحالة         

  ".تفجير األوضاع"عديدة باتت ترغب في 

  ١/٣/٢٠١٤القدس العربي، لندن، 
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  ية تحتفي بحظر حماس في مصرإسرائيلنخب سياسية وإعالمية . ١١٦

ية بالحكم الذي أصدرته محكمة إسرائيلاحتفت نخب سياسية وإعالمية :  النعاميصالح-غزة 

  .في مصر" حماس"األمور المستعجلة في القاهرة بحظر أنشطة حركة 

وقال النائب الليكودي يورام ليفين، رئيس كتلة االئتالف الحاكم في الكنيست إن قرار المحكمة 

في " حماس"ل مع كل مناصري حركة  في التعامإسرائيلالمصرية يصلح كسابقة تستند إليها 

 إسرائيلية األولى ليل الثالثاء، أوضح ليفين أن سرائيلوفي تصريحات نقلتها القناة اإل .الداخل

مطالبة بتغيير بنيتها القانونية لتكون صالحة لمحاربة أعدائها، تماما كما تفعل السلطات المصرية، 

  . من التعبير عن تطلعاتهم القومية٤٨الـ منوها إلى أنه يتوجب منع ممثلي فلسطينيي 

ي، سيما المحكمة العليا التي تحكم بعدم دستورية بعض سرائيلوهاجم ليفين الجهاز القضائي اإل

، "تمس حقوق اإلنسان" بصفتها قوانين ٤٨القوانين الهادفة لمحاربة النخب السياسية لفلسطينيي 

العوائق القانونية التي تقلص الفضاء أمام "مطالبا باالستفادة من تجربة القضاء المصري في إيجاد 

  ".اإلرهاب

ي أفيغدور سرائيلوجاءت تصريحات ليفين بعد ساعات على ما كتبه وزير الخارجية اإل

 في الكنيست، معتبرا ٤٨عندما طالب بطرد ممثلي فلسطينيي " فيسبوك"ليبرمان على صفحته في 

وتعهد  .مثلون قوى علمانية وشيوعيةأنهم يمثلون حركة حماس، على الرغم من أن معظمهم ي

 في الكنيست، مع العلم أن نواب ٤٨الـ ليبرمان بالعمل على عدم السماح بتمثيل فلسطينيي 

، الذي يرأسه ليبرمان سبق أن صاغوا العديد من مشاريع القوانين العنصرية " بيتناإسرائيل"حزب 

  .٤٨الـ الهادفة إلى المس بفلسطينيي 

ية، الكاتب تسفي سرائيلاإل" هآرتس"قع معلق الشؤون العربية في صحيفة وفي ذات السياق، تو

بارئيل، أن يكون قرار المحكمة المصرية مقدمة لقرار قضائي الحق يقضي باعتبار حركة 

في " حماس"، متوقعا أن يفضي األمر إلى زعزعة شرعية حركة "إرهابية بحكم القانون"حماس 

  . مصر

عددها األربعاء، اعتبر بارئيل أن القرار يعكس الواقع وفي مقال نشرته الصحيفة في 

ونوه بارئيل إلى أنه في حال اعتبر القضاء . الذي وصلت إليه العالقات بين الجانبين" الحضيض"

فإنه سيلزم الدولة المصرية بعدم السماح بدخول أعضائها إلى " إرهابية"حركة " حماس"المصري 
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ي األخير يمثل خطوة دعائية فقط على اعتبار أنه ال يوجد وتابع بارئيل أن الحكم القضائ .مصر

  .لحركة حماس مقار أو ممتلكات في مصر، عالوة على أنها ال تقوم بأنشطة منظمة داخل مصر

وأكد بارئيل أن الحصار الذي يفرضه الجيش المصري على قطاع غزة يكمل الحصار الذي 

 إال ثالثة أيام كل أسبوعين، عالوة على عدم ، مشيرا إلى أنه ال يتم فتح المعبرإسرائيلتفرضه 

السماح بدخول وفود التضامن المصرية إلى القطاع، إلى جانب الحرص على تدمير األنفاق التي 

  .تستخدم في نقل البضائع واألموال للقطاع

ية الثانية، أن الرئيس سرائيلوفي سياق متصل، كشف أودي سيغل، المراسل السياسي للقناة اإل

اهو خالل لقائه به، اإلثنين يني بنيامين نتسرائيلس الوزراء اإلي باراك أوباما طمأن رئياألمريك

الماضي، في واشنطن بأن التحوالت التي طرأت في مصر منذ االنقالب على الرئيس المنتخب 

وخالل تقرير عرضته القناة الليلة الماضية، أشار سيغل  .إسرائيلمحمد مرسي تصب في صالح 

اهو أن كال من أوباما ونتنياهو اتفقا على دعم السلطة القائمة في مصر في ينتنالذي يرافق 

  ".القوى المتطرفة"مواجهة 

  ٥/٣/٢٠١٤، "٢١عربي "موقع 

  

العالم العربي سيدعم أي عمل عسكري الجتثاث حماس ألنها تمثل ذراعـاً مـن              : بينيت. ١١٧

   "اإلخوان"أذرع 

قال نفتالي بنيت وزير االقتصاد ونائب رئيس الوزراء إن البيئة : صالح النعامي –غزة 

  . بهامش مرونة كبيرة في مواجهة المقاومة في القطاعسرائيلاإلقليمية تسمح إل

" إسرائيل"رية صباح الخميس، أشار بنيت إلى أن هناك شراكة بين وفي مقابلة مع اإلذاعة العب

 المسلمين، منوهاً إلى أن العالم العربي سيدعم اإلخوانواألنظمة العربية في الحرب ضد جماعة 

من ناحيته  و. المسلميناإلخوانأي عمل عسكري الجتثاث حماس ألنها تمثل ذراعاً من أذرع 

أفيغدور ليبرمان إلى إعادة احتالل قطاع غزة كرد على إطالق  يسرائيلدعا وزير الخارجية اإل

وأعلن ليبرمان أنه لن يوافق على تنفيذ أي عمل عسكري ال يتضمن إعادة احتالل  .الصواريخ

في قطاع غزة عبر تدمير بنى " اإلرهاب"القطاع، مشيراً إلى ضرورة وضع حل جذري لمشكلة 

  .كل التنظيمات العاملة هناك
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أنه على الرغم من الحماس الذي يبديه كل من ليبرمان وبنيت " يةإسرائيل"ر وأوضحت مصاد

الحتالل القطاع، إال أن معظم الوزراء والنخب العسكرية تعارض أي حملة تهدف إلى إعادة 

  .احتالل القطاع بسبب تداعياتها اإلقليمية والدولية

  ١٣/٣/٢٠١٤، "٢١عربي "موقع 
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  :يةسرائيلة اإلالمؤسسة العسكريموقف : ثانياً
 

   يخشى من هجمات على الحدود بسبب التوتر في مصريسرائيلاإلالجيش . ١

ية خشيتها من تصاعد التوترات في األراضي سرائيلإأبدت مصادر عسكرية : الناصرة

ضد أهداف " إرهابية"المصرية بشكل ينذر بهجمات محتملة تنفذّها مجموعات مسلحة وصفتها بـ 

  .ية في شبه جزيرة سيناءإسرائيل

ية قولها إسرائيل، عن مصادر عسكرية )٢٨/٦(االستخباري العبري الجمعة " والال"ونقل موقع 

موعات من الجهاد العالمي التي تنشط في سيناء تنفيذ هجمات ضد أهداف نخشى محاولة مج"

ية، مستغلة توتر األوضاع األمنية في مصر سرائيلقرب الحدود الجنوبية أو في الجبهة الداخلية اإل

، وفق "عقب اإلعالن عن تنظيم مظاهرات لمعارضي ومؤيدي الرئيس المصري األسبوع المقبل

  .قولها

 أشادت المصادر بأداء الجيش والشرطة المصرية في شبه جزيرة سيناء، ال وفي السياق ذاته،

السياسات المصرية على "سيما في مجال وقف عمليات التهريب من وإلى قطاع غزة، قائلةً 

الحدود أصبحت أكثر صرامة عقب عملية خطف بدو سيناء سبعة جنود مصريين الشهر 

اء رفح تقوم بخطوات أمنية شديدة ضد السكان الماضي، كما أن قيادة الجيش المصري في لو

  .، حسب المصادر"المحليين في تلك المناطق لفرض األمن والهدوء على الحدود

  ٢٨/٦/٢٠١٣قدس برس، 
  

  االنقالب على الرئيس مرسي بدأ بالفعل ومصر مقبلة على حرب أهلية: بن اليعازر. ٢

 من حزب العمل، اليعازري بنيامين بن سرائيلأكد عضو الكنيست اإل: سما/ القدس المحتلة 

الذي يعتبر أحد أبرز أصدقاء الرئيس المصري السابق حسني مبارك، بأن االنقالب على الرئيس 

 حرب أهلية على األرجح ولن يكون المصري محمد مرسي بدأ بالفعل وأن مصر مقبلة على

  .هناك عودة إلى الوراء

بيان الجيش يؤكد وقوفه الى جانب المتظاهرين، وهم نفس " أن اليعازر بن وأضاف

المتظاهرين الذين انقلبوا على مبارك ينقلبون اآلن على مرسي ألنه لم يفي بعهوده وكانت هناك 

اصب مهمة، في حين لم تتغير األوضاع في  المسلمين في مناإلخوانفقط مصالح استفاد منها 

  ".مصر
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المجتمع المصري علماني ويعيش على االغاني واالفالم والسياحة، :"  يقولاليعازرومضى بن 

  ". سنة إلى الخلف٤٠٠وفجأة يأتي شخص يحاول اعادته 

ن  ال يمكإسرائيل، أن "راية"ي تابعه موقع سرائيلوأردف بن العيز في حديث الذاعة الجيش اإل

فنحن لدينا حدود في سيناء مع مصر، وهناك تعاون مع "ان تقف على معزل من احداث مصر 

الجيش المصري والمخابرات المصرية على أعلى المستويات بما فيه مصلحة الطرفين، وسيناء 

  ".منطقة مهمة خاصة من الناحية األمنية للبلدين ولها ثقلها

أنا اتابع . رسي يمر بما مر على مبارك ليلة االنقالباآلن م:"  حديثه بالقولاليعازرواختتم بن 

ال شك بأن مبارك . االعالم المصري وأسمع الكثيرين ممن يقولون إنهم يشتاقون لعهد مبارك

  ".يقول اآلن من سجن طرة إن نهاية مرسي مثل نهايتي

  ٢/٧/٢٠١٣وكالة سما اإلخبارية، 

  

ـ       نطقةكوخافي يحذر من تزايد تأثير اإلسالميين بالم      . ٣  ى ويشرح بالتفصيل سبب االنقـالب عل

   مرسي

حذّر رئيس هيئة االستخبارات العسكرية الصهيونية أفيف كوخافي، من تزايد اإلسالميين في 

ثير على خريطة التحالفات في الشرق األوسط، مشيراً إلى أن المنطقة المنطقة لما في ذلك من تأ

التي تم تقسيمها في الماضي إلى محور راديكالي ومعتدل انتقلت من التعريف القومي إلى الديني 

بأنها شتلة غريبة غير مقبولة، ما يشكل " إسرائيل"بعد اختفاء المحورين، ما يعظِّم النظرة إلى 

إلى أن انتشار " كوخافي"وأشار . مع وصول التيارات اإلسالمية للحكم" رائيلإس"خطر داهم على 

خاصة أنها غير إسالمية، " إسرائيل"الفوضى التي تشهدها المنطقة العربية تصب في مصلحة 

وله انعكاسات أساسية على الوضع األمني الفتاً إلى أن التغيير في الشرق األوسط كبير وعميق، 

زة الحالية لن تستقر، وستحتدم وستستمر في ردود فعل مختلفة ستصمم وجه ، فاله"إسرائيل"في 

  .المنطقة

  :بالعبرية مترجما إلى العربية الفيديو

http://www.youtube.com/watch?v=_vZO_KYMqKw الفيديو مدبلجا باإلنجليزية 

 http://www.youtube.com/watch?v=R11veimvKTEمترجما إلى العربية 

   ية العاشرةالقناة العبر

  ٢/٧/٢٠١٣، ٢٨٤٩التقرير المعلوماتي 
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  "إسرائيل" على األحداث في مصر تعود إيجاباً: آيالندالجنرال . ٤

سابق، الجنرال في ي السرائيلقال رئيس مجلس األمن القومي اإل: الناصرة ـ زهير أندراوس

االحتياط، غيورا آيالند أمس األربعاء، أن األحداث في كل من مصر وسورية تُبشر بالخير 

، فإذا تم سيطرة نظام جديد على سورية، فإنه سيقوم بمحاسبة وبمعاقبة إيران وحزب سرائيلإل

 المسلمين، اناإلخويين خشينا قبل سنة من حكم إسرائيلاهللا، أما في مصر، فقال آيالند، إننا ك

خشينا من أن يقوم النظام الجديد بدعم حركة المقاومة اإلسالمية، وفي هذه األيام وصل حكم 

 إلى خط النهاية تقريا، وبالتالي يمكن شطب الخشية والقلق منهم، الفتًا إلى أنه إذا تم اإلخوان

يقوم بتطبيع العالقات انتخاب نظام علماني وديمقراطي في مصر، فإنه من غير المستبعد البتة أن 

  . ، على حد قولهإسرائيلكما يجب مع 

وأضاف أن الجيش المصري هو الذي يقيم العالقة مع الدولة العبرية، وطالما أن هذا الجيش 

 إسرائيليعتمد على المعونات األمريكية، فإنه سيعمل المستحيل من أجل منع تنفيذ أي اعتداء على 

 بغض النظر عن الشخص الذي سيتسلم منصب الرئاسة، فإنه من شبه جزيرة سيناء، كما أنه

سيكون مشغوالً جدا في حل المشاكل الداخلية المستعصية في مصر، وبالتالي فإنه من المستبعد 

  .، كما قال آيالندإسرائيلجدا، إن لم يكن مستحيالً، أن يوجه الجيش المصري طاقاته ضد 

  ٤/٧/٢٠١٣، القدس العربي، لندن
  

  مصر كانت تتجه لحرب أهلية...  خيار آخرأمامهلم يكن  المصري الجيش: ن اليعازرب. ٥

ي ووزير سرائيلعضو الكنيست اإل، أن د ب ا، عن ٥/٧/٢٠١٣، الدستور، عمانذكرت 

بق بنيامين بن اليعازر صرح تعليقا على ما حدث فى مصر، ان الجيش المصري لم الدفاع السا

وقال بن إليعازر . »فمصر كانت في فوضى وتتجه صوب حرب أهلية.. يكن امامه خيار اخر

إن سقف . هذا أمر غير متوقع«: يةسرائيلاإل» يديعوت أحرونوت«فى تصريحات لصحيفة 

فقد توقعوا تحقيق إصالحات في التعليم ..  للغايةمرتفعا كان  المسلميناإلخوان(التوقعات لجماعة 

ووجه بن إليعازر انتقادات . »الموقف مروع ولم يحدث شيء«وأضاف . »والمعيشة والبطالة

  .للرئيس المعزول محمد مرسي

 إلذاعة الجيش ،بن أليعازر قال، أن يو بي آي عن، ٥/٧/٢٠١٣، الحياة، لندنوأضافت 

وأضاف ". سي انشغل خالل العام األخير فقط بتعيين أنصاره في أركان الحكممر"ي، إن سرائيلاإل
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، وليس مهماً من سينتخب، وذلك إلى حين عودة مصر لتستقر إلى ستستمرالهزة في مصر "إن 

  ".نواتها المبنية على أساس علماني

ا  المسلمين في مصر، وإنماإلخوانهي ضربة موجهة، ليس فقط ضد "ورأى أن إقالة مرسي 

وقال إن ".  عاماً على تأسيس الحركة٨٥لهذه الحركة كلها، والتي أملت بالصعود إلى الحكم بعد 

رئيس المحكمة العليا المصرية، الذي بات الرئيس الفعلي لمصر، عدلي منصور، هو رجل "

  ".النظام القديم، وأعتقد أنه سيقود بسرعة إلى إلغاء الدستور وإجراء انتخابات جديدة

  

  "هزة أرضية" المصري محمد مرسي الرئيسعزل : زيأشكنا. ٦

ي السابق غابي أشكنازي، عزل الرئيس سرائيلوصف رئيس أركان الجيش اإل: وكاالت

في "  المسلمينناإلخوا"، وحذر من رد فعل محتمل لـ"الهزة األرضية"المصري محمد مرسي بـ

  ".ما حدث هو شأن مصري داخلي"ي إن إسرائيلأعقاب ذلك، فيما قال وزير 

ية خالل تواجده على طفاف التنقيب عن الغاز قبالة إسرائيلوقال أشكنازي لوسائل إعالم 

الثورة األخرى في مصر هي هزة أرضية، وما نراه في العالم العربي ليس " ان إسرائيلشواطئ 

  ".ضيةأقل من هزة أر

في ما يتعلق بما سيحدث، فإنني أنصح بتوخي الحذر، ألننا لم نرى أن "وأضاف أشكنازي أنه 

واستبعد أشكنازي أن تكون  ".هذا سيحدث، وكذلك ألنه برأيي في مصر ال يعرفون ما سيحدث

يين إسرائيل جراء عزل مرسي، وذلك تعقيباً على مسؤولين إسرائيلهناك انعكاسات فورية على 

 خالل اليومين الماضيين بأنهم يتحسبون من هجمات منظمات جهادية في سيناء ضد صرحوا

أعتقد أن الجيش المصري منشغل اليوم في أمر ما يتعدى : "وقال أشكنازي .يةإسرائيلأهداف 

".  المسلميناإلخوان"، لكنه حذر من رد فعل محتمل من جانب "الوضع الداخلي في مصر

، ويبدو لي أنه ينتابهم " المسلموناإلخوان"نصح بمتابعة ما سيفعله األمور لم تنتِه وأ: "وأضاف

  ".نوع من الصدمة اآلن

  ٥/٧/٢٠١٣، الجزيرة نت، الدوحة
  

   المسلمين في مصر وسيتم تفعيلها بالمرحلة القادمةلإلخوان خلفيةحماس جبهة : ديختر. ٧

من  ية آفي ديختر،سرائيلوزير األمن الداخلي والجبهة الداخلية السابق في الحكومة اإلحذر 

جبهة خلفية لإلخوان المسلمين في مصر، سيتم تفعيلها بشكل  «واعتبرها. قوة حماس العسكرية

وقال، خالل حديث مع اإلذاعة . »حة بمرسيالمقبلة لالنتقام من اإلطا) اإلخوان(كبير في معارك 
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حتى اآلن كنا نشهد قوافل األسلحة والذخيرة من سيناء إلى قطاع غزة، «ية العبرية، إنه سرائيلاإل

، مضيفا »وعلينا أن نتوقع أن يعمل هذا الخط في األسابيع والشهور المقبلة في االتجاه المعاكس

لجناح العسكري بكل قوته، بالشراكة مع حماس، في سيفعلون الخاليا النائمة وا» اإلخوان«أن 

، عندما تم منع التيار اإلسالمي من الجزائروسيتصرفون مثل أترابهم في . األراضي المصرية

 ألف قتيل سقطوا في تلك المعارك التي لم ٢٠٠تسلم الحكم في العقد الماضي، مذكرا بأن نحو 

 .تتوقف بشكل نهائي حتى يومنا هذا

  ٦/٧/٢٠١٣، ، لندنالشرق األوسط

  

   "لم تنتِه بعد "مصر في المعركة: يدلين. ٨

ي سابق، تجدد موجة المظاهرات والمواجهات في إسرائيلتوقّع مسؤول استخباري : الناصرة

ية سرائيلق لهيئة االستخبارات اإلالرئيس السابوقال  .مصر بوتيرة عنيفة خالل الفترة المقبلة

 اإلخوانالمعركة في مصر لم تنتِه بعد؛ ال سيما وأن حركة "، يدلينعاموس " أمان"العسكرية 

 في تصريحات نشرتها اإلذاعة يدلين ورأى .، حسب رأيه"المسلمين ال تتنازل عن مواقفها بسهولة

ندالع مواجهات عنيفة في مصر مرة ، أن هناك احتمالية كبيرة ال)٧|٥(العبرية، اليوم الجمعة 

  .أخرى، وفق تقديره

  ٥/٧/٢٠١٣قدس برس، 

  

   لم تتفاجأ مما حصل في مصريةسرائيلاإلاالستخبارات : "يديعوت". ٩

في عددها الصادرة صباح اليوم الجمعة، " يديعوت أحرونوت" ذكرت صحيفة :القدس المحتلة

ية، لم تتفاجأ من االنقالب العسكري الذي قام به الجيش سرائيلأن االستخبارات العسكرية اإل

ونقلت الصحيفة عن تصريحات سابقة  . الرئيس محمد مرسيعزلالمصري، والذي أدى إلى 

و أربعة شهور في مؤتمر أفيف كوخافي، قوله قبل نح" أمان"لرئيس االستخبارات العسكرية 

  ".مصر ستواجه هزة جديدة"أن " هرتسليا"

مارس الماضي، في مؤتمر /ولفتت الصحيفة إلى تصريح لكوخافي في الرابع عشر من آذار

 المسلمين في مصر إلى دفة القيادة يلقي عليهم اإلخوان، جاء فيها أن حقيقة انتقال "هرتسليا"

  ". ستترجم إلى هزة ثانية مسؤوليات كثيرة، وإن هذه المسؤوليات
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، "هذه الهزة سوف تؤثر على الشرق األوسط كله وقد تصل إلى تونس أيضاً"وأضاف أن 

مرسي،  ستعبر عن اإلحباط المتفاقم للشعب المصري من سلطة الثانيةالثورة " متابعاً بالقول إن 

 المستوى  الهزة بدأت بسبب وضع المواطن المصري، فهو ال يشعر بتحسن، ولم يرتفعهذه

  ". االقتصادي في السنوات األخيرة
http://www.youtube.com/watch?v=_vZO_KYMqKw  

  ٦/٧/٢٠١٣، وكالة سما اإلخبارية

  

   المصري في التصدي لمسلحي سيناءالجيشتعول على " إسرائيل". ١٠

تعتمد على الجيش ” إسرائيل“ذكرت الطبقة السياسية ووسائل اإلعالم أن : )ب.ف .أ (

المصري الحتواء المجموعات اإلسالمية في سيناء وضمان استقرار البالد بعد إزاحة اإلسالمي 

في مصر اسحق ليفانون على الدور اإليجابي ” إسرائيل”وشدد سفير سابق ل .محمد مرسي

حيال كل ما يجري في سيناء، ” إسرائيل“السلطات المصرية تعلم حساسية “وقال إن . للجيش

  .”والجيش المصري أصبح يشعر بحرية اكبر في التحرك بحزم حيال العناصر اإلسالمية

البلدين تعزز في بين ” التعاون األمني“أن ” يديعوت احرونوت“من جهتها، أكدت صحيفة 

النشاط العسكري المصري في سيناء يتم “إن ” يسرائيلاإل “االحتاللوقال جيش .األيام األخيرة 

من أجل التصدي للتهديدات األمنية في سيناء ” يينسرائيلاإل“بالتنسيق مع المسؤولين األمنيين 

  .”في آن” إسرائيل”والتي تستهدف مصر و

  ٦/٧/٢٠١٣، الخليج، الشارقة

  

 سيواصل عمليات إغالق األنفاق الرابطة بـين قطـاع غـزة            المصريالجيش  : "معاريف" .١١

  ومصر

يات ية، أن الجيش المصري سيواصل عملسرائيلقدرت جهات رفيعة في المنظومة األمنية اإل

 بين قطاع غزة ومصر، معبرة عن تفاؤلها الحذر من سيطرة الجيش الرابطةإغالق األنفاق 

  .المصري على زمام األمور في مصر

إن التنسيق األمني :" ونقلت صحيفة معاريف عن مصادر رفيعة في المنظومة األمنية قولها

بعد نظام الرئيس المعزول ية سيستمر حتى ما سرائيل، والمنظومة األمنية اإلالمصريبين الجيش 

وعبرت جهات رفيعة في المنظومة األمنية عن تفاؤلها الحذر من سيطرة الجيش  ".محمد مرسي
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المصري على زمام األمور في مصر، وذلك في أعقاب عزل الرئيس المصري عن الحكم، 

  .وتعيين عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا لمصر

إن الجيش المصري يواصل تحكمه في زمام األمور في مصر، :" ت األمنيةوأضافت الجها

، وذلك بناء على منظومة العالقات الجيدة بين إسرائيل تفاؤل حذر في إلىوهذا األمر يؤدي 

  ". والجيش المصري، والتي تحسنت بشكل كبير خالل العام الماضيإسرائيل

  ٥/٧/٢٠١٣، فلسطين أون الين
  

  ستمرار التنسيق األمني مع السيسي حول سيناء وإغالق أنفاق غزة تؤكد اتل أبيب. ١٢

 استمرار التنسيق األمني والعسكري مع الجيش المصري، ممثلًا تل أبيب أكدت :الناصرة

ح السيسي، الذي قاد االنقالب العسكري على الرئيس المصري محمد بوزير الدفاع عبد الفتا

  .مرسي، ال سيما فيما يتعلق بشبه جزيرة سيناء واألنفاق بين مصر وقطاع غزة

ي رفيع المستوى قوله إن التنسيق والتعاون إسرائيلونقلت اإلذاعة العبرية عن مصدر عسكري 

المصري بحزم في شبه جزيرة سيناء مع الجيش المصري مستمر، مرجحا أن يعمل الجيش 

كما أشار  .، حسب قولها"إلعادة الهدوء إلى نصابه، ال سيما في ظل تحدي العناصر الجهادية له"

ي حول األنفاق المنتشرة على طول سرائيلالمصدر ذاته إلى التنسيق بين الجيشين المصري واإل

نفاق المؤدية إلى قطاع غزة يعد إغالق األ"الحدود المصرية مع قطاع غزة، وأوضح المصدر أن 

، ال سيما في ظل تشديد الحصار على القطاع المتواصل منذ أكثر "ضربة مؤلمة لحركة حماس

  .من ست سنوات

وفي السياق ذاته؛ نقلت وسائل إعالم مقربة من السلطة الفلسطينية عن مصادر عسكرية 

ي إلدخال آليات عسكرية وجنود ائيلسرمصرية قولها إن تنسيقًا يجري بين الجانبين المصري واإل

وذكرت في الوقت ذاته أن الجيش المصري ضبط سبعة  ".اإلرهاب"وطائرات إلى سيناء لمحاربة 

صناديق احتوت على قنابل وذخيرة حية في فتحة نفق بحي البراهمة برفح، دون أن تذكر المزيد 

  .حولها

  ٧/٧/٢٠١٣قدس برس، 

  

   في تصعيد التوترات الطائفية والمذهبية في مصرت نجحيةسرائيل اإلالمخابرات: يدلين. ١٣

رئيس جهاز المخابرات العسكرية الصهيوني " يدلينعاموس "أعلن الجنرال :  خاص–المجد 

مخابرات الصهيونية نجحت في اختراق الدولة المصرية وعاثت فيها بأن ال) "جهاز أمان(السابق 
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فساداً، ونجحت في تصعيد التوترات الطائفية المذهبية واالجتماعية، يعجز أي نظام يأتي بعد 

  ."في معالجة التداعيات المختلفة واالنعكاسات المؤلمة التي ستعانيها مصر في المستقبل" مبارك"

هيونية إن عودة الجيش للمشهد السياسي خبر سار للكيان، مشيرة وقالت وسائل اإلعالم الص

  .إلى أن المستفيد األول من عدم االستقرار في مصر هي دولة الكيان

  ٧/٧/٢٠١٣األمني، المجد 

  

الجيش واألجهزة األمنية يتابعون عن كثب األحداث الجارية فـي          : يإسرائيل أمنيمسؤول  . ١٤

  مصر

ية الرسمية باللغة العبرية، عن مصدر أمني سرائيل نقلت اإلذاعة اإل: أندراوسزهير-الناصرة 

 قوله إن الجيش وأجهزة األمن في الدولة العبرية، يقومون عن كثب بمتابعة تل أبيبفي 

  .لجارية في مصر، وتحديدا في شبه جزيرة سيناء، على حد تعبيرهالتطورات ا

وتابع المسؤول عينه قائالً إن التنسيق مع الجيش المصري وأجهزة األمن المصرية، ما زال 

مستمرا، مشيرا إلى أن التحدي المتمثل اآلن أمام الجيش المصري هو محاربة تنظيمات الجهاد 

األسبوع األخير بسيناء، الفتًا إلى أن التقديرات تشير إلى أن العالمي، والتي زادت نشاطاتها في 

الجيش المصري سيتصرف بشكل حاسم الستعادة النظام وتثبيت االستقرار في سيناء، على حد 

  .وصفه

وبحسب المسؤول عينه، فإن ما حدث في مصر، أي عزل مرسي من الرئاسة، هو ضربة 

قدر أن تواصل حركة حماس الحفاظ على الهدوء ، و)حماس(مؤلمة لحركة المقاومة اإلسالمية 

  .خدمةً لمصالحها

  ٨/٧/٢٠١٣، القدس العربي، لندن
  

 ي وبطل شجاع ورجل وطني كعبقرللسيسينظر أجهزة المخابرات ت": معاريف". ١٥

 خلع الذي السيسيالعبرية إن الجنرال عبد الفتاح " معاريف"قالت صحيفة : ودمحمد محم

 على أنه يسرائيلاإلالرئيس محمد مرسي، دون استخدام طلقة نار واحدة ينظر إليه الجيش 

ية قامت قبل شهور بعمل سرائيلتقرير لها أمس إن المخابرات اإلي  وبطل، مضيفة فعبقري

  .  يعرف كيف يتخذ القراراتالذي، الشجاع، يالوطن، الرجل للسيسيبروفايل 

، وذلك يسرائيلاإلوأضافت أن االسم عبد الفتاح السيسي، كان اسما جديدا على الجمهور 

 عام قائدا للجيش ووزيرا للدفاع، لكن بالنسبة لجزء من المنظومة األمنية حواليعندما عين منذ 
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 أجريت معه عندما كان قائدا التيت  معروفًا بسبب االتصاالالسيسيية كان سرائيلاإل

  . لالستخبارات العسكرية

 لم يتم إسقاطه كالنيزك على منصب قيادة الجيش، وإنما نبت من أسفل، السيسيولفتت إلى أن 

 فقط، وتم تعيينه وزيرا للدفاع ٥٨الـ سن ي من قوات سالح المشاة، حتى وصل لقمة الهرم ف

ل حرب أكتوبر الجنرال طنطاوي، كمتعاون مع بدالً من بطاإلخواني على يد الرئيس 

ولفتت إلى أن وزارة الدفاع .  يختلف عن ذلك تماماالسيسياإلسالميين، لكن فعليا اتضح أن 

ي  ال يتردد فالذي أعجبا خالل الشهور األخيرة بقائد القوات المصرية يسرائيلاإلوالجيش 

 منظومة تنسيق المصرير الجيش  وبموافقة مرسي، أداالسيسيمواجهة مرسي، وتحت قيادة 

ي  اعتبر أفضل بكثير حتى من نظيره فالذي طول العام األخير، وهو التنسيق إسرائيلقوية مع 

 مرت منذ يالشهور السبعة التي الحقائق تتحدث عن نفسها، فف"وقالت الصحيفة . عهد مبارك

يات تهريب  عن إيقاف عملالمصريقطاع غزة أثمر جهود الجيش ي عملية عمود سحاب ف

الصواريخ بعيدة المدى للقطاع، وخالل تلك الفترة لم تدخل صواريخ ذات أهمية لغزة، بدالً من 

  ". ي، خالل العملية العسكريةسرائيل تم تدميرها على يد سالح الجو اإلالتياألخرى 

م  سيناء، إال أن التنسيق الشديد تفي ال تزال سائدة التيولفتت إلى أنه بالرغم من الفوضى 

 دبابة، من ٣٠شهر مايو ي  فالمصري على إدخال الجيش تل أبيبموافقة ي التعبير عنه أيضا ف

 شبه الجزيرة، للمرة األولى منذ اتفاقية كامب دافيد للسالم مع القاهرة، وبالفعل فيأجل العمليات 

فور ، فتل أبيب تنفذ فيها عمليات مثل هذه، بتنسيق مع التيالحديث يدور عن المرة األولى 

، واضطر المصريون إسرائيلصعود مرسى للرئاسة تم إدخال دبابات لسيناء بدون مصادقة 

وقالت .  هددت بوقف المعونةالتيلسحبها إلى ما وراء قناة السويس بضغط من الواليات المتحدة 

 سقط فيها نظام مبارك كانت مفاجأة شديدة للمخابرات التي، إن الثورة المصرية األولى "معاريف"

 تل أبيبية وأجهزة االستخبارات الغربية، إال أن الثورة الثانية كانت أقل إثارة للدهشة، وسرائيلإلا

متهالك ومعلق بخيط رفيع ويوشك على االنهيار، الفتة إلى ي كانت لديها تقديراتها بأن نظام مرس

قعا أن بل تفاقمت، وكان متوي  فترة مرسفي لم تحل المصريأن المشاكل األساسية لالقتصاد 

وأضافت، أنه بالرغم من ذلك لم يتوقع أحد أن النظام الحاكم سيسقط . يعود الشعب وينتفض

كنزا ي  بعض النواح كان مرسفيبسرعة هكذا، وبتلك الطريقة الدراماتيكية، الفتة إلى أنه 

  .  القطاع وقفًا إلطالق النارفي، فقد فرض على حماس وسائر المنظمات سرائيلإل
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 والعالقات المباشرة مع الواليات المتحدة إسرائيلن العالقات غير المباشرة مع ولفتت إلى أ

 السلطة لفترة زمنية في بقيقد ي كانت بالنسبة لإلخوان المسلمين مسألة تكتيك، ولو كان مرس

 النخبة العسكرية، وأسس ديكتاتورية مشابهة لحماس فيكافية لكان قد تخلص من كل الجنراالت 

 إن آجالً أو عاجالً، ويطلب تل أبيبوكان سيشكل تحديا أمام اتفاقية السالم مع  قطاع غزة، في

 سببا حقيقيا للحزن سرائيلوأشارت إلى أن بسبب ذلك ال يوجد إل. تعديلها، إن لم يكن إلغاءها

 تل أبيب أروقة الحكومة بفي دار الذي والسؤال وانه،أ المسلمين قبل اإلخوانعلى خلع نظام 

على ما يبدو بعد شهور، ي  ستجرالتي االنتخابات في المسلمين اإلخوان من يخلف مؤخرا هو

 مصر معقد جدا، لدرجة أنه بالنسبة ي لتقديم إجابة، فالوضع فيكفيوال يوجد تقييم شجاع بما 

 اإلخوانوقالت إن المؤكد هو أن . ية ما زال التوازن القادم غير واضحسرائيللألعين األمنية اإل

 أنهم سيتنازلوا عن الضروري االنتخابات المقبلة، وليس من فيضربة قاسية إذا شاركوا سيتلقون 

 في وعبقري هو بطل السيسيالسلطة بدون صراع أو سفك دماء، وحتى تتبين الصورة فإن 

 خلع الرئيس بدون أن يقوم الجيش فعليا بانقالب، وبدون استخدام يية، ونجح فسرائيلاألعين اإل

   المسلميناإلخوانببلورة جبهة مصرية واسعة تقف من ورائه، ال تضم النيران، وقام 

  ٦/٧/٢٠١٣المصريون، القاهرة، 

  

الوقـت  بمصر وسورية ولبنان تاريخية يجب فهمها بعمق ولن تنتهـي           ب األحداث: يعلون. ١٦

  القريب

 قال، مساء أمس يعلوني موشي سرائيلوزير األمن اإل أن، ١٠/٧/٢٠١٣، ٤٨عرب ذكرت 

  . بالبقاء متيقظةإسرائيلالثالثاء، إن عدم االستقرار في مصر يلزم 

 يعلون، قال ١٩٧٣ عاما على حرب ٤٠، بمناسبة مرور تل أبيبوفي مؤتمر نظمته جامعة 

وسورية ولبنان هي أحداث تاريخية يجب فهمها بعمق ولن تنتهي في إن األحداث في مصر 

  .الوقت القريب

وأضاف أنه في مصر يوجد ثورة وثورة مضادة، وأن حالة عدم االستقرار التي ال يمكن 

معرفة نهايتها تلزم الجيش بالتيقظ من الناحيتين االستخبارية والعمالنية، وتلزم المستوى السياسي 

  .أيضا
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 ألف قتيل، وال ١٠٠هناك حربا أهلية سقط فيها حتى اآلن نحو " إن يعلون، قال وعن سورية

 ال تتدخل، وأن إسرائيلوادعى أن ". هذه الحرب عبرت الحدود إلى لبنان.. أعرف كيف ستنتهي

  .ما يحصل هو حدث تاريخي ذور أهمية كبيرة لن ينتهي قريبا

 ننظر إلى األمور بمصطلحات أبيض يجب أال "يعلونوفي حديثه في الشأن الفلسطيني قال 

وأضاف أن هناك تهديدات وفرصا أيضا، وأنه يأمل أن تعرف ". وأسود فقط، وإنما الرمادي أيضا

معرفة كيفية " كيف تستغل ذلك، مشيرا إلى أن ذلك ليس بالضرورة حال، ويقترح إسرائيل

 أن نعرف كيف نعيش مع يجب"وفي نهاية كلمته قال  ".التعايش في واقع فيه قضايا غير محلولة

ي الفلسطيني سرائيلالتحديات باعتبار أننا ال تستطيع حل القضايا اآلن، بما في ذلك الصراع اإل

 ".الذي سيشغلنا لفترة ليست قصيرة

 عالقة بانفجار تل أبيبيعلون نفى أن يكون ل أن، ١٠/٧/٢٠١٣، السفير، بيروت وأرودت

وأشار إلى أن  . ولبنان وال تتدخل فيهاسوريةر في بئر العبد وأكد أنها تراقب تطورات األمو

 انتقلت إلى لبنان بعد تدخل حزب اهللا فيها وأن انفجار بئر العبد سوريةالحرب األهلية في «

  .»وغيره من أحداث العنف في طرابلس وصيدا يندرج في إطار الصراع بين الشيعة والسنة

المعارضة السورية قالت ، أن  عمرعماد عن، ٩/٧/٢٠١٣، وكالة رويترز لألنباء وأضافت

 في تصريح سوريةيوم الثالثاء إن قوات أجنبية دمرت صواريخ روسية متقدمة مضادة للسفن في 

وقالت المعارضة إن قوة االنفجارات الهائلة تتجاوز قوة  .يإسرائيليشير فيما يبدو إلى هجوم 

ولم  .يسرائيليث مثل الجيش اإلالنيران لديها لكنها تتناسب مع قوة النيران الخاصة بجيش حد

ي موشي يعلون للصحفيين ردا على سرائيلوقال وزير الدفاع اإل . تورطها أو تنفيهإسرائيلتؤكد 

هجوم . وضعنا خطوطا حمراء فيما يتعلق بمصالحنا ونبقي عليها"سؤال عن انفجارات الالذقية 

وسط فإنه يجري إلقاء  في أي حادث في الشرق األ-يقع هنا تفجير هناك وروايات مختلفة 

- أن يذكر اسمه رفض-ي كبير سابق إسرائيلوقال مسؤول أمني  ."المسؤولية علينا في معظمها

  . إنه من المعروف أن المنطقة المعنية في الالذقية تستخدم لتخزين صواريخ ياخونتلرويترز

  

   كحرب أكتوبر"إسرائيل" لم يعد هناك احتمال لهجوم عربي ضد: يعلون. ١٧

وزير ، أن  نظير مجلي، عنتل أبيبمن ، ١٢/٧/٢٠١٣، الشرق األوسط، لندن ذكرت

، أعلن أن الشعبة اللوائية القتالية الخاصة، التي قرر جيشه يعلوني، موشيه سرائيلالدفاع اإل

، تأتي في إطار ١٩٦٧ا لتنشر في هضبة الجوالن السورية، التي يحتلها منذ عام إقامتها خصيص
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 في حرب أكتوبر إسرائيلي على منع تكرار مفاجأة الهجوم العربي على سرائيلالحرص اإل

 مليون دوالر لهذه الغاية يؤكد أن التقليصات في ٦٠، مضيفا أن رصد ١٩٧٣) تشرين الثاني(

  . لن تأتي على حساب قوتها الردعيةرائيلإسالميزانية العسكرية في 

وقد .  ولبنانسورية يتكلم، أمس، خالل قيام قواته بتدريبات على مثلث الحدود مع يعلونوكان 

 مليارات ٧تطرق إلى خطة التقليصات الكبيرة في الميزانية العسكرية، التي تبلغ قيمتها نحو 

فنفى أن . يةسرائيلاس بقوة الردع اإل سنوات، والتي أثارت مخاوف من المس٥دوالر على مدى 

فقال إن .  مكشوفة لهجمات حربية عربية شبيهة بحرب أكتوبرإسرائيلتكون هناك مخاطرة تجعل 

يديعوت «وفي المقابل، قالت مصادر عسكرية لصحيفة . هجوما كهذا غير واقعي بتاتا

. يسرائيلجيش اإلية، إن خطة التقليصات تبحث منذ فترة طويلة في السرائيلاإل» أحرونوت

الجيوش العربية المشغولة في «واختيار هذا الوقت بالذات للشروع في تنفيذها، جاء ألن 

، سرائيلصراعاتها الداخلية وخالل السنتين المقبلتين على األقل، لن تشكل أي تهديد حربي إل

  .» ومصرسوريةخصوصا في 

ي سرائيلدة الجيش اإلقيا، أن حلمي موسى، عن ١٢/٧/٢٠١٣، السفير، بيروت وأشارت

، وبحسب الصحف »جيش صغير وذكي«بدأت فعلياً خطة تغيير بنية الجيش والعودة لفكرة 

ية، فإن الجيش أبلغ أفراد أحد األسراب الجوية المقرر تقليصها، بانتهاء خدمتهم، وهو ما سرائيلاإل

  .يشهد بدرجة ما على استقاللية الجيش في اإلطار العام

ية أن الجيش في األصل يمارس استقالليته في مسائل التسلح إسرائيلة وتؤكد مصادر عسكري

التي بدأ بتنفيذها قبل » عوز«من خالل ما بات يعرف بالخطط متعددة السنوات، وآخرها خطة 

  .إقرارها أيضاً في الحكومة

ي، عبر إجراء تقليصات حادة في إطار سرائيلوفي كل حال، فإن خطة تغيير بنية الجيش اإل

 مليار شيكل، تعتبر األكبر واألهم في تاريخ ٢٦ي في األعوام الخمسة المقبلة عن حوالي التخل

وكما نشر سابقاً، فإن الخطة تقضي بالتخلي عن حوالي ثالثة أسراب طائرات وعدة . هذا الجيش

وتعترف األوساط العسكرية بأن التغيير . سفن حربية وفرقة احتياط والعديد من الوحدات المدرعة

 في األساس من تكيف مع بعدين مهمين، أولهما تقليصات الموازنة، وثانيهما تغير خريطة نابع

  .المخاطر التي تواجهها الدولة العبرية

وتقضي خطة التغيير، التي أقرتها القيادة العليا للجيش والتي ستعرض األسبوع المقبل على 

سنوات الثالث المقبلة عبر تقليص المجلس الوزاري للمصادقة عليها، بتغيير بنية الجيش خالل ال



111 
 

ولكن تبين مما . حجمه، خصوصاً في قواته المدرعة وفي عديد أسرابه الجوية وسفنه الحربية

نشر حتى اآلن أن الجيش سيتخلى عن ثالثة إلى خمسة آالف من أفراد قواته النظامية ويفكك 

  .فرقة احتياط ووحدات مدفعية وإمداد

ضواغط الميزانية للعامين «ي الجنرال موشي يعلون أمس أن سرائيلوأعلن وزير الدفاع اإل

 تجبر الجيش على اتخاذ خطوات مثل المساس بالتدريبات والنشاط العمالني ٢٠١٤-٢٠١٣

ولكن نقصد عدم المساس بتعاظم القوة على المدى األبعد عبر «، مضيفاً »للقوات االحتياطية

  .»مجازفات على المدى القصير

وات تتم بمسؤولية واتزان، وهي تتضمن االستثمار في وسائل قتالية هذه الخط«وقال إن 

ومنظومات ستساعد الجيش على مواصلة الحفاظ على فجوة تكنولوجية كبيرة إزاء الدول 

، مشدداً على أن ميدان الحرب المستقبلي سيحسم فقط عبر التفوق »والمنظمات المحيطة

سلح الدقيق، واالستخبارات، والتنصت، والدفاع سنواصل االستثمار في الت«وأضاف . التكنولوجي

الفعال والسايبر، من منطلق الفهم بأن ميدان الحرب الراهن والمستقبلي يختلف تماماً عن كل ما 

والمستقبل المنظور يمكن أن يقودنا إلى مواجهات ستحسم بواسطة التفوق . عرفناه في الماضي

  .»براً، وبمركبات أقلي، جواً وبحراً وسرائيلالتكنولوجي للجيش اإل
  
   "عن طريق الخطأ" المصرية التي اخترقت أجواء غزة كان الطائرة: يسرائيلالجيش اإل. ١٨

روحية التابعة للجيش المصري، التي ية إن الطائرة المإسرائيلقالت مصادر عسكرية : الناصرة

، ١٩٤٨اخترقت أجواء جنوب قطاع غزة، في منطقة قريبة من حدود األراضي المحتلة عام 

  .وسرعان ما تم تدارك األمر" كان عن طريق الخطأ"أمس الجمعة، 

مروحية عسكرية " في تصريحات نشرتها وسائل اإلعالم العبرية أن المصادروأضافت 

جنوب قطاع غزة بدال من شبه جزيرة سيناء عن طريق الخطأ، وعندئذ مصرية حلقت فوق 

، "اتصل مسؤولون في جيش الدفاع بالطيار الذي عاد ادراجه لمواصلة نشاطه في شبه الجزيرة

  .على حد تعبيرها

 ١٣/٧/٢٠١٣قدس برس، 
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  لحة يعزز تواجده على الحدود مع مصر بعد اشتباكات مسيسرائيلاإلالجيش ": يديعوت". ١٩

ي قد عزز تواجده في منطقة الحدود مع مصر بعد سرائيلكان الجيش اإل:  األناضول–القدس 

صحيفة اشتباكات مساء اليوم بين خلية مسلحة وعناصر من الجيش المصري، حسبما ذكرت 

ي إمكانية أن الخلية المسلحة كانت سرائيلولم يستبعد الجيش اإل .يةسرائيليديعوت أحرونوت اإل

  ".يديعوت أحرونوت"ية، بحسب إسرائيلتحاول مهاجمة أهداف 

، قال شهود عيان مصريون في سيناء وفلسطينيون في قطاع غزة إنهم السياقوفي ذات 

، شرق معبر كرم أبو سالم أقصى )تغ (١٨:٣٠اعة سمعوا أصوات اشتباكات مسلحة عنيفة الس

  . واألراضي المصريةإسرائيلجنوبي قطاع غزة على الحدود بين 

ي كان أحد أطراف هذه االشتباكات، موضحين أنهم سرائيلوأضاف الشهود أن الجيش اإل

ولم  .ي يطلقون النار تجاه هدف داخل األراضي المصريةسرائيلشاهدوا جنود من الجيش اإل

  .يةسرائيلسن الحصول على تعقيب من السلطات المصرية واإليت

  ١٥/٧/٢٠١٣، الحياة، لندن

  

   توافق على تعزيز القوات المصرية في سيناء بكتيبتين جديدتين"إسرائيل". ٢٠

 وافقت على طلب إسرائيل، أمس، أن تل أبيبأكدت مصادر أمنية في : مجلي نظير -تل أبيب

لدعم القوات األمنية التي تحاول «: مصري بنشر كتيبتي مشاة إضافيتين، في شبه جزيرة سيناء

وذلك في .. ، على أن يكون نشاط هاتين الكتيبتين مؤقتا» اإلرهابلقوىمكافحة نشاطات مسلحة 

  .ة هجمات إرهابية متكررة، وتكثيفا أمنيا مصرياوقت تشهد فيه شبه الجزير

 ستساعد مصر على إسرائيلوقال مصدر في ديوان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إن 

كل استقرار في مصر يخدم «توفير االستقرار وإعادة سيطرتها على شبه جزيرة سيناء، ألن 

ي، إن سرائيل، وزير الدفاع اإليعلونوقال موشيه . »مصلحة السالم واألمن لكل شعوب المنطقة

. يةسرائيلنشاط القوات المسلحة المصرية في سيناء مهم للغاية بفرض الهدوء على الحدود اإل

وترافق هذا . » تستند فقط إلى قواتها المسلحة في حماية حدودهاإسرائيلإال أن «: ولكنه أضاف

ية أيضا تتحرك على الجانب لسرائي تفيد بأن القوات اإلتل أبيبالتصريح مع أنباء نشرت في 

اآلخر من الحدود مع سيناء، فتكثف قواتها وتعززها وتزيد من طلعات المروحيات والطائرات بال 

وقالت هذه األنباء إن . يينسرائيل المحاذي للحدود في وجه المواطنين اإل١٢طيار وتغلق شارع 
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 مصر، تحسبا معلى الحدود ي يتصرف كما لو أنه في حالة طوارئ واستنفار عسرائيلالجيش اإل

  .لتنفيذ عمليات تفجير ضخمة انتقاما من الحملة المصرية ضد التنظيمات المسلحة في سيناء

  ١٧/٧/٢٠١٣، الشرق األوسط، لندن

  

   سيناءى منح مصر الضوء األخضر إلرسال تعزيزات عسكرية إلى عليوافق يعلون. ٢١

 منحت الضوء إسرائيل أن يعلوني موشيه سرائيلأعلن وزير الدفاع اإل  :  شفيقشريف 

 لإلذاعة يعلون وقال  .  االرهاباالخضر لمصر لنشر تعزيزات في صحراء سيناء لمحاربة 

 األخيرة للسماح بادخال تعزيزات ية إن مصر قدمت لنا عدة طلبات في األيامسرائيلالعامة اإل

 أنه طالما أن هذه القوات تشارك في مكافحة مؤكدا اضافية مصرية من أجل محاربة اإلرهاب،

 علىاالرهاب وتتم استشارتنا باإلضافة إلي عدم تقويض معاهدة السالم بين البلدين فنحن موافقون 

 أنه عند هزيمة االرهابيين على يعلونوشدد . طلبهم من أجل مكافحة تحدي اإلرهاب في سيناء

  . سيعود الوضع الي ما كان عليه

  ١٩/٧/٢٠١٣، األهرام، القاهرة
  
  

    على حدود مصر وإيالت بالتنسيق مع القاهرة مائياً تُقيم جداراً"إسرائيل": يديعوت. ٢٢

العبرية النقاب عن أن جيش ’ يديعوت أحرونوت‘كشفت صحيفة :زهير أندراوس -الناصرة 

االحتالل يعتزم بناء جدار مائي بين مدينة إيالت وطابا، استكماال للجدار العازل على الحدود 

دار المائي ي سيقوم ببناء الجسرائيلوأضافت الصحيفة أن الجيش اإل .ية ـ المصريةسرائيلاإل

 السلطات المصرية، موضحة أن السبب الرئيسي للبناء هو معبداية العام المقبل، بتنسيق كامل 

  .تدهور األوضاع األمنية في شبه جزيرة سيناء

  ١٩/٧/٢٠١٣، القدس العربي، لندن

  

  عزز دفاعاتها الصاروخية قرب حدودها الجنوبية مع مصرت "إسرائيل". ٢٣

ي موشيه سرائيل وزير الدفاع اإل، أند ب ا، عن ٢٤/٧/٢٠١٣، القدس العربي، لندنذكرت 

  .يعلون اعرب الثالثاء عن امله في أن ينجح الجيش المصري في مواجهة االرهاب في سيناء

اته ويقوم بنشاط مكثف ومستمر ضد العناصر  ان الجيش المصري عزز قويعلونوقال 

  .يةسرائيل بحسب االذاعة اإل،االرهابية مستعينا بمروحيات هجومية



114 
 

 سمحت بدخول التعزيزات المصرية الى سيناء بموجب الملحق العسكري إسرائيلوأضاف ان 

 بعد  مؤكدا أن هذه القوات ستعود،لمعاهدة السالم الذي يلزم الحصول على موافقتها على ذلك

  .إتمام مهمتها

وأشار يعلون إلى أن عملية بناء السياج الحدودي في المنطقة المحاذية اليالت ستستكمل في 

وأدلى وزير الدفاع بهذه التصريحات خالل جولة قام بها اليوم في موقع  .غضون ثالثة أشهر

 . بطارية القبة الحديدية المنصوبة قرب إيالت

 إسرائيليعلون قال أمس، إن ، أن رويترز، عن ٢٤/٧/٢٠١٣، السفير، بيروتوأضافت 

عززت دفاعاتها الصاروخية قرب حدودها الجنوبية مع مصر، للتصدي ألي هجمات قد يشنها 

نحن نسمع كل يوم «وأضاف يعلون  .إسالميون متشددون من الذين يقاتلون قوات األمن في سيناء

وقد عززنا فعلياً انتشارنا على . يناأنباء عن وقوع هجمات هناك، ونخشى أن توجه البنادق إل

  . »الحدود

يمكننا أن نرى نشاطاً أكثر فاعلية للجيش المصري وقوات «ي سرائيلوأوضح وزير الدفاع اإل

 .»األمن هناك في األشهر األخيرة وبصفة خاصة في األسابيع األخيرة، بعد التغيير في الحكم

ع ضغط قوات األمن المصرية على  تتوقع بعض المشاكل مإسرائيلوقال مسؤول آخر إن 

تقديرنا للموقف في األيام األخيرة هو أنه في ظل الحملة المصرية في «وأضاف . المتشددين

  .»سيناء ستحاول العناصر اإلرهابية هناك إظهار قدرتها على البقاء والتحدي بقصفنا

 

الناعمـة لحكـم    االنقالب على مرسي يصفي القـوة       : يةسرائيلاإلاالستخبارات العسكرية   . ٢٤

  اإلسالميين

بشأن خلفيات " ية سرائيلمهم والفت ما جاء في التقرير الصادر عن االستخبارات العسكرية اإل

لواء "  من مضمون التقرير الذي أعده ما يعرف بـ ويفهم. ي من عزل مرسيسرائيلالموقف اإل

في االستخبارات العسكرية وقدم ألعضاء لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست، " األبحاث

ي النجاح االنقالب سرائيلي اليوم الثالثاء، إن الحماس اإلسرائيلوكشفت محتواه إذاعة الجيش اإل

 المسلمين، بل إلن االنقالب يؤذن اإلخوانحكم ي من التخلص من سرائيلال يرجع للرضا اإل

التي كان يمكن أن يراكمها نجاح أول تجربة " القوة الناعمة"بالقضاء على ما وصفه التقرير بـ 

وقد شدد التقرير على إن نجاح االنقالب وتسليم . ديموقراطية في مصر، تحت حكم اإلسالميين

ثماره  " إسرائيلحاصرة الربيع العربي وتجنيب الشعب المصري بنتائجه مهم جداً إلنه سيسمح بم
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 القناع الغرب بضرورة إن يشعر الرأي إسرائيلوقد شدد التقرير على ضرورة تجند ". السلبية 

لعزل مرسي وتعزيز صدقية تحالف العسكر مع " العوائد اإليجابية" العام المصري بما أسماه 

وكما هو معلوم، .  تحديداً في الوقت الحاليالليبراليين عبر توجيه مساعدات مالية ضخمة لمصر،

فإن نتنياهو لم ينتظر صدور هذا التقرير، وهو يعكف حالياً بالتعاون مع السيناتور الجمهوري 

جديدة لدعم االقتصاد المصري بغية انجاح "مارشال " راند بول على الدفع نحو تبني الغرب لخطة

، والمتمثلة في وأد عملية التحول سرائيلإاالنقالب وضمان نجاحه في تحقيق أهم راهانات 

  .الديموقراطي في العالم العربي

  ٢٣/٧/٢٠١٣، موقع صالح النعامي
  

  أهم نتيجة لالنقالب على مرسي إضعاف الجيش المصري: يينإسرائيل جنراالت. ٢٥

ي على دور االنقالب سرائيلحقائق خطيرة، يكشفها جنراالت صهاينة، وتعكس حجم الرهان اإل

ففي برنامج الحواري، الذي قدمه . الذي قاده السيسي في إضعاف الجيش المصري وألمد طويل

ي، والذي استضاف فيه الجنرال المتقاعد رؤفين سرائيلاليوم رازي بركائي في إذاعة الجيش اإل

ي سابقاً، ورئيس هيئة أركان الجيش األسبق سرائيلسور، رئيس هيئة أركان سالح الجو اإلبيدهت

دان حالوتس، وعاموس جلبوع، رئيس لواء األبحاث في شعبة االستخبارات العسكرية سابقاً، 

حيث أجمع الثالثة على إن أهم خطوة نجمت عن االنقالب الذي قاده السيسي ليس عزل مرسي 

 المسلمين، بل اندفاع الجيش المصري نحو مسار لن يؤدي إال إلى أضعافه، واناإلخوإسقاط حكم 

، مع العلم إنهم أكدوا إن سرائيلية عليا إلاستراتيجعلى اعتبار إن هذا التطور يمثل مصلحة 

وهذا بعض ما ورد .  تحسب له حساب كبيرإسرائيلالجيش المصري هو الجيش الذي الزالت 

  :شأنعلى لسان الثالثة بهذا ال

 ان تتوقع حدوث هذه سرائيلحتى في أكثر األحالم وردية لم يكن إل: رؤفين بيدهتسور

النتيجة، فاندفاع الجيش المصري نحو السياسة على هذا النحو غير المسبوق يعني عدم إحداث أي 

 وبين العرب في المستقبل ولفترة طويلة، على اعتبار إن بينناتغيير على موازين القوى القائم 

 هو تعزيز قوته العسكرية، حيث سيكون جل لر ما سيعني قادة الجيش المصري في المستقبآخ

  .تركيزهم على تحسين قدرتهم على اإلمساك بزمام األمور في البالد

يتوجب على الواليات المتحدة توظيف تأثيرها القوى على قادة الجيش : عاموس جلبوع

الذي كان يقوم به العسكر في تركيا قبل قدوم المصري واقناعهم بمواصلة القيام بنفس الدور 
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ويرى جلبوع . أردوغان، بحيث يضمن الجيش عدم صعود الجهات المتطرفة للحكم في القاهرة

  .ية وأمريكيةإسرائيلإن هذه مصلحة 

رغم سعادتنا بإسقاط مرسي، إال إن أهم ما تم حتى اآلن هو تحييد الجيش : دان حالوتس

  .غله في الواقع السياسي الداخلي لسنين طويلة في المستقبل قوته عبر شوإضعافالمصري 

  ٢٤/٧/٢٠١٣، موقع صالح النعامي

  

  مصرمع حدود الفرق تجسس وجمع معلومات على تنشر " إسرائيل: "ليم بوستاجيروز. ٢٦

نشرت دولة الكيان خالل األسابيع القليلة الماضية فرق تجسس وجمع : خاص -المجد

معلومات استخباراتية كاملة على الحدود مع مصر، باإلضافة إلى نشر عدد من قوات النخبة في 

ويأتي هذا الدعم الصهيوني  .الجيش الصهيوني لمنع تسلل او هجوم من سيناء إلى داخل الكيان

التي يشنها الجيش المصري حاليا " عاصفة الصحراء" انطالق عملية إثرمصر على الحدود مع 

 من هجوم مقاتلين على مواقع صهيونية على غرار الصهيونيةفي سيناء والتي أثارت المخاوف 

ما يجري في سيناء، وهو ما جعلها تعلن حالة االستنفار على الحدود، وتنشر فرق تجسس 

  .وعمليات خاصة لتأمينها

وهي من وحدات النخبة " سياريت ريمون"فقد تم نشر وحدة " روزليم بوستيج" لصحيفة ووفقاً

في القوات الخاصة الصهيونية، وهدفها إحكام السيطرة على الحدود مع سيناء ومنع تسلل أية 

مقاتلين باإلضافة إلى جمع المزيد من المعلومات حول سير العمليات في سيناء ومدى نجاح 

وكانت دولة الكيان قد أعلنت من قبل عن نشر  .لسيطرة على األوضاعالجيش المصري في ا

على الحدود مصر لمنع عمليات إطالق " الحديديةالقبة "اثنتين من بطاريات صواريخ باتريوت 

الصواريخ على بلدات جنوب دولة الكيان، بعد إطالق عدة صواريخ عقب اإلطاحة بالرئيس 

  .المعزول محمد مرسي

  ٣١/٧/٢٠١٣، المجد االمني
  

   ألهداف بسيناء"إسرائيل"السيسي وافق على مهاجمة : اإلعالم العبري. ٢٧

قالت القناة العبرية األولى، في تقرير لها، اليوم، عقب القصف الصاروخي الذي نفذته طائرة 

ية على سيناء، إن وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي سمح بالهجوم، إسرائيلع استطال

موضحةً أن ذلك جاء إلقناع المنظمات اليهودية في أمريكا للوقوف إلى جانبه في األزمة السياسية 

  .التي تعصف بالبالد
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مكنتها ) يلإسرائ(وقالت القناة إن قيادة الجيش المصري هي التي قامت بتحويل معلومات لـ

  .من تنفيذ الهجوم

ية قد أطلقت صاروخاً على هدف شمال سيناء أسفر عن مقتل أربعة إسرائيلوكانت طائرة 

  .مصريين وإصابة آخرين

األمريكية، نقلت عن مصادر أمنية، رفضت اإلفصاح عن هويتها، " األسوشيتدبرس"لكن وكالة 

 باإلضافة لقيام ٥، أسفر عن مقتل "جهاديين"ية دون طيار قصفت موقعا لـإسرائيلقولها إن طائرة 

في رفح، على حد " عناصر إسالمية مسلحة"الطائرة بتدمير قاعدة إطالق صواريخ خاصة بـ

  .قولها

ية سمعوا أصوات دوي سرائيلوأفادت الوكالة أن سكان المنطقة المحاذية للحدود المصرية اإل

أن الهجوم يأتي في إطار التنسيق مع انفجارات، كما نقلت عن مسؤولين، لم تذكر أسماءهم، 

  .السلطات المصرية

  ١٠/٨/٢٠١٣فلسطين أون الين،

  

  سيناء تحولت إلى أفغانستان جديد: يإسرائيل أمني مسؤول .٢٨

 الثالثاء، أن المنظومة األمنية ي مساء أمسإسرائيل أمني مسؤول  قال:عكا أون الين

ية تشعر بالقلق البالغ إزاء تدهور الوضع األمني في شبه جزيرة سيناء، موضحاً أن سرائيلاإل

  ".بقعة تحوي جماعات جهادية تشبه أفغانستان"سيناء تحولت في الفترة الماضية إلى 

يوم، وبدا ذلك واضحاً إن التهديد ضد إيالت يزداد يوماً بعد :" يسرائيل اإل مسؤولوأضاف ال

، مؤكداً أن الجيش المصري يسعى إلى "خالل األيام الماضية عندما سقط صاروخ على المدينة 

  .على حد قوله" اإلرهاب"القضاء على 

إن الواقع الجديد في سيناء يشابه إلى حد كبير الوضع الذي كان قائماً في :" وتابع بالقول

ماعات الجهادية التي تملك السالم، وتهدف إلى تنفيذ عمليات أفغانستان، ففي سيناء العديد من الج

  ".إسرائيلضد 

ي أن جماعة بيت المقدس في سيناء ليست هي من أطلقت الصاروخ سرائيل اإل مسؤولوبين ال

   .على مدينة إيالت

  ١٤/٨/٢٠١٣، عكا اون الين
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  ئب مصرية لسيناء كتاعشر توافق على إدخال "إسرائيل": يةسرائيلالثانية اإلقناة ال. ٢٩

 أعطت موافقتها على إسرائيل الليلة ان يةسرائيلاإل أفادت القناة الثانية :سما- القدس المحتلة

زيد عما تنص عليه معاهدة السالم ادخال عشر كتائب مصرية الى شبه جزيرة سيناء مما ي

  .  ومشاةسكوماندووتتضمن هذه القوات وحدات . ية المصريةسرائيلاإل

ية ان تتواصل محاوالت التنظيمات االسالمية الستهداف إسرائيلورجحت مصادر عسكرية 

  .ية في المنطقة الجنوبيةإسرائيلمصالح 

  ١٤/٨/٢٠١٣، وكالة سما اإلخبارية

  

   مصرية لسيناءة مروحيات وكتيبة مشاأربع تصادق على إدخال "إسرائيل: "القناة العاشرة. ٣٠

ت للجيش ية سمحسرائيلية أن السلطات اإلسرائيل ذكر موقع القناة العاشرة اإل:عكا أون الين

، باإلضافة إلى كتيبة جديدة للمشاة في "أباتشي"المصري بإدخال أربع طائرات عسكرية من نوع 

  . جندي مصري٢٥شبه جزيرة سيناء، وذلك بعد الهجوم المسلح الذي راح ضحيته 

ية تشعر بقلق بالغ جراء تزايد العمليات المسلحة ضد سرائيلوأوضح الموقع أن القيادة اإل

 في الفترة الماضية، األمر إسرائيل في سيناء، فضالً عن تزايد العمليات ضد الجيش المصري

 ٢٥وكانت وزارة الداخلية المصرية قد قالت أن  .الذي دفعهم للسماح بإدخال القوات الجديدة

جندياً مصرياً قتلوا خالل هجوم مسلح على حافلة كانت تقلهم في شبه جزيرة سيناء، واتهمت 

 .دية في سيناء بالوقوف خلف الحادثالداخلية عناصر جها

  ٢٠/٨/٢٠١٣، عكا اون الين

  

  الشاباك يشكل فرقة خاصة إلحباط إطالق صواريخ من سيناء: هآرتس. ٣١

شكل فرقة "" الشابك"ي، سرائيلإلأفادت صحيفة هآرتس، صباح اليوم، أن جهاز األمن العام ا

خاصة مهمتها األساسية جمع المعلومات لمنع وإحباط أية عمليات تخرج من سيناء، أو محاوالت 

ي سرائيلاإل" الشاباك"وقالت الصحيفة إن  . من شبه جزيرة سيناءإسرائيلإطالق صواريخ باتجاه 

.  بمنظمات الجهاد العالمية جماعة جهادية تنشط في شبه جزيرة سيناء، وترتبط١٥رصد وجود 

ية رصدت وجود أربع مجموعا، تنشط أكثر من سرائيلوبحسب الصحيفة فإن أجهزة األمن اإل

  .المصرية-يةسرائيلاإلية على امتداد الحدود سرائيلغيرها في مجال تنظيم عمليان ضد القوات اإل
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ق وأن أطلقت أنصار بيت المقدس، التي سب: وبحسب هآرتس فإن المجموعات األساسية هي

مجبس الشورى للمجاهدين في أكناف بيت المقدس، التي "ومجموعة . عدة صواريخ باتجاه إيالت

ية وأسفرت عن مصرع سرائيلنفذت في حزيران الماضي عملية عسكرية عبر اختراق الحدود اإل

رة والمجموعة الثالثة هي جماعة الهج. ي كان يعمل في بناء السياج الحدودي مع سيناءإسرائيل

 ١٦والتكفير وهي جماعة سلفية نفذت العملية في منطقة معبر كيرم شالوم، والتي راح ضحيتها 

أما الجماعة الرابعة واألخيرة فهي جيش اإلسالم التي نشطت في قطاع غزة . شرطيا مصريا

وكشفت الصحيفة أن أجهزة األمن  .ي جلعاد شاليطسرائيلوكانت مسؤولة عن اختطاف الجندي اإل

ي تبذل جهودا موازية لتلك التي بذلتها وتبلها في الضفة الغربية وتقوم بجمع معلومات ئيلسرااإل

عما يحدث في سيناء، عبر استخدام مناطيد التصوير أيضا، ومن خالل الكاميرات المنصوبة على 

 .امتداد الحدود مع سيناء

  ٢٠/٨/٢٠١٣، ٤٨عرب 

  

 الوضـع    فهمـوا  يس العكس والمصريون  سيناء ول ب اإلرهاب مصدر   تغزة بات : "الشاباك". ٣٢

 بسرعة

تقديره بأن قطاع غزة بات » الشاباك«هآرتس عن مسؤول في صحيفة نقلت : حلمي موسى

نحن اعتقدنا أن سيناء هي «: وأضاف. »كسمصدر االرهاب والقتال الى سيناء وليس الع«

لقد فهم المصريون الوضع بسرعة . مصدر الشر بالنسبة لغزة، وتبين أن االمور معاكسة تماماَ

وأشار إلى أن حماس في قطاع غزة تعرف بمعسكرات تدريب الجماعات . »أكبر منا

عهد االخيرون فيها وادعى وجود تفاهمات بين حماس وآل دغمش ت. ، وتنقل أفرادها»الجهادية«

 .عدم العمل من قطاع غزة مقابل سماح حماس لهم بإجراء التدريبات

  ٢١/٨/٢٠١٣، السفير، بيروت
  

  اإلخوانوالسيسي أنقذ مصر من .. مبارك رجل وطني: بن إليعازر. ٣٣

لدفاع الصهيوني السابق بنيامين بن إليعازر اليوم األربعاء إن الرئيس المخلوع قال وزير ا

، وإن وزير الدفاع المصري الحالي الفريق أول عبد الفتاح "رجال وطنيا"حسني مبارك كان 

وأضاف بن إليعازرـ في تصريحات نقلتها  ". المسلميناإلخوانأنقذ مصر من حكم "السيسي 

ما يحدث مع مبارك، من صدور قرار بتبرئته، بعد الذهاب به " ـ أن صحيفة معاريف الصهيونية

المفارقة هي أن حسني مبارك خُلغ من الحكم "وتابع أن  ".للمحكمة بشكل مذل، يعد مفارقة عجيبة
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بعد اتهامه بالديكتاتورية العسكرية، وبعد عام جاءوا بما هو أخطر من مبارك، ديكتاتورية 

  ".حاربتهاإسالمية أجبرت الجيش على م

ية صديقا مقربا للرئيس المخلوع إلى أن إسرائيلوأشار بن إليعازر، والتي تعتبره وسائل إعالم 

مبارك لم يكن مؤيدا للكيان الصهيوني بل كان مصريا وطنيا، كان قلقا على شعبه وكان يؤمن "

 ". األوسط ويقدر أهميتها كعامل استقرار في الشرقالصهيوني،بالسالم حيث كان يقدر الكيان 

ال يمكن تجاهل مساهمة مبارك الكبيرة الستقرار "ولفت الوزير الصهيوني السابق إلى أنه 

المنطقة، وهو غير معصوم من األخطاء، هو مصري يحب شعبه، وساهم مساهمة كبيرة 

  ".الستقرار الشرق االوسط وللغرب بشكل خاص

  ٢١/٨/٢٠١٣، موقع رصد، القاهرة
  

للتأكد مـن تواصـل التعـاون       مرسي   عزلبعد   ي زار القاهرة  رائيلإسوفد أمني   : معاريف. ٣٤

  األمني

ي لمصر بعد إسرائيلية عن زيارة وفد أمني إسرائيلكشفت صحيفة :  النعاميصالح-غزة 

ية إطراء الجيش إسرائيلقالب العسكري، في حين واصلت أوساط سياسية وعسكرية وإعالمية االن

  .سرائيلالمصري لدرجة اعتباره جيشا مهما بالنسبة إل

يا زار القاهرة عقب عزل الجيش المصري إسرائيلفقد كشفت صحيفة معاريف أن وفدا أمنيا 

. اصل التعاون األمني بين الجانبينالرئيس محمد مرسي، والتقى قيادة الجيش للتأكد من تو

وأضافت أن اللواء نادر العصار مسؤول العمليات في جهاز المخابرات العامة المصرية هو الذي 

واعتبرت الصحيفة أن التعاون األمني .  من الجانب المصريإسرائيليتولى عملية التنسيق مع 

  . لم يسبق له مثيلبشكل" أصبح من العمق واالتساع" والجيش المصري إسرائيلبين 

ية قولها إن التعاون األمني الذي يبديه الجيش إسرائيلونقلت معاريف عن محافل عسكرية 

 بشكل كبير، منوهة إلى إسرائيلالمصري قد أسهم بالفعل في تحسين األوضاع األمنية في جنوب 

  . ومصر تحاوالن خفض مستوى االهتمام اإلعالمي بالتعاون األمني القائمإسرائيلإن 

وأكدت أن تصفية الخلية الجهادية قبل ثالثة أسابيع في شمال سيناء بواسطة طائرة استطالع 

بدون طيار جاءت نتاج تنسيق كامل ومتواصل بين الجيش المصري والمؤسسة األمنية 

  .يةسرائيلاإل
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ي الجنرال موشيه سرائيلفي سياق متصل، وصف النائب السابق لرئيس هيئة أركان الجيش اإل

ية تقتضي ستراتيج، مضيفا أن مصلحتها االسرائيلسكي الجيش المصري بأنه حليف مهم إلكبلين

  .تعزيز قدرته على استعادة االستقرار والهدوء في مصر

ية العاشرة مساء الجمعة، سرائيلالذي بثته قناة التلفزة اإل" األسبوع"وخالل مشاركته في برنامج 

 مهتم بعدم تحول سيناء إلى نقطة سرائيلحليفًا إلشدد كبلينسكي على أن الجيش المصري بصفته 

، عالوة على إدراك قيادة الجيش المصري أهمية الحفاظ على إسرائيلانطالق لتنفيذ عمليات ضد 

  .اتفاقية كامب ديفد

ية وأوروبية لالنقالب أمريكوقلل كبلينسكي من أهمية االنتقادات التي توجهها أطراف 

يين واألوروبيين يدفعون مريكس محمد مرسي، معتبرا أن األالعسكري الذي أطاح بحكم الرئي

ية واألوروبية تقتضي مواصلة العمل مع مريكفي هذا الشأن، وأن المصالح األ" ضريبة كالمية"

  .قيادة الجيش المصري

ي ألون بنكاس إنه على الرغم من تراجع دور مصر سرائيلمن ناحيته قال الدبلوماسي اإل

ات المتحدة ترى في العالقة مع قيادة الجيش إحدى أهم الضمانات للحفاظ اإلقليمي، فإن الوالي

  .على مصالحها في المنطقة

 انسحاب الواليات المتحدة من أفغانستان أن-البرنامجخالل مشاركته في نفس -وأضاف 

يين أكثر حاجة مريكوالعراق وتوجهها لتركيز اهتمامها على منطقة جنوب شرق آسيا جعل األ

  . التي يقدمها الجيش المصريللمساعدات

 أن المساعدات المالية التي إلى-يةمريكاألالذي عمل قنصالً في عدد من المدن -ونوه بنكاس 

تقدمها الواليات المتحدة للجيش المصري أكثر أهمية من المساعدات التي قد تقدمها السعودية 

  .لمصر

متظاهرين ال يمكن أن تكون ي أن عزل مرسي وعمليات قتل السرائيلويضيف الدبلوماسي اإل

  .ية مع قيادة الجيش المصريستراتيجية للتضحية بعالقاتها االمريكسببا يدفع اإلدارة األ

أبراهام بن بتسفي، " بارإيالن"ية في جامعة مريكفي سياق متصل حث أستاذ الدراسات األ

عبد الفتاح ي باراك أوباما على التوقف عن مطالبة وزير الدفاع المصري مريكالرئيس األ

  .السيسي بالشروع في عملية ديمقراطية عبر إجراء انتخابات عامة وتشكيل حكومة ائتالف وطني

من أن أية دعوة إلعادة مصر إلى الخيار "  اليومإسرائيل"وحذر في مقال نشره موقع صحيفة 

  .الديمقراطي ستشكل مصدر قوة لمؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي
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 يناير، حيث ٢٥دة أوباما إلى نفس الخطأ الذي أقدم عليه بعيد اندالع ثورة كما حذر من عو

  .طالب بتنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك

ية إلى التخلي عن ما سماه وهم إمكانية خلق نظام ديمقراطي مريكودعا بن تسفي اإلدارة األ

ة شرق أوسط بلور"في مصر، مشددا على ضرورة تركيز الواليات المتحدة جهدها من أجل 

  ".جديد، أقل راديكالية وأكثر والء للغرب

  ٢٤/٨/٢٠١٣، الجزيرة نت، الدوحة
  

  ي على الحدود المصرية الفلسطينيةسرائيلمقتل مصري بنيران الجيش اإل. ٣٥

، مواطنًا مصريا وأصاب آخر )٨|٣٠(ي، مساء الجمعة سرائيلالجيش اإلقتل ): فلسطين(غزة 

  .١٩٤٨الفلسطينية المتاخمة لألراضي الفلسطينية المحتلة عام -بجراح قبالة الحدود المصرية 

ية رصدت مساء الجمعة دخول اثنين راكبين دراجتين إسرائيلوقالت اإلذاعة العبرية إن قوة 

 على المدنيين التواجد فيها على الحدود المصرية الفلسطينية من حظريرباعيتي الدفع إلى منطقة 

. جهة سيناء، وعندها تم اإليعاز إليهما بالتوقف إال أنهما لم ينصاعا فأطلق الجنود النار عليهما

  .ورجحت االذاعة أن يكون االثنان ضالعين في عملية تهريب

  ٣١/٨/٢٠١٣قدس برس، 

  

ية والبريطانيـة والفرنـسية لمناقـشة       سرائيلجهزة األمنية اإل  لألاجتماع  ": السابعاليوم  ". ٣٦

  أوضاع مصر

انعقد بقاعة من مصادر مطلعة، أن اجتماعا ثالثيا " اليوم السابع"علم : الراضيمحمود عبد 

 وممثل عن القوات البريطانية ووزارة الدفاع الفرنسية يسرائيلاإل الموساد حضره تل أبيبجامعة 

  . مصرفي يلرصد األوضاع األمنية والمشهد السياس

 مصر، أصبح مؤسفا بعد في محضر االجتماع أن الوضع فيجاء المصادر أنه ] زعمت[و

 التيعب معا باإلضافة إلى بعض األحزاب  وتحالف الجيش والشرطة والشاإلخوانسقوط 

 وضعها الغرب لتقسيم مصر، كما التي يطيح بالخطط، الوضعتتعاطف معهم، وأن استمرار هذا 

 اعتصامي تلت فض التي المسلمين، لم تحقق خالل األيام اإلخوانأكد الحضور على أن جماعة 

  .ةرابعة العدوية بمدينة نصر والنهضة بالجيزة إال نجاحات ضعيف

 في مع القيادة السياسية اإلخوانوأكد الحضور أنه طوال معركة وقالت المصادر إن الحضور 

 بسالح تم تهريبه إليهم من ليبيا، على اإلخوان مد في وبريطانيا وفرنسا إسرائيلمصر، نجحت 
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 سويف، والمدن المحيطة بها إلى جانب خط الواجهة البحرية بني إلى الصحراويالطريق 

 تهريب أسلحة في، كما نجحت هذه األجهزة الغربية البحري إضافة إلى وسائل النقل "العلمين"

  . عبر سيناءاإلخوان إلى إسرائيلقادمة من 

 تقليص اإلخوانإن األجهزة األمنية الغربية طلبت من المصادر أن االجتماع قال ] زعمت[و

ريين عن طريق التأكيد  واإلنقاص من شعبيته لدى المصيدور الفريق أول عبد الفتاح السيس

للجمهور بأنه يحاول تقليد جمال عبد الناصر، حتى يعزف البعض عنه، باإلضافة إلى محاولة بث 

 خشية تعرضهم للمحاكمات اإلخوان قلوب ضباط وقيادات الداخلية لعدم االحتكاك بفيالخوف 

ط حتى يطالبوا بالتدخل الجنائية بتهم قتل المتظاهرين، ومحاولة إشعال الفتن الطائفية لدى األقبا

  . مصرفي األجنبي

ة  مسؤولوانتهى االجتماع إلى االتفاق على عدة نقاط أبرزها أن تبقى العمليات المركزية ال

 في، وتستمر القاعدة البحرية البريطانية "هرتزليا" مصر بمنطقة فيعن مراقبة األوضاع 

dekhliaالمسلمين، اإلخوانرا إلى بقايا ة عن اإلشراف إليصال األسلحة برا وبحمسؤول  بقبرص 

 المدن، والمحافظات، وإطالة التفاوض بين القيادة في وتخزينهاوتكثيف نقل األسلحة إلى مصر 

 – سورية وعدم التوصل لحل، وتمويل المعارضة حتى تتحول مصر إلى اإلخوانالسياسية و

  .-حسب محضر االجتماع 

 لجماعة الثانيلحفاظ على قيادات الصف باوحسب ما أفادت المصادر فإن االجتماع أوصى 

 المسلمين بعد سقوط الكبار، ومحاولة منع مقاضاتهم قانونيا، وقياس قدرة القوة النظامية اإلخوان

على االحتمال عن طريق تصعيد متدرج والتوقف حال التأكد من إرادتها على " الجيش والشرطة"

د، وبال تخفيف حتى لو أدى ذلك إلى الرد والحسم، والمحافظة على مستوى العنف بال تصعي

المصادر أن االجهزة األمنية ] زعمت[ و. على مركزين أو ثالثةواالعتصاماتاقتصار التجمعات 

 واستعمال هذا غربيالمسلمين باإليحاء للقيادة السياسية أن الجماعة تتلقى دعم  اإلخوانطالبت 

واضيع خالفية ثانوية إلطالة النقاش ، وابتكار مالسياسيالمبرر إلطالة مدى التفاوض والمدى 

  .وكسب الوقت، ورفع مستوى الخالف مع الكنيسة لتحويلها إلى قضية قابلة للوساطة الخارجية

  ٣١/٨/٢٠١٣اليوم السابع، مصر، 
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   مصرفي إلشغال حرب الميليشيات يةإسرائيل -خطة أمريكية " بذور السمسم": "الوفد". ٣٧

 حول "بذور السمسم" جديد بعنوان عملية أوروبي بصدور تقرير "الوفد"علمت : سعيد السبكى

 خريف هذا العام في" ايه. يأ. السى" يقوم بتنفيذها جهازا الموساد ويةإسرائيلخطة أمريكية ـ 

  . ضد مصر

 حرب ميليشيات مسلحة بعد في المدن المصرية إدخال أن الخطة تهدف إلى "الوفد"علمت و

 مصر ينتهج في سياسي أو عسكري قائد أيتتضمن الخطة منع ظهور . اإلخوانسقوط حكم 

  . سياسة القومية العربية

 المسلمين، ودعم وتزكية النعرات اإلخوان من شباب الثاني دعم الجيل الخطةوتشمل 

 تربطه عالقات تاريخية بمصر ٢٨الـ  بدول األوروبيصالية، ولفت التقرير إلى أن االتحاد االنف

 في على شاطئ المتوسط، ينأى بنفسه عن التدخل األوروبيبوصفها واحدة من أهم دول الجوار 

  . كيانهافي خلل إحداثشئون مصر الداخلية أو 

  ٤/٩/٢٠١٣الوفد، الجيزة، 
  

  أخطر التهديدات"ضع الجيش المصري على رأس قائمة  ت"إسرائيل": "معاريف". ٣٨

ية الجيش المصري على قائمة أبرز التهديدات والمخاطر سرائيلوضعت أجهزة األمن اإل

وذكرت صحيفة معاريف أن  . بدأت أمسي الجديدة الت السنة العبريةي، فتل أبيبالماثلة أمام 

  تتغير بمعدالت سريعة، وأن الجيش المصري كان دوماً"إسرائيل"ـخريطة التهديدات المحيطة ب

 ميدان ي فيسرائيل القادر على مواجهة الجيش اإلالوحيدوسيظل تهديداً حيوياً وحرجاً، باعتباره 

  .تل أبيبمنية والعسكرية داخل  التقديرات األي لما جاء فالحرب، وفقاً

 إن تهديدات الواليات المتحدة بقطع المساعدات العسكرية عن مصر، عقب الصحيفةوقالت 

 مصر إللغاء اتفاقية السالم مع يعززت الدعوات المتزايدة فعزل الرئيس محمد مرسي 

  ."ئيلإسرا"سيوجه أسلحته تجاه   حالة حدوث ذلك فإن الجيش المصريي، وأنه ف"إسرائيل"

 "إسرائيل"ـية إلى أن سيناء على نحو خاص تمثل مصدر تهديد لسرائيلوأشارت التقديرات اإل

، وعلى رأسها تنظيم "الجماعات اإلرهابية" األمنية بها، ونمو نشاط األوضاعبسبب انفالت 

 سوق سوداء واسعة إيجاد أدى إلى ي معمر القذافي موضحة أن سقوط نظام الرئيس الليب،القاعدة

تجارة األسلحة بمختلف أنواعها، ما أدى إلى تدفق السالح إلى سيناء وغزة عبر الحدود الليبية ل

  .والسودانية
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 بسبب الحرب الدائرة هناك، بعد "دولة ممزقة ونازفة" سورية بأنها اآلن "معاريف"ووصفت 

ألسد، أو ال، الرئيس بشار انظام ، إال أنه سواء سقط "إسرائيل"ـأن كانت تمثل أبرز التهديدات ل

، مشيرة إلى "إسرائيل" على ، تهديدا جاداً"النصرة"ستشكل الجماعات الجهادية هناك، ومن بينها 

 حال تعرض بالده لضربة عسكرية "إسرائيل"احتمال أن يطلق األسد صواريخ غير تقليدية على 

ن وأكد مسؤولو . طن١٠٠٠أمريكية، خاصة أنه يملك أسلحة كيماوية يقدر حجمها بنحو 

 تفرض ضرورة االستعداد "إسرائيل" تواجه يعسكريون أن التحديات والمخاطر الجديدة الت

بوسائل غير تقليدية للمواجهة، وعلى رأسها تكثيف العمليات االستخباراتية والتجسس وجمع 

  .المعلومات، وزيادة التركيز على وسائل الحرب اإللكترونية

  ٦/٩/٢٠١٣المصري اليوم، القاهرة، 

  

   حليفأيوحماس لم يعد لها .. السيسي ينقذ مصر من السقوط بالهاوية: لعادج. ٣٩

صحيفة جيروزاليم بوست ذكرت في موقعها ، أن ٨/٩/٢٠١٣، رأي اليوم، لندنأوردت 

 عاموس غلعاد وصف يةسرائيلاإلان المدير السياسي والعسكري لوزارة الدفاع االلكتروني االحد 

االحد وزير الدفاع المصري الفريق اول عبد الفتاح السيسي بانه زعيم جديد سوف يتذكره 

  . مصر من السقوط في الهاويةأنقذالتاريخ وأنه 

ة اإلرهاب في هرتزليا وقال عاموس في كلمة القاها االحد أمام المؤتمر الدولي لمعهد مكافح

 المسلمين التي تنتشر في المنطقة مشيرا الى ان اإلخوانان الفريق السيسي يتصدى لجماعة 

 واسقاط كل النظم بالمنطقة، كما إسرائيلالجماعة لم تتخلي عن التزامها االيديولوجي بتدمير 

  .ذكرت الصحيفة على موقعها

 ولكن من اجل إسرائيلوابة عن الغرب  يتحرك ضد الجماعة نيلمالسيسي “وتابع غلعاد 

انه .. ان مصر تسقط في الهاوية فيما يتعلق بالقمع واالقتصاد أىانه ببساطة ر.. مصلحة مصر 

هذا قتال قوي .. في سيناء  اإلرهابهناك قتال رائع في مكافحة“واردف  .”يرغب في انقاذ مصر

  .”ضد كل منظمات القاعدة

 رال يعتب“ السنية في الشرق االوسط يتشكل في المنطقة واستطرد ان محورا قويا من الدول

 وقال ان حماس لم يعد لها اي .المتطرف الجهادي لإلرهابوانه يتصدى ”  عدوا لدوداإسرائيل

  .حليف في المنطقة
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 أشاد بالعملية العسكرية للجيش المصري دجلعا، أن ٩/٩/٢٠١٣، القدس، القدسوأضافت 

ونقلت وسائل إعالم  .هداف األنفاق على حدود قطاع غزةفي شبه جزيرة سيناء وعملية است

 االحد، عن جلعاد قوله، ألول مرة نرى مثل هذه العمليات الحازمة ضد اإلرهاب في أمسعبرية 

 ". فإنه من المهم السماح باستمرار العملية المصريةإسرائيلسيناء بغض النظر عن مصالح 

 تشكل تهديدا لهم، ونحن مسرورون بقوة المصريون يدركون اآلن بأن حركة حماس"وأضاف 

 ".الردع التي يتمتع بها المصريون على حدود غزة
  

  ية قومية علياإسرائيلأمن سيناء مصلحة : يسرائيل اإلالجيشقائد القوات البرية في . ٤٠

ي، باإلجراءات األمنية التي ينفذّها الجيش سرائيلأشاد قائد عسكري في الجيش اإل: الناصرة

، معتبراً أن هذه "اإلرهاب الحرب ضد" المصري في شبه جزيرة سيناء في إطار ما أسماه

ي لسرائيوقال قائد القوات البرية في الجيش اإل .يةسرائيلاإلجراءات من شأنها خدمة المصالح اإل

 تولي اتفاقية السالم مع مصر أهمية قصوى، وإن سيطرة إسرائيلإن "الميجر جنرال غاي تسور، 

ية قومية إسرائيل هي مصلحة تل أبيب مع الحدوديةالجيش المصري الكاملة على سيناء والمنطقة 

  .، على حد قوله"من الدرجة األولى

، أن الجيش )٩|١٣(الجمعة وأوضح تسور في تصريحات نشرتها اإلذاعة العبرية، اليوم 

 على اتخاذ كافّة اإلجراءات الوقائية واالستعدادات الالزمة تبعاً الفترةي يعكف هذه سرائيلاإل

لتطور األوضاع الميدانية في سيناء، متوقعاً أن تتمكّن الحكومة المصرية من الحفاظ على حالة 

  .١٩٤٨لسطينية المحتلة عام األمن والهدوء السائدة على الحدود المشتركة مع األراضي الف

  ١٣/٩/٢٠١٣قدس برس، 
  

  "إسرائيل"سيطرة الجيش المصري على سيناء مصلحة قومية لـ: الجنرال تسور. ٤١

تل أن » جاي تسور«ية الجنرال سرائيل اإلقال قائد القوات البرية:  وكاالت– المحتلةالقدس 

 تولي اتفاقية السالم مع مصر أهمية قصوى، معتبرا سيطرة الجيش المصري الكاملة على أبيب

  .ية قومية من الدرجة األولىإسرائيل مصلحة إسرائيلسيناء والمنطقة الحدودية مع 

ي يتخذ ائيلسرأن الجيش اإل-أمس» إسرائيلصوت «حسبما أفاد راديو - تسوروأوضح

االستعدادات الالزمة تبعا لتطور األوضاع الميدانية في سيناء لكنه توقع من الحكومة المصرية 

  .اإلبقاء على حالة الهدوء السائدة على الحدود المشتركة

  ١٥/٩/٢٠١٣الدستور، عمان، 
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  ومصر" إسرائيل"السيسي همزة الوصل بين : جلعاد. ٤٢

عاموس جلعاد، رئيس الطاقم السياسي واألمني بوزارة دفاع الكيان الصهيوني، زعيم وصف 

  .االنقالب الدموي في مصر الفريق عبد الفتاح السيسي، بأنه بطل وقائد سيذكره التاريخ

ذا يعتقد عاموس جلعاد همزة تري ما: "ية، تحت عنوانسرائيلاإل" هآرتس"وكتبت صحيفة 

  ".الوصل بيننا وبين المصريين فيما يتعلق باالدارة الجديده في القاهره؟

جاءت خالل مشاركته في مؤتمر لمعهد مكافحه " جلعاد"وأكدت الصحيفة أن تصريحات 

 يعتبر همزة الوصل اآلن" السيسي"يه والتي اشار فيها الى أن سرائيلاالرهاب بمدينه هرتسيليا اإل

  .بين الكيان الصهيوني ومصر

الجنرال السيسي يشغل االن ثالث وظائف، قائد عام للقوات المسلحه، وزير دفاع، : "وتابع

 على االخر، ال يوجد لدي الوقت للتحدث بشكل تفصيلي عن ذلك وزير إنتاج حربي، فمن يؤثر

  ".هنا، لكن على ان أشير الي ان الزعيم يظهر فجاه كقائد يذكره التاريخ

 ١٥/٩/٢٠١٣هآرتس، 

  ١٦/٩/٢٠١٣الشعب، مصر، 

  

الجيش المصري ينسق إلسقاط حماس بغزة بالتعـاون مـع الواليـات المتحـدة              : ميلمان. ٤٣

  والسلطة" إسرائيل"و

توقع معلق صهيوني بارز أن يعمل الجيش المصري بالتنسيق مع الواليات المتحدة : يلالسب

في ) حماس(والكيان الصهيوني والسلطة الفلسطينية على إسقاط حكم حركة المقاومة اإلسالمية 

  .قطاع غزة

الصهيوني صباح اليوم األحد، قال يوسي ميلمان، أحد " ذى بوست"وفي تقرير نشره بموقع 

لقي الشؤون االستخبارية بالكيان، إنه على الرغم من أن هذا السيناريو يبدو اآلن غير أبرز مع

واقعي، فإنه من غير المستبعد أن يتطور التوتر بين الجيش المصري وحماس إلى حد قيام الجيش 

  .المصري بشن حملة عسكرية كبيرة في قطاع غزة إلسقاط حكم الحركة

يش المصري في شمال سيناء غير مسبوق من حيث التصميم واعتبر ميلمان أن ما يقوم به الج

على مواجهة ما يسميها المنظمات اإلرهابية، والذي تمثل في قتل المئات عبر استخدام الطائرات 

  .، مشيراً إلى أن الجيش المصري يتعمد تصفية المطلوبينالكوماندوسوقوات 
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يغ أي تحرك عسكري ضد الذريعة التي سيستند إليها الجيش المصري في تسو"وأضاف 

حركة حماس هو الزعم بأنه حصل على أدلة تؤكد وجود تعاون بين حماس والمجموعات 

ال سيما الزعم بأن حركة حماس تقوم " اإلسالمية العاملة في سيناء، والقريبة من تنظيم القاعدة

  .بتزويد هذه الجماعات بالسالح

 استخبارية تقدمها دولة الكيان تربط وأوضح ميلمان أن الجيش المصري يعتمد على معلومات

حركة حماس بالجماعات اإلسالمية العاملة في سيناء، مشيرا إلى أن الجيش المصري يكثف من 

عمليات تدمير األنفاق التي تربط بين مصر وقطاع غزة على اعتبار أن عوائدها تمثل أحد أهم 

ي هو الذي يشرف ويدرب كمريوذكر أن الجيش األ. مصادر التمويل لحكم حماس في القطاع

وقال معلق الشؤون االستخبارية بالكيان . الجيش المصري أثناء عمليات تجريف األنفاق

، حيث حصل على تل أبيبالصهيوني إن الجيش المصري ينسق عملياته في شمال سيناء مع 

  .موافقتها

ون األمني بين أكد المحلل أرييه كهانا أن التعا" معاريف"وفي تقرير نشره على موقع صحيفة 

 ". لم يكن من العمق واالتساع في يوم ما كما هو في هذه األيام"والجيش المصري " إسرائيل"

  ٢٢/٩/٢٠١٤ذي بوست، 

  ٢٣/٩/٢٠١٣السبيل، عمان، 

  

  ضغط مصر على حماس سيؤدي النفجار غزة في وجهنا: يسرائيلجنرال بالجيش اإل. ٤٤

ي الميجور جنرال سرائيلقال القائد الجديد للمنطقة الجنوبية في الجيش اإل: القدس المحتلة

من المهم أن تكون حكومة حماس قوية في قطاع غزة، من أجل الحفاظ "سامي تورجمان، إنّه 

  ".إسرائيلعلى أمن 

ية، بثّت مقاطع منه ليلة الثالثاء سرائيل في لقاء مع القناة الثانية اإلوأضاف المسؤول العسكري

ي قلق جدا من الضغط سرائيلوسيبث بالكامل في نشرة األخبار مساء السبت القادم، أن الجيش اإل

يين وصلوا سرائيلالمصري على حركة حماس في قطاع غزة، وأن كبار رجاالت األمن اإل

تخفيف حدة الضغط والحصار على قادة حركة "نظرائهم من أجل ويصلوا إلى القاهرة للقاء 

 من خالل " متخوفة من أن يؤدي هذا الضغط إلى انفجار غزة في وجههاإسرائيلحماس، ألن ،

  .عشرات الصواريخ التي ستوجه إليها
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، "صريح"ي بأنه سرائيل، التي وصفت اللقاء مع المسؤول العسكري اإل"القناة الثانية"وأشارت 

 يلوحون بضرورة تدمير سلطة حماس في قطاع إسرائيل أنه بالرغم من أن قادة سياسيين في إلى

وتعليقا على تخوفهم، أشار المسؤول العسكري إلى . غزة، فأن القادة العسكريين يرون عكس ذلك

 يعون أن المواجهة القادمة مع حركة حماس ستبدأ بإطالق إسرائيلأن القادة العسكريين في 

  . والمركزتل أبيبريخ من اليوم األول تجاه الصوا

، "سرائيل أو سيئة إلسرائيلجيدة إل"وردا على سؤال للمراسلة فيما إذا كانت حركة حماس 

يين، قال الميجور جنرال سرائيلوهو السؤال األساس في كل أجندة أمنية أو سياسية للقادة اإل

رى سلطة مسؤولة عن األمن، نحن نريد هدوء وأمن حول قطاع غزة، ونحن ن: "تورجمان

وحماس هي السلطة المسؤولة عن األمن في قطاع غزة وهو يستطيع ويعرف كيف يحافظ على 

أنا ال أرى أي بديل لسلطة : "يسرائيلوأضاف القائد العسكري اإل". األمن، وهو يقوم بذلك اآلن

  ".حماس في قطاع غزة

  ٢٥/٩/٢٠١٣وكالة سما اإلخبارية، 

  

  ي يبحث في القاهرة الوضع في سيناءسرائيلإمبعوث أمني . ٤٥

ي زيارة قصيرة لمصر لساعات، بهدف بحث الوضع في إسرائيلأجرى مبعوث أمني : القاهرة

  .سيناء في ضوء الحملة التي يشنها الجيش المصري

 عن مصادر أمنية في مطار القاهرة قولها إن المبعوث الذي لم يكشف ونقلت وكالة األناضول

وأوضحت أن . عن هويته غادر العاصمة المصرية في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس

الزيارة تناولت تبادل المعلومات بين الجانبين، فضالً عن التنسيق لتأمين الحدود الشرقية لسيناء 

  .يب التي تحصل في تلك المنطقةومواجهة عمليات التسلل والتهر

  ٢٦/٩/٢٠١٣، بيروت، األخبار
  

 عربية كثيرة ومصر هـي الملعـب األكثـر          ية اخترقت دوالً  سرائيلاالستخبارات اإل : يدلين. ٤٦

  نشاطاً

كشف الجنرال في االحتياط عاموس يدلين الرئيس السابق لشعبة :  أندراوسزهير-لناصرة ا

، كشف النقاب عن اختراق الجهاز الذي كان يترأسه لعدد من )أمان(االستخبارات العسكرية 

الدول العربية من أبرزها مصر وتونس المغرب والعراق والسودان واليمن ولبنان وإيران وليبيا 

  .سوريةوفلسطين و
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ية، إن شعبة االستخبارات العسكرية تمكنت سرائيلوقال يدلين، كما نقلت عنه القناة السابعة اإل

من نشر شبكات جمع معلومات في تونس قادرة على التأثير السلبي أو اإليجابي في جميع 

  . ربالمجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية بهذه البالد، باإلضافة إلى ليبيا والمغ

ي السابق، طبيعة هذه االختراقات داخل المغرب، ولكن يدلين، سرائيلولم يكشف الجنرال اإل

، والمرتبط ارتباطًا تل أبيبالذي يترأس حاليا معهد دراسات َأبحاِث األمِن القومي، التابع لجامعة 

ة، أكّد قائالً إنة في الدولة العبرية والسياسيا بالمؤسستين األمنيمصر هي الملعب األكثر عضوي 

 حيث ١٩٧٩لنشاطات الدولة العبرية، الفتًا إلى أن العمل تطور حسب المخطط المرسوم منذ عام 

  .تم إحداث اختراقات سياسية وأمنية واقتصادية وعسكرية في أكثر من موقع، على حد تعبيره

ستخبارات العسكرية من وراء وأشار أيضا، كما أفادت القناة السابعة، إلى أن نشاط شعبة اال

، نجح في تصعيد التوتر واالحتقان الطائفي واالجتماعي لتوليد بيئة متصارعة ’عدو’خطوط الـ

  . متوترة دائما ومنقسمة إلى أكثر من شطر في سبيل تعميق حالة االهتداء داخل المجتمع المصري

  ٣/١٠/٢٠١٣المونيتور، 

  ٢٠/١٠/٢٠١٣القدس العربي، لندن، 

  

  الخطوة القادمة للجيش المصري التصادم مع منظمات غزة: يإسرائيلمصدر أمني  .٤٧

ية، أن الجيش المصري زاد في األسابيع األخيرة إسرائيلقالت مصادر أمنية : عكا أون الين

على قطاع غزة وحركة حماس في الوقت الذي يحارب فيه نشطاء اإلرهاب في من الضغط 

سيناء، مدعين أن الخطوة القادمة للجيش المصري ستكون التصادم مع المنظمات الفلسطينية في 

  .القطاع

ي رفيع لم يكشف إسرائيل أمني مسؤول العبري اإلخباري، قال" والال"وفي محادثة مع موقع 

من األنفاق % ٨٠المنظومة األمنية يقدرون بأن المصريين نجحوا في تدمير عن هويته، أنهم في 

تقريباً، وقال أن المصريين قرروا القضاء على األنفاق، وفي المرحلة القادمة سيقللون من وضع 

حماس من أجل توجيه غالبية األنظار للسلطة الفلسطينية، فمن وجهة نظر النظام المصري حماس 

  . المسلميناإلخوانين مع تنظيم توصف كأحد المتعاون

 األمني أن الضغط المصري أتى بنتائجه، فعدد الشاحنات التي تصل من  مسؤولوادعى ال

 شاحنة يومياً، وهو ٤٣٠لمعبر كرم أبو سالم لنقل البضائع وصل للذروة، حيث بلغ " إسرائيل"



131 
 

لضرر الذي لحق ، مشيراً أنه يدل على ا-كما يصف--عدد لم نشهد له مثيل منذ وقت طويل 

  .بشبكة األنفاق

من األنفاق الواصلة بين % ٨٠وقدر المصدر األمني، أن الجيش المصري تمكن من تدمير 

قطاع غزة ومصر على الحدود الجنوبية خالل الحملة العسكرية التي يشنها في شبه جزيرة سيناء 

  .ئة االقتصادية للقطاعلمنع تسلل عناصر إرهابية ووقف عمليات التهريب عبر شبكات األنفاق الر

وأضافت المصدر أن عمليات الجيش المصري متواصلة، وقد تم إكمال بناء حزام أمني على 

قاطع يبلغ طوله نصف كيلو متر على الحدود لخلق منطقة ال يسمح فيها بالحركة، بهدف تشديد 

  .إجراءات الفصل بين قطاع غزة ومصر

  ١/١٠/٢٠١٣عكا أون الين، 
  
والجيش المصري بقيـادة السيـسي      ".. إسرائيل"أكبر خطر على    " اإلخوانجماعة  : "جلعاد. ٤٨

  حليف لنا

 التعاون  مسؤولت الصهيونية العسكرية والقيادي بالمخابرا-أكد الجنرال عاموس جلعاد 

األمني مع مصر أثناء لقاء مغلق في معهد واشنطن للدراسات األمنية والسياسية أن جماعة 

 هي أكبر خطر على الكيان الصهيوني وأن - حسب قوله -" المتطرفة" بسبب أفكارها اإلخوان

ي سيناء وغزة مع الكيان  ويحارب اإلرهاب فسرائيلالجيش المصري بقيادة السيسي حليف إل

  .الصهيوني

 هدفها السيطرة على الشرق اإلخوان جماعة اإلخوانأود أن أتحدث عن جماعة : "وقال جلعاد

 إسرائيل فعال على مصر سيكون خطر على الدول المحيطة وعلى اإلخواناالوسط وإذا سيطرت 

منذ :" وأضاف". اناإلخو فحماس جزء من اإلخوان من صعود إسرائيلفقد شعرنا بالخطر في 

 شعرت بتحسن فحماس أصبحت معزولة إسرائيلإسقاط مرسي كل دول المنطقة تشعر بتحسن و

 أصبح أفضل والدول العربية مثل السعودية واالردن إسرائيلمرة أخرى واألمن على حدود 

  ".اإلخوان الجميع يشعر بأرتياح لسقوط إسرائيلو

ج ألمريكا النها الداعم األكبر للديموقراطية الحديث عن الديموقراطية محر: "وقال جلعاد

 وحماس فهم مستعدين النتخابات اإلخوانولذلك الديموقراطية ليست انتخابات كما تعتقد جماعة 

  "لمرة واحدة تضعهم في الحكم ثم ال يتنازلوا عنه أبدا
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د ي أفضل االستقرار في الشرق األوسط على الديموقراطية وال يوجإسرائيلأنا ك:" وأضاف

شيء في الدول العربية اسمه ثورات الربيع العربي أو الشتاء االسالمي بل هي حركة تقودها 

 الظالمية، لماذا ال تتحدثون عن الديموقراطية في دول الخليج ألننا نفضل اإلخوانجماعة 

  ". االستقرار هناك وحماية مصالحنا على الديموقراطية

كبر دولة في الشرق األوسط وأنا أفضل  في أاإلخواننحن محظوظين لهزيمة :" وأوضح

  ".اإلخوان والغرب نحن محظوظين لسقوط إسرائيلاالستقرار في الدول العربية ألنه في مصلحة 

 هناك ظهرت ظاهرة إيجابية وهي تدعيم الدول العربية اإلخوانوأكد جلعاد أنه بعد سقوط 

هذه دول تفضل الدعم االمريكي المتحالفة مع أمريكا مثل مصر والسعودية واالمارات واألردن و

 وعلى استقرار الشرق األوسط ومصر قررت ألول مرة إسرائيلوهذه الدول تحافظ على مصالح 

مواجهة االرهاب بسيناء وكذلك قتال االرهاب في غزة وفي هزيمة االرهاب وفي هزيمة 

  ".اإلخوان
rTBvRNybsMo=v?watch/com.youtube.www://http  

  ٩/٨/٢٠١٣، إسرائيلجيروزاليم بوست، 

  ١٢/١٠/٢٠١٣موقع رصد، القاهرة، 

  

  رئيس الشاباك السابق يحذر الغرب من إضعاف سلطة العسكر بمصر. ٤٩

األسبق يسرائيل حسون، الغرب من أي قرار أو إجراء " الشاباك" رئيس جهاز حذّر نائب

يؤدي إلضعاف سلطة العسكر في مصر، ألنّه يمثِّل ضربة للمصالح الصهيونية في المنطقة، 

متّهماً األمريكيين بأنّهم ال يدركون حقائق بسيطة عن الشرق األوسط، ويعتقدون إمكانية استنساخ 

في المنطقة، ألن منظومة القيم السائدة في العالم العربي ال تُساعد على إنجاح تجربة السويد 

من جهتها، أشارت الخبيرة . التجربة الديمقراطية، وكل محاولة لفرضها ستبوء بالفشل الذريع

الصهيونية في الشؤون العربية، سمدار بيري، إلى أن المسؤولين الصهاينة يستندون في دفاعهم 

مصري لقناعات مفادها أن العرب ليسوا كباقي األمم، وأن نظم االستبداد فقط هي عن الجيش ال

. التي تصلح إلدارة شؤونهم، وتحولهم للديمقراطية سيشكِّل خطراً على العالم، السيما على الغرب

الواليات المتحدة : قاعدته" مثلث قابل لإلنفجار"أن الجيش المصري يرسم " بيري"وزعمت 

عن يساره، مشيرةً إلى أنّه وحينما تقتطع اإلدارة األمريكية من " إسرائيل"ينه، وومصر عن يم

المساعدة العسكرية، ترى مصر نفسها متحررة منها، رغم أن جيشها يقوم بحرب في سيناء 
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، ويغلق أنفاقاً لتهريب السالح، ويقضي على خاليا عسكرية، ويضعف "تل أبيب"بتنسيق كامل مع 

  .زةحركة حماس في غ

 ٢١/١٠/٢٠١٣ية، سرائيلالتايمز اإل

  القناة الثانية 

  ٢٩٣٧،٢٤/١٠/٢٠١٣التقرير المعلوماتي 

  

  مرسي لم يرد على رسائلنا ولم يحدث أي اتصال بيننا: رئيس الموساد السابق. ٥٠

 أن العالقة بين مصر والكيان تل أبيبد رئيس الموساد السابق في محاضرة بجامعة أك

الصهيوني بعد خلع مبارك وخصوصا في عهد مرسي كانت تتميز بالجفاء والقطيعة وهناك دالئل 

نستدل على هذا بموقف في اليوم الذي انتخب فيه محمد مرسي أرسل : "وأضاف. على هذا

هنئة للرئيس مرسي وتوقع ردا مهذبا منه ولكن هذا لم يحدث وطوال هذه بينيامين نتنياهو رسالة ت

  ".إسرائيلالفترة لم يحدث أي تصال على المستوى السياسي بين مصر و
http://www.youtube.com/watch?v=A99ULmwrJCI  

  ٢٧/١٠/٢٠١٣موقع رصد، القاهرة، 

  

مصري وإمكانياته للمـدى    السيسي بدد قوة الجيش ال    : يونإسرائيلسياسيون وعسكريون   . ٥١

  البعيد

أن تتوقع ) إسرائيل(إن في أكثر األحالم ورديةً لم يكن ل:" يونإسرائيلقال جنراالت عسكريون 

ي نحو السياسة على هذا النحو غير المسبوق يعني حدوث هذه النتيجة، فاندفاع الجيش المصر

، معلنين أن ما يقوم به وزير "عدم إحداث أي تغيير على موازين القوى مع العرب لفترة طويلة

يبدد "الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي الذي قاد االنقالب ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي 

  ".قوة الجيش وإمكانياته للمدى البعيد

ي إن أهم سرائيله، قال الجنرال دان حالوتس الرئيس السابق ألركان جيش االحتالل اإلمن جهت

نتيجة لخطوات وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي األخيرة هي إضعاف الجيش المصري 

  .على المدى البعيد، وإسدال الستار على إمكانية تطويره

 أن التخطيط إلنجاح االنقالب لم ولفت حالوتس في تصريحات إلذاعة جيش االحتالل إلى

ي بنيامين نتنياهو لم سرائيليتوقف يوماً واحداً على جميع المستويات، وأن رئيس الوزراء اإل
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يكتِف عن مواصلة اتصاالته مع القادة األوروبيين واألمريكيين في محاولة لثنيهم عن اتخاذ أي 

  .خطوات تصعيدية ضد انقالب السيسي

ن العربية في اإلذاعة العبرية عن شعوره بالذهول لرؤية المسيرات فيما أعرب معلق الشؤو

الضخمة المناوئة لالنقالب في القاهرة وغالبية المحافظات المصرية، ملمحاً إلى فشل رهانات 

يين من أن دعم سرائيلنتنياهو على انقالب السيسي، وسط وجود تحذيرات من قبل الساسة اإل

  .في حال فشل انقالبه) إسرائيل(يسي سيضر بنتنياهو الالمحدود النقالب الس

حتى في أكثر :" ي يقولسرائيلأما الجنرال رؤفين بيدهتسورن قائد أركان سالح الجو اإل

أن تتوقع حدوث هذه النتيجة، فاندفاع الجيش المصري نحو ) إسرائيل(األحالم وردية لم يكن ل

غيير على موازين القوى مع العرب السياسة على هذا النحو غير المسبوق يعني عدم إحداث أي ت

  ".لفترة طويلة
  

  تنسيق أمني

يون باالنقالب في تعليقاتهم بشكل واضح، حيث اتخذ الوزير سرائيلوبدا احتفاء الجنراالت اإل

لمهاجمة "ي نفتلي بنيت من مذابح السيسي ضد المناهضين السلميين لالنقالب، مبرراً سرائيلاإل

  ". من العرب على مدار حياتهالذين انتقدوه بعد قتل الكثير

لو كنت :" ية تسفي حوتبلي وهي تمازح وزير الجيش موشي يعلونسرائيلفيما قالت النائبة اإل

  ".مكانك لدعوت السيسي إلعطاء المؤسسة األمنية دورات في مجال مكافحة اإلرهاب

 في ، يقول المعلق العسكري)إسرائيل(وعلى صعيد التنسيق األمني بين الجيش المصري و

قادة االنقالب في "ية ألون بن ديفيد نقالً عن قادة جيش االحتالل قولهم إن سرائيلالقناة العاشرة اإل

، مشيراً " المسلمين كمنظمة إرهابيةاإلخوانمصر أبلغوهم بأنه سيتم قريباً اإلعالن عن جماعة 

  .حتى النهاية اإلخوانإلى أن االنقالبيين طمأنوا جيش االحتالل على أنه ال رجعة عن قمع 

وفي النفس البرنامج الذي قدمه بن دفيد، تحدث الجنرال كابلينسكي وأثنى على ما وصفه 

  .السيسي، وهاجم الغرب لعدم تأييده االنقالب بدون تحفظ" شجاعة"بـ

العبرية يوسي ميلمان " جيرزاليم بوست"ية بصحيفة ستراتيجوفي مقال نشره معلق الشؤون اال

همت في مساعدة قادة الجيش المصري عبر ممارسة تحرك دبلوماسي سا) تل أبيب(أوضح أن 

صامت في كل من واشنطن وبعض العواصم األوروبية؛ إلقناع حكومات هذه العواصم بعدم 
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المسارعة في المبالغة في التنديد بنتائج قيام الجيش المصري بإخالء الميادين من متظاهري 

  .ى المسلمين في القاهرة وفي مدن أخراإلخوان

على إقناع الدول الغربية على عدم وصف ما يجري في مصر ) إسرائيل(حرصت "وأضاف 

تخشى من إضعاف مكانة حكم وسلطة قيادة العسكر في ) إسرائيل(إن :" ، مردفاً""المذبحة"بـ

 المسلمين اإلخوانمصر بسبب التنديد العالمي، على اعتبار أن هذا قد يعزز من معنويات 

نضال حتى النهاية ويضفي المزيد من التطرف على موقفهم الرافض لحل ويدفعهم لمواصلة ال

  ".سياسي لألزمة

أولهما سقوط : أن اتفاقية السالم مع مصر سوف تنهار حال حدوث أمرين) تل أبيب(وتعتبر 

  .تدهور األوضاع في مصر إلى حرب أهلية: الحكم العسكري، وثانيهما
  

  كارثة فشل االنقالب

ي ستراتيجل االنقالب، يقول يحزكيل درور الملقب بأبي الفكر االوحول المخاوف من فش

إن أهمية االنقالب الذي قام به الجنرال السيسي ال تكمن في إقصاء جماعة متطرفة :" يسرائيلاإل

 المسلمين فحسب، بل ألنها خطوة تمثل آخر مسمار في نعش عملية التحول اإلخوانمثل جماعة 

 ثورات التحول الديموقراطي، وهذا تحول عظيم بالنسبة لنا، ألن الديموقراطي التي بدأت بتفجر

التحول الديموقراطي هو أحد المتطلبات الرئيسة لتحقيق نهضة عربية تغير موازين القوى القائمة 

  ".لغير صالحنا

ية مفاجأة سرائيلية التابع لجامعة بار إيالن اإلستراتيجمن جهته، فجر مركز بيجن للدراسات اال

 المسلمون والتحديات التي تواجه السالم بين مصر اإلخوان"بعد إصداره دراسة بعنوان مدوية 

  )".إسرائيل(و

يشكلون التهديد "  المسلميناإلخوان"وأكدت الدراسة التي أعدها المستشرق ليعاد بورات أن 

ي من بين كل الجماعات السياسية واأليدلوجية في العالمين العرب) إسرائيل(األكبر على أمن 

 مشروع فكري مناهض للسياسات اإلخوانلدى "واإلسالمي، مرجعاً ذلك لسبعة أسباب، وهي أن 

والوقوف إلى جانب ) إسرائيل( للصراع المسلح ضد اإلخوانية، وتأييد سرائيلاألمريكية اإل

" عمود السحاب"المقاومة الفلسطينية، والذي كان واضحاً في دور الرئيس مرسي خالل حرب 

  ".على غزة
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توفيرها الغطاء السياسي لحركات المقاومة  "اإلخوانأضاف بورات أن من أسباب خطورة و

وتحديداً حركة حماس، وتجنيد تراث وإرث الماضي في تبرير وتسويغ التحريض على شن 

والدفاع عن خطف الجنود، ودورها في دفع قضية القدس والمسجد ) إسرائيل(حروب على 

 مما يعقّد فرص التوصل لتسوية سياسية للصراع، ومقاومتها األقصى والتشديد على مركزيتهما

، وحرصها على توفير الظروف التي تسمح مستقبالً بإلغاء اتفاقية كامب )إسرائيل(للتطبيع ضد 

  ".ديفيد

  ٣٠/١٠/٢٠١٣ أون الين، فلسطين
  

   تمكّنوا من صد المد اإلسالمي في مصرمصرجنراالت : عميدرور. ٥٢

أنهى الجنرال في االحتياط يعقوف عميدرور، أمس مهام منصبه :  أندراوسزهير-الناصرة 

ي، وتسلّم مكانه نائب رئيس الموساد السابق يوسي سرائيلكرئيس للمجلس األمني القومي اإل

 أفادت صحيفة هآرتس العبرية، االثنين، تناول عميدور وفي حفل تسليم المناصب،. كوهن

 وتحدث عن المخاطر وعن اإلمكانيات، عن التحديات وعن سبل إسرائيلاألخطار المحدقة ب

  . تل أبيبمواجهتها من قبل 

ي تفاؤالً، حيث أوضح، بحسب الصحيفة سرائيلفي ما يتعلّق بمصر، فقد أبدى الجنرال اإلف

ت مصر تمكّنوا من صد المد اإلسالمي في مصر، وبهذا مرروا رسالة إلى العبرية، أن جنراال

الدول األخرى، وبحسبه، فإن التطورات األخيرة في مصر أدت إلى إضعاف حركة المقاومة 

:  اثنتينيتيناستراتيج قضيتينوقالت الصحيفة إن عميدرور تطرق إلى ). حماس(اإلسالمية 

 والية من واليات إسرائيلرق األوسط، حيث قال إن العالم يرى في األولى مكانة أمريكا في الش

، أم إسرائيلأمريكا، وبالتالي إذا ضعفت أمريكا، فإن هذا األمر سيؤدي بطبيعة الحال إلى ضعف 

والبيولوجية والنووية التي تمتلكها القضية الثانية التي تتطرق إليها فكانت األسلحة الكيميائية 

وقال إن تجريد سورية من أسلحتها الكيميائية هي خطوة  .حسب المصادر األجنبية، بإسرائيل

 االتفاق بين واشنطن وموسكو، فإن ت العملية كما تمة، الفتًا إلى أنّه إذا تمستجد إسرائيلإيجابي 

ياسة نفسها أمام سلسلة طويلة من الضغوطات الدولية، حيث سيطالبها المجتمع الدولي بانتهاج س

  .شفافة حول ترسانة األسلحة غير التقليدية التي تمتلكها، بحسب المصادر األجنبية

٤/١١/٢٠١٤هآرتس،   

  ٥/١١/٢٠١٣، ، لندنالعربيالقدس 
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  "إسرائيل"االنقالب في مصر خدم : يدلين. ٥٣

ية الجنرال سرائيلقال الرئيس السابق لالستخبارات العسكرية اإل : سما–القدس المحتلة 

 في كل مكان، سرائيل، إن الربيع العربي تحول إلى حركة مناهضة إليدلينالمتقاعد عاموس 

واآلن عاد “: ، مضيفًاإسرائيلومن جاؤوا بعد الثورة األولى في مصر لم يكونوا ربيعا على 

  .”ألصلي، لكن عن طريق االنقالب العسكريالربيع العربي في مصر إلى مجراه ا

أن من تجمعوا في ميدان ” يدلين“وفي تصريح أدلى به إلى مراسل وكالة األناضول، أفاد 

التحرير بالقاهرة في عهد مبارك كانوا شبابا من أنصار العلمانية والحرية، ثم جاء مرسي، وهو 

 بعث برسائل مرحبة إليها وال مرة واحدة إلى القاهرة، كما لم يإسرائيللم يدع.  

 تملك قوة رادعة في مواجهة إسرائيلي المتقاعد عن اعتقاده بأن سرائيلوأعرب الجنرال اإل

ما دامت حماس وإيران وحزب اهللا “أعدائها، مشيرا إلى أنه ال يتوقع حدوث سالم في المنطقة 

  .ية الفلسطينيةسرائيل، في معرض تعليقه على مفاوضات السالم اإل”أقوياء

  ٥/١١/٢٠١٣،  سما اإلخباريةوكالة

  

   ما تقوم به مصر مثار إعجاب للجميع: يسرائيلالجيش اإلفي  " غزةفرقة"قائد . ٥٤

ي سرائيلفي جيش االحتالل اإللخص قائد فرقة غزة :  ترجمة خاصة لصفا–القدس المحتلة 

معركة "األوضاع الحالية بين قوات االحتالل وحركة حماس بعد مرور عام على " ميكي إدلشتاين"

  .بأن ما يشغل بال حماس عنا هو ما يشغل بالنا أيضا" حجارة السجيل

ق العين فقد علمنا مؤخراً وبعد اكتشافنا لنف" خداع"وقال ادلشتاين إن الهدوء على حدود القطاع 

  .الثالثة ما الذي كان يشغل بال حماس عنا في هذه األيام

لقاء مطوالً مع ادلشتاين بمناسبة مرور عام "  اليومإسرائيل"وفي هذا السياق أجرت صحيفة 

  . أيام من بدء هذه المعركة١٠على الحرب األخيرة فقد تم تعيين ادلشتاين كقائد لفرقة غزة قبل 

دلشتاين مؤخراً بزيارة استطالع للمستوطنات القريبة من القطاع وتشير الصحيفة إلى قيام ا

نيريم، وحوليت، وكيرم شالوم، والعين الثالثة التي اكتشف فيها مؤخراً النفق الشهير حيث : مثل

  .عبر المستوطنون هناك عن ارتياحهم من الهدوء القائم

دوء يعتبر مصلحة للطرفين، إن هذا اله: ولكن ادلشتاين حذر من االنخداع بهذا الهدوء قائال

  .وحادثة نفق العين الثالثة تثبت ما هي مصلحة حماس في هكذا فترات هدوء
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  نفق العين الثالثة

  وال٢٠١٠ويضيف ادلشتاين أن هذا النفق تم حفره على طول ثالث سنوات وذلك منذ العام 

 في كتائب القسام أو ما  عن حفر النفق هو محمد السنوار الذي يعتبر قائد الجبهة الجنوبيةمسؤول

  .يطلق عليه الجيش لقب قائد لواء رفح، على حد تعبيره

ية للطرف اآلخر حيث تستثمر حماس استراتيجويشير إلى أن اكتشاف النفق كان بمثابة ضربة 

في األنفاق جزءا كبيرا من ميزانيتها وقدراتها البشرية، وتشكل األنفاق بالنسبة لحماس الهدف 

حيث تعتبرها أهم من الصواريخ والعبوات ألنهم يفهمون أن هذه األنفاق تفتح الطريق األول حالياً 

  .أمام كل ما ذكر وليس العكس

ي بمكافحتها سرائيلويضيف ادلشتاين أن اهتمام حماس باألنفاق يقابله اهتمام من الجيش اإل

من لتركيز جهودها حيث يعتبرها الجيش حاليا هدفه األول بحيث تم انتداب جميع أذرع أجهزة األ

  .على اكتشاف األنفاق والبحث عن حلول لهذه المعضلة، كما قال

 ويضيف أن النفق ،ادلشتاين يعترف أن حماس آخذه في التطور طوال الوقت وبشكل ملحوظ

األخير كان مثيراً لإلعجاب من كل النواحي وذلك نظراً لطوله وعمقه وعرضه وقوته واألهم هو 

  .ي حفر هكذا نفقهذه الرغبة الجامحة ف

ويشير إلى أن استخدامات هكذا نفق متعددة بما في ذلك الدخول إلى عمق المنطقة واختطاف 

الجنود أو المستوطنين أو إدخال المسلحين للسيطرة على البيوت في إحدى البلدات القريبة أو 

  .قدس أو التل أبيب هناك في قلب –لتفجير أنفسهم بعيداً عن غزة " استشهاديين"إدخال 

ويعتبر ادلشتاين أن التحدي الحالي الذي يواجهه الجيش يكمن في كيفية تغيير أسلوب التفكير 

والعمل، فالقوات موجهة للنظر دائماً إلى األمام وهكذا أنفاق تفاجئهم من خلفهم وهذا األمر 

من يستوجب كسر العادة وذلك بعدم القيام بنشاطات اعتيادية طوال الوقت تمكن الطرف اآلخر 

  .رسم خططه على هذا األساس، كما قال

ويقول ادلشتاين أن هكذا أسلوب اثبت نجاعته أثناء عملية عامود السحاب حيث جنب الجيش 

الكثير من المشاكل فقد خططت حماس في حينها للمس بقواتنا المتواجدة بالقرب من السياج 

فشلت بفضل العمل التكتيكي األمني وخطف الجنود عبر األنفاق ولكنه يؤكد أن كل هذه الخطط 

  .الذي مارسته قواته
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ومع ذلك، يحذر ادلشتاين أن هذا ال يعني بأننا سننجح دائماً في إحباط هكذا أعمال ولذلك 

فالقوات دائماً على أهبة االستعداد حتى أن درجة التنبيه إلى خطورة الخطف في القطاع تصل 

  . كما يقول قائد الفرقة،لة خطفإلى حد التلقين بكيفية التصرف في حال حدوث محاو

  

  األنفاق والجيش المصري

ما تقوم به "أما بخصوص هجوم الجيش المصري على األنفاق مؤخراً، فيقول ادلشتاين إن 

مصر مثار إعجاب للجميع فقد قام الجيش المصري مؤخراً بكل ما طالبناه به على مدار السنين 

، الفتًا إلى أن الجيش "دودية والحد من إدخال البضائعمن تدمير لألنفاق ومتابعة أكثر للمعابر الح

  .المصري قام بكل ذلك بناء على مصالحه، هو كما قال

ولكن ادلتشاين ال يحدوه االندفاع كثيراً إلى حد الرضى عن الوضع الحالي على حدود القطاع، 

 األيام هو محاولة ويشير إلى أن ما يشغل باله في هذه" العدو اليائس هو العدو األخطر"ويقول إن 

تشخيص اللحظة التي تشعر فيها حماس أنه لم يعد لديها ما تخسره في ظل هذا الضغط المصري 

  .، على حد قوله"أننا لم نصل بعد إلى تلك اللحظة "وعندها سيأتي الجنون بعينه؛ لكنه يشير ب

  

   انش٨ صواريخ

 تشعر بالجاهزية فقط وليس قبل ويعتقد ادلشتاين أن حماس ستدخل إلى المواجهة القادمة عندما

ذلك ولذلك فهي بحاجة لترميم تشكيالتها التنفيذية بما في ذلك الصواريخ بعيدة المدى، فمشاكل 

األنفاق تلزم التنظيم العمل على تعميق قدراته في التصنيع الذاتي وباألخص تصنيع تلك 

تي أطلقتها حماس والجهاد والتي تشبه تلك ال"  انش٨"الصواريخ التي يطلق عليها الجيش اسم 

  . والقدس في المعركة األخيرة، كما قالتل أبيباإلسالمي باتجاه 

وفي رد على سؤال حول موعد المعركة القادمة، قال ادلشتاين إن القطاع هادئ ظاهرياً هذه 

علمتنا المعركة األخيرة أننا ال نعلم "ويضيف . األيام ولكن ذلك من شأنه أن ينتهي في أية لحظة

  ".تى سنضطر إلى الدخول في معركةم

  

  حرب شوارع بغزة

أما بخصوص ميزانية الجيش الحالية وتأثيرها على خطط الجيش، فيشير ادلشتاين إلى أن 

تدريبات فرقة غزة لم تتأثر من ذلك وستجري قريباً وألول مرة في تاريخ الفرقة تدريباً شامالً 
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اة حرب شوارع في غزة والطريق إلى هناك  ألوية وعلى جدول أعمالها محاك٧وذلك بمشاركة 

  .ية كعسقالن حيث ستشهد هجوماً لسالح المشاة والمدرعاتسرائيلستمر عبر المدن اإل

وفي هذا السياق قال ادلشتاين ساخراً انه من الممكن أن نساعد الشرطة في القضاء على 

  !!!.الجريمة هناك 

  

  معادلة الهدوء الحالية

تاين حذراً من إطالق التهديدات الشديدة اللهجة تجاه غزة، ولكنه قال وخالل المقابلة بدا ادلش

 ستضرب غزة وإذا لم ينم سكان النقب بهدوء فلن ينعم إسرائيلإذا ضربت : "بالحرف الواحد

  .على حد وصفه" سكان القطاع بذلك، وإذا ما بدأت حماس بالعربدة فسيعربد الجيش هو أيضا

 األيام تقضي أن الهدوء سيقابل بالهدوء وإطالق الصواريخ ويضيف أن معادلة الجيش في هذه

سيرد عليه بالصواريخ ويشير هنا إلى وجود رد على كل صاروخ يطلق من غزة ولكنه ينوه إلى 

  .أن طبيعة تلك الردود حاليا سطحية حتى ال يصعد الموقف

 ٣٠٠ة من ويضيف أن مدى مناورة الجيش داخل أراضي القطاع قد تقلص بعد الحرب األخير

 فقط، وأن المرة الوحيدة التي عمل فيها الجيش مؤخرا إلى أبعد من ذلك كانت قبل ١٠٠متر إلى 

أسبوعين بعد دخوله لتفجير نفق العين الثالثة ويقول إنه طالما بقيت األمور هادئة فسنحافظ على 

ت على جبهة وبخصوص توقعاته المستقبلية للتطورا .٢٠١٢تفاهمات الحرب األخيرة في نوفمبر 

  ".هنا غزة"غزة، قال ادلشتاين بابتسامة 

  

  زمن دحالن

لكنه ادلشتاين أشار إلى استعانته بتجارب اآلخرين في هذا المجال، فقد كان معه في اللقاء 

  .وأحد أقدم قصاصي األثر في المنطقة ويدعى سالم" ربيع"أيضا ضابط قصاصي األثر 

وأضاف أنه يخدم هنا . دائمة التغيير لألسوأ) ي غزةأ(ونبه ربيع إلى حقيقة أن هذه المنطقة 

 عاما، وقد شاهد كل ما يخطر في البال ابتداء من العالقات الحميمة مع أجهزة األمن ١٧منذ 

  .وحتى االنتفاضة وصعود حركة حماس) قائد األمن الوقائي السابق محمد دحالن(التابعة لدحالن 

نا نسير بمركباتنا المكشوفة على طول الحدود مع ك: "ويتحسر ربيع على أيام الماضي قائال

القطاع؛ ولكن األمور اليوم مختلفة تماما فالطرف األخر تطور عبر األنفاق والعبوات ونحن 

  .كما قال" بحاجة للتطور معه
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  ساعة الصفر

منشغل اآلن أيضا في استخالص ) أي حماس(وفي نهاية اللقاء قال ادلشتاين إن الطرف اآلخر 

 من الحرب األخيرة لكي يفهموا ما الذي أضر بخططهم في المرة الماضية وما الذي العبر

  .بإمكانهم فعله لتجنب ذلك في المرة القادمة

ويشير ادلشتاين إلى أن الطرف اآلخر يجري تدريباته ويطور وسائله ويستعد لساعة الصفر 

اآلخر بما في ذلك من هذه لعبة عقول وفيها يتعلم كل طرف ما الذي يدور في عقل الطرف "

سيفاجئ الطرف اآلخر أيضاً في " تعهد لمراسل الصحيفة بأمر واحد أال وهو أنه ، ولكنه"أخطاء

 . على حد زعمه" المرة القادمة

  ١٥/١١/٢٠١٣، )صفا( الفلسطينية الصحافةوكالة 

  

   مع الجيش المصري رائعة"إسرائيل"عالقة : بن إليعازر. ٥٥

ي األسبق بنيامين بن إليعازر، والذي أمر باعدام االسرى سرائيلعبر وزير الدفاع اإل

، عن حزنه لقتل الجنود المصريين في سيناء مؤخرا، خاصة المجزرة ١٩٦٧المصريين بحرب 

  .و من يقف وراء ذلك مجند، وزعم أن التيار اإلسالمي ه٢٥التي تمت بقتل 

 المصريين أن- فيديو متداول عبر وسائل التواصل االجتماعي بحسب-وأضاف بن إليعازر 

يترحمون على أيام مبارك، فقد أستبدلوا الديكتاتورية العسكرية بالديكتاتورية اإلسالمية، وهي 

وقف هذا أسوأ، والفريق السيسي أدرك بعد عام من حكم مرسي انه سيحول مصر إليران فقرر 

  .األمر وتصحيح الخطأ الذي حدث

 لديها عالقة رائعة مع الجيش المصري والمخابرات الحربية المصرية إسرائيلوأضاف أن 

  .لمكافحة اإلرهاب والتعاون المشترك

: التصريح على الرابط التالي
XDU3R6Gzq5i=v?watch/mco.youtube.www://http  

  ١٦/١١/٢٠١٣، ، القاهرةرصد عموق
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نتمنى الفوز لمنتخب مصر في مباراته أمـام منتخـب          : يسرائيلالجيش اإل المتحدث باسم   . ٥٦

  غانا

عن تمنيه بالفوز للمنتخب " أفيخاي أردعي"ي سرائيلرب المتحدث باسم الجيش اإلأع: السبيل

  .المصري في مباراته أمام منتخب غانا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

أتمنى النجاح للمنتخب ": "فيس بوك"في تدوينة عبر صفحته الرسمية على " أردعي"وقال 

إن : "، مضيفاً!"باراة بترقب مثل معظمكم في بث مباشرأشاهد الم. المصري في المباراة أمام غانا

  ".شاء اهللا أخبار سارة

  ٢٠/١١/٢٠١٣، ، عمانالسبيل
  
  

   ألول مرة الجيش المصري يحارب معنا ضد غزة: يسرائيلاإل المخابراتوزير . ٥٧

تاينيتز، خالل مقابلته في قناة شية والمخابرات الصهيونية ستراتيجوزير الشؤون الدولية واال

للدور الذي يلعبه الجيش " إسرائيل"، يؤكد تقدير ٢٠١٣ أكتوبر ٣١ البريطانية في بي بي سي

ء بعد  السيسي في مكافحة اإلرهاب في سيناحعبد الفتاالمصري بقيادة وزير الدفاع الفريق أول 

 يونيو، وألول مرة يقوم الجيش المصري بمحاربة ومنع تهريب السالح والصواريخ ٣٠أحداث 

  .من سيناء إلى غزة

مشيرا إلى أن مصر دولة هامة للغاية، متمنياً وجود ديموقراطية في جميع دول الشرق 

  .ولكن بالطريقة الغربية على حد قوله" إسرائيل"ة بـطاألوسط المحي
http://www.youtube.com/watch?v=D04hMq4t-J4 

  ٢٠/١٢/٢٠١٣، مصر ،الشعب

  

  يجب استغاللها" يةاستراتيجفرصة " "إسرائيل"ـالوضع في الشرق األوسط يوفّر ل: غانتس. ٥٨

أمير آورن، عن رئيس أركان الجيش » هآرتس«ل المعلق األمني في صحيفة نق: علي حيدر

فرصة  «سرائيلي بني غانتس، تقديره بأن الوضع في الشرق األوسط يوفّر إلسرائيلاإل

ي للعراق، مريك الوضع قبل عشر سنوات قبل الغزو األعليه، وانه خالفاً لما كان »يةاستراتيج

األزمات العربية، ال يوجد اليوم أي دولة عربية يمكن ان تهدد وقبل اإلطاحة بأنظمة عربية وقبل 

 في حين أن األردن، لم تشكل تهديداً منذ البداية، سوريةفمصر غير مستقرة، وكذلك  .إسرائيل

  .وتعيش صراعات
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يين أنفسهم بدأوا سرائيلاإل"نتس، فإن اوبحسب ضابط كبير في الجيش، تحدث أخيراً مع غ

  ."يةستراتيجغالل هذه الفرصة االيفكرون في كيفية است

  ٢٤/١٢/٢٠١٣، ، بيروتاألخبار

  

  "لدينا في غزة أعداء فقط" يسرائيلاإل لنظيره  يقولجنرال مصري :يسرائيلالتلفزيون اإل. ٥٩

كشف محلل الشؤون العسكرية في القناة الثانية في التلفزيون : زهير أندراوس -رة الناص

ي، روني دانئيل، الذي يعتبر من أصحاب الباع الطويل في المنظومة األمنية والمؤسسة سرائيلاإل

ظ، ي، إيتان دانجوسرائيل النقاب عن حواٍر تم بين الجنرال اإلكشفالعسكرية في الدولة العبرية، 

ية في المناطق المحتلّة، ومسؤول عسكري رفيع المستوى في سرائيلمنسق أعمال الحكومة اإل

في : الجيش المصري، على هامش اجتماع عقد بينهما قبل أيام في القاهرة، حيث قال دانجوط

  . بالنسبة لنا في غزة يوجد أعداء فقط: غزة لنا أعداء ولنا جيران، فرد عليه المسؤول المصري

  ٣٠/١٢/٢٠١٣القدس العربي، لندن، 

  

  ال حاجة لقيامنا بتدمير حماس فمصر تقوم بذلك: مئير دغان. ٦٠

 مصلحة في إسرائيلليس لدولة "قال رئيس الموساد السابق مئير دغان إنه : وكاالت-السبيل

. حماس، والسبب هو المساعي التي تبذلها مصر على نطاق جد هام لتقزيم قوة حماستدمير 

 ال تشارك إسرائيلوأرى جهدا كهذا يبذل أيضا من جانب دول الخليج والسعوديين، ودولة 

   ".بالضبط في هذا الجهد

  ٦/١/٢٠١٤، السبيل، عمان
  

  ٢٠١٣ ية خاللستراتيجالقلص المخاطر ا حماسضد  الجيش المصري حرباً شن: يدلين ٦١

، الرئيس السابق لشعبة االستخبارات يدليناستبعد الجنرال عاموس :  النعاميصالح-غزة 

، التي يحاول وزير الدفاع "كريةالديكتاتورية العس"ية أمان نجاح ما أسماه سرائيلاإلالعسكرية 

  .المصري عبد الفتاح السيسي بناءها في مصر في الصمود والبقاء

" ، توقع يدلين أن تفشل٢٠١٤ية خالل عام سرائيلية اإلستراتيجوفي تحليل استشرافي للبيئة اال

 من تعاظم وعي الجماهير بحقوقها، وتحررها"في مصر، مشيراً إلى أن " الديكتاتورية العسكرية 

حالة الخوف والرعب ال تسمح بعودة األمور إلى نقطة الصفر، وتقبل المصريين مجدداً العيش 

  .، على حد تعبيره"تحت كنف العسكر
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الثالثاء " م بوستيلاجيروس"ونوه يدلين في التحليل، الذي نشرته النسخة العبرية لموقع صحيفة 

 إسرائيلية على استراتيجى مخاطر إلى أن الرفض الجماهيري لحكم العسكر في مصر سيفضي إل

، ألنه سيشجع حالة عدم االستقرار وتقلص قدرة الدولة على فرض سيطرتها ٢٠١٤خالل عام 

  ".تنظيمات الجهاد العالمي"من قبل " إسرائيل"على سيناء، مما يعني زيادة فرص استهداف 

 ٢٠١٣البقاء جعل عام ولفت يدلين إلى أن االنقالب الذي قاده السيسي، ونجاح نظام األسد في 

 مع اندالع إسرائيلية التي تراكمت أمام ستراتيجنقطة تحول فارقة نحو تراجع التهديدات اال

  .ثورات الربيع العربي

 المسلمين عن الحكم، هو المؤسسة اإلخوانوأوضح يدلين أن الجيش المصري الذي أزاح 

  .ية في مصر من بين المؤسسات التنفيذسرائيلاألكثر إيجابية بالنسبة إل

ونوه إلى أن عودة الجيش المصري للعب الدور الرئيس في مصر يمثل مصلحة كبيرة 

، التي تمثل أحد أهم "كامب ديفيد"، ألنه سيقلص إلى حد كبير من فرص المس باتفاقية سرائيلإل

  ".يسرائيلاإل"أعمدة األمن القومي 

التنظيمات "ما أسماها بـضد " ال هوادة فيها"وأشاد يدلين بشن الجيش المصري حرباً 

، وتضييقه الخناق على حركة حماس، معتبراً أن هذه الخطوة قلصت المخاطر "اإلرهابية

  .٢٠١٣ خالل عام إسرائيلية عن كاهل ستراتيجاال

 بشكل أكبر مما كانت إسرائيل لصالح ٢٠١٣وأوضح يدلين أن موازين القوى مالت خالل 

وري في حربه ضد شعبه، منوهاً إلى أن هذه الحرب عليه في الماضي، إثر انشغال الجيش الس

أضعفت بشكل كبير هذا الجيش، وأفقدته الكثير من عتاده، عالوة على أنه يمر في مرحلة تفكك 

  .واضحة

وشدد يدلين على أن تطوع األسد للتخلي عن سالحه الكيماوي أزال أحد التهديدات 

  ".إسرائيل"ي في ستراتيجائر التقدير االيات التي أقلقت كثيراً صناع القرار ودوستراتيجاال

 إسرائيل شهد حالة التقاء مصالح واضحة غير مسبوقة بين ٢٠١٣وأضاف يدلين أن عام 

، سيما دول الخليج، مشيراً إلى أن هناك "المعسكر السني المعتدل"والدول التي تمثل ما أسماه بـ

  . ومصر وإيرانسورية وهذه الدول في الموقف من إسرائيلالتقاء مصالح واضح بين 

 ٢٠١٢واعتبر يدلين أن خسارة حركة حماس التحالف مع المحور السوري اإليراني عام 

وخسارتها العالقة مع مصر في أعقاب االنقالب على مرسي، أضعف الحركة، وهو ما مثل نقطة 

  .إسرائيلتحول فارقة لصالح 
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 من استئناف المفاوضات وشدد يدلين على أن إضعاف مكانة حماس أسهم في تمكين السلطة

 بهدف التوصل لتسوية للصراع، وهو ما أدى في المقابل إلى تقلص الضغط إسرائيلمع 

من وتيرة حملة نزع  – كان بشكل مؤقت وإن-، وأبطأ إسرائيلالدبلوماسي والدولي عن كاهل 

  .، التي تعاظمت خالل األعوام األخيرة"الدولة العبرية"الشرعية عن 

لمخاطر الكارثية لتواصل مظاهر ضعف مكانة الواليات المتحدة في منطقة وحذر يدلين من ا

 إسرائيلية بين ستراتيجالشرق األوسط، مشيراً إلى أن هذا التطور يمس بفاعلية الشراكة اال

ي سرائيلاإل" أحد أهم أعمدة األمن القومي"والواليات المتحدة، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تمثل 

  ".يةسرائيلاإل"ة الردع ومركب أساسي في قو

وشدد يدلين على أنه ال يوجد ثمة بديل للعالقة مع الواليات المتحدة، مشيراً إلى أنه ال يوجد 

  .ية كما تفعل الواليات المتحدةسرائيلدولة في العالم يمكن أن توظف مواردها لخدمة المصالح اإل

خالل " إسرائيل" أن ينتظر وفي سياق مختلف، نوه يدلين إلى أن سيناريو الرعب الذي يمكن

، وهو أن يفشل الغرب وإيران في التوصل التفاق نهائي، مما يعني جعل االتفاق ٢٠١٤عام 

على حافة قدرات "المؤقت الذي تم التوصل إليه اتفاقاً نهائياً، مما يبقي إيران في وضع دولة 

  ".نووية

 للتوصل لتفاهم شامل مع  إلى ضرورة اإلسراعتل أبيبودعا يدلين دوائر صنع القرار في 

اإلدارة األمريكية بشأن الخطوط الحمراء التي يتوجب توافرها في االتفاق النهائي بين إيران 

  .والغرب

 باتخاذ قرارات صعبة بشأن سبل ٢٠١٤مطالبة خالل عام " إسرائيل"ونوه يدلين على أن 

   .مواجهة البرنامج النووي اإليراني

أن ما جاء في تحليل يدلين الموسع سيكون مادة للنقاش في " جيروسلم بوست " وأشار موقع 

 .في مارس القادم"  أبحاث األمن القوميمركز"مؤتمر كبير سينظمه 

  ١٥/١/٢٠١٤، ٢١ عربي موقع
  

   "إسرائيل"ـالجيش المصري حليف مهم ل: الجنرال موشيه كبلينسكي. ٦٢

الجنرال موشيه كبلينسكي، نائب رئيس هئية األركان العامة قال :  أندراوسزهير-الناصرة 

ية تقتضي ستراتيج ومصلحتها االسرائيلإن الجيش المصري حليف مهم إل، في جيش اإلحتالل

  .تعزيز قدرته على استعادة اإلستقرار والهدوء في مصر
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ية العاشرة، شدد سرائيلالذي بثته قناة التلفزة اإل) األسبوع(ي برنامج وخالل مشاركته ف

 مهتم بعدم تحول سيناء إلى نقطة سرائيلكبلينسكي، على أن الجيش المصري بصفته حليفاً إل

 انطالقاً من سيناء، عالوة على إدراك قيادة الجيش المصري إسرائيلانطالق لتنفيذ عمليات ضد 

  . إسرائيلمع ) كامب ديفيد(قية أهمية الحفاظ على اتفا

وقلل كبلينسكي من أهمية اإلنتقادات التي توجهها أطراف أمريكية وأوروبية لإلنقالب 

 مرسي، معتبراً أن األمريكيين واألوروبيين يدفعون محمدالعسكري الذي أطاح بحكم الرئيس 

وبية تقتضي مواصلة ضريبة كالمية، في هذا الشأن، منوهاً إلى أن المصالح األمريكية واألور

 .العمل مع قيادة الجيش المصري

  ٢٠/١/٢٠١٤، القدس العربي، لندن

  

  حكمهم كان فشالً مدوياًو في مصر اإلخوانبعد سقوط داً العالم العربي ارتاح ج: يعلون. ٦٣

ي موشيه يعلون، أمس الثالثاء إن ما سرائيلقال وزير األمن اإل: زهير أندراوس -الناصرة 

يجري في سورية هو حالة عدم استقرار مزمنة، وتقسيم الدولة إلى ثالثة دويالت، وأن الحرب 

رنت تدور على أبواب العاصمة دمشق، وأضاف يعلون، كما أفاد موقع صحيفة هآرتس على اإلنت

 هي عدم التدخل، ولكن على الجميع أن يعلموا أننّا نُحافظ على مصالحنا، تل أبيبإن سياسة 

عدم تزويد حزب اهللا بأسلحة متطورة، عدم نقل أسلحة : والتي تتمثل في ثالث نقاط جوهرية

لة العبرية متقدمة، بما في ذلك الكيميائية إلى جهات وصفها بالمعادية، وعدم التعرض لسيادة الدو

  .في هضبة الجوالن

وأكّد الوزير أن بالده تُقدم المساعدات الطبية واإلنسانية وتزويد الطعام ومالبس الشتاء للقرى 

 تبقى على الحياد،  "إسرائيل"المحاصرة من الجهة الثانية من الجوالن، زاعما أن لم تتمكّن أن

 سوريةباإلضافة إلى ذلك، قال إنّه في . عداتوعليه قمنا بفتح مستشفى خاص وقدمنا لهم المسا

، ولكنّهم حتى اآلن يبذلون "القاعدة" ألف مقاتل، ينضوون تحت تنظيم ٣٠يتواجد اليوم أكثر من 

جّل جهودهم في محاربة نظام األسد، أما بالنسبة للبنان فقال إن حزب اهللا يلتزم التهدئة بسبب 

لتنظيم نفسه، وزاد أن حزب اهللا يملك اليوم أكثر من مئة ية إيرانية وأيضا لاستراتيجاعتبارات 

  .إسرائيلألف قذيفة وصواريخ، ولكن لم يسجل أي حادث أطلق فيه الحزب النار باتجاه 

، إنّه تل أبيبعالوة على ذلك، قال الوزير، خالل محاضرة في مركز أبحاث األمن القومي ب

طة الفلسطينية كجاٍر يمكن االعتماد عليه، مشيرا إلى أن من الناحية األمنية ال يمكن اعتبار السل
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طالما : أجهزة السلطة اعتقلت أكثر من ألف عنصر من حماس، ولكنّها لم تُحاكمهم، وأضاف

 ال تظهر على إسرائيليواصلون تربية أوالدهم على حمل العبوات الناسفة في االحتفاالت، و

لسالم، موضحا أن الفلسطينيين يرفضون االعتراف خرائطهم، فال يوجد أي أمل في تحقيق ا

  . كدولة يهودية، ويرفضون االعتراف بانتهاء النزاع وانتهاء مطالبهم من الدولة العبريةإسرائيلب

 عالقة بين النزاع الفلسطيني وفي رأي يعلون، كما قال موقع هآرتس فإنّه ال توجد أي

ني، وكشف النقاب عن أنّه في الغرف المغلقة، وفي لقاءات ي وبين الملّف النووي اإليراسرائيلاإل

مع قادة عرب، ال يطرح الموضوع الفلسطيني بالمرة، مشددا على أن النووي اإليراني يخيف 

العرب، بدون أي صلة للقضية الفلسطينية، وحذّر من أن حماس ستُسيطر عاجالً أم آجالً على 

  . في القطاعالضفة الغربية، كما فعلت 

 مع إيران، "واحد+خمسة"ووجه يعلون انتقادات الذعة جدا لالتفاق المرحلي الذي وقعته دول 

النظام اإليراني جاء على أربعة وتحدث مع : قائالً إنّهم بذلك أهدروا فرصة تاريخية، وقال

تًا إلى أن الشيطان األكبر، أمريكا، ولكن طهران اليوم تحررت من العزلة السياسية، الف

 تدعم نظام الرئيس األسد، الجمهورية اإلسالمية هي العبا مركزيا في حّل األزمة السورية، فهي

  .وباألعمال التي يرتكبها، وتدعم حزب اهللا أيضا

 ٣ية تُشير إلى أن إيران ستصبح دولة شبه نووية خالل سرائيلوبحسبه، فإن التقديرات اإل

 رستراتيجطموح اإليرانيين االأعوام، الفتاً إلى أنلم يتغي ة والسيطرة : يتصدير الثورة اإلسالمي

على سياسة مخطط لها، تشمل اإلرهاب، وفي المستقبل أيضا مظلّة على المنطقة، والتي تعتمد 

ووصف . نووية، الفتاً إلى أن اإليرانيين يستهزئون بالمجتمع الدولي، بهدف مواصلة برنامجهم

م اإليراني بأنّه مسيحاني وقيامي، أي انه نظام الهالك القادم، وهو يشكّل التهديد يعلون النظا

الرئيسي على استقرار المنطقة وعلى العالم برمته، وبالتالي، يجب بطريقة أو بأخرى وقفه عند 

  .حده، قال يعلون

 ر يعلون عن تشاؤمه بالنسبة للمستقبل قائالً إنّه من المتوقّع أنل المنطقة إلى منطقة وعبتتحو

الديمقراطية عن طريق صناديق : نحن نخشى من الخطأ الغربي الجديد’عدم استقرار مزمن، و

 في مصر، مشيراً إلى أن حكمهم اإلخوانوقال إن العالم العربي ارتاح جدا بعد سقوط . االقتراع

  .لمصر كان فشالً مدوياً

ال إنّه نشأ واقع جيوسياسي جديد، هو المحور الشيعي، أما عما يجري في الوطن العربي فق

 ،جداً وقبالته، المحور السني الذي تقوده إيران، والذي يتلقّى الدعم من روسيا، وهذا محور قوي
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 المسلمين تهديداً، ويشمل مصر، األردن، السعودية، والبحرين، ولكنّه ال اإلخوانالذي يرى في 

  . وحماساإلخوانشكالن محوراً ثالثًا ولكنّه صغير، والذي يدعم يشمل قطر وتركيا، اللتان تُ

، ويرتبط بعالقة مع ’القاعدة‘، اإلخوانإيران، : وزاد أن للمحور السني هناك أعداء مشتركين

  .أمريكا، وفي هذا السياق، أضاف، نحن نتساوق معهم في هذه المصالح، على حد قوله

اليوم أن تلعب دور الشرطي في المنطقة، ولكنّها ما زالت وقال أيضا إن أمريكا ال تريد بعد 

القوة العظمى الوحيدة، ولكنّها قررت االبتعاد عن المنطقة، انسحبت من العراق، التي وقعت تحت 

 إلى أن عدم تدخل أمريكا في سورية فسح المجال أمام روسيا للتدخل اإليرانية، ولفتالسيطرة 

 . لى حد تعبيرهوبقوٍة في بالد الشام، ع

 ٢٨/١/٢٠١٤هآرتس، 

  ٢٩/١/٢٠١٤، ، لندنالقدس العربي

 

  "إسرائيل"ـ فرصة لياالنقالب على مرس: أدرعي ايأفيخ. ٦٤

ري على الرئيس محمد ، أن االنقالب العسكيسرائيلاإلقال أفيخاي أدرعي الناطق باسم الجيش 

  .سرائيل المسلمين يمثل فرصة إلاإلخوانمرسي المنتمي لجماعة 

انخفاض قوة : إسرائيل فرص أمام ٣رئيس االستخبارات يحدد ": "تويتر" عبر أدرعيوقال 

 المسلمين، وارتفاع قوة الدول المعتدلة كالسعودية ودول اإلخوانالمحور المتطرف، انسحاب 

  ".الخليج

  ٢٩/١/٢٠١٤، الشعب، مصر

  

   ثمن التعاون مع السيسيستدفع" إسرائيل: "ديبكا. ٦٥

 ستدفع ثمن إسرائيلإن "ي في تقرير له سرائيلاالستخباراتي اإل" ديبكا" قال موقع :االتوك

  ".لمصري عبد الفتاح السيسي، وأنه سيكون وباال عليهاالتنسيق والتعاون األمني مع وزير الدفاع ا

هو الثمن الذي " إيالت"استمرار إطالق صواريخ جراد كل عدة أيام على "وأضاف الموقع أن 

دفعه مقابل سياسة " موشيه يعلون"ووزير جيشه " بنيامين نتنياهو"يستطيع رئيس حكومة االحتالل 

وأشار الموقع إلى أن نتنياهو  ". المشير السيسيالتعاون السياسي واألمني واالستخباري مع

ويعلون قد وافقا للمرة الثانية على تسليم الملف األمني في غزة وسيناء إلى السيسي، وأن العملية 

  .العسكرية في سيناء قد انعكست سلبيا على مدينة إيالت التي أصبحت رهينة لما يحدث بسيناء
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، "كامب ديفيد" وافقت بشكل سري على تغيير معاهدة يةسرائيلوأضاف أن حكومة االحتالل اإل

وإدخال قوات كبيرة من الجيش المصري لسيناء، للسيطرة عليها، وأنه من أجل تعديل المعاهدة 

  .كان يجب طرحها للنقاش مجددا أمام الكنيست، ولكن هذه الخطوة لم تتم

يردون على " لمقدسأنصار بيت ا"وخلص الموقع إلى أن الجماعات المسلحة وعلى رأسها 

 ألف ٧٠عمليات الجيش المصري بقصف صاروخي لمدينة إيالت التي يقطنها أكثر من 

  . المصريي، ما حولها إلى رهينة للصراعإسرائيل

  ٢/٢/٢٠١٤، فلسطين أون الين

  

   من الشتاء اإلسالمي"إسرائيل" يونيو في مصر أزال خوف ٣٠: يعلون. ٦٦

 إسرائيل يونيو في مصر أزال خوف ٣٠"ي موشيه يعلون إن سرائيلوزير الحرب اإلقال 

ودول عدة من الشتاء اإلسالمي، وأنه بعد هذا التاريخ سيظل عدم االستقرار بالشرق األوسط 

  ".متواجدا بشكل مزمن ألعوام وعقود قادمة

، خالل مؤتمر ميونخ لألمن في حديث مسجل له تداوله )٢/٢/٢٠١٤(قال يعلون، األحد و

لكن " شتاء إسالميا"ما خشيناه حتى الصيف الماضي هو أننا كنا سنرى "نشطاء على فيس بوك إن 

  ".العزل الشعبي لإلخوان المسلمين في مصر حدث هام

متد إلى عدة عواصم عربية في كان سي" الشتاء اإلسالمي"وأضاف يعلون أن ما أسماه 

 يونيو استطعت سماع ٣٠بعد "المنطقة، وأن أنظمة تلك الدول كانت تخشى ذلك، فقال إنه و

(...) التخلص من العبء، بالعديد من عواصم المنطقة مثل عمان والرياض ودول الخليج وهكذا 

لمين كموجة جديدة  المساإلخوانأولئك الذين كانوا خائفين، تلك النظم التي كانت تخشى من 

  ".تسيطر على الشرق األوسط، جزء من األسلمة

، ظهور حزب اهللا في لبنان، ١٩٧٩إذا رجعنا إلى نجاح الثورة اإليرانية في "وأردف قائال إنه 

بعده تماما في الثمانينات على الساحة الفلسطينية، تقوية  –وهذه ليست مصادفة  –وظهور حماس 

منطقة، ثم بالطبع عناصر القاعدة، التي خرجت من المدارس  المسلمين بالاإلخوانعناصر 

  ". الجهاد العالمي والتي خلفت حركةالسنية،الوهابية 

الحدث الذي جرى في الصيف الماضي كان ضربة "وقال في ختام الحديث المسجل إن 

 دون ، أن اإلسالم على المسير، لهذا سوف نواجه)قالها بالعربية(للشعور بأن اإلسالم هو الحل 
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شك عدم استقرار مزمن بالشرق األوسط في األعوام القادمة وحتى العقود القادمة في كثير من 

  ".األماكن

 CgDBNs7a_5P=v?watch/com.youtube.www://http:  التاليالرابطالتسجيل على 

  ٣/٢/٢٠١٤، ، مصرالشعب

  

  جنراالت مصر قلصوا قدرة حماس على مواجهتنا: "إسرائيل". ٦٧

ية، الثالثاء، النقاب عن الدور الذي تلعبه سرائيلكشفت اإلذاعة اإل:  النعاميصالح-غزة 

يين في غزة على مقاومة االحتالل، من خالل سلطات االنقالب المصرية في تقليص قدرة الفلسطين

ونقلت اإلذاعة عن مصادر في  .تدشينها منطقة عازلة على طول الحدود بين مصر والقطاع

الخطوة التي أقدم عليها الجيش المصري تهدف إلى تقليص قدرة المقاومة "الهيئة قولها، إن 

 هيئة أركان جيش االحتالل وأبدت ".الفلسطينية على تهريب السالح من مصر إلى قطاع غزة

وأكدت المصادر أن اإلجراء  .ارتياحا شديدا لتوجه الجيش المصري لتدشين المنطقة العازلة

المصري يسهم إلى حد كبير في تجفيف منابع حركة حماس، ويخفض حجم ونوعية ما لديها من 

ي يمكن أن سالح وصواريخ في مخازنها، ما يقلص هامش المناورة أمامها في المواجهات الت

هناك تنسيقا عسكريا واستخباراتيا يتم على مدار الساعة "وأكدت أن  .إسرائيلتندلع بينها وبين 

، مشيرة إلى أن رئيس قسم الدائرة السياسية في وزارة " ونظام حكم الجنراالتإسرائيلبين 

  .صريينلدى الجنراالت الم" ضيفاً دائماً"ية الجنرال عاموس جلعاد يعتبر سرائيلالحرب اإل

ويذكر أن جلعاد، الذي تولى منصب رئيس قسم األبحاث في شعبة االستخبارات العسكرية 

  .سابقا، يعتبر من أكثر الجنراالت تطرفا، وأوضحهم في تبني التوجهات العنصرية تجاه العرب

ية، وكبير مستشاري سرائيلومن ناحيته أكد يوسي بن أهارون، السكرتير األسبق للحكومة اإل

ية كبيرة عندما استراتيجلحكومة األسبق، إسحاق شامير، أن الجيش المصري قدم خدمة رئيس ا

  .انقلب على الرئيس المنتخب محمد مرسي

بات في حكم المؤكد "، الثالثاء، قال بن أهارون إنه " اليومإسرائيل"وفي مقال نشرته صحيفة 

 سيناء إلى ساحة انطالق لتنفيذ أنه لو استمر حكم مرسي، فأنه سيسمح للتنظيمات الجهادية بتحويل

ية التي سرائيلوتبنى بن أهارون ما توصلت إليه العديد من الدراسات اإل ".إسرائيلعمليات ضد 

لو ظل حكم مرسي أللغت مصر اتفاقية كامب ديفيد، التي "صدرت مؤخرا، والتي أكدت أنه 

العبرة التي يتوجب على واعتبر بن أهارون أن  ".يسرائيلتعتبر أحد أعمدة األمن القومي اإل
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، على "أال تسمح بقيام دولة فلسطينية" استخالصها من فترة حكم مرسي القصيرة هو إسرائيل

اعتبار أن مثل هذه الدولة يمكن أن تشكل ساحة متقدمة ألي طرف قد يخطط في المستقبل 

  .يينسرائيللالعتداء على اإل

ر، أن تعزيز التعاون األمني ي مردخاي كيداسرائيلمن ناحيته اعتبر المستشرق اإل

 وحكم السيسي، هو الرد الطبيعي على تهديد التنظيمات الجهادية داخل إسرائيلواالستخباري بين 

  .سيناء

السيسي ونتنياهو في "ية، االثنين، قال كيدار إن سرائيلاإل" معاريف"وفي مقال على صحيفة 

لو لم يتحرك السيسي "لى أنه ، مشيرا إ"مركب واحد وفي حرب مشتركة ضد الجهاد العالمي

  ".للقضاء على الجهاديين، فإنهم سيقضون عليه

  ١٨/٢/٢٠١٤، ٢١موقع عربي 

  

  وتعرض المساعدة على مصرعلى الحدود  تستنفر قواتها "إسرائيل. "٦٨

ي إن الجيش استنفر قواته باتجاه سرائيلقالت إذاعة الجيش اإل: االناضول –ب  ف أ-القاهرة

عقب انفجار حافلة سياحية بشبه . يةسرائيلمنفذ طابا البري مع سيناء وعلى الحدود المصرية اإل

  .جزيرة سيناء المصرية

صر،  عرضت المساعدة على مإسرائيلي إن سرائيلومن جهتها قالت القناة الثانية للتلفزيون اإل

، وإن سيارات اإلسعاف تتجه إلى الجانب ١٤ وإصابة ٣ عن مقتل عقب الحادث الذي أسفر

أما الشرطة . ي من المنفذ وتنتظر السماح لها بالدخول لنقل جرحى من المكانسرائيلاإل

 على استعداد الستقبال المصابين للمعالجة في إسرائيل"إن ية فقالت في بيان لها سرائيلاإل

يون إسرائيلال يوجد "، موضحة أنه "ية وإن إجراءات قد اتخذت لتمكين ذلكسرائيلإلالمستشفيات ا

ي أوقف أي حركة للمرور على سرائيلية إن األمن اإلسرائيلوقالت اإلذاعة اإل ."داخل الحافلة

  .الحدود مع مصر عبر منفذ طابا في أعقاب هذا الحادث

  ١٧/٢/٢٠١٤،  العربي، لندنالقدس

  

   المسلمين بالسلطة في مصراإلخواناآلن أفضل في الليل حيث ال يمسك ننام : يدلين. ٦٩

أن التغيير الذي حدث في "ي األسبق سرائيلاعتبر عاموس يدلين مدير المخابرات العسكرية اإل

  ".االماضي كان إيجابيمصر الصيف 
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هنا ال توجد : "وقال يدلين في تسجيل مصور تداوله نشطاء على مواقع التواصل االجتماعي

، بل مدرسة فكرية واحدة فقط؛ إن التغيير الذي حدث في مصر إسرائيلمدرستان فكريتان في 

تي اختطفها الصيف الماضي كان إيجابيا، ونحن نراه على أنه استمرار لثورة ميدان التحرير ال

  " المسلمين، التي كانت في طريقها ليصبح نظامها نظاما إسالميا متطرفا مثل إيران تمامااإلخوان

ولم يقابل أي وفد " خنازير وقردة" أبدا، ووصفنا بـ إسرائيلمرسي لم يذكر اسم "وأضاف 

  "ي أبدا، وكنا قد ظننا أن مصر قد ذهبت إلى االتجاه الخاطيءإسرائيل

 مليون مصري كان لديهم ٢٠لحسن الحظ لم نكن الوحيدين الذين ظنوا ذلك، "وأردف يدلين 

مليون فقط صوتوا لمرسي ونزلوا إلى الشوارع سويا مع الجيش، ال ١٤نفس الفكرة، وأذكركم أن 

يوجد إنكار أنهم فعلوا ذلك مع الجيش، لكنهم قرروا أن مرسي ليس هو القائد المناسب، ونحن 

قد أن مصر ال يجب أن تضعنا في خيار بين االختيار بين ديكتاتورية نعت"وقال . "نتفق معهم

عسكرية ودولة إسالمية متطرفة، هناك خارطة طريق، ويجب أن ندفعهم للسير في إتجاه خارطة 

  ."الطريق التي ستعيد الديمقراطية إلى مصر

 إلخوانالكننا ننام اآلن أفضل في الليل حيث ال يمسك "واختتم التسجيل المصور بقوله 

  ".المسلمين بالسلطة في مصر، وهناك غيرهم من يمس بالسلطة
DszQ9OD8X8_=v?watch/com.youtube.www://http  

  ٢٤/٢/٢٠١٤، "٢١عربي "موقع 

  

  إلخواناالسيسي حقق أهم حلم للغرب بتصفية : ي في االحتياطإسرائيلجنرال . ٧٠

 رؤفين بيركو، الذي شغل االحتياطي في سرائيلهاجم الجنرال اإل: زهير أندراوس- الناصرة

ه انتقادات  الغرب لتوجيه"أمان"ية سرائيل العسكرية اإلاالستخباراتفي الماضي مواقع مهمة في 

.  على مرسي وعمليات القتل التي يأمر بها الفريق السيسياالنقالبللجيش المصري في أعقاب 

ية انتشارا، ومقربة جدا من سرائيل، وهي أوسع الصحف اإل"يسرائيل هايوم"وفي مقال في صحيفة 

مسؤولة عن  ال"٥٠٤وحدة "ي بنيامين نتنياهو، قال بيركو، الذي خدم في سرائيلرئيس الوزراء اإل

 العسكرية قبل أن يتفرغ للعمل األكاديمي، قال إن السيسي االستخباراتتجنيد العمالء في شعبة 

 المسلمين وشروعه في حرب ال اإلخوانحقق أهم حلم للغرب والذي يتمثل في تصفية جماعة 

ح في  بشكل واضباالستثماروطالب بيركو الغرب  .هوادة فيها ضد التنظيمات الجهادية في سيناء

تأمين استقرار حكم السيسي وذلك من أجل اإلجهاز بسرعة على ما أسماه بالعرض الديمقراطي 
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في العالم العربي، الفتا إلى أن السيسي سيواصل القتل، على اعتبار أنه الخيار الوحيد من أجل 

  . المسلمين، على حد تعبيرهاإلخوانالنجاح في مواجهة 

  ٢٤/٢/٢٠١٤، القدس العربي، لندن

  

وضيق الخناق على    القومي   ناالجيش المصري عزز أمن    :يةسرائيلاإل االستخباريةاألجهزة  . ٧١

   المقاومة بغزة

ية أن الحكومة المصرية، سرائيل اإلتخباريةاالسأكدت األجهزة :  أندراوسزهير - الناصرة

يوليو من العام الفائت بعزل الرئيس المصري محمد مرسي، أسهمت / التي قامت في شهر تموز

ي من خالل حربها على الحركات اإلسالمية سرائيلإلى حد كبير جدا في تعزيز األمن القومي اإل

  .اع غزةداخل مصر وتشديدها الخناق على حركات المقاومة في قط

 يستراتيجاالوعرض المعلق العسكري رون بن يشاي تفاصيل جديدة عن مضامين التقدير 

 االستخبارية، الذي قدمته األجهزة ٢٠١٤ خالل عام سرائيل إليةستراتيجاالحول األوضاع 

 الذي عقد في مقر جهاز االجتماعي المصغر لشؤون األمن في سرائيللمجلس الوزراء اإل

  .رائيلإسالموساد، وسط 

وفي تقرير نشره في الموقع اإللكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت نوه بن يشاي إلى أن قادة 

ية امتدحوا بشكل كبير التحول الكبير الذي طرأ على سياسة سرائيل اإلاالستخباراتيةاألجهزة 

الجيش المصري بعد عزل مرسي، وخصوصا فيما يتعلق بتشديد الحصار على المقاومة في 

  .غزة

نوه التقرير، بحسب المحلل المقرب جدا من المنظومة األمنية في الدولة العبرية، إلى أن و

 الجديد، الذي عزل مرسي عن الحكم في مصر ضد المقاومة االنتقاليالسياسة التي يتبعها النظام 

  .إسرائيلالفلسطينية في غزة قلصت من قدرتها على فتح مواجهة مع 

 إلى أن التقرير أوضح بشكل ال يترك مجاالً للشك أن قيام عالوة على ذلك، أشار المحلل

الجيش المصري بتدمير األنفاق أسهم في منع المقاومة في غزة من التزود بالسالح، مما دفعها 

 على جهودها في تصنيع قذائف صاروخية الستخدامها في حال اندلعت مواجهة مع دولة لالعتماد

  .االحتالل

-لمحلل بن يشاي إلى أن التقرير أكد على أن الوضع الجيوباإلضافة إلى ذلك، أشار ا

، حيث سورية في مصر والتحوالت في االنقالب قد تحسن كثيرا بفعل سرائيلي إلاستراتيج
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. انشغل أكبر جيشين في العالم العربي في مواجهة األوضاع الداخلية والتصدي لخصوم داخليين

قمع الخصوم السياسيين في العام القادم، مما يعني  باالنشغالوتوقع التقرير أن يواصل الجيشان 

 يةستراتيجاالعدم التفرغ لتعزيز القوة العسكرية للبلدين، األمر الذي سيكرس ميل موازين القوى 

 والسعودية والدول الخليجية إسرائيلونوه التقرير إلى أن التقاء المصالح بين . إسرائيللصالح 

كما لفت التقرير إلى دول  . من تحقيق الكثير من أهدافهايبتل أبيمثل تحوالً يسهم في تمكين 

: ، على رأسهايةاستراتيج تبعات مشاكل إسرائيل في مصر تتقاسم مع االنتقاليةالخليج والحكومة 

الحركات اإلسالمية، وتراجع مكانة الواليات المتحدة األمريكية في منطقة الشرق األوسط، 

  .توقعةوتعزيز مكانة إيران اإلقليمية الم

 من سوريةوشدد التقرير على أن التزام نظام الرئيس السوري بشار األسد بتفكيك مخزون 

  .يسرائيلالسالح الكيميائي يعتبر إحدى التحوالت اإليجابية جدا على األمن القومي اإل

 وأشاد التقرير أيضا بالتعاون وبالتنسيق األمني الذي تقوم به السلطة الفلسطينية في مدينة رام

اهللا بالضفة الغربية المحتلة، والذي أسهم في تقليص قدرة المقاومة الفلسطينية للعمل، وتحديدا في 

  .الضفة الغربية، على حد تعبيره

  ٧/٣/٢٠١٤، القدس العربي، لندن
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  :صلة ذات وتقارير أخبار: ثالثاً

  

  "إسرائيل"لجنايات بتهمة التخابر لصالح محكمة ا متهمين لةتسعإحالة : مصر. ١

أمر النائب العام المصري المستشار طلعت عبد اهللا، اليوم األربعاء،          :  خيري حسين  -القاهرة  

، تـضمنت   إسرائيل محكمة الجنايات، التهامهم بالسعي والتخابر لصالح        بإحالة تسعة متهمين إلى   

  ".آمان"ية سرائيل ضباط بجهاز المخابرات العسكرية اإل٤قائمة المتهمين 

  ٢٦/٦/٢٠١٣الشرق، الدوحة، 

  

  "إسرائيل" على حدود قطاع غزة بالتنسيق مع دباباتهامصر تنشر . ٢

كثف الجيش المصري من تواجد دباباته على حدود قطاع غزة، فـي ظـل              :  ا ف ب   -غزة  

االزمة السياسية في مصر وانتشار التظاهرات الضخمة التي تطالـب برحيـل الـرئيس محمـد                

ـ          إسرائيلمرسي، فيما اكدت     صادر فلـسطينية    ان هذه الخطوة جاءت بالتنسيق معها بحـسب م

  .يةإسرائيلو

الجيش المصري كثف   "وقال مصدر امني في حكومة حماس فضل عدم الكشف عن هويته أن             

  ".انتشار دباباته على الحدود مع غزة في االيام القليلة الماضية

النشاط العسكري المصري في سيناء تـم       "ي في بيان صحافي ان      سرائيلبدوره قال الجيش اإل   

ي وأذن به على اعلى المستويات، من اجل التعامـل مـع            سرائيلصر االمن اإل  التنسيق له مع عنا   

  ".إسرائيلالتهديدات االمنية في سيناء والتي تشكل خطرا على كل من مصر و

  ٣/٧/٢٠١٣الحياة، لندن، 

  

  العسكري االنقالب للقضية الفلسطينية وراء يدعم مرس: لعسكريةاأكاديمية ناصر بأستاذ . ٣

 بالكلية العسكرية المصرية أكاديمية ناصر العسكرية، أن األستاذقال العميد أيمن سالمة، 

موقف الرئيس المنتخب محمد مرسى تجاه القضية الفلسطينية ورفضه حصار غزة كان السبب 

بى بى "وأضاف سالمة خالل حديثه على  . على الشرعيةالعسكري االنقالب في والفاعل الرئيسي

أن موقف مرسي الداعم لغزة وحماس والرافض تضييق الحصار على غزة عبر غلق " سى

األنفاق مما يهدد المصالح العليا لمصر هي سبب تحرك الجيش ضده والدعم السريع لالنتفاضة 

الرئيس مرسي نظريا كان له الحق في تحديد السياسة التي " :مةوأضاف سال .الشعبية ضد مرسي
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 القومي المصري في تحركات مرسي األمنيريد أن يسير عليها ولكن عمليا كان يجب مراعاة 

 وحماس وكان هناك العديد من نقاط الخالف بين الرئيس إسرائيلوهو ما لم يحدث فيما يخص 

  ".مرسي والجيش هي سبب تحرك الجيش ضده

  ١١/٧/٢٠١٣لوطن اليوم، القاهرة، ا

  

 "تطهير سيناء"ـ ل"كامب ديفيد"مصر طلبت تعليق اتفاقية : معاريف. ٤

رية  ذكرت صحيفة معاريف العبرية أن قيادات عسك: ردينة فارس،عبد القادر فارس -غزة 

 تعليق اتفاقية كامب ديفيد، لتمكينهم من القيام بهجوم عسكري واسع إسرائيلمصرية طلبت من 

وأضافت الصحيفة أن الجيش المصري ينوي إرسال آالف . في سيناء ضد الجماعات المسلحة

ونقلت . "سحق التهديد اإلرهابي الذي يتضمن عناصر القاعدة"الجنود إلى سيناء، من أجل 

 ستوافق على الطلب، وأن واشنطن ال تل أبيبإن : ية قولهاإسرائيلمصادر الصحيفة عن 

نرى في عودة األمن لسيناء أمرا مفيدا لنا، وليس لنا "ي إسرائيلوقال مصدر عسكري . تعارضه

  . "أي نية لتكبيل يد الجيش المصري في تطهير المنطقة من اإلرهابيين الخطرين

 ١٣/٧/٢٠١٣، عكاظ، جدة

  

  ي لضبط سيناءإسرائيل -تنسيق مصري . ٥

أرسل الجيش المصري تعزيزات عسكرية أمنية الى سيناء بعد الهجمات :  األخبار-سيناء 

التي تعرضت لها مراكز ونقاط أمنية تابعة للجيش والشرطة في المحافظة النائية، وكان آخرها 

 ضابط وجرح آخرين إثر هجوم مسلحين على مدرعة للشرطة في العريش، وفي الوقت مقتل

  .الذي تحدثت فيه مصادر اإلعالم المصري عن تورط فلسطينيين باألحداث

وقالت مصادر أمنية وشهود عيان إن مجهولين ملثمين يستقلون سيارة دفع رباعي أطلقوا النار 

وتبادلت . باستخدام األسلحة الثقيلة» لمرحلة الرابعةا«و» المحاجر«على قوات األمن في كميني 

» أر بي جي«قوات األمن إطالق النار معهم، غير أنهم تمكنوا من إصابة مدرعة للشرطة بطلقة 

  .وفروا هاربين وسط المناطق الزراعية المجاورة، وفق ما نقلت الصحف المصرية

لشرطة أحمد محمود أبو العنين وأفادت وسائل اإلعالم بأن الهجوم أدى إلى مقتل مقدم ا

، وحالته ) عاما٢٢ً(، وجرح ببتر في الساقين الشرطي السيد إبراهيم عبد الصمد )عاما٤٠ً(

  .خطرة
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مالحقة «في هذه األثناء، واصلت القوات األمنية المصرية إرسال تعزيزاتها إلى المحافظة لـ

قوات الجيش الثالث الميداني عن مصدر عسكري قوله إن » اليوم السابع«ونقلت . »اإلرهابيين

كثّفت وجودها في نفق أحمد حمدي في السويس، وفي منطقة المجرى المالحي للقناة، وذلك قبل 

الذي يحتوي على البؤر «حملة موسعة ستقوم بها القوات المسلحة في منطقة جبل الحالل 

  .»اإلجرامية واإلرهابية

  ١٣/٧/٢٠١٣األخبار، بيروت، 

  

  تقدم تسهيالت للجيش المصري لضرب سيناءس "لإسرائي: "مختصون. ٦

ي أن الدولة العبرية ستقدم مزيدا      سرائيلرأى مختصون في الشأن اإل    :  محمد أبو شحمة   - غزة

تطهيريـة  " القيام بعملية عـسكرية   من التسهيالت للقوات المصرية إن اقتضت الحاجة في سبيل          

  .في شبة جزيرة سيناء" للجماعات المسلحة

على تعليق مصر العمل باتفاقية كامب ديفيد يندرج في إطار          " إسرائيل"وأشاروا إلى أن موافقة     

 قبل أن تكون    يةإسرائيلحيث ترى في ذلك مصلحة      "ية ألولوياتها األمنية    سرائيلتقدير الحكومة اإل  

  ".مصلحة لمصر

وتتصاعد األوضاع األمنية بشبه جزيرة سيناء الصحراوية بشكل متسارع، وتزايد معها سقوط            

 كرد منها علـى االنقـالب       ،القتلى والجرحى بين جنود الجيش المصري من قبل جماعات سلفية         

  .العسكري المنفذ من قبل قيادة القوات المسلحة ضد الرئيس محمد مرسي وعزله واعتقاله

ية أعطت الضوء األخـضر للجـيش       سرائيلية أن الحكومة اإل   إسرائيلمية  وذكرت مصادر إعال  

  .المصري بتنفيذ عمليات ضد جماعات مسلحة في سيناء

التي تحظر  " كامب ديفيد " تعليق العمل باتفاقية     إسرائيلوبحسب المصادر فإن مصر طلبت من       

ع االحتالل، و التـي     على الجانب المصري إدخال طائرات وأسلحة ثقيلة إلى المنطقة الحدودية م          

  .منعت الجيش المصري في السابق من تنفيذ عملية عسكرية واسعة

ي نظير مجلي يؤكد أن هناك مصالح أمنية مشتركة تـربط بـين             سرائيلالمختص في الشأن اإل   

، وتتمثل في وجود العشرات من الجماعات المسلحة التـي يعتبرهـا            إسرائيلالجيش المصري و  

ل خطرا أمنيا عليها، أما الجيش المصري يحتـاج إلـى تطهيـر هـذه               وتشك" إرهابية"االحتالل  

  .المجموعات التي تنفذ عمليات عسكرية خاطفة ضد جنوده بين الحين واآلخر
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ـ   القوى التي يبحث عنها الجيش المصري في سـيناء للقـضاء           ":إن  " فلسطين"ويقول مجلي ل

 الحدودي وبعض األماكن    ١٢ارع   على ش  إسرائيلعليها، ال تخفي أن لديها أهدافا معلنة لضرب         

على طيلة الحدود، لذا سيعطي االحتالل الموافقة للجانب المصري إلدخال ما يرد مـن أسـلحة                

ويوضـح أن قيـام هـذه        ".وطائرات ودبابات متطورة من أجل القضاء على هـذه الجماعـات          

في خندق  التنظيمات المسلحة بضرب مواقع الجيش المصري بسيناء جعل مصر ودولة االحتالل            

واحد، وأهداف واحدة وهي مقاتلة هذه التنظيمات، لذلك زاد التنسيق األمني علنًـا وسـرا بـين                 

ية من أجل رصد األهداف التي يتمركز فيهـا         سرائيلالسلطات المصرية وأجهزة االستخبارات اإل    

  .هذه الجماعات

  ١٩/٧/٢٠١٣، فلسطين أون الين

  

   شهرا١٥ًف منذ  متوق"إسرائيل"تصدير الغاز إلى : مصر. ٧

أن قطاع البترول » الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية«أعلنت :  ريم عبده-القاهرة 

قة يعطي أولوية مطلقة في إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء، يليها قطاع الصناعة لتوفير الطا

الالزمة لهذين القطاعين الحيويين، مشيرة إلى أن إجمالي استهالك البلد من الغاز الطبيعي يبلغ 

 في المئة منها بينما يحصل ٦٠ مليون قدم مكعبة يومياً، يستحوذ قطاع الكهرباء على ٥,٢نحو 

  . في المئة من إجمالي استهالك الغاز٣٣قطاع الصناعة على نحو 

 في ٨٥سمدة بالكميات المتعاقد عليها من الغاز الطبيعي بمتوسط وأكدت إمداد مصانع األ

  . في المئة منها١٠٠المئة، في حين تحصل مصانع عدة على 

وشددت على وجود تنسيق وتشاور دائم بين وزارتي البترول والثروة المعدنية، والزراعة 

بحاجاتها، الفتة إلى واستصالح األراضي في شأن توفير إمدادات الغاز لمصانع األسمدة للوفاء 

أن اجتماعاً سيعقد خالل األسبوع المقبل بين وزيري البترول والزراعة والمسؤولين لمناقشة كل 

  .اآلراء للمحافظة على استقرار إنتاج مصانع األسمدة وتوفيره

 نتيجة ٢٠١٢) أبريل( متوقف تماماً منذ نيسان إسرائيلوأشارت إلى أن تصدير الغاز إلى 

الماضي ) يوليو(ط العقد، وأن التصدير إلى األردن متوقف منذ السابع من تموز اإلخالل بشرو

  .نتيجة تفجير خط التصدير

  ٢/٨/٢٠١٣الحياة، لندن، 
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   داخل سيناء"إرهابيين"ية إسرائيلالجيش المصري ينفي مهاجمة طائرة . ٨

 أول من أمس إسرائيلأعلنت القاهرة أن االنفجار الذي وقع في رفح قرب الحدود مع : القاهرة

وكثفت أجهزة .  قتلى نعتهم إحدى الجماعات الجهادية، نفذته القوات الجوية المصرية٤وأوقع 

 الحدود على األمن من إجراءاتها ودفعت بدوريات إضافية من الشرطة والجيش لتمشيط منطقة

ية، ما قد تكون له سرائيلمدار الساعة خشية إطالق مسلحين صواريخ باتجاه األراضي اإل

  .تداعيات إقليمية ودولية ضاغطة على النظام الجديد في مصر

وكثفت سلطات األمن من مكامنها عند مداخل ومخارج سيناء وسط تحليق مكثف للمروحيات 

حدث باسم الجيش العقيد أحمد محمد علي تقارير تحدثت عن ونفى المت. العسكرية في سماء سيناء

ية هاجمت داخل األراضي المصرية جهاديين كانوا يعتزمون إسرائيلأن طائرة من دون طيار 

  . ، لكنه لم يكشف أي تفاصيل عن مصدر االنفجارإسرائيلإطالق صواريخ ناحية 

وقال . إلطالق الصواريخوتأكد أن االنفجار نتج من استهداف سيارة كانت تحمل منصة 

ي سرائيلال صحة شكالً وموضوعاً لوجود أي هجمات من الجانب اإل«المتحدث العسكري إنه 

وأضاف أن االدعاء بوجود تنسيق بين الجانبين المصري . »داخل األراضي المصرية

وطلب من . ي بهذا الشأن هو أمر عاٍر تماماً عن الصحة، ويخالف العقل والمنطقسرائيلواإل

  . إلعالم تحري الدقة عند تناول مثل هذه األنباءا

وأوضح مساء أول من أمس أن عناصر القوات المسلحة تقوم بتمشيط المنطقة المحيطة بموقع 

االنفجار ترافقها عناصر فنية وتخصصية لجمع األدلة للوقوف على أبعاد ومالبسات الحادث، 

  .»ح بالمساس بهخط أحمر لم ولن يسم«مشدداً على أن الحدود المصرية 

ونقلت وكالة أنباء الشرق األوسط الرسمية عن مصدر أمني لم تسمه القول إن التفجيرات التي 

استهداف طائرة أباتشي مصرية ترافقها طائرة أخرى من «وقعت في منطقة العجرة كانت نتيجة 

اريخ طراز جازيل مجموعة جهادية مكونة من أربعة أفراد كانت تحاول نصب منصة إطالق صو

  . »شهود عيان أكدوا مشاهدتهم للطائرتين المصريتين«وأشار إلى أن . »بالموقع

الطائرة األباتشي تعاملت مع «وأضاف المصدر الذي قالت الوكالة إنه رفيع المستوى أن 

الهدف وقتلت أربعة جهاديين كان بحوزتهم دراجة نارية، وبعد تمشيط المنطقة بمعرفة الجهات 

مسلحة تم ضبط منصة صواريخ بها ثالثة صواريخ كان يجري إعدادها لإلطالق الفنية للقوات ال

  .»تجاه األراضي المصرية
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وظهر أن المصدر سعى إلى تبرير تصريح المتحدث العسكري بأنه يجري الوقوف على 

تم إحاطتها بسرية تامة حفاظاً على سريتها وتحرك القوات «مالبسات الحادث بقوله إن العملية 

ية المجال الجوي المصري، سرائيلونفى ما تردد عن اختراق إحدى الطائرات اإل. » فيهاالمشاركة

 في هذا الشأن، مشدداً على أن المجال الجوي المصري إسرائيلأو وجود أي تنسيق بين مصر و

  .مؤمن تماماً ضد أي خروق من أي وسائل كانت

وتنشط في سيناء قالت إن » أنصار بيت المقدس«لكن جماعة جهادية تطلق على نفسها أسم 

  .ية في رفحإسرائيلأربعة من أعضائها قتلوا في هجوم نفذته طائرة من دون طيار 

. ونعت الجماعة في بيان إبراهيم المنيعي ومحمد المنيعي ويسري السواركة وحسين التيهي

الجهادي ضد أثناء تأديتهم لواجبهم ) نحسبهم واهللا حسيبهم(ارتقى أبطالنا لمرتبة الشهداء «وقالت 

  .»اليهود بعملية إطالق صواريخ على المغتصبات اليهودية القريبة من حدود األراضي المحتلة

الحظ األخوة والقريبون من المنطقة الطيران المصري وهو يحوم حول «وأضافت في البيان 

منطقة اإلطالق ثم ينسحب فتظهر الطائرة الصهيونية من دون طيار فتقصف المجاهدين 

ها ثم تصرح وسائل اإلعالم الصهيونية بقيام اليهود بقصف المجاهدين بالتنسيق بصواريخ

 إسرائيلوشيع المئات قتلى الهجوم األربعة وسط هتافات ضد . »والتعاون مع السلطات المصرية

  .»القاعدة«ورفع مشيعون أعالم تنظيم . وتوعدها باالنتقام

 على قسم شرطة ثان في العريش فجر في غضون ذلك، شن مسلحون هجوماً باألسلحة النارية

  .وبادلتهم قوات التأمين إطالق النيران، من دون وقوع إصابات. أمس

  ١١/٨/٢٠١٣الحياة، لندن، 

  

   باالنقالب"إسرائيل"مصر والواليات المتحدة تنفيان دور . ٩

 الحكومة المصرية الثالثاء تصريح رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان والتي نفت

 بأنها تقف وراء االنقالب في مصر، بينما دانت الواليات المتحدة االتهامات إسرائيلاتهم فيها 

ضرب وحدة "واتهم بيان صادر عن رئاسة الوزراء المصرية أردوغان بالسعي لـ  .التركية

وأكد البيان أن هذه  ".رصيد مصر من الصبر قد قارب على النفاد"ن أن وحذر م" المصريين

ال أساس لها من الصحة، وال يقبلها أي عاقل أو منصف، والهدف منها ضرب وحدة "االتهامات 

أن تدرك أن األولوية "ودعا البيان الحكومة التركية  ".المصريين والنيل من مؤسساتهم الوطنية

وفي ذات اإلطار  ".تنفيذ إرادة الشعب المصري وخارطة المستقبلالوحيدة في مصر اآلن هي 
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تعليقات رئيس الوزراء التركي التي اتهم "ي اليوم الثالثاء مريكدان متحدث باسم البيت األبيض األ

وقال المتحدث  ". بأن لها دورا في إطاحة الجيش المصري بالرئيس محمد مرسيإسرائيلفيها 

بقوة التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء أردوغان اليوم، ندين "جوش إيرنست للصحفيين 

أمر مهين وال ) هذا( مسؤولة بشكل ما عن األحداث األخيرة في مصر إسرائيلواإلشارة إلى أن 

  ".أساس له وخاطئ

  ٢١/٨/٢٠١٣نت، الدوحة، .الجزيرة

  

   ضية الفلسطينيةوبدعم الق" إسرائيل"مصر ملتزمة بالمعاهدات المبرمة مع : عدلي منصور. ١٠

قت عدلي منصور في أول حوار تلفزيوني يجريه منذ ؤأكد الرئيس المصري الم: احمد عالم

القضية الفلسطينية، وأن الدور أن مصر ملتزمة بدعم "  يونيو٣٠"تسلمه رئاسة الجمهورية غداة 

  .إسرائيلالمصري لن يتراجع، كما شدد على االلتزام بالمعاهدات المبرمة مع 

  ٤/٩/٢٠١٣السفير، بيروت، 

  

  تصدير الغاز إليها" إسرائيل"مصر تنفي أن تكون طلبت من . ١١

، طاهر عبد "إيجاس"نفى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية :  أ ش أ-القاهرة 

  . بأن مصر طلبت منها تصدير الغاز للقاهرة مؤخراًإسرائيلالرحيم، مزاعم 

سي بي "الذي يذاع على قناة " برنامج هنا العاصمة"وقال عبد الرحيم في تصريح خاص لـ

ي سيلفان شالوم بشأن أن سرائيل تصريحات وزير الطاقة والمياه اإلالليلة الماضية، إن" سي

  ".عارية تماماً عن الصحة" تبحث تصدير الغاز لمصر بعد طلبها، إسرائيل

وأكد أن الشركة لم تتخذ أي خطوات في .  ليست لديها غاز من األصلتل أبيبوأوضح أن 

  .هذا االتجاه، ولم يطلب أي مسؤول في الحكومة ذلك

  ٢٤/١٠/٢٠١٣ة، لندن، الحيا

  

  إقناع األمريكيين بمنع تعليق المساعدات" إسرائيل"مصر طلبت من : معاريف. ١٢

لقاء الثنائي كشفت صحيفة معاريف في عددها الصادر اليوم النقاب عن أن ال: عكا أون الين

ي بنيامين سرائيلالذي جمع كل من رئيس الواليات المتحدة باراك أوباما ورئيس الوزراء اإل

نتنياهو في الثاني من أكتوبر الحالي والذي استمر قرابة ثالث ساعات قد ركز في بحث تداعيات 
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مريكي أن وبحسب الصحيفة فإن نتنياهو قد أكد للرئيس األ. تقليص المساعدات األمريكية لمصر

ومصر " إسرائيل"تقليص المساعدات العسكرية لمصر يأتي مخالفاً التفاقية السالم الموقعة بين 

، في حين أعرب نتنياهو في الجلسة ذاتها "كامب ديفيد"بواسطة الواليات المتحدة والمعروفة باسم 

رق االتفاقية عن قلقه الشديد من أن يؤدي الضغط الشعبي في مصر على السلطات الحاكمة إلى خ

نتيجة للتقليصات األمريكية، موضحاً أن المساعدات األمريكية لمصر تساعد وبشكل أساسي في 

قد رد " باراك أوباما"وقالت الصحيفة إن الرئيس األمريكي . الحفاظ على االستقرار في المنطقة

مياً في مصر أنا أفهمك ولكننا ال نستطيع أن نتنصل مما يحدث يو"على أقوال نتنياهو بالقول 

قد أكدت لنظيرها " سوزان رايس"، وكانت مستشارة األمن القومي األمريكي "وكأنه لم يحدث شيئاً

ي في وقت سابق أن تقليص المساعدات العسكرية لمصر هو شأن داخلي له عالقة سرائيلاإل

يين سرائيلإلكما أكد موظفون أمريكيون كبار لنظرائهم ا. بالقانون األمريكي والقيم األمريكية فقط

بأن عدم تطبيق الديمقراطية في مصر يضايقهم ويزعجهم، كما أن وجود العشرات من قيادات 

 المسلمين في السجون، بتهمة انتماءاتهم السياسية أمر غير معقول وغير مقبول، اإلخوانجماعة 

 مصر مشيرين إلى أن نائب وزير الخارجية األمريكي قد أرسل رسالة إلى السلطات الحاكمة في

  .باإلفراج عن الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، لكنها رفضت وأهملت الرسالة

  ٣١/١٠/٢٠١٣عكا اون الين، 

  

ي مـن خـالل     سرائيلأهمية تسوية الصراع العربي اإل     يؤكد على    وزير الخارجية المصري  . ١٣

 المفاوضات

قال وزير الخارجية المصري نبيل فهمي المقابلة التي أجرتها وكالة : القاهرة دينا عادل

 فإننا بالتبعية -وقد أغلقنا عددا كبيرا جدا منها وسنغلق بقيتها-في حين نغلق األنفاق : رويترز

  .نتطرق إلى قضايا محل اهتمام آخرين

نبحث الخيارات وكيف نقدم السلع والخدمات لغزة بطريقة . ال نؤمن بحصار غزة: وقال

مقبولة لجميع األطراف المعنية وبدون شبهات بطريقة مشروعة وليس من خالل األنفاق لكن 

 -وهو ليس سهال في شمال سيناء-بينما نحن نتعامل مع الوضع في الداخل والموقف في سيناء 

نحن بحاجة للسيطرة على . ا إنهم يحتاجون معرفة الداخل والخارجيجيء رجال أمن ويقولون لن

  .هذا غير صحيح على اإلطالق. المعابر والقيود زادت على التأشيرات لكنه ليس عقابا ألهل غزة
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واحد من أخطر المشاكل والتهديدات في هذه .. سوريةفي .. ما نراه في المشرق: وأضاف

وقد سمعتموني . ثاره على أمننا القومي لذا فهو يثير قلقناوهذا بالطبع له آ. المنطقة منذ عقود

ي سرائيلأتحدث على مدى سنوات وأنا في مناصب مختلفة عن أهمية تسوية الصراع العربي اإل

  .ومحاولة حل األمر من خالل المفاوضات

  ٣/١١/٢٠١٣وكالة رويترز لألنباء، 
  

  ورفض االحتالل الصهيوني الناعم" استقالل مصر"الحرية والعدالة يدعو إلى مليونية . ١٤

دعا حزب الحرية والعدالة جموع المصريين إلى هبة قوية والحشد في  :محمد عبد الشافي

لتطهير " قالل مصر ورفض االحتالل الناعماست"جميع ميادين مصر وقراها تحت عنوان مليونية 

الوطن من الصهاينة وخيانة االنقالبيين ورفض التنسيق األمني واالستخباراتي من أجل عودة 

  .االستقالل الوطني وتأمين المجرى المالحي لقناة السويس بقوات أمن مصرية خالصة

فت عن إسناد تأمين وأوضح الحزب في بياٍن له أن المصريين فجعوا من األنباء التي كش

المجرى المالحي لقناة السويس التي تمثل رمز السيادة الوطنية لشركة أمن صهيونية يرأسها 

، وتلوثت أيديهم بدماء "الموساد"جنراالت عملوا في الجيش الصهيوني وفي جهازه االستخباراتي 

  .الشهداء من جنود مصر البواسل ورجالها األبطال

ي يتخذه قادة االنقالب بقيادة عبد الفتاح السيسي من التعاون الفج وأكد الحزب أن المسلك الذ

مع دولة االحتالل الصهيوني في المسائل األمنية يفضح خيانة قادة االنقالب للوطن وتفريطهم في 

األمن القومي المصري ويكشف االختراق الصهيوني لقادة االنقالب ويضرب ميزان الوطنية في 

 حروب ٤ شارك في تحرير تراب وطنه من دنس الصهاينة عبر مقتل يفجع له كل مصري حر

  .٧٣ و٦٧ و٥٦ و٤٨هي 

  ٧/١١/٢٠١٣اخوان أون الين، 
  

 "إسرائيل"مصر مسؤولة عن أمن : وكيل المخابرات السابق محمد رشاد. ١٥

كشف اللواء محمد " أون تي في"ل من مقدمة أحد البرامج اإلخبارية على فضائية في ذهو

ة عن أمن الكيان الصهيوني بحسب ما نصت مسؤول رشاد وكيل المخابرات األسبق أن مصر

، في الوقت الذي أوضح فيه أنه ال توجد مشكلة في العالقات المصرية "كامب ديفيد"عليه اتفاقية 

وم بدور رئيسي في مقاومة اإلرهاب في الشرق األوسط وحماية قناة األمريكية ألن مصر تق

جاء ذلك في معرض تعليق رشاد على تصريحات . إسرائيلة عن أمن مسؤول السويس كما أنها
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اللواء محمد فريد التهامي مدير المخابرات المصرية حول عدم وجود أي تغيرات في عالقات 

  .ن الحديث عن االتصاالت العسكرية بين مصر وروسياالمخابرات المصرية األمريكية، بالرغم م

 باستيقافه من مقدمة البرنامج إسرائيلية مصر عن أمن مسؤول استدعى حديث رشاد عن

فرد عليها "  إزاي يا فندمإسرائيلة عن أمن مسؤول مصر: " لتوضيح ما سمعته متسائلة في ذهول

قية كامب ديفيد، إال أنها راجعته بقولها  بحسب ما نصت عليه اتفاإسرائيلة عن أمن مسؤول بأنها

 ولكن يعنيها فقط الحدود بين البلدين فقط إسرائيلأن اتفاقية كامب ديفيد ال تعني مصر فيها أمن 

وهو ما لم ". ؟إسرائيل عن أمن مسؤوال وحماية األراضي الداخلية في مصر ولكن كيف أكون

، ما اضطرت معه "ا مش سامع الصوت كويسأن" يستطع الرد عليه اللواء محمد رشاد قائال لها 

مقدمة البرنامج بتغيير الحديث معه في قضية أخرى بعد التنبيه عليها في اإلذاعة الداخلية وهو ما 

  .وضح من تعبيرات وجهها

  ١٣/١١/٢٠١٣موقع رصد، القاهرة، 

  

  ية كارثة حصار غزةمسؤول ية تحمل مصرسرائيلاإل" معاريف". ١٦

ية األزمة المتفاقمة في قطاع مسؤول ية السلطات المصرية،سرائيلاإل" معاريف" حملت صحيفة

غزة، حيث أدى نقص الوقود إلى غرق القطاع في ظالم دامس وانتشار مياه الصرف الصحي 

وقالت الصحيفة ان قادة . وارث صحية وإنسانية رهيبةفي الشوارع، وتكدس القمامة ما ينذر بك

مصر االن يواصلون نضالهم ضد غزة، وقد أدى وقف تدفق الوقود من مصر إلى غزة إلى أزمة 

 ".حقيقية بين الغزاويين

 ألف جالون وقود يوميا إلى غزة، وهو ما منح سكان ٢٦في الماضي كان يتم نقل : "وأضافت

 شيكل ٢ على وجه الخصوص، حيث كانوا يشترون لتر الوقود بـالقطاع حياة مريحة ورخيصة

 ".يينسرائيل، وهو سعر يمكن أن يثير حسد اإل) جنية مصري١,٩٤٢١=  شيكل ١(

ية إن قادة االنقالب العسكرى على الرئيس مرسى، عملوا على سرائيلوقالت الصحيفة اإل

اآلن بعد ارتفاع األسعار : "وقالت". تصفية األنفاق وهو ما أدى إلى أزمة خطيرة في توفير الوقود

 مؤخرا وقودا إسرائيلنقلت . في المرحلة األولى، ليس هناك إمكانية لشراء السائل المطلوب

ي إسرائيللموردين في غزة، لكن نظام حماس تمسك بموقفه ورفض بكل قوة إدخال وقود 

يرفضون في حماس أيضا كذلك ": "معاريف"وزادت ". للتوربينات التي توفر الكهرباء للسكان
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كنتيجة لذلك ظلت غزة في . سرائيلتلقي الوقود من السلطة الفلسطينية، التي تدفع ضرائب إل

 ".الظالم

وأشارت الصحيفة، إلى مؤتمر صحفي لحماس في غزة، صرحت فيه الحركة بأن األيام 

د الالزم القريبة القادمة سوف تشهد أيضا توقف جمع القمامة، على خلفية نقص في الوقو

 ".للشاحنات، وكذلك ولنفس السبب ستتوقف عملية التخلص من مياه المجاري

 عن الحكم المحلي محمد الفرا،  مسؤولإلى تصريحات الوزير ال" معاريف"كذلك تطرقت 

 شاحنة جمع ٧٠خالل المؤتمر الصحفي الذي عقد أمام مكب القمامة في غزة، والذي قال فيه إن 

 طن قمامة ١٧٠٠مل تماما بسبب نقص البنزين، الفتًا إلى أن هناك قمامة قد توقفت عن الع

تتكدس في غزة يوميا، األمر الذي دفع إلى استخدام الوسائل البدائية للغاية، للتخلص من القمامة 

 .مثل العربات التي تجرها الحمير

صر ، إن عضو المجلس التشريعي في غزة مروان أبوراس، قد توجه إلى م"معاريف"وقالت 

بطلب إمداد القطاع بكميات من السوالر عبر معبر الحدود الرسمي في رفح، موضحا أن حكومة 

وأشارت إلى أن أبو . حماس تسعى لشراء السوالر من مصر بشكل رسمي وليس عبر األنفاق

راس اتهم السلطة الفلسطينية برام اهللا بتشجيع النظام المصري على هدم األنفاق، والتعاون معها 

 .شديد الحصار على قطاع غزةفي ت

ولفتت الصحيفة، إلى أن األمر لم يعد يتعلق بتكدس القمامة وفيضان مياه الصرف في 

الشوارع فقط، بل من المنتظر خالل األيام القليلة القادمة توقف محطات ضخ مياه الشرب، األمر 

 .الذي ينذر بكارثة

  ٢٥/١١/٢٠١٣الشعب، مصر، 

  

سراً لشراء الغاز ومرسـي كـان عائقـاً أمـام تدفقـه             " ائيلإسر"مصر تفاوض   : تقرير. ١٧

   "إسرائيل"لـ

حجر “أكد تقرير صادر في سبتمبر الماضي عن معهد أمريكي أن الرئيس محمد مرسي كان 

، وأن هذا كان واحداً من األسباب التي عجلت في إسرائيلأمام تدفق الغاز المصري نحو ” ةعثر

  .يين لتقديم الدعم من أجل تنفيذ االنقالب العسكري ضدهسرائيلاالطاحة به، ودفعت اإل

ميدل ايست “، ونشر تفاصيله مركز ”واشنطن انستوتيوت“ووفقاً للتقرير الذي صدر عن معهد 

، كما أنه لم يكن سرائيلدن فان مرسي لم يكن يسمح بمرور الغاز المصري إلفي لن” مونيتور
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 بمصالحهم االقتصادية في أضريين، وهو ما سرائيليسمح باستخدام مصنع تسييل الغاز لصالح اإل

مصر، وتسبب لهم بخسائر كبيرة، حيث كانوا يتمتعون بأسعار تفضيلية زهيدة جداً بموجب 

  .مع نظام مباركاالتفاق الذي كان مبرماً 

لكن المفاجأة أنه بعد االنقالب العسكري الذي أطاح بالرئيس مرسي، انقلبت الموازين في 

 سراً لشراء إسرائيل يتبين من التقرير أن مصر تتفاوض مع حيث-يبدوعلى ما -المنطقة برمتها 

 تعاني منها الغاز منها بوساطة قبرصية، وبأسعار عالية، وذلك في محاولة لحل أزمة الغاز التي

يون يتوسلون مصر أن تبقي على امدادات سرائيلالبالد، لتنقلب الصورة تماماً بعد أن كان اإل

 عبر وساطة قبرصية لتبيعهم شيئاً من غازهم، وبأضعاف إسرائيلالغاز، االن يتوسل المصريون 

  !!يون يدفعونهاسرائيلاألسعار التي كان اإل

ي يتخذ من العاصمة البريطانية مقراً له أن ما يؤكد الذ” ميدل ايست مونيتور"ويقول مركز 

أغسطس الماضي أنها / ية كبرى اعلنت في شهر آبإسرائيلهذه المعلومات أيضاً أن شركة 

ستبيع الغاز لمصر، اال أن اإلعالن لم يأخذ صداه ولم يتسبب بضجة ألنه كان مجرد إفصاح 

  .تل أبيبللبورصة في 

  ٢٨/١١/٢٠١٣الشعب، مصر، 

  

  من أنفاق غزة% ٩٧المصري يدمر الجيش ": الوفد". ١٨

من % ٩٧أكد مصدر عسكري اليوم األربعاء، أن الجيش قضى على نحو :  متابعات-الوفد 

  .األنفاق بين مدينة رفح المصرية مع قطاع غزة

 أنفاق يتم إعادة تشغيلها داخل رفح، ويجرى ٥ إلى ٤ا بين وأضاف المصدر أنه يوجد م

تتبعها بشكل مستمر، وصوال إلى القضاء نهائيا على هذه األنفاق غير الشرعية والتي تهدد أمن 

  .'وسالمة وسيادة الدولة المصرية

طقة  شمال سيناء ومن بينها إقامة منفيوأشار إلى أن اإلجراءات التأمينية التي اتخذتها القوات 

 في كيلومترا وعلى عمق أكثر من كيلو متر، نجحت ١٣بطول الحدود مع قطاع غزة بنحو ' آمنة'

  .تحقيق األهداف وفى مقدمتها التصدي لمحاوالت التسلل والتهريب وخاصة الوقود والسجائر

  ١٩/١٢/٢٠١٣لوفد، الجيزة، 
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  شل حركة حماسب ياًاستراتيجاتخذت قراراً الحكومة المصرية : "واال"موقع . ١٩

ية إسـرائيل ي إن تكرار األحداث واالشتباكات بـين قـوات          سرائيلاإل" واال  "قال تقرير لموقع    

ـ             ي استـشهاد شـاب     والفلسطينيين في قطاع غزة في نهاية األسبوع الماضي التي بلغت أوجها ف

ية، التي كانت تباهت في الفتـرة األخيـرة         سرائيلفلسطيني، يثير القلق عند األوساط العسكرية اإل      

بقدرة حركة حماس على ضبط األوضاع األمنية في القطاع، وعلى امتداد السياج الحدودي مـع               

  .إسرائيل

حدوث تصعيد فـي    ي من خطر    سرائيلوبحسب التقرير المذكور، فإن القلق يساور الجانب اإل       

الذي تـم التوصـل   " الستاتوس كوو"العمليات الفلسطينية عند السياج الحدود وخرق الوضع القائم  

  ".عامود السحاب"إليه بعد عدوان 

وقال مصدر عسكري إن األزمة االقتصادية الخانقة في القطاع، والعزلة التي تفرضها مصر،             

في قيادة المنطقة الجنوبية لجيش االحتالل إنه       وأضاف قائد   . يزيدان من حدة اليأس في قطاع غزة      

بية سكان القطاع خالل العاصفة األخيرة، إال       لعلى الرغم من تمكن حماس من تقديم المساعدة لغا        

أن الضغوط المصرية الثقيلة وتشديد المراقبة على الحدود مع قطاع غزة، جعلت الحركة تعـاني               

الضغط على الحكومة المصرية عبـر أطـراف      وقد حاولت حركة حماس     . من أزمة مالية شديدة   

فقد اتخـذ   . عربية لفتح الحدود إال أن مصر رفضت االنصياع لهذه الضغوط وظلت على موقفها            

يا بشل حركة حماس كاستمرار للضغوط التي يمارسونها ضد حركـة           استراتيجالمصريون قرارا   

 . المسلميناإلخوان

  ٢٢/١٢/٢٠١٣، ٤٨عرب 

  

    "لدينا في غزة أعداء فقط" يسرائيلاإل لنظيره  يقول مصري جنرال:يلسرائيالتلفزيون اإل. ٢٠

كشف محلل الشؤون العسكرية في القناة الثانية في التلفزيون : زهير أندراوس -الناصرة 

ي، روني دانئيل، الذي يعتبر من أصحاب الباع الطويل في المنظومة األمنية والمؤسسة سرائيلاإل

ي، إيتان دانجوظ، سرائيلالعسكرية في الدولة العبرية، كشف النقاب عن حواٍر تم بين الجنرال اإل

ستوى في ية في المناطق المحتلّة، ومسؤول عسكري رفيع المسرائيلمنسق أعمال الحكومة اإل

في : الجيش المصري، على هامش اجتماع عقد بينهما قبل أيام في القاهرة، حيث قال دانجوط

  . بالنسبة لنا في غزة يوجد أعداء فقط: غزة لنا أعداء ولنا جيران، فرد عليه المسؤول المصري

  ٣٠/١٢/٢٠١٣القدس العربي، لندن، 
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  م على مواجهة الجيش المصري سيناء أثبتوا قدرتهجهاديو: يةإسرائيلدراسة . ٢١

قالت دراسة صادرة عن مركـز بـيغن ـ الـسادات لألبحـاث      : الناصرة ـ زهير أندراوس

ثق من شبه جزيرة سـيناء،      ية أن حكّام مصر الجدد يواجهون مشكلة مع اإلرهاب المنب         ستراتيجاال

مع ظهور جماعات الجهاد المتطرفة، وبالتالي يتحتّم على المجتمع الـدولي أن يـدعم الواليـات                

 ةالمتحدة والنظام المصري لمنع الجماعات اإلسالمية الراديكالية من أن تتحول مصر إلى سـوري             

  . في المستقبل القريب، على حد قول الدراسة

ة ثالثة اتجاهات رئيسية من األنشطة اإلرهابيـة فـي مـصر منـذ              وزادت أنّه يمكن مالحظ   

األول هو اإلرهاب اإلسالمي في سيناء، الذي أصبح المسرح الرئيسي          . اإلطاحة بالرئيس مرسي  

والثاني هو امتداد اإلرهاب مـن      . للمواجهة بين الجماعات اإلرهابية والقوات المسلحة المصرية      

  . سيناء إلى أجزاء أخرى من مصر

لثالث هو زيادة مشاركة جماعات أجنبية من تنظيم القاعدة والجهاد العـالمي فـي مـصر،                وا

  ). حماس(ونشاطا ناشئا من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة اإلسالمية 

وقعت معظم الهجمات اإلرهابية منذ اإلطاحة بمرسي في منطقة سيناء على الحدود            : وأضافت

  . ٢٠١٣ جندي في سيناء منذ يوليو ٢٠٠سطيني، وقتل نحو  وقطاع غزة الفلإسرائيلمع 

وألقي باللوم على أنصار بيت المقدس، التي نفذت هجومين على السفن فـي قنـاة الـسويس،                

  .وجماعات إسالمية أخرى مقرها سيناء

ية أيضا إلى أن مصدر القلق الرئيسي هو الروابط الوطنية المتناميـة            سرائيلولفتت الدراسة اإل  

عالوة على ذلـك، أوضـحت      .  أنصار بيت المقدس والجهاديين المصريين اآلخرين والقاعدة       بين

الدراسة أنّه منذ اإلطاحة بمرسي، تدهورت العالقات بين حماس والحكام الجدد في مصر، وتتهم              

وسائل اإلعالم المصرية حركة حماس بالتدخل في الشؤون الداخلية لمصر، وتقديم الدعم لجماعة             

ويقول مسؤولون مصريون إن المقاتلين الفلـسطينيين       . وهو األمر الذي نفته الحركتان    ،  اإلخوان

  .اإلخوانيقومون بالتسلل إلى سيناء عبر األنفاق لتوفير المساعدة العسكرية ألنصار 

 لديها معلومات محددة تـشير       تقول أنه  باإلضافة إلى ذلك، فإن المخابرات العسكرية المصرية      

عات اإلرهابية البارزة، والبعض التابعة لتنظيم القاعدة، يختبئون في غـزة،           إلى أن أعضاء الجما   

  .ومنها جيش اإلسالم، وهي تنظيم يتمتّع بعالقات وثيقة مع قيادة حماس
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وأضافت أن تحدي الجهاد بالنسبة لحكام مصر الجدد ال يزال في مراحله المبكـرة، كمـا أن                 

ياتها، ورأت الدراسـة أن تمكّـن       اسـتراتيج ات و الجهاديين ما زالوا في مراحل تطوير المهـار       

التنظيمات من إخراج عمليات فدائية مثل الهجمات اإلنتحارية وتفجيرات السيارات الضخمة، هو            

ية هذه التنظيمات، وبالتـالي يتعـين علـى الـسلطات          استراتيجتطور واضح ويؤكّد على قدرة و     

 يمكنها في المستقبل فتح     اإلخوان من جماعة    المصرية أن تأخذ في االعتبار أن العناصر المتطرفة       

الجبهة الداخلية المسلحة التي يمكن أن تشكل تحديا خطيرا لألمن واالستقرار الداخلي في مصر،              

  .على حد تعبيرها

مضيفة أنّه يجب على الواليات المتحدة والمجتمع الدولي دعم النظام المصري في الحرب ضد              

ات اإلسالمية الراديكالية من أن تتحول مصر إلى مسرح للجهـاد           اإلرهاب، لمنع مختلف الجماع   

  .، ذلك أن مصر تحتاج إلى االستقرار، وليس للفوضى العارمةةكما فعلوا في سوري

 ٤/١/٢٠١٤القدس العربي، لندن، 
 

   غزةية من إقدام الجيش المصري على تدمير أنفاقإسرائيل رضاحالة : يسرائيلاإلعالم اإل. ٢٢

باتت صواريخ حركة حماس التي تصنع في قطاع غـزة موضـوع            : ـ وليد عوض   رام اهللا 

 ما ستتمكن في الحرب القادمة      إذاية، والتحليل بشأن    سرائيلحديث شبه يومي في وسائل اإلعالم اإل      

  .المدينة ما بعد تلك إلى لتصل سرائيل إلاالقتصادية العاصمة تل أبيبن أن تجتاز م

ية من إقدام الجيش المصري على تدمير أنفاق التهريب التي          سرائيل اإل الرضاوعلى وقع حالة    

كانت على الحدود المصرية مع قطاع غزة مما أثر على إمكانية وصول المواد المطلوبة لصناعة               

لخبراء التصنيع في حركة حماس المحاصرة بقطاع غـزة، أوضـحت مـصادر             تلك الصواريخ   

ية األربعاء بأن تدمير األنفاق حد من صناعة الصواريخ بعيدة المدى التي كانت حمـاس               إسرائيل

 جراء  M72تعكف على تصنيعها إال أنها لجأت للتركيز على صناعة القذائف متوسطة المدى مثل              

 إسـرائيل وفيما تعبر األوساط السياسية واألمنية في        .هربة للقطاع النقص في المواد المتفجرة الم    

عن ارتياحها وتقديرها لقرار الجيش المصري تدمير أنفاق التهريب على الحدود المـصرية مـع               

قطاع غزة مما ساهم في وقف تدفق المتفجرات والقذائف الصاروخية واألسلحة القتالية لفـصائل              

ية حركة حماس األربعاء أنها تبذل جهودا حثيثـة         إسرائيلوساط  المقاومة في قطاع غزة، اتهمت أ     

  ومحيطها " تل أبيب"لزيادة مدى الصواريخ التي بحوزتها لتتجاوز منطقة 

   ٩/١/٢٠١٤، القدس العربي، لندن
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  "إسرائيل"تستنكر تصريحات نائب وزير دفاع المصرية الخارجية . ٢٣

 باسم وزارة الخارجية الدكتور بدر عبد العاطى بشدة الرسمياستنكر المتحدث : وكاالت

بأن بالده تتوقع من مصر " دانى دانون "يسرائيلاإلالتصريحات الصادرة عن نائب وزير الدفاع 

 إسرائيلن يخطط لتنفيذ اعتداء ضد  داخل أراضيها، وأنها ستحاسب ماألمنياالهتمام بالوضع 

  . أراضى دولة أخرىفيحتى وإن تواجد 

 يسرائيلاإل  مسؤولواعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن تصريحات ال

 وميثاق األمم المتحدة، مشددا على أن هذه التصريحات الدوليخطيرة وتتناقض مع قواعد القانون 

 الحفاظ على سيادتها الوطنية وصيانة أمنها في لن تتهاون مرفوضة شكال وموضوعا، وأن مصر

  .القومي

  ٢٤/١/٢٠١٤الوفد، الجيزة، 
  

ية يعد وصول السيسي للحكم تهديداً مستمراً ألمـن  سرائيلمسؤول بالمخابرات اإل ": الوطن". ٢٤

  "إسرائيل"

 دول ٧ مخابرات ية أن اجتماعاً ضم ممثلمسؤول كشفت مصادر سيادية": أحمد عبدالعظيم

 بأحد فنادق مدينة إسطنبول التركية، بهدف منع وصول المشير يعقد مطلع األسبوع الجار

ستمرة وخلق اضطرابات لإلطاحة  فوضى مي الرئاسة وإغراق مصر في لكرسيعبدالفتاح السيس

  . أقرب فرصة حال وصوله للحكم بالفعليبه ف

 مخابرات ي لإلخوان مع ممثلي حضره عضو التنظيم الدوليوقالت المصادر إن االجتماع الذ

 وتركيا وفرنسا وإيران، جاء بناء على دعوة من رجب طيب إسرائيلأمريكا وبريطانيا وألمانيا و

، ورصدت المخابرات المصرية تفاصيله، ولفتت إلى أن يالتركأردوغان، رئيس الوزراء 

  .حال وصوله للحكم» يالسيس«االجتماع أوصى باغتيال 

وأشارت المصادر إلى أن االجتماع عقد على مدار يومين، واستعرض خطورة وصول 

، رائيلإسية إن ذلك يعنى تهديداً مستمراً ألمن سرائيلللحكم، وقال ممثل المخابرات اإل» يالسيس«

 بالمنطقة، وأن يبينما أوضح ممثل المخابرات األمريكية أن ذلك يعنى هدم المخطط األمريك

أو الذين يخضعون » التابعين«وليس من نوعية » صاحب قرار«هو أنه » يالسيس«خطورة 

 المخابرات التركية واإليرانية أكدا أن المشير أصبح خصماً ممثليوقالت المصادر إن . لضغوط

  .خلص منهيجب الت
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 بتقديم اإلخوانوأوضحت المصادر أن االجتماع خرج بعدة توصيات، منها تفعيل مطالبة 

 مليون دوالر يللمحاكم الدولية وجرى االتفاق على وضع ميزانية تقدر بحوال» يالسيس«

لالستعانة بمكاتب محاماة دولية متخصصة وتتولى المخابرات التركية إدارة القضية بالتنسيق مع 

  . لإلخوانييم الدولالتنظ

يترأسها (وأضافت المصادر أن االجتماع أوصى أيضاً بعقد اتفاق مع شركة عالقات عامة 

، وخصص االجتماع ميزانية مبدئية »عسكرة مصر«لشن حمالت تتحدث عما سمته ) يونإسرائيل

  . ألف دوالر٤٠٠ يتقدر بحوال

إلخوان على االلتفاف حول مرشح  لالدوليوقالت المصادر إنه جرى االتفاق على حث التنظيم 

 ألف دوالر لهذا ٧٠٠ بحوالي االنتخابات الرئاسية وتوفير ميزانية مبدئية تقدر فيبعينه ودعمه 

 مصر من المعارضين في الثوريالغرض، مع ضرورة التواصل المستمر مع رموز الشباب 

  . وتقديم الدعم الالزم لهم"السيسي"لترشح 

 ١١/٢/٢٠١٤الوطن، مصر، 

  

 فـي  يونيو وتعرف علينـا الـبعض        ٣٠ فيشاركنا  : القاهرة فيرئيسة الطائفة اليهودية    . ٢٥

  الميدان

 إسقاط فيد مصر  يهوة عن مشارك، رئيسة الطائفة اليهودية بالقاهرة،كشفت ماجدة هارون

 الالئي تتكون منهن الطائفة، ١٤، وهي أصغر النساء الـ يحكم الرئيس المنتخب محمد مرس

 اإلعانات ودخل تأجير علىحيث غالبية العضوات الباقيات في الثمانينات من أعمارهن ويعشن 

  .ما تمتلكه الطائفة من عقارات منذ أجيال عديدة

البلد ربما قد نسوا أن هذا البلد ال يزال به يهود وتقول وأضافت أن غالبية المصريين في هذا 

 يونيو المطالبة بإسقاط مرسي ووصفت الحشود في ميدان التحرير ٣٠ في مظاهرات إنها شاركت

بالمذهلة وأن توحد الناس كان رائعاً وقد تعرف عليها البعض هناك نظراً لظهورها التلفزيوني 

   ."الرب فأنت مصرية أصيلةباركك " :لهاوأمسكوا بيديها وهتفوا 

الحرب " في إزاحة مرسي من خالل االنقالب العسكري هو تقدم يستحق التحية في ىماجدة تر

 أن تشهد مصر إنها تتمنيكما وصفت حكومة مرسي بالحركة الفاشية وقالت  ." اإلرهابعلى

  .حقبة جديدة يكون الجميع فيها متساوون بغض النظر عن قناعاتهم السياسية
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تل  حدث في مصر وهي ليفانا زامير والتي تعيش حالياً في عما تتحدث ىية مصرية أخريهود

 عاماً ١٢ بينما تنحدر عائلتها من أصول مصرية غادرت القاهرة عندما كان عمر زامير أبيب

إنني فخورة بالمصريين " بأن مستقبل مصر سيكون أكثر تسامحاً مضيفةً إنها تؤمنحيث تقول 

  ."ر أن تكون علمانية وعالمية كما كانت من قبلألنهم يريدون لمص

 اليهودية في مصر تقف في جانب الجيش المصري بل إن الطائفةوختمت الصحيفة قائلةَ 

  .ويقمن بتوفير بعض المال للتبرع به للحكومة المصرية

  ١٤/٢/٢٠١٤، الشعب، مصر

  

  األثيوبي بالمشاركة في تنفيذ مشروع السد "إسرائيل"مصر تتهم ": معاريف". ٢٦

 دورها السري في أسموه على ما إسرائيل إلى وجهت مصر أصابع االتهام :)بترا(- تل أبيب

 مياه النيل  في المئة من٧٠ على نهر النيل األزرق والذي يغذي اإلثيوبيمشروع بناء السد 

  .لمصر مما سيتسبب في جفافهما حال تنفيذ المشروع

 إسرائيلية أمس فان الجانب المصري يتهم سرائيلوبحسب ما نشره موقع صحيفة معاريف اإل

 مليار دوالر، والذي ٧، والذي تقدر تكلفته المالية بـ إثيوبيابالمشاركة في تنفيذ مشروع السد في 

وتستند االتهامات .  ميغا واط٦٠٠٠كهرباء والتي ستزودها بـ  لبناء محطة للإثيوبياتبرره 

 في هذا المشروع على االتفاقيات التي وقعتها مع دولة جنوب السودان وكينيا، والتي سرائيلإل

 هذه الدول بالكهرباء، والذي ستحصل عليه من محطة الكهرباء إسرائيلبموجبها سوف تزود 

 ممارسة إسرائيلوع السد على النهر األزرق، كذلك محاولة  التي سيتم بناؤها ضمن مشراإلثيوبية

 أن إلىوأشار الموقع  .مزيد من الضغوطات على مصر من خالل المياه لتحقيق غايات أخرى

 إلىمصر تعتمد على نهر النيل بشكل كبير حيث تصل نسبة استهالك مصر للمياه من هذا النهر 

تذهب للزراعة في مصر، وهذا يعني % ٩٠من حاجتها للمياه، ومن ضمن هذه الكمية % ٨٦

  . جفاف مصر في حال تنفيذ هذا المشروع

  ١٩/٢/٢٠١٤الدستور، عمان، 

  

  تل أبيب باردة بين القاهرة وفقة األسلحة الروسية لمصر تشعل حرباًص :"ديبكا"موقع . ٢٧

أشعلت صفقة األسلحة الروسية التي أبرمها وزير الدفاع المصري عبد :  عوضوليد-رام اهللا 

، التي ترى في تلك إسرائيلمع ’ حربا باردة‘الفتاح السيسي في زيارته مؤخرا إلى موسكو 
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ساس ضمان التفوق الصفقة قلبا لموازين القوة التي كانت سائدة بالمنطقة، والقائمة على أ

  .يسرائيلالعسكري اإل

وكان السيسي وقع في روسيا األسبوع الماضي صفقة أسلحة بحوالي ثالثة مليارات دوالر 

أمريكي، متوقعا أن تمولها السعودية، ويتسلم بمقتضاها الجيش المصري طائرات حربية 

عت فعليا أو اتفق وذكرت مصادر روسية أنه بموجب العقود التي وق .ومنظومات للدفاع الجوي

، وأنظمة دفاع جوي من عدة طرازات، ٢٩عليها مبدئيا ستبيع روسيا لمصر مقاتالت ميغ 

  .، ومنظومات صاروخية ساحلية مضادة للسفن، وذخائر وأسلحة خفيفة متنوعة٣٥ومروحيات مي

  عليها بين مصر وروسيااالتفاق تم التيوفيما أكدت مصادر أمنية مصرية بأن صفقة األسلحة 

ية حالة من التوتر الشديد من سرائيل، تسود األوساط العسكرية اإل٩٧٣ األكبر منذ حرب هي

  . حدوث قفزة نوعية في اإلمكانيات الحربية للجيش المصريإلىإمكانية أن تؤدي تلك الصفقة 

، مما دفع إسرائيلية األربعاء عن تزايد القلق في إسرائيل استخباراتيةوكشفت مصادر 

يين السياسيين والعسكريين إلجراء تقييم للموقف لبحث التغير المحتمل في سرائيلالمسؤولين اإل

ي السائد بالمنطقة منذ سرائيلموازين القوى بالمنطقة لصالح مصر، األمر الذي يهدد التفوق اإل

  .عقود

ي، إلى أن حالة من التوتر أصابت السياسيين سرائيل اإلاالستخباراتي "ديبكا"وأشار موقع 

الفتاح السيسي لروسيا  ، عقب الزيارة الخيرة التي قام بها المشير عبدإسرائيلريين في والعسك

  .بصحبة وزير الخارجية نبيل فهمي، والحفاوة البالغة التي استقبلهما بها الرئيس الروسي بوتين

  ٢٠/٢/٢٠١٤القدس العربي، لندن، 

  

  اونالتع لتوثيق" إسرائيل "في المصريين الضباط كبار: هآرتس. ٢٨

 المصري الجيش في الضباط كبار من وفداً أن هآرتس صحيفة أكدت: المحتلة القدس

 الجديد الحكم مع التعاون توثيق خلفية على إسرائيل الماضي األسبوع زاروا المصرية والخارجية

 وبحسب. الخارجية ووزارة اإلسرائيلي الجيش في التخطيط شعبة على ضيوفا واوحل مصر في

 أسبوع، لمدة إسرائيل في مكثوا الوفد أعضاء أن إلى كبير إسرائيلي موظف أشار الصحيفة

   .إسرائيل في مختلفة مناطق في وتجولوا أمنية استعراضات وتلقوا إسرائيليين، مسؤولين والتقوا

 مسؤولين إلى توجهت إسرائيل إن ربيد براك الصحيفة في الكاتب لقا صلة، ذي سياق وفي

 تزويد وقف عدم إلى يدعوهم بطلب الكونغرس في كبار أعضاء وإلى األمريكية اإلدارة في كبار
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 طلبها إسرائيل وبررت. أباتشي طراز من متطورة هجومية مروحيات لعشر المصري الجيش

 مكافحة أجل من حرج أمر هو بالمروحيات مصر ويدتز بان "القدس في كبير مسؤول بحسب هذا

 في األمني الوضع تحسين في وسيساهم سيناء جزيرة شبه في(...) العالمي الجهاد منظمات

  ."المنطقة

 أمريكا جمدت مصر في االنقالب منذ " األربعاء هآرتس نشرتها التي مقالته في ربيد وقال

 المصري للجيش العسكرية المساعدة الستئناف الكونجرس ويشترط للدولة، العسكرية المساعدات

  .وديمقراطية مدنية حكومة إلى الجيش من للحكم مرتب وانتقال ديمقراطية انتخابات إجراء

 وبذلت مرسي، عزل منذ فأكثر أكثر تعزز إسرائيل بين األمني التعاون أن على وشدد 

   .مصر في مؤقتةال الحكومة صالح في واسعة جهودا األخيرة األشهر في إسرائيل

 واآلن المصري للجيش األمريكية العسكرية المساعدة تجميد منع حاولت إسرائيل أن وأضاف

  .بالمروحيات بتزويده تسمح كي باستئنافها والكونغرس اإلدارة إقناع تحاول

  ١٩/٣/٢٠١٤ ،"٢١ عربي موقع
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  :تقارير: رابعاً

  

   يونيو؟؟٣٠ دور في مظاهرات للموساد هل ":المجد". ١

عمل الغرب وبدعم من اللوبي الصهيوني على تقسيم منطقة الشرق األوسـط            :  خاص –المجد  

 ثورات الربيع   في الماضي إلى محور راديكالي ومحور معتدل واختفى اليوم هذان المحوران بعد           

 يلعبان دوراً فاعال في التـأثير       اللذانالعربي وظهور المحور اإلسالمي بتصنيفية الشيعي السني        

  .على منطقة الشرق األوسط بل يؤثران على المجتمع الدولي برمته

هذا التحول في أيدلوجية الفكر بين الكتلة السابقة والمستحدثة يعظم النظرة إلى الكيان ككتلـة               

ير مقبولة في الشرق األوسط يسعى إلى إزالتها، ضمن فلسفة عقائدية يتبناهـا لتعمـيم               غريبة غ 

مشروعة اإلسالمي الجديد في الشرق األوسط رغم انه لم يعلن جهاراً عن هذا الهدف لكن يبقـى                 

ضمن مخططاته القادمة وهذا ما تتحسسه دولة الكيان والغرب ويتخوفون مـن أن تـتمكن هـذه                 

  .ية من تثبيت أقدامها في الشرق األوسط لتنطلق في تهديدها لدولة الكيانالجماعات اإلسالم

من هنا كان لزاماً على الموساد وبالتعاون مع جهات غربية التحرك لعـدم قيـام المـشروع                 

اإلسالمي ووضع العراقيل وتقويض ركائز الدولة المصرية وإغراقها في صراعات داخلية تنهك            

طورية اإلسالمية أو الخالفة اإلسالمية أو التمـدد اإلسـالمي فـي            قدراتها وتحطم تحقيق اإلمبرا   

رئيس هيئة االستخبارات العسكرية الصهيونية قائالَ      " أفيف كوخاف "الشرق األوسط وهذا ما أكده      

أن أكبر ثالث تحديات أمام الكيان هي االقتصاد والثورات واألسـلمة، وان انتـشار التيـارات                " 

  ".و خطر داهم على الكياناإلسالمية ووصولها للحكم ه

  

  الموساد وإثارة الفتنة السنية الشيعية

يحاول الموساد زرع الفتنة بين الجماعات السنية والشيعية مـن خـالل دس عناصـره بـين                 

الطرفين لتكفير كل واحد منهم األخر وفي اآلونة األخيرة عمل على التحريض على قتل بعـض                

 هم أصحاب الجريمـة،     اإلخوانل وسائل اإلعالم بأن     من قيادات الشيعة وإلصاق التهمة من خال      

  .محاولة منه بث روح الخالف والنزاع بين الطرفين
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  الموساد وإثارة الفتنة المسيحية اإلسالمية

أيضا عمل على إثارة الفتنة الطائفية بين اإلسالميين والمسيحيين فـي مـصر ودفعهـم إلـى      

سيم البالد وإقامة دويالت صغيرة داخل الدولة كمـا  االقتتال في بعض المناطق محاولة منه إلى تق     

  .هو الحال في السودان وتقسيم البالد إلى الجنوب والشمال

  

  الموساد وإثارة الفتنة لألحزاب اليمينية واإلسالمية

 اإلعالم والرموز السابقة التي كانت تتبع النظام في إثارة الفتنـة            بعض وسائل استغل الموساد   

عامة علي الحكومة والجماعات اإلسالمية من اجل االقتتال الـداخلي وعـدم            الداخلية وتحريض ال  

تنفيذ مخططات التنمية االقتصادية والتنمية على كافة األصعدة لعرقلـة األداء وانهيـار الفكـرة               

  .اإلسالمية في مقدرتها على التطوير وقيادة المرحلة

  

  الموساد وإثارة الفتنة بين الجيش والجماعات اإلسالمية

وعز الموساد لبعض العناصر المتنفذه في الجيش التي تتبع للنظام السابق بعرقلـة األمـور               ي

ومحاولة عدم تأدية المطلوبة منهم وإبداء العراقيل السلبية في المهام المنوطة بهم بتأمين البالد من               

البلطجة المدفوعة من عناصر الموساد الصهيوني لتخريب البالد ونشر الخوف والرعب وعـدم             

  . االستقرار بين صفوف المواطنين

 يونيو، الهدف الظـاهر إقالـة       ٣٠وأخيرا سيجني الموساد حصاد خالصة أعمالة في مظاهرة         

 أالن، ودفعها إلى    سوريةالرئيس لكن الهدف الباطن هو تقويض ركائز الدولة المصرية كما هي            

سالمي الـذي يهـدد امـن       االقتتال والخراب بدل من البناء والتطور ودرء المخاوف من المد اإل          

  .الكيان وبقائه في المنطقة

 يونيو يوما تاريخيا في تاريخ مصر ونقطة تحول إمـا إلـى المجـد وصـناعة                 ٣٠سيكون  

الحضارة وقيادة األمة والشرق األوسط أو االقتتال والتشرذم والتقسيم وتدمير الدولة وهـو حلـم               

  .الكيان نأمل من اهللا أن ال يتحقق

  ٢٦/٦/٢٠١٣المجد االمني، 

  

  اإلخوانمقدمتها بمصر وبال يمكن تأسيس نظام حكم دون مشاركة القوى اإلسالمية : دراسة. ٢
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ألمن القومي التابع ية أعدها مركز أبحاث اإسرائيل قالت دراسة : أندراوسزهير-الناصرة 

 إن العملية التي تمت من خاللها اإلطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي، تؤكد تل أبيبلجامعة 

بشكل قاطع على أنه ال صلة بالواقع للنظرية القائلة إن مصر بعد مبارك تحولت إلى خريف 

ار اآلن في إسالمي، مع ذلك، أضافت الدراسة، إنه من الخطأ االعتقاد أن يتمكن صناع القر

القاهرة من تأسيس نظام حكم مبني على الحرية والعدالة االجتماعية بدون مشاركة القوى 

وتابعت الدراسة التي أعدها .  المسلميناإلخواناإلسالمية في بالد النيل، وفي مقدمتها حركة 

 المسلمين تلقت اإلخوانالمختص في الشؤون المصرية، بروفيسور يورام ميطال، أن حركة 

ربة قوية بعد اإلطاحة، ولكنها بسرعة عادت إلى الساحة، وقررت رد الصاع بصاعين، ض

وناشدت الماليين من مؤيديها بالتجمهر في الميادين، كما أن قادتها تحدوا على المأل الجيش الذي 

بحسبهم نفذ انقالبا عسكريا، كما أنهم اتهموا معارضيهم بأنهم من الفلول التي تركها وراءه نظام 

كم الرئيس المعزول حسني مبارك، كما أنهم لمن يتورعوا عن اتهام الجيش بأنه خائن، وأنه ح

  .خان األمانة عندما قام بعزل مرسي، على حد تعبيره

 ٢٥واعتبرت الدراسة أن صناع القرار في مصر الذين يؤكدون على أنهم سيعيدون ثورة 

 للمواطنين وتثبيت األمن واالستقرار لن يناير إلى مسارها الصحيح، بما في ذلك تأمين الحريات

يتمكنوا من إخراج تعهداتهم إلى حيز التنفيذ إال إذا قاموا وبنية صافية بالعمل على جسر الهوات 

الشاسعة التي تُميز المجتمع المصري اليوم، وهذا االنقسام في المجتمع لم تشهده مصر من ذي 

قالت الدراسة إن تصرفات الرئيس مرسي خالل باإلضافة إلى ذلك، . قبل، على حد قول الدراسة

حكمه تُدلل على الفارق الشاسع بين التعهدات التي قطعها على نفسه وبين السياسة التي انتهجها 

والخطوات التي سعى إلى تطبيقها، وبسرعة فائقة، أضاف بروفيسور ميطال، تبين أن مرسي 

عهد مبارك، فخططه لتخليص االقتصاد يقوم بإرساء نظام حكم شبيه جدا بالنظام الحاكم في 

المصري من األزمة الخانقة التي يشهدها لم تجد نفعا، ال بل بالعكس، فقد تفاقمت المشكلة أكثر، 

ناهيك عن أن تعهده بإعادة األمن واآلمان لم يتحقق، األمر الذي منح معارضيه الفرصة لتوجيه 

وزادت .  المسلمين، والتي كان من قادتهااإلخواناالتهامات له بأنه يقود سياسة خدمةً لحركة 

الدراسة أن مسألة أسلمة مؤسسات الدولة والمجتمع تحولت إلى لب الصراع بين القطبين، على 

  .كما أن حملة االنتقادات ضد سياسة مرسي شملت المؤسسة األمنية والجهاز القضائي. حد قولها

يام األخيرة، هي من حيث حجم ولفت الباحث إلى أن المظاهرات التي تشهدها مصر في األ

المشاركين فيها، من أكبر المظاهرات التي عاشتها مصر منذ اإلطاحة بالرئيس المصري السابق، 
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حسني مبارك، مشيرا إلى أن الهوة بين المعارضة والمواالة ال يمكن جسرها بأي حاٍل من 

  . مسبوقاألحوال، ذلك أنها مزقت المجتمع المصري بين مؤيد ومعارض بشكل غير

وزاد الباحث قائال إن المحاوالت إلصالح ذات البين بين مؤيدي الرئيس محمد مرسي 

 والمعارضة كان مصيرها الفشل، مشددا على أن الوعود التي أطلقها مرسي بعيد انتخابه بأن

يكون رئيسا لكل المصريين، لم يخرجها إلى حيز التنفيذ، كما أن الخطوات التي اتخذها كانت وما 

الت موضع خالف، وسياسته لم تتمكن من إنقاذ مصر من األزمة االقتصادية الخانقة التي ز

تعيشها مصر، مشددا على أن الوضع االقتصادي واألمن الداخلي تأججا سلبا بشكل كبير للغاية، 

كما أن األسواق المصرية تُعاني اآلمرين من نقص في البنزين والسوالر، ومستوى المعيشة 

ال يصدق، والليرة المصرية فقدت كثيرا من ثمنها مقابل الدوالر األمريكي، ولكن من ارتفع بشكل 

الناحية األخرى، قال إن المعارضة المصرية الممثلة بجبهة اإلنقاذ شددت في خطابها على أسلمة 

  . المسلميناإلخوانوأخونة الدولة، واتهمت مرسي بأنه يقوم بتنفيذ أجندة 

عارضة لم تتمكن من طرح رؤية بديلة لحكم مرسي، األمر الذي ومع ذلك أشار إلى أن الم

من جمع أكثر من عشرين مليون توقيع لإلطاحة بالرئيس مرسي، ) تمرد(سمح للحركة الشبابية 

الفتا إلى أن هذه الحركة ال تنتمي إلى أي حزب مصري، وشدد على أن المعسكر المؤيد لمرسي 

ة لتيار اإلسالم السياسي في مصر، ومن ناحيتهم يرى في إسقاطه عن سدة الحكم ضربة قاصم

فإن القضية ال تقتصر فقط على اإلطاحة بمرسي، إنما أبعد من ذلك بكثير، كما أوضحت الدراسة 

أن قوى المجتمع المدني التي شاركت في إسقاط الرئيس مبارك، هي نفس القوى في المجتمع 

هوية النظام الجديد في بالد النيل، على حد المصري، التي تُناضل في هذه األيام من أجل تحديد 

  .تعبيره

  ٩/٧/٢٠١٣، القدس العربي، لندن

  

 وخصوصاً مصرببرالي فعال   يتشكيل نظام علماني وديمقراطي ول    ب "إسرائيل"مصلحة  : دراسة. ٣

  بسيناء

رأت دراسة جديدة أصدرتها أمس الخميس مجموعة من المحللين :  أندراوسزهير-الناصرة 

ي، المرتبط بالمؤسستين السياسية واألمنية في الدولة سرائيلمن مركز أبحاث األمن القومي اإل

  .العبرية
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د مرسي، من قبل ، بعد عزل الرئيس المصري محمسرائيلي إلستراتيجورأت أن الهدف اال

الجيش، يكمن في المحافظة على اتفاق السالم الموقع بين البلدين، وحتى تعميق العالقات الثنائية 

  .تل أبيببين القاهرة و

 تكمن في تشكيل نظام علماني وديمقراطي ولبرالي إسرائيلوشددت الدراسة على أن مصلحة 

. ية، في شبه جزيرة سيناءرائيلسوفعال في مصر برمتها، وبشكل خاص، من وجهة النظر اإل

عالوة على ذلك، أوضحت الدراسة أن المصلحة المشتركة للبلدين تكمن في عدم الوصول إلى 

تصعيد عسكري بسبب التسخين الحاصل في سيناء، هذا التصعيد الذي قد يؤدي إلى مواجهة 

، ومنذ بداية بتل أبي ومصر، على حد قول الدراسة، التي زعمت أن حكام إسرائيلعسكرية بين 

ما يطلق عليه الربيع العربي في بلدان عربية، منها مصر، حافظت على سياسة متزنة، ولم 

  .تتدخل ال من قريب وال من بعيد في األحداث الجارية والمتسارعة

ولفتت الدراسة إلى أن الفترة الحالية في مصر هي بمثابة امتحان لهيبة وقوة الجيش المصري 

الد وتثبيت األمن واالستقرار، ذلك أنه بدون الجيش، ال يمكن بأي حاٍل من في إدارة أمور الب

األحوال، أضافت الدراسة، عبور المرحلة االنتقالية حتى إجراء االنتخابات التي ستُقرها الحكومة، 

وتابعت أنه في هذه الفترة الحساسة بالذات، يتحتم على الجيش . التي ما زالت في طور التشكيل

 المسلمين اإلخواناألمنية في مصر العمل على لجم االحتجاجات التي تقودها حركة واألجهزة 

  .والحفاظ على األمن واالستقرار في البالد

 فإن األحداث في مصر لها الوقع الخاص، إذ حافظت تل أبيبوأوضحت الدراسة أنه بالنسبة ل

ي مبارك، وحتى أنها  على عالقة مع المصريين منذ اإلطاحة بالرئيس األسبق، حسنتل أبيب

عملت على تقويتها، وتحديدا العالقات مع الجيش المصري، مشيرةً إلى أنه في عهد الرئيس 

ي، سرائيلالمعزول، محمد مرسي، امتنعت الحكومة المصرية من إجراء االتصاالت مع الجانب اإل

  .ولكنها بالمقابل لم تعمل على المس بالعالقات القائمة بين البلدين

 السياق قالت الدراسة إن هناك أهمية قصوى بالنسبة للدولة العبرية بأن نظام الحكم وفي هذا

اإلسالمي في مصر وافق ضمنيا وعمليا على اتفاق السالم، على الرغم من أن هذا النظام ال 

 في البقاء أو الوجود، وبالتالي فإنه من غير المستبعد بالمرة، أضافت إسرائيليعترف بحق 

ه لو استمر الحكم اإلسالمي في مصر، لكانت العالقات السياسية والعسكرية بين الدراسة، أن

البلدين ستصل إلى الدرك األسفل، ولكن االنقالب، الذي نُفذ بدعم من الجيش، خالل الشهر 
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، وكنتيجة مباشرة لذلك أبعد السيناريو القائل إن العالقات اإلخوانالجاري، وضع حدا لنظام 

  .ينستتردى بين البلد

ية إنه من المتوقع جدا أن تقوم الجماعات السلفية والجهادية سرائيلمع ذلك، قالت الدراسة اإل

بتنفيذ سلسلة من العمليات التي وصفتها باإلرهابية في شبه جزيرة سيناء، وذلك بهدف تحدي 

و بشكل النظام الحاكم في القاهرة، إن كان ذلك عن طريق قتل أشخاص يمثلون النظام مباشرة، أ

ي، وأكدت الدراسة سرائيل، عبر تنفيذ عمليات في العمق اإلإسرائيلغير مباشر عبر استفزاز 

على أن النتيجة الممكنة والواقعية للتصعيد في سيناء ستكون المس السافر بالعالقات الخاصة 

التهديد ية والمصرية، معتبرةً أن هذا األمر هو سرائيلالقائمة اليوم بين المؤسسة العسكرية اإل

أما بالنسبة للمصلحة . الحقيقي الذي ستعيشه الدولة العبرية في األشهر القريبة القادمة

ية التي تتمثل في المحافظة على اتفاق السالم الموقع بين البلدين، وحتى سرائيلية اإلستراتيجاال

لبرالي وفعال ، وتشكيل نظام علماني وديمقراطي وتل أبيبتعميق العالقات الثنائية بين القاهرة و

 أن تقوم بعدة إسرائيلفي مصر برمتها، وبشكل خاص، في سيناء، فقالت الدراسة إنه يتحتم على 

خطوات، من أجل تحقيق هذا الهدف، وفي مقدمتها تعميق التعاون والتفاهم والتنسيق مع الجيش 

السالم، وذلك المصري، ومواصلة السماح له بالعمل في سيناء، بشكل يفوق ما تنص عليه اتفاقية 

لكي يتمكن من محاربة التنظيمات الجهادية المنتشرة في سيناء، ومكافحة تهريب األسلحة إلى 

كما حذرت الدراسة من أن مصر تمر في هذه األيام بمرحلة صعبة من ناحية األمن . قطاع غزة

 تتزايد قوة الداخلي، إذ أن ميليشيات عسكرية تعمل في مناطق مختلفة من بالد النيل، وتوقت أن

هذه المليشيات بشكل كبير كلما استمر الوضع االقتصادي بالتردي والمس بالطبقات والشرائح 

ية، أضافت الدراسة، لو أنها قامت سرائيلالفقيرة بمصر، وبالتالي، حسنًا تفعل الحكومة اإل

بمساعدة مصر في مواصلة الحصول على المعونات العسكرية األمريكية، وأيضا العمل على 

زيادة المساعدات االقتصادية لمصر من الدول الغربية، باإلضافة إلى المبادرة لمشاريع اقتصادية، 

التي يحتاجها االقتصاد المصري بشكل سريع، كما رأت الدراسة أن هناك جاجة ماسة من قبل 

ليج،  لتوثيق عالقاتها مع األنظمة، التي نعتنها بالسنية، مثل السعودية واألردن ودل الخإسرائيل

 في مصر، هذه الدول بمقدورها تقديم العون اإلخوانهذه الدول التي أرادت إسقاط نظام حكم 

 بإحياء تل أبيبلمصر لتثبيت االستقرار الداخلي، كما أوصت الدراسة صناع القرار في 

المفاوضات مع الفلسطينيين، ولو بشكل جزئي، وذلك ليس فقط من أجل المحافظة على استقرار 

عالوة . ا من أجل تشكيل محور يكون مناهضا للمحور الراديكالي الذي تقوده إيرانمصر، إنم
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على ذلك، أوصت الدراسة حكومة نتنياهو بالعمل على فتح قنوات اتصال مع الشباب المصري، 

الذي كان له الدور األبرز في إسقاط كل من مبارك ومرسي، مع الحفاظ على عدم التأثير على 

ية مع الغرب مميزة، وبالتالي فإنها سرائيل المصري، ذلك أن العالقات اإلالعالقات مع الجيش

ولفتت أيضا إلى أن حركة حماس . قادرة على إقناع المستثمرين األجانب بفتح مشاريع بمصر

هي الخاسرة األكبر من االنقالب ضد مرسي، خصوصا إذا أخذنا بعين االعتبار أن الحركة فقدت 

ية لجوء سرائيل وعالقاتها مع حزب اهللا وإيران، ولم تستبعد الدراسة اإلأيضا معقلها في سورية،

حماس، حيال ضعفها في القطاع وفي الساحة الدولية من العودة إلى الحلبة عن طريق تنفيذ 

  .، والتي تنطلق من سيناءإسرائيلالعمليات التي وصفتها باإلرهابية ضد 

 مصر يؤكد بشكل قاطع على أن اإلسالم  فياإلخوانوخلصت الدراسة إلى القول إن سقوط 

السياسي لم يكن الفائز الكبير من االرتجاج الذي حصل في المنطقة وما زال، إنما أثبت سقوط 

 أن نظام الحكم اإلسالمي، كأي نظام حكم، ليس قادرا على التعامل مع التحديات الداخلية اإلخوان

الله على قوته في األردن، التي ستتضاءل، والخارجية، وبالتالي فإن سقوطه في مصر سيلقي بظ

 أن تُحافظ تل أبيب لن تتنازل بسرعة، وعلى اإلخوانمع ذلك، ختمت الدراسة قائلةً إن حركة 

  .على الهدوء في إطالق التصريحات حتى يقول الشارع المصري كلمته في االنتخابات

  ١٢/٧/٢٠١٣، القدس العربي، لندن

  

على استعداد للتعامل مع    ي  سرائيلاإل للدبابير والجيش    زة عشاً سيناء أصبحت مثل غ   : تقرير. ٤

  أي تهديد مفاجئ

لمطبق في ما  على الصمت اتل أبيبحافظ صناع القرار في : زهير أندراوس -الناصرة 

يتعلق بالعملية التي نُفذت في شبه جزيرة سيناء، والتي أسفرت عن مقتل أربعة نشطاء من تنظيم 

القاعدة، ولكن اإلعالم العبري أبرز القضية، ولكنه مع ذلك، لم يوحي ال من قريب وال من بعيد 

  .ماضيي هو الذي قام بتنفيذ العملية صباح الجمعة السرائيلإلى أن سالح الجو اإل

، أليكس فيشمان، أنه ليس من 'يديعوت أحرونوت'ورأى محلل الشؤون العسكرية في صحيفة 

األهمية بمكان من نفذ العملية، المهم أن قتل اإلرهابيين على حد تعبيره صب في مصلحة 

  .يين على حد سواء، كما قال في تحليل نشره أمس األحدسرائيلالمصريين واإل

في عددها الصادر أمس األحد إن األوضاع األمنية ' روزاليم بوستجي'إلى ذلك، قالت صحيفة 

المتردية في سيناء والنشاط المتزايد للجماعات المسلحة بداخلها تُشكل التهديد األكبر على األمن 
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ي وعدم قدرتها على اإلعالن رسميا عن تحمل قيامها سرائيلي، في ظل التكتم اإلسرائيلالقومي اإل

وتشير التقارير اإلعالمية، التي تجاهلها اإلعالم العبري، . ألراضي المصريةبتنفيذ غارات على ا

ية بدون طيار أغارت وبشكل مباشر على جماعة جهادية أطلقت على نفسها إسرائيلإلى أن طائرة 

كانت تحاول إطالق صواريخ على مدينة إيالت، في حين أن الجيش ) أنصار بيت المقدس(

ي قد التزم سرائيلباسمه قد نفى تلك األنباء، إال أن الجانب اإلالمصري وعلى لسان المتحدث 

ية قامت يوم سرائيلالصمت والهدوء حيال ذلك، جدير بالذكر في هذا السياق أن السلطات اإل

الخميس الماضي، أي قبل يوم من العملية بإغالق مدينة إيالت تحسبا لوقوع عملية إرهابية، 

  . الجهة التي تنوي القيام بالعمليةولكنها بالمقابل لم تُعلن من هي

ية، التي اعتمدت على مصادر أمنية وصفتها بأنها سرائيلوبحسب ما ورد في الصحيفة اإل

' ، فإن شبه جزيرة سيناء أصبحت مثل قطاع غزة عشًا للدبابيرتل أبيبرفيعة المستوى في 

القطاع وذلك كونها لألنشطة االرهابية على حد وصفها، إال أن سيناء تختلف بعض الشيء عن 

الدولة العبرية 'محافظة صحراوية شاسعة وأراضي ذات سيادة مصرية، األمر الذي يصعب على 

 تتعامل بحذر شديد مع الجانب المصري بسبب اتفاقية السالم إسرائيلالتعامل معها، كما أن 

  .الموقعة بين الجانبين، على حد قول المصادر عينها

ي على استعداد كامل للتعامل مع أي تهديد سرائيلن الجيش اإلوأشارت الصحيفة أيضا إلى أ

مفاجئ وتحديده بسرعة، مشددةً على أن التعامل معه سيكون بكل دقة وقوة، وتشمل تلك 

االستعدادات المنطقة الواقعة بين معبر كرم أبو سالم وحتى مدينة إيالت على طول الحدود مع 

ي قام سرائيل، أن الجيش اإلتل أبيبنية في عالوة على ذلك، أوضحت المصادر األم. مصر

بتجهيز السياج الحدودي بأجهزة استشعار الكتروني متطورة مرتبطة بغرف التحكم، كما عمل 

على تحسين قدرات االستخبارات الميدانية في المنطقة وكذلك نصب القبة الحديدية بالقرب من 

ية من سرائيلأن الهجوم على المناطق اإلفي حين أن قيادة المنطقة الجنوبية تقدر . مدينة إيالت

  .قبل الجماعات المسلحة ال تزال مسألة وقت فقط

ورأت المصادر أن الوضع مع شبه جزيرة سيناء بات معقدا من ناحية أمنية، والتهديدات 

أما مرابطة الوحدات . تتعاظم، مع إمكانية شن هجمات وتنفيذ عمليات خطف على أنواعها

تي كانت تعد في الماضي مرابطة استجمام، فتحولت إلى مرابطة حقيقية من العسكرية هناك، وال

  .الوسائل القتالية والموازنات والقوة البشرية: كل النواحي
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وتابعت المصادر قائلةً إن قسما من اإلرهاب في هذه المنطقة يتحرك قادما من قطاع غزة 

نة األخيرة، وصلت إلى شبه الجزيرة ، وفي اآلو)البدو(، وقسم آخر من سيناء نفسها )فلسطيني(

أعداد ممن أسمتهم المصادر بالالجئين اإلسالميين، من خريجي الحرب في العراق وأفغانستان، 

  .ويمتلكون خبرة قتالية غنية

وحذرت المصادر من تالقي هذه العناصر والوسائل القتالية غير المحدودة الموجودة في 

مع ذلك، شددت المصادر على أن الجهد . ن تبقى هادئةسيناء، األمر الذي يعني أن الحدود ل

يا ال يتعلق فقط بمنع اإلرهاب من سيناء، بل في الطرق واألساليب التي إسرائيلاألساسي المبذول 

من هنا، أوضحت المصادر . تمنع اإلرهاب، وفي الوقت نفسه عدم اإلضرار بالسالم مع مصر

بقى لالستخبارات والمعلومات االستخبارية والتشويش ية بأن الدور األساسي يسرائيلاألمنية اإل

على األعمال العدائية، كما أن التعاون مع مصر هام جداً، هذا إن أرادت ذلك، مع الكثير من 

ي سرائيلية باإلنجاز اإلسرائيلأما في ما يتعلق بقطاع غزة، فنوهت المصادر اإل. األمل والحظ

من العام الماضي، ) نوفمبر(في تشرين الثاني ) بعامود السحا(الذي تحقق في أعقاب عملية 

ورأت أن . وتحديدا االتفاق المبرم مع مصر والواليات المتحدة لمنع تهريب السالح إلى القطاع

، إذ إن المصريين يريدون بالفعل إسرائيلاالتفاق كان ناجعا، وأكثر بكثير مما جرى تقديره في 

  .ية مصريةإسرائيل إلى مواجهة ي الفلسطينيسرائيلمنع تحول النزاع اإل

، وبعدما انفصلت بشكل تام )حماس(وبحسب المصادر، فإن الحوافز المصرية فاجأت حركة 

. عن إيران، عادت إليها أخيرا، وها هي تطلب المساعدة من طهران، سواء بالمال أو السالح

ر قائلةً إن ذلك لن لكن، متى تندلع المواجهة مع غزة؟ كان هذا السؤال الذي تحدثت عنه المصاد

يقع في المدى المنظور، بل في أعقاب إنهاء حماس ملء مخازنها من الوسائل القتالية، التي جرى 

 .إفراغها في عملية عامود السحاب، على حد قولها

  ١٢/٨/٢٠١٣، القدس العربي، لندن

  

   في سيناء؟"الشاباك" عمل ما داللة :صهيونيةصحف . ٥

أعلنت صحف صهيونية صباح الثالثاء أن جهـاز األمـن العـام الـصهيوني              : خاص-المجد

شكل فرقة خاصة مهمتها األساسية جمع المعلومات لمنع وإحباط أية عمليات تخرج من             " الشاباك"

  ".دولة الكيان"شبه جزيرة سيناء، أو محاوالت إطالق صواريخ منها باتجاه 
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 الجغرافي  اإلطارإال أن هذا االعالن ال يعد أمراً بسيطاً أوعابراً، ألن منطقة سيناء تندرج في               

  .، وهو ما يطرح تساؤالت عدة حول هذه القضية"الموساد" المخابرات الخارجية لعمل جهاز

تـرتبط   جماعة جهادية تنشط في سيناء، و١٥الشاباك رصد وجود "وقالت صحيفة هآرتس أن    

ية رصـدت وجـود أربـع       سـرائيل ، مشيرة إلى أن أجهزة األمـن اإل       "بمنظمات الجهاد العالمية  

مجموعات تنشط أكثر من غيرها في مجال تنظيم عمليات ضد القوات الصهيونية علـى امتـداد                

  .المصرية-الصهيونيةالحدود 

 بذلتها وتبذلها في    وكشفت الصحيفة أن أجهزة األمن الصهيونية تبذل جهودا موازية لتلك التي          

الضفة الغربية، وتقوم بجمع معلومات عما يحدث في سيناء، عبر اسـتخدام مناطيـد التـصوير                

  .أيضا، ومن خالل الكاميرات المنصوبة على امتداد الحدود مع سيناء

  

  خالف جغرافي

 أن العـدو    الدولي يجـد  والمراقب لحركة التجسس الصهيونية في الداخل الفلسطيني والخارج         

لصهيوني وأجهزته المختلفة تعتمد أساليب تجسسية واستخبارية متشابهة ويبقـى الخـالف فـي              ا

الجغرافية والجهاز الذي يقوم بالمهمات االستخبارية، وكما هو معـروف فـإن جهـاز األمـن                

ـ   هو جهاز يعمل في الداخل الفلسطيني ومن مهامه الرئيـسية          " الشاباك"الصهيوني المعروف بـ

  .يين والمقاومةمتابعة الفلسطين

 أنحاء مختلفة من العالم حيث      يعمل في  الخارجي الذي أما جهاز الموساد فهو جهاز المخابرات       

 الدول العربية المحيطـة بالكيـان كلبنـان ومـصر           االستخبارية على يركز الموساد في عملياته     

  .وكذلك األجنبية وبعض الدول العربية وغيرها سوريةواألردن و

  

  تفصيل أكثر

معهـد االسـتخبارات والمهمـات      " (الموسـاد "وكالة االستخبارات الـصهيونية     : د هو الموسا

  ).هاموساد لموديعين أولتافكديم ميوحادي(، ولفظه بالعبرية )الخاصة

، ليقـوم بجمـع المعلومـات، والدراسـات         ١٩٤٩ ديسمبر من عام     ١٣في  " الموساد“تأسس  

بصفته مؤسـسة   " الموساد"ويعمل   .إسرائيلاالستخباراتية، وبتنفيذ العمليات السرية خارج حدود       

رسمية بتوجيهات من قادة دولة الكيان، وفقًا للمقتضيات االستخباراتية والعملية المتغيـرة، مـع              

العديد من المهام التي تنـدرج      " الموساد"وتقع على عاتق    . مراعاة الكتمان والسرية في أداء عمله     
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اف أخرى، وقـضايا األسـرى والمفقـودين،        ضمن مجاالت متنوعة، كالعالقات السرية مع أطر      

  .والتقنيات واألبحاث، وعمليات االغتيال

عمليـات اغتيـال    : في عمليات كثيرة ضد الدول العربية واألجنبية، منهـا        " الموساد"وتورط  

 الفلـسطينية فـي    معادية لها، واغتيال العديد من قيادات منظمة التحرير          إسرائيللعناصر تعدّها   

 سـرائيل ل يقوم حتى اآلن بعمليات التجسس حتى ضد الدول الصديقة والتـي إل            الخارج، وال يزا  

  .عالقات دبلوماسية معها

 مباشـرة لـرئيس   الكيـان، يخـضع   هو جهاز األمن الداخلي في دولـة    :هو" الشاباك"جهاز  

) شيروت بيتحون كاللي  (؛ اختصارا السمه العبري     )ش ب " (بالشين بيت "الحكومة، ويدعى أحيانًا    

  .يعني جهاز األمن العامالذي 

  من أصغر األجهزة االستخبارية، ويتكون مـن بـضعة آالف مـن العناصـر،              " الشاباك"يعد

ويتخصص في محاربة حركات المقاومة الفلسطينية والسعي إلحباط عملياتها ضد دولة الكيـان،             

  .ومن مهماته أيضا، جمع معلومات حول األشخاص المرشحين لمناصب ووظائف حساسة

، هو أصغر األجهزة االستخبارية في دولة االحـتالل؛ إال أنـه            "الشاباك"ى الرغم من أن     وعل

يعتبر أكثر األجهزة األمنية حضوراً وتأثيراً على عملية صنع القرار السياسي والعـسكري، وال              

  .يمكن مقارنة تأثيره الطاغي بتأثير أي جهاز أمني آخر في دولة الكيان

 االنتفاضة الفلسطينية مهمة إحبـاط عمليـات المقاومـة، وجمـع            منذ اندالع " الشاباك"تولى  

المعلومات االستخبارية التي تم توظيفها في شن عمليات التصفية واالعتقال بحق قـادة ونـشطاء              

  .حركة المقاومة

هل باتت دولة الكيان تعتبر سيناء جزء من أراضـيها          : اذا السؤال األبرز في الوقت الحالي       

  ؟؟"الشاباك"عمل فيها جهاز األمن العام الداخلي المزعومة، ولذلك ي

  ٢٠/٨/٢٠١٣، المجد االمني
  

  ديمرسي خطط إللغاء كامب ديف: يةإسرائيلدراسة . ٦

مد مرسي ية حديثة الرئيس المصري المعزول محإسرائيلاتهمت دراسة :  النعاميصالح-غزة 

  .إسرائيلبالتخطيط إللغاء اتفاقية كامب ديفد بين مصر و

 المسلمين اتبعوا تكتيكات تعد األرضية التخاذ قرار اإلخوانوأضافت أن مرسي وقادة حركة 

  . بعدم احترام بنود االتفاقيةإسرائيلالتخلص من كامب ديفد عبر اتهام 
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 موقف المجتمع الدولي من خالل ية مرسي قامت على مراعاةاستراتيجوتذكر الدراسة أن 

تأكيده على احترام االتفاقات الدولية التي وقعتها مصر من جهة، ومن جهة أخرى السماح 

  .لمستشاريه بتقديم كل المسوغات التي تبرر التنصل من هذه االتفاقية

 المسلمون وتحدي اإلخوان"وتحمل الدراسة التي أعدها البروفيسور ليعاد بورات بعنوان 

ية التابع ستراتيج، وقد صدرت عن مركز بيغين السادات للدراسات اال"إسرائيلم بين مصر والسال

  .لجامعة بار إيالن بعد عزل الرئيس المصري

  

  انطالق أيديولوجي

 من عداء أيديولوجي وديني، إسرائيلشددت الدراسة على أن مرسي انطلق في مواقفه من 

طرف  "إسرائيلع في وعي المصريين الجمعي أن مشيرة إلى أنه حرص بعناد على ترسيخ انطبا

  ". عدو

ونوهت بالتحول الذي طرأ على موقف مصر تحت حكم مرسي من المقاومة الفلسطينية، 

ي كان أبرز مالمح السياسة سرائيلمشيرة إلى أن دعم النضال الفلسطيني ضد االحتالل اإل

  .الخارجية لمصر في عهده

لذي لعبه الرئيس المعزول في دعم المقاومة الفلسطينية في وأكدت الدراسة على الدور الكبير ا

، وتسخير مكانة ٢٠١٢ على قطاع غزة في نوفمبر إسرائيلالتي شنتها " عمود السحاب"حملة 

  .مصر في التوصل التفاق تهدئة يعزز من موقف المقاومة الفلسطينية

، إسرائيللتحريض على  المسلمين محمد بديع بااإلخوانية مرشد سرائيلواتهمت الدراسة اإل

من خالل دعوته لتحرير فلسطين واألماكن المقدسة عبر الجهاد والتضحية، وليس عبر التوجه 

  .لألمم المتحدة والمفاوضات

ال تفهمان  "إسرائيلوقالت إن بديع لعب دوراً مركزياً في تكريس االنطباع بأن الصهيونية و

، وتوظيف كل إسرائيلفي مواجهة " الجهاد"في مسعى منه لتبرير تبني خيار " إال لغة القوة

  .الوسائل لضمان هزيمتها

 لم يكتف في رسائله األسبوعية بالدعوة إلى تحرير أراضي اإلخوانوتابعت أن مرشد 

فلسطين، بل الحث على تحرير كل األراضي العربية، بما فيها جنوب لبنان وهضبة الجوالن، 

  ".سلمين على مدى أجيالأراضي إسالمية روتها دماء الم"باعتبارها 
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 التي عبر عنها بشكل غير إسرائيلية أن مواقف مرسي من سرائيلواستنتجت الدراسة اإل

  .مباشر انطلقت من القاعدة األيديولوجية التي عبر عنها بديع بشكل مباشر وعلني

 من اإلرث إسرائيل لو استمر النطلقت سياسة مصر تجاه اإلخوانواعتبرت أن حكم 

  .  الذي عبر عنه بديعاأليديولوجي

ولفتت إلى أن الجماعة رأت في الربيع العربي أرضية أفضل للشروع في مشروع تحرير 

فلسطين، على اعتبار أن تحرر الشعوب من الخوف من األنظمة االستبدادية يمثل متطلباً أساسياً 

  .لخوض هذا المشروع

  

  دعم حماس

 اإلخوانقالت الدراسة إن ) حماس(مية وباالنتقال إلى العالقة مع حركة المقاومة اإلسال

، مضيفة أنه لو استمر مرسي في الحكم النتقل "أيديولوجياً ومعنوياً"حرصوا على تأييد الحركة 

  . إلى دعم الحركة بشكل عملياإلخوان

 المسلمين على تعزيز نفوذهم في الدولة بعد اإلخوانية أن حرص سرائيلوزعمت الدراسة اإل

  . مستقبالًإسرائيلجل تحسين قدرتهم على النضال ضد فوز مرسي يأتي من أ

 لمصر النتقلوا بشكل عاجل إلى تقديم مساعدات عسكرية اإلخوانوادعت أنه لو تواصل حكم 

مباشرة لحركة حماس بزعم أن هذه الخطوة جاءت لدواعي الدفاع عن النفس، إلى جانب تدخل 

  .إسرائيلمصري عسكري غير مباشر للضغط على 

 اإلخواني العالم لالستنفار من أجل عدم السماح بعودة إسرائيلخرى دعا كاتب من جهة أ

  .المسلمين للحكم في مصر

"  المسلمون من مواقع النفوذاإلخوانفليبعد "اإلخباري بعنوان " ولال"وفي مقال نشر في موقع 

م دعم  المسلمين عن الحكم مستقبالً يتطلب تقدياإلخواناعتبر دان مرغليت أن ضمان إبعاد 

 .اقتصادي غير محدود لالقتصاد المصري

  ٢٣/٨/٢٠١٣نت، .الجزيرة

 

  ال تنددوا بالسيسي: للعالم "إسرائيل". ٧
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 تواصل العمـل مـن   إسرائيلتتوالى المزيد من المؤشرات التي تدلل على أن   : صالح النعامي 

انة دولية لالنقالب الذي قاده وزير الدفاع المصري الفريق عبد الفتـاح السيـسي              أجل تكريس مك  

  .والذي أدى إلى عزل الرئيس محمد مرسي

 حذرت الواليات المتحدة ودوال     إسرائيلفقد كشف معلق الشؤون االستخبارية يوسي ميلمان أن         

ـ               اإلخـوان د جماعـة    أوروبية من أي تنديد بعمليات القمع التي تقوم بها سلطات االنقـالب ض

  .المسلمين، على اعتبار أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تعزز معنويات تلك الجماعة

ية لفتت نظـر    سرائيلوفي مقال نشره على موقع بوست اإلخباري، قال ميلمان إن الحكومة اإل           

الحكومات الغربية إلى أن أي تنديد غربي بإجراءات العسكر القمعية يمكن أن تؤدي فقـط إلـى                 

  . المسلمين، وتضعف موقف قيادة العسكراإلخواناء مزيد من التطرف على مواقف جماعة إضف

 توظف عالقاتها الدولية ومصادر تأثيرها المختلفة للحيلولة دون قيـام   إسرائيلوأكد ميلمان أن    

 بالتنديد باستخدام الجيش المصري القوة المفرطة ضد جماعة         -وتحديدا الواليات المتحدة  -الغرب  

  . المسلميناناإلخو

 نجحت حتى اآلن في منع الغرب من اعتبار ما قام به السيـسي ضـد                إسرائيلوأشار إلى أن    

  ".المذبحة" المسلمين بـ اإلخوانمتظاهري 

  

  إسرائيلخشية 

 الرسمية تخشى أن يؤدي سقوط حكم العسكر        إسرائيلوأوضح معلق الشؤون االستخبارية أن      

لمس باتفاقية السالم مع مصر، مشيرا إلـى أن هـذه           أو حتى نشوب حرب أهلية في مصر إلى ا        

  . هدوءا على مدى عقود من الزمنإسرائيلاالتفاقية منحت 

ـ ية توجيه االتهامات للـرئيس األ     سرائيلوفي سياق مختلف، واصلت النخبة اإل      ي بـاراك   مريك

  .أوباما، معتبرة أن سياساته في المنطقة أدت إلى تجذر حالة عدم االستقرار

ي أوباما لمسؤوليته عن إسقاط نظام حسني مبارك، وهي الخطـوة التـي             إسرائيل وهاجم مفكر 

  . نقطة تحول نحو حالة عدم االستقرار- ما سماه-شكلت 

صـحيح أن   " اليوم   إسرائيلوأضاف إيزي ليبل في مقال نشر على النسخة اإلنجليزية لصحيفة           

 من ناحية نظرته للغرب، وكـان       إال أنه كان في الوقت ذاته معتدال      " مبارك كان دكتاتورا بغيضا   

  ".خاضعا للواليات المتحدة، عالوة على أنه كان مقاتال شرسا لإلرهاب اإلسالمي
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 لحضور  اإلخوانواعتبر أن أوباما أقدم على خطأ كبير عندما سمح بدعوة ممثلين عن جماعة              

مقاطعـة  ، وهو ما اضطر مبارك في حينه إلـى          ٢٠٠٩الخطاب الذي ألقاه بجامعة القاهرة عام       

  .الخطاب

  

  "الجماعة اإلرهابية"

وأشار ليبل إلى أن أوباما واصل ارتكاب األخطاء بموافقته على إجراء حـوار مـع جماعـة                 

  ".الجماعة اإلرهابية" المسلمين، التي وصفها بـ اإلخوان

عن أوباما في تعاطيهم مع االنقـالب العـسكري،         " اختلفوا" الذين   إسرائيلوأشاد بموقف قادة    

 المسلمين التي كانت متحالفة مع      اإلخوان ارتاحت للتخلص من حكم حركة       إسرائيلإلى أن   مشيرا  

  ".سيناريو كارثيا" يمثل بحد ذاته اإلخوانواعتبر ليبل أن السماح بنجاح حكم . حركة حماس

ي بن دورن يميني إن الغرب يتوجـب عليـه تأييـد انقـالب     سرائيلمن ناحيته قال الكاتب اإل    

  ".يكافح سرطان اإلسالم المتطرف"ردد ألنه السيسي من دون ت

أحيانا ال يكون مفر من االختيار      "وفي مقال نشره على موقع صحيفة معاريف، أضاف يميني          

" بين شر كبير وشر أكبر، النظام المؤقت في مصر شر كبير، ولكنه البديل الوحيد للشر األكبـر                

سالم المتطرف فـي الدولـة العربيـة    تخليد سيطرة اإل"محذرا من أن فشل انقالب السيسي يعني       

  ".األهم

لقد كانت للعالم   "ودعا يميني الغرب للوقوف دون تحفظ إلى جانب العلمانيين في مصر، قائال             

الحر فرصة للوقوف بشكل ال لبس فيه إلى جانب المعسكر العلماني، ليس ألنه االفضل، بل ألنه                

  ".أفضل ما هو موجود

  ١/٩/٢٠١٣، الجزيرة نت، الدوحة

  

  "إسرائيل"ـ لالمصري صفقة الغاز فيأسرار جديدة : تقرير. ٨

 لتشغل الرأى العام واإلعالم سرائيلعادت قضية صفقة توريد الغاز المصرى إل :محمد حامد

 االقتصادية أسرارا جديدة تتعلق بالصفقة،  من جديد بعد أن كشفت صحيفة جلوبسسرائيلياإل

 فيها، ومن بينهم أريئيل إسرائيلوتثبت تورط عدد من كبار الشخصيات السياسية واالقتصادية فى 

شارون وبنيامين بن إليعازر ورئيس الموساد األسبق شبتاى شافيط، ورئيس شركة الكهرباء 

  .السابق إيلى النداو
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 بأسعار سرائيلد المتضرر من صفقة بيع الغاز الطبيعى إللم يكن الجانب المصرى هو الوحي

ية سرائيل بين شركة الكهرباء اإل٢٠٠٥متدنية أقل من تكلفة إنتاجة، فاالتفاقية التى وقعت فى عام 

 يوسى سرائيلي التى أسسها حسين سالم وشريكه اإلEMGوشركة غاز شرق المتوسط المصرية 

 أيضا كما تزعم صحيفة سرائيلي خاسرة للجانب اإلميمان، تبين فيما بعد أنها كانت صفقة

  .جلوبس

 مليار شيكل، كما ١٥ المالية جراء توقف تصدير الغاز المصرى بـإسرائيلقدرت خسائر 

ية إلى شراء وقود سرائيلارتفعت أسعار فاتورة الكهرباء بعد أن اضطرت شركة الكهرباء اإل

ية تصف تلك الخسائر بأنها بمثابة سرائيلبسعر أعلى من الغاز المصرى، مما جعل الصحيفة اإل

  .سرائيليحرب يوم الغفران لقطاع الطاقة اإل

 من جراء إلغاء الصفقة فإن الكثير من إسرائيلوإلى جانب األضرار االقتصادية التى لحقت ب

يين خصوصا الذين يقيمون بالقرب من محطات الكهرباء سيعانون من أزمات صحية سرائيلاإل

 تعرضهم للملوثات المنبعثة من جراء استخدام المازوت والسوالر بدال من خطيرة ناتجة عن

  .الغاز المصرى

ية سرائيلوفى هذا اإلطار نشرت صحيفة جلوبس محاضر التحقيقات التى أجرتها الشرطة اإل

ية إيلى النداو فيما يتعلق بدوره سرائيلقبل ثمانى سنوات مع الرئيس السابق لشركة الكهرباء اإل

  .الصفقةفى هذه 

وأوضحت التحقيقات أن النداو الذى يوصف بأنه العراب الرئيسى لصفقة الغاز، ضغط بكل 

قوته من أجل التصديق على االتفاقية رغم تحفظ عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة الكهرباء 

عليها، وفى النهاية تم التصديق على االتفاقية بأغلبية ضئيلة نتيجة ضغوط من رئيس الحكومة 

يل شارون، وبعد أن أخفى النداو عن أعضاء مجلس اإلدارة عالقاته برجل األعمال أريئ

ية وشريك حسين سالم فى شركة غاز سرائيلوالملياردير يوسى ميمان رئيس شركة ميرحاف اإل

  .المتوسط

وتقول الصحيفة إن النداو كشف خالل التحقيقات معه عن عالقته بشبتاى شافيط رئيس جهاز 

، وقد عينه يوسى ميمان نائبا لشركة ميرحاف بسبب عالقاته الوثيقة ١٩٩٦م الموساد حتى عا

. بكبار الشخصيات فى القيادة المصرية وعلى رأسهم عمر سليمان رئيس المخابرات السابق

وتشير الصحيفة إلى أن ميمان كان يخشى من أن يعمل شافيط على إلغاء صفقة الغاز مع مصر 
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وفى العام الماضى كشف النقاب بطريق الصدفة عن أن . أخرىية إسرائيللصالح شركة منافسة 

  . مليون دوالر لجهوده فى إنهاء الصفقة١١,٥ميمان منح شافيط مبلغ 

ية مازالت تتعاون حتى اآلن مع سرائيلية أن شركة الكهرباء اإلسرائيلوكشفت الصحيفة اإل

ا، وأوضحت ، وتتحاشى اتخاذ أى إجراء ضدهEMGشركة غاز شرق المتوسط المصرية 

ية لم ترفع دوى قضائية مطلقا ضد الشركة المملوكة لحسين سالم سرائيلالصحيفة أن الشركة اإل

 لم توف بتعهداتها منذ توقيع العقد EMGعلى الرغم من أن تقاريرها المالية تشير إلى أن شركة 

  .وذلك ألسباب مختلفة

ات مالية من شركة حسين ية تملك ضمانسرائيلوأشارت صحيفة جلوبس إلى أن الشركة اإل

 لكن ، مليون دوالر كانت قد أودعتها كضمان اللتزامها بتنفيذ صفقة الغاز١٨سالم تقدر بـ

  .ية تفضل عدم مصادرة هذا المبلغسرائيلالشركة اإل

ية إنها امتنعت عن مصادرة الضمانات المالية التى أودعتها سرائيلوتقول شركة الكهرباء اإل

لى نصيحة المحامين الدوليين الذين يمثلونها فى دعوى التحكيم الدولية شركة حسين سالم بناء ع

فى باريس ضد الهيئة العامة للبترول المصرية، والشركة القابضة للغازات الطبيعية، وتطالب فيها 

  . مليار دوالر نتيجة األضرار التى لحقت بها نتيجة أزمة الغاز المصرى٤,٣بتعويضات بمبلغ 

 شلومى إلدار صانعى القرار فى سرائيليسى فى الصفقة اتهم الصحفى اإلوحول الجانب السيا

 وفى مقدمتهم أريئيل شارون رئيس الحكومة إبان توقيع االتفاقية بأنهم تجاهلوا المخاطر إسرائيل

  .الكثيرة التى حامت حول هذه الصفقة

فى الحكم إلى األبد ية، كما يقول إلدار، تنظر إلى مبارك على أنه باق سرائيلكانت القيادة اإل

ولن يفقد السلطة، وتعتبر أن مصر واحة االستقرار فى العالم العربى، ولم تكن تتوقع أن تقوم 

  .ثورة فى مصر توقف توريد الغاز

وأضاف إلدار إن بنيامين بن إليعازر الذى كان وزيرا للبنية التحتية فى حكومة شارون، 

ع حسنى مبارك هو الذى سعى من وراء الستار من والذى تمتع بعالقات وثيقة مع الرئيس المخلو

أجل التوقيع على االتفاقية، وحصل على دعم شارون الذى كان يعارض بشدة توقيع اتفاقية 

الستيراد الغاز مع شركة بريتيش جاز التى تملك امتياز الغاز قبالة سواحل غزة باالشتراك مع 

  .السلطة الفلسطينية، ألنه ال يثق فى الفلسطينيين

وقد استغل المحيطون بشارون هذه المعارضة لدفعه إلى توقيع االتفاقية مع مصر، وكان 

  .يوسى ميمان هو من أقنع شارون بسهولة، وقدم له الدعم للسير فى هذا االتجاه
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 فقد كان الوحيد ٢٠٠٣/٢٠٠٤أما يوسى بريتسكى وزير البنية التحتية فى الفترة بين عامى 

 وكان يرى عقد اتفاقيتين أحدهما مع مصر،احدة الستيراد الغاز من  عارض توقيع اتفاقية والذي

 رهينة إسرائيلالحكومة المصرية واألخرى مع شركة بريتيش جاز اإلنجليزية حتى ال تصبح 

  .للغاز المصرى

 يسقط فيه الذيوفى مقابلة مع موقع المونيتور قال بريتسكى كان واضحا لى أنه فى اليوم 

ولم أؤسس استنتاجاتى على توقعات . لفه، سيتوقف تدفق الغاز المصرىمبارك، وال يهم من يخ

ين المصريين، وإنما  مسؤولية أو على عالقاتى الشخصية مع كبار السرائيلرجال المخابرات اإل

  .على ما قاله المصريون بوضوح

 قال له صراحة فى لقاء جمع فهميوأوضح بريتسكى أن وزير البترول المصرى سامح 

  .ية لبيع الغازسرائيل الحكومة المصرية لن ترتبط باتفاق دولى ملزم مع الحكومة اإلبينهما إن

وأضاف بريتسكى إن المصريين لم يكونوا مستعدين لتقديم أية ضمانات رسمية فى حالة 

 كبير فى المؤسسة األمنية إن األمور معقدة مع مسؤول اإلخالل باالتفاقية، وذات مرة قال لى

 يوقعوا معنا على اتفاقية رسمية لكيعاهدة السالم، ولذلك ال توجد فرصة مصر حتى فى وجود م

  .أخرى

 السابق فإن اتفاقية التفاهم التى توصل لها بن إليعازر لتوريد الغاز سرائيليووفقا للوزير اإل

 ال توجد لها أية آثار قانونية، كأن تشترى شقة بدون عقد موقع ملزم على حد سرائيلالمصرى إل

  .قوله

قول الصحفى شلومى إلدار إن الوزير يوسى بريتسكى تعرض لمؤامرة من رئيس شركة وي

ية ورجل األعمال يوسى ميمان إلزاحته من منصبه نتيجة لمعارضته للصفقة سرائيلالكهرباء اإل

  .التى لعب فيها المال والعالقات الخاصة دورا كبيرا للحصول على مغانم من ورائها

ية على عقد توريد الغاز بعدة أسابيع أبلغ بريتسكى سرائيل اإلفبعد تصديق شركة الكهرباء

ولكن . رئيس الحكومة شارون بقراره النهائى بعدم التجديد إليلى النداو فى منصب رئيس الشركة

 سرائيلي ساعة على قرار بريتسكى حتى أذاعت القناة األولى فى التليفزيون اإل٢٤لم تمر سوى 

ص يعلن فيه بريتسكى عن عزمه اغتيال منافسه فى زعامة تسجيال حصلت عليه من محقق خا

  .حزب شينوى سياسيا
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 وفى أغقاب إذاعة هذا التسجيل أقيل بريتسكى من منصبه، وأعلن اعتزاله الحياة السياسية، 

 استأجر المحقق الذيوقد اتضح فيما بعد أن يوسى ميمان هو . وعين بنيامين بن إليعازر بدال منه

 .الخاص

  ١٥/٩/٢٠١٣ر، الشروق، مص

  

  ية تدعو الغرب إلنقاذ انقالب مصر من السقوطإسرائيل دراسة. ٩

ية حديثة الغرب إلى اإلسراع في تقديم دعم إسرائيلدعت دراسة :  النعاميصالح-غزة 

ي مصر، لضمان نجاحه ولتكريس إبعاد اإلسالميين عن اقتصادي عاجل لحكومة االنقالب ف

  .الحكم

، الذي يرأسه دوري "مركز يورشليم لدراسات المجتمع والدولة"وحذرت الدراسة الصادرة عن 

ي بنيامين نتنياهو من أن مواصلة سرائيلغولد، المستشار السياسي السابق لرئيس الوزراء اإل

  .ؤدي إلى انهيار حكومة االنقالبتدهور األوضاع االقتصادية من شأنه أن ي

ونوهت الدراسة التي نشرت اليوم األربعاء على الموقع اإللكتروني للمركز، إلى أن تدهور 

األوضاع االقتصادية قد يدفع حكومة االنقالب إلى إلغاء الدعم الحكومي لعدد من السلع األساسية، 

  .ر بتطبيقها خطط تقشفعلى اعتبار أن المؤسسات المصرفية تشترط تقديم الدعم لمص

وأوضحت الدراسة أن اإلقدام على إلغاء الدعم الحكومي للسلع قد يسفر عن ردة فعل 

واستبعدت الدراسة التي أعدها تسفي مزال،  .جماهيرية عارمة تعمل على تآكل شرعية االنقالب

ن ي األسبق في مصر أن تتمكن كل من السعودية واإلمارات والكويت، مسرائيلالسفير اإل

واعتبرت الدراسة أن نجاح  .مواصلة تقديم الدعم المالي الالزم لمنع انهيار االقتصاد المصري

  .اإلسالميين سيكون مسألة وقت في حال لم يتم وقف مظاهر التدهور في األوضاع االقتصادية

  

  إشادة بفصل الدين عن الدولة

ؤيدة لالنقالب، سيما الفقرة وأشادت الدراسة كثيراً بمسودة الدستور التي صاغتها القوى الم

  .التي تنص على السعي نحو فصل الدين عن الدولة

واعتبرت الدراسة أن توجه مصر إلى فصل الدين عن الدولة يعد تطوراً إيجابياً، يمكن أن 

واحتفت الدراسة  .تقلده دول عربية أخرى، مشيرة إلى حقيقة أن مصر هي أكبر دولة عربية
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ودة الدستور، والذي يساوي بين نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك بالنص الوارد في مقدمة مس

  .ونظام الرئيس المنتخب محمد مرسي

  

  خيبة أمل من حجم وسلوك العلمانيين

وأعربت الدراسة عن خيبة أملها من حجم التأييد الذي تحظى به التيارات العلمانية في مصر، 

  . التوحد في مواجهة اإلسالميينمنتقدة في الوقت ذاتها سلوكها السياسي وعجزها عن

وحذرت الدراسة من أن اإلسالميين حتى في ظل القمع الذي يتعرضون له يمكن أن يحققوا 

  .إنجازات كبيرة، في حال أجريت انتخابات رئاسية وبرلمانية

وعلى الرغم من كيل الدراسة المديح للسيسي لحربه ضد اإلسالميين، إال أنها تحذر من 

تخابه للرئاسة، مشددة على أن العالم سيرى في انتخابه دليالً على أن عزل خطورة ترشحه وان

  .مرسي جاء ضمن انقالب عسكري واضح المعالم

  

  االنقالبيون معنيون بالتحالف مع الغرب

وقللت الدراسة من أهمية داللة الزيارة التي قام بها وزيرا الدفاع والخارجية الروسية للقاهرة، 

 ووزير خارجيته نبيل فهمي ال يتركان مناسبة دون التأكيد على حرصهما مشيرة إلى أن السيسي

وأشادت الدراسة بالتصريحات التي صدرت مؤخراً عن وزير  .على توثيق العالقة مع الغرب

 المسلمون بسرقة الثورة المصرية، اإلخوانالخارجية األمريكي جون كيري، التي اتهم فيها 

لى أن الواليات المتحدة قد حسمت موقفها بدعم غير متحفظ معتبرة أن هذا التصريحات تدلل ع

وأشادت الدراسة بردة فعل االنقالبيين الصارمة تجاه تركيا، التي تمثلت في  .لالنقالب وحكومته

طرد السفير التركي من القاهرة، معتبرة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرب االنقالب ضد 

  ".اإلسالم السياسي"

  

  سي ضد الجهاديين في سيناءامتداح حرب السي

وأشارت الدراسة إلى أن الحرب التي يشنها السيسي ضد الجماعات اإلسالمية في سيناء، 

 يةستراتيجاال، مشيراً إلى أن هذه الحرب أسهمت في تحسين البيئة "نجاحات كبيرة"حققت 

  ".إسرائيل"واألمنية لـ
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عات اإلسالمية العاملة في سيناء، واستبعدت الدراسة أن ينجح السيسي في القضاء على الجما

  .منوهاً إلى أنه حتى في ذروة قوة نظام مبارك تمكنت هذه الجماعات من تنفيذ عمليات في مصر

 ٢٧/١١/٢٠١٤، "٢١عربي "موقع 
  

  بمساعدة السيسي " إسرائيل" تسوية الصراع كما تريدها : تقرير

 بين الحرب التي تشنها حكومة يبدو بشكل جلي وواضح أن هناك عالقة وثيقة: صالح النعامي

االنقالب في مصر على قطاع غزة ومقاومته وبين السعي نحو تحقيق تسوية سياسية للصراع مع 

هذا الحكم ليس مجرد تحليل، بل هو اعتراف صهيوني ". يةسرائيلاإل"الصهاينة يحقق المصالح 

حاق هيرتزوغ، وهذا ما عبر عنه زعيم المعارضة في الكنيست الصهيوني إس. واضح وجلي

بالجهود التي يقوم بها السيسي من أجل التمهيد نحو التوصل " اإلعجاب"الذين لم يتردد في إبدائه 

عبر ممارسة الضغوط والحصار على " ية سرائيلاإل" لتسوية سياسية تحقق الخطوط الحمراء 

ع أمني إطال"ومن الالفت أن هيرتزوغ الذي يحظى بصفته زعيماً للمعارضة على . حركة حماس

، قد اعتبر جهود السيسي في الضغط على حماس تل أبيبمن دوائر صنع القرار في " سري

ويهدف تحرك السيسي، كما يقول . مهمة جداً في تهيئة الظروف لتحقيق تسوية مريحة للكيان

هيرتزوغ إلى مواجهة حركة حماس بكم كبير من المشاكل والتحديات لدرجة تجعلها غير قادرة 

ومن الواضح أن .  معارضة قوية لتسوية للصراع تحقق مصالح الكيان الصهيونيعلى إبداء

النخب الصهيونية تعي تماماً أنه ال يمكن التوصل لتسوية سياسية طالما ظلت حركة حماس 

متمسكة بمواقفها الحالية، حيث أن تحقيق التسوية يتطلب أوالً حسم التمثيل الفلسطيني في كل 

يه الفلسطينيون، وضمنها قطاع غزة والشتات، وهذا ما يعبر عنه الصهاينة األماكن التي يتواجد ف

ومن الواضح أنه طالما تمكنت حركة حماس من إدارة شؤون قطاع غزة بشكل . بشكل علني

مريح، فإنها ستتفرغ لالهتمام بشكل أكبر بما قد يقدم عليه رئيس السلطة محمود عباس، هذا على 

  .واألنظمة الرسمية العربيةاألقل ما يفكر به الصهاينة 

  

  أية دولة؟

المفارقة أن الجهود التي يبذلها السيسي من أجل تهيئة الظروف التمام تسوية بين الكيان 

أن نظرة بسيطة لما ورد . الصهيوني والسلطة الفلسطينية ال تضمن في الواقع والدة دولة حقيقية

الخارجية األمريكي جون كيري لعباس في خارطة الترتيبات األمنية التي حملها مؤخراً وزير 

ففي الواقع تحول الترتيبات األمنية الدولة . ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو تؤكد ذلك
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الفلسطينية العتيدة إلى مجرد إدارة مدنية وكيان مسخ يخضع لسلطة االحتالل المباشرة بدون أي 

من أراضي % ٥٧ " إسرائيل" ي في أيدي شكل من أشكال السيادة، حيث أن هذه الترتيبات تبق

ستواصل االحتفاظ بـمنطقة غور األردن التي  " إسرائيل" وحسب الخارطة، فإن . الضفة الغربية

من الضفة الغربية، والقدس الكبرى واألراضي التي انتزعها جدار الفصل % ٣٠تشكل 

وم الواضح أن أية ". % ١٠، والكتل االستيطانية التي تشكل حوالي %١٧العنصري التي تمثل 

دولة فلسطينية ستنشأ في الضفة الغربية ستكون عبارة عن ثالث كانتونات وجزيرة، كانتون في 

الشمال يضم منطقة نابلس وشمالها، وكانتون في الوسط يضم منطقة رام اهللا، وكانتون في 

.  اليهوديةفي بحر من المستوطنات" جزيرة " الجنوب، باإلضافة إلى تحويل أريحا إلى مجرد 

الذي يصل القدس  " E1" وال حاجة للتذكير طبعاً بتداعيات المشروع االستيطاني التهويدي 

، والذي يفصل وسط الضفة الغربية عن جنوبها، أي أن "معاليه أدوميم " المحتلة بمستوطنة 

" ي كير" ومن الواضح أن خارطة . الدولة الفلسطينية العتيدة ستكون دولة بدون تواصل جغرافي

ضد الفلسطينيين الذين  " إسرائيل" تضفي شرعية على عمليات التطهير العرقي التي تقوم بها 

إلى  ". E1" ، والقبائل البدوية التي تقطن في محيط مشروع "غور األردن " يقطنون منطقة 

تنص على نزع كل معالم السيادة من الدولة العتيدة، فهذه " كيري " جانب ذلك، كله، فأن خطة 

لدولة لن يكون بوسعها السيطرة على الحدود مع األردن، وضمن ذلك المعابر الحدودية، ولن ا

تكون ذات قدرة على التصرف باألجواء، عالوة على أن عالقاتها الدولية ستكون محكومة 

األمنية، بمعنى أنه لن يكون بوسعها إقامة عالقات مع دول أجنبية ال تقيم  " إسرائيل" بهواجس 

  .ع الكيان الصهيونيعالقات م

  

  توظيف ورقة األسرى

وفي الوقت الذي يتولى السيسي مهمة الضغط على حماس، فإن كيري يتولى مهمة الضغط 

فبعد أن تم . على عباس، من خالل التلويح بعدة أوراق، منها المساعدات المالية وورقة األسرى

 تم اعتقالهم قبل التوقيع على  أسيراً ممن٤٨ستقوم بإطالق سراح  " إسرائيل" اإلعالن عن إن 

أوسلو، فقد هدد كيري عباس بأنه لن يتم مواصلة اإلفراج عن هؤالء األسرى في حال لم يعلن 

قبوله بخارطة الترتيبات األمنية، والمفارقة أن كيري عاد في زيارته األخيرة للمنطقة ليؤكد أنه 

ما الذي جعل كيري يغير رأيه، : والسؤال الذي يطرح نفسه. سيتم اإلفراج عن هؤالء األسرى

  . وافق عباس على مقترح كيري بالتوصل التفاق إطارفهل بالفعل
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  اتفاق بدون انجازات

المفارقة أن كيري يريد من عباس الموافقة على التوصل التفاق إطار، ال يحل في الواقع أي 

ا يتعلق بمشكلة خالف بين الجانبين، بمعنى أن هذا االتفاق سيبقي الخالفات على حالها فيم

الالجئين والنازحين والقدس والمستوطنات وغيرها، على أن يتواصل التفاوض بشأنها بعد التوقيع 

أن كيري وأوباما يدركان أنه ال يمكن التوصل لتسوية شاملة ونهائية، ألن . على هذا االتفاق

وطنية، لذا فهما الشعب الفلسطيني ال يمكنه أن يقبل بحال من األحوال تسوية تمس بثوابته ال

التفاق يتضمن فقط القضايا التي تم التوافق عليها بين  " إسرائيل" معنيان بأن تتوصل السلطة و

أن ما يسعى كيري لتحقيقه يمثل في الواقع سابقة غير معروفة في . الجانبين، وهي قضايا هامشية

التوافق عليه هو ما العمل الدبلوماسي والتفاوضي، حيث أن الفلسطينيين سيكتشفون أن ما تم 

وإلى جانب ذلك، هناك سيل من المطالب التعجيزية التي ليس لها عالقة . يين فقطسرائيليريح اإل

فعلى سبيل المثال أعلن نتيناهو أنه لن يتم التوصل لتسوية سياسية مع الجانب . بالصراع

المشروع النووي الفلسطيني قبل أن يتم تفكيك المشروع النووي اإليراني، معتبراً أن تفكيك 

وإلى . بشأن الصراع مع الفلسطينيين" مصيرية "  على اتخاذ قرارات إسرائيلاإليراني سيساعد 

جانب ذلك، عاد نتنياهو ليطرح من جديد مسألة االعتراف بيهودية الدولة، والتي تعني تسليم 

  .الفلسطينيين بالتنازل عن حق العودة لالجئين

 دور التفاق جنيف بين إيران والغرب على تحركات كيري وحتى بالنسبة لألمريكيين، هناك

ي هو رغبته سرائيلففي الكيان الصهيوني يرون أن الذي يدفع كيري لتبني المواقف اإل. األخيرة

 في أعقاب الخالف الذي تفجر بين الجانبين بشأن اتفاق إسرائيلفي عدم فتح مواجهة جديدة مع 

لن "  هو أن األمريكيين تل أبيبنطباع السائد في إن اال. جنيف بين إيران والدول الكبرى

يتوجهوا للضغط على نتنياهو فيما يتعلق بالتسوية مع الفلسطينيين في الوقت الذي أغضبوه فيما 

  ".يتعلق باالتفاق مع إيران 

  

  مشاريع استيطانية لخمسين عاماً

زير اإلسكان وفي الوقت الذي ينشغل فيه الجميع بالجدل حول المفاوضات، فقد أعلن و

االصهيوني أوري أرئيل عن مخططات لمشاريع استيطانية في أرجاء الضفة الغربية والقدس 

 ستضم إسرائيلوبرر ارئيل هذه المخططات، قائالً إن . تستمر على امتداد الخمسين سنة القادمة
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، من مساحة الضفة الغربية% ٦٠، التي تشكل أكثر من "ج " في أية تسوية مستقبلية مناطق 

  .منوهاً إلى أن المشاريع االستيطانية ستقام فوق هذه المنطقة

  

  معارضة داخلية

فعلى الرغم من التنازالت التي يطالب بها كيري الفلسطينيين، فإن وزير الخارجية الصهيوني 

الالفت أن المفاوضات . أفيغدور ليبرمان لن يسمح لنتنياهو بالتوصل ألي اتفاق إطار مع السلطة

فقد سخر وزير . باحتاللها لألراضي الفلسطينية " إسرائيل" وقت الذي ال تعترف فيه تجرى في ال

، في كلمة القاها "محتلة " الخارجية الصهيوني أفيغدور ليبرمان من وصف الضفة الغربية بأنها 

من يصف وجودنا في الضفة باالحتالل يتجاهل : " بواشنطن، حيث قال" صبان " أمام مؤتمر 

ولم يقف ليبرمان عند هذا الحد، بل أنه ". خ، التي تؤكد أن هذه األرض تعود لنا حقائق التاري

.  من الضفة الغربيةإسرائيلزعم أن السلطة الفلسطينية ستسقط في نفس اليوم الذي ستنسحب فيه 

التوصل لتسوية " استحالة " وال يختلف وزير الحرب موشيه يعلون، عن ليبرمان، حيث يؤكد 

ليس هذا فحسب، .  في المفاوضاتسرائيلسطينيين، زاعماً أنه ال يوجد شريك إلللصراع مع الفل

 ترفض التوصل ألي مقترح التفاق مؤقت مع إسرائيلبل أن قيادات في حزب الليكود الحاكم في 

وقال داني دانون، نائب وزير . السلطة الفلسطينية واالنسحاب من أي جزء من الضفة الغربية

 نسمح لكيري بأن يحقق انجازات دبلوماسية على حسابنا، االتفاق المؤقت لن: " الحرب الصهيوني

يهدد مصالحنا، ولن ينجح كيري في إجبارنا على اخالء مناطق في الضفة أو اإلفراج عن 

، سرائيلوعلى الرغم من االنجازات الهائلة التي تمنحها مقترحات كيري إل". معتقلين فلسطينيين 

يل لن يكون أوباما وكيري في البيت األبيض لكننا وسنبقى مع المخاطر بعد قل: " فإن دانون يقول

المفارقة أن هذه المواقف تصدر عن  ". إسرائيلواألعداء، لذا نحن ملتزمون بالدفاع عن أمن 

النخب اليمينية الصهيونية في الوقت الذي يعبر فيه رئيس السلطة محمود عباس عن مواقف 

 الصهيوني الذين التقوه مؤخراً، حيث أن عباس أبدى استعداده متهاونة فاجأت نواب حزب العمل

  .لنزع الدولة الفلسطينية العتيدة من السالح، ولم يبد اهتماماً كبيراً بقضية الالجئين والقدس

  

  مسرحية هزلية

ي البارز عكيفا الدار وصف جهود كيري، حيث قال أن عملية سرائيللقد أجمل المعلق اإل

، واصفاً كيري بأنه مخرج "مسرحية هزلية " كيري على دفعها بأنها التسوية التي يعكف 
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واستهجن إلدار أن يتجنب كيري االلتقاء بالفلسطينيين الذين تقوم سلطات االحتالل . المسرحية

باقتالعهم من أراضيهم في أرجاء الضفة الغربية، بدالً من أن يستغرق في بحث الترتيبات األمنية 

وسخر إلدار من اهتمام كيري ببحث الترتيبات األمنية والحدود مع . اسمع كل من نتنياهو وعب

 بفرض حدود جديدة في قلب إسرائيل والسلطة الفلسطينية في الوقت الذي تقوم فيه إسرائيلممثلي 

 تقوم إسرائيلوأشار إلدار إلى أن . الضفة الغربية من خالل المشاريع االستيطانية التي ال تتوقف

من مساحة الضفة الغربية % ٦٠، التي تشكل أكثر من "ج " سطينيين من منطقة بعملية طرد الفل

  .بشكل ممنهج

قصارى القول، هناك محاولة لبيع الوهم للفلسطينيين عبر طرح مبادرة كيري األخيرة، في 

ويتضح بشكل . الوقت الذي ال تزيد التنازالت التي يقدمها عباس مجاناً الصهاينة إال تطرفاً وغلواً

 الدور الذي تلعبه األنظمة العربية، سيما االنقالبيين في القاهرة في تهيئة األجواء لالتفاق جلي

إن الواليات . الذي لن يرى النور بفعل ترف التطرف الذي بات يتسم به السلوك الصهيوني

المتحدة تختار ممارسة الضغط على الطرف التي ترى أنه األضعف، في مسعى واضح 

  .السترضاء الصهاينة

لكن مما ال نقاش فيه أن الفلسطينيين ال يمكنهم التسليم بأي اتفاق ال يلي مطالبهم الوطنية، 

ونظراً الستحالة التوصل لمثل هذا االتفاق، فإن الخيار الوحيد هو المقاومة والمقاومة فقط سبيالً 

  .لتحصيل الحقوق الوطنية، هذا ما يتوجب على الفرقاء في الساحة الفلسطينية إدراكه

  ٢٣/١٢/٢٠١٣مجلة البيان، الرياض، 
  

  عزل مرسي خلصكم من هتلر جديد: "يروشليم لدراسة المجتمع والدولة"مركز . ١٠

 مركز أبحاث هر، زعمأشفي حملة تحريض ممنهجة يعكف عليها منذ :  النعاميصالح-غزة 

ي بنيامين نتنياهو أن وزير الدفاع سرائيليديره دوري غولد، كبير مستشاري رئيس الوزراء اإل

المصري عبد الفتاح السيسي بعزله الرئيس محمد مرسي قد خلص العالم من خطر يماثل خطر 

  .النازية بقيادة هتلر

، ونشرها موقع "والدولةمركز يروشليم لدراسة المجتمع "وفي ورقة حديثة صدرت عن 

ي األسبق في القاهرة تسفي مزال أن قادة الجيش سرائيلالمركز األحد، زعم معد الورقة السفير اإل

األلماني لو قاموا في أواخر ثالثينيات القرن الماضي بما قام به السيسي وأطاحوا بهتلر لما قتل 

  . مليون شخص في الحرب العالمية الثانية٥٠
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جيروسلم "قته التي نشرت بالعبرية على موقع المركز ونشرت صحيفة ودعا مزال في ور

ملخصاً لها باللغة اإلنجليزية، الغرب إلى تقديم الدعم بدون تحفظ لسلطة االنقالبيين في " بوست

  ".تشن حرباً ال هوادة فيها على التطرف اإلسالمي" مصر على اعتبار أنها السلطة الوحيدة التي 

 على اإلخوان تأييد االنقالب في مصر بصورة واضحة سيشجع وحذر مزال من أن عدم

هناك أمور سيئة تحدث في : وأضاف .مواصلة نضالهم لزعزعة االستقرار من أجل العودة للحكم

واستهجن مزال عدم تأييد الغرب  .الغرب، تجعله يتساهل مع المتطرفين ويتخلى عن أصدقائه

  ".منتخباً" إن هتلر كان ، قائالً "منتخب"لعزل مرسي بحجة أنه رئيس 

 يخططون للسيطرة على الغرب اإلخوانومن أجل تعزيز مخاوف الغرب، زعم مزال أن 

تقوم على التسلل الممنهج " المسلمين اإلخوان"وإسقاط دوله من الداخل، زاعماً أن مخططات 

  ".ية التعبيروالهادئ إلى جميع أذرع الحكم في الدول الغربية عبر استغالل قيم الديموقراطية وحر

وحرض مزال الغرب على المنظمات اإلسالمية العاملة في الغرب، زاعماً أنها تنتمي لجماعة 

 اإلخوان المسلمين، مشيراً إلى أنها أسست مساجد ومراكز ثقافية من أجل نشر دعوة اإلخوان

تها في  المسلمين والتي يقطن قاداإلخوانوزعم مزال أن القيادة العالمية لجماعة  .المسلمين

  .بريطانيا وتركيا وسويسرا وقطر تقوم بعمليات التنسيق الداعمة لعمل هذه المؤسسات

 استغلت تعاظم عدد المسلمين والعرب المهاجرين المسلمين اإلخوانوادعى مزال أن جماعة 

ألوروبا والواليات المتحدة وأقامت مؤسسات تمثلهم، زاعماً أن عدد هذه المؤسسات يعد باآلالف، 

  . مؤسسات نسائية، ونقابات مهنية وثقافية وأخرىوتضم

وحسب مزال، فإن جميع المؤسسات اإلسالمية الكبرى في أوروبا والواليات المتحدة تقع تحت 

 المسلمين اإلخوانوأضاف مزال أنه منذ أن انطلقت جماعة  . المسلميناإلخوانسيطرة جماعة 

سالمية، أوالً في مصر، ثم إقامة دولة  هدفت للوصول إلى حكم وتطبيق الشريعة اإل١٩٢٨عام 

 المسلمين حققوا طموحهم بعد خلع اإلخوانوزعم مزال أن . الخالفة اإلسالمية، يقودها خليفة

الرئيس مبارك، إثر فوزهم في االنتخابات التشريعية والرئاسية، مشيراً إلى أن إسقاط مرسي 

 في السجون، وإعالن اإلخوان بقادة في أعقاب اعتقال الرئيس والزج" اإلخوان"وضع حداً لخطة 

  .الجماعة منظمة إرهابية

وهاجم مزال بشدة الدول واإلعالم الغربي الذي يصر على النظر لما حدث في مصر على 

أساس إنه انقالب غير شرعي، منتقداً بشكل خاص وصف الكثير من النخب الغربية لجماعة 

  .، وأنها تسلك نهجاً غير عنفي"ماتيةمعتدلة أو براغ"بأنها جماعة "  المسلميناإلخوان"
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 المسلمين يتناقض تماماً مع وصف االعتدال، اإلخوانواعتبر مزال أن سلوك ومبادئ جماعة 

  .الذي تسمه بها النخب الغربية

 اإلخوانوبشكل مضلل، واعتماداً على عدم معرفة القراء بالحقائق، زعم مزال أن جماعة 

الجماعة اإلسالمية والجهاد "، مثل "المتشددة" اإلسالمية المسلمين هي المسؤولة عن المنظمات

وواصل مزال التضليل عبر الزعم بأن  .، وهي منظمات استهدفت الحكم المصري"اإلسالمي

، لمجرد أنها اعتمدت على "السلفية الجهادية" المسلمين هي المسؤولة عن والدة اإلخوانجماعة 

  .طببعض كتابات المفكر اإلسالمي الكبير سيد ق

 المسلمين مسؤولة أيضاً عن العمليات التي اإلخوانواستناداً إلى ما تقدم زعم مزال أن جماعة 

سواء في سيناء والعراق ودول شمال أفريقيا وآسيا والدول " السلفية الجهادية"تنفذها جماعات 

  .األوروبية

ات السلفية وناقض مزال نفسه بشكل واضح، عندما قال إنه في الوقت الذي تسعى فيه جماع

 المسلمين يسعون للوصول إليه عبر الوسائل اإلخوانالجهادية للوصول للحكم عبر العنف، فإن 

وأشار مزال إلى أن تحوالً حدث على توجهات السعودية ودول الخليج من جماعة  .الديموقراطية

وم بتعقب  سبتمبر، مشيراً إلى أن أنظمة هذه الدول تق١١ المسلمين في أعقاب تفجيرات اإلخوان

  . قادة ونشطاء هذه الحركة

 المسلمين، اإلخوانقطر لم تسمح فقط بوجود جماعة : " وهاجم مزال بشدة دولة قطر، قائالً

وحمل مزال قناة  ".بل هي قد وضعت تحت تصرفهم قناة الجزيرة لكي يكون لهم منبراً إعالمياً 

" لربيع العربي من خالل الجزيرة المسؤولة عن لعب دور مركزي ومهم في تفجير ثورات ا

  ".تحريضها المنهجي على أنظمة الحكم

  ٦/١/٢٠١٤، "٢١عربي "موقع 

  

  يجب أن يدعم من العالم" مرسي" العسكري على االنقالب: يةإسرائيلدراسات . ١١

السفير الصهيوني األسبق في األردن، إن الحراك الحاصل في " عوديد عيران"لبروفيسور قال ا

ية التي تنطوي عليها، ستراتيجبدراسة المخاطر اال" تل أبيب"الدول العربية يلزم صناع القرار في 

ات وتداعياتها على صعيد نفقات األمن، ألنها أثارت المخاوف لديهم أن تمثل تهديدا لكل اإلنجاز

واعتبر أن ما يحدث في . بفعل عوائد التسوية مع الفلسطينيين والعرب" إسرائيل"التي حققتها 
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مع مصر، ألنها أتاحت تقليص نفقات األمن، " كامب ديفيد"العالم العربي يمثل تهديدا التفاقية 

  .ي شبح الركود االقتصادالنمو، وتبعدومضاعفة االستثمار في المجاالت المدنية التي تعزز 

 لم يطرح ٢٠١١، وحتى اندالع الثورة عام ١٩٧٩منذ التوقيع على المعاهدة عام : وأضاف

" إسرائيل"أي عالمة استفهام حول مدى التزام مصر بها على اإلطالق، مشيراً إلى أنّها فاجأت 

، وتم غزو لبنان عام ١٩٨١عندما صمدت االتفاقية حين قصف المفاعل الذري العراقي عام 

، وحرب غزة األولى ٢٠٠٦الع انتفاضتي الحجارة واألقصى، وحرب لبنان الثانية ، واند١٩٨٢

، حرصت على تهدئة "إسرائيل"، بل إن مصر بدالً من االحتجاج الحقيقي على سلوك ٢٠٠٨

  .األطراف العربية

ي الصهيوني هو الحفاظ على عالقات السالم مع مصر، وتعميقها، ستراتيجالهدف اال: وتابع

" إسرائيل"حكم علماني ليبرالي، يؤدي وظائفه بنجاعة في مصر وسيناء، ولذلك فإن عبر تثبيت 

مطالبة بالعمل على عدة مستويات لتحقيق هذه األهداف، بأن تعمق التعاون مع الجيش المصري، 

ومواصلة السماح له باستخدام القوات بسيناء، حتى لو خالف الملحق العسكري التفاق السالم، 

  .هادية وتهريب الوسائل القتالية لقطاع غزةضد الشبكات الج

نائب رئيس معهد أبحاث األمن القومي، أن مصر شهدت عملية متواصلة " عيران"وحذر 

وسريعة لتضعضع األمن الداخلي، عبر ميليشيات مسلحة، ال تخضع إلمرة محافل األمن، يمكن 

  .قتصادي في الدولةإيجادها اليوم في كل حي، وسيتسع حكمها كلما استمر التدهور اال

ومن المتوقع تمرد الطبقات الفقيرة على المدى األوسع، وبالتالي فإن اختبار قدرة الحكم 

والنجاعة السلطوية سيجد تعبيره بإحالل القانون والنظام الداخلي، وتحسين الوضع االقتصادي 

   .وخلق فرص عمل

  المساعدات األمنية

تحسن عمالً إذا أيدت مواصلة " إسرائيل" إن "إلكساندر بالي"من جهته، قال المستشرق 

المساعدة األمريكية األمنية للجيش المصري، وتوسيع المساعدة المدنية لمصر من جانب الدول 

الغربية والمؤسسات المالية الدولية، والمبادرة الدولية لتطوير البنى التحتية، التي تحتاجها مصر 

ة، انطالقًا من تخوفها على حكمها، وعلى رأسها كالهواء للتنفس، ويمكن للمحافل اإلقليمي

السعودية، األردن وإمارات الخليج أن تساعد باستقرار مصر، ودعم تصدي الحكم للتحديات 

   .القاسية في الداخل، وباألساس بوسائل اقتصادية
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تأثير محدود في هذا المجال، لكن يمكنها أن تحاول إقامة قنوات " إسرائيل"لـ: واستدرك قائال

تنسيق سرية مع الملكيات السنية، كما أن استئناف المسيرة السياسية مع الفلسطينيين، ولو على 

نطاق جزئي، يمكنه الدفع لألمام بتنسيق إقليمي واسع ليس فقط في المساعي الستقرار مصر، بل 

  .في المساعي لبلورة جبهة إقليمية ضد المحور الراديكالي، بقيادة إيران

مع الجيش المصري ال تزال حيوية، غير أنّه بالتوازي، ال يمكن وأكد أن العالقات 

أن تتجاهل النفوذ المتعاظم لقوى مدنية في مصر كالشباب الليبرالي والعلماني، الذي " إسرائيل"لـ

أثر جدا على اإلطاحة بالرئيسين مبارك ومرسي، محذرا من قدرة التأثير المحدودة على الساحة 

   .السياسية في مصر

أن تحاول إقامة قنوات حوار مع الجهات التي تخوض الثورة في ظل " إسرائيل"لى لكن ع

الحرص على االمتناع عن استفزاز الجيش المصري، وإسداء المشورة للمحافل المدنية في 

  .مواضيع االقتصاد واإلدارة

شرق  السابق في جهاز الموساد، والمحاضر حالياً لدراسات ال مسؤولال" دان إلدار"فيما قال 

الراسخة عميقًا " إسرائيل"، أن غياب مبارك سيسمح بالتعبير عن عداوة تل أبيباألوسط بجامعة 

، "كامب ديفيد"في الوعي الجمعي للمصريين، لكن أي نظام حكم قادم في مصر لن يلجأ إللغاء 

  .حتى ال يخسر الشرعية الدولية

، "إسرائيل"ية فيه عن إلغائها على لكنه في المقابل سيعمل على إضعافها على نحو تقع المسؤول

زاعماً أن اندالع الثورات العربية ينذر بكارثة ستحل بالتجارة الخارجية الصهيونية، عبر التحذير 

   .من إمكانية إغالق الممرات البحرية أمام التجارة الخارجية للدولة العبرية

أنه في الذكرى السنوية " تسفي مزال"من جهته، زعم السفير الصهيوني األسبق في القاهرة 

الثالثة للثورة المصرية يمكن القول أن وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بعزله الرئيس محمد 

، داعيا مزال الغرب لتقديم الدعم بدون تحفظ لسلطة "هتلر"مرسي خلص العالم من خطر يماثل 

  . التطرف اإلسالمياالنقالبيين في مصر، ألنها الوحيدة التي تشن حرباً ال هوادة فيها على

 المسلمين على مواصلة اإلخوانوحذر أن عدم تأييد الغرب لالنقالب بصورة واضحة سيشجع 

نضالهم لزعزعة االستقرار من أجل العودة للحكم، مستهجنا عدم تأييد الغرب لعزل مرسي بحجة 

  .كان منتخباً" هتلر"، قائالً إن "منتخب"أنه رئيس 

  التمتعدد المجا" هرتسيليا"معهد 

  ٧/١/٢٠١٤، مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، ٢٩٨٨الترجمات العبرية 
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 على دعم االنقالب في مصر وعدم الـسماح بعـودة           وعسكرية سياسيةتأكيدات صهيونية   . ١٢

   للحكماإلخوان

شدد نائب رئيس هيئة األركان السابق في : ترجمة مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية

ية تقتضي بتعزيز ستراتيجاال" إسرائيل"الجيش الصهيوني، موشيه كبلينسكي، على أن مصلحة 

الجيش المصري قدرات الجيش المصري على استعادة االستقرار والهدوء فيها، مؤكداً على أن 

، عالوة على إدراك قيادته "إسرائيل"مهتم بعدم تحول سيناء لنقطة انطالق لتنفيذ عمليات ضد 

من انتقادات أطراف أمريكية " كبلينسكي"وقلل ". كامب ديفيد"العسكرية أهمية الحفاظ على اتفاقية 

عون ضريبة كالمية، لكن وأوروبية لالنقالب الذي أطاح بمرسي، ألن األمريكيين واألوروبيين يدف

  .مصالحهم تقتضي مواصلة العمل مع قيادة الجيش المصري

فيما رأى محلل الشؤون العسكرية، رون بن يشاي، وجوب عمل المستحيل إلنجاح السيسي، 

ألنّه يقود المعركة ضد من يحاولون إعادة اإلسالم لصدارة العالم، وإفشاله يعني حرمان الغرب 

خدام األجواء المصرية، والتوقف عن منح حامالت الطائرات األمريكية من تمتع طيرانه باست

لضخ مليارات الدوالرات لمنع حدوث " يشاي"ودعا . األفضلية لدى اإلبحار في قناة السويس

انهيار اقتصادي يؤجج بدوره ثورة ضد العسكر، وتركيز االستثمار على دعم الجيش واألجهزة 

يتولى قيادة مواجهة مفتوحة مع " السيسي"متطرفين، الفتاً إلى أن األمنية التي تتولى مهمة قمع ال

أن دعم االنقالب في " يشاي"واعتبر . والغرب" إسرائيل"قوى الجهاد العالمي، التي تهدد مصالح 

مصر سيوفر موارد مالية لتمويل األنشطة العسكرية المتعلقة بمواجهة العمليات التي يمكن أن 

 إسرائيل"تحديات أمنية ستنجم عن تقلص مظاهر التنسيق األمني بين تنطلق من سيناء، ألن "

ومصر، متوقعاً بأن تتحول صحراء سيناء مصدر تهديد كبير، مما يعني زيادة معدالت تهريب 

السالح لغزة، وتعاظم نسبة المتسللين من العمال األجانب عبر الحدود، التي باتت تمثل قنبلة 

  . ديمغرافية

وفّرت عشرات " إسرائيل"أكّد المعلق العسكري، ألون بن ديفيد، على أن في ذات السياق، 

اآلالف من فُرص العمل بفضل االنقالب في مصر، وتراجعت عن قرارها الذي اتخذته بعد فوز 

 مليار دوالر إلعادة بناء القيادة الجنوبية، مما سمح لها بتوظيف هذا المبلغ ٣٠باستثمار " مرسي"

مل للصهاينة، والتراجع عن سياسة اقتصادية تقشفية كانت ستؤدي الضخم لتوفير فرص ع

 ساعة على ٢٤إلى أنّه وبعد أقل من " ديفيد"ولفت . لتقليص مستوى الخدمات التي تقدمها الحكومة
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، وقبل توليه مقاليد الحكم، طالبت هيئة أركان الجيش الصهيوني وزارة "مرسي"إعالن فوز 

ر بشكل عاجل لموازنة األمن لتمويل متطلبات إعادة بناء قيادة  مليار دوال٤,٥المالية بتحويل 

الجبهة الجنوبية في الجيش، والمكلفة بمواجهة التحديات الناجمة عن التحوالت المتوقعة في 

  .في المرحلة المقبلة" إسرائيل"السلوك المصري تجاه 

  

  القوة العسكرية

 مليار دوالر على ٣، يكلّف خزنة الكيان عن تصور إلعادة بناء القوة العسكرية" ديفيد"وكشف 

، بجانب نائب "مرسي"األقل، قدمه وزير الخارجية الصهيوني، أفيغدور ليبرمان، عقب فوز 

رئيس هيئة األركان وقائد المنطقة الجنوبية السابق، دان هارئيل، وقائد سالح الجو األسبق، إيتان 

  :قيام بالخطوات التاليةبن إلياهو، الفتاً إلى أن هذا التصور تضمن ال

  .تشكيل فرق عسكرية جديدة، وزيادة عدد عناصر ألوية المشاة بشكل كبير

تعاظم االستثمار في مجال التدريبات والمناورات التي تُحاكي حروب كبيرة في المستقبل، 

  .وتراجع االهتمام بالتدريب على العمليات الخاصة والنخبوية

، حول أوضاع مصر، بواسطة االستخبارات العسكرية أو تكثيف جمع المعلومات االستخبارية

  ".الموساد"

إعادة تشكيل قيادة المنطقة الجنوبية بشكل يتناسب مع التحديات التي قد تُسفر عنها التحوالت 

  .في مصر، مرجحة أن تُصبح هذه القيادة أهم مكون في الهيئات القيادية داخل الجيش

  . من أسراب الطائرات من مختلف األنواعتوسيع سالح الجو، وتعزيزه بالمزيد

  .الحاجة لبناء مطارات وقواعد جوية جديدة، توسيع القواعد القائمة، السيما في النقب

بالدور المركزي للسفير الصهيوني في واشنطن، رون ديمريل، ورئيس مجلس " ديفيد"ونوه 

لعسكر في مصر، الفتاً إلى األمن القومي، يوسي كوهين، إلقناع قادة الكونغرس باستئناف دعم ا

أن أحد أهم األسباب التي دفعت مجلس الشيوخ األمريكي للموافقة على تقديم مبلغ مليار ونصف 

كما وأكّد على الدور الكبير الذي ". كامب ديفيد"دوالر لمصر، هو الحرص على مصير اتفاقية 

تمكن من هذه الخطوة، ألنّهما لل" كوهين"و" ديمريل"أبداه قادة المنظمات اليهودية في مساعدة 

، ودلّت على "أمان"استعانا بنتائج أبحاث أعدها قسم األبحاث في شعبة االستخبارات العسكرية 

للحكم، كما تحدث جميع "  المسلميناإلخوانجماعة "المخاطر الكبيرة الناجمة عن عودة 
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في خطر شديد إن لم " يفيدكامب د"المسؤولين الصهاينة أمام قادة الكونغرس، وأكّدوا أن مستقبل 

   .يدعم حكم العسكر

" تل أبيب"تسفي بارئيل، أن دعم .من جهته، رأى الخبير الصهيوني في الشؤون العربية، د

وحماس، ألنّه " اإلخوان"، الذي يبدو أنّه الرئيس القادم لمصر، في حربه ضد "السيسي"لسلوك 

  . وبصورة كبيرة" إسرائيل"ى الهدف لصالح يفعل اآلن ما لم يفعله مبارك ومرسي، في تركيزه عل

  معهد أبحاث األمن القومي

  ٢١/١/٢٠١٤، مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، ٢٩٩٧الترجمات العبرية 

  

    وبدون مبادئ ومؤهالت ومنافقاًالسادات كان انتهازياً: يإسرائيل استخباريبحث . ١٣

ي جديد، نشرته صحيفة هآرتس إسرائيل استخباريكشف بحث :  زهير أندراوس-الناصرة 

العبرية، النقاب عن أن الرئيس المصري األسبق محمد أنور السادات توجه نحو السالم مع 

، الفتًا إلى أن الدولة العبرية ١٩٧٠سة في العام  منذ اللحظة األولى له في منصب الرئاإسرائيل

 عاما على حرب ٤٠جاء ذلك في إطار بحث نشر في عدد خاص بمناسبة مرور . تجاهلت ذلك

  . ، قام بإعداده الجنرال رون كتري)نظرة المركز لتراث المخابرات(، تحت عنوان ١٩٧٣تشرين 

 العسكرية لالستخباراتائرة تابعة وجاء في البحث أن حاييم شيمش، وهو رئيس سابق في د

ية أمان ومختص بالشرق األوسط، تركز على شخصية السادات، وبحسبه فإنّه منذ سرائيلاإل

وبحسب شيمش، .  ذلكإسرائيللحظته األولى في الرئاسة توجه نحو السالم، في حين تجاهلت 

  . د إلى السالم باقتراح مبادرة سياسية تقوإسرائيلفإن السادات افتتح سياسته تجاه 

 تحدث السادات في مجلس ١٩٧١فبراير من العام /وذكر البحث أيضا أنّه في الرابع من شباط

الشعب المصري عن مبادرة سياسية لتسوية جزئية في منطقة قناة السويس أو سيناء، تترافق مع 

يدا للحل وجاء في البند الرابع من المبادرة أنها خطوة مقابل خطوة تمه. يإسرائيلانسحاب 

  . الشامل

 توصل ١٩٧١أكتوبر من العام / عالوة على ذلك، قال البحث إنّه في شهر تشرين أول

السادات إلى نتيجة أن العملية السياسية وصلت إلى طريق مسدود، وأن الطريق الوحيدة لكسر 

إن شعبة وزاد شيمش قائالً . يسرائيلالجمود هو المبادرة العسكرية، على حد قول الباحث اإل

 رأت في السادات شخصية سلبية جدا، وأنّه إنسان االحتالل العسكرية في جيش االستخبارات

رمادي، والذي ستقوم النخبة العسكرية في بالد الكنانة بطرده من منصبه، أو تحويله إلى لعبة 
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 أن ملّف السادات  آنذاك، أهارون ياريف،االستخباراتواعتقد قائد شعبة . بأياديهم، على حد قوله

ي جاد في عمله، وصاحب الباع الطويل في التاريخ، وقد تم اختيار إسرائيلبحاجة لمستشرق 

 العسكرية، البروفيسور شمعون شامير، ألداء االستخبارات، الذي خدم في االحتياطالضابط في 

عقب التوقيع على معاهدة هذه المهمة، وهو الذي تم تعيينه الحقًا سفيرا للدولة العبرية في مصر، 

، وفعالً قام شامير بإعداد تقرير عن شخصية )كامب ديفيد (اتفاقيةالسالم بين الدولتين والمسماة 

 صفحة، ومما جاء فيه أن السادات هو رجل بدون قوى، ولم يكن أكثر ١١السادات مؤلف من 

كان يتمتّع بثقافة متدنيٍة جدا، من ساعي بريد في وظيفته السياسية، كما قال التقرير إن السادات 

، سياسي رمادي بدون لون يميزه، كما أن االستقالليةرجل ضيق اآلفاق، تنقصه الرؤية السياسية 

  .سمعته لدى الجمهور المصري كانت سيئة للغاية

جي ي أن السادات كان انتهازيا، بدون مبادئ، ديماغوسرائيلعالوة على ذلك، أكّد التقرير اإل

ومتلّون ومنافق، وال يتمتّع بقدرة أو خامة إلدارة السياسة المصرية، كما أنّه نُعت بأنّه كان زرا 

في بدلة الرئيس الراحل، جمال عبد الناصر، وخلص التقرير إلى القول إنّه في النكات الشعبية 

  . المصرية يصفون السادات بأنّه يقول نعم ببالهة

 فإن العميل أشرف مروان، كان الشخص الذي ساعد المخابرات يسرائيلوبحسب البحث اإل

ية في فهم شخصية السادات، حيث وصف مروان السادات بأنّه يخاف من الرجال، سرائيلاإل

يستغل وينتهز المناسبات التخاذ قرارات صعبة، ولكن البحث يشدد على أن مبادرة السادات في 

مثابة اختراق كبير للسياسة العربية بشكل عام، ولكن بعد  كانت بإسرائيل للسالم مع ١٩٧١العام 

 العسكرية تحديث البحث عن شخصية السادات، فأعد االستخباراتمرور سنة طلب الموساد من 

  . الموساد تقريرا أكّد فيه ما جاء في التقرير األول

  ٣١/١/٢٠١٤القدس العربي، لندن، 
  
  كامب ديفيد ودعم غزة أطاحتا بمرسي: تدراسة صهيونية عن مركز بيغن السادا. ١٤

اتهمت دراسة صهيونية حديثة الرئيس المصري المختطف محمد مرسي : متابعات-المجد

  .يانبين مصر ودولة الك" كامب ديفيد"بالتخطيط إللغاء اتفاقية 

 المسلمون وتحدي السالم بين مصر والكيان اإلخوان" وزعمت الدراسة، التي جاءت بعنوان 

اتبعوا تكتيكات تعد األرضية التخاذ قرار التخلص من  " اإلخوان" ، إن مرسي وقادة "الصهيوني 

  .عبر اتهام دولة الكيان بعدم احترام بنود االتفاقية" كامب ديفيد " 
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، التابع لجامعة  "يةستراتيجاالمركز بيغن السادات للدراسات "درة عن وأشارت الدراسة الصا

 مرسي قامت من جانب على مراعاة موقف المجتمع الدولي من يةاستراتيجإلى إن " بار إيالن"

خالل تأكيده على احترام االتفاقات الدولية التي وقعتها مصر، ومن جانب آخر السماح لمستشاريه 

  .تي تبرر التنصل من هذه االتفاقيةبتقديم كل المسوغات ال

وشددت الدراسة، التي صدرت بعد عزل مرسي، والتي أعدها البرفسور ليعاد بورات على إن 

لوجي وديني، مشيرة إلى إن الرئيس يومرسي انطلق في مواقفه تجاه دولة الكيان من عداء أد

طرف "ن دولة الكيان المعزول حرص بعناد على ترسيخ انطباع في الوعي الجمعي للمصريين بإ

  ".عدو

ونوهت الدراسة إلى التحول الذي طرأ على موقف مصر تحت حكم مرسي من المقاومة 

الفلسطينية، مشيرة إلى إن دعم النضال الفلسطيني ضد االحتالل الصهيوني كان أبرز مالمح 

  .السياسة الخارجية لمصر في عهد مرسي

رسي في دعم المقاومة الفلسطينية خالل حملة وأكدت الدراسة على الدور الكبير الذي لعبه م

، وتسخير مكانة مصر ٢٠١٢التي شنتها دولة الكيان على قطاع غزة في نوفمبر " عمود السحاب"

  .في التوصل التفاق تهدئة يعزز من موقف المقاومة الفلسطينية

ى  المسلمين محمد بديع في التحريض علاإلخوانوسلطت الدراسة األضواء على دور مرشد 

دولة الكيان، من خالل دعوته لتحرير فلسطين واألماكن المقدسة عبر الجهاد والتضحية، وليس 

وأوضحت الدراسة إن بديع لعب دوراً مركزياً في  .عبر التوجه لألمم المتحدة والمفاوضات

في مسعى منه لتبرير تبني " ال تفهمان إال لغة القوة"تكريس االنطباع بأن الصهيونية والكيان 

  .في مواجهة الكيان الصهيوني، وتوظيف كل الوسائل لضمان هزيمتها" الجهاد"ار خي

وخلصت الدراسة إلى إن بديع لم يكتف في رسائله األسبوعية بالدعوة إلى تحرير أراضي 

فلسطين، بل الحث على تحرير كل األراضي العربية، وضمن ذلك جنوب لبنان وهضبة 

  ".روتها دماء المسلمين على مدى أجيالأراضي إسالمية "الجوالن، باعتبارها 

واستنتجت الدراسة إن مواقف مرسي تجاه دولة الكيان التي عبر عنها بشكل غير مباشر 

  .انطلقت من القاعدة األيدلوجية التي عبر عنها بديع بشكل مباشر وعلني

ي من  النطلقت سياسة مصر تجاه الكيان الصهيوناإلخوانوتوقعت الدراسة إنه لو استمر حكم 

  .لوجي الذي عبر عنه بديعيواإلرث األيد
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 المسلمين اعتبرت أن الربيع العربي وفر اإلخوانولفتت الدراسة األنظار إلى إن جماعة 

أرضية أفضل للشروع في مشروع تحرير فلسطين، على اعتبار إن تحرر الشعوب من الخوف 

  .وعمن األنظمة االستبدادية يمثل متطلباً أساسياً لخوض هذا المشر

"  حرصوا على تأييد الحركة اإلخوانوحول العالقة مع حركة حماس، نوهت الدراسة إلى إن 

 سينتقلون إلى دعم الحركة اإلخوان، متوقعة إنه لو ظل مرسي في الحكم فإن "أيدلوجياً ومعنوياً 

 المسلمين على تعزيز نفوذهم في الدولة بعد اإلخوانوادعت الدراسة إن حرص  .بشكل عملي

  . مرسي يأتي من أجل تحسين قدرتهم على النضال ضد دولة الكيان مستقبالًفوز

 لمصر النتقلوا بشكل عاجل إلى تقديم اإلخوانوحذرت الدراسة من إنه لو تواصل حكم 

مساعدات عسكرية مباشرة لحركة حماس بزعم إن هذه الخطوة جاءت لدواع الدفاع عن النفس، 

  .ر للضغط على دولة الكيانإلى جانب تدخل مصري عسكري غير مباش

 المسلمين اإلخوانمن ناحيته دعا كاتب صهيوني العالم لالستنفار من أجل عدم السماح بعودة 

 المسلمين اإلخوانفليبعد " اإلخباري بعنوان " ولال " وفي مقال نشر في موقع  .للحكم في مصر

لمين عن الحكم مستقبالً  المساإلخوان، اعتبر دان مرغليت إن ضمان إبعاد "من مواقع النفوذ

  .يتطلب تقديم دعم اقتصادي غير محدود لالقتصاد المصري

  ١/٨/٢٠١٣ية، ستراتيجاالمركز بيغن السادات للدراسات 

  ١١/٢/٢٠١٤األمني، المجد 
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  :مقاالت: خامساً

  

  "إسرائيل"العرب نسوا . ١

  عمير ربابورت

ي وهـم فـي بـاريس، فـي         سرائيلتمسك التطورات في الشرق االوسط قادة جهاز االمن اإل        

وهذه ايام دراماتيكية من ناحية أصحاب القـرار        ). افتتح امس (الصالون الجوي الذي يفتتح اليوم      

فلم يتوقع اي جسم استخباري في الغرب،       : يةوقاسية على نحو خاص بالنسبة لمحافل التقدير المهن       

وال شعبة االستخبارات العسكرية خاصتنا، االنتصار الجارف للرئيس االيرانـي التـالي، حـسن          

واذا لم يكن هذا بكاف، مشكوك      . ، من الجولة االولى من االنتخابات     "معتدال"روحاني، الذي يعتبر    

القنبلة التي ألقاها الرئيس المـصري حـين        أن يكون هناك اي عبقري بحث كان يمكنه أن يتوقع           

 ليست جميعها سيئة من ناحيـة       –كل يوم واالنباء التي يأتي بها       . طرد من بالده السفير السوري    

  .إسرائيل

الحـرب  : كلما تبدد الدخان يتبين أن االمور تتدبر الى هذا الحد أو ذاك حسب المبنى التـالي               

ن المحور السني الذي يفتـرض أن تقـف خلفـه           الكبرى هي بين محور شيعي بدعم روسيا، وبي       

ا الكبرى غارقة في غير قليل من المشاكل الداخلية، ولكنها توجد ايـضا             أمريك. الواليات المتحدة 

وزير . سوريةفي ذروة تقويم عميق للوضع بالنسبة لما يجري في الشرق االوسط، وال سيما في               

ي مريكطن، حيث نقل الى وزير الدفاع األ   الدفاع موشيه يعلون وصل الى باريس مباشرة من واشن        

يون تصريحا  مريكولكن حتى قبل زيارة يعلون أطلق األ      . ي لما يجري في المنطقة    سرائيلالفهم اإل 

نحو شهرين بعد أن فاجـأ  (جاء فيه أن بشار االسد استخدم سالحا كيميائيا ضد الثوار على حكمه           

  ).يتان برون حين قال بالضبط هذه االموررئيس دائرة البحوث في شعبة االستخبارات، العميد ا

يين يوشكون على تغيير سياستهم والوقوف بشكل أكثـر         مريكومثلما تبدو االمور االن، فإن األ     

، تركيـا ومـصر،     سـورية قطعا مما كان حتى االن خلف المحور السني، الذي يضم الثوار في             

 تكون نـار مـن القطـاع        حين ال (السعودية ودول الخليج االخرى، وكذا حماس في قطاع غزة          

ولكن هذا الدعم هو مثابة اقل مما ينبغي ومتـأخر اكثـر ممـا              ). حماس تنسى، ولكن حاليا فقط    

الطامة الكبرى هي انه من ناحية معظم المحافل في المنطقة تعتبر الواليات المتحدة اليوم              . ينبغي

رق اوسطي، حتى فـي     من تجر اقدامها وتفعل كل شيء كي ال تدخل من جديد الى المستنقع الش             

يون قليال وتيرة   مريكالفترة القريبة المقبلة ايضا في أعقاب تقويم الوضع في واشنطن، سيصعد األ           
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في السطر االخير، الزخم اليوم يوجد في الطرف الشيعي الذي          . سوريةنقل السالح الى الثوار في      

  .في مركزه ايران، االسد وحزب اهللا، وبدعم قوي جدا من روسيا

الى طرف ما بشكل واضح، مع المعسكر       ) االول( المصري محمد مرسي انحاز أمس       الرئيس

 السنية لم تصل الى مصر ولكنها تجري ايضا على أرض لبنان وفـي              –الحرب الشيعية   . السني

  .سوريةليس فقط في . مناطق اخرى في الشرق االوسط

أن نـرى الحـرب   يمكـن  . ا هي أن الطرف السني ليس من مادة واحدةمريكمشكلة اخرى أل 

من جهة الصراع   :  كحالة تمثل ما يجري في المنطقة بأسرها       سوريةاالهلية المضرجة بالدماء في     

. ية واالوروبية الغربية وبين روسيا، ومن الجهة االخرى الحـرب الدينيـة           مريكبين الكتلتين األ  

علمـانيين أو   يعتبـرون  سـورية  في المئة من الثوار السنة في   ٧٠مقابل الشيعة الموحدين جدا،     

 في المئة مخلصون اليـديولوجيا      ١٠ المسلمين و    اإلخوان في المئة منهم ينتمون الى       ٢٠سلفيين،  

  .القاعدة

 –ية  سـرائيل الحرب الكبرى في العالم االسالمي تصرف االنتباه العـالمي عـن المـشكلة اإل             

 بالنجاح في مثـل     لمبادرة كيري لحل النزاع ال يوجد اي احتمال       . الفلسطينية التي تصبح هامشية   

  .؟ هذا منوط بعيني الناظرسرائيلفهل هذا جيد أم سيء إل. هذا الواقع

  ١٧/٦/٢٠١٣، معاريف

  

  في انتظار الجيش: تغليمصر . ٢

  بوعز بسموت

السنوية األولـى ألدائـه اليمـين       لم يتخيل محمد مرسي في أكبر كوابيسه أن يحتفل بالذكرى           

  .القانونية في موقع الحرس الرئاسي

يستعد ماليين المصريين الغاضبين للخروج الى الشوارع والميادين مطالبن بتنحيـة الـرئيس             

إن الشعارات  .  الى الميدان  ٢٠١١وتعود الالفتات نفسها التي رفعت في       . المنتخب ويهددون حياته  

وأعاد الشباب الليبراليـون، مـرة      . سم مرسي حل محل اسم مبارك     هي نفس الشعارات، بيد ان ا     

  .تغلي مصر.  الى الشارع كعلم سيئإسرائيلاخرى، علم 

ولم يستطع مرسي أن يدرك مبلغ أهميـة        . كان متوقعاً أن تواجه مصر أياما صعبة بعد الثورة        

 مرسـي هـي     بيد ان مصر  . نظام سياسي سليم كان الجمهور يستطيع أن يجد متنفسا من خالله          

فقد حلّت المحكمة الدستورية العليا مجلس الـشعب فـي حزيـران            . مصر مؤسسات غير عاملة   
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وتحول مجلس الشورى إلى الجسم المشرع وُأعلن في مطلع الشهر أيـضا أنـه غيـر                . الماضي

قانوني، وال تكف سلطة القضاء والسلطة التشريعية عن الشجار وترفـضان أي فكـرة الجـراء                

  .الوضع االقتصادي يزداد سوءاً فقط. ة لمجلس الشعبانتخابات جديد

إن الوضع غير الممكن، الذي توجد فيه مصر، يجعل من الصعب على مرسي أن يعتمد على                

الديمقراطية التي أدت به الى الحكم، ولما كان المصريون ال يرون انتخابات في األفق فقد نقلـوا                 

 والمعارضة نصيباً كبيراً من الفشل، فـالجيش        من المعلوم ايضا ان للجيش    . النضال الى الشارع  

هو الذي حدد القواعد بعد عهد مبارك، أما المعارضة فلم تستطع ان تنشئ زعيماً حقيقياً يواجـه                 

  .بنجاح"  المسلميناإلخوان"

يصعب على صندوق النقد الدولي رغم ارادتـه الخيـرة أن           : وفي اثناء ذلك تسوء حال مصر     

جداً، ألن ادارة مرسي ال تنجح في تلبية الشروط التي اشـترطها            يمنح مصر القرض الضروري     

إصالحات بنيوية في الدولة تجعلهم ينقطعون عـن        "  المسلمين اإلخوان"فهو يطلب من    : الصندوق

  .قاعدة دعمهم من السكان، فليس عجباً أن تفقد مصر االئتمان

 يحـب الـشارع المـصري       وال. إلى دول الخليج طالبين المساعدة    "  المسلمون اإلخوان"توجه  

. أن تكون زعيمة العالم العربي ال متـسولة       " أم الدنيا "فقد اعتادت مصر    . الفخور جداً تاريخياً هذا   

والتضخم المالي يطغى والبطالة تزداد ولم يعد السياح يتدفقون، وأخذت االسـتثمارات االجنبيـة              

  .وفي هذا الوضع حتى أبو الهول لن يهب للمساعدة. تتضاءل

ان نضيف الى ذلك غياب األمن الذي أخذ يقوى في مصر، فقد فقدت الشرطة منذ كانت                ينبغي  

وأثبتت اعمال التنكيل بأربعة من الشيعة في ضواحي القـاهرة مبلـغ            . الثورة قدرتها على الردع   

خطر ان تكون من أقلية دينية في مصر اليوم، وبخاصة ان تكون شيعيا مع األخذ في الحسبان ما                  

إنهم يالحظون ضائقة   : بالعكس".  المسلمين اإلخوان"وال يساعد السلفيون ايضا     . ةيجري في سوري  

  .مرسي، ويدبرون لوراثته معتمدين على شدة تدين الشعب المصري

). أمـس (ماذا ينتظرنا اآلن، إذاً؟ إن المعارضة تستعد منذ شهرين للمظاهرة الضخمة اليـوم              

وال يجوز ان ننـسى     . لن يتنازل . ة الغليان فقط  وزادت خطبة مرسي، يوم االربعاء الماضي، حال      

 شـهرا بعـد عهـد       ١٨مدة  " اإلخوان"فقد كان الضباط هم الذين حكموا قبل أن ينحيهم          . الجيش

ليس من الضرورة أن يطلبوا تنحية مرسي، ألن الوراثـة          . وعندهم اآلن فرصة لالنتقام   . مبارك

لكـن  . لمنتخب وإن كانوا يـسمونه مرسـي      أوالً ليست سهلة، وألن واشنطن ثانيا تؤيد الرئيس ا        

إذا أطلق  (يوجد أيضا خيار الحرب األهلية       .الجيش يستطيع ان يضطر الرئيس الى تقديم تنازالت       
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لكن توجد أيضا خيارات اخرى كانتخابات مبكرة أو ائـتالف حكـومي جديـد              ). مرسي رجاله 

  .بمشاركة الليبراليين

ف تحول مرسي في أقل من سنة الـى الـضربة           وفي هذه االثناء يرى مبارك من زنزانته كي       

  .الحادية عشرة لمصر

  " اليومإسرائيل"

  ١/٧/٢٠١٣، األيام، رام اهللا

  

  ولكن جريحاً..  األزمةمرسيسيجتاز . ٣

  سمدار بيري

ع القابل للتفجر في مصر، أن محمد مرسي سـينجح          يقدر الخبراء عندنا، الذين يتابعون الوض     

في اجتياز موجة االحتجاج والبقاء في الحكم، لكنه سيكون رئيساً ضـعيفاً ومجروحـاً تطـارده                

يجب أن نتناول هذه التقديرات بحذر، فهي صالحة لهذه المرحلة التي ال            . الشوارع المشتعلة ضده  

  .ةتزال فيها المظاهرات عاصفة، لكنها تحت السيطر

قبل أن يخرج الرئيس المصري من المقر المحروس للشرطة السرية في طريقه الى القـصر               

البريطانية بقوله سأبقى فـي     " الغارديان"وعد صحيفة   ) الذي غادره أول من أمس    (الرئاسي القبة   

وبين مرسي لخـصومه الـذين دعـوا    . الحكم، وأنوي أن ُأتم السنوات الثالث القادمة من واليتي     

ت إلى أن يأخذوا مقاليد الحكم منه أن الجيش لن يتدخل هذه المرة فـي شـؤون مـصر                   الجنراال

  .السياسية

يين الذين سـارعوا    مريكينبغي أن نفترض أن التقارير اإلخبارية عن عشرات الدبلوماسيين األ         

الى ركوب كل طائرة خرجت من القاهرة، وال يهم الى أين المهرب، أثبتوا لمرسي مبلغ خطـر                 

ل إن قطر التي تبرعت بمليارات إلنقاذ االقتصاد المـصري أرسـلت طـائرة هـرب                ب. الوضع

  .لممثليها في القاهرة

كان مرسي يستطيع ان يرى في التلفاز ماليين المواطنين الذين لم يخافوا ان يهتفوا قائلين لـه                 

وكـان يـستطيع أن     . ، وعائالت تتظاهر ضده مع نعوش وبحر خيام في ميدان التحرير          "ارحل"

 – زعيم المعسكر العلماني حمـدين صـباحي         –مع التقارير عن البورصة المتهاوية وخصمه       يس

  ".ارحل فوراً أو نضطرك الى الخروج: "الذي نزل الى الميدان ليحذر قائال
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. ففي مصر بخالف سورية ال يمكن قصف المتظـاهرين وذبحهـم          . ليس مرسي بشار األسد   

 يدخل الجيش الى الـصورة إال إذا تجـاوز أحـد            ولن. ولكل جندي مصري أقرباء في الميادين     

إن الجنراالت على الجـدار الـى اآلن، ورؤسـاء االسـتخبارات            . المعسكرين الخطوط الحمر  

  .واألجهزة األمنية يحافظون على خط مفتوح مع واشنطن

وتهدد المـصانع فـي القطـاع العـام         . فقدت مصر مرسي مكانتها الرائدة في العالم العربي       

وأصـبح  . وفي كل يوم يدخل آالف الشباب في قائمة العاطلين        . سبب ثقل اإلضرابات  باالنهيار ب 

ولم نتحدث بعد عن التوتر مع اثيوبيا حول السيطرة على          . عشرات الماليين يعانون خطر الجوع    

. واختفى رجـال الـشرطة وال أمـن فـي الـشوارع           . منابع النيل الذي هو شريان حياة مصر      

  .ر كلمتان نابيتان في معجم مرسي واإلسالميينوالديمقراطية وحرية التعبي

ومن حسن حظه أيضاً انه ال بديل له في المعسكر الخـصم،            . ليس عند مرسي حلول سحرية    

فقد مات عمر سليمان، ومبارك العجوز المريض في السجن، وعمرو موسـى مغتـرب كثيـراً،      

ومـا زال   . يق الـى دبـي    وهرب البديل المحتمل أحمد شف    . ومحمد البرادعي معني بالتثوير فقط    

  .حمدين صباحي لم يحشد ما يكفي من القوة

وكما قال لي أحد شباب حركة تمرد في        . ينتظرون في المعسكرين أن يروا من سيضعف أوالً       

  ".إذا هاجمنا مرسي فسيخسر، وإذا حذر ولم يهاجم فسيخسر أيضا: "طريقه إلى ميدان التحرير

  ١/٧/٢٠١٣، "يديعوت"

  ٢/٧/٢٠١٣ ،األيام، رام اهللا

  

  ناالنقالب ضد مرسي بدأ منذ اآل. ٤

  عمير ربابورت

 المـسلمين محمـد     اإلخوانقبل سنة، بالضبط في اليوم الذي تسلم فيه الحكم في مصر رجل             

بان الرئيس الجديد سيجد صـعوبة      ي كبير في مداوالت داخلية      إسرائيلمرسي، قدر مصدر امني     

 المـسلمون الحكـم،     اإلخوانعندما سيتلقى   ‘: وتنبأ فقال .  شهرا ١٢في البقاء في منصبه حتى لو       

سيفهم الشعب ان القرآن ال يمكنه أن يحل مـشاكل البطالـة والمجاعـة، وسيـضطرون الـى                  

  .’االنصراف

فمعظم التطـورات العاصـفة فـي       : ينبغي أن نأخذ الدقة المذهلة لهذا التقدير بحجمه المناسب        

 وفـي الغـرب     إسرائيلالسنوات االخيرة في الشرق االوسط فات التقاطها من محافل التقدير في            
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ولكن في هذه الحالة ظهر التقدير دقيقـا حقـا الـذكرى            ). بما في ذلك الثورة االولى في مصر      (

  . وي آخرالسنوية االولى لحكم مرسي كانت أيضا أول يوم في ما بدا كانقالب سلط

احتمـاالت ان يبقـى     . ، فان الثورة في ذروتها منـذ االن       إسرائيلمن ناحية محافل االمن في      

ومثلمـا  . مرسي لزمن طويل وراء دفة الحكم، بعد االنذار الذي اصدره الجيش امس، متدنية جدا             

كبرى، هو الحال دوما، من الصعب جدا االستيعاب والفهم في الزمن الحقيقي لالحداث التاريخية ال             

اذا (مثل تلك التي تقع في مصر هذا االسبوع، ولكن بات ممكنا منذ االن القول ان اسقاط مرسي                  

هو مجرد حلقة واحدة اخرى في سلسلة احداث تقع في الشرق االوسـط فـي               ) ما استقبل بالفعل  

لقد بدأت االرض في المنطقة تهتز بسبب القوة التي جمعتهـا الجمـاهير فـي               . السنوات االخيرة 

، وال تزال لم تتـوفر نقطـة تـوازن          ٢٠١١صر الشبكات االجتماعية على االنترنت منذ العام        ع

في جهاز االمن يقدرون ان المنطقة ستبقى غير مستقرة جدا لخمس سنوات حتـى              . اقليمية جديدة 

  . عشر سنوات اخرى على االقل، في أفضل االحوال

 أم ضـارة  سـرائيل الجديـدة جيـدة إل  وكالمعتاد، السؤال االول الذي ينشأ هو هل التطورات     

من جهة فشل التجربة السلطوية لالخوان المـسلمين فـي          : بمصالحنا؟ هذه المرة الجواب مختلط    

 المسلمون المـصريون يتخـذون خطـا        اإلخوان في المدى الزمني البعيد، ف     سرائيلمصر جيد إل  

ومـن شـأنهم أن     . طر في خ  إسرائيلايديولوجيا عديم المساومة، وضع مستقبل اتفاق السالم مع         

يثبتوا قوتهم وسيطرتهم في كل أرجاء مصر، وعندها يحتمل أن يعلنوا عن تنكرهم لالتفاق الذي               

  .  سنة٣٥وقع عليه أنور السادات قبل نحو 

 في المدى الزمني القصير، فقبل      سرائيلمن جهة اخرى فان البشائر من مصر ليست ايجابية إل         

 النسبي الذي ساد مصر في السنة االخيـرة يمكـن أن            كل شيء وفوق كل شيء، فان االستقرار      

يظهر كأمر مفضل على الفوضى التي ال بد ستعربد هناك، وال سيما عندما يبقى غير معـروف                 

 اإلخوانفضال عن ذلك، فقد ظهر      .  المسلمون حقا  اإلخوانمن سيمسك الحكم، في حالة ان يخليه        

فقد سمحوا باستمرار الحوار االمني     : لتوقعاتالمسلمون في السنة االخيرة كبراغماتيين فوق كل ا       

، وفـي   )الحوار الذي يتم كأمر اعتيادي من جانب االستخبارات العسكرية المصرية          (إسرائيلمع  

، بضغط من الواليات المتحدة، ضد تهريب السالح مـن        إسرائيلاالشهر االخيرة أداروا حربا مع      

، وجدت حماس صعوبة في تجديد مخزون       ’عمود السحاب ‘ومنذ حملة   . سيناء باتجاه قطاع غزة   

  . صواريخ فجر لديها، والى حد كبير بفضل هذه الحرب
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 المسلمون كجهة باعثة على االستقرار من ناحية        اإلخوانفقد ظهر   : وحتى هذا ليس كل شيء    

وفرضـوا  ’ عمود الـسحاب ‘اقليمية، حيث كانوا القوة خلف وقف النار الذي ساد قطاع غزة منذ        

لة احترامه، حتى بثمن المواجهة مع منظمات اخرى، مثلما حصل بعد بـضع             على حماس مواص  

 يخوضون حربا   اإلخوان في الفترة االخيرة، اضافة الى ذلك، بدأ         إسرائيلحاالت اطالق نار نحو     

ومؤخرا ايضا وقفـوا الـى جانـب        . ضد مقاتلي الجهاد العالمي المنتشرين في كل ارجاء سيناء        

االسالمية الداخلية في وجه المحور الشيعي اليران، سورية وحـزب          المحور السني في المواجهة     

  . اهللا

تثبت احداث أمس انه مع كل االحترام لمرسي، الذي حاول السيطرة على الجيش المـصري،               

االحـداث تبعـث    : وشيء آخر . سرائيلوهذه بشرى مهمة جدا إل    . فان الجيش ال يزال أقوى منه     

فكلما كانت الدول العربية    . صرية لبضع سنوات طيبة اخرى    خطر الحرب التقليدية في الجبهة الم     

  .منشغلة اكثر بالحروب الداخلية هكذا تكون لها طاقة ودافعية اقل لالستعداد لمواجهة متجددة معنا

  

 ال توجد في هذه المرحلة حالة تأهب وفي مناطق الحدود ال يبدو تأثير لالحـداث                إسرائيلفي  

الجـيش لـن    .  المسلمين اإلخوانقوى داخلي بين الجيش و    ما يحدث هناك هو صراع      . في مصر 

يفتح النار ضد الشعب، يحتمل أن يأخذ الحكم مرة اخرى لفترة انتقالية، مثلما حصل بعد سـقوط                 

  .مبارك

  ٢/٧/٢٠١٣معاريف 

  القدس العربي، لندن

  

   ضد الثورةالثورة. ٥

  بارئيلتسفي 

، " خط أحمر  –الشرعية  "مقابل  " ثورة ضد سالبيها  "،  "مليون"مقابل  " مليون"ميدان مقابل ميدان،    

هي الحجارة التي تطـايرت فـي       . الخوف شديد وحقيقي  . هكذا بدأت مصر حرب الجبابرة فيها     

 االسكندرية وفي القاهرة ستتحول الى اطالق نار جماعي، فيما أن الدولة مغمورة بماليين قطـع              

السالح، من مخلفات الثورة الليبية؟ هل الجيش الذي نشر ألويته منذ االن وأدخل في حالة تأهـب                 

سالح الجو لديه سيقاتل في سبيل الحفاظ على الوطن، هذه المرة ضد المواطنين وليس ضد عدو                

خارجي؟ هل مرسي سيستسلم ويقتبس خطاب الرحيل لمبارك، أو زين العابـدين بـن علـي، أم                 
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لتمسك بقرون الشرعية الديمقراطية التي رفعته الى الحكم؟ والسؤال االهم هـو مـاذا              سيواصل ا 

 حزيران، الذي يرمز في نظر ما ال يقل عن نصف المصريين الى             ٣٠سيكون في اليوم التالي ل      

  ؟"قيم الثورة"ضياع الديمقراطية التي تمنوها وتحطم ما يصفونه بانه 

فمصر غارقة في أزمة اقتصادية عسيرة وصندوقها       . ان اخفاقات مرسي ال تحتاج الى برهان      

.  فرغ بذات الـسرعة التـي امـتأل بهـا          – الذي اجتذب اليه المليارات من أموال المساعدات         –

والقوانين التي نجح   . والدستور الذي هرع مرسي الى اقراره في استفتاء شعبي، أشعل لهيب النقد           

 فاقمت فقط الغضب في ضوء مـا بـدا ك           في سنها في مجلس الشورى في غياب برلمان فاعل،        

العالقات المشوشة حتى االزمة بين مرسي وبين الجـيش، اسـتهداف الجهـاز             . لمصر" أخونة"

القضائي كهدف لالحتالل وسلسلة من التعليمات غير المناسبة، دحرجـت حتـى حافـة الهـوة                

  .بالصراع بين النظام والمعارضة

كما أنه محق في ادعائه بانه اذا كان        . طية وحرة فقد انتخب في انتخابات ديمقرا    . مرسي محق 

انتخابـات  : الجمهور غير راض عن ادائه، فان عليه أن يغيره بالطريقة التي منحه بها واليتـه              

من يتحدث باسم قيم الثورة ال يمكنه، كما يدعي مرسي ان يعمـل             . ديمقراطية بعد ثالث سنوات   

هـذا أيـضا هـو شـعار        . ى النهاية بالتـالي   اذا كانت ديمقراطية فحت   . بطريقة تتعارض وقيمها  

  .المتظاهرين المؤيدين له

. جبهة الرفض، التي يقودها مرشحون لم ينتخبوا، مثل عمرو موسى وحمـدين صـباحي، ود        

 مليون مـصري    ٢٢محمد البرادعي، وكذا حركة تمرد التي تدعي بانها نجحت في جمع تواقيع             

 المـسلمين علـى أجهـزة       اإلخـوان  سيطرة   على عريضة لتنحية الرئيس، تركز ادعاءاتها ضد      

الحكومة وتقف ضد ايديولوجيتهم، ضد تحويل مصر الى دولة شريعة متطرفة وضـد اسـتخدام               

  .الديمقراطية لفرض جدول أعمال اسالمي

سعد الدين ابراهيم، كتب في نهايـة       . عالم االجتماع المصري الهام ونشيط حقوق المواطن، د       

. ان الثوار صحوا أخيرا وفهموا بان ثورتهم سرقت مـنهم         " يومالمصري ال "االسبوع في صحيفة    

كانت شـراكة حركـات     ) الذي حل ( في االنتخابات للبرلمان     اإلخوانولكنه يتجاهل بان النتصار     

ليبرالية رأوا في مجرد انتخاب الحركة التي كانت محظورة في عهد مبارك انتصارا كبيرا للثورة               

مـاذا  : ولكن ابراهيم طرح مسألة هامة اخـرى      . تجتازه مصر وتعبيرا عن التغيير العميق الذي      

سيكون في اليوم التالي؟ هل سيواصل المتظاهرون االحتجاج في الميادين حتى رحيـل مرسـي،               

   يوما قبل رحيل مبارك؟١٨مثلما فعلوا على مدى 
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حسب التعليمات التي أصدرها نشطاء تمرد، فان المتظاهرين مطالبون بـالعودة علـى كـل               

ولكن مسألة اليوم التـالي     .  الثورة السابقة الحالل نصر آخر هذه المرة، لليبرالية العلمانية         مراحل

فهل يوجد في أوساط الليبراليين العلمانيين زعيم قادر على         . أكثر تعقيدا من استمرار المظاهرات    

ن ان يفرض اجراءات اقتصادية متشددة يوافق الجمهور على تبنيها؟ وهل أي منهم قادر علـى أ               

يقلص حتى ولو جنيه مصري واحد في الدعم الحكومي الذي يخنق الميزانية؟ من أين سيأتي هذا                

ولكـن حتـى لـو      . الزعيم بمزيد من المال بعد أن كانت السعودية وقطر قدمتا نصيبهما بسخاء           

افترضنا أن وقعت المعجزة وكيس من المال وضع أمام باب الزعيم الجديد، فمن هو الزعيم الذي                

 أن يخلق اجماعا سياسيا، يوحد الصفوف وبناء حكومة يسكن فيها معا ليبراليون واخـوان               يمكنه

 وكل هـذا دون أن يـصطدم كـل يـوم بـذات المظـاهرات                –مسلمون، سلفيون وعلمانيون    

  هذه المرة من جانب النصف االخر من الجمهور؟. واالحتجاجات

هي ان هـذه المـرة سـيتكبد        وفرضيتهم  . يطالب معارضو مرسي بانتخابات مبكرة للرئاسة     

ذات المـصداقية   (واذا ما حاكمنا االمور حسب استطالعات الرأي العام         .  هزيمة نكراء  اإلخوان

 في المئة، ولكن حاليا ال يوجـد مرشـح          ٢٥ – ٢٠فان التأييد لمرسي هبط الى      ) المشكوك فيها 

  .علماني ليبرالي يمكنه أن يجترف نصف أصوات الناخبين

هي االعالن عن موعد مبكر لالنتخابات للبرلمان، انتخابات ترسم خريطـة           االمكانية االخرى   

يمكن للبرلمان أيضا أن يغير مواد الدستور موضع الخالف، وتـشريع           . القوى السياسية االخيرة  

ولكن خصوم مرسي علقوا منذ االن فـي خطـوة ال   . قوانين تسمح بتطبيق خطة اقتصادية مرتبة    

كل مـا   . مرسي ملزم بالرحيل، وبعد ذلك سنفكر ما سيكون       : جع عنها يبدو انه يوجد امكانية للترا    

ينبغي فقط االمل اال يكون عدد القتلى في ميـدان  . هو أقل من استقالة مرسي سيعتبر فشال للثورة    

  .التحرير أو في حي النصر في القاهرة هو الذي يقرر الخطوة السياسية التالية

  ٢/٧/٢٠١٣، هآرتس

 ٣/٧/٢٠١٣، هللالحياة الجديدة، رام ا

 

  "إسرائيل" تريحان ومصرسورية . ٦

  غيورا آيالند

. إسرائيلتسبب األحداث االخيرة في مصر وتلك المستمرة منذ زمن طويل في سورية قلقا في               

 مع مصر، وبخوف أكبـر مـن        إسرائيلحدود  ويتعلق القلق بخطر ان تنتقل األحداث العنيفة الى         
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هذا القلق مفهوم يقوم على الفرض الحدسي أن عدم اليقين شـيء سـيئ      . خطر مواجهة عسكرية  

  .وعدم االستقرار حولنا شيء خطر

اجل ان الهدوء المطلق الذي     . ولنبدأ بسورية . لكن الوضع مختلف بالفعل ومع نظرة أشد وعيا       

 اربعين سنة ينقَض قليال في اآلونة االخيرة بل قد توجد أحـداث             تمتعنا به في هضبة الجوالن منذ     

 منـذ   إسـرائيل وقد عانت دولـة     . لكن هذه مشكالت تكتيكية في أساسها     . أشد على طول الحدود   

غزة في خمسينيات القرن الماضـي واالردن       (ُأنشئت مشكلة ارهاب على طول حدودها المختلفة        

، لكن ال واحدة من هذه المشكالت كانت        ) وغير ذلك  ٢٠٠٦في مطلع السبعينيات ولبنان الى سنة       

 إسـرائيل وفي مقابل هذا فان ما يحدث في سورية يحسن جدا وضـع             . يا حقيقيا استراتيجخطرا  

  .يستراتيجاال

أوال ودونما صلة بسؤال من سيحكم سورية غدا، من الواضح ان الجيش السوري الذي كـان                

فقد خسر اسـلحة كثيـرة ونظـام        . السنتين االخيرتين أكبر تهديد وأكثره مباشرة ضعف جدا في        

التجنيد فيه في شلل ووقْع االضرار بترسانة السالح، كل ذلك مع الوضع االقتصادي المتـدهور               

  .سيضعف سورية باعتبارها تهديدا عسكريا مدة بضع سنوات على األقل

ستُفضي الى سـحق    " الى الوحل السوري  "وثانيا، إن حقيقة ان حزب اهللا دخل برجليه االثنتين          

اذا سقط االسد فسيسبب ذلك ضـربة بالغـة الـشدة           . قوته وشرعيته في لبنان وفي العالم العربي      

لحزب اهللا قد تفضي الى طلب داخلي في لبنان وطلب خارجي من العالم السني كله ان يجرد من                  

  .سالحه

دت اتفاق سالم مع     قبل بضع سنوات جهات أي     إسرائيلوينبغي ان نذكر الى ذلك انه كانت في         

، وذلك في األساس بسبب االسفين الذي قد ينشئه اتفاق          )يشمل تخليا عن هضبة الجوالن    (سورية  

وها هو ذا هذا االمـر قـد        . السالم هذا بين سورية من جهة وايران وحزب اهللا من جهة اخرى           

  .لهميحدث من غير ان نضطر الى دفع شيء وهو يشبه قولنا إن الصديقين يقوم آخرون بعم

 إسرائيلانها في الحقيقة تدخل ثانية في دوامة سياسية شديدة لكن التأثير في             . ونعود الى مصر  

فهو قليل ألن أكثر األحداث تجري في المدن الكبيـرة علـى            . قليل وليس سلبيا بالضرورة ايضا    

والى ذلك فان الجيش المصري في فترة مرسي وفـي          . إسرائيل كم وأكثر من حدود      ٣٠٠مبعدة  

 وعن حفظ الهدوء على الحدود، وما       إسرائيل سيناريو بعده ايضا هو المسؤول عن العالقة مع          كل

بقي هذا الجيش معلقا تماما بدعم امريكي فمن المنطق ان يستمر في محاولة منع انتقال أحـداث                 

  .شديدة الى أرضنا
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ازمـة   ستعاني فترة طويلة من عدم استقرار سياسي و        – مثل سورية    –وفوق ذلك فان مصر     

. وسيكون كل من يحكم القصر الرئاسي في القاهرة مشغوال بالتحديات الداخليـة           . اقتصادية شديدة 

  . ضئيال جداإسرائيلويبقى خطر ان تتحول القدرة العسكرية المصرية نحو 

وفي حال سورية كما في حال مصر ايضا، ليست األحداث هناك ال تؤثر فينا تأثيرا سيئا فقط                 

أما في سورية فسيتجلى ذلـك بـسلطة اخـرى          . بتطورات ايجابية بالنسبة إلينا   بل قد تُبشر ايضا     

وأما في مصر فقد تتولى الحكم سلطة       . ايران وحزب اهللا محاسبة شديدة في اليوم التالي       " تحاسب"

  .إسرائيلأكثر علمانية وديمقراطية قد توافق حتى على مر الوقت على تطبيع مع 

 المسلمين الحكم وخشينا دعمهم لحماس، وها هو ذا حكمهـم           اإلخوانقبل سنة كنا نبكي لتولي      

  ".سحب تعبيرات القلق من العام الماضي"يتضعضع ويمكن ان نبدأ بـ 

  ٣/٧/٢٠١٣، "يديعوت أحرونوت"

  ٤/٧/٢٠١٣، األيام، رام اهللا

  

  ؟"جيش الشعب المصري "سيتصرفكيف . ٧

  داني آشر. العميد احتياط د

توجد قيادة عسكرية   : تتيح لنا الدراما الجارية هذه االيام في مصر أن ننظر الى ظاهرة مشوقة            

ان الوقفـة الـصلبة     .  وامكانية الحلول محله ليس فـي بالهـا        –يمكنها أن تطيح بالحكم المدني      

ي وقفة اصيلة، فهم يفهمـون بـان االزمنـة تغيـرت وان             للجنراالت المصريين خلف الشعب ه    

  االنقالبات العسكرية لم تعد السبيل 

وقادة الجيش واعون لمشاعر الشارع المصري، والتي تجد تعبيرها في          . المفضل لتغيير الحكم  

وهم سيغيرون والءهم وسيقفون خلف كل منظومة بديلة تلبي         . الميادين وفي الشبكات االجتماعية   

  .لجماهير شريطة أن تؤدي بسرعة الى استقرار أمني واقتصادي ووقف الفوضىارادة ا

ية دخول قوات عسكرية مصرية الـى شـرق سـيناء           إسرائيلوعلم أمس مرة اخرى بموافقة      

وبالتوازي يبدو ملموسـا فـي      . ومنطقة الحدود مع قطاع غزة، بسبب حساسية الوضع في الدولة         

وذلك الى جانب هذه الجهـود      . ى االرض وفي الجو   قلب المصريين الحضور الظاهر للجيش عل     

للمساعدة في استقرار االمن الداخلي وحماية المواطنين في الشارع يعمل الجـيش علـى تغييـر                

النظام، وقائده، الجنرال السيسي طرح انذارا وطلب من رئيس مصر القانوني، محمـد مرسـي،               

  .االستقالة
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في مصر، وكذا أداة استقرار الوضع، هي التنظـيم         يتبين مرة اخرى ان أداة التغيير االساسية        

فالتاريخ المصري في الزمن المعاصر مليء باالحداث التي كان فيها الجيش هو الجهة             . العسكري

، فضل قادة الجـيش     ١٩٤٨ففي العام   . المركزية للتغيير، وفي معظمها كانت موجهة للحكم القائم       

ولكن في ذاك الوقت لـم      . إسرائيلية الراضي   المصري عدم المشاركة في اجتياح الجيوش العرب      

يواجهوا بتصميم ضغوط الملك فاروق الذي أمر بالمشاركة في الجهد العربي العام حفاظا علـى               

وكانت المشاركة في االجتياح، االخفاقات وقـضايا       . مكانة مصر في رأس الهيمنة للدول العربية      

وأدى . الى االطاحة بالنظام الملكي   " الحرارالضباط ا " بثورة   ١٩٥٢الفساد التي رافقتها، أدت في      

صعود جمال عبد الناصر الى الحكم بمصر الى القمة من حيث صورتها والى سنوات عديدة من                

االستقرار النسبي الذي استمر حتى بعد وفاته، حين وقف على رأسها الرئيسان السادات ومبارك،              

  .لعسكريةواللذان كانا االثنان هما ايضا من خريجي المنظومة ا

 دون معارضة الجيش، الذي أحـس       ٢٠١١ المسلمين الى الحكم في      اإلخوانوقد جاء صعود    

كما أن اقالة الموالين للحكم السابق تركت الجيش تحت قيادة ضباط واعين            . قادته بمشاعر الشعب  

ى فال. يفهمون مكانه الخاص في المنظومة المصرية المعقدة التي مشكلتها المركزية هي االقتصاد           

جانب توفير االمن في الخارج والداخل، فان الجيش هو التنظيم المؤسـساتي االكثـر اسـتقرارا                

وهو الوحيد القادر على أن يبطىء بل وربما يمنع التدهور االقتصادي الـذي             . وكفاءة في مصر  

  .يعزى لنظام مرسي

 بان يمـسكوا    ومع أن الجنراالت المصريين ال يسارعون للدخول الى السياسة اال انهم كفيلون           

فالجيش . بلجام الحكم، او على االقل يقفوا خلف زعمائه الجدد، اذا ما وعندما يتغير النظام الحالي              

وفي الطريق الـى هـذا      . المصري هو الوحيد القادر على احداث تحسن في الوضع االقتصادي         

ن مصادر  التي هي م  (الهدف من واجب محافل الجيش ان تضمن االبحار الدولي في قناة السويس             

الذين هم أيـضا    (واستقرار الوضع االمني ورفع اعداد السياح       ). الدخل االساس للمالية المصرية   

 االقتصادية من الواليات المتحـدة؛      –؛ وضمان استمرار المساعدات االمنية      )مصادر دخل حيوية  

  .ونقل واحيانا حتى انتاج توريد منتظم للمنتجات االساسية لسد جوع ماليين المصريين

. وبالتوازي مع العمل في قلب مصر يعمل الجيش المصري ايضا على ضمان جناحه الشرقي             

 تسمح بدخول قواته المعززة الى المناطق الـشرقية مـن شـبه             إسرائيلفالمصلحة المشتركة مع    

  .جزيرة سيناء والى الحدود المصرية مع قطاع غزة
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فـع الـرأس واسـتغالل      وهنا ستعمل هذه الوحدات على قمع محاوالت منظمات متطرفـة ر          

االضطرابات وضعف الحكم في صالح اعمال ارهاية، بما في ذلك االعمال التي تدعمها حمـاس               

  .من غزة ومنظمات اسالمية اخرى تعمل داخل سيناء

  ٣/٧/٢٠١٣، "معاريف"

 ٤/٧/٢٠١٣، األيام، رام اهللا

  

  تهيئ النتفاضة جديدة"  المسلميناإلخوان"تنحية . ٨

  اليكس فيشمان

  . المسلمون؟ الجواب ال الى اآلناإلخوانهل استسلم 

اذا قدروا في الساعات القريبة أنهم سينجحون في الحفاظ على الحكم بالقوة فسيقاتلون، فاالهانة              

لحركة نفسها في مدة ثمانين سنة وانهارت فـي ثالثـة           بنت ا . التي تلقوها من الجيش الذعة جدا     

ومن الجهة االخرى اذا قـدروا ان العنـف         . أيام، ويصعب ان نراهم ينتقلون الى حياتهم العادية       

وهم الى اآلن يرفضون ان يكونـوا فـي         . سيضائل قوتهم أكثر فسيعملون على ضبط أنصارهم      

  .مجلس الحكم المؤقت

وقام .  المسلمين اإلخوانئتالفا واسعا يشمل اسالميين ليسوا من       نجح السيسي في عزلهم وانشأ ا     

ففي المحور السياسي تم اصدار االنذار وعرضت خريطـة  . الجيش بعمل ممتاز في ثالثة محاور    

ومن جهة العالقات العامة جمع وزير الـدفاع حولـه          . طريق لتبديل الحكم الى موعد االنتخابات     

ي التي صاحبته في المؤتمر الصحافي الذي أعلن فيه تنحيـة           القوى المركزية في المجتمع المصر    

وفي مجال العمليات نجح الجيش في نشر قوات بال عنف وعزل مرسي وأخـاف كبـار                . مرسي

  . المسلمين وجمع الوسائل القتالية من مراكز المنظمةاإلخوانمسؤولي 

لكـن  . على الـردع  إن عملية الجيش المؤلفة من مراحل توحي بقدر كبير من القوة مع قدرة              

حينما يكون الحديث عن متطرفين اسالميين هم على يقين من أنهم منحوا الحكم برعاية قوة عليا                

  .ال يحكم المنطق الردود وال يزول تهديد العنف

 المسلمين مباشرة في وضع حمـاس فـي الـساحة           اإلخوانفي مقابل هذا، يؤثر انهيار حكم       

وغزة منذ اسبوع أخذت    .  الحالي تلقت حماس ضربة شديدة     وفي هذا الوقت  . العربية والفلسطينية 

تختنق بسبب حصار مطلق من الجانب المصري، وال يدع الجيش المصري غزة تتنفس لئال يأتي               

 إسـرائيل وتم وقف كتيبة دبابات مصرية بازاء القطاع بموافقـة  . الشر من هذه الحدود في سيناء    
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ال بارادتهم سياسيا وماليـا المحـور االيرانـي         فقد خسروا أو  : وبدؤوا في حماس يجرون حسابا    

  .السوري وهم يخسرون اآلن غير راغبين الدعم الكبير الذي توقعوا الحصول عليه من مصر

يمكن ان يعبر عن ضيق حماس الحالي قدرتها على الـسيطرة علـى غـزة بـازاء الجهـاد            

في االجهـزة االمنيـة فـي       ويسألون اآلن   . االسالمي والمنظمات السلفية وكذلك مكانتها الدولية     

 ألف اكاديمي عاطل عن العمـل  ١٠٠ كيف ستؤثر الزعزعة في مصر مثال في نحو من  إسرائيل

  . في داخل اراضي السلطة الفلسطينية

  

فالوضـع االقتـصادي    : وهم في جهاز االمن يعرفون الضفة بأنها ارض مهيأة لتدهور أمني          

يشيخ بال وريث، والعالم العربي يتضعـضع،        مجمدة، وأبو مازن     إسرائيلسيء والمحادثات مع    

إن جميـع الظـروف     . واألمواج االرتدادية للتفجير الجديد في مصر أصبحت تتجه الى المنطقة         

  .مهيأة النفجار لكن ال يستطيع أحد أن يحزر ما هو الحدث الذي سيشعل االرض

  ٤/٧/٢٠١٣، "يديعوت أحرونوت" 

  ٥/٧/٢٠١٣، األيام، رام اهللا

  

  على غرار مصر ةقطاع غز. ٩

  موشيه العاد

تجلس بروفيسورة السياسة العامة كونداليزا رايس في مكتبها الفخم في جامعة ستانفورد الفخمة             

ا ، تقول لقليلي االيمان الـذين كـانو       "لقد قلت لكم  . "وتحك يديها بعضهما ببعض في متعة ظاهرة      

قلـت لكـم إن     . "ية في الشرق األوسط   مريكيصاحبونها في رحالتها إذ كانت وزيرة الخارجية األ       

عصر القوة قد اختفى والحاصل العام لقيوده أكبر من كل زعيم قوي كـان دكتـاتورا أو شـيخ                   

  ". المسلمين أو زعيم ارهاب كما في حماساإلخوان

 العراق وافغانستان بل في المناطق،      كانت رايس مصممة على تحقيق التحول الديمقراطي في       

وفي جولة محادثاتها في منطقتنـا فـي        . وفي اثناء ذلك دعت الى انتخابات حرة بمشاركة حماس        

 وحدت رايس حتى بين ارئيل شارون وأبو مازن الذي عارض هذه االنتخابات فـي               ٢٠٠٥سنة  

  .المناطق بشدة

  .شارون في حضرتها، اشتكى "نستطيع أن نكتب قصيدة رثاء لمسيرة السالم"
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آمنت وزيرة الخارجية آنذاك بشرق أوسط جديد ال مثل الذي آمن به شمعون بيريس بل هـو                 

إما أن يطيع   . "ان يدخل اللعبة الديمقراطية   " أزعر القرية "وقد تمسكت بتوجه يوجب على      . مختلف

 نظريتهـا   وبسطت أمام الزعيمين الخصمين   . ، تنبأت رايس  "القواعد وإما أن ينزل للعمل السري     

ال شك في اننا سنضطر في األمد القريب الى مدافعة ازمات غير قليلة بل سيحتاج الـى                 : "فقالت

ألنه حينما يستقر حكم حماس في      . لكن يجدر التعلم من التاريخ    "، حذرت،   "عمليات مضادة قاسية  

  ".القطاع ستستوعب مقدار مسؤوليتها وتتصرف كالمتوقع من ادارة منظمة

ف ان حماس تدير في الثمانية أشهر األخيـرة سياسـة مـسؤولة وموزونـة               ينبغي ان نعتر  

 فهـي ال  إسرائيلبالتزاماتها لمصر و " عمود السحاب "وتفي المنظمة منذ انتهت عملية      . ومنضبطة

تطلق قذائف صاروخية، بل إنها بخالف ما كان في الهدنات السابقة ال تعمل في مواجهة قـوات                 

 خالفا لجميع التكهنات عن تهريب سالح وذخيرة من سيناء الـى            وكفت ايضا . يسرائيلالجيش اإل 

  .القطاع

 في واقع االمر ادارة حماس على إقرار الوضع، فزادت مقدار السلع الى             إسرائيلتساعد دولة   

ووسعت مجال االبحار   . القطاع ومنها منتوجات كانت ممنوعة في الماضي مثل االسمنت والحديد         

هنـاك مـن    . ت اخرى في القطاع ترمي الى زيادة التطبيـع        لصيادي غزة ومنحت عدة تسهيال    

ي في واقع األمر منذ تشرين الثاني       سرائيلسيقولون ان ادارة حماس في غزة قد ردعها الجيش اإل         

وسيفسر آخرون سلوكها بقلة االوكسجين االقتصادي وأموال الدعم االيراني التي اختفت           . األخير

ندد معارضو المنظمة والجهاد االسالمي والـسلفيون بهـا         وي. وأموال دعم دول الخليج التي قلت     

مقـاولي التنفيـذ    "ألنها جعلت كلمة المقاومة عقيمة، وهم يسمون خالد مشعل واسـماعيل هنيـة              

وحاولت هاتان المنظمتان في اآلونة األخيرة تصعيد الوضع فـي القطـاع بـاطالق              ". سرائيلإل

على نحو لم ير هنـاك قبـل        " مقاول التنفيذ "ن   وحظيتا بمعاملة شديدة م    إسرائيلالصواريخ على   

  .ذلك

 الجديدة يجب ان تكون باعثا على تغيير        –إن التطورات في مصر وهي إشبينة حماس القديمة         

بيد ان عدم وجود صوت الجمهور في القطاع هادر هنا، فهذا الذي جرب آخر األمر               . في القطاع 

ويبتسم لمحاوالت جعل الحياة طبيعية يرى انـه        قليال من الهدوء والسكينة والذي يتمتع ببدء نمو         

  .تفضي الى النار والدخان" مقاومة"توجد ايضا امكانات اخرى عدا 
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ينبغي أن يتعلم سكان القطاع من جيرانهم في الربيع العربي وان يخرجوا الى الشوارع طالبين               

يـا  "لمسيرة؟  هل يبحثون عن شعار ل    . من حماس هدوءا آخر ونماء آخر وقدرا أكبر من الحرية         

  ".مشعل ويا هنية نريد الحرية

  ٤/٧/٢٠١٣، هآرتس

  ٥/٧/٢٠١٣، الحياة الجديدة، رام اهللا

  

  صر الى شراكة مصير بشعة مع سورية فتعلق في حرب أهليةمقد تجر . ١٠

  مردخاي كيدار. د

اسقاط محمد مرسي من الحكم سيرضي معارضيه، ولكن الخطوة الدراماتيكية التـي اتخـذها              

الجيش المصري يمكن أن تكون كسيف مرتد، فالى جانب ماليين المتظـاهرين المحتفلـين، قـد                

  .تخرج االن الى الشارع اعداد مشابهة من مؤيدي الرئيس المخلوع يرفضون قبول الحسم

 المسلمين، وكذا معسكر مؤيديه المحايدين، سيشعرون االن بانهم سرقوا منهم           اإلخوانمعسكر  

وقد تجر مـصر،    . الدولة، سرقوا منهم االنتخابات التي فازوا فيها بشكل ديمقراطي قبل سنة فقط           

نتيجة لهذه الخطوة، الى شراكة مصير بشعة مع سورية، فتعلق في حرب أهلية مضرجة بالدماء               

  . ينوطويلة السن

وبالذات بسبب التدخل العسكري فان احتمال ان تكرر الصورة السورية نفسها في مصر عاٍل              

فقد اتخذ الجيش على نحو ال مفر منه، قرارا سيئا؛ فهو ما كان يمكنه أن يأخذ قرارا افضل                  . جدا

  . امفي هذه الحالة، وكل خطوة كان سيتخذها كفيلة بان تتبين مع مرور الوقت بانها ذات معنى هد

قدر كبير جدا من الناس في مصر شعروا قبل بيان الجيش بان هذا يوم دراماتيكي، كل ما يجري                  

معارضو الرئيس شعروا بانهم اذا عادوا الى بيوتهم، فان مرسي          : ’إما االن أو ابدا   ‘فيه هو مثابة    

ما اخذ الفوز    المسلمون كانوا واثقين من أنه اذا        اإلخوان سيسيطرون عليهم الى االبد؛ و     اإلخوانو

منهم بقوة الذراع، فانهم سيتحطمون كتنظيم وصل الى مبتغاه وفشل في مهمـة الحفـاظ علـى                 

كل طرف طلب لنفسه انتصارا مطلقا، وتطلع المعسكران الى الحاق الهزيمـة النكـراء              . االنجاز

ولشدة االسف، فانه في مصر ما بعد حسني مبارك لم يتطور احساس جمـاعي يمكـن                . بالخصم

  .يع في ظله ان يكونوا معا ويحلوا النزاعات بينهم بطرق سلميةللجم
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االسـتقطاب الثقـافي، التطـرف      : وشكلت كل الظروف في مصر وقودا نفاثة لما نراه االن         

السياسي، الصيف الحار، االقتصاد المنهار، البطالة الكبرى، انعدام االمل، العنـف المتـصاعد،             

   .رمضان المقترب وذخر الكلمات المتطرفة

من استمع في االيام االخيرة الى المتحدثين المصريين الذين ظهروا في وسائل االعالم، مـن               

على جانبي المتراس، اكتشف ذخرا من الكلمات والتعابير الجديدة والمقلقة التي سـيطرت علـى               

وقد بدأ االمر باسم الحركة المعارضة لمرسي، التي اتخذت لنفـسها اسـم             . الخطاب الجماهيري 

  . هذه لم تكن مظاهرة، هذا لم يكن احتجاجا هذا كان تمردا. ’تمرد‘

، وهو يشبه الشعار الذي رفع ضد مبارك في اواخـر  ’ارحل‘وكان الشعار االكثر انتشارا هو     

بالنسبة لمرسي، كرئيس منتخب في االنتخابات الديمقراطية االولى في تاريخ مصر، لـم             . حكمه

، أوضحت  ’مرسي كرسي ‘و  ’ الشعب يريد اسقاط النظام   ‘كما أن هتافات    . تكن هناك مهانة اكبر   

ان الحديث يدور من ناحية المتظاهرين عن نظام غير شرعي، بالضبط مثل ذاك الذي سقط قبـل             

وعلى ذات الشرعية بالضبط حاول اللعب مؤيدو مرسي الـذين تمـسكوا            . سنتين ونصف السنة  

تخدام الزائد الذي يتخذه الطرفـان فـي        والعنصر الجديد، المهدد هو االس    . بفوزهم في االنتخابات  

وهـذا  . ’الدم سيسفك ‘،  ’خط أحمر ‘،  ’لن نتنازل ‘تعابيرهما المطلقة التي لم تطرح في الماضي        

مواد المصيبة الوطنية تصنع منها، وليس واضحا اذا كان الجمهور سيستجيب لـدعوات الجـيش         

  .  اهلية، مثل سوريةمصر يمكنها بالتأكيد ان تتدهور الى حرب. ’البداء المسؤولية‘

  ٤/٧/٢٠١٣معاريف 

  ٥/٧/٢٠١٣، القدس العربي، لندن

  

  "إسرائيل"ـالوضع مريح ل: مرسيما بعد . ١١

  احيكام موشيه دافيد

من حتى في فترة مـا بعـد محمـد          سيستمر التنسيق األمني بين الجيش المصري وجهاز األ       

  .هكذا تقدر محافل في جهاز األمن في ضوء االنقالب الثاني الذي وقع في مصر. مرسي

االنقالب العسكري الذي وقع في مصر وان كان سريعاً ومفاجئاً نـسبياً، اال انـه كـان فـي                   

سـتخبارات،  هكذا مثال قال رئيس شعبة اال     .  من توقع في الماضي بانه يمكن ان يحصل        إسرائيل

 اإلخـوان "اللواء أفيف كوخافي، في خطابه في مؤتمر هرتسيليا األخير انه رغـم تعـزز قـوة                 

كمـا أنـه    . في مصر توجد مؤشرات الى هزة وان المواطنين عادوا ليكونوا محبطين          " المسلمين
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 منذ زمن ما تقدير بأن الشباب في مصر ممن أحدثوا الثـورة ضـد مبـارك                 إسرائيليوجد في   

  .الذين سرقوا ثورتهم"  المسلميناإلخوان"من محبطون 

، إسـرائيل يواصل الجيش المصري تصدر المشهد في مصر، وهذا يدفع نحو تفاؤل حذر في              

 والجيش المصري، والتي تحسنت جـدا فـي         إسرائيلوذلك في ضوء شبكة العالقات الطيبة بين        

االمن في الطرفين دون تغييـر،      وفي هذه االثناء تدور شبكة العالقات بين أجهزة         . السنة األخيرة 

وخالفاً لالدعاءات، وكأن الجيش المصري ادخل      . والتقديرات هي أن هكذا ايضا ستستمر األمور      

 في  إسرائيلفي االيام االخيرة قوات اضافية الى سيناء، فان الحديث يدور عن قوات سمحت لهم               

  .الماضي بالدخول

 مصر، ولكن   – إسرائيلنقالب على عالقات     ال يزالون ال يعرفون كيف سيؤثر اال       إسرائيلفي  

 اإلخـوان "من الواضح منذ االن ان من تعرض لضربة غير بسيطة في أعقاب االطاحـة بــ                 

منـذ  " حمـاس "واألمر األفضل الذي حـصل لــ   . في قطاع غزة" حماس"هم رجال  " المسلمين

، " المسلمين واناإلخ"صعودها الى الحكم كان توثيق العالقات مع مصر، وذلك في أعقاب صعود             

االقتراب جدا من المـصريين واالتـراك،       " حماس"أرادت  . ، الى الحكم في مصر    "حماس"أسياد  

وكـان التنـسيق االمنـي بـين        ". حزب اهللا  "- سورية   –ايران  " محور الشر "ولهذا ابتعدت عن    

 ومصر  ومصر في الفترة االخيرة جيداً لدرجة أنه في االيام االخيرة سدت أنفاق بين غزة             " حماس"

  .كي ال ينتقل سكان غزة الى داخل مصر فيشاركوا في االضطرابات ضد مرسي

"  المـسلمين  اإلخـوان "فبالذات في عهد    . إسرائيل" حماس"وساعد التنسيق االمني بين مصر و     

منعوا بشكل أنجح نقل الذخيرة الى داخل القطاع، سدوا         ": حماس"تصرف المصريون بتشدد تجاه     

، حين أخذ مرسي علـى عاتقـه        "عمود السحاب "ا عنصر تهدئة اثناء حملة      بأنفسهم أنفاقا، وشكلو  

  ".حماس" وإسرائيلضمانة في كل ما يتعلق باتفاق التهدئة بين 

يشكل المصريون عنصرا وسيطا غير مباشـر بـين         " عمود السحاب "فضال عن ذلك فانه منذ      

الى المصريين  " حماس"، حيث تنقل الشكاوى عن الخروقات االمنية من جانب          إسرائيلو" حماس"

  .الذين يعالجون ذلك بسرعة وبشكل عام بنجاعة

. ي والجيش المصري ناجحا ايضا في شبه جزيرة سيناء        سرائيللقد كان التنسيق بين الجيش اإل     

فبينما لم تعالج السلطة المصرية في عهد مبارك بنجاح اعشاش االرهاب التي تزايدت في سيناء،               

سلطة المصرية عدة نجاحات في حربها ضد اعشاش االرهـاب فـي            ففي الفترة االخيرة حققت ال    

  .المنطقة
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، التي قد ترغب في العودة اآلن إلـى       "حماس"ليس واضحا كيف ستؤثر االطاحة بمرسي على        

الى حضنها، واذا   " حماس"ايران، التي بدورها من المشكوك فيه جدا أن توافق على العودة وتبني             

 وبتعزيز غزة وتحولها الـى      إسرائيلتأكيد بتصعيد الوضع حيال     ما وافقت فانها ستشترط ذلك بال     

  .إسرائيلقاعدة متقدمة إليران حيال 

 ال يوجد أي تغييـر رغـم التطـورات          إسرائيلوترى محافل في جهاز األمن انه من ناحية         

ال يوجد اي شيء شاذ في هذه       "وقالت هذه المحافل انه     . الدراماتيكية، وان التنسيق األمني مستمر    

نأمـل  . الحدود هادئة، والمصريون ينفذون اعماال ضد االنفاق في غزة، والحوار مستمر          . للحظةا

  ".ان هكذا يستمر الوضع في المستقبل ايضا

  ٥/٧/٢٠١٣، "معاريف"

  ٦/٧/٢٠١٣، األيام، رام اهللا
  

  "إسرائيل"ـ ضربة شديدة لمرسيتنحية . ١٢

  اليكس فيشمان

يهـودا  "قبل بضعة اسابيع فحص منسق العمليات في المناطق عن المزاج العام السياسي فـي               

وكانت االستنتاجات مقلقة، فقد تبين ان مكانة زعيم حماس لدى الجمهـور الفلـسطيني        " والسامرة

فة انتخابات حرة كما قدر عنـصر أمنـي         فلو أنه ُأجريت اليوم في الض     . أقوى كثيرا مما اعتقدوا   

ولم يبد  . ، فمن المحتمل جدا ان يتفوق خالد مشعل على أبو مازن          إسرائيلرفيع المستوى جدا في     

طموح حماس الى االستيالء على المؤسسات الوطنية الفلسطينية وعلى السلطة الفلسطينية كلهـا             

  .آخر االمر، داحضا

 في القصر الرئاسي في القاهرة، وكان على يقين أنـه           قبل أكثر من شهر كان مشعل ابن بيت       

 اإلخـوان وكان الحلف بين حماس وحكم      . راهن على الحصان الصحيح الذي دعي محمد مرسي       

 وحزب اهللا واالقتراب من     سوريةي هو االنفصال عن ايران و     استراتيجالمسلمين جزء من مسار     

 تستعمل توجها أكثر اعتداال بـل ان        وألزم هذا حماس من جهة ان     . مصر وتركيا وقطر واالردن   

ومـنح  .  بغير عنف على حسب التـصور المـصري        إسرائيلتعرض على المأل خطة لمحادثة      

وتـابعوا  . المنظمة من جهة اخرى دعما من الغرب وقوى مشروعيتها        " محور الشر "االبتعاد عن   

فض في الحقيقة   يين في مستوى منخ   أمريك اتصاالت أناس حماس بممثلين اوروبيين و      إسرائيلفي  

  .تحدثوا فيها بصراحة عن اخراج حماس من قائمة المنظمات االرهابية
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فقد تركت تنحية الرئيس مرسي الخاطفة حمـاس        . لكن كل شيء تغير في غضون بضعة ايام       

فجأة يتيمة فردة بغير راعيتها الرئيسة وبغير الظهر العريض الذي كان لها في السنة االخيرة في                

 األبواب المفتوحة في القصر الرئاسي في القاهرة اآلن في وجه مشعل ورفاقه،             وستُصفق. القاهرة

وستُستعمل حماس مرة اخرى على يد اجهزة االمن المصرية على أنها آخـر العمـالء، بـصفة                 

  .سلطة فلسطينية من النوع الثاني كما كان االمر زمن حكم مبارك

ل أول أمس ألن حماس ايـضا تلقـت          المسلمون وحدهم هم الذين ضربوا في لي       اإلخوانليس  

وليس الحديث فقط عن ضربة سياسية بل عن ضربة ايديولوجية ايضا ألن هـذه              . ضربة شديدة 

المحاولة، وهي محاولة انشاء نظام اسالمي في أكبر دولة عربية، فشلت وستؤثر بال شـك فـي                 

  .الدولة االسالمية المصغرة لحماس في غزة

 المسلمين في العالم كله بصدمة، لكن حماس هي االولى          ناإلخواإن الزلزال في مصر أصاب      

إن الدول الغربيـة التـي      . في الساحة الدولية وفي الساحة الفلسطينية الداخلية      : التي ستدفع الثمن  

في العالم العربي، ستفقد االهتمام اآلن، أما       " الشيء المقبل " المسلمين وكأنهم    اإلخوانكانت تراود   

وليـست هـذه    . ل غزة فسترفع رأسها وتكون تحديا أكبر للحكـم        معارضة حكم حماس في داخ    

بالضرورة بشرى خير ألن ضعف حماس قد يقوي التيارات التي هي أكثر تطرفا في القطاع مثل                

إن حماس التي اجتهدت جدا في الحفاظ على الهدوء علـى           . الجهاد االسالمي والمنظمات السلفية   

 ذريعة لتوجه العمل عليها حتى لو كان        إسرائيلطي  حدود القطاع ستفعل اآلن كل شيء كي ال تع        

  .ثمن ذلك مواجهة تلك المنظمات عسكريا

، وهو شيء أسهم في العالقات      إسرائيلأبعد مرسي القيادة السياسية المصرية عن كل اتصال ب        

إن عودة الجيش المـصري     . يينسرائيلبين العسكريين واجهزة االمن المصرية وبين نظرائهم اإل       

 بمصر أكثر سخونة علنا، لكن من المنطق        إسرائيلالحكم في مصر لن تجعل عالقات       الى صورة   

ان نفترض ان يرتفع مستوى التحادث والتعاون من وراء الستار بسبب المصلحة المشتركة فـي               

وكان يمكن ان نرى التباشير االولى على ذلك قبل اسبوع حينما ضرب            . الحفاظ على سيناء هادئة   

 وثيقا على غزة ووضع كتيبة دبابات بالقرب من حدود القطاع بموافقـة             الجيش المصري حصارا  

وتم وقف إمداد القطاع بالوقود ومواد البناء من مصر، وتوجه تجـار غزيـون الـى                . إسرائيل

  ".بأسعارنا المرتفعة جدا" طالبين الحصول على محروقات حتى إسرائيل
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  تأثير رمضان

ي مصر لم تقف عند قطاع غزة ويتوقع ان تصل سريعا           بيد أن األمواج االرتدادية لالنقالب ف     

والـذين  " يهـودا والـسامرة   "فاذا كان عشرات آالف الشباب العاطلين في        . جدا الى الضفة ايضا   

أحبطهم الوضع االقتصادي السيئ وعدم التقدم السياسي قد جذبوا الـى اآلن الـى زعمـاء ذوي                 

فقد بقي أبو مازن في الحقيقة      .  الفلسطينية حضور قوي مثل مشعل، فان خيارهم اليوم هو السلطة        

  .الالعب الوحيد في الملعب، وهذه بالطبع أنباء مشجعة

، فهي تستطيع ان تتجـه الـى مـسار          سرائيلإن التغيير المتوقع لمكانة حماس هو فرصة إل       

سياسي مع أبو مازن الذي يتوقع ان تقوى مكانته جدا اآلن، وتستطيع ان تستغل ضعف حمـاس                 

ويمكن أن نفترض ان تختار حكومة نتنياهو الطريق الثالث وهو ان تقعد وال تفعل              . بهاكي تُضر   

  .شيئا

ي جون كيري الـذي سـجل هـذا         مريكوهنا بالضبط يدخل الى الصورة وزير الخارجية األ       

في واحد من   .  والفلسطينيين إسرائيلاالسبوع محاولة فاشلة اخرى ليحرك من جديد التفاوض بين          

ث أجراه كيري مع العاملين معه قُبيل انتهاء زيارته للمنطقة ارتفعت نغمات خيبـة              أحاديث التحدي 

فقد اقتبس المساعدون على مسامعه مقاطع صحفية غير مطرية، اذا لـم            . أمل قوية من واشنطن   

مثال عن ان جهات رسمية     " نيويورك تايمز "نشأ المبالغة، فقد تحدثت المقالة االفتتاحية في صحيفة         

االبيض ال تمتدح في الحقيقة استثمار كيري في الشرق االوسط وان احتمال ان يتـدخل  في البيت  

وجاء في مقالة اخرى في الـصحيفة       . ي الفلسطيني، ضئيل  سرائيلالرئيس اوباما في التفاوض اإل    

ي وقتـه فـي الـشأن       مريكنفسها انه في الوقت الذي يحترق العالم فيه يضيع وزير الخارجية األ           

  .ي ال يعني أحداالفلسطيني الذ

وكل دولة وأزمتها  . اشتملت رحلة كيري المكوكية الحالية على سبع دول في غضون اسبوعين          

، لكنها كانت بالنـسبة لكيـري أهـم         "فقط"إن الشرق االوسط قد احتل عنده اربعة ايام         . االقليمية

ي سـرائيل إية ان يفهموا وسواسـه بتفـاوض        مريكيصعب على المتهكمين في االدارة األ     . االيام

.  ايضا مقاالت وخز بعضها من مسؤولين كبار جدا في الحكومـة           إسرائيلفلسطيني، وسمعت في    

هـل رأى أحـد الفتـات       . فقد سأل أحد الوزراء من في العالم العربي يثير الفلسطينيون اهتمامه          

 أربما كان على أنقـاض    . تتناول الشأن الفلسطيني في ميدان التحرير أو في بيروت أو في دمشق           

ماذا يريد كيري هذا؟ هـل      :  الفتة تأييد ما؟ وسأل مسؤول كبير آخر في تهكم         سوريةالقصير في   

  .يريد جائزة نوبل؟
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ية العليا التي تبذل كل جهد لتنجح مبـادرة كيـري هـي             سرائيليبدو ان الوحيدة في القيادة اإل     

 يوجد تفاوض يتساءل     لم إذا الدولية   إسرائيلوحينما تُحذر من عزلة     . وزيرة القضاء تسيبي ليفني   

فقط يأتيه مرة في االسـبوع      " وزير الدفاع "عن أي عزلة تتحدث؟ إن مكتب       : رفاقها في الحكومة  

على األقل شخصية أمنية أو سياسية رفيعة المستوى للزيارة، فالجميع يريدون المجيء والحـديث              

لـيس  . امـشي هل يتم الحديث عن قطيعة سلع؟ هذا ضرر ه        . واالستماع وال يقطع أحد مع أحد     

  .قطيعة دولية وال تسونامي، وكل شيء هراء

سمع كيري االنتقاد في البالد وفي الواليات المتحدة، وشعر بالرياح الباردة التي تهب من قبل               

السلطة الفلسطينية ايضا وأرسل العاملين معه الى األرشيف قائال اذهبوا واقرأوا الصحافة التـي              

يكر الى الشرق االوسط قبل مؤتمر مدريد فـي سـنة           صاحبت رحالت وزير الخارجية جيمس ب     

ما الذي لم يقل هناك؟ قيل إنه اضاعة وقت وإن كل شيء ترهات وانه غير جدي، وكان                 . ١٩٩١

وكان العالم العربـي    . ذلك ايضا في فترة ما بعد انهيار االتحاد السوفييتي وحرب الخليج االولى           

ك احتاج بيكر الى ثمانية اشهر الى ان جر الجميـع           كله ساجدا للواليات المتحدة آنذاك، وبرغم ذل      

ووعدنا كيـري بـأن هـذا       . الى مؤتمر مدريد، وفي السنتين بعد ذلك ولد اتفاق اوسلو في هدوء           

ي الفلسطيني منذ شهرين أو ثالثة فقط، وسيمر        سرائيلسيستغرق وقتا أقل، فنحن نشتغل بالشأن اإل      

  .االتجاهشهران آخران أو ثالثة الى ان نعلم ما هو 

ي االخيـرة   مريكفي مطلع االسبوع بحثوا في قيادة المركز تأثيرات زيارة وزير الخارجية األ           

ي ايضا ال يعلم ما الذي أحرزه أو        سرائيلإن الجمهور الفلسطيني كاإل   . في المزاج العام في الضفة    

يتوقع منذ بـدء    وتُقدر جهات امنية أنه ال      . لم يحرزه كيري، وما الذي تخلوا عنه إن تخلوا باسمه         

ومن وجهـة نظـر     . الصيام في االسبوع المقبل الى انتهائه في منتصف آب حدوث شيء هناك           

فان زيارة كيري وصوم رمضان يمنحان الطرفين مهلة اخرى ليزنا          " الشباك"ي و سرائيلالجيش اإل 

وتدل تجربة الماضي على ان شهر رمضان هادئ نسبيا، لكن ال شيء مؤكـداً هنـا                . خطواتهما

يضا، فالسلطة الفلسطينية ال تدعم بسبب االزمة االقتصادية إال جزءا مـن مخيمـات الـصيف،                ا

وسيتجول آالف االوالد ممن ال عمل لهم في اثناء العطلة الطويلة في الشوارع ليحتكوا بـالجيش                

  .ويرى الجيش ان هذه نقطة احتكاك اخرى فيها قدرة كامنة على تفجير الوضع. والمستوطنين

 اسابيع تحدث قائد منطقة الوسط، نتسان ألون، عن خيار تفجر عنيف في الضفة اذا               قبل بضعة 

وُأضيف الى عنـف    .  حادثة تخريب  ١٢٠ ? ١٠٠وفي كل شهر يقع ما بين       . انهارت بعثة كيري  

ويقوم بهذا  ". التنظيم" قديم هو    ،الخيرة عنصر جديد  الشارع ومحاوالت القيام بعمليات في االشهر ا      
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ويظهر عدد أكبر من    . باب من مخيمات الالجئين في نابلس وجنين لهم صلة بفتح         في هذه المرة ش   

على خلفية عمليات سرية تشمل ارهابـا  " الشباك"المجموعات المسلحة من شباب فتح تحت رادار   

  .ويصعب على السلطة الفلسطينية ان تُجابههم ألنهم عضو فيها. يينإسرائيل وإسرائيلموجها على 

 هذا االسبوع أنه ما لم يعلن عن فشل البعثة فان زيارات وزيـر              إسرائيلفي  قدرت جهة أمنية    

لكن اذا تم االعالن عن فـشل فقـد         . الميدان" حبة دواء لتهدئة  "ي هي نوع من     مريكالخارجية األ 

وإن تأثيرات هذا الفشل في الميدان قد تكون اسوأ من وضع عدم وجـود هـذه                . تصبح حبة سم  

  .المبادرة أصال
  

  ال كُمينحلة ب

ية وفلـسطينية   إسـرائيل وصل الى عمان في مطلع االسبوع الماضي ممثلون عن جهات امنية            

ولم يعقد المؤتمر في نهاية االمر وانتهت الزيارة الى موافقـة أبـو مـازن               . لالعداد لمؤتمر قمة  

ـ         مريكونتنياهو على أن يوحي وزير الخارجية األ       د ي بالتفاؤل ويذكر ان الفروق في المواقـف ق

وهذه هي العناصر الوحيدة في االعالن التي نجـح        . تضاءلت ويعلن انه سيعود الى المنطقة قريبا      

  .أبو مازن ونتنياهو في االتفاق عليها

كان واضحا قبل ان يأتي كيري الى هنا ان المطالب الفلسطينية أوسع كثيرا مما كانـت فـي                  

ية فـي مجـاالت تتعلـق       سـرائيل إفقد أكدت السلطة الفلسطينية تفضالت وتنـازالت        . الماضي

بصالحيات الحكم تأكيدا أكبر، والفلسطينيون يريدون توسيع تأثيرهم في المنطقة ج التـي تبلـغ               

 في كل يوم درسا     إسرائيلوهم في هذه االثناء يعلمون      .  في المائة من مساحة الضفة     ٦٢مساحتها  

فقـد كـان لهـم      . م آخر في االستيطان الفلسطيني في المنطقة ج بحيث توجد عنزة اخرى ودون          

  .معلمون جيدون هم جيرانهم اليهود

ي رفيع المستوى جون كيري في الجولة الخامسة بأنه أكثر وعيا وأقـل             إسرائيلعرف شخص   

وانقضت تلك االيام التي أبلغ فيها الجانبين أنه يريد ان يتلقى أجوبة            . حماسة مما كان في الماضي    

  .ن على ردم الفجوات بل على تضييقهافي غضون اسبوعين، وهو لم يعد يعمل اآل

وترك كيري هذه المرة في البالد بخالف زياراته السابقة مساعديه اللذين كانا منذ فترة خدمته               

أكبرهما شأنا هو فرانك ليبنشتاين الذي سيكون المـسؤول كمـا يبـدو عـن      . في مجلس الشيوخ  

الذي حـل   (فيد هيل    ويحل محل دي   يةمريكي الفلسطيني في وزارة الخارجية األ     سرائيلالتفاوض اإل 

 وهو ذلك الدبلوماسي صاحب الخبرة وكثير النجاح الـذي نجـح الـشرق              ،محل جورج ميتشل  
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وترك لهما كيري حلة بـال بطانـة        . والمساعد الثاني هو جونثان شفارتس    ). االوسط في تحطيمه  

الن ان تكون لديهما الـى      ويأم. وبال كُمين وهما اآلن يعدوان بين القدس ورام اهللا ليخيطا ما بقي           

أصبح كيري يعلم أنـه     . أن يعود وزير الخارجية الى هنا مرة اخرى حلة تناسب جسمي الطرفين           

 والفلسطينيين ال على االجراء وال على التفضالت وال         إسرائيللن يستطيع ان يحدث تفاهمات بين       

والحلة التي تُخـاط    . عاموال على البرنامج ال   ) وهي شروط بدء المحادثات   " (بطاقات دخول "على  

ي يحدد اطار االتصاالت التي يـستطيع الطرفـان االجتمـاع           أمريكهي في الحقيقة اعالن نوايا      

  .تحتها

يريد الفلسطينيون االفراج عن    . ُأضيف في هذه االثناء عدد من الدروز الصغيرة الى هذه الحلة          

 علـى   إسـرائيل ووافقـت   . لوية منذ قبل اتفاق اوس    سرائيل سجين في السجون اإل    ١٠٠أكثر من   

بيد ان الفلسطينيين يريدونهم اآلن قبل المحادثـات، أمـا          .  سجينا كهؤالء  ٤٠ ? ٣٠االفراج عن   

يون مريكوفي هذه الحال يؤيد األ    . فلنجلس ولنتحادث ولنفرج بحسب التقدم    : يون فيقولون سرائيلاإل

  .يسرائيلالجانب اإل

يريد أبو مازن ان يـرى      . تضاءل وكيف لكن بقيت فروق جوهرية اخرى ليس واضحا هل ست        

يين ويتفق هؤالء معهـم علـى أن        مريكويحث الفلسطينيون األ  . سريعا جدا خرائط على الطاولة    

بيد ان نتنياهو غير مستعد ألن يري أي خريطة فـي    . الشأن االول يجب ان يكون الحدود واألمن      

 الشؤون الجوهرية على التوازي      انه ينبغي الحديث عن كل     إسرائيلوتزعم  . هذه المرحلة الحالية  

ويجب ان  . ويشمل ذلك اعالنا فلسطينيا بانهاء الصراع، والفلسطينيون غير مستعدين العطاء هذا          

 متدرجا، فنتنياهو ال يؤمن بـأن شـيئا مـن           إسرائيليكون التنفيذ في مقابل هذا من وجهة نظر         

 مستعد لالستماع الى حـديث      أما أبو مازن في المقابل فغير     . الموضوعات الجوهرية ناضج للحل   

  .عن مسار تدريجي

ية للوسـائل   سرائيلفهم يعرفون الشهوة اإل   . يين للطرفين هي الجيب   مريكإن احدى سبل ثني األ    

القتالية التي تعتمد على تقنيات متقدمة، وهم عالمون بالـضائقة االقتـصادية الحرجـة للـسلطة                

يـون  مريكمضاءلة مساعدة السلطة يـؤخر األ     ففي الوقت الذي يهدد فيه االوروبيون ب      . الفلسطينية

 مليون دوالر التزم الرئيس اوباما بأن يعطيها للفلسطينيين في زيارته االخيـرة             ٤٨٠تحويل مبلغ   

  . للمنطقة
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وربما يكون هذا هو الذي سيساعد على مضاءلة الفروق، وربما تساعد الرياح الجديدة التـي               

  .القة في الوحلتهب من القاهرة ايضا في تخليص العجلة الع

  ٥/٧/٢٠١٣، يديعوت

  ٦/٧/٢٠١٣، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  إسقاط مرسي. ١٣

  دان مرغليت

هو شعار هجوم ناجع في كل ميدان قتال في األصل العربي وفي لغات اخـرى               " اهللا أكبر "إن  

فهـو ال يقـدم   . ؤسسة التأمين الوطني وال صندوق المرضىبيد أن اهللا في كل دين ليس م       . ايضا

 مليون مصري ذلك في خالل سنة كاملة واحدة من تموز الى          ٩٠وعرف نحو من    . الخبز والدواء 

  .تموز

.  المسلمون حسني مبارك، لكنهم تولوا الحكم بال خطة اقتصادية واجتماعية بديلة           اإلخواننحى  

. ة متطرفة اخرى، بيد انه لم ينزل من السماء بالمن والسلوى          وتوكلوا على اهللا مثل كل جهة ديني      

لم يقدم مبارك للمصري العادي السلعة ولم يقدمها له ايضا محمد مرسي، بل إنه أضـاف لبنـة                  

  .خيبة أمل اخرى

 التي ال تتدخل فيما يجري اآلن في ميدان التحرير، بحذر ذكي، تعلمت كيف تُدبر               إسرائيلإن  

قطع كل صلة بها لكن الجهاز االمني لم يتعاون فقط بل حتـى عـزز               . سياالمور مع ادارة مر   

 المسلمين المنظمات االرهابية التي نجمت في سيناء        اإلخوانوحاربت مصر تحت قيادة     . التعاون

  .وكافحت اعمال التهريب الى قطاع غزة بصورة أفضل من نظام مبارك

 من النـوع    إسرائيلاجهة عسكرية مع     المسلمين الى تدبير مو    اإلخوانولم يالحظ ايضا توجه     

بالعكس حينما اضـطر    .  وانتهى الى حرب االيام الستة     ١٩٦٧الذي قام به جمال عبد الناصر في        

التي كانت أنجح من سابقتها وبحثـت       " عمود السحاب "ي الى الخروج في عملية      سرائيلالجيش اإل 

ظـرت وزيـرة الخارجيـة       تجاهلها وانت  إسرائيل فضلت   ،حماس عن هدنة في غضون ثالثة ايام      

وفي تلك االيـام اجتمـع قـادة         .ية هيالري كلينتون ان تأتي الى المنطقة وتقطف الثمار        مريكاأل

 المسلمين في مصر في غضب على حماس التي تورطهم في مواجهـة عـسكرية مـع                 اإلخوان

لـب  يهـز الك  ) حمـاس (وقيل في واحد من اجتماعات القيادة العليا الحاكمة إن الـذيل            . إسرائيل

  ".ال" وأجابوا بـ إسرائيل، وُأثيرت هناك قضية هل الجيش قادر على محاربة )مصر(
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 ومصر، بيد ان الحكومتين تعلمتا كيف تعيـشان         إسرائيلسادت في الحقيقة قطيعة سياسية بين       

 دمعة على مـصير مرسـي   إسرائيلومع كل ذلك ال يوجد سبب طيب لتذرف   . في جوار معقول  

ية ضاءل قدرته على المداورة الدولية، لكنـه كـان عـامال            مريكاعدة األ إن تعلقه بالمس  . السيء

 إسرائيلمركزيا في صورة الوضع القاتمة التي أخذت تُرسم في المنطقة وهددت الدول المعتدلة و             

كيفت نظم حكم معتدلة في السعودية واالردن على مر السنين أنفسها مع التهديد             . ايضا آخر االمر  

 إيـران كـان المركـز فـي    . قبل نظم حكم شيعية أو من يخضعون لتأثيرهاالذي أخذ يزداد من     

بيد أن أحداث الربيع العربي أضافت قدرا من القلق آخر          .  وحزب اهللا  سوريةوُأرسلت التوابع الى    

بجعلها دول شمال افريقيا نظم حكم متآمرة متطرفة بتأثير سني، وكانت مصر هـي المركزيـة                

وظهر التهديد احيانا على صـورة      . حصن الخارجي الذي عمل لها    وكان قطاع غزة مثل ال    . بينها

  .تنظيم القاعدة وأشباهه

 ولكل من يعتمد عليها فـي الـشرق         سرائيل إل إذا المسلمين في مصر جيد      اإلخوانإن اسقاط   

ال ألن مصر خُلصت الى أجل غير معلوم من الجبهة التي تعـرض الـشرق االوسـط                 . االوسط

الدومينو الذي عمل في تعزيز التوجه المتطرف يتجدد اآلن لكن باتجـاه    للخطر فقط بل ألن تأثير      

  .عكسي

. سيرأس عـدلي منـصور الحكـم      . يجب منذ هذا الصباح أن نردد على ألسننا أسماء جديدة         

وبعد ذلك ستجري انتخابـات ويـأتي       . وسيكون الفريق أول عبد الفتاح السيسي هو الرجل القوي        

ال ألنهـم   . ر مرة اخرى الى ميدان التحرير وهكذا دواليـك        مرسي مع اسم آخر ويخرج الجماهي     

أناس أخيار أو أشرار بل ألن نظاما متطرفا يصد السياح ويشوش على ايراداته هو نفـسه مـن                  

  .الغاز الطبيعي وينتظر وجبة طعام من اهللا ال يستطيع ان يجد حال لمشكالت مصر االقتصادية

  ٥/٧/٢٠١٣،  اليومإسرائيل

  ٦/٧/٢٠١٣،  رام اهللالحياة الجديدة،

  

  جيش الشعب المصري. ١٤

  عاموس هارئيل

أثارت مشاهد ميدان التحرير ليلة أمس األول تعاطفاً شبه غريزي، بل حماسياً فـي أوسـاط                

 الشعب المصري ويلقي    فللمرة الثانية خالل أقل من عامين ونصف ينتفض       . المراقبين من الخارج  

. من عليه، وهذه المرة في المرحلة التي بدا فيها أن الرئيس ينوي السير على طريق سلفه المستبد                
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ديمـوقراطي،  : ، ارتدت الثورة هذا األسبوع لباساً يرتاح له الغرب        ٢٠١١وكما في كانون الثاني     

  .ليبرالي نسبيا، غير ديني بشكل واضح

النيات الطيبة لليبراليين في صراع القوى مـع القـوة المنظمـة            وفي الجولة السابقة، هزمت     

وهذه المرة، يتخذ الجيش المصري خطاً أشد فعالً مما في االنقـالب الـسابق        . لإلخوان المسلمين 

ولكن يستحيل في هذه المرحلة بوضوح معرفة إن كان اتحاد القوى المؤقت بين الجيش والمعسكر               

في المدى البعيد على اإلسالميين، وأن يتم ذلك من دون أن تنزلـق             الليبرالي مؤهالً فعالً للتغلب     

  .الدولة لحرب أهلية دموية

 يحتل الجيش المصري، على األقـل إعالنيـاً،         ٢٠١٣ أيضاً في صيف     ٢٠١١وكما في شتاء    

الذي عندما يبلغ السيل الزبى من الرئيس ويكرهـه النـاخبون، يقـول             : موقع الناضج المسؤول  

لكن سهل نسيان أن الخطوة العسكرية انتهت في المرة السابقة بفشل ذريع من             و. »كفى«للرئيس  

 اإلخـوان ليس فقط أن األحزاب اإلسالمية فازت في االنتخابات الحرة األولـى،            . ناحية العسكر 

المسلمون السلفيون بأغلبية ساحقة، وإنما أفلح الرئيس محمد مرسي في التخلّص بسرعة من قائد              

د طنطاوي وإجراء تطهير فعال في قيادة أجهزة األمن، فيما يلوح بذريعـة             الجيش المخضرم محم  

  . جندياً مصرياً في آب الفائت١٦الفوضى في سيناء بعد قتل سلفيين متطرفين لـ 

ومن الجائز أن رب البيت المؤقت الجديد، وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، ليس فقـط أكثـر                 

كمـا فـي    : وتجاه الخارج انتهج خط أسالفه    . نطاوي العجوز شباباً وإنما أشد عزماً من المشير ط      

  .تركيا قبل عقد، الجيش عرض نفسه كرسول الشعب المصري وحامي ديموقراطيته

لقد تم عزل مرسي ألن طبخته احترقت، سواء بمحاولته اإلمساك بصالحيات مبـالغ فيهـا أو          

مؤقت لمرسي، هو رئيس المحكمة     إلدارته اقتصاد الدولة، لكن الجيش أيضاً أعلن فوراً عن بديل           

وال أحد يعرف بداهة كم أن األمر مؤقت، لكن بوسع الجنراالت صـد             . الدستورية عدلي منصور  

الحفـاظ  : فمن خلف الستار هناك مصالح للجيش     . قسم من االتهامات ضدهم باالنقالب العسكري     

وأيضاً اسـتمرار   (المتحدة  ية مع الواليات    ستراتيجعلى ممتلكاته االقتصادية، صيانة العالقات اال     

  .يةمريكوضمان استمرار المعونة العسكرية األ) إسرائيلالسالم البارد مع 

 بدا وكأن مصر تقترب من حرب أهلية، قد تسفك فيهـا دمـاء              ٢٠١٣ و ٢٠١١وفي انقالبي   

 عندما فهمت استحالة الحفاظ على الحكم من دون مجزرة ضد المتظـاهرين،             ٢٠١١في  . كثيرة

  .س حسني مبارك ومعه الجنراالت أيضاًتراجع الرئي
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والرئيس السوري، الذي شهد ما حدث، استخلص النتائج المعاكسة وجسدها فـي آذار عنـدما             

 معركة بقاء الطائفة العلوية بأسرها،      سوريةوتدور في   . نشبت الحرب األهلية في بالده بعد شهر      

 باتـت دولـة     سـورية  من عامين    والنتيجة، بعد أكثر  . وليس فقط النظام، وكل الوسائل مسموحة     

  . ألف قتيل١٠٠مهدومة كلفتها الحرب أكثر من 

فهل يمكن حدوث شبيه لذلك في مصر أيضاً؟ ليس في مصر شرخ طائفي وال تحالف طوائف                

، لكن التظاهرات الهائلة في األسبوع األخير علمتنا أيـضاً أن مـصر            سوريةضد السنة، كما في     

وال تـزال قائمـة     . ن متساويين تقريبا، اإلسالميين وخصومهم    أيضاً ممزقة بين معسكرين كبيري    

 اإلخوانينبغي أيضاً األخذ بالحسبان أن إبعاد       . إمكانية أن يواصل الوضع التدهور نحو عنف أشد       

المسلمين عن الحكم ال يحّل وال مشكلة واحدة من مشاكل مصر، وعلى رأسها األزمة االقتصادية               

فاالنقالب وقع في األيام األولـى للـصيف        . الشخصي للمواطنين الشديدة وتدهور الشعور باألمن     

  .وبانتظار مصر صيف الهب وطويل. وقبل أسبوع من بدء شهر رمضان

.  المسلمين اإلخوانومن المؤكد أن سرعة وشدة تحرك الجيش إلبعاد مرسي عن الحكم فاجأت             

الدولـة أمـر بـالغ      وتبين لهـم أن إدارة      . وحتى وصولهم إلى الحكم خططوا خطواتهم بإمعان      

ولكن من رأى في سيطرة الحركات اإلسالمية على دول عربية كتذكرة باتجاه واحـد،              . الصعوبة

وال يزال باالنتظار رؤيـة     . تبين أن في مصر، على األقل، قوى قوية بما يكفي للرد          . خابت اآلن 

 كتركيـا وقطـر،      المصريين، في دول   اإلخوانعواقب هذه الهزيمة على المكانة اإلقليمية لحلفاء        

  .سورية المسلمين في الصراع إلسقاط نظام األسد في اإلخوانوعلى دور 

فالتنـسيق األمنـي    .  في هذه المرحلة ليس مباشراً وال بعيد المـدى         إسرائيلوتأثير ذلك على    

تحسن في عهد مرسي، الذي أغمض عينيه عن العالقات الفعالة بين أجهزته األمنية والمؤسـسة               

ويمكن االفتراض  . وال مبرر لتغيير هذا الواقع، مع اإلطاحة العنيفة بالرئيس        . يةئيلسرااألمنية اإل 

  . علناً وينسق المواقف معها سراًإسرائيلأن النظام المصري المقبل سوف يندد ب

وفي العـام األخيـر راهـن       . ومن يصغ أكثر للتطورات في مصر فهو حكم حماس في غزة          

حالف مع الحركة األم في القاهرة، التـي وفـرت لهـم عمقـاً             رؤساء التنظيم الفلسطيني على الت    

، رغـم الـدعم المتعـدد       سـورية واتخذت حماس موقفا ضد األسد في الصراع في         . ياًاستراتيج

  .السنوات الذي منحه الحاكم السوري وأبوه للتنظيم، وابتعد واعياً عن عناق الدب اإليراني

، لكن كان ثمن    )فرت له دعماً اقتصادياً ملموساً    األخيرة و (وارتبط التنظيم بمصر، تركيا وقطر      

إيران قلصت جدا تهريب السالح لغزة، ألسـباب بينهـا أن جهـود تهريـب الـسالح                 : ذلك أن 
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اصطدمت بتفجيرات غامضة في السودان وإحباط مصري أشد فعالية في سيناء، وفرضت مصر             

 ينتظرون حاليـاً رؤيـة إذا       إسرائيلفي  .  على حدود القطاع   إسرائيلعلى حماس تهدئة كاملة مع      

  .كان هذا التوازن الدقيق سيختل في ضوء االنقالب في القاهرة

وفي أيام ما قبل عزل الرئيس، طلبت األجهزة األمنية المصرية من حماس إغـالق الطريـق                

وخشي المصريون أن فلسطينيين إسالميين من القطـاع        . أمام انتقال النشطاء من غزة إلى سيناء      

عمليات إرهابية لتنظيمات بدوية متطرفة في سيناء أو حتى يحاولون التدخل فـي             سيرتبطون مع   

  .حماس نفذت الطلب بكامله. ما يجري في القاهرة نفسها

  

  شهر عسل غير رسمي

في أسبوع ما قبل االنقـالب      . لألزمة المصرية عواقب اقتصادية صارت ملموسة في القطاع       

. ا زاد مصاعب تهريب البضائع فـي األنفـاق       عزز الجيش المصري حواجز الطرق في سيناء م       

والغزيـون يخـشون االضـطرار للعـودة        . وشعر الناس في القطاع، كما مصر، بأزمة الوقود       

وغزة حالياً معلقـة جزئيـاً      . ، بأسعار أعلى من مصر    إسرائيلالستيراد الوقود بشكل مؤقت من      

. إسرائيلاستيراد الغذاء من    بواردات الغذاء من مصر، وعدم االستقرار هناك قد يستدعي توسيع           

وخالل أسابيع عدة قد يجد رئيس الحكومة نفسه عاقداً مشاورات بشأن مساعدة حماس على إطعام               

  .الجمهور في غزة

ومنـذ انتهـاء عمليـة      .  مصلحة في مساعدة حماس للحفاظ على االستقرار       سرائيلوحالياً إل 

المعطيات . غير رسمي بين الطرفين   في تشرين الثاني الفائت، يسود شهر عسل        » عمود السحاب «

 من القطاع، مقابـل     إسرائيل صاروخاً فقط على     ٢٤في نصف العام التالي للعملية أطلق       : مذهلة

لقـد أنـشأت حمـاس      . ٢٠٠٩العام  » الرصاص المسكوب « في الفترة الموازية بعد عملية       ١٧١

ـ            صغيرة ومنـع إطـالق   جهازاً أمنياً خاصاً، يضم المئات، مهمته األساسية كـبح التنظيمـات ال

  .الصواريخ

وقد استجابت حماس بذلك لضغط مصري، لكن يبدو أن الهدوء يعبر عن مقاربة أوسع مـن                

صحيح أن رئيس حكومة    . الحفاظ على الحكم في غزة وتحسين االقتصاد هما أولوية أعلى         : جانبه

جمت القطاع،   إن ها  إسرائيلتنتظر  » مفاجآت«حماس، اسماعيل هنية، تحدث األسبوع الفائت عن        

  .لكن يبدو أن حماس معنية اآلن باستمرار التهدئة
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خطـط  » عمليات أرفـف «ويستثمر الذراع العسكري لحماس حالياً جهده األساس في تحضير     

ويمكـن  . لهجمات معقدة نسبياً، الستخدامها وقت الحاجة، وإجراء تجـارب علـى الـصواريخ            

وأن التنظيم  » عمود السحاب « منذ انتهاء    االفتراض أن عشرات التجارب كهذه أجريت في القطاع       

، كبـديل لوقـف     تل أبيـب   كيلومتراً، تشمل أيضاً أغلبية محيط       ٧٥يحسن قدرات إطالقها لمدى     

  .من إيران» ٥فجر «تهريب صواريخ 

  ٥/٧/٢٠١٣هآرتس 

  ٨/٧/٢٠١٣، السفير، بيروت

  

  !سامي عنان.. ربما. ١٥

  بوعز بسموت

ونحـن نعـيش    .  ما زالت في ذروتها    ٢٠١١إن الثورة المصرية التي بدأت في كانون الثاني         

أما الممثالن اللذان أديا دور الرئيس وهما مبارك        . اليوم في نتائج المعركة الثانية التي لم تنته بعد        

 سيبقى كـذلك الـى نهايـة        وسيبقى الجيش الذي هو الممثل الرئيس     . ومرسي فقد أنهيا دوريهما   

ويضاف الى مسرحيتنا ايضا ممثل جديد      . المسرحية، حتى بعد أن يصعد الى المسرح رئيس جديد        

  .، وهو محمد البرادعي الذي كان يرأس في الماضي الوكالة الدولية للطاقة الذرية)ليس نجما(

 داميـة   وسقط عشرات القتلى ومئات الجرحى في صدامات      . مرت مصر بنهاية اسبوع عنيف    

وتُبين الصور التي ظهر فيهـا شـاب        .  المسلمون ال يتخلون   اإلخوانفي القاهرة واالسكندرية، ف   

يطرح من سطح مبنى على أيدي مؤيدي مرسي وهم يرفعون علم القاعدة أي احتمـال مأسـاوي                 

  .لمسرحيتنا

إن . اوأرادت مجموعة جهاديين في شبه جزيرة سيناء ان تُذكر العالم بأنهم في الصورة ايـض              

. اغتيال رجل الدين القبطي في العريش اشارة خفية الى اعمال ارهاب وانتقام متوقعة في مـصر               

وكـان  . وقد وقف البابا القبطي ثيودورس الثاني يؤيد المعارضة ويؤيد الضباط في يوم االربعاء            

  .رجل الدين المسكين ذلك أول من دفع الثمن

النتخابات التي سرقت منهم، كالشباب الليبـراليين        المسلمين ال ينوون التخلي عن ا      اإلخوانإن  

  .بالضبط الذين لم يتخلوا عن الثورة التي سرقت منهم

إن جميع االحزاب االسالمية في العالم قلقة وتعبر عن احتجاجها على ما يجري في مـصر،                

 بشرط  فرسالة ثورة القاهرة الثانية هي ان الديمقراطية مرغوب فيها، لكن         : ويشمل ذلك اردوغان  
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 المسلمون هم الطرف الشرير كما كانت الحال في الجزائـر           اإلخوانو. ان يفوز الطرف الصالح   

  . بالضبط١٩٩١في كانون االول 

 المسلمين فـي المـستقبل فـي        اإلخوانيثير هذا في واقع االمر عالمات سؤال عن مشاركة          

واذا أبقـوهم   )  وتونس كما في مصر  (فاذا ضموهم فانهم يخاطرون بأن يفوزوا       . الجهاز السياسي 

  .وقد يكون هذا جيدا لألمن لكن ليست هذه ديمقراطية. في الخارج عادوا الى ايام مبارك

فـالبرادعي  . تعلمت المعارضة الليبرالية دروس الماضي واختارت أقل بنيها قـوة حـضور           

رمادي وال يهدد الضباط وسائر الفلول السياسية، وهو من اجل ذلك بالـضبط مرشـح لرئاسـة                 

  .لوزراءا

ية ألنه اذا كان الحديث عن انقالب عسكري فيجـب          مريكإن أحداث القاهرة تورط االدارة األ     

 مليار دوالر كـل سـنة       ١,٣على الواليات المتحدة ان تغلق حنفية المساعدة المالية لمصر وهي           

، ولهذا ينسقون بين الصيغ فيتفق الجميع على ان الحديث عـن ثـورة              ١٩٦١بحسب قانون من    

ويتولى الجيش زمام الحكم ويـصرف البرادعـي        .  حصلت على مساعدة من جيش الشعب      شعبية

  .المدني أمور الحكومة تحت رقابة عسكرية ويتم تحويل المال المصري الى مصر

كان اوباما  . يبدو انه يوجد سبب للقلق حقا عند جيران مصر الذين يحاذون شبه جزيرة سيناء             

فكان أحدهما يلعب الغولف واآلخر يبحر في يخـت وهـذه           وكيري يستجمان في نهاية االسبوع،      

  .فقد أصبحت تثير اهتمام القوة العظمى االولى في العالم بقدر أقل. أنباء سيئة لمصر

ستعود مصر الى عظمتها فقط اذا أصبحت نموذج مسار ديمقراطي وعاد المدنيون الى تـولي               

ن من سيخلص العجلة المصرية من الوحـل        ولما كان هذا لن يحدث غدا كما يبدو فا        . قيادة الدولة 

  ).أكثر ليبرالية وأقل فسادا(سيكون مبارك جديد أكثر مالءمة لروح العصر 

إن مخرج مسرحيتنا يجمع اآلن العبين جددا لغرض ان يجد النجم الذي يؤدي دور الـرئيس                

يس اركان  إن سامي عنان، وهو رئ    . ويجب ان يكون المرشح مقبوال عند من يمثل الجيش        . الجديد

سـيخلع  . الجيش المصري السابق، مرشح مناسب للمنصب من بين أولئك الذين نحـوا مبـارك             

 المسلمين كمـا كانـت الحـال        اإلخوانالضابط بزته العسكرية ويصبح الجميع راضين ما عدا         

  .بالضبط في عهد مبارك

  ٧/٧/٢٠١٣، " اليوم إسرائيل"

  ٨/٧/٢٠١٣، األيام، رام اهللا
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   طاقة إيجابية عظيمةسرائيليوفر إل"  المسلمينناإلخوا"سقوط . ١٦

  افرايم سنيه

وال مؤامرة منظمات استخبارات أجنبية هي التي أفضت الى سقوط          " مؤامرة صهيونية "ليست  

، الـذي   "االسالم السياسي المتطرف  "إن  . ، بل الشعب المصري بجموعه    " المسلمين اإلخوان"حكم  

، ليس مهيًأ لحكم ديمقراطي، فهو ال يعرف تقاسـم الـسلطة، وال             " المسلمين اإلخوانتمثله حركة   

وقد كُشف عن األساس االستبدادي وسـلوكه الـسياسي         . يريد تقاسم السلطة بل يريد حكماً مطلقاً      

. أيضا هي مثال على ذلك    " حماس"وغزة تحت حكم    . كما في تركيا  عاجال كما في مصر أو آجال       

  .فالديمقراطية واالسالم السياسي المتطرف ال يمكن ان يسكنا تحت قبة واحدة

"  المسلمين اإلخوان"وسقوط  . إن موجة السيطرة االسالمية التي أغرقت العالم العربي تم وقفها         

  .في أكبر الدول العربية عالمة واضحة على ذلك

فان جزءاً كبيراً من المعارضة في سورية على األقـل          .  يعني ذلك ان هذه الموجة قد زالت       ال

لكن ". القاعدة"، بل على منظمات أكثر تطرفا منهم لها صلة بـ           " المسلمين اإلخوان"محسوب على   

  .في ميدان التحرير تم وقف الزخم الذي كان يبدو أن ال شيء سيقف في طريقه

، الذي لوحت به الحركات االسالمية على اختالفها، قد فشل، فـال            " الحل اإلسالم هو "إن شعار   

يستطيع اإلسالم باعتباره عقيدة دينية ان يحل المشكالت االجتماعية األساسية للعـالمين العربـي              

  .واالسالمي

وفـي  . لمصر مدة سنة  "  المسلمين اإلخوان"فقد فشلت الثورة االسالمية في ايران وكذلك حكم         

 حيث أفضى الحكم االسالمي الى نماء اقتصادي، أفضى االستبداد والقهر الديني الـى             تركيا ايضا 

  .لقد بدأ حكم اردوغان يتهاوى. موجة احتجاج عظيمة في الشهر الماضي

في العالم العربي قوة جماهيرية كبيرة من الباحثين عن الديمقراطية والتقدم تحاول التغلب على              

  .ولم تقل هذه القوة الى اآلن كلمتها األخيرة. ةكونها غير منظمة وغير ذات تجرب

فقد قـوي الملـك     . الى جانب هذه الدروس والعبر يوجد لسقوط مرسي تأثيرات اقليمية اخرى          

فـي  "  المـسلمين  اإلخـوان "عبد اهللا في االردن ورئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن نتيجة فشل            

  .لم تعد جزءاً من قوة ال تُقهروخسرت المعارضة لهما ركيزة عظيمة األهمية، ف. مصر

ية، التي اتكلت على حكم مرسي وكانت لها عالقات وثيقـة           مريكنأمل في ان تكون االدارة األ     

في االردن، قد تنبهت من الوهم الساذج الـذي يـرى أن            "  المسلمين اإلخوان"كما يبدو ايضا بـ     

يـة فـي نهايـة االمـر        مريكفاذا سـاعدت االدارة األ    . االسالميين قد يصبحون حليفا ديمقراطيا    
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 أو  سوريةالمعارضة السورية مساعدة حقيقية فيجب عليها ان تفحص جيدا أنها ال تساعد مرسي              

  .اسوأ من ذلك ال تساعد منظمات سلفية

 إسـرائيل ية حكومـة    اسـتراتيج إن  .  ايضا مادة للتفكير   سرائيلإن االحداث في مصر تقدم إل     

ها سيقولون هذا بصراحة، ال تؤيـد مـد يـد لمعـسكر             الحقيقية وإن يكن قليلون فقط من متحدثي      

مـع  " تـسوية األمـور   "ية انه يجب    ستراتيجالديمقراطية والتقدم في العالم العربي، وترى هذه اال       

فالفكرة هي إحداث توازن ردع مع الجهات المتطرفة يقـوم          . المتطرفين وعدم مساعدة المعتدلين   

 أمني قصيرة بواسطته كما هي الحـال مـع           العسكري واحراز فترات هدوء    إسرائيلعلى تفوق   

 عن اسـقاط حكـم      إسرائيلوليس غريباً أن امتنعت     . في غزة " حماس"في لبنان ومع    " حزب اهللا "

في صـفقة شـاليت علـى       " حماس"وقد قوت الحكومة    . بل أوحت علنا بالتسليم بوجوده    " حماس"

  .حساب أبو مازن عمداً

. من القاهرة الى أبو ظبـي     " االسالم المتطرف "عداء  ية اقليمية بأ  استراتيجيوجد ثمن ألي صلة     

والثمن هو التوصل الى حل الصراع مع الفلسطينيين بتقسيم االرض، والحكومة غير مستعدة لدفع              

 اإلخـوان " ان تستخرج الطاقة االيجابية العظيمة من سقوط         إسرائيلولذلك لن تستطيع    . هذا الثمن 

  .في مصر" المسلمين

  ٨/٧/٢٠١٣، "يديعوت"

  ٩/٧/٢٠١٣، األيام، رام اهللا

  

  ؟"إسرائيل"هل تضرب ارتدادات االنقالب المصري . ١٧

  هارئيل عاموس 

ـ            إسرائيلقد تشعر    ي ، قريباً، ببعض االرتدادات الجانبية التي يحدثها االنقـالب العـسكري ف

فـي  "  المـسلمين  اإلخـوان "فسيناء تشتعل منذ ثالثة أيام احتجاجا على اإلطاحة بحكومة          . مصر

، التي تحافظ حاليا على ضبط النفس، تنتظر على مـا يبـدو مزيـداً مـن                 "حماس"القاهرة، فيما   

التطورات في مصر قبل أن تبلور رد فعلها، الذي قد يؤدي في مالبسات معينة الى تصعيد ما في                  

  .إسرائيلر مع التوت

وقالت مصادر عسكرية في مصر للصحافة في القاهرة إن الجيش بدأ بحملة واسـعة النطـاق        

وعلى حـد  . ضد المنظمات اإلسالمية في سيناء، مع التشديد على القسم الشمالي من شبه الجزيرة   

رهاب  نفقاً استخدمته شبكات اال    ٤٠قول هذه المصادر، فقد اكتشف وفجر في األيام االخيرة نحو           
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وجاء هذا بعد نهاية اسبوع عاصفة قتل في اثنائها بدو من المنظمات            . على الحدود مع قطاع غزة    

االسالمية خمسة ضباط مصريين في هجوم منسق في العريش وفي محيطها، وفجروا األنبـوب              

  .الذي يضخ الغاز من مصر إلى األردن

ن توظفه فـي سـيناء محـدود        غير أن مدى الجهد الذي يمكن لقوات األمن المصرية اآلن أ          

فجل اهتمام القيادة العسكرية موجه لمحاوالت اعادة النظام الى حاله في القـاهرة، فـي               . بطبيعته

مع أن المصريين نشروا، بـإذن      . االسكندرية، وفي المدن األصغر في االراضي المصرية نفسها       

روحيـات قتاليـة وكـذا    ، قوات بنوعية أعلى في سيناء واستعانوا ألول مرة حتى بم      إسرائيلمن  

ببضع دبابات، اال أن لمصر أولوية أهم مقارنة بسيناء، ومن المشكوك فيه أن يكون بوسع هجوم                

عسكري مضاد أن يصد العنف اإلسالمي لزمن طويل، رغم التحسن الذي طـرأ فـي األشـهر                 

  .االخيرة على أداء قوات األمن المصرية في سيناء

ام الجديد الذي فرضه الجيش هـو الهـدف االسـاس           في الصراع االسالمي، يعد ضرب النظ     

ولكن إذا قرر زعماء المنظمات في سيناء أن الهجوم على أهداف على الحـدود              . إسرائيلوليس  

ية سيخدم هو اآلخر هدفهم، فمن المشكوك فيه جدا أن يكون بوسع الجيش المـصري ان                سرائيلاإل

و، أول من أمس، حقا، في جلسة الحكومة        وتباهى رئيس الوزراء بنيامين نتنياه    . يمنعهم من ذلك  

 سواء مـن أولئـك   –باستكمال بناء الجدار على الحدود المصرية، والذي يجعل التسلل صعبا جداً 

ولكن االسالميين يمكنهم أن يبادروا الى      . الذين يطلبون اللجوء من افريقيا أم المخربين من سيناء        

مسار العمل االسهل واالرخـص سـبق أن        ف. عمليات ال تنطوي بالضرورة على اجتياز للجدار      

جرب من جانبهم ليل الخميس الماضي على ما يبدو، حين أطلق صاروخ من سيناء نحو إيالت،                

  .وان كان مكان سقوطه لم يعثر عليه بعد

احد الفصائل المتطرفة العاملة في سيناء، انصار بيت المقدس، تبنى المسؤولية عـن اطـالق               

بانه من المتوقع حدوث محاوالت اخرى الطالق الـصواريخ فـي           وينبغي االفتراض   . الصاروخ

ي عن تعزيز كبير للقـوات علـى        سرائيلفي هذه المرحلة يمتنع الجيش اإل     . الفترة القريبة القادمة  

الحدود، ولكنه يركز بقدر اكبر على امكانيات جمع المعلومات االستخبارية عمـا يجـري علـى                

  .مقربة من الحدود في سيناء

في غـزة يمتنـع حاليـا عـن     " حماس"فحكم . الضلع الثالث في مثلث الحدود هادئا   وال يزال   

. تصريحات التضامن العالية اكثر مما ينبغي مع االزمة التي علقت فيها الحركة االم في مـصر               
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في تشرين الثاني   " عمود السحاب " وغزة منذ نهاية حملة      إسرائيلوالهدوء النسبي الذي ساد حدود      

  ".حماس"هو نتيجة مباشرة لتفاهمات بين مصر ومن العام الماضي 

رعاية سياسية ولوجستية، وذلـك مقابـل منـع         " حماس"قدموا لـ   "  المسلمون اإلخوان"وكان  

بشكل نشط جدا على لجم محاوالت اطالق النار مـن          " حماس"الهجمات على النقب، بل وعملت      

  .جانب فصائل اصغر

ال .  هذه الحالة المثالية قد انتهت بالـضرورة اآلن        وال يزال من السابق الوانه القول اذا كانت       

في القاهرة، ولكنها بحاجة لمصر     "  المسلمين اإلخوان"كانت تفضل استمرار حكم     " حماس"شك أن   

فقد أغلقت مصر االسبوع الماضي معبر رفح من        . في كل صيغة مهما كانت هوية النظام الجديد       

طاء من القطاع الى اراضيها خشية أن يـساعد         لمنع عبور النش  " حماس"غزة الى سيناء، ووجهت     

  .ضد قوات أمنها في سيناء" االرهاب"هؤالء في أعمال 

  .لهذه التوجيهات وان كانت لم تستطبها" حماس"وقد استجابت 

، السبت الماضي، فـي مقابلـة مـع         "حماس"وقال غازي حمد، نائب وزير خارجية حكومة        

 أن يـوفر االحتياجـات      إسـرائيل  لالسـتيراد مـن      انه في الظروف الناشئة ال يمكن     " الجزيرة"

وهذا طلب واضح من مصر باعادة فتح البوابات، ولكن من الصعب التـصديق             . االقتصادية لغزة 

  .بأن القاهرة ستستجيب لذلك فورا في ضوء المخاطر الكامنة في ذلك من ناحيتها

ومن أجـل   . ية في غزة  وفي المدى األبعد بعض الشيء فإن إغالق المعابر معناه أزمة اقتصاد          

، حتى لـو    إسرائيلأيضا باستئناف التوتر العسكري مع      " حماس"الخروج من هذا الوضح قد تهدد       

  .كان األمر يتعارض ومصالحها األعمق

حتى االن يبـدو أن     . اما في مصر نفسها، فيشتد الخوف من ان تستمر دائرة الدم لزمن طويل            

نبض من جانب النظام الجديد بهدف منـع تمـدد          يرفضون محاوالت جس ال   "  المسلمين اإلخوان"

  .الصدامات المباشرة بين الطرفين

وسائل قتالية بالحجم الذي ال تتمكن قوات االمن من التصدي لـه،            " اإلخوان"ومع أنه ليس لـ     

يكفي المزيج بين اخراج مئات االالف الى الشوارع في مظاهرات عاصفة، تترافق احيانا واطالق              

  .مصاعب على النظامالنار كي يفرض ال

في ميدان التحرير، الى جانـب االنقـالب        " اإلخوان"لقد ترك احتشاد الجماهير من معارضي       

ال يزالون قادرين على تجنيد مئات      "  المسلمين اإلخوان"ولكن  . الذي قام به الجيش، انطباعا جديدا     

ن قيادتهم ال تـدعو     ومع ا . االالف من جانبهم، ليس فقط في القاهرة بل وفي المدن األخرى أيضا           
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فسقوط عدد كبير من القتلى فـي       . الى اطالق النار على قوات األمن، يخيل أن هدفها واضح جدا          

وثمة للمعسكر االسالمي على ما يبدو ايضا ما يكفي من          . المظاهرات سيهز شرعية الحكم الجديد    

ع نحو العيـارات    المتطوعين المفعمين بالدافعية ممن يوافقون على تعريض أنفسهم للخطر والهر         

  .النارية

في احدهما بـدا مؤيـدو مرسـي        . فيلمان من المظاهرات في مصر التقطا في نهاية االسبوع        

 يلقون بهم من الـسطح      –ينفذون فتكا بمجموعة من الفتيان تعثر حظهم وعلقوا في قلب مظاهرة            

يناء تطلـق   وفي الفيلم الثاني تبدو قوات االمن في العريش في س         . ويحطمون رؤوسهم بالصخور  

ويعكس الفيلمان شدة المواجهة والخطر الـشديد       . النار نحو متظاهرين يركعون في اثناء الصالة      

  .في أن تتواصل هذه المواجهة حتى فقدان السيطرة على ما يجري في الدولة

ويتحدث المحللون في وسائل االعالم العربية عن محاولة الجيش فرض هيبـة الحكـم علـى                

لة السابقة، مع سقوط حكم مبارك امتنع الجنراالت عن ذلك وساهموا فـي             في الجو . المعارضين

احدها يـرتبط بـرد   . واالن ايضا، لديهم اسباب وجيهة للتردد في استخدام وسائل فظيعة   . انهياره

. فاستمرار القتل سيعرض المساعدات االقتصادية من الواليات المتحدة للخطـر         : يمريكالفعل األ 

دم طلب في واشنطن من جانب السناتور الجمهوري، جون ماكين، إللغـاء            ومنذ نهاية االسبوع قُ   

  .المساعدة للقاهرة في ضوء االنقالب العسكري واستمرار القتل

  ٨/٧/٢٠١٣، "هآرتس" 

 ٩/٧/٢٠١٣، األيام، رام اهللا

  

   في حالة تأهب للثورةالمصريالجيش . ١٨

  تسفي بارئيل

إذ عندما يقتـل    . الجيش المصري ومعارضو مرسي اقتنوا النفسهم ثورة مختلفة عما قصدوه         

مـن  ’ جزءا طبيعيا ‘المدنيون مدنيين في صدامات بينهم مثلما كان في نهاية االسبوع، يعد القتل             

ماضي كجـزء ال يتجـزأ مـن        أما عندما يقتل الجيش، الذي عرف نفسه منذ االسبوع ال         . الثورة

 اإلخـوان  المسلمين، اكثر من خمسين متظاهرا، فانه يجر وراءه معارضي       اإلخوانالصراع ضد   

  .والحركات الليبرالية الى موقف من العداء الجماهيري

، ذات التعبير الذي استخدمه معارضو نظام مبارك في عهد الثورة االولى، يعود الى              ’المذبحة‘

هو الذابح، ومن يرى فيـه حليفـا        ’ حامي الثورات ‘هذه المرة، فان الجيش     الخطاب الجماهيري،   
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هذا التخوف تفهمه جيدا حركات االحتجاج التي واحدة منهـا          . يعتبر هو ايضا متحمال للمسؤولية    

، من أهم الحركات التي أشعلت الثورة السابقة، نـشرت منـذ االن             ’ ابريل ٦حركة  ‘على االقل،   

  . ىبيان عزاء لعائالت القتل

لقد فجر هذا الحدث المأساوي على الفور الخطوة السياسية التي كان يخيل انها بـدأت تـشق                 

فقد توقف التعاون الحيوي بين الحركات العلمانيـة والتيـارات          . مسارا معقوال الستقرار االزمة   

على خلفية المذبحة ال يمكنه ان يقبـل خريطـة          ‘الدينية، حين أعلن حزب النور السلفي عن أنه         

وكان النور أعلن يوم االحد معارضته لتعيين محمد البرادعي في منصب رئيس            . ’ريق الجيش ط

. ، ولكن االدق هو أنه يعتبر في نظره ليبراليا جـدا          ’لعدم التشاور معه  ‘الوزراء او نائب الرئيس     

ذ ولكن ال يوجد هناك مثل قتل المواطنين ما يمكنه أن يجعل المعارضة السياسية االيديولوجية تتخ              

كما أن الزعيم االسالمي عبدالمنعم ابو الفتوح الذي كان يمكن ان يكـون شـريكا               . موقفا اخالقيا 

. سياسيا مهما، طلب هذا الصباح من الرئيس المؤقت عدلي منصور االستقالة على خلفية االحداث             

ومن دون شريك ديني ستجد كل حكومة مصرية صعوبة في أن تعـرض نفـسها كمـن يمثـل                   

يحتمل أنه منذ االن فقد الرئيس المؤقت،       . ري كله وتحظى بالدعم لمواصلة عملها     الجمهور المص 

  . الذي عينه الجيش، مكانته الجماهيرية ومن غير المستبعد أن يقرر االستقالة

ولكن ما يبدو كانهيار للثورة الثانية هو جزء ال يتجزأ من اآللية التي رافقت الثورة المـصرية              

فثورات عديدة شهدت صـعودا وهبوطـا   . وليس هي وحدها فقط. ٢٠١١يناير  /منذ كانون الثاني  

أربعة رؤساء وزراء كانوا في مصر منذ الثورة، عـشرات          . الى أن استقر الحكم في تلك الدول      

من يذكر حدث كرة القدم الفتاك في بور سعيد أو القتل قرب قـصر              (االشخاص قتلوا بعد الثورة     

ر، مفعمة بالعنف والغضب، كل يوم يغير المزاج العام الـذي           في فترة هشة بهذا القد    ). االتحادية؟

واذا كانت بثت أول أمس المرة تلو االخـرى         . يتغذى اساسا بالتقارير في وسائل االعالم العربية      

مقاطع فيديو ظهر فيها اسالميون يلقون بمواطنين من مبان عالية ويضربون المارة بالعصي، فان              

نين جرحى، موضوعين في صفوف ويتلقون عالجا طبيـا،         الصورة التي سادت أمس هي لمواط     

وبالتالي يجدر عدم المسارعة الى استخالص اسـتنتاجات قاطعـة          . على نمط الصور من سورية    

  .عن مستقبل الثورة

. على هذه الخلفية مهم على نحو خاص سيكون رد فعل الجيش في االسابيع القريبـة القادمـة                

 الدولة من االعتداء أو تسويق رواية تبرر سبب اطـالق           فمهمته االن ليست فقط حماية مؤسسات     

ملقاة عليه المسؤولية في أن يستعيد الشرعية كمن يعمل باسم الشعب وينتمي الى الـشعب               . النار
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ويمنع وضعا تضطر فيه حتى حركات االحتجاج الى التنكر له، وبالتالي احباط تطلعه الى عـزل                

  . دا المسلمين وجعلها عدوا مهداإلخوانحركة 

هذه الشرعية حيوية ليس فقط العادة بناء الخطوات السياسية، فالجيش المصري الـذي يـدير               

معركة شديدة في سيناء ضد منظمات االرهاب يرى عالقة مباشرة، وربما عن حق، بين االحداث             

في القاهرة وسلسلة الهجمات على قواعد الجيش، على انبوب الغاز وعلى الجنود المصريين فـي               

في االشهر الماضية حظي الجيش بتعاون مع زعماء القبائل البدوية ممـن            . اطق في سيناء  عدة من 

واقام . دعم الكثير منهم مرسي بسبب التصديق بانه كان يقصد بالفعل تحسين وضعهم االقتصادي            

سكان بدو حواجز طرق بالتنسيق مع الجيش لفحص المواطنين المشبوهين، بل وسـاعدوا فـي               

ولكن ما أن تبينت القطيعة بين الجيش ومرسي، وبـادرت المنظمـات            . الحايجاد مخزونات الس  

الجهادية في سيناء الى أعمال ضد الجيش، حتى علق البدو ايضا في المعضلة وال سيما في عدم                 

اذا لم تمنح القاهرة شرعية جماهيرية للجـيش، فـان          . يقين بالنسبة الستمرار التعاون مع الجيش     

ن اتفاقات التعاون معه، وهكذا تستأنف جبهة سيناء بالذات في الفترة التي            البدو ايضا قد يتبرأون م    

  .يوجد فيها الجيش في حالة تأهب للثورة تشد عضالته حتى منتهاها

  ٩/٧/٢٠١٣هآرتس 

 ١٠/٧/٢٠١٣، القدس العربي، لندن

  

  لى مصر ناظرةإعين . ١٩

  ان هابرايت

قـوات  ‘ي مدة سنوات، وربما اليوم ايضا، أن تُرسم على الخرائط           سرائيلاعتيد في الجيش اإل   

وفي مطلع ثمانينيات القرن الماضي مـع نـشوء         . بألوان زرقاء ’ قواتنا’بألوان حمراء و  ’ العدو

السالم مع مصر، توجه رئيس هيئة االركان آنذاك موتي غور الى وزير الدفاع عيزرا وايـزمن                

  اآلن وقد أصبح يوجد سالم مع مصر بأي لون نلون الجيش المصري في الخرائط؟: وقال له

  .اللون الوردي. الوردي يا حبيبي: وحك وايزمن رأسه وفكر لحظة وأمر فورا تقريبا قائال

اذا تركنا الفكاهة وااللوان فانه يكمن سؤال أكثر أساسية وعمقا وصعوبة وهو كيف ننظر الى               

على ) تقريبا(، لكن قادة دولته وقعوا على اتفاق سالم ويحرصون          إسرائيل دولة   جيش ضخم يهدد  

كل حرف من مواده؟ ماذا نفعل بالخرائط والخطط التنفيذية والمالحظات السرية والتـصريحات             

  .العلنية؟ إنها مشكلة
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 والجـيش   إسـرائيل نقول بالمناسبة انهم في الجيش المصري حلوا المشكلة بسهولة، فدولـة            

ووجهت كل األسهم فـي الخـرائط       . بال اسم خاص واسم عائلة    ’ عدو‘ي يعرفان بأنهما    سرائيلاإل

وقد نشأ  . ’دولة العدو ‘فهي  . ، بيد أنهم ال يذكرون اسمها     إسرائيلوكل المخططات الميدانية على     

 ي بقيا العدو بأل   سرائيل والجيش اإل  إسرائيللمصر في هذه االثناء في الحقيقة أعداء آخرون، لكن          

  .التعريف

الـذين  ‘ونحن  . كان الجيش وما زال العامل المهيمن في مصر، فاالمور تسير بحسب ارادته           

في االيام الستة وعضضنا الشفاه كي ال نخسر في حرب يوم الغفران، نميل الى              ’ مزقنا صورتهم 

ى جانبنا في   االستهانة به ألننا كما تعلمون أسياد العالم ونحن األذكى واألكثر حكمة واهللا الرحيم ال             

  .وقت الشدة

لكن الجيش المصري اليوم ليس هو الجيش المصري الذي عرفناه في الماضي، فقد درس كل               

 فـي مـصر     ′أبرامـز ‘وهم ينتجون دبابتهم الحربية     . قادته تقريبا في مدارس عسكرية امريكية     

يش مـشكالت  إن لهذا الج. راتهم امريكية والتوجه كله امريكي، وقلوبهم وعقولهم في الغرب    وطائ

فـان المفاجـأة   . صعبة خاصة به، ومع كل ذلك ربما يجدر أن نُجدد الخرائط مع األسهم الوردية             

  .في المرة السابقة كانا كافيين لنا) واالذالل(

فالمـصريون  . سنقول الحقيقة هنا واآلن وهي ان السالم مع مصر الى اآلن هو سالم معـادٍ              

وفـي هـذه المـدة    .  سـنة ٣٣لك استمر هذا السالم ومع كل ذ. بعامة يكرهوننا ويريدون محونا  

يا أكثرهم مدنيون بعمليات ارهابية في مصر أو بنار ُأطلقت من الحـدود             إسرائيل ٢٧الطويلة قُتل   

المصرية، وحتى لو كانت كل نفس عالما كامال فان الحديث عن أقل من قتيل واحد لكـل سـنة                   

  .إسرائيلي حوادث الطرق في ويبدو أن هذا أقل من عدد الضحايا اليومي ف. سالم

ال إحصاء لمزايا السالم مع مصر مثل امكانية عدم اقامة فرق عسكرية نظامية واحتياطية في               

ومثل القدرة على   ). الى اآلن على األقل   (مواجهة شبه جزيرة سيناء ومواجهة أقوى جيش عربي         

بهات اخرى، مع ألـف     من دون اهتمام زائد بج    ) لبنان مثال (العمل سنين طويلة في جبهة اخرى       

  .ميزة اقتصادية وأمنية وغيرها

كان الجيش وما زال في جميع التقلبات االخيرة في مصر مرساة استقرار، واليه تتطلع العيون               

ويتحمل الجيش المصري اآلن ادارة الدولة وتدل تجربتنـا         . كلها هناك، من بور سعيد الى أسوان      

ومن الجيـد   . م وآثاره على الحياة في بلدهم النازف      على أن ناسه يعرفون جيدا قيمة وأهمية السال       
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قد ال تكون تلك هي     . بالنسبة الينا وهذه بالطبع أنانية خالصة، أن الجيش يسيطر على الحياة هناك           

  .إسرائيلالديمقراطية الخالصة الحسنة، لكن هذا ما نريده ونحتاجه نحن هنا في 

، ألنه لم يغـب عـن   ”: صحيح طفيف قائلينوفي االثناء ننتقل الى الصمت وننشد نشيدنا مع ت     

 المسلمين غير مستعدين للتخلي عن السلطة التي وقعت في أيديهم وأن            اإلخوانعيوننا الناظرة ان    

  .إن ال مفتوحة. إسرائيلارهابيي القاعدة في سيناء يستعدون لعمليات توجه الى 

  ١٠/٧/٢٠١٣يديعوت 

  ١١/٧/٢٠١٣، القدس العربي، لندن

  

   تجاه الجنرال السيسييةسرائيلاإلء الكيميا. ٢٠

  آرييه شافيت

ال يحتاج المرء أن يكون لديه عـين ثاقبـة          . إسرائيلإن الجنرال عبد الفتاح السيسي هو بطل        

ية سـرائيل الخفي الذي تكنه النخبة اإل    بشكل خاص حتى يكتشف حجم التشجيع العميق واإلعجاب         

تجاه قائد القوات للجارة الكبرى من الجنوب، الذي قام للتو بسجن الرئيس المنتخـب الـذي قـام                  

وفي الوقت الذي يحتدم الجدل في الواليات المتحدة بشأن الموقف من التنوير            . بتعيينه في منصبه  

  .موقراطية غير المتنورة للرئيس مرسيغير الديموقراطي، الذي يمثله الجنرال السيسي والدي

 ال يوجد ثمة جدل، كلنا مع السيسي، كلنا مع االنقـالب العـسكري، كلنـا مـع                  إسرائيلفي  

الجنراالت حليقي اللحى، الذين تلقوا تعليمهم في الواليات المتحدة، ونحن نؤيد حقهم فـي إنهـاء                

يات المتحـدة، ومـع إن هـؤالء        حكم زعيم منتخب وملتحي، مع إنه أيضاً تلقى تعليمه في الوال          

  .الجنراالت كان يتوجب أن يكونوا خاضعين لتعليماته، كما هو الحال في النظم الديموقراطية

  ١١/٧/٢٠١٣، موقع صالح النعامي

  

   ودول اإلقليم"إسرائيل"على " اإلخوان" حكم سقوطآثار . ٢١

  *نوعوديد عيران وآخر

 ماليين مصري، معظمهم من الـشباب، أبنـاء الطبقـة           ٧ خرج   ٢٠١١ كانون الثاني    ٢٥في  

. الوسطى، المثقفين والمدنيين، إلى الشوارع وأسقطوا بمساعدة الجيش نظام الرئيس حسني مبارك           

 مرة أخرى إلى الشوارع مطـالبين باسـتقالة          مليون مصري  ١٧ خرج   ٢٠١٣ حزيران   ٣٠في  

هذه المرة انضم الى االحتجاج كبار رجـاالت النظـام القـديم،            . الرئيس المنتخب، محمد مرسي   
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بعد ثالثة أيام، وبمساعدة الجيش، عزل مرسـي، واعتقلـت          . الحركة السلفية، وكذا طبقة الفقراء    

  ". المسلميناإلخوان"أغلبية قيادة 

فضال عن ذلك، استخلص قـادة الجـيش المـصري          . لجيش مطالب الشارع  في الحالتين أيد ا   

 حرصوا على عدم تصدر الساحة بل الـدفع الـى           ٢٠١٣، وفي ثورة    ٢٠١١الدروس من ثورة    

عين القاضي عدلي   . األمام بقيادة في الفترة االنتقالية تضم شخصيات مدنية، مقبولة لدى الجمهور          

لف مسؤولية إقامة حكومة انتقالية، تشكل لجنة تصوغ تعديالت         منصور رئيساً للفترة االنتقالية، وك    

في هذه الفتـرة    . على الدستور وإعداد مصر النتخابات برلمانية ورئاسية في غضون ستة أشهر          

 اإلخـوان "الحساسة سيكون على الجيش وأجهزة األمن أن تتـصدى لقمـع انتفاضـة مؤيـدي                

  .لتأكد من األداء الناجع للحكومة االنتقالية، والحفاظ على النظام واالستقرار، وا"المسلمين

 بقلـق الميـل الثـوري، تغييـر الحكـم،           إسرائيلمنذ بداية الهزة في العالم العربي، شاهدت        

 إسـرائيل ومع ذلك، أظهرت حكومة     . والصراعات الداخلية التي نشأت في دول الشرق األوسط       

ينما تستعد للتحديات الناشئة،    حصانة وامتنعت عن وعي عن التدخل التصريحي في المجريات، ب         

 إسرائيلفي السياق المصري المميز، حرصت      ". الربيع العربي "بالقوة وبالفعل، في إطار أحداث      

على االستمرارية، بل عززت العالقات الخاصة مع الجيش المصري، والتـي تـشكل مـدماكا               

  .مركزيا ومرساة في الحفاظ على عالقات السالم بين الدولتين

عن أي عالقة سياسية علنية مباشرة بين الدولتين، ولكنها         "  المسلمين اإلخوان"مة  امتنعت حكو 

المصلحة التي توجه خطى الطرفين كانت وال تزال منـع أي        . لم تحاول المس بالعالقات الرسمية    

على هذه الخلفية عمـل الحكـم   . تصعيد وتدهور عسكري ينطوي على خطر المواجهة العسكرية 

والتوسط في بلورة تفاهمات وقف النار فـي ختـام          " حماس" و إسرائيلن  المصري على الجسر بي   

  ").عمود السحاب"حملة  (٢٠١٢ والمنظمة في تشرين الثاني إسرائيلجولة القتال التي نشبت بين 

 ومصر بقي على قيد الحيـاة فـي         إسرائيلثمة أهمية تشكل سابقة لحقيقة أن اتفاق السالم بين          

من الجهة األخرى، من المعقـول      . إسرائيل مبدئيا حق وجود دولة      النظام اإلسالمي، الذي يرفض   

وتعزز واعتمـد أقـل علـى المـساعدة        "  المسلمين اإلخوان"االفتراض بانه في حالة ترسخ حكم       

 إسرائيلتجاه  "  المسلمين اإلخوان"االقتصادية الغربية، كان سيندلع العداء األيديولوجي العميق من         

وقلـص اهتـزاز حكـم      . منية والسياسية المشتركة بين الدولتين    وهذا يقوض أساس المصالح األ    

، بـدعم وقيـادة     ٢٠١٣في مصر، في أعقاب الثورة التي وقعت في تمـوز           "  المسلمين اإلخوان"

ولكن حتى هكذا يبقى التحـدي األمنـي        . الجيش المصري، احتمال التحقق القريب لهذا السيناريو      
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ر تدخل في فترة انتقالية طويلة، وال سـيما إذا لـم           فمص. الكامن في منطقة سيناء ساري المفعول     

تستكمل الحكومة االنتقالية المهمات التي كلفت بها، وفي أثنائها ستركز على الـشؤون الداخليـة               

وفي هـذا اإلطـار     . المتمثلة بالحفاظ على القانون، النظام، االستقرار ومنع االنهيار االقتصادي        

، " المـسلمين  اإلخوان"حتجاج الشعبي، قمع بؤر انتفاضة      سيكون الحكم منشغال في كبح جماح اال      

وستصرف هذه  . وكذا في تعديل الدستور، وفي االستعداد لالنتخابات البرلمانية والرئاسية وتنفيذها         

ولكن من المتوقع للعمليـات اإلرهابيـة المتعاظمـة         . التحديات انتباه الحكم عما يجري في سيناء      

منطقة سيناء، والتي ستحاول تحدي الحكم في القاهرة، من خالل          للجماعات الجهادية والسلفية في     

، أن تضعضع األمـن     إسرائيلالضرب المباشر لممثليه، أو بشكل غير مباشر من خالل استفزاز           

وكنتيجة محتملة للتصعيد في هذه الـساحة       . يةسرائيلفي سيناء في ظل االنتقال الى األراضي اإل       

وتلـوح  . يةسـرائيل  المؤسسات العسكرية المـصرية واإل     سيلحق الضرر بالعالقات الخاصة بين    

  .إمكانية أن يكون هذا هو التهديد األكثر أهمية في جبهة الجنوب في األشهر القريبة القادمة

  

  سرائيلتحديات وتوصيات إل

ثمـة  . ي هو الحفاظ على عالقات السالم مع مصر، بل تعميقها         سرائيلي اإل ستراتيجالهدف اال 

 في تثبيت حكم علماني، ليبرالي، مسؤول، يؤدي وظائفه بنجاعـة فـي             يلسرائمصلحة خاصة إل  

 مطالبة بالعمل على عدة مستويات من أجل تحقيـق هـذه        إسرائيل. مصر كلها وفي منطقة سيناء    

  .األهداف

 مطالبة بان تعمق التعاون مع الجيش المصري ومواصلة السماح له باستخدام القوات             إسرائيل

ا يملى في إطار الملحق العسكري التفاق الـسالم، ضـد الـشبكات             في سيناء، بحجم يخرج عم    

 الـى طلبـات     إسـرائيل وقد استجابت   . الجهادية وشبكات تهريب الوسائل القتالية الى قطاع غزة       

مصرية باستخدام قوات ووسائل تتجاوز قيود الملحق العسكري التفاق السالم، ويجب االستمرار            

  .في ذلك

ميليشيات مسلحة، ال تخضع    . ريعة لتضعضع األمن الداخلي   شهدت مصر عملية متواصلة وس    

سيتسع حكم هذه الميليشيات في الـشارع       . إلمرة محافل األمن، يمكن أن نجدها اليوم في كل حي         

كما أنه من المتوقع تمرد الطبقات الفقيرة، ذات المدى         . كلما استمر التدهور االقتصادي في الدولة     

رة الحكم والنجاعة السلطوية سيجد تعبيره فـي إحـالل القـانون            وبالتالي فان اختبار قد   . األوسع

 إسـرائيل في ضوء ذلك، تحسن . والنظام، وكذا في تحسين الوضع االقتصادي وخلق أماكن عمل      



252 
 

ية األمنية للجيش المصري، وتوسيع المساعدة المدنية       مريكعمال إذا ما أيدت مواصلة المساعدة األ      

ؤسسات المالية الدولية، والمبادرة الدوليـة لتطـوير البنـى          لمصر من جانب الدول الغربية والم     

  .التحتية، التي تحتاجها مصر كالهواء للتنفس

ويمكن للمحافل اإلقليمية، التي انطالقا من تخوفها على حكمها صلت لفـشل وسـقوط حكـم                

خليج  السعودية، األردن وإمارات ال    –في مصر، وعلى رأسها الملكيات السنية       "  المسلمين اإلخوان"

 أن تساعد في استقرار مصر ودعم تصدي الحكم للتحديات القاسية فـي الـداخل، وباألسـاس                 –

 تأثير محدود في هذا المجال، ولكن يمكنها أن تحاول إقامة قنـوات             سرائيلوإل. بوسائل اقتصادية 

 إسـرائيل فضال عن ذلك، فان اسـتئناف المـسيرة الـسياسية بـين             . تنسيق سرية مع الملكيات   

 –ينيين، حتى على نطاق جزئي، يمكنه هو أيضا أن يدفع الى األمام بتنسيق إقليمي واسع                والفلسط

ليس فقط في المساعي الستقرار مصر، بل وأيضا في المساعي لبلورة جبهة إقليمية ضد المحور               

  .الراديكالي، بقيادة إيران

 ال يمكـن    غيـر أنـه بـالتوازي،     . لقد كانت العالقات مع الجيش المصري وال تزال حيوية        

 الشباب الليبرالي والعلماني، الـذي      – ان تتجاهل النفوذ المتعاظم لقوى مدنية في مصر          سرائيلإل

 قدرة تأثير محـدودة علـى الـساحة         سرائيلإل. أثر جدا على اإلطاحة بالرئيسين مبارك ومرسي      

خـوض  السياسية في مصر، ومع ذلك، فان عليها أن تحاول إقامة قنوات حوار مع الجهات التي ت             

 أن  سـرائيل وهكذا يمكن إل  . الثورة في ظل الحرص على االمتناع عن استفزاز الجيش المصري         

ويمكن لهـذه   . تحاول إسداء المشورة لتلك المحافل المدنية في مواضيع االقتصاد واإلدارة السليمة          

  . وبعالقاتها لتشجيع االستثمارات في مصرإسرائيلالمحافل أن تستعين ب

فـي  "  المـسلمين اإلخـوان "ت التي تضررت بشكل كبير من سقوط حكم         يبدو أن إحدى الجها   

وكذلك، استمرارا لفقـدان    . ، التي فقدت سندها األيديولوجي والسياسي األساس      "حماس"مصر هي   

، القطيعة بينها وبين النظام في ايران، عقب        "حزب اهللا "معقلها في دمشق، تضعضع عالقاتها مع       

في مصر، وإخراج القيادة السياسية للمنظمـة مـن         "  المسلمين اإلخوان"توثيق العالقات مع حكم     

ليس هذا فقط، بل إنها تعتبر في نظر الشباب المصريين، الذين قادوا الثورة، متعاونة مـع                . قطر

وبـالتوازي  . الحكم الذي ُأسقط، ومنفذة ألعمال العنف التي أضرت بالمجتمع والجيش المـصري          

فثمة مبادرات لتوقيع الـسكان  . جانب الشارع في قطاع غزة  من انتقاد متعاظم من     " حماس"تعاني  

، القـت   "تمـرد "، وفق النموذج المـصري لحركـة        "حماس"في القطاع على عريضة ضد قيادة       

فضال عن ذلك، فان تصميم الجيش المصري للتضييق على خطـى المنظمـة             . استجابة واضحة 
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 في المصاعب التـي تواجـه       وقدرتها على إحداث تصعيد أمني، يجد تعبيره ضمن أمور اخرى         

وسيجعل تقليص حجوم التهريب من     . تهريب البضائع، وال سيما المدعومة، من مصر الى القطاع        

الحفاظ على مستوى مداخيلها، وبالتالي ستجد صعوبة في احتواء االحتجاج          " حماس"الصعب على   

، وال سـيما    وهكذا ستثور مصاعب في وجه إدخال الوسائل القتالية الـى القطـاع           . ضد حكمها 

  .الصواريخ والمقذوفات الصاروخية المحسنة

" حمـاس "ال يزال من السابق ألوانه القول اذا كانت هذه المصاعب ستشجع في اوساط قيـادة                

االستعداد للمضي قدما في المصالحة مع السلطة الفلسطينية، اي االستعداد لتنفيذ المطالـب التـي               

وبالمقابل، يحتمل انـه    . رط لالنخراط في السلطة   طرحها الرئيس محمود عباس على المنظمة كش      

" حماس"في ضوء أزمتها، سواء في الساحة اإلقليمية أو في الساحة الفلسطينية الداخلية، ان تعود               

 التي تتمثل بدعم أعمال اإلرهاب      إسرائيللتحاول تثبيت مكانتها على أساس قدرة إلحاق الضرر ب        

ث تؤدي الى التدهور، التصعيد، والمواجهة المباشرة مع        عبر وساطة سيناء، او المبادرة الى إحدا      

  .إسرائيل

ومن جانـب  " حماس"، من جانب إسرائيلفي كل األحوال، ترتفع الدافعية للقيام بالعمليات ضد     

 أن تعزز قدرات الدفاع على طول حدودها مع         إسرائيلوبالتالي، على   . من سيناء " الجهاد"محافل  

ولهذا .  تجاه منطقة سيناء مقيدة بالرد الدفاعي في نطاقها        إسرائيل فحرية عمل . القطاع ومع سيناء  

السبب، فإنها ستضطر الى االمتناع عن خرق السيادة المصرية ومبادئ الملحق العسكري التفاق             

كل هذا كـي ال     . السالم، حتى في سيناريوهات يمكنها فيها أن تدعي حقها في الدفاع عن النفس            

ومـن أجـل   . إسرائيلاخلية في مصر، وأال تصرف االنتباه باتجاه        تكون متورطة في الشؤون الد    

وباقي الفصائل المتطرفة العاملـة فـي       " حماس"محاولة تلطيف حدة الدافعية للعنف في صفوف        

 أن تنتهج سياسة توسيع نشاط المعابر الى القطـاع وأذون الـصيد بـل               سرائيلالقطاع، يمكن إل  

  .الطبيعيوالتفاهمات في ما يتعلق بإنتاج الغاز 

في مصر في السياق الواسع للميول اإلقليميـة        "  المسلمين اإلخوان"وختاماً، ينبغي تقويم إسقاط     

المنتـصر  "حتى وقت قريب ساد اإلحساس بان اإلسالم السياسي هو          . والهزة في الشرق األوسط   

في مصر، ومعه تبـدد مفعـول شـعارات مثـل           "  المسلمين اإلخوان"، ولكن سقوط حكم     "األكبر

، وكذا الدليل القاطع على أن اإلسالم السياسي سيجد صعوبة، مثل كـل حكـم               "إلسالم هو الحل  ا"

آخر، في التصدي للتحديات المعقدة من الداخل من الخارج، لكل هذا ستكون آثار بعيـدة المـدى                 

في األردن من المتوقـع ان يـتقلص نفـوذ     . في المنطقة "  المسلمين اإلخوان"على عموم عناصر    
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ويحتمل . وتحسين قدرة تصدر األسرة الهاشمية للحركة     "  المسلمين اإلخوان"ارضة من   حركة المع 

أن يميل ميزان القوى في المعارضة السورية، التي تقاتل ضد حكم األسد، الـى جانـب القـوى                  

وستكون الميول في هذه االتجاهات مريحة      .  العلمانية، على حساب المحافل اإلسالمية     -الليبرالية  

كان عليها أن تواصل مراقبة تطورها، الى جانب االعتراف بقدرتها المحـدودة فـي              ، و سرائيلإل

التأثير عليها، في ظل الحفاظ على مسافة عن بؤرة االهتمام اإلقليمي، سواء من جانب األنظمة أم                

 المسلمين  اإلخوانوفضالً عما قيل أعاله، من المعقول االفتراض بان حركة          . من جانب الجمهور  

سهولة عن الفرصة التاريخية التي تسنت لها للحكم في مصر، فـي ضـوء وزنهـا                لن تتخلى ب  

والى . وبالتالي من المتوقع صراع داخلي طويل في مصر       . ومكانتها في العالم العربي واإلسالمي    

ذلك ال يمكن أن نقول بحسم بان تأثير الشارع سيعبر عن نفسه أيضاً في نتائج االنتخابات للرئاسة                 

 أن تتصرف بتواضع، وتمتنع عن تصريحات ضـارة، وان          إسرائيلليه فان على    وع. والبرلمان

  .تبقي في يدها مجال المناورة، في مواجهة واقع سياسي متقلب في مصر

  ١٥/٧/٢٠١٣، "مباط عليا"

شارك في المقال كل من الباحثين عنات كورتس، افنير غولوب، اودي ديكل، اوريت برليـف               

  .تل أبيب األمن القومي في جامعة ويوئيل جوجنسكي من معهد بحوث

  ١٦/٧/٢٠١٣، األيام، رام اهللا

  

 جيد علـى كـل      إسرائيلوضع   غارقون في أزماتهم  .. ، سورية "حزب اهللا "،  حماسمصر،  . ٢٢

  مؤقتاً.. الجبهات

  هارئيل عاموس 

 لمشاكل أمنية عاجلة كانت هي      إسرائيلفقد تصدت   . قبل عقد أو اثنين كانت الحياة أكثر بساطة       

فـي  " حـزب اهللا "المواجهة مع (تبادر إليها وهي المستخدمة المركزية للقوة وليست العبة فرعية        

وكان التهديد االيراني غامضا، تبلـور      ). تفاضة الثانية منطقة الحزام االمني في جنوب لبنان، االن      

 حتـى  -الحدود . ببطء في االفق البعيد، ولم يعن سوى السياسيين والقليل من رجال االستخبارات 

وكذا تلك التي اسـتندت الـى       ) مع األردن ومصر  (تلك التي ترسخت استنادا الى اتفاقات السالم        

 هو  إسرائيلأحد آثار الهزة في العالم العربي على        . ادئة بقيت بشكل عام ه    –) سورية(وقف النار   

عدد الساحات الهائل الذي يتعين على القادة السياسيين وأجهزة االستخبارات أن تتصدى لها هـذه               

، إسـرائيل ليست جميعها مشتعلة وليس من جميعها يحدق بالضرورة خطر فوري علـى             . االيام
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 األسـبوع   –ريب، صورة وضـع أسـبوع عـادي         وها هي بالتق  . ولكن الصورة بصراحة تتعقد   

 في ظل قواعد اللعب الجديدة، مع اتجاه الساعة من الشمال الى الجنوب وبعـدها الـى                 -االخير

  .الغرب

 االف مـن    ٥ االف و    ٣بين  " حزب اهللا "ي، بعث   سرائيلحسب آخر تقديرات الجيش اإل    : لبنان

لمساعدة نظام االسد في الحرب     ) دريباقرابة ربع قوته العسكرية، ومن الوحدات االكثر ت       (رجاله  

عدد قتاله في المعركة على بلدة القصير، في الشهر الماضي يقدر بمائة، الى             . االهلية في سورية  

. جنازات القتلى في لبنان كانت تجرى في الليل، في محاولة إلخفاء موتهم           . جانب مئات الجرحى  

كمت تجربة عملياتيـة عظيمـة القيمـة،        واستخدمت المنظمة في المعركة أطرا من السرايا، ورا       

  .ولكنها تكبدت خسائر كبيرة

قرابة مائة شخص قتلوا في االشـهر االخيـرة فـي           : الهجوم السني المضاد في لبنان مستمر     

احداث على خلفية االنقسام الطائفي الحاد الذي سرع من جديد الحـرب االهليـة فـي سـورية                  

، علق فـي كمـين      "حزب اهللا "نشيطا كبيرا في    وفي منتصف االسبوع قتل من وصف       . المجاورة

فـي سـيارة الجيـب      : الصورة التي نشرت عن الحدث مثيرة لالهتمام      . قرب الحدود مع سورية   

 واحدة في المحرك، واحـدة فـي        –ظهرت بوضوح ثالث اصابات دقيقة      " حزب اهللا "التابعة لـ   

  . عمل مهني.الزجاج االمامي امام مقعد السائق، وواحدة في المقعد على يمينه

دوريـة  . ثمة حدث أثار اهتماما شديدا في بداية االسبوع وظهر كعاصفة في فنجـان            : سورية

ي شخصت في ساعة من الليل حركة مشبوهة ألشخاص في اسـتحكام مهجـور              سرائيلللجيش اإل 

لم تقـع   . فتح الجنود النار وأطلقت نحوهم نار مضادة      . على مقربة من السياج في هضبة الجوالن      

وفي الغداة فقط تبين أن الحديث يدور عن سارقي معادن، وأن النار من الطرف اآلخر               . اصابات

ي يطلق النار عليهم؛ نوع مـن االحـداث         سرائيلمن الحدود كانت لسوريين اعتقدوا أن الجيش اإل       

والى جانب ذلك مـرت     . التي يمكنها أن تحصل حين تتواصل شرقي الجدار حرب أهلية معربدة          

كرام على سقوط قذائف هاون في اراضـيها فـي الجـوالن، واخـذ الجـيش                 مرور ال  إسرائيل

ي االنطباع بأن هذا انتقال غير مقصود لنار الجيش السوري نحـو الثـوار، واوصـى                سرائيلاإل

  .بتجاهل ذلك هذه المرة

بتأخير اسبوع، توصـلت وسـائل      . ولكن الدراما الحقيقية في سورية تجري في أماكن اخرى        

 بحـر   – هي التي هاجمت ارسالية صواريخ شاطئ        إسرائيل الى االستنتاج بأن     يةمريكاالعالم األ 

عن " وول ستريت جورنال  "فقد كتبت   .  تموز ٥من طراز ياخونت في ميناء الالذقية السوري في         
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حتى اآلن احصيت في الـصحافة االجنبيـة        " (ية على االقل منذ بداية السنة     إسرائيلأربع هجمات   "

 التي اثنتان مـن ارسـالياتها التـي         –شكل غير مفاجئ أعلنت روسيا      وب). أربع هجمات بالضبط  

 عن نيتها حث توريد الصواريخ الحديثة المـضادة         –تعرضت للهجوم تضمنتا سالحا من انتاجها       

  . للسوريين٣٠٠للطائرات من طراز اس 

بداية، بشكل غير معلـن، فـضلت       . ي تجاه الحرب في سورية يجتاز تغييرات      سرائيلالنهج اإل 

". الشيطان الذي تعرفه افضل من الذي ال تعرفه       " انتصار بشار االسد، على افتراض أن        رائيلإس

في مرحلة الحقة انتقلت الى تمني النجاح للطرفين، استنادا الى التقدير بأن من بين كل البدائل من                 

سالمية االفضل استمرار االستنزاف المتبادل بين النظام المعادي وجماعات الثوار، التي بعضها ا           

اما االن، فبعد بضع نجاحات حققها الطاغية السوري في المعارك، يوجد تخوف من أن              . متطرفة

 –ايـران   (مجرد حقيقة انه صمد رغم مساعي المعارضة ستعتبر انتصارا للمحور الراديكـالي             

 يحتمل أنه على هذه الخلفية ايضا يمكن أن نشرح النشاط الزائد المنـسوب            "). حزب اهللا  "–االسد  

  .ي في سورية مؤخراسرائيلللجيش اإل

 يتواصل بشكل جيد، بعيدا عن نـاظر وسـائل          إسرائيلالتنسيق االمني بين االردن و    : االردن

وحقيقة ان الملك عبداهللا يقلل في السنة االخيرة من هجماته العلنية على رئيس الـوزراء               . االعالم

ولكن االردن ال يـزال قلقـا   . ين الدولتين بنيامين نتنياهو، تشهد على ما يبدو على قوة العالقات ب         

 احتدام الحرب االهلية في سورية وقيام جيـب تحـت           –جدا من سياقين يرتبطان الواحد باآلخر       

سيطرة منظمات سنية متطرفة، من معارضي نظام االسد، في جنوب الدولة علـى مقربـة مـن                 

  .الحدود األردنية

" األسد المتحفـز "ردنية المشتركة، تحت عنوان     ية اال مريكفي نهاية حزيران انتهت المناورة األ     

وبناء على طلب الملك، بقي في االردن بعد المناورة         . بمشاركة آالف الجنود من الواليات المتحدة     

، وبطارية باتريوت، بينمـا تواصـل   ١٦ي، سرب طائرات اف  أمريك جندي   ٩٠٠ما ال يقل عن     

أعلن براك اوباما أن وجوب المـساعدة مـن         و. سفينة مارينز اعمال الدورية امام شواطئ العقبة      

  ".حماية أمن االردن"أجل 

. مع أو دون صلة بشهر رمضان، عاد ليسود في الضفة هدوء أمنـي نـسبي              : الضفة الغربية 

التقديرات المتفاجئة لوزير الخارجية    : االحداث االساس تقع، لغرض التغيير، في الساحة السياسية       

 والفلسطينيين،  إسرائيلرص استئناف المفاوضات المباشرة بين      ي، جون كيري، بالنسبة لف    مريكاأل

يبدو أن الفلسطينيين يحتفظون اآلن بأوراق      . وتشديد خطوات االتحاد االوروبي ضد المستوطنات     
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اذا فشلت مبادرة كيري فسيتوجهون الى الخطوة البديلة لطلـب االنـضام الـى              : سياسية افضل 

  .المؤسسات الدولية

ولكـن  . ي، في شكل انتفاضة ثالثة، هو فقط الثالث في سـلم االولويـات            االحتجاج االجتماع 

فاستمرار الجمـود فـي المفاوضـات او    . للميدان طرقا خاصة به للتدخل في حسابات السياسيين  

في المـدى البعيـد مـن       . حادثة محلية مع الجيش أو المستوطنين قد تشعل نارا غير مخطط لها           

ي عزل الفلسطينيين في الضفة عن تأثير الهـزات فـي            ف إسرائيلالصعب ان نرى كيف ستنجح      

  .العالم العربي

الول . دبابـات : شهد سكان رفح المصرية والعريش في االسبوع االخير مشهدا شـاذا          : سيناء

 استعان الجيش المصري بتعزيزات مـن الـدبابات،   إسرائيلبموافقة . مرة منذ حرب االيام الستة   

، في حملة واسعة النطاق نسبياً، يديرها ضد منظمات االرهاب          المروحيات القتالية، وكتيبتي مشاة   

التقـارير عـن   . االسالمية العاملة في اوساط البدو، وال سيما في القسم الشمالي من شبه الجزيرة   

الحملة متقطعة ومصداقيتها قليلة، ولكن يبدو أنه يشارك فيها االف الجنود الذين يحققون بعـض               

فـي  . ية متدنٍ سرائيلواحتمال انتقال العنف الى االراضي اإل     . لمسلحةالنجاح في مواجهة الخاليا ا    

هذه االثناء يتلخص االمر بصاروخ واحد سقط في ارض مفتوحة على مقربة من ايالت بعد يوم                

 قلقة من اثار المواجهة في سيناء ومـن         إسرائيلفي المدى االبعد قليال،     . من االنقالب في القاهرة   

والنظام المصري الجديد على الهدوء النسبي الذي يسارع فـي          " حماس"ت  انعدام اليقين في عالقا   

ية العليـا هـي الحفـاظ علـى الـذخر           سرائيلالمصلحة اإل . الجبهة الجنوبية في االشهر االخيرة    

 معاهدة السالم مع مصر، ولهذا الغرض فان القدس ستتخذ تكتيك االحتواء            –ي الكبير   ستراتيجاال

  . توتر زائد مع القاهرةوستحذر قدر االمكان من خلق

فقد أدخلتها الحـرب    . هو مثال آخر على عدم االستقرار االقليمي      " حماس"وضع  : قطاع غزة 

اسيادها السابقون، ايران وسورية، يتقاتلون مـع اسـاس تماثلهـا           . االهلية في سورية في ضائقة    

.  المعـسكر ب   من المعسكر أ الـى    " حماس"وبالتدريج فرت   ".  المسلمين اإلخوان"االيديولوجي،  

والـى  . تركوا دمشق، وبدأوا يصدرون تنديدات ضد االسـد       " حماس"رجال المكتب السياسي في     

في القاهرة، تلقوا منها ظهـرا سياسـيا        "  المسلمين اإلخوان"جانب ذلك، اقتربوا جدا من حكومة       

عمـود  "، بعـد حملـة      إسرائيلوايديولوجيا، وتبنوا االمالء المصري لفرض وقف نار كامل مع          

  .في القطاع في تشرين الثاني الماضي" السحاب
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في مخيمـات   " حماس"برجال  " حزب اهللا "في لبنان نكل نشطاء     : وكان لالبتعاد عن االسد ثمن    

في غزة بالتناقص، والسباب   " حماس"الالجئين الفلسطينيين، بينما اخذ تزويد السالح من ايران لـ          

سودان وتحسن المعالجة المصرية النفاق رفح       القصف الجوي على القوافل في ال      –تكتيكية أيضا   

 ولكن على ما يبدو أيضا ألن ايران لم تعد متحمسة جدا لتسليح من يتماثلون مـع خـصومها                   –

وهذا ايضا هو احد االسباب التي جعلت المنظمة، كما ألمح رئـيس االركـان     . االلداء في سورية  

 صواريخ للمدى المتوسط    –اريخ فجر   بيني غانتس، هذا االسبوع، تطور اآلن بنفسها بدائل لصو        

  . كتعويض عن قناة التهريب التي ضعفت–من إنتاج ذاتي 

واالن يوجه انتقاد لقادتهـا،     . وفاجأ عزل الرئيس محمد مرسي قيادة المنظمة الفلسطينية ايضا        

وال سيما لخالد مشعل، من جانب الذراع العسكرية بدعوى أن التقرب من القاهرة قطع المساعدة               

وشلّت أجهزة االمن المصرية، ارباب البيت الجدد في القاهرة، الحركـة فـي             . وية من إيران  الحي

 في المائـة، بـشكل      ٨٠االنفاق، وحسب بعض التقديرات انخفض حجم التهريب في رفح حوالي           

  .إسرائيليستأنف التعلق الفلسطيني باستيراد المواد الخام من 

ضد عزل مرسي، ولكن قيـادة      " حماس"في  في االسبوع الماضي نشر بيان شجب من جهات         

ليـست بـشرى    " حماس"ولكن ازمة   . المنظمة سارعت الى النفي خشية احتدام التوتر مع القاهرة        

وذلك الن المنظمة قد تبحث عن مخرج على شاكلة اشعال من جديـد             .  بالضرورة سرائيلطيبة إل 

في غزة ايضا، مثلمـا فـي       . ة او حل اللجام عن الفصائل االسالمية المتطرف       إسرائيلللجبهة مع   

  .مصر وفي سورية، الوضع يشوش العقل، والمستقبل القريب صعب جداً توقعه

  ٢٢/٧/٢٠١٣، "هآرتس"

  ٢٣/٧/٢٠١٣، األيام، رام اهللا

  

   متوقع مسبقاًتدهور: مصر. ٢٣

  اليعيزر مروم

وقد كتبت هنا مؤخرا عن الفشل المتوقع       . ئ أحداث االيام االخيرة في مصر أحدا      يجب أال تفاج  

إن : لالنقالب العسكري الديمقراطي، وعن خطر التدهور الى حرب أهلية والى فوضـى فقلـت             

عزل الجيش للرئيس محمد مرسي بعد ثالثة ايام المظاهرات كان انقالبا عسكريا بال شـك، وال                

 وقد استقر رأي القيادة العسكرية كي تتجنب التنديـد العـالمي بهـا،              .تعريف آخر لهذا االجراء   

برئاسة الفريق أول السيسي، على أن تعين رئيسا مدنيا مؤقتا ينشئ حكومة في مصر ويدير أمور                
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ومن المؤكد أن الواليـات المتحـدة واوروبـا         . الدولة، ويضع دستورا ويستعد النتخابات عامة     

بارها اجراءات ايجابية، وامتنع االمريكيون عن تعريف ما يجري في          استقبلتا هذه االجراءات باعت   

  .مصر بأنه انقالب عسكري كي يستطيعوا االستمرار في تحويل مساعدة الى ارض النيل

 المسلمين الـذين    اإلخوانبدت خطة الفريق أول السيسي ناجحة، لكنها لم تأخذ في حسابها رد             

وقد تغلب هؤالء على الصدمة االولى بعـد عـزل          . شةفازوا في االنتخابات االخيرة بكثرة مده     

الرئيس مرسي بادراكهم انه يوجد هنا انقالب عسكري حقا، لكن ال بالصيغة الكاملة التي تـشتمل                

على اعتقاالت وقوة موجهة الى المتظاهرين، وخرجوا الى الشوارع فـي تظـاهرات حـشدت               

 في نهايـة االسـبوع االخيـر، علـى          إن استعمال الجيش للقوة   . الكثيرين وأصبحت تزداد عنفا   

المتظاهرين من أنصار مرسي جاء متأخرا كثيرا، وإن العدد الكبير من المصابين يخدم مـصلحة               

  . المسلميناإلخوان

إن االحداث في مصر تجري على خلفية االحداث التي تعود الى العناوين الصحافية في تونس               

ن الفصائل المختلفة في ليبيا والحرب األهلية       ايضا، في حين تستمر في الوقت نفسه الصراعات بي        

فالشرق االوسط ما   : وإن نظرة عامة الى ما يجري حولنا ال تدع مكانا كبيرا للتفاؤل           . في سورية 

زال يتأرجح بين ارادة الجهات المتطرفة في انشاء دولة شريعة اسالمية، وبـين ارادة التيـارات                

إن العـالم االسـالمي     . ة وتتحدث عن الربيع العربي    المعتدلة التي تريد العيش في دول ديمقراطي      

وإن فكرة انـشاء    . غير المتجانس اذا لم نشأ المبالغة، يراقب االحداث، بل إن جزءا منه يحركها            

دولة شريعة اسالمية تعيد األمة العربية الكبيرة التي يحكمها الدين االسالمي، هي فكرة كسبت لها               

  . جهات مختلفة من أبرزها القاعدةأنصارا كثيرين وتقودها في العالم

وتركيا هـي النمـوذج     . إن الوضع في مصر ونتائجه قد يؤثر اذا في دول اخرى في المنطقة            

 المسلمين وهم أحباء اردوغان وتولي مرسي الحكـم، جعـال           اإلخواناألقرب الى مصر، وفوز     

) بحسب فهمـه  (’ ديمقراطية‘رئيس الوزراء التركي يشعر بأن نموذجه لدولة مسلمة ذات سلطة           

وإن عزل مرسي وتـولي     . وهي جزء من العالم الغربي، ينجح مرة اخرى في مصر هذه المرة           

الجيش للحكم واالحداث االخيرة في مصر أدخلت اردوغان في ضغط وأفضت الى تـصريحات              

متطرفة منه موجهة الى العالم الغربي وعدم تدخله في االحداث في مصر التـي عرفهـا بأنهـا                  

 وقد يفضي نجاح الجيش المصري وقوى الحرية والديمقراطية في مصر الى أحـداث              .’مجزرة‘

 المـسلمون فـي     اإلخوانوفي مقابل هذا اذا نجح      . شغب في تركيا قد تفضي الى عزل اردوغان       

  .مصر في قلب الطبق واعادة الحكم الى أنفسهم فسيمكّنون بذلك من دعم اردوغان
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المصري يدركون أيـن يقفـون فـي هـذا الوقـت            من المنطق ان نفترض ان قادة الجيش        

 المسلمين وباعتقاالت واسعة وتقييد حريـة       اإلخوانوسيحاولون إقرار الوضع باستعال القوة على       

وليس من المؤكد انه في المرحلة التي توجد مصر فيها سيستجيب الجيش ويعمل فقط              . االحتجاج

راء يخرج عن السيطرة وال يبقى في يدي        بحسب امالءات قادته، وقد يكون استعمال القوة اآلن اج        

واذا حدث هذا حقا فستدخل مصر في حرب أهلية دامية يصعب ان نتوقـع              . الفريق أول السيسي  

  .نهايتها

 في فترة حساسة ومتحدية تجري فيها على الشرق االوسط كلـه            إسرائيلال شك في أن دولة      

 الـسياسية   إسـرائيل ة على قيادة    وتوجب هذه الفترة غير المستقر    . زعزعات سريعة غير متوقعة   

  .والعسكرية ان تراقب ما يجري في تيقظ واستعداد عال كي ترد على كل تطور

  لواء احتياط ـ قائد سالح البحرية في الماضي

  ٢٩/٧/٢٠١٣ اليوم إسرائيل

  ٣٠/٧/٢٠١٣، القدس العربي، لندن

  

   المتحدة في مصرالوالياتمعضلة . ٢٤

  ابراهام بن تسفي

ية الفلسطينية التي انطلقت في واشنطن، تقترب لحظـة         سرائيلبعيدا عن طاولة المفاوضات اإل    

  . الحقيقة للدبلوماسية االمريكية في الشرق االوسط

 الـذي أنهـى    والحديث عن طوفان العنف الذي يضرب مصر، والذي بدا باالنقالب العسكري          

عهد مرسي، واستمر مع موجة االعتقال الشاملة التي نفذها النظام في قادة وناشطين من حركـة                

  . المسلميناإلخوان

 على خلفية هذه الزعزعات التي تصيب تلك التي كانت في مـدة رئاسـة مبـارك مرسـاة                  

اوباما اآلن معضلة   االستقرار الموالية للغرب المركزية في الشرق االوسط العربي، تواجه ادارة           

ينبغي ان نتذكر من جهة ان مرسي وصل الى كرسي الرئاسة بعد انتخابـات ضـغطت                . شديدة

ويقتـضي التقـدير   . االدارة االمريكية الجرائها بعد ان تخلت عن حلفها الطويـل مـع مبـارك           

ي الواسع من جهة اخرى في ظاهر االمر ان ينفصل البيت االبيض من طرف واحـد                ستراتيجاال

تراث الرئيس المعزول ايضا، ألن النظام العسكري الحالي بقيادة الفريق أول عبـد الفتـاح               عن  
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السيسي سيعمق بحسب جميع الدالئل، الشراكة السياسية واالمنية مع الغرب عامة ومع الواليـات              

  .المتحدة خاصة

إن الحديث عن قرار غير سهل، ألن السيسي ال يواصل فقط استعمال القـوة مـع خـصومه                  

سياسيين، ولم يحقق وعده بعد بالعمل على مصالحة وطنيـة والـدفع قـدما بمـسار التحـول                  ال

الديمقراطي، بل ان القانون االمريكي هو بمثابة عبء مركزي لمسار التقـارب بـين واشـنطن                

عسكرية أو  (ألنه يحظر على االدارة االمريكية بحسب القانون ان تمنح مساعدات           : والنظام الجديد 

تولوا الحكم بانقالب عسكري، وال شك ان ما حدث في مصر في مطلع الشهر يالئـم                لمن  ) مدنية

هذا التعريف، بيد انه يبدو الى اآلن ان اوباما يفضل المصلحة القومية االمريكية على اعتبـارات                

قيمية، ألنه في حين ترك اوباما في الماضي غير البعيد شريكه القديم مبارك بسبب طبيعة نظامه                

أصـبح مـستعدا اآلن     ) وبعد ان فقد تأييد الجمهور المـصري      (قراطية بصورة سافرة    غير الديم 

  .لالعراب عن نهج عمل بعيد سنوات ضوئية عن المبادئ األساسية للديمقراطية الغربية

ال اعتراض على ان سلوك نظام مرسي، وال سيما في االشهر االخيرة مـن واليتـه، كـان                  

 هذا الى مواقفه الدينية المعادية في أساسها للغرب، لكنـه           استبداديا وغير ديمقراطي في جوهره،    

كان من وجهة نظر البيت االبيض، رغم كل شيء، نظاما تمثيليا انتُخب بحسب القـانون ولهـذا                 

وقد ظهرت الشهادة األوضح على التحول االمريكي بالبهلوانية اللغوية التي استعانت           .منحه تأييده 

علنت في نهاية االسبوع انها ال تنوي ان تُعرف االحداث االخيـرة            بها االدارة االمريكية، حينما أ    

إن اوباما يأخذ في حسابه ايضا صلة السيسي بواشنطن واآلثار          . في مصر بأنها انقالب عسكري    

  .الخطيرة المتوقعة من وقف مساعدة مصر

ساء في  التي تُنقض صبح م   (ومن الجهة االخرى وإلبراء الذمة في ما يتعلق بقيم الديمقراطية           

  . الى مصر١٦ طائرات اف ٤استقر رأي االدارة االمريكية على تجميد نقل ) مصر

 وعلى خلفية قرار عدم المس برزمة المساعدة العامة، ال يوجد في هذه الخطوة أكثـر مـن                 

ضربة خفيفة في جناح الطائرة، هذا مع المبالغة، وليس فيها ما يغير مسار تفكير اوباما ونشاطه                

  .ساسي في وادي النيلالواقعي األ

  ٣٠/٧/٢٠١٣ اليوم إسرائيل

  ٣١/٧/٢٠١٣، القدس العربي، لندن
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  التطرف لمواجهة مشتركةمصالح . ٢٥

  إيلي مروم

مخـربين فـي    ذكّرتنا األنباء التي نشرت في وسائل االعالم العربية عن الهجوم على خلية ال            

منطقة رفح في االسبوع الماضي، وعالمات التساؤل عن هوية المهاجمين والتنسيق الذي كان، أو              

لم يكن مع الجيش المصري، بأن القيادة المصرية برئاسة الفريق أول السيسي تواجه عدة تحديات               

رار  المـسلمين واحـراز اسـتق      اإلخوانأولها تثبيت اجراء عزل الرئيس مرسي، وكف انتفاضة         

والثاني عالج خاليا االرهاب لالسالم المتطرف في سـيناء، ومنـع انتقـال االرهـاب               . للسلطة

والثالث االعتناء بمكانة مصر الدولية والحصول على شرعية للعـزل          . والتهريب الى غزة ومنها   

  .بحيث يتم الحفاظ على المساعدة المدنية والعسكرية

ارض، مـن دون أي تـدخل منهـا اضـعاف            التي ال تع   إسرائيللمصر مصالح مشتركة مع     

 كي تشذ عن    إسرائيلومصر محتاجة الى موافقة     ). والمس بحماس بالضرورة  ( المسلمين   اإلخوان

الملحق االمني باتفاق السالم وتدخل قوات كبيرة الى سيناء لعالج الخاليا االرهابيـة االسـالمية،    

’ الـشاباك ’ي و سـرائيل جـيش اإل  ولل.  تُمكّن من ذلك عن مصلحة مشتركة، مرة اخرى        إسرائيلو

والموساد جهاز استخباري ناجع مع معلومات كثيرة تتعلق بما يجري في سيناء وغزة والحـديث               

إن التعاون الممتاز بين    . عن أداة مهمة الستطاعة الجيش المصري ضرب الخاليا االرهابية هناك         

ري لتنفيـذ اعمـال     ، وهو ضرو  سرائيلي إل استراتيجي والجيش المصري كنز     سرائيلالجيش اإل 

 ومحاوالت المـس بـشرعية      سرائيلإن اتهام الجيش المصري بأنه عميل إل      . منسقة بين الطرفين  

  .الفريق أول السيسي توجب على الطرفين الحفاظ على السرية لالبقاء على القناة حية

وفي هذه االثناء يحارب الجيش الموالي لالسد في سورية خليطا كبيرا من المتمـردين الـذين              

 أال تتدخل فـي الـصراع،       إسرائيلوتحاول  . يريدون اسقاطه وانشاء دولة اسالمية سنية متطرفة      

وفـي  . والتأييد الروسي االيراني لالسد يمكّن في هذه المرحلة من بقائه ويمنع انتصار المتطرفين            

سورية كما في مصر يجري نبش سعودي قطري يحاول التأثير في انشاء نظام اسـالمي سـني                 

 وإن لم يكن عندنا جهاز      إسرائيلولسورية كما لمصر مصالح مشتركة مع       . ايران الشيعية وإبعاد  

أو ) أون دوف (يمكّن من عمل منسق سوى نقل رسائل عن طريق قوة االمم المتحدة في الجوالن               

عن طريق دولة ثالثة، وإن انشاء قناة تحادث سرية مع دمشق يبدو في الظاهر غير ممكن، لكـن                  

سيمكّن جهاز االمن من مرونة العمل وحل االزمات ألجل غاية مـا فـي محيطنـا                هذا االجراء   

  .المشحون باألحداث
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إن الوضع غير المستقر في منطقتنا واحتمال ان تسيطر جهات من االسالم المتطـرف علـى                

، لكنه تكمن في هذا الوضع ايضا فرص كثيرة علينـا ان            إسرائيلالمنطقة، هما تهديد كبير لدولة      

ويحسن مع االستعداد العالي الستقبال كل خطر ان نفحص عن وجود قنـوات             . استغاللهانحاول  

  .تحادث سرية تساعد في وقت االزمات

  ١٣/٨/٢٠١٣ اليوم إسرائيل

  ١٤/٨/٢٠١٣، القدس العربي، لندن
  

   مصر األقوىرجلالسيسي . ٢٦

  بيريسمدار 

من يبحث عن العدالة والديمقراطية والمساواة في الحقوق لجميع المواطنين يحسن به ان يبتعد              

  .صحيح ان الجنرال السيسي وعد، لكن الجنرال السيسي ال ينوي الوفاء. عن مصر

إن العنف الهائج في القاهرة هو معركة كسر أيدي، فهناك من جهة الجنـرال عبـد الفتـاح                  

ش وأقوى رجل في الدولة والحاكم الوحيد لها، ومن الجهـة الثانيـة الـرئيس               السيسي، قائد الجي  

المعزول، محمد مرسي، المحتجز بصفة محقق معه ويتوقع ان يصل مثل مبـارك الـى مقعـد                 

وهو يمكث الى ذلك الحين في الموقـع المغلـق للـشرطة            ". محاكمة القرن الثانية  "المتهمين في   

ولئك الذين نالوا موافقة السيسي وهم مستعدون لترديـد مـا           السرية، ويحظى بزيارات فقط من أ     

  .يريده الجنرال

فالسيسي وعد بعدم استعمال القوة، وأقسم أنصار       : هذا موضوع عنف يشد األعصاب بروايتين     

فقـد  . مرسي أن يتم احتجاجهم بطريقة سلمية، وفي صباح أول من أمس قلب المعسكران الطاولة             

، واستعمل مؤيدو مرسي قبضات األيدي والـسكاكين والبنـادق؛          أرسل السيسي دبابات وبلطجية   

وقد توسلوا في   . وجند السيسي شيخ األزهر، واجتمع فقهاء كبار آخرون في ميدان مؤيدي مرسي           

  .المعسكرين على كل حال لوقف اطالق النار على المدنيين

بارك، وهم يعلمـون    فقد انتهزوا فرصة خلع م    . إن االسالميين كما يبدو اآلن ال ينوون التخلي       

لهم أعصاب قويـة،    . أنه قد حكم عليهم تحت إمرة السيسي بأن يعودوا إلى وضع الحركة السرية            

أما السيسي في المقابـل     . لكن ليس لهم في األساس ما يخسرونه، حيث ال ينتظرهم سوى السجن           

ائبه ووزراء  إن الرئيس الذي عينه ون    . فمن الضروري له أن يفرغ الميادين بأقصى سرعة ممكنة        

  .الحكومة ُأصيبوا، أول من أمس، بصدمة تامة، وبقي قائد الجيش وحده في الميدان
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وأصـبح المحققـون    . اآلن في ذروة آب الحار الذي يمر بمصر، يعد السيـسي المحاكمـات            

ويصوغ المدعي العام بجد الئحة اتهـام       "  المسلمين اإلخوان"يجلسون في سجن طُرة عند رؤساء       

ب أن نُقدر متى ستخلو الميادين من اإلسالميين وبكـم مـن القتلـى سـتنتهي                يصع. ضد مرسي 

المرحلة الحالية من حرب مصر، لكن الطرفين يعلمان أن عدد الضحايا سيزيد، وهكذا سـيزداد               

يين أال يتدخلوا، وعبر للرئيس     مريكوقد أشار السيسي من قبل الى األ      . الضغط من العالم الخارجي   

وبعد أن سمع من آشـتون      . رتيبات أولويات البيت االبيض بأصرح صورة     اوباما عن رأيه في ت    

فلن تكون له مشكلة في أن يقول لكل من يتـصل           " هذا ليس انقالبا عسكريا   "يين أن   مريكومن األ 

  ".ال تشوشوا علي، فأنا مشغول وأنا مستخفّ بكم: "به

  ١٥/٨/٢٠١٣، "يديعوت"

  ١٦/٨/٢٠١٣، األيام، رام اهللا
  

   الناصر جديد وهو فريق عسكري ذو حس سياسي وزعامة قويةعبدر قام لمص. ٢٧

  اليكس فيشمان

ة واحـدة   فالجهاد العالمي ال يحادث إال بلغ     . أنا مستعد ألن أتكلف ألف جندي قتيل وال ُأحادثهم        

كانت هذه هي الرسالة التي نقلها الى مرؤسـيه وزيـر           . بالقضاء عليه بالقوة وال يوجد حل آخر      

الدفاع والقائد األعلى للجيش المصري عبد الفتاح السيسي، عشية بدء العملية الكبيـرة لتطهيـر               

ة العسكرية  سيناء قبل نحو من اسبوعين، وتحدث الفريق في النقاشات الداخلية التي تمت في القياد             

وحينمـا خـرج    . المصرية العليا في مطلع االسبوع عن أعداد من المواطنين القتلى هذه المـرة            

 المسلمين عن شوارع القاهرة واالسكندرية ومدن كبيرة اخـرى          اإلخوانالجيش أول أمس البعاد     

ـ     . كان التوجيه قاسيا وواضحا كما كان في سيناء حقا، وهو أنه ال مفر             ن فسيكون بضع مئـات م

القتلى، لكن الحديث عن اجراء تاريخي سيبني مصر الجديدة لعشرات السنوات القريبة وهذا ثمن              

  .من الصواب دفعه

فقد كان عدد القتلى والجرحى أكبر من المتوقع، وُأحرقت         : لقي استعمال القوة السيناريو االسوأ    

 المسلمين اسـلحة  ناإلخواكنائس ونُهبت، واقتُحمت سجون وُأحرقت محاكم ووجد عند متظاهري   

ورد . بمقدار كبير، ولم تحافظ االدارة المدنية على التكتل، وترك نائب الرئيس البرادعي واستقال            

البيت االبيض بهدي من رئيس الواليات المتحدة ردا يمكن أن يصب وقودا آخر فقط على مقاومة                

ا في االيام االولى على     واضطر الجيش الذي اعتقد انه سيظهر وجها ديمقراطي       .  المسلمين اإلخوان
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وما زال يوجد   . األقل بعد اخالء الميادين الى استعمال قوانين الطوارئ وفرض حظر تجول ثقيل           

يونيـو فـي    /شك كبير في ان يستطيع الجيشان اللذان دخال المدن الكبيرة في الدولة في حزيران             

  .تطبيق حظر التجول

 تأتي من القاهرة هو تحقق دقيق السوأ        إن الجو في واشنطن في مواجهة الصور الفظيعة التي        

وتوشك ادارة اوباما ان تعاقـب المـصريين أو       .  ايضا إسرائيلاألحالم، ال في مصر فقط بل في        

فقد أشـار مجلـس النـواب       . هكذا على األقل تصرفت الواليات المتحدة منذ مساء يوم االربعاء         

وهناك احتمال فـي الجـو      .  لمصر االمريكي الى احتمال تعليق المساعدة العسكرية واالقتصادية      

  .الحالي ألن تعلق وزارة الدفاع االمريكية التعاون مع المؤسسة االمنية في الدولة

 المـسلمين   اإلخـوان  بحرص ومع    إسرائيلحافظ جيش مصر الى اآلن على اتفاق السالم مع          

ـ    . ية الى دعم امريكي   ستراتيجومع الشارع ايضا، بسبب الحاجة اال      سقط فيهـا   ففي اللحظة التي ي

 المسلمين الدعم فسيكون االتفاق في خطـر        اإلخواناالمريكيون تأييدهم الجراء الجيش ويمنحون      

وسيجر الشارع  . حقيقي، أكثر مما كان في مدة السنتين ونصف السنة التي مرت منذ ُأسقط مبارك             

داخليـة  وفي حال ازمة    .  السلطات في مصر الى المس باتفاق السالم       سرائيلالمصري المعادي إل  

إن الجو في واشنطن معـاٍد جـدا لعمـل          . عميقة فقد يبحثون عن عدو خارجي يوحد الصفوف       

 أنه ال داعي للنـضال ألجـل        سرائيلإل’ ايباك‘الجيش، بحيث بين ناس جماعة الضغط اليهودية        

  .المصريين في مجلس النواب االمريكي ألنها معركة خاسرة

ين، لكن حالة الطوارئ قد تتحول منذ اآلن الـى          ربما ينجح الجيش المصري في اخالء المياد      

ولن يبدو في هذا الوضع     .  المسلمين اإلخواننظام عسكري يجري مواجهات مسلحة مستمرة مع        

وستؤثر الفوضى في القاهرة والمواجهات المسلحة      . اصالح وال تحسين لالقتصاد وال ديمقراطية     

 هنا مشكلة مباشـرة ألنـه بـأي قـدر        ئيلسراوإل. في المدن الكبيرة فورا في شبه جزيرة سيناء       

إن . سيستمر النظام والجيش المصري على صرف انتباه وجهود لقضية الجهاد العالمي في سيناء            

.  ومصر قد ترتفع درجـة     إسرائيلمحاوالت المنظمات االرهابية أن تُشعل الحدود والعالقات بين         

ة المـصرية غـضب علـى األنبـاء         ويمكن ان نفرض انه يوجد اليوم في القيادة العليا العسكري         

، والتي تقول بالقضاء على خلية ارهابية في منطقة رفح هـذا            إسرائيلالمنشورة التي نسبت الى     

وقد دفعت األنباء المنشورة المصريين الى الزاوية واستخلصت منهم تصريحات قاسية           . االسبوع

  .جدا تتعلق باستمرار التعاون على منع االرهاب على الحدود
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ان يزداد النشاط المصري لمواجهة الجهاد العالمي في سيناء ويفهم من ذلك ضمنا زيادة              ولما ك 

، فمن المنطقي جدا ان نفرض ان المعـضالت         إسرائيلمقدار االنذار بعمليات الجهاد العالمي في       

إن العمليات فـي    .  ازاء ظواهر قنابل متكتكة على حدود مصر ستزداد قوة         إسرائيلالتي ستواجه   

ي، وهجمات عنيفة على الحـدود فـي محاولـة          سرائيلمحاولة المس بالطيران المدني اإل    ايالت و 

، واألنفاق التي تُحفر باتجاهنا والتنظيمات لتنفيذ عمليات        إسرائيلالختراقها لتنفيذ قتل جماعي في      

تدخل مصر في حالة توجب على الجهـازين        . من هذا النوع، من المؤكد أنها موجودة في سيناء        

 ان يستعدا لتحوالت سريعة على طول الحدود وفي كل ما يتعلـق             إسرائيلواالمني في   السياسي  

  .بالعالقة بالسلطات في القاهرة واتفاقات السالم
  

  ما عادوا يسخرون

ومن جهـة   . قام لمصر عبد الناصر جديد، وهو فريق ذو حس سياسي وزعامة قوية الحضور            

ور السادات خصوصا، فقد كان السادات يرى في        الحنكة فان هناك من يجدون تشابها بينه وبين أن        

البدء رجال مرحليا لفترة انتقالية، وقد أعلموا السيسي في البدء خطأ بأنه شخص مرحلـي عـين                 

سخروا منه قبل اربعين سنة حينما      . وقد أحب السادات ايضا األرقام    .  المسلمين اإلخوانلقربه من   

وما عادوا يسخرون من السيسي، فحينما      . القناةقال انه مستعد ألن يضحي بمليون مصري لعبور         

 المـسلمين فانـه ينفـذ،       اإلخوانيتحدث عن استعداده للتضحية على أال يهادن الجهاد العالمي و         

  .كالسادات

من النادر أن نجد في جهاز االمن المصري المتشعب قرارا مجمعا عليه اجماعا واسعا جـدا                

فليس قادة الجيش وحدهم هم الذين وافقوا السيسي،        . ارع المسلمين عن الشو   اإلخوانكعملية ابعاد   

وقد قامت من وراء القرار الذي اتخذه الفريـق         . بل وافقه ايضا قادة اجهزة االمن على اختالفهم       

 المسلمين الذين سيخرجون الى     اإلخوانان كل الحديث عن ماليين      : االول. ثالثة فروض أساسية  

فالنواة الصلبة من المتظاهرين ال تشتمل      . اس في الواقع  الشوارع على أثر قمع عنيف ليس له أس       

  . مليون نسمة٨٥ ألف انسان، وهذه أرقام غير كبيرة في دولة فيها ٥٠٠ ٤٠٠على أكثر من 

وتحدث الفرض األساسي الثاني عن ان معظم كتلة المتظاهرين موجود في الدوائر الخارجيـة              

وسيهرب هؤالء االشخاص حينما    . صر مسلحة للميادين، والحديث أكثر عن مؤيدين وأقل عن عنا       

يرون الدبابات االولى، ولهذا يجب ان تبدو العملية كعملية عسكرية بكامل معنى هذه الكلمة، مـع                

ورفض الفـرض األساسـي     . الدبابات وحامالت الجنود المدرعة   : الكثير من المركبات المدرعة   

ء لن يخـضعوا أبـدا لقواعـد اللعبـة           المسلمين، ألن هؤال   اإلخوانالثالث أي اشتراك مع قيادة      
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وقد منع السيسي اجراء تفاوض مع الزعيم السياسي الحقيقي لالخوان المسلمين فـي   . الديمقراطية

 المسلمين ومنهم المرشد العـام محمـد        اإلخوانمصر خيرت الشاطر، الذي اعتقل مع جميع قادة         

العليا على دعم الفريق وعلى القضاء      واستقر الرأي آخر االمر في القيادة االمنية المصرية         . بديع

 المسلمين للتغييرات التـي جـاءت بهـا الثـورة           اإلخوانمرة واحدة والى األبد على معارضة       

وانتظرت المؤسسة العسكرية زعيما قويا يقود سياسة حازمة وأصبح موجودا عنـدها            . المضادة

  .اآلن

نية العنيفة للثورة المضادة التـي      إن أحداث هذا االسبوع في الميادين هو جزء من المرحلة الثا          

وقد حدثت المرحلة االولى في نهاية يونيو مع طرح الـرئيس المنتخـب             . يقودها الفريق السيسي  

مرسي في السجن، لكن ليست هذه أول ثورة يقودها السيسي في مصر ألنه نفذ ثورتـه االولـى                  

لمـشير الطنطـاوي    فلم يكن عزل وزير الدفاع السابق ا      . ٢٠١٢اغسطس  /داخل الجيش في آب   

ومعه رئيس هيئة االركان سامي عنان مبادرة من النظام الجديد برئاسة مرسي، بل كان جـزءا                

  . المسلميناإلخوانمن اتفاق سري بين مجموعة جنراالت من الجيل الذي هو أصغر سناً و

وقد عزل  . وقد أعد الجنراالت وعلى رأسهم السيسي قوائم العزل في الجهاز االمني المصري           

 ضابطا كبيرا قديما عن كل مؤسسات الجيش واجهزة االمن واحتـل        ١٧٠مرسي بصورة رسمية    

  .الجيل الثاني برئاسة السيسي أماكنهم

فقد غضبوا على الطنطاوي وأبناء جيله الذين بـاعوا        . كانت تلك ثورة عسكرية داخلية صامتة     

ن ذلك مثال بطلب مرسـي      وتم التعبير ع  .  المسلمين مصالح الجيش والوطن، كما زعموا      اإلخوان

. الموافقة على تعيين ضباط برتبة عقيد فما فوق، وهو طلب لم يتجرأ حتى مبارك علـى إثارتـه                 

 المسلمين لرفع ناسهم الى القيادة العسكرية العليا بعـد ان اهـتم             اإلخوانوكانت تلك محاولة من     

  .في رتب محددة جدا’ ذوي اللحى‘الجيش سنوات في إبقاء 

 تلقى الجـيش أمـرا      ٢٠١١فبراير  /فاقه الطنطاوي يخون مبارك، وفي شباط     رأى السيسي ور  

باستعمال خطة الطوارئ للدفاع عن النظام، لكن الجيش تحت إمرة الطنطاوي اختـار ان ينفـذ                

وقد أفضى ذلـك االجـراء      . الخطة بصورة جزئية جدا بحجة أنه لن يعمل على مواجهة الشعب          

ففي يوم االربعاء   .  الشارع لمبارك، وتعلم السيسي الدرس     الجزئي والمتردد للطنطاوي الى اسقاط    

 المـسلمين   اإلخوانمن هذا االسبوع عملت الخطة العسكرية على تأمين السلطة كاملة ولم تفاجئ             

فقط في الميادين، بل فاجأت ايضا اجهزة استخبارية متقدمة في الشرق االوسـط وفـي العـالم                  

فلم يؤمنوا هنا ايضا حتى آخر لحظة       .  في هذه المسألة    شاذة عن القاعدة   إسرائيلوليست  . الغربي
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 المسلمين في   اإلخوانوكان شعور أناس    . بأن الجيش المصري سيستعمل القوة على المتظاهرين      

فقد نفذ الجيش أوامر السيسي في تـصميم  . الميادين بأنهم سيرسلون الشرطة مرة اخرى واخطأوا     

  .وقسوة
  

  حملة إقناع امريكية

 المـسلمين   اإلخـوان  رأي السيسي على استعمال القوة للقضاء على معارضة          سبقت استقرار 

وجرى االمريكيون واالوروبيون ليحاولوا    . للنظام الجديد، ضغوط دولية وعربية ومصرية داخلية      

 المسلمين من العـودة بـصورة مـن         اإلخوانمع القيادة العليا في القاهرة ان تحرز صيغة تُمكن          

سية، وحاول نائب وزير الخارجية االمريكـي وليـام بيرنـز ووزيـرة      الصور الى الساحة السيا   

الخارجية االوروبية كاثرين آشتون ان يتوصال مع السيسي الى مصالحة تُمكـن الحركـة مـن                

ويزعم االوروبيـون واالمريكيـون ان الجـيش        . المنافسة في انتخابات الرئاسة ومجلس الشعب     

ين ونصف السنة من اتفاق الى اتفاق تحت سلـسلة           المسلمين في مصر يعيشان منذ سنت      اإلخوانو

وقالوا إنـه اذا تـصرف الجـيش باعتـدال          . صفقات صدت المواجهة العسكرية بينهما الى اآلن      

  .فسيمكن انشاء صفقة اخرى كهذه

وبين بيرنز للمسؤولين المصريين الكبار ان مشكلتهم ليست دعـم وزارة الـدفاع االمريكيـة               

شكلتكم هي مجلس النواب الذي يجلس عند حنفية الميزانية، ولن يهب           والبيت االبيض، وقال إن م    

مجلس النواب االمريكي وال البرلمانات في اوروبا لمساعدة النظام الذي توجد في شوارعه صور              

  .مجزرة فظيعة

ال تغضبوا من المقارنة، قال االمريكيون للمصريين، لكن تذكروا كيف كان رد العـالم علـى                

  . ’لرصاص المصبوبا ‘إسرائيلعملية 

 المسلمون كل شيء لبث صور فظيعة لمجزرة جماعية في شوارع مصر في             اإلخوانوسيفعل  

وكانت من الدول العربية التي يتصل الجهازان الـسياسي واالقتـصادي           . جميع أنحاء المعمورة  

فقـد  . المصريان بها، وفي مقدمتها السعودية، رسالة تخالف رسـالة االوروبيـين واالمـريكيين            

إقضوا عليهم اآلن واحـسموا االمـر       : ضغطت السعودية ودول الخليج وأنفقت على سياسة قالت       

 مليـار دوالر النعـاش      ١٨ورتبت السعودية للنظام الجديد في مصر مبلـغ         . فهذه هي الفرصة  

وما كان الفريـق السيـسي يـستطيع أال يـصغي الصـدقائه             . االقتصاد وتعزيز السلطة الحالية   

ى لو حصل على دعم اقتصادي امريكي فانه لن يبلغ الى مقدار وقوة منِتجات              السعوديين، ألنه حت  
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وللسعوديين ايضا وزن وتأثير في الحركات السلفية فـي مـصر، وهـم    . النفط في العالم العربي 

  .يستطيعون ان يهتموا بأال تشوش على عالج السلطة الحالية لالخوان المسلمين

وتعليل ذلك أنـه كلمـا      . لى توصية الجيش بالتأني   وجد ميل لدى الحكومة المصرية خاصة ا      

انتظرنا أكثر سيزداد شعور الجمهور بالتشويش على حياته اليومية وسـيثور هـو نفـسه علـى              

وسيحدث عدم تأييد المواطنين وضعا يتعب فيه       .  المسلمين الكبيرة في الشوارع    اإلخوانتجمعات  

بصوت مختلف فقال انه كلما طال الوقـت        وتحدث الجيش   .  المسلمون ويتركون الميادين   اإلخوان

  .ظهرنا بمظهر الضعفاء وظهروا بمظهر األقوياء وال نستطيع ان نُبيح ألنفسنا ذلك

إستغل قادة الجيش آخر اسبوعين من رمضان لسلسلة اجراءات وحيل سياسية ودعائية للتمهيد             

 اإلخـوان رحات على   للعملية العسكرية المؤلمة، وشجع االمريكيين واالوروبيين على عرض مقت        

وفي موازاة ذلك توجهوا الى شـيخ       . المسلمين بل ُأخذت كاثرين آشتون الى السجن للقاء مرسي        

  . المسلميناإلخواناألزهر وهو أهم رجل دين في مصر، مع مقترحات مصالحة لقادة 

ـ           . وكان ذلك تمثيلية   ي فقد كانت مقترحات المصالحة التي أثارها قادة الجيش، من البداية، ترم

وقد منح رمـضان كـل      .  المسلمين وعرضهم على أنهم رافضون     اإلخوانالى وضع عائق أمام     

وحينما انتهى العيد في مطلع االسـبوع بـدأت         . الوسطاء قدرا كافيا من الوقت للمجيء والذهاب      

  .الساعة العسكرية تُتكتك

ولـة علـى    دخل الفريق السيسي من وجهة نظره في مسار حماية المصالح العليا للجيش والد            

وكان الشعور في الجيش المصري بأن هذه المصالح ستكون في خطر تحت            . حسب هذا الترتيب  

 المسلمين، وآمن الجيش بأن ضربة سريعة وقاسية ستُحدث صـدمة فـي الـشارع               اإلخوانحكم  

وتقضي سريعا على الفوضى وتحصد تصفيقا من الجمهور المصري ومن العالم، لكن الرهان لم              

  .ينجح حتى اآلن

  ١٦/٨/٢٠١٣يديعوت 

  ١٧/٨/٢٠١٣، القدس العربي، لندن

  

   المعركة على الرواية- اإلخوانو الجيش: مصر. ٢٨

  تسفي بارئيل

 احصيت حتى اآلن من     من أطلق النار أوال؟ أين قتل معظم القتلى من بين المئات العديدة التي            

وزارة الصحة المصرية؟ هل كان احتمال لحل سياسي؟ بعد يوم من الفـض العنيـف والـدامي                 
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بكالمه الهادئ والموزون، شرح    .  المسلمين تبدأ مصر المعركة على الرواية      اإلخوانلمظاهرات  

". فض االعتصامات جاء لمنـع الحـرب االهليـة        "وزير الداخلية المصري، محمد ابراهيم بان       

وافادت مصادر عسكرية رفيعة المستوى للصحفيين بان معظـم القتلـى اصـيبوا بعـد فـض                 

فقط بعد أن بدأت العـصابات      "االحتشادات في ميداني رابعة العدوية والنهضة، وليس في اثنائه و         

  .، كما روى احد المصادر"تفتح النار على الجنود استخدم الجيش النار الحية

". الجيش فتح النار نحو المعتصمين في الميـادين       : "نت رواية اخرى  اما لالخوان المسلمين فكا   

وسيكون تحديد الرواية الصحيحة من اآلن فصاعدا مهما على نحو خاص ليس فقط من أجل منح                

التأييد الجارف الذي حصل عليـه الجـيش مـن          . الجيش الشرعية للعمل الذي يذكر بعهد مبارك      

ام اختبار الشرعية الجماهيرية ومصر بكاملها فـي        جانب حركات االحتجاج يضعها هي ايضا ام      

  .جبهة امام الرأي العام العربي والعالمي

محلل " هآرتس"، شرح لـ    "انتصرنا في المعركة ولكن يحتمل أن نخسر في الحرب السياسية         "

عنف الفض من شـأنه ان يمـنح        . " المسلمين اإلخوانمصري يكتب في صحيفة خاصة تعارض       

لو كنا  . ييدا جماهيريا اكبر بكثير من ذاك الذي تمتعوا به في االشهر االخيرة            المسلمين تأ  اإلخوان

اما االن، وبينما يمكـنهم ان يعرضـوا        . ذهبنا الى االنتخابات قبل االحداث لتكبدوا هزيمة نكراء       

أنفسهم كضحايا للجيش ولحركات االحتجاج، فقد بات من الصعب التقدير ماذا ستكون عليه نتائج              

عـزل  ( تمـوز    ٣ومن شأنهم مرة اخرى أن يحققوا نصرا ساحقا وكل ما حققناه في             . االنتخابات

دليل على هذا االحساس سمع امس االول عندما انتقـد نـشطاء حركـة              ". سيضيع هباء ) مرسي

واتهموه قائلين  . محمد البرادعي لقراره االستقاله من منصبه كنائب للرئيس       . انتقادا الذعا د  " تمرد"

". المسؤولية كان عليه ان يبقى في منصبه ويدافع عن قرار الحكومة والجـيش            هذا هرب من    "ان  

البرادعي، الذي علل استقالته في أنه ال يمكنه أن يتحمل المسؤولية عن عنف الجيش، كان مـن                 

القالئل في الحكم الجديد الذي حتى اللحظة االخيرة طلب مواصلة الجهد السياسي للوصول الـى               

جزء ال يتجـزأ    " في كل تشكيلة سياسية جديدة تقوم النهم         اإلخوانراك  وطلب البرادعي اش  . حل

زميله في الحركة، عمرو موسى، اكتفى فقط بدعوة المواطنين المصريين          ". من المجتمع المصري  

اما عن الفض العنيف ذاته، فلم      . للوقوف موحدين امام اعمال الشغب ومنع المس باالقلية القبطية        

  .يعقب بعد

الي، حين فرض نظام الطوارئ على مصر وتعيش الكثير من محافظاتها في حظر             في اليوم الت  

 المـسلمين للمؤسـسات العامـة،       اإلخوانفاحراق  . للتجول، لم تنته بعد المواجهات في الشوارع      
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 كنيسة وموقعا مسيحيا ينتظر موجة الصدى التي من شـأنها ان تـشعل حربـا                ٤٠وحرق نحو   

ال حرب عصابات مدينية بين نشطاء التيـارات الراديكاليـة          التخوف هو ايضا من اشتع    . طائفية

وبين قوات االمن، اغتياالت لنشطاء ليبراليين ونقل جزء من الصراع العنيف مـن سـيناء الـى          

ولكن الى جانب التأهب العسكري العالي والتجنيـد الكامـل لقـوات الـشرطة              . شوارع القاهرة 

 ايضا للمعركة في الساحة الدولية، وال سـيما         والمخابرات المصرية، يتعين على مصر ان تستعد      

ي جون كيري الذي    مريكفاالنتقاد المباشر والفظ من جانب وزير الخارجية األ       . يةمريكالساحة األ 

العنف في أرجاء مصر مؤسف وهو ضربة في وجـه مـسيرة المـصالحة الـسياسية                "قال ان   

 شأنه أن يشير الى انعطافة جديـدة        من? " والمواطنين المصريين الذين يتطلعون الى الديمقراطية     

ي تنطلق مرة اخرى أصوات لتجميد المـساعدات        مريكفي الكونغرس األ  . يةمريكفي السياسة األ  

لمصر الى جانب مطالبة الرئيس براك اوباما بتعريف استيالء الجيش على الحكم بانـه انقـالب                

فرنسا استدعت الـسفير    : وفي اجزاء اخرى من العالم ايضا توجه السهام نحو القاهرة         . عسكري

المصري في باريس لتقديم الشروحات، وبالنسبة لرئيس الوزراء التركي، رجب طيب اردوغان،            

فقد كانت هذه فرصة اخرى لمهاجمة الجيش المصري والمبادرة الى اجتماع خاص لمجلس االمن              

  ".المذبحة في مصر"للبحث في 

. ع الى االنفعال من ردود الفعل في الغرب       وزير الدفاع المصري، عبد الفتاح السيسي ال يسار       

ي في الشؤون الداخلية لمصر سـبق أن اطلقـه قبـل            مريكفانتقاده الشديد لما وصفه بالتدخل األ     

تـركتم مـصر، ادرتـم     : "فقد اتهم الجنرال قائال   ". الواشنطن بوست "اسبوعين من على صفحات     

  ".ظهركم لمصر، والمصريون لن ينسوا لكم هذا

 المسلمين عن الشارع ويثبت بانـه قـادر علـى ان            اإلخوانع بانه بعد أن يبعد      يبدو أنه مقتن  

. في سيناء ايضا، ستفهم الواليات المتحدة بان ليس لها شريك ناجع آخر غيره            " لالرهاب"يتصدى  

الى جانبه تقف اآلن ايضا السعودية التي اوضحت للواليات المتحدة بان ليس في نيتها الـضغط                

ويشهد على موقـف الـسعودية عنـوان الـصحيفة          . اإلخوانجومه على   على السيسي لوقف ه   

التي اختار الصحفيون العاملون فيها صيغة لتـصف الهجـوم          " الشرق االوسط "السعودية الدولية   

، فيما ان التقرير عن عدد المصابين       "مصر أنهت االعتصام في ميدان العدوية     : "على النحو التالي  

وهكـذا  .  المسلمين على قوات االمـن اإلخوانيد على عدوانية غاب في طيات النبأ في ظل التشد      

 وأجرت العديـد    اإلخوانالسعودية التي أكثرت من التبليغ عن أعمال عنف         " العربية"ايضا شبكة   

  .من المقابالت مع معارضي مرسي
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.  المـسلمين  اإلخـوان غير أن السيسي ال يمكنه أن يكتفي بتفريق المظاهرات وباعتقال قيادة            

النتقال الى مسيرة سياسية متفق عليها، بموجب خريطة الطريق التي أعلن عنها في بدايـة         فدون ا 

تموز، سيضطر الجيش الى مواصلة ادارة شؤون مصر ويكون المسؤول ليس فقط عن االمن بل               

المفتاح للمخرج السياسي يوجـد     . وايضا عن خدمات الرفاه، االزمة االقتصادية والجهاز التعليمي       

  .ية يتخذوناستراتيج المسلمين الذين ال يزالون يترددون في اي اإلخواني اآلن في ايد

في االيام القريبة المقبلة سيدعو الرئيس عدلي منصور والحكومة برئاسة حازم الببالوي الـى              

 سـيطالبون  اإلخوانوالتقدير هو أن . اإلخوانحوار وطني بعد أن ردت دعوات سابقة من جانب          

ق في احداث يوم االربعاء، للعثور على المتهمين ونقل اسمائهم الى النيابة            بداية بتشكيل لجنة تحقي   

ولكن عندما يواصل الجيش تحديد الخطوات السياسية ولجنة صـياغة          . العامة كشرط لكل حوار   

الدستور ستنهي صياغة التعديالت الدستورية، او اتخاذ القرار في صيغة الدستور الجديد بعد نحو              

 المسلمين المشاركة في اللجنة أن يحرمهم من امكانية التأثير          اإلخوانرفض  اسبوع، فان من شأن     

  .على الدستور

ي ذو آثار بعيدة المدى، وذلك ألن الحركة التي فـازت فـي             استراتيج من ناحيتهم هذا قرار     

الحكم في انتخابات ديمقراطية وكانت رمزا للثورة، من شأنها أن تجد نفسها في مكانة معارضـة                

  .خالدة

، يدور في الحركة جدال عسير في مـسألة كيفيـة           اإلخوانسب مصادر مصرية مقربة من      ح

الرد على مطلب عزل مرسي وهل ينبغي االنضمام الى حوار وطني يبقي لدى الحركـة علـى                 

في اليومين الذين مرا تم حتى اآلن تبادل لالتهامات بين من يعتقد            . االقل جزءا من وظائف الحكم    

ستمر وبين من يدعي بان الصراع ضد الجيش ابعد فقـط الحركـة عـن               ان الصراع يجب أن ي    

وسـتكون االيـام    . صالحيات ادارة سياسة فاشـلة    " المسؤولية مجموعات عديمة "الجمهور ومنح   

 المسلمين ام من ناحية حركات االحتجاج التـي سـيتعين           اإلخوانالقريبة حرجة سواء من ناحية      

  .تتواصل وتبقى تعتمد على حراب الجيشعليها أن تقرر اذا كانت رؤيا ثورتهم س

  ١٧/٨/٢٠١٣، هآرتس

  ١٧/٨/٢٠١٣، الحياة الجديدة، رام اهللا
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  "٢٠١٢ في يفزمرسي لم ". ٢٩

  يوسي بيلين

سة في حزيران   اعترف لي شخص في االدارة المصرية بأن الجيش زور نتائج انتخابات الرئا           

  . المسلميناإلخوان، خشية اعمال شغب بعد هزيمة محمد مرسي مرشح ٢٠١٢

وقال إن احمد شفيق، قائد سالح الجو السابق وآخر رئيس حكومة لحسني مبارك، هو الـذي                

 الذين أرادوا ضمان ان يتم الحفـاظ علـى          –فاز في االنتخابات بأكثرية طفيفة، لكن قادة الجيش         

 المـسلمون   اإلخوان خشوا من أنه اذا هزم مرسي فلن يعترف          – بعد االنتخابات    القانون والنظام 

  .بذلك وسيسلكون كما يسلكون اآلن على أثر عزله

العكـس الـدقيق    )  في المئة لشفيق   ٤٨,٢٧ في المئة لمرسي و    ٥١,٧٣(كانت النتائج الرسمية    

اصوات احتجاج واعتـراض    بعد نشر النتائج لم تكد تسمع       . تقريبا لما حدث في صناديق االقتراع     

من الطرف العلماني الليبرالي، أما الطرف الديني لالخوان المسلمين والـسلفيين فكـان سـعيدا               

  .بانجازه

كان تقدير الجيش ان مرسي عديم التجربة سيقبل ادارة مشتركة مع الجيش ولن يتجاوز عددا               

لواقع هو جمع بين عـدم      وما حدث في ا   ). يسرائيلويشمل ذلك السياق اإل   (من الخطوط الحمراء    

القدرة على االدارة بصورة صارخة وبين جهد لتغليب تصور ايديولوجي لربع الشعب المـصري              

إن عددا مـن زمـالء      . على الشعب المصري كله بواسطة مقربين غير قادرين على ادارة شيء          

 عينـه   الذي(السيسي من الجنراالت حثوه على العمل قبل بضعة اشهر لكنه أراد ان يمنح مرسي               

، أن يمنحه فرصة ليثبت أن كل ما حدث نبـع مـن             )وزيرا للدفاع وفضله على من هم أسبق منه       

  .حقيقة أنه عديم الخبرة

 المسلمين ان التظاهرات الجماهيرية ستكون أنـسب        اإلخوانواعتقد بعد مرور سنة على حكم       

وقـد  .  مـن الجـيش  خلفية لعزل الشخص الذي عينه اذا لم يوافق على تلبية مطالب ال لبس فيها           

، واستقر رأيه على خطوة بعيدة المـدى        )كاعالن انتخابات رئاسية مبكرة   (رفض مرسي المطالب    

كان معناها الواضح انقالبا عسكريا قبل ان يتغير النظام الدستوري المصري بحيث يصعب جـدا               

  .اعادة االمور الى ما كانت عليه
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د القتلى في المواجهة مع أنصار مرسي       ويقول ذلك الشخص أن السيسي لم يقدر ان يكون عد         

كبيرا بهذا القدر، لكنه كان مصمما على اقتالعهم من الميادين التي كانوا يجلسون فيها ولن يدعهم                

  .يعودون

  ١٨/٨/٢٠١٣،  اليومإسرائيل

  

  يين تجاه ما يحدث في مصرمريك لأليةإسرائيل" مسكنات". ٣٠

  اليكس فيشمان

فهي تُدير في اليومين األخيرين نضاالً دبلوماسياً يائـساً         .  في حالة طوارئ دبلوماسية    إسرائيل

  .تقريباً في مواجهة واشنطن دون وزير خارجية ومع وزارة خارجية ضعيفة وذليلة

ئيس الوزراء فمن دونه اآلن جهودا متتالية مع البيـت          يون كبار من ر   إسرائيليبذل مسؤولون   

ية ومع مجلس النواب في األساس في       مريكية ووزارة الدفاع األ   مريكاالبيض ووزارة الخارجية األ   

والصحيح الى اآلن أنها تبـدو      . ي على حكم الجنراالت في مصر     مريكمحاولة لتسكين الهجوم األ   

  .معركة خاسرة

فمجلس النواب يهدد بتعليـق     :  تخطئ أخطاء تاريخية تجاه القاهرة     يةمريكما زالت اإلدارة األ   

المساعدة االقتصادية لمصر، واإلدارة تعلق التعاون األمني، فالتأليف بينهما سيفضي بالمـصريين       

  .الى االنفجار عليها

" تمـرد "إن العداء للواليات المتحدة مشترك بين المعسكرين الخصمين في مصر؛ بين حركة              

ـ ويريد الطرفان أن يضرا بكل مـا يرمـز أل         ".  المسلمين اإلخوان" الجيش وبين    التي تؤيد  ا مريك

إن منظومة العالقات بين مصر والواليات المتحدة، التي كانـت درع           .  أيضا إسرائيلويشمل هذا   

بأن تأتي بعشرين مليون توقيع     " تمرد"وتهدد حركة   . ، أصبحت عبئا ثقيال   إسرائيلاتفاق السالم مع    

ومـن كـان يـستخف      . ية لمصر وتأييدا إللغاء معاهدة الـسالم      مريكعلى المساعدة األ  اعتراضا  

  . مليون توقيع التي جمعوها ضد مرسي١٧بقدرتهم فليتذكر الـ 

ودرعا هي مدينـة فـي      . الخاصة بها " نقطة درعا "وفي هذه االثناء وعلى االرض تبلغ مصر        

ولو كان النظام الـسوري عـالج       . تينجنوب سورية، بدأت فيها الحرب االهلية السورية قبل سن        

االنتفاضة التي نشأت آنذاك في تلك المدينة المهملة عالجا صحيحا فلربما كان الوضع اليوم هناك               

ال يتحدث أحـد    . إن مصر موجودة اآلن في هذه النقطة، وربما تكون قد تجاوزتها أيضا           . مختلفا
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تكتيكيـة،  "  المسلمين اإلخوان"اء  وإنجازات الجيش المصري باز   . اآلن عن حرب أهلية في مصر     

  .فال يوجد حسم والطرفان يتحصنان في مواقعهما

اخـالل  ( هو بأن مصر تدخل الى مواجهة داخلية طويلة بقوة منخفضة            إسرائيلإن التنبؤ في    

تنذر باستمرار عدم االستقرار في الدولة، وعدم القدرة على ادارة دولة بصورة            ) بالنظام وارهاب 

وستكون النتيجة  . ار وقف االستثمارات من الخارج وباستمرار شلل فرع السياحة        منظمة، وباستمر 

إن . حالة اقتصادية متدنية ستظل تتدهور وستظل متعلقة بعمق جيوب الـسعوديين ودول الخلـيج         

 مليون فم من التبرعات وقتا طويال ليس حال يشفي االقتصاد المصري ويثبـت أقـدام                ٨٥إطعام  

  .النظام الحالي

نظام العسكري في مصر إسهاما في تدهور الوضع ألن الصور التي تصدر عن القـاهرة  إن لل 

لمئات الجثث، وألكثر من اربعين كنيسة محروقة ولجيش مـصري مـصمم علـى االسـتمرار                

لكن هذا ال يعد شيئا اذا قيس       . واستعمال القبضة الحديدية بال هوادة، تنقل الى العالم رسالة فظيعة         

 إسـرائيل ية، التي لم تنته الى اآلن، من إفساد كل ما أمكن، و           مريكثه االدارة األ  بالضرر الذي تُحد  

  .هي التي ستدفع ثمن ذلك

وال يجب  . ينبغي أال يعجب أحد اذا بدأت عالمات السالم مع مصر تتالشى واحدة بعد اخرى             

 . في مصر شخص غير مرغوب فيه في مصر        إسرائيلان يكون مفاجئا اذا تم االعالن ان سفير         

ي والمصري يؤديان عملهما فـي فقاعـة، ومـن    سرائيللم يحدث هذا الى اآلن، فجهازا االمن اإل 

ية اسـتراتيج الصحيح الى اآلن انه ال دالئل على برود العالقات ألن للجيش المصري مـصالح               

لكن الشارع المـصري بـدأ      .  حتى دون صلة بالعالقات بالواليات المتحدة      إسرائيلمشتركة مع   

ومن المؤسف جدا انه سـيكون عظمـا        .  النظام الحالي الى ان يرمي له بعظم       يضغط وسيضطر 

ية قبل ان تجر االوروبيين ايـضا الـى         مريكيا، وال يوجد من يستطيع ان يوقظ االدارة األ        إسرائيل

  .ألعاب قوتها المبلبلة في العالم العربي

  ١٨/٨/٢٠١٣، "يديعوت"

  ١٩/٨/٢٠١٣، األيام، رام اهللا
  

   واحدوعدو سيناريوهان. ٣١

  ايتان هابر

أنا آمل  : "تقول الحكايات إنه حينما سئل مناحيم بيغن ذات يوم عن حرب العراق وايران أجاب             

ويصعب علي شخصيا ان اؤمن بأن هذا كان جواب بيغن، فلم يكن            ". النجاح في الحرب للطرفين   
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لكنه حتى لو أجاب بهذه الكلمات وحظي بـرد مـن الـضحك         .  يجيب هذه االجابة   الشخص الذي 

ي تتعـرض   إسـرائيل والسخرية الهادرين فال ينبغي ان نعجب ألن هذا رد طبيعي تقريبا من كل              

  . سنة٦٥حياته للتهديد منذ 

إن العرب يقتلـون العـرب      : ي الراتب على ما يحدث في مصر      سرائيلوهذا ايضا هو الرد اإل    

لكن مع كل االحترام إن هذا رد غير حكيم يشهد على أن قائليه قـصيرو               ! ا يهمنا؟ ليستمروا  فماذ

  .هذا ما يعتقده ويقوله من يعيشون من اليوم الى غد، لكن ماذا عن بعد غد؟. النظر في فهم الواقع

إن العرب يقتلون العرب اذا، كم؟ أألف أم عشرون ألف أم مئة ألف؟ يوحد حولنا مليار وربع                 

ليار مسلم كثيرون منهم مستعدون ألن يفعلوا بنا ما يفعلونه باخوتهم في ميادين القاهرة وأزقـة                م

  .هل يقتلون مليون عربي؟ ماذا سيحدث بعد خمس سنوات أو عشر؟. حلب

فسنجد في مواجهتنا سريعا جدا عدوا قاسيا وسنضطر الى ان          "  المسلمون اإلخوان"اذا انتصر   

رعات وتشكيالت طيران حربي لمواجهة جيش مصري قد يكـون          ننشئ من جديد فرق مشاة ومد     

أيعوزنا عشرات مليارات   . ي تقريبا سرائيلمنكسرا لكنه كبير جدا وغربي في األساس كالجيش اإل        

ي جديـد تقريبـا،     إسـرائيل الشواقل في جيب الدولة؟ إنه في الحال التي أمامنا وهي انشاء جيش             

ا انتصر الجيش المصري؟ سيعود ليصبح الكمان األول        سيعوزنا مئات المليارات؟ وماذا يكون اذ     

وسـنحتاج فـي ذلـك      . في مصر وستعود اليه الثقة في النفس وقد يرفع رأسه بعد بضع سنوات            

وسـيعود الجـيش    . الوقت ايضا الى انشاء ألوية وفرق جديدة وشراء عدد أكبر من الطـائرات            

  .ي ليقف على أطراف أصابعهسرائيلاإل

 بيننا يفهمون مما كتب وقيل الى اآلن في الصحافة والمذياع والتلفـاز ان              إن مستهلكي االعالم  

ويمكن ان ينطبع في نفوسـنا ان       .  اليوم إسرائيلجيش مصر هو الذي يتولى تصريف العالقات ب       

 كـل   –وهذا هراء، فال يوجد حب بين الدولتين وكل شيء بينهمـا            . التعاون يستحق الثناء عليه   

، وهم في القاهرة يرفعون دائمـا       إسرائيلمصري اليوم محتاج الى     إن الجيش ال  .  مصالح –شيء  

بعد شهر أو سنة سيعود المصريون ليصبحوا مسلمين أتقياء وأخيارا          . تل أبيب سماعة الهاتف من    

  .ويعاودون كراهيتنا ألن هذا هو الرابط الذي يجمع المسلمين جميعا في كل مكان

ينبغي أال توزع درجات على     . ن تحذر في األساس    اآلن اذا؟ ا   إسرائيلما الذي يجب ان تفعله      

المصريين وأال تشمت بهم وأال تساعد في السر طرفا من الطرفين وأال تعمل في محاولة القضاء                

يجب ان تجلس في هدوء متفرجة بال صيحات تشجيع لواحـد مـن الفـريقين               . على طرف آخر  

  .المتخاصمين
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ط نفسها بازاء انشاء دولة ارهابية فـي شـبه           ضب إسرائيللكن قد تحين لحظة ال تستطيع فيها        

إن فرضي  . وقد تنهار ايالت مثال اذا وجهوا العمل عليها بصورة مكثفة من سيناء           . جزيرة سيناء 

  .ورفاقهم والجهاد االسالمي"  المسلميناإلخوان"هو ان هذا بالضبط هو الحلم اللذيذ لـ 

 نـسبي وسـيحاولون نقـل ميـدان         إنهم سيعملون في سيناء في منطقة ضخمة لهم فيها تفوق         

 وباقتـصادها   إسـرائيل المعركة من القاهرة الى الشيخ زويد في شبه الجزيـرة، وسيـضرون ب            

وحتى لو فقـدوا الكثيـر مـن        . سوريةوسيغمزون بانجازاتهم إخوانهم في مصر وقطاع غزة و       

ف إليه انتباه   رجالهم ووسائلهم القتالية التي نجحوا في جمعها في سيناء فسيظل النشاط هناك يصر            

 على كل حال إسرائيلوستكون دولة   . عالمي ويصبح مصدر إلهام وتشجيع لالسالميين المتطرفين      

واذا لم يكن هذا التقدير صحيحا وال يتشكل فماذا يكون؟ سـنعود ونبحـث ونحـاول                . في مشكلة 

سنوات هل تنبأ كبار المستشرقين بما حدث في الشرق االوسط في ال          . استخالص استنتاجات جديدة  

االخيرة؟ وهل نجحوا في تقديراتهم؟ إن من كان يحسد في هذه االوقات رئيس الوزراء ووزيـر                

 –الدفاع ورئيس هيئة االركان الذين يجب عليهم ان يقرروا ألنه ال يوجد من يقرر في مكـانهم                  

  !فلينهض

  ١٨/٨/٢٠١٣، يديعوت

  ١٩/٨/٢٠١٣، الحياة الجديدة، رام اهللا

  

   مصر إلى الهاويةتقود "الصفريةاللعبة ". ٣٢

  ميرا تسوريف. د

 اإلخـوان "اعـضاء  : ارتفع مستوى الدماء في نهاية االسبوع، فقد كانـت المعركـة سـاحقة           

.  رابعة العدوية والنهـضة    ومؤيدوهم استبدلوا مسجد الفتح في ميدان رمسيس بميادني       " المسلمين

المسجد االسالمي، الذي يجمع في األيام العادية المؤمنين لصالة الجمعة أصبح مخـزن سـالح،               

  .وساحة قتال بين مؤيدي الرئيس المعزول وبين الجيش المصري، بجنوده وضباطه

الفكر الذي قبع في أساس التمترس في المسجد كان على نحو شبه مؤكد هو أن قوات الجـيش           

ستجد صعوبة في الحفاظ على وحدة الصف ما أن تنتقل ساحة القتال الى المـسجد، وذلـك الن                  

المتدينين من بين البسي البزات، كما أمل المتظاهرون، سيترددون بل وربما سيرفضون المـس              

  .في أرض تعتبر مقدسة، حيث يحرم فيها سفك الدماء تماما"  المسلميناإلخوان"برجال 
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فالجنود والضباط اقتحموا المسجد، ردوا     . م والعزم لدى الجيش لم يتضررا     ولكن تبين أن الحز   

واضـافة  . بالنار على مطلقي النار، اعتقلوا مئات من مؤيدي الحركة، وصادروا مخازن السالح           

الى ذلك، فان مؤيدي الجيش من بين جبهة االنقاذ الوطني وحركة تمرد سـاندوا المقـاتلين فـي                  

  .مظاهرات تأييد

، من جهتهم، ال يعتزمون حتـى اآلن        "اإلخوان. "الطرفين مصممان على عدم التنازل    يبدو أن   

هجر الميادين والمساجد الى أن تلبى مطالبهم بتحرير مرسي وإعادته الى كرسي الرئاسة، وكـذا               

علي وعلى اعدائي يـا     "نهج  .  حزيران ٣٠تحرير كبار رجاالت الحركة ممن اعتقلوا منذ أحداث         

 سـنة مـن     ٨٠ أن يشطب تماما انجازات الحركة، التي حققتها علـى مـدى             هذا من شأنه  " رب

  .وجودها، وذلك ألن الشعب المصري لن يغفر المس الشديد بالتكافل والتضامن اللذين تميز بهما

هذه الحركة الشعبية، التي كانت مغروسة عميقا في قلوب ماليين المصريين، ستفقد بالتـدريج              

 في أن تكون شريكا فاعال في       –اعادة بنائها السياسي، وتطلعاتها     وعلى نحو مستمر قدرتها على      

وفضال عن ذلك، فان استمرار االعتصام      .  ستصبح غير ممكنة على نحو ظاهر      –اللعبة السياسية   

في الميادين وفي المساجد من شأنه أن يؤدي الى شروخ وانشقاقات في الحركة ويمزق تكتلها الى                

لمريرة ومن يعتقد أنه يجب التسليم بالواقع، باخالء الميادين والعودة          من يؤيد السير حتى النهاية ا     

ثمة مؤشرات أولية على هذه المسيرة بدأت تظهر        . الى البيوت لغرض المراجعة الداخلية العسيرة     

 شاب من الحركة، ممن يـرون أنفـسهم اصـالحيين           ٥٠٠في تموز الماضي، مع انسحاب نحو       

  ".إخوان بال عنف"ويسمون أنفسهم 

اما الجيش من جهته، فقد أبدى على مدى االسبوع الماضي حزما في تطهير الميـادين مـن                 

وأجاد في التعبير عن ذلك وزير الخارجية المصري، نبيل فهمي،          ". اإلخوان"نزالئها من مؤيدي    

على الرغم من أن للمتظاهرين الحق في االحتشاد في الميدان والتظاهر فواضح            "الذي ادعى بانه    

فالقانون والنظام يجـب ان يحفظـا، ولـسكان         . تجاج ال يمكنه أن يستمر الى ما ال نهاية        أن االح 

  ".كل عمل يتخذ سيتم حسب القانون.المدينة الحق في ان يصلوا الى بيوتهم وأماكن عملهم

 المـسلمين مـن     اإلخوانولكن اعالن المسؤولين في الحكومة االنتقالية وجوب شطب حركة          

. فيه ما يجلب الى الميادين الهدوء والحياة العادية التي تحتاجهـا مـصر            الخريطة السياسية ليس    

يجدر التشديد على أن اعادة النظام واالمن الى المدن حتى بثمن حمام دماء مكثـف لـن تـؤدي                   

وعليه، فان اللعبة التـي     .  المسلمين عن الخريطة السياسية    اإلخوانبالضرورة الى اختفاء حركة     
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عبها الطرفان من شأنها أن تدهور مصر عميقا الى الهاوية التي تقف على             نهايتها الصفر والتي يل   

  .اي حال على شفاها

  ١٨/٨/٢٠١٣، "معاريف"

  ١٩/٨/٢٠١٣، األيام، رام اهللا

  

   والعالم يدين له بثالثين سنة استقراررواحأ تسعلمبارك . ٣٣

  بنيامين بن اليعيزر

إنها لمهزلة القدر، حسني مبارك اطيح من الحكم بعد أن اتهمه ابناء شعبه بالطغيان العسكري               

وها هو، بعد نحو سنة فقط فهم المصريون انهم تلقوا بدال من مبارك شيئا مـا اسـوأ بكثيـر ـ     

. مشوق ان نشهد كيـف يلعـب القـدر        . لى القتال ضده  الطغيان االسالمي، الذي أجبر الجيش ع     

فحسب التقارير، مبارك اياه برأت المحكمة المصرية أمس ساحته، بل ثمة تقارير عن أنه سيفرج               

يهزأ القدر بذات االنسان والزعيم الذي على مدى ثالثين سنة عرف كيف يمـسك              . عنه الى بيته  

.  أيد مبارك المسيرة السلمية تأييدا هـائال       فقد. بالشرق االوسط وظلت مصر كالصخرة المستقرة     

وفي النهاية اطيح عن كرسيه ونقل مكلال بالعار الـى          .  عناصر االستقرار في المنطقة    أحدوكان  

  .قاعة المحكمة وهو مستلٍق على حمالة

بودي ان اؤكد انه خالفا لما يميل بعض الناس الى التفكير به، فان مبارك لـم يكـن مؤيـدا                    

حرص على مصلحة ابنـاء     . كان أوال وقبل كل شيء وطنيا وقوميا مصريا فخورا        لقد  . سرائيلإل

مبارك، استنادا الى معرفتي بـه، قـدر        .  جيد لمصر  إسرائيلشعبه وبالده، واعتقد ان السالم مع       

قدر قوتها وأهميتها كجهة استقرار في الشرق االوسط، ولكن كل شيء كـان مـن               .  جدا إسرائيل

  . يةزاوية نظر المصالح المصر

فضال عن ذلك فـان  . اعتقد ان الشرق االوسط مدين له بدين كبير، بثالثين سنة من االستقرار         

 عنه فـي االيـام القريبـة        وأفرج ما برئت ساحته بالفعل      وإذا. الغرب ايضا مدين له بهذا الدين     

لـال  القادمة، فليس عندي ما اقوله اال ان لهذا الرجل تسع أرواح، فبعد أن اطاحوا به، جـروه مك                 

  . بالعار الى المحكمة، صلبوه وأبنوه، والرجل كفيل بان يعود الى بيته االن

لكـل مـن    . ثمة من يدعي ان الجنرال السيسي أطاح برئيس انتخب في انتخابات ديمقراطية           

 المسلمين، بـل    اإلخوانيدعي ذلك بودي أن اقول ان الديمقراطية في مصر لم تؤدي الى صعود              

برأيي لو لم يتخذ الجنرال السيسي خطوات كاسحة في         . مين المتطرفين  المسل اإلخوانالى صعود   
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، وعلـى حـدودنا     إيـران غضون وقت قصير الصبح النظام المصري نظاما يشابه النظام فـي            

  .الجنوبية كنا سنرى حراس ثورة بصيغة مصرية

. طـأ انا ال اقول انه بريء من كل خ       . قلت في حينه ان المصريين ال بد سيشتاقون الى مبارك         

ولكن محيطه منعه من أن يفهم على نحو سليم ما يحصل للشعب، وهذا ربما هو مـا ادى الـى                    

ولكن رغم ذلك اسمع اليوم بوضوح اصواتا في مصر تتحدث عن الـشوق الـى               . ثورة الشباب 

  . وعن هذا نقول ـ دهاء التاريخ. مبارك

  ٢٠/٨/٢٠١٣معاريف 

  ٢١/٨/٢٠١٣، القدس العربي، لندن

  

   دبلوماسيةمساعدة ديمتقينبغي . ٣٤

  دان مرغليت

سـيئة  . ية لخدمة النظام العسكري في مصر خطوة سيئة جـدا         سرائيلإن تجنيد الدبلوماسية اإل   

  .لكنها أخف الضرر ألنه ال يوجد أفضل منها.  وسيئة لجيش مصرسرائيلإل

 المسلمين الى الحكم الذي تركوه برغم أنوفهم قبل عدة اسابيع ستكون نـدباً              خواناإلإن عودة   

فكرامة المرأة عندهم هي في الداخل      . إن هذا المسار سيغرق مصر في العصور الوسطى       . طويال

في المطبخ فقط؛ وستخلي االكاديميا والتقدم التكنولوجي مكانهما لمتدينين متطرفين وغوغائيين بال            

  .حلول

يكون ذلك ندبا طويال للمنطقة كلها حينما يسيطر آيات اهللا على اختالفهم في طهران وأنقرة               وس

والقاهرة وفي بيروت ايضا بقدر كبير؛ وسيكون ندبا طويال الوروبا التي يهـدد اآلن ارهـابيون                

اسالميون بالهجوم على قطارات في داخلها وهي غير مبالية أو مذعورة ال تستيقظ؛ وسيكون ندبا               

فان هذا النظام سيكون تهديدا دائما التفاق السالم الذي وقع عليه منـاحيم             .  ايضا سرائيلويال إل ط

  .١٩٧٩بيغن وأنور السادات وثبت المتحان األحداث القاسية التي حدثت منذ 

وال يوجد من يـستطيع     . حينما قتل متطرف ظالمي السادات فرض بيغن حضوره في الجنازة         

يبدو انه  (يا يسير وراء النعش لو أن المتآمرين قتلوا حسني مبارك           ائيلإسرأن يتخيل رئيس وزراء     

يوجد عدل لكن ال يوجد منطق في ان يفرج النظام العسكري عنه من السجن ويسكب زيتا آخـر                  

 ثمنا ما حتى لو نجح الجيش في جعل الدولة مستقرة ألنه سيضطر             إسرائيلوستدفع  ). على الموقد 

 – المسلمين   اإلخوان ال   –ألن الدوائر الليبرالية على الخصوص      . نهاالى إظهار تباعد وانفصال ع    
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يثيرون طلب الغاء اتفاق السالم، واذا تغلب الفريق عبد الفتاح السيسي على خصومه فسيـضطر               

  .الى ان يستجيب للصرخة المخيفة من ميدان التحرير

 الحكم العسكري واعادة    ا واوروبا في اسقاط   أمريكلكن هذا هو االمكان المريح ألنه اذا نجحت         

ولن يتجاهل من   . العجلة الى الوراء فستصبح العالقات بين القاهرة والقدس أصعب من ان تُحتمل           

. ا واوروبـا الـى الجـيش      أمريكي لتمييل قلب    سرائيلسيكون مرسي القادم الجهد الدبلوماسي اإل     

  . أكبر كثيرا بما ال يقبل المقارنةإسرائيلوسيكون الثمن الذي ستدفعه 

 الى قرع أبواب وزارات الخارجية في الغـرب         إسرائيليوجد شيء ما مقلق في مجرد حاجة        

. ألنه يخطر بالبال انه كان يجب ان تفهم ذلك دون مساعدة دبلوماسية مـن الخـارج               . وبيان ذلك 

قد يكون ضعفت قوته وفقد رغبتـه فـي         . ويقتضي سلوك الغرب الذي يثير العجب نظرا أساسيا       

ر الحكومة التي ستسيطر على القناة المائية الصناعية التي تربط آسيا باوروبا؛            النضال ألجل جوه  

وقد يكون اوباما ساذجا؛ وقد تكون اوروبا محجمة عن إغضاب االسالم بسبب كثرة العرب الذين               

  .استوطنوها

ا واوروبا اللتين تنظران الـى األحـداث        أمريكإن شيئا ما من كل هذه االحتماالت موجود في          

 اذا ان تنقض عدم التدخل الذي ميز سلوكها الـى اآلن            إسرائيلفيجب على   . ية في ذهول  المصر

إن سهولة ضغط الجيش المصري على الزناد فـي ميـدان التحريـر تثيـر       . سوريةفي مصر و  

والذي سيضعف أوال هـو الـذي       . لكن هذه المواجهة اآلن مواجهة حياة أو موت       . االرتداع حقا 

والسيسي يعلـم  . الذي ال يسير الى النهاية لن يستطيع ان يسير ألبتةسيستسلم للضغط الخارجي، و   

  .ويتظاهر اوباما وكاثرين آشتون فقط بأنهما ال يعلمان.  المسلموناإلخوانهذا وكذلك 

  ٢٠/٨/٢٠١٣،  اليومإسرائيل

  ٢١/٨/٢٠١٣، الحياة الجديدة، رام اهللا

  

   ذلك آخر األمرسيصلنا. ٣٥

  اليكس فيشمان

حينما بدأت االضطرابات في القاهرة في منتصف االسبوع الماضي، أخرج الجيش المـصري             

 الذين ذبحـوا أمـس      ٢٥إن جثث رجال قوات االمن المصرية الـ        . وحدات صاعقته من سيناء   

  .في سيناء نتيجة مباشرة لذلك االجراء) االول(
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 بادخالها الى سيناء رأس الحربة في قتال خاليـا          إسرائيلالصاعقة التي سمحت    كانت وحدات   

 وفـي جملتهـا     –وكان ما بقي من القـوات       . الجهاد العالمي والقبائل البدوية المتمردة في سيناء      

وقد تم القضاء على خاليا الجهاد العالمي       .  غالف األمن فقط   –الدبابات وناقالت الجنود المدرعة     

  .بية وعمليات خاصة من وحدات الصاعقةبمروحيات حر

 المسلمين ينوون في اطار مقاومتهم ان يمسوا        اإلخواننقلت االستخبارات المصرية إنذارا بأن      

ولمواجهة هذا التهديد سحب الجيش بسرعة القـوات        . بالمالحة في قناة السويس الحراج السلطات     

ومنذ اللحظة التـي    . يد وما حولها  الخاصة من سيناء وأرسلها الى اماكن اخرى وبخاصة بور سع         

نُقلت فيها كتائب الصاعقة لم يعد المصريون يحاربون الجهاد العالمي في سيناء ونشأ فراغ مـرة                

والحظ البدو الذين يتابعون كل تحرك للجيش المصري نقطة الضعف وهـم يهـاجمون              . اخرى

  .النهايةوحدات الغالف التي بقيت في سيناء وسيستغل الجهاد هذا الفراغ حتى 

 التي لم تكن ناجعة بـصورة       –اعترف عسكريون مصريون بأن محاربة االرهاب في سيناء         

والتزموا بأن يعيدوا قوات الصاعقة الى سيناء       .  فقدت الزخم مع اخراج القوات الخاصة      –خاصة  

  .حينما يستقر الوضع في القاهرة، ولم يحدث هذا الى اآلن وال يوجد أجل مسمى ايضا

ولم .  شرطيا مصريا في سيناء قبل أكثر من سنة، لم يرد المصريون على ذلك             ١٦حينما قُتل   

وقد زعموا  . يجروا اعتقاالت ايضا حتى حينما كان لديهم معلومات عن الناس الذين نفذوا المذبحة            

فاذا . آنذاك أن لذلك صلة بسياسة مرسي بازاء االسالميين ولم تعد توجد اليوم ذريعة مرسي اليوم              

لجيش المصري في االيام القريبة على نحو حاد حاسم في سيناء فلن يكون مذبحة أمس               لم يعمل ا  

ولن تنتقل النار الى ما بقي من الجيش المصري في شبه الجزيرة فقط بـل نحـو                 . هي األخيرة 

بأنه من الممكن ان    ) االول(اعترف حتى متحدث الفريق السيسي أمس        . ايضا إسرائيلالحدود مع   

 اآلن مع بالمعلومـات عـن عمليـة    إسرائيلفماذا ستفعل . إسرائيل سيناء الى ينتقل االرهاب في  

  تتدحرج من سيناء الى داخل أرضها؟

  ٢٠/٨/٢٠١٣، يديعوت

  ٢١/٨/٢٠١٣، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  لإلسالميين غير مشروعة بالنسبة أهدافال توجد . ٣٦

  يوآف ليمور

للمرة الثانية في غضون سنة ذكّر االسالم المتطرف مصر والعالم أمس بالفرق بـين الـشر                

ففي الوقت الذي ينددون فيه في عواصم الغرب بـالحكم العـسكري            : الضروري والشر المطلق  
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 القاهرة، برهنت عناصر االسالم     بسبب القوة التي تم استعمالها في تفريق المظاهرات العنيفة في         

المتطرف على مبلغ جنون وخطر البديل الذي قد ينشأ من الفوضى الموجودة اآلن فـي أنحـاء                 

  .مصر

ـ    جنديا، الذي بدا كأنما ُأخذ من شوارع بغداد أو من أزقة دمشق، الى العالم               ٢٥أشار مقتل ال

وحتى لو لـم    . يفة تُحل كل هدف   مرة اخرى أنه قد ثبت ان في سيناء قاعدة ارهابية مصممة وعن           

تكن توجد صلة عملياتية مباشرة بين االنذار الذي تم التشويش عليه في االسابيع االخيرة بعمليات               

في سفارات امريكية في الشرق االوسط وبين صاروخ غراد الذي تم اعتراضه فـي االسـبوع                

خـط واضـح مـن جهـة        الماضي فوق ايالت، وبين المذبحة في سيناء أمس، فانه يربط بينها            

  .يين والمصريين واالجانب كلهم مستهدفونسرائيلايديولوجية، وهو ان اإل

كان يجب ان يكون هذا المنطق واضحا لكل من يشارك في مكافحة االرهاب وفـي صـراع                 

وكان يفترض ان يشجع االمريكيون في ظاهر االمر الفريق السيـسي علـى        . ’األخيار لألشرار ‘

ي سيناء، ألن القضاء على البنى التحتية للجهاد العـالمي هنـاك سـينقل        الخروج لعملية واسعة ف   

لكن الواليات المتحدة   . رسالة واضحة الى المنطقة كلها، فحواها انه ليس للمخربين ملجأ أو مالذ           

في واقع االمر ال تضيع فرصة الضاعة فرصة؛ وكان يصعب ان نجد في االيام االخيرة حتـى                 

 السياسي األمني لم تقف متأثرة وغاضبة ومرعوبـة ازاء الـسلوك            جهة واحدة مهمة في الجهاز    

  .االمريكي في الشأن المصري

معنيتان بشأن مكافحـة االرهـاب فـي        ) ومعا( وحدهما   إسرائيلوفي هذه الحال فان مصر و     

هل يتم العمـل بـصورة غريزيـة        : إن المعضلة المباشرة واضحة بالنسبة للقاهرة وهي      . سيناء

ايضا عناصر انتقام واضحة، وإرسال قوات كبيرة لمكافحة االرهاب في شـبه            وبحملة تكون فيها    

الجزيرة، أم يتم ابتالع المذلة والعمل الصادر عن تفكير، بحيث يتم تثبيت األقدام في القاهرة أوال                

وفي سائر المدن الكبيرة في مصر نفسها وبعد أن تُستكمل السيطرة يتم االتجاه الى صنع نظام في                 

  .رة العاصي ايضاشبه الجزي

 مـستعدة   إسرائيلو. يأملون في القدس ان تختار القاهرة الخيار األول بصورة كاملة أو جزئية           

لذلك ان تُمكّنهم من إدخال قوات عسكرية اخرى الى سيناء، رغم أنه لم ينقـل طلـب رسـمي                   

ن فرقة  واليوم تستعمل قوات االمن المصرية في سيناء قوة تعادل أقل م          . مصري كهذا حتى أمس   

 مروحيات أباتشي لكن مشكلتها الرئيـسة       ٨ كتائب مشاة ومدرعات تدعمها      ١٠عسكرية أي نحو    
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هي عدم وجود معلومات استخبارية مهمة، وذلك نتاج إهمال دام سنوات للبنية التحتية البدوية في               

  .سيناء
  

  ثمن إهمال االستخبارات

 عملية فانه سيمر وقت طويـل        هو أنه حتى لو استقر رأي مصر على        إسرائيلإن الفرض في    

ويتوقع في هذه المدة عمليات قاتلة اخرى يمكن ان تكون موجهة علـى             . الى ان تثمر نتائج مهمة    

يا أمـس،   إسرائيلوكان يمكن ان تختار الجهات االرهابية في سيناء هدفا          . ية ايضا إسرائيلأهداف  

في ’ االطارات المحروقة ‘ية  وكان يمكن ان تنجح ايضا، ال سمح اهللا، كما حدث بالضبط في عمل            

 التي بدأت بقتل الجنود المصريين في الموقع العسكري وانتهت الى اختراق            ٢٠١٢اغسطس  /آب

ي لمنع ذلك في المستقبل الى زيادة عمق قاعدته         سرائيلويحتاج الجيش اإل  . إسرائيلعنيف الرض   

ن مع القيادة في القـاهرة      االستخبارية العملياتية على طول الحدود وفي شبه الجزيرة، وأن يتعاو         

واذا لم يحدث ذلك فان المذبحة فـي سـيناء          . وأن يدعو اهللا ان تنجح في إقرار الحكم في الدولة         

  .أمس قد تبدو لنا مثل لعبة أوالد

  ٢٠/٨/٢٠١٣ اليوم إسرائيل

  ٢١/٨/٢٠١٣، القدس العربي، لندن
 

  مفترق طرق الفريق السيسي. ٣٧

  يوسي بيلين

حينما عين محمد مرسي السيسي وزير الدفاع المصري بدا أنه قريـب جـدا مـن تـصوره                  

ولم يمض وقت طويل حتى عزل على أكتاف الثوار         . االيديولوجي وأنه األنسب ليكون رجل ثقته     

  .الرئيس الفاشل وانشأ حكومة اخرى بقي وزير الدفاع فيها

 مواجهة عنيفة مع مؤيدي مرسي وأبعدهم عن ميادينهم وكانت كلفـة ذلـك إزهـاق                لم يخش 

 المـسلمين   اإلخوانال من   (وهو اليوم يجد نفسه تحت انتقاد غير سهل في الداخل           . أرواح كثيرة 

 وال سـيما مـن      –، وانتقاد قاس من الخـارج       )فقط بل من ليبراليين ايضا مثل محمد البرادعي       

وقـد يكـون    . حينما عين لمنصبه لم يتنبأ بالموضع الذي سيصل اليه        . حدةاوروبا والواليات المت  

  .رأى نفسه حين تعيينه شبيها بسنسنتوس وربما يطمع اليوم في مقام أتاتورك

وحينمـا  . عاش لوكيوس سنسنتوس في روما في القرن الخامس قبل الميالد وكان قائدا وفالحا       

اره مجلس الشيوخ لمنصب قنـصل ودكتـاتور         قبل الميالد روما اخت    ٤٦٠حاصر أعداء في سنة     
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وجـاء  . وحينما جاءوا ليبلغوه انتخابه وجدوه مـع محراثـه فـي الحقـل            . ودعي النقاذ الوضع  

 ١٦سنسنتوس الى العاصمة ونظم الجيش وحاصر أعداءه وأبطل التهديد وعاد الى قريتـه بعـد                

نصبه كي يمنـع سـبوريوس      وبعد ذلك بسنين حينما كان في الثمانين من عمره أعيد الى م           . يوما

 يوما وقتل ماليوس وعاد     ٢١وبقي هذه المرة في منصبه      . ماليوس من أن يتوج نفسه ملكا لروما      

  .الى قريته مرة اخرى

قائدا عسكريا تركيا وأول من هزم جيشا غربيا فـي          ) ١٩٣٨ – ١٨٨١(كان مصطفى كمال    

م العثماني وانتخب أول رئيس     وقد عارض الحك  . معركة على غليبولي في الحرب العالمية األولى      

 سنة كان فيها دكتاتورا مستنيرا قام بسلسلة تدير الرأس مـن            ١٥للجمهورية التركية وتولى عمله     

ويالحظ أثره في األساس في     . االصالحات في تركيا ولهذا حظي بلقب أتاتورك، أي أبي األتراك         

تحريم إعفاء الشارب ولبس    (فرضها  حربه التي ال هوادة فيها للمتدينين، والمحرمات الثقيلة التي          

، واستعمال الخط الالتيني في اللغة التركية التي كانت تكتـب قبـل ذلـك               )الطربوش وغير ذلك  

وإن فرضه عدم التدين هو من العوامل في الموجة العكسية التي تحدث اليوم في              . بحروف عربية 

ر عنايته في عمله العسكري     فاذا عاد الى حص   . يجب على السيسي أن يقرر الى أين يتجه        .تركيا

وترك مواقع القيادة الختيار الشعب فيمكن أن يتذكر بأنه أنقذ بلده من الغرق في أصـولية دينيـة                  

واذا بقي في موقـع القائـد       . وإن يكن ثمن ذلك خسائر غير قليلة، وبأنه مكن من بدء فصل جديد            

ـ               ن الـشعب المـصري     وأغراه ان يصبح أبا المصريين مع فرض قيم ال يريدها جزء كبيـر م

  .فسيضطر الى أن يحكم بقبضة حديدية تمنع عنه تأييد الغرب المهم له

والحقيقة هي أنه حينما نحتاج الى مثال علـى مـن           . المشكلة هي أنه لم يكن لسنسنتوس ورثة      

 –يأتي لفترة وجيزة وينقذ شعبه ويعود الى ما كان يتعاطاه قبل ذلك نصل دائما الى هذا القنصل                  

  . المميزالدكتاتور

  ٢٢/٨/٢٠١٣،  اليومإسرائيل

  ٢٣/٨/٢٠١٣، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   على الحبل؟يترنحمن .. مصر. ٣٨

  ايتان هابر

ال فـالجنر .  المسلمين اإلخوانالجيش المصري سيفتك في الزمن القريب المقبل ب       : هاكم تخمين 

فهـو سيمـسك بعنقـه      . السياسي لن يرفع يده عن الرئيس حتى وقت اخير مضى، محمد مرسي           
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السيسي كان يـوده أن يـرى       . وسيحاول ان يحطم الى شظايا خالل الحركة المتطرفة في نظره         

فهو يعرف جيدا أن الحال هو أما هو ورفاقه او مرسـي والمحكـومين              : مرسي يترنح على حبل   

  . وهو، وكم هو طبيعي، يريد أن يعيش وان يحكم:المتطرفين من جماعته

السيسي يعرف جيدا بانه قد ال يكون كل الشعب المصري خلفه يؤيدونـه، ويؤيـدون جيـشه                 

. وخطواته، ولكن في العالم، وباالساس في دول عربية عديدة، يعلقون به وبجنوده آماال عظامـا              

 ايضا، يؤمنـون بـأن      إسرائيلفي  الكثير جدا من اصحاب المناصب الكبرى،       . الفشل غير وارد  

.  على الشرق االوسط   اإلخوان المحور الذي يمنع سيطرة      - اخيرا؟   –السيسي ورجاله سيخلقون    

في السعودية، في االردن وفي دول الخليج يتنفسون هذه االيام الصعداء ويصلون خمس مـرات               

  .في اليوم اال يكون هذا مؤقتا

. كانية اقامة حكـم ديمقراطيـة فـي القـاهرة         كان هناك وسيكون من سيشكون من ضياع ام       

عندنا ايضا ال ينقص مـن سيركـضون نحـو          . يون هم من كبار الخبراء في هذا المجال       مريكاأل

المهم أنهم محقون، ولكن من، بحـق       . الصيدلية المجاورة كي يشتروا محارم ورقية لمسح الدموع       

 في الحالـة التـي      –ة أو الموت    الجحيم يريد أن يسمع عن المبادئ حين يدور الحديث عن الحيا          

أمامنا حياتنا وموتنا؟ السيسي قد ال يكون الديمقراطي المطلق، ولكن ما فعله في مصر، وعلى ما                

ذات الغرب الذي يحتاج االن الى دروس خاصـة فـي ادارة            . يبدو سيفعله، جدير باسناد الغرب    

  .الشرق االوسط وانماطه

سيستغله السيسي ورفاقه كي يكتشفوا فـي جيـشهم         الزمن القريب المقبل    : وهاكم تخمين آخر  

الكبير الجنود الذين هم اعضاء او مؤيدون لالخوان وهـؤالء سـرعان مـا سـيجدون انفـسهم               

في مصر، بقدر كبير، يعني االمر الحكم عليهم برغيف أو اثنين في اليوم، مع او دون                . مسرحين

مصري، حتى بعـد أن قتـل مئـات         الجيش، بالمناسبة، يتمتع بعطف كبير في الشارع ال       . زعتر

  .المواطنين الذين ارادوا االعراب عن رأيهم بشكل ديمقراطي

فالسيسي ورفاقـه   .  في وقت سابق ألوانه بانتصارهم في االنتخابات العامة        اإلخوانلقد احتفل   

وفي . وكذا العديد من المواطنين المصريين، يرون فيهم اعداء حقيقيين وتهديدا حقيقيا على حياتهم            

  . يقال انهم لم يخفوا ابدا نواياهم في السيطرة وفي فرض دينهم ورأيهماإلخوانالح ص

 سنة من انتظار الحكم، لم يقدروا على نحو سليم الخطـر            ٨٠وفي طالحهم يقال انه حتى بعد       

الناس العاديون ال يحبون    ". مع السكين بين االسنان   "المحدق امامهم عندما ساروا، عملوا وتحدثوا       
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ماذا يتبقى لالخوان ان يفعلوه االن؟ ارهـاب        . متطرفين في اي مجال من مجاالت الحياة      الناس ال 

  اغتيال الرئيس السادات، مثال، أتذكرون؟. في هذا المجال اختصوا في الماضي ايضا. وحشي

هو وابناء جيله في الجيش تعلموا في الواليـات         . للسيسي ورفاقه ميل وتعليم عسكري غربي     

ي الذي يوقف علـى اقـدامها       مريكبا عليهم التنازل عن صندوق الوفرة األ      سيكون صع . المتحدة

. والجيش، بالمناسبة، هو دولة داخل دولة، اقتصاد مغلق وعظيم الحجوم         . مصر وباالساس جيشها  

ولحظهم، فان الدول التي ترغب في نجاحه هي ايضا تلك التي لديها كنـوز كبيـرة، يمكنهـا ان       

  .ي الذي قد ال يصلكمريتشكل بديال عن المال األ

ربح ونجدة يوجدان لنا، مؤقتا على ما يبدو، بفضل السيد          : وهاكم الخالصة، صحيح حتى اليوم    

 مع  إسرائيلالسؤال هو ماذا ستفعل دولة      .  غير صغير بحد ذاته    سرائيلالسيسي، الذي هو كاره إل    

  .إذًا ماذا نفعل. هذا الزمن؟ الزمن يعمل في صالح من يعمل في صالحه، يقول القول الممجوج

نحن نتذكر جيدا بان لنا مشاكل من سيناء ومشكلة كبيرة في ايران، ولكـن لمـاذا                : مالحظة(

  ).نفسد فرحة الفقراء؟

  ٢٦/٨/٢٠١٣، يديعوت

  ٢٧/٨/٢٠١٣، الحياة الجديدة، رام اهللا

  

   ومصرسوريةينبغي عدم التدخل في . ٣٩

  يوم طوف سامية

الشرق االوسط يغلي ويفور؛ والربيع العربي لم يجلب معه سوى الموت والكثير من الجرحى              

وبرغم كل ذلـك    . والالجئين، ولم يتم استبدال أي نظام بنظام أفضل منه ولم نبلغ النهاية الى اآلن             

يرة اخرى بصورة مادية فيما يجـري، ال فـي       ال يجوز أن تتدخل الواليات المتحدة أو أية قوة كب         

ومن المهم أن نُبين أنه ينبغي التفريق بين قتـل          .  وال في الدولة التي تليهما     سوريةمصر وال في    

شعب على أساس عرقي أو عنصري أو ما أشبه، وبين قمع متمردين أو انتفاضات شعبية السقاط                

ع وقت ممكن لوقف المذبحـة وللتفريـق    فقتل الشعب يوجب على العالم أن يتدخل في أسر        . نظام

لكن يوجد فرق جوهري بين قتل شعب وقمع انتفاضة متمردين مسلحين           . بين القاتلين والمقتولين  

برغم الفـرق الجـوهري      . على السلطة  – تبدأ بالبنادق وتنتهي الى الصواريخ       –بترسانة سالح   

داخلي الوطني لمواطني مـصر      هي الشأن ال   سوريةالكبير بين الدولتين فان األحداث في مصر و       

وليس الحديث هنا عن قتل شعب، وإن تدخال ماديا من قوة من القوى العظمـى مهمـا                 . سوريةو
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. تكن، سيزيد الوضع سوء فقط ويجعل المتدخلين يغرقون في وحل الصراع الداخلي سنين طويلة             

إن .  البيـت   ساعة والرجوع بعد ذلك الى     ١٢ أو مصر ال يتم في غضون        سوريةإن غزو دولة ك   

واذا . قصف منشآت ورموز للسلطة جيد لتنقية الضمير فقط، أما ما عدا ذلك فانه لن يجدي شـيئا        

كان رئيس الواليات المتحدة يشعر بأنه قد حان الوقت لتنقية الضمير وعقـاب محـدد للـرئيس                 

 المكان  السوري الستعماله السالح الكيميائي فيحسن أن تكون تلك ضربة محددة نقطية محدودة في            

نعم للتنديد ونعم لحظر على المعدات األمنية، ونعم لضغط اقتـصادي بواسـطة منـع               . والزمان

منتوجات كمالية، ونعم لشمل منظمات ما في قائمة المنظمات االرهابية، وال حقا لتدخل مادي في               

  .القصف والغزو

قراطيات، فهـذا   إن الدول العربية في المدة القريبة غير قادرة على أن تـسلك سـلوك الـديم               

. وليت ذلك يتغير قريبـا    . يعارض ثقافتها ويعارض دينها وهو غير موجود في عواملها الوراثية         

وفي مقابل ذلك يجب على الحكام في هذه الدول أن يدركوا أنهم حينما ينهبون الخزانة العامة فانه                 

رة الغالبـة مـن     اؤمن بأن الكث  . يفضل أن يبقوا طعاما للشعب، فالشعب الجائع هو شعب ينتفض         

المواطنين البسطاء في هذه الدول يريدون قبل كل شيء االنفاق على عائالتهم بكرامة، ويريدون              

ربما لم يـسمعوا بهـرم      . الفرح واالستمتاع بالحياة، ويريدون األمن في البيت والساحة والشارع        

و القـصف مـن     وإن الغزو أ  . حاجات ماسلو، لكنه كتب بدمائهم وبعرقهم وعلى معدتهم الفارغة        

  .الجو لن يفيدهم بشيء

  هآرتس 

  ٢٩/٨/٢٠١٣، الحياة الجديدة، رام اهللا

  

  تل أبيب العالقة الغرامية بين القاهرة وجدداالنقالب في مصر . ٤٠

  هارئيل عاموس 

حدى نتائج االنقالب العسكري في مصر هي توثق العالقات مـن جديـد بـين القـاهرة                 إن ا 

وتفضل الدولتان أن تحافظا على التحسن الكبير لعالقتهما تحـت سـتار متعمـد مـن                . والقدس

. ي بين المـصالح   استراتيجالغموض، ولم يسجل اآلن تنسيق تكتيكي ميداني فعلي فقط، بل تالق            

 أصبح من   ٢٠١١يناير  /الدراماتية التي وقعت في مصر منذ كانون الثاني       فبعد سلسلة االنقالبات    

الصعب جدا أن نتنبأ بما سيحدث في االشهر القادمة، لكن سجل في األمد القصير علـى األقـل                  

  . األمني في الجبهتين الجنوبية والغربيةإسرائيلتغيير كبير الى أفضل في وضع 
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فقـد بـذلت    . يوليو هذا العام  /ن في مطلع تموز   إن لب القضية هو ما حدث خاصة في واشنط        

 كما قالت الصحف االمريكية في االسبوع االول من يوليو جهدا عظيما لتسهيل عالقـات               إسرائيل

وقد كان من المهم جدا للجنـراالت المـصريين أال          . السلطة المصرية الجديدة بالواليات المتحدة    

 اإلخـوان  العنف الذي استعملوه ضـد نظـام         يعرّف استبدال السلطة بأنه انقالب عسكري، رغم      

المسلمين برئاسة الرئيس محمد مرسي، ألنه لو عرفت خطوتهم بأنها انقالب عسكري، للزم ادارة              

اوباما بحسب القانون االمريكي أن توقف المساعدة االقتصادية السنوية لمصر، التي تبلغ مليـارا              

  .ونصف مليار دوالر يخصص أكثرها للمساعدة األمنية

وكان يمكن أن يكون هذا االعالن، خاصة االجراءات التي توجب على أثره ضـربة قاسـية                

وكانت للرئيس باراك اوباما تقديرات خاصة به كي ال يعلن أنه وقـع انقـالب               . للجيش المصري 

االول أن ماليين المواطنين المصريين أيدوا      : وقد اعتمد مساعدو الرئيس على زعمين     . عسكري

لكنه حدث في   . والثاني أن الجيش عرض خريطة طريق للعودة الى الديمقراطية        . خطوات الجيش 

واقع االمر في القاهرة انقالب عسكري كامل، لكن يبدو أن مصالح االدارة االمريكية مع مساعدة               

وعـرف الجنـراالت    .  وأنصارها، وال سيما في تل الكابتول، منعـت االعـالن          إسرائيلما من   

فقد لوحظت، منذ ذلك الحـين، بـين القـاهرة          . يقة معرفة الجميل  المصريون كيف يظهرون حق   

 النشاط الموجه على االرهاب في سيناء وعلـى         إسرائيلوالقدس عالقة غرامية مفاجئة، وتبارك      

  .سلطة حماس في غزة

 بمصر المتحانات قاسية،    إسرائيل تعرضت عالقات    ٢٠١١منذ كانت ثورة التحرير في شتاء       ‘

ية في القـاهرة مـن أيـدي        سرائيللِّص في آخر لحظة حراس السفارة اإل      وفي واحد من أشدها خُ    

ومع ذلك سجل من وراء الستار تعاون أمني معقول         . جموع غاضبة، على أثر تدخل امريكي فقط      

جمد الرئيس مرسي بقدر كبير العالقات في القناة الدبلوماسـية، لكنـه مكّـن المـستويين                . جدا

يين، الذين اسـتمر    سرائيلاالبقاء على عالقات بنظرائهم اإل    العسكري واالستخباري في مصر من      

والجيش اآلن هو الحاكم في مصر بالفعل، وقد قويت العالقات          . كثير منهم في زيارة القاهرة سرا     

  . على حسب ذلكإسرائيلب

 بالضغط المصري اليومي على حماس، كي ال تجـرؤ حتـى علـى              إسرائيلوفي غزة تتمتع    

، أو تمكين منظمات فلسطينية أصـغر مـن أن   إسرائيلف صاروخية على التفكير في اطالق قذائ  

إن قيادة حماس في غزة التي ما زالت مصابة ومتفاجئة من الصورة العنيفة الفعالة التـي               . تطلقها

خُلع بها قادة الحركة األخت من السلطة في القاهرة، تحرص على الطاعة، بل إنهـا فـي عـدة                   
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    لكن حماس في األمد البعيد تواجه معضلة       . عدون الطالق صواريخ  حاالت اعتقلت ناشطين كانوا ي

 المسلمين فـي    اإلخوانبايحاء من   (فقبل أن تتأثر عالقاتها بمصر فصلت المنظمة نفسها         : تتزايد

. عن تأثير ايران وسورية، ونددت بأعمال نظام االسد في الحرب األهلية فـي سـورية              ) القاهرة

وبقيـت  . ل االموال والسالح من ايران الى حماس في غـزة         وكان من نتيجة ذلك أن قُطع تحوي      

  .المنظمة اآلن صلعاء من هنا وهناك

أصابت مصر، في االسابيع األخيرة، بالشلل الكثرة الغالبة من مئات أنفاق التهريب التي تعمل              

وحمـاس مـضطرة اآلن، بـدل       . تحت الحدود في رفح، وأوقفت نقل المحروقات الى القطـاع         

روقات مدعومة من مصر، كما كانت الحال فـي الماضـي، الـى اسـتيراد               الحصول على مح  

، ونشأت في القطـاع ازمـة محروقـات         إسرائيلمحروقات أغلى بستة أضعاف على األقل من        

وخروج السكان من القطاع الى مصر ايضا عن طريق معبر رفح، محدود في سـاعات               . شديدة

ات البيوت بالقرب من الحدود بغرض انـشاء        وفي رفح المصرية يهدم الجيش مئ     . قليلة في النهار  

  .شريط فاصل يمنع استعمال األنفاق على مبعدة نحو كيلومتر عن الحدود

وفي الوقت نفسه تنشر مصر معلومات كثيرة يبدو بعضها على األقل كاذبا عن مساعدة تقدمها               

وفـي  . سيناءحماس وفصائل فلسطينية اخرى في القطاع الى المنظمات االرهابية االسالمية في            

شبه الجزيرة نفسه تستعمل مصر عملية عسكرية عنيفة على خاليا االرهاب التي أكثر اعـضائها         

وفـي  .  ناشط واعتقل مئات كثيرون هناك منذ الشهر الماضي        ١٠٠وقد قُتل أكثر من     . من البدو 

ـ  إسرائيلمقابل ذلك انخفض عدد محاوالت العمليات داخل         ي  من سيناء، ما عدا واقعة واحـدة ه

  .اغسطس/اطالق قذيفة صاروخية على ايالت في آب

 مصر من تجاوز اتفاق السالم وإدخال كتائب من سالح المشاة والمدرعات            إسرائيلوقد مكّنت   

ومروحيات واجراء طلعات جوية تصويرية استخبارية في المنطقة لمحاربة الخاليا االرهابية في            

 شواطئ العريش، بل أطلقوا النار على سـفن         وزاد المصريون ايضا النشاط البحري ازاء     . سيناء

  .صيد أسماك غزية دخلت مياه مصر االقليمية في سيناء

وفي مصر نفسها يستمر القمع العنيف لالخوان المسلمين، ويرى الجنراالت أن هـذه حـرب               

في مساء العيد فشلت محاولة اغتيال يبدو أنها كانت مـن           . حياة أو موت تحل فيها جميع الوسائل      

حدى المنظمات االسالمية، لوزير الداخلية المصري، المسؤول عن جهاز االمن الداخلي في            قبل ا 

 المسلمون وحركات اخرى الى التبرؤ من المسؤولية عن الواقعة، التـي            اإلخوانوسارع  . الدولة

 من المارة بانفجار سيارة مفخخة كبيرة، خـشية أن يحـاول النظـام المـصري      ٢٣أصيب فيها   
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وما زال محللون في وسائل االعـالم المـصرية         . ة لخطوات اخرى موجهة عليها    استخدام الواقع 

يتهمون المنظمات االسالمية المحلية، لكنهم أشاروا الى أنه ينبغي فحص مشاركة حمـاس فـي               

  .وتبدو هذه مثل نظرية مريبة، لكنها جيدة لكف جماح حماس في غزة. العملية

 المـسلمين، ومـنهم     اإلخوانف الناشطين من    ويستعمل النظام خطوات اخرى، فقد اعتقل آال      

وعزل المسؤول عن جهاز السجون المصري ألنه اتُهم بالتخفيف عن الـسجناء            . وزراء سابقون 

وُأغلقت صحف للحركة، ومقابل ذلك ضيقت خطوات وسائل اعالميـة          . الموالين للسلطة السابقة  

وعلقت في  . اصرة لالخوان المسلمين  القطرية، التي تعتبر من   ’ الجزيرة‘اخرى وفي مقدمتها شبكة     

ونُقل مبارك نفسه الى حجز     . شوارع القاهرة الفتات عليها صورة الرئيس السابق، حسني مبارك        

  .في ظروف محسنة ألن أكثر الجنراالت الموجودين اليوم في الحكم كانوا من رجاله في الماضي

ويحـاول النظـام   . ت القمـع  المسلمين بالتدريج ازاء خطوااإلخوانوانخفض عدد مظاهرات  

 المـسلمين   اإلخـوان برئاسة الجنرال السيسي أن يعيد هيبة السلطة الى الشوارع ويحث بـذلك             

وتمنح وزارة الداخلية في جملـة مـا تمـنح،          . والحركات الموالية لهم على نشاط ارهابي سري      

الق النـار علـى     االجهزة االمنية في الشوارع سلطة االعتقال، من دون رقابة حقيقية وامكان اط           

ويـسجل السيـسي والجنـراالت      . ، أي بال تقييد تقريبا    ’حينما توجب الظروف ذلك   ‘متظاهرين  

ففضال عن أن واشنطن لم توقف المساعدة، حـصلت مـصر           : ألنفسهم في رضا نجاحات اخرى    

وقد وعدت الـى    . على مساعدة اقتصادية ضخمة من السعودية ومن إمارات الخليج ومن الكويت          

، اإلخوانوتمت في الوقت نفسه خطوات مصالحة أولى مع قطر صديقة           .  مليار دوالر  ١٢اآلن ب 

  . سفن تحمل الغاز السائل٣التي نقلت الى مصر في المدة االخيرة 

أثنى الملـك عبـداهللا فـي       .  يوجد السياق االردني ايضا    إسرائيلوفي خلفية تحسين العالقات ب    

.  سنة، على سلوك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو       مقابلة صحفية مع صحيفة امريكية قبل نحو من       

 بافـشال مـسيرة الـسالم مـع         إسـرائيل ومنذ ذلك الحين كف صقر العرب عبداهللا عن اتهـام           

ي علـى المـصالح     اسـتراتيج ويمكن أن نُخمن أنه يقف وراء هذا التغيير تفـاهم           . الفلسطينيين

إن كل شيء فـي الـشرق   . دة لالردنالمشتركة، الى جانب المساعدة التي تعطيها الواليات المتح 

االوسط الجديد يبدو مؤقتا ويصعب ضمان أن يكون الحديث عن بدء صداقة رائعة، لكن يمكن أن                

  .نقول بيقين إنه تلوح تباشير منظومة قوى وأحالف جديدة في المنطقة نتاج الربيع العربي

  ٨/٩/٢٠١٣هآرتس 

  ٩/٩/٢٠١٣، القدس العربي، لندن
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  لحصانالسيسي على ا. ٤١

  سمدار بيري

ال ينبغي لبشار االسد بالذات ان يهمنا مستقبله السياسي، مـصيره الخـاص، والقـوة التـي                 ‘

. فرجل السنة، مع امكانية إثارة الفضول االكبر، هو الرجل القوي لمـصر           . سيستخدمها كي ينجو  

 ما يبدو هو في هذه االثناء مثل روبين هود، الذي أخذ االمور في يديه كي                الجنرال السيسي على  

  . يعلن الحرب على االشرار

االشـرار جـدا،    .  المسلمين الى التفكك   اإلخوانان يؤدي ب  : بقوة وتصميم رسم السيسي هدفه    

 من الدرجة الوسطى فهو يـنظم االمـور         اإلخواناما مع   . زعماء الحركة، القى بهم في السجون     

فـي رأس المعـسكر     ’ الجزيرة‘عبر الدبابات في الميادين، ويغلق قنوات التلفزيون المحرضة،         

  . لمواصلة حرب العلمانيين المتدينين في مصر

فهم مستعدون الن يقسموا بان الجنرال الذي نبت لهـم          . من السهل مالحظة استياء االسالميين    

س المعزول مرسي السيسي تفويـضا      فعندما منح الرئي  . من تحت االنف خدعهم على نحو عظيم      

ثالثيا، وزيرا للدفاع، رئيسا لالركان ورئيسا للمجلس العسكري االعلى، كان مرسي واثقـا مـن               

  . ’واحد منا’خياره السليم لـ

السيسي، الذي يسمح لنفسه بالشقاق مع الرئيس اوباما، أخذ على عاتقه تصميم وجـه مـصر                

وعندما يقاتل الجنرال الكاريزمـاتي    . ي اقل من سنتين   التي هي في فترة نقاهة من ثالث ثورات ف        

في الشوارع، ويحاول البعض تصفية وزير الداخلية المصري، فليس لـه رأس للترهـات عـن                

  . اذا كان الملتحون قد أدخلوا مصر في مشاكل، فانهم لدى السيسي فقدوا حظوتهم. الديمقراطية

س ومن خلف نظارات شمـسية قاتمـة     هكذا، هو رجل السنة في مصر، جاء من خلف الكوالي         

قبل اسبوعين، وفيما كانت صـوره      . تمنحه هالة رئيس، رغم أنه اقسم اال يتنافس الحالل الهدوء         

معلقة على كل مبنى، وفي برامج البث يتحدثون عن المنقذ الوطني يقسم السيسي بان لـيس لـه                  

قال انه رجـل المفاجـآت      كما ي . يقال انه يفضل ادارة مصر في الظل      . احالم عن قصر الرئاسة   

ماليـين  . اذا صعد، فانه سينتـصر    . الكبرى، وفي اللحظة االخيرة سيصعد الى العربة السياسية       

  . المصريين معتادون على االعجاب بالجيش

الحرب ضد االرهاب في سيناء، التي تمتد الى حرب ضد          . الجدول الزمني لرجل السنة يتفجر    

انتخابات للبرلمـان،  . صاغة دستور جديد .  االقتصادي وجع رأس غير بسيط مع االنهيار     . حماس
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ولن ننسى العالقات مـع العـالم الكبيـر         . اال يغلوا لمصر مصادر النيل    : والمشكلة االكثر تعقيدا  

اقناع المـستثمرين بـالعودة، وجلـب       . وخلق الصورة الشيطان يعرف كيف التي تبث االستقرار       

االمساك بشدة بالخيوط التي ترتسم في الطريـق        . سالسياح، وحماية العبور اآلمن في قناة السوي      

: ادارة االمبراطورية االقتصادية الهائلـة للجـيش المـصري        . اإلخوانالى تصفية الحسابات مع     

مقاولو البناء الذين يقيمون احياء سكنية، مدارس، خدمات رفاه، نواد، متـاجر، مخـابز، حقـول       

  . واعد للضباط في الجيش النظاميواقع آمن للجنود االلزاميين، مستقبل . للزراعة

في واحد يدعي محلل    . االمريكية’ التايم‘في نهاية االسبوع وقعت على مقالين نشرا في مجلة          

وفي المقـال   . ، ويوصي االدارة بتقليص المساعدة للدولة المنهارة      ’مصر لم تعد مهمة   ‘كبير بان   

يسي فـي ان يـسير بهـا، االن         الثاني يشرحون لماذا مصر هي جد مهمة، ويعلقون اآلمال بالس         

  .الحقيقة، مثلما هو الحال دوما توجد في الوسط. بالذات، نحو القيادة االقليمية

مهم للجنرال السيسي ان يخرج مصر      . مهم لنا أن تكون مصر مستقرة كي تحافظ على السالم         

هو قبـل   مع كل التحفظات والتسريبات ضده عندنا، من المهم أن نتذكر بان السيسي             . من الحفرة 

  .اذا ما نجح، سنقدم له الحساب. دعوه يعمل. كل شيء وطني مصري

  ٩/٩/٢٠١٣يديعوت 

  ١٠/٩/٢٠١٣، القدس العربي، لندن
  
  

   أثبت قوته وفائدته"إسرائيل" بين مصر والسالماتفاق . ٤٢

  بارئيلتسفي 

ويتبين أن الزمن يمضي سـريعا      .  عاما على اتفاق كامب ديفيد     ٣٥بعد اسبوع سيكون قد مر      

ويصعب أن نبدأ ونحصي العقبات واالزمات التي هددت بتفجير هـذه           . حتى حينما ال نستمتع فيه    

لخارجية فالشتائم والتهديدات التي صدرت من وزير ا      . االتفاقات في مدة ثالثة عقود ونصف العقد      

 فـي   تل أبيـب  افيغدور ليبرمان ورفاقه انذاك، موجهة لحسني مبارك، واعادة سفراء مصر من            

فترات االزمات، وحربا لبنان االولى والثانية، واالنتفاضتان االولى والثانية، والصراع مع حماس            

ابـا  ، والعمليات فـي ط )ما عدا حضوره جنازة اسحق رابين   (إسرائيلوامتناع مبارك عن زيارة     

 في القاهرة فـي ايـام الثـورة،         إسرائيلواطالق الصواريخ على ايالت، واالستيالء على سفارة        

 كل ذلك جزء من النوائب التي أصابت االتفاقات         إسرائيل المسلمين للعالقة ب   اإلخوانوتهديد نظام   

  .التي انحنت مثل القصب والنت وعادت لتقف قائمة
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 فترة وجودها أصبحت االتفاقات رمزا وعالمة علـى         في التحوالت التي مرت بها المنطقة في      

. صمود االتفاقات بين الدولتين اللتين لم تتحررا الى اآلن من رواسب العداوة التي كانت بينهمـا               

وفي الدولتين جمهور عريض ينظر الى هذه االتفاقات بعداوة، وتُسمع فيهما فينـة بعـد اخـرى                 

  .اصوات تدعو الى إلغائها

قات واقعا جديدا، فرغم أنها لم تُحل السالم بين الشعبين، بل بـين حكومـات        أحدثت هذه االتفا  

، اال انها مهدت الطريق التفاقات اوسلو التي تمر هذا االسبوع عشرون سنة على توقيعها،               ’فقط‘

وكانت هذه االتفاقات على عهد مبارك كنزا       . وللسالم مع االردن ومنحت المبادرة العربية شرعية      

 المسلمين القصيرة ضمهم تمسكهم     اإلخوانوفي مدة حكم    .  ألحد أن يعترض عليه    قوميا ال يجوز  

باالتفاقات الى المحور الموالي للغرب، واآلن وقد أصبح الجيش يقود مـصر، أصـبحت هـذه                

من كان يستطيع أن يتخيل أن      . االتفاقات قاعدة لتعاون عسكري على محاربة االرهاب في سيناء        

ال مروحيات أباتشي ودبابات وبادخال قوات كبيـرة كثيـرا الـى             لمصر باستعم  إسرائيلتسمح  

، وهي تلك المساحة الواسعة المنزوعة السالح التي تم االتفاق عليها في كامب             ’االرض المقدسة ‘

ومن كان يستطيع أن يتوقع أن تنظر مصر الى حماس على أنها أكبر عدو لها، وأن تسجن                 . ديفيد

  .إسرائيلدلت الدور مع قطاع غزة بحصار قاٍس وكأنها تبا

لكن ايجازا سنويا أو دوريا لالتفاقات، وال سيما بعد مدة طويلة بهذا القدر، يخطئ هدفها وهو                

إن كل ايجاز كهذا يشير الى أن هذه االتفاقات ما زالت بمنزلة            . إبعاد الشك وتثبيت الثقة المتبادلة    

أو وهو أصح، كم من الوقت يحتاج       . كم سنة سنحتاج بعد كي يثبت نفوذها وأهميتها       . شيء مريب 

  .يون ليدركوا أن العيش في اطار اتفاقات السالم وإن لم تكن كاملة، هو خيار غير سيئسرائيلاإل

، بل هل نحـن مـستعدون للتحـرر مـن           )أو باالردنيين (ليس السؤال هل يمكن الثقة بمصر       

سعادة التي حصلنا عليها    ما أعظم ال  . التصور الذي يرى أن كل اتفاق سالم هو مقدمة للحرب فقط          

  .هذا التصور’ أثبتت‘من تحطم اتفاقات اوسلو التي 

التي هي عالقة كعظام فـي حنجـرة        ) واالتفاق مع االردن ايضا   (يبدو أن اتفاقات كامب ديفيد      

التصور، علمتنا درسا سياسيا ساخرا وهو أن االتفاق مع الفلسطينيين يجب أن يكون مشتمال على               

أي أنه اتفـاق ال تمكـن       .  في اتفاقات كامب ديفيد، وهما الكمال واألبدية       أساسين غير موجودين  

إن التناقض المنطقي في اتفاق كامب ديفيـد،        . اقامته وسيثبت بمجرد صياغته احتمال الحرب فيه      

وهو أن حقيقة نقضه تشهد على قوته، في وقت يقويه السماح للجيش المصري بـدخول سـيناء                 

ألن الخطر في االتفاقات، كاتفاق كامب ديفيد، هـو         . أن يوجد مرة ثانية   خالفا لالتفاقات ال يجوز     
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وقولوا الى أين نمـضي     . إسرائيلأنها تُزيل التهديدات وتحطم اعتقاد الدولة المطاردة الذي يغذي          

  ؟’سالم بارد‘بهذا االعتقاد اذا وقع الفلسطينيون زيادة على مصر واالردن على 

  ١١/٩/٢٠١٣هآرتس 

  ١٢/٩/٢٠١٣،  لندنالقدس العربي،
  
  "إسرائيل"ـالضغط المصري سيولّد انفجاراً يمس ب: حماسخنق . ٤٣

  هارئيل عاموس 

هرة قيادة المنظمة   وتطالب القا . في غزة " حماس"تزيد مصر في األسابيع األخيرة الضغط على        

، وأن تكـف عـن مـساعدة        إسـرائيل الفلسطينية أن تمنع بأي ثمن عمليات من قطاع غزة ضد           

  .المنظمات االسالمية في سيناء التي تصارع النظام الجديد في مصر

، موسى أبو مـرزوق، االحـد الماضـي، أن          "حماس"وقدر نائب رئيس المكتب السياسي لـ       

الكبير في صفحته على الفيس     " حماس"وكتب مسؤول   . تفاضة ثالثة الشعب الفلسطيني على شفا ان    

بوك أن رام اهللا فشلت في محاولتها تحقيق االستقالل للشعب الفلـسطيني، وأن مخطـط وزيـر                 

وقال إن موجة   . ي، جون كيري، واالموال الكثيرة التي وعد بها لن تنقذ الوضع          مريكالخارجية األ 

  .ي مناطق الضفة تشير الى بدء االنتفاضة فإسرائيلاالعتقاالت التي تنفذها 

يا كبيرا في المنطقـة،     استراتيجأحدث االنقالب العسكري في القاهرة في تموز الماضي تحوال          

وتوجه القاهرة في كل يـوم تقريبـا        . الى اآلن من المتضررين الرئيسيين منه     " حماس"فقد كانت   

. هود لتنفيذ عمليات موجهة ضـدها     ، وتكشف عما تعرضه على أنه ج      "حماس"اتهامات جديدة الى    

على الحدود فـي رفـح، وسـجل        " حماس"وقد أطلق جنود مصريون، مؤخراً، النار على مواقع         

إطالق نار من سفن سالح البحرية المصرية على صيادي أسماك من غزة اقتربوا من سـواحل                

  .سيناء

م تصل اربع ساعات    فُتح معبر رفح من قطاع غزة الى سيناء اآلن ساعات معدودة فقط كل يو             

في األكثر بدال من ثماني ساعات في الماضي، وقّل عدد المارين منه في االتجاهين مـن نحـو                  

وفي االسبوع االخير ُأغلق المعبر كليا بعد عملية ضد         .  فقط ٣٥٠ في المعدل كل يوم الى       ١٣٠٠

ـ  " حماس"ومنعت مصر ايضا خروج وزراء      . مبنى االستخبارات المصرية في مصر     ق عن طري

  .معبر رفح
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وتضرر جزء كبير من أنفاق تهريب السلع والوسائل القتالية في رفح بسبب النشاط المصري،              

ويدمر المصريون اآلن بيوتا على بعد بضع مئات األمتار في الجانب الغربي للحدود لمنع حفـر                

  .أنفاق جديدة تحت غطاء المنطقة المبنية

وتؤثر أزمة المحروقات   .  أثر الضغط المصري   وتزداد الضائقة االقتصادية شدة في غزة على      

في حركة الحافالت والسيارات الخاصة في القطاع، وهناك سكان يضطرون الى الـسير علـى               

وقد دمر المصريون أكثر أنفاق تهريب المحروقات، وارتفع سـعره          . األقدام من مكان الى مكان    

ت التي ما زالت مع كـل ذلـك         والمحروقا.  شيكل للتر الواحد الى ضعف ذلك      ٣,٨للمستهلك من   

الى محطة توليد الطاقة المركزية     " حماس"تُهرب من مصر تُنقل في أكثرها بحسب توجيه حكومة          

  .في القطاع

تنقطع بالكهرباء اليوم في القطاع ساعات كثيرة في كل يوم بسبب صعوبة اسـتعمال محطـة                

، ويفحص هـؤالء فـي      "حماس"وُأقيم في محطات الوقود مراقبون من قبل حكومة         . توليد الطاقة 

الحاسوب هل توجد ديون للسلطات على السائقين قبل أن يسمح لهم بمـلء الوقـود، وتفـرض                 

تحديدات شديدة للكمية التي يحق لكل مواطن ملؤها، وفي اآلن نفسه نشأت سوق سـوداء للـسلع                 

قل كـل   عشرات ماليـين الـشوا    " حماس"وتخسر  . التي لم تعد تمر عن طريق األنفاق من سيناء        

  .شهر، وأموال الضرائب التي اعتادت السلطة في غزة أن تجبيها على سلع هربت من سيناء

قلقة من الشعور بالمرارة المنتشر بين سكان غزة بسبب الوضع االقتـصادي الـذي              " حماس"

التي ساعدت  " تمرد"وبدأ في االسابيع االخيرة احتجاج يحاول تقليد الحركة العلمانية          . يزداد سوءا 

وإن هدف التنظيم القريب    . في واقع االمر  " فتح"ي االنقالب االخير في القاهرة، لكنها تتصل بـ         ف

 تـشرين   ١١هو حشد مسيرة كبيرة في غزة في الذكرى السنوية التاسعة لموت ياسر عرفات في               

  .في غزة في مطلع السنة مسيرة شارك فيها مئات اآلالف" فتح"والى ذلك حشدت . الثاني

، االسبوع الماضي، عددا من البوادر الطيبة بسبب االزمـة االقتـصادية فـي              ئيلإسراأعلنت  

فقد تقرر في جملة ما تقرر التمكين ألول مرة منذ سنوات من إدخال مـواد بنـاء الـى                   . القطاع

 تحرص على أن تؤكد أن هذه الخطوات تتم بطلب          إسرائيلإن  . القطاع ليستعملها القطاع الخاص   

. ، محاولة أن تقوي مكانة السلطة في غـزة        "حماس"د عباس، ال ألجل     من رئيس السلطة، محمو   

 ايضا من نقل كمية أكبر من المحروقات الى القطاع، لكن الغزيين ال يـسارعون       إسرائيلومكّنت  

ية سـرائيل الى طلب شحنات مرسلة اخرى بسبب فرق األسـعار الكبيـر بـين المحروقـات اإل               

  .والمحروقات المهربة
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وقد تضعضعت الصلة بمصر تماما، وكانـت       .  بعزلة اقليمية أخذت تقوى    اآلن" حماس"تشعر  

بالمذبحة التي يقوم بها نظام االسد علـى  " حماس"االزمة مع ايران قد نشبت قبل ذلك بسبب تنديد       

ولم يعد الدعم الذي كانت تقدمه      . المتمردين السنيين، وكثير منهم اسالميون متطرفون، في سورية       

كما كان بسبب الزعزعات في المنطقة وجهود هاتين الدولتين للحفاظ مـع            قطر وتركيا الى غزة     

  .كل ذلك على قناة اتصال بنظام الحكم الجديد في القاهرة

في غزة على نحـو     " حماس"في كل يوم، وتبدو قيادة      " حماس"تهاجم وسائل االعالم المصرية     

وضع في القطاع تحت السيطرة     ما زال ال  . ليس من سماتها أنها ترد متأخرة وبعدم فهم للتطورات        

  .تواجه صعوبات أخذت تقوى وال سيما بسبب الضغط المصري" حماس"لكن 

تُكثر مصر من الشكوى من المساعدة التي تقدمها المنظمات الغزية للتمـرد االسـالمي فـي                

وكشفت سلطات األمن المصرية في عدة حاالت عن وسائل قتالية في سيناء كانت عليهـا               . سيناء

وحـسب  . فـي غـزة  " الجهاد االسالمي"و" حماس"شهدت في ظاهر االمر أنها من صنع       كتابات  

 النشطاء الذين قتلـتهم     ١٣٠ في المائة من الـ      ٣٠معطيات رسمية نشرها المصريون كان نحو       

  .قوات األمن في سيناء، غزيين

 القاهرة قلقة على نحو خاص من محاوالت المنظمات االرهابية أن تشل النقل البحـري فـي               

وكانت محاولة قبل بضعة اسابيع إلطالق صواريخ مضادة للـدبابات علـى        . طريق قناة السويس  

وستبدأ المحاكم المصرية البحث في الشهر القادم في سلـسلة اسـتئنافات            . سفينة مرت في القناة   

تطلب من السلطة أن تزيد في شدة الحصار على غزة ومنع خروج الفلسطينيين عن طريق رفح                 

  .الى مصر

هي أن تعلن العودة الى المصالحة من جديد مع قيادة          " حماس" إحدى االمكانيات المتاحة لـ      إن

لكن المشكلة أن أبو مازن ورجاله ليسوا ال يخرجون عـن أطـوارهم فقـط               . السلطة في الضفة  

في "  المسلمين اإلخوان"بل ال يجهدون أنفسهم في إخفاء رضاهم عن اسقاط حكم           " حماس"لمساعدة  

، اسماعيل هنية، أن يدفع     "حماس"ويريد رئيس حكومة    . الحالية في األساس  " حماس"ة  مصر وازم 

بالمصالحة قدما، لكن آخرين من قيادة المنظمة يعتقدون أن الحديث يدور عن انتحـار سياسـي،                

  .تستطيع االستمرار في إظهار التصميم رغم الضغوط" حماس"وأن 

قد انطلقت عدة مسيرات شعبية احتجاجا نحو       وهناك امكانية أحرى وهي التأليب على مصر، ف       

وستكون االمكانية الثالثة هي العودة الى النمط الثابت الماضي وهو التـصعيد            . الحدود المصرية 

فـي  " حماس"في سنين خلت أنه في كل مرة ستواجه فيها قيادة           " الشاباك"قدروا في   . إسرائيلمع  
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بين استمرار حكمها وبين الحفاظ على فكـرة        غزة مفترق الطرق الذي يجب عليها فيه أن تختار          

لكن القيادة الغزية اآلن محشورة في الزاويـة علـى          . ، ستختار بقاء النظام   إسرائيلالمقاومة ضد   

القطاع بـين   " حماس"ويصور رسم كاريكاتوري نُشر في صحيفة لـ        . نحو لم تعرفه في الماضي    

" حمـاس "ب جدا أن نُقدر كيف سترد       ومن الصع . ية وذراع مصرية  إسرائيل لهما ذراع    –مقصين  

  . ايضا، بصراحةإسرائيلفي األمد البعيد، لكن يوجد خطر أن يوجه الغضب على الحصار ضد 

إن حدود القطاع هادئة على نحو مميز في االشهر االخيرة استمرارا لالستقرار النسبي الـذي               

. ي من العـام الماضـي     في غزة في تشرين الثان    " عمود السحاب "كان يسودها منذ انتهت عملية      

والمنظمات االرهابية االخرى في القطاع ما زالـت        " حماس"ي أن   سرائيلويقدرون في الجيش اإل   

ويوجب انخفاض مقدار تهريب السالح الى      . إسرائيلتستعد الحتمال مواجهة عسكرية اخرى مع       

دل صواريخ  المنظمات الفلسطينية أن تعتمد أكثر على انتاج محلي لصواريخ ذات مدى متوسط ب            

وفي الوقت نفسه تُدفن شحنات ناسفة بالقرب من الحدود ويستمر حفر األنفاق الى              .فجر االيرانية 

. ية بغرض استغاللها في عمليات تسلل واختطاف في أوقـات التـصعيد           سرائيلداخل االرض اإل  

ة ضابط كبيـر فـي قيـاد      " هآرتس"، قال لصحيفة    "يجب أن نحذر من أن يضللنا الهدوء الحالي       "

من الواضح أنهم يعدون في الجانب اآلخر لهجمات حينما يحين الوقـت، وأن             . "المنطقة الجنوبية 

  ".ي إنذار سابقسرائيلالعمليات قد تقع فجأة دون أن يكون للجيش اإل

  ٢٣/٩/٢٠١٣، "هآرتس"

  ٢٤/٩/٢٠١٣، األيام، رام اهللا

  

  جاف:  االسالميللشتاءالتوقع . ٤٤

  تسفي بارئيل

 المسلمين، ومن المتوقع أن يواصلوا احتجاجاتهم ضد النظام         اإلخوانيحتشد في القاهرة مؤيدو     

ومثلما في كل يوم جمعة في االشهر الثالثة االخيرة، هذه الجمعـة أيـضا              . العسكري في مصر  

 الحل السياسي بين الجيش واالحزاب الليبراليـة مـن          وفي نفس الوقت، فان   . سيعتقل متظاهرون 

فصياغة الدستور في لجنة الخمسين التي عينـت        .  المسلمين ال يبدو في االفق     اإلخوانجهة وبين   

وهـذا االسـبوع    . لتنهي مهامها بسرعة، وان كانت تتم اال ان موعد انتهائها ليس معروفا بعـد             

 االخيرة وزيرة خارجية االتحاد االوروبـي كـاثرين         وصلت الى القاهرة، للمرة الثالثة في الفترة      



299 
 

اشتون كي تمارس سحرها المحدود لالفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي او علـى االقـل                

  .احداث مصالحة ما، ولكن المصالحة ليست بالضبط امنية الجيش المصري

. نة رائعة  كيلومتر غرب القاهرة، في تونس العاصمة، نشرت هذا االسبوع صورة ملو           ٢,٣٠٠

ظهرت فيها قافلة جمال تسير ببطء في الرمال الذهبية للصحراء الجنوبية، وهي تحمـل المـؤن                

والمياه، والى جانبها غرق في الرمل سفراء عدة دول اوروبية انضموا الى جولة خاصة أجرتها               

 كتب في   ،’هذه مبادرة مباركة  ‘. وزارة السياحة التونسية كي تشجع السياحة المتدهورة في الدولة        

ولكن اذا كانت الدولة تستثمر هذا القدر الكبير من المال، حين يفرغ            ‘التونسية،  ’ الصباح‘صحيفة  

صندوقها، فلماذا لم يكن بوسعها ان تختار موعدا أكثر راحة من ناحية الطقـس الحـار؟ لمـاذا                  

دول التي نريـد    تذكروا في اللحظة االخيرة فقط دعوة سفراء فرنسا، ايطاليا والواليات المتحدة ال           

ولهذا فهم ال يمكنهم ان ينضموا؟ قد تكون هذه اقوال هامشية ولكنها            . ان يأتي منها معظم السياح    

فقبل ثالث سـنوات فقـط      . على نشر انتقاداتها  ’ الصباح‘ممكن بداية تهنئة    . ’تدل على االخفاق  

لتي اجتازت ثـورة    حرية التعبير هذه، ا   . كانت جملة كهذه ما كان يمكنها أن تنشر على االطالق         

في السنتين اللتين انقضتا منذ اقيمت في الدولة الحكومة االولى بعد اسقاط الرئيس زين العابـدين                

بن علي، تجعل المواطنين شركاء مباشرين في سر المشاكل السياسية العـسيرة التـي تحـاول                

  . الديمقراطية الجديدة ان تتصدى لها من دون أن تدمر الدولة

يتصدرها حزب النهضة، حزب دينـي معتـدل نـسبيا فـاز فـي              ’ يادة ثالثية ق‘تدير الدولة   

ـ  وفـي  .  المسلمين اإلخوان في المئة من االصوات، وقريب في ايديولوجيته من          ٣٧االنتخابات ب

ائتالف معه انضم حزب المؤتمر وحزب التكتل العلمانيان اللذان اتفقا معا على تعيين المنـصف               

والتركيبـة الـسياسية للبرلمـان      ’. حقوق المواطن رئيسا للدولة    المرزوقي، الطبيب والناشط في   

وللحكومة، في اعقاب فوز النهضة قبل شهرين من الفوز الساحق لالخوان المسلمين في مـصر               

ففجأة بدا أن نـشوى     . ’الربيع العربي ‘التي جاءت بعد    ’ الشتاء االسالمي ‘هي التي قررت عبارة     

آهـة  . ليبرالية تحطمت في ضوء انتصار الحركات الدينية      الثورات ورفيف اجنحة الديمقراطية ال    

  .خيبة أمل عميقة انطلقت ليس فقط في تونس والقاهرة، بل وايضا في واشنطن وباريس

ففي مصر اطاح الجيش بمرسي وحبس قيـادة        . ولكن رد الفعل المضاد لم يتلبث في الصدور       

لحركة ونقل حساباتها البنكية واموالها     وأمرت المحكمة باالستيالء على امالك ا     .  المسلمين اإلخوان

 المسلمون في مصر ليكونوا حركة مطاردة، تقريبا مثلمـا          اإلخوانوعاد  . الى ادارة لجنة وزارية   

  . في الفترة التي سبقت الثورة



300 
 

فيها ايضا تثور منذ اشهر عاصفة سياسية على خلفية         . اما تونس بالمقابل فتسير في مسار آخر      

ة وال سيما حزب النهضة الذي سعى قبل بضعة اشهر الـى الغـاء مـساواة                سلوك القيادة الثالثي  

والمعارضة الليبرالية التي تتطلع الى اسقاط الحكومة نظمت        . الحقوق التي يمنحها الدستور للنساء    

عدة مظاهرات كبرى في الشوارع، وبسبب الوضع االقتصادي الصعب بـدأت منظمـة العمـال           

وبالتوازي مع ذلك، تـصطدم     . االضرابات التي هزت االقتصاد   الكبرى في الدولة في سلسلة من       

الحكومة التونسية بمعارضة عنيفة من الطرف االخر ايضا، حين تحاول حركات سلفية متطرفـة              

  . ان تملي نمط حياة متصلب من خالل التهديد، اعمال العنف واستخدام السالح

ضا في اعقاب اغتيـال ناشـطين       ونحو تسعة اشهر استمرت االزمة السياسية التي تفاقمت اي        

يوليو الثوري القديم محمـد     /فبراير قتل ناشط اليسار شكري بلعيد وفي تموز       /في شباط : مركزيين

وفي الحالتين اتهمت الحركات الليبرالية الحكومة باالهمال، بل قـرر بعـضها بـان              . البراهمي

ة بـراهين ولكـن هـذا       وبزعم هؤالء ال توجد أي    . ناشطي النهضة يقفون خلف عمليتي االغتيال     

ائـتالف االنقـاذ   ‘وبعض هذه الحركات تجمعت ضمن نطـاق  . االدعاء غذى حركات االحتجاج 

التي انضمت  ? تمرد تونس ‘الذي يضم احزابا علمانية معروفة وبعضها في اطار حركة          ’ الوطني

مصرية ال’ تمرد‘ومعا خلقوا محاكاة لحركة     ’ خنقتونا‘وحركة  ’ حركة العاطلين عن العمل   ‘اليها  

يونيو وأدت الى اسـقاط الـرئيس   /التي بادرت الى المظاهرات في مصر في نهاية شهر حزيران        

يبدو االن انه مثلما شجعت الثورة في تونس واسقاط نظام بن علي الثورة فـي مـصر،                 . مرسي

 المسلمين في مصر يبث ريحا قوية فـي اشـرعة احـزب             اإلخوانهكذا ايضا فان اسقاط نظام      

  . ونس، وفي نفس الوقت يوضح لحركة النهضة قيود قوتهاالمعارضة في ت

ولكن مقابل مصر، فان حركة النهضة الدينية تقرأ الخريطة الـسياسية وتنـصت الصـوات               ‘

فالتنازل عن الحكم ليس سهال بالنسبة للحركة الدينية، ومع ان زعماءها اعلنوا في نهاية              . الشارع

ة واقامة حكومة تكنوقراط بعد نحـو بـضعة ايـام           الشهر الماضي بانهم مستعدون القالة الحكوم     

ولبدء . أوضحوا بان هذا االستعداد منوط باستكمال الحوار الوطني وتحديد موعد جديد لالنتخابات           

 ويمثل معظم العمال خريطة     ١٩٤٦الحوار اقترح اتحاد العمال الجسم القديم الذي تشكل منذ العام           

ويتقـرر  ’ ئيس وزراء جديد، يصاغ قانون انتخـابي     طريق بموجبها تتشكل حكومة بديلة، يعين ر      

ولكن هذا الحوار علق على مدى نحو شهر حين جمد رئيس البرلمـان عملـه        . موعد لالنتخابات 

  . وهذا االسبوع فقط استأنفه كي يدفع الحوار الى االمام
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ان الفارق الجوهري بين مصر وتونس يكمن في هذه اللحظة في قدرة الحركات السياسية من               ‘

كل االلوان على أن تدير بينها حوارا ما وتتوصل الى اجمـاع مـن دون تـدخل عـسكري او                    

ـ . خارجي مع ان مـصر دولـة مؤسـسات والثقافيـة          ‘رجل حزب التكتل انه     ? هآرتس’وقال ل

السياسية فيها تعتمد على تقاليد كانت تنقص تونس، اال انه في تونس توجد لنـا تقاليـد علمانيـة                   

في البرلمان  (فمساواة كاملة في الحقوق للنساء      .  اكثر بكثير مما في مصر     وقانون علماني متجذر  

، تعدد الزوجـات محظـور   ) في المئة من المقاعد، اكثر مما في امريكا٢٣التونسي تحتل النساء   

حسب القانون، نحن نتكلم الفرنسية اكثر مما نتكلم العربية، ونحن، رغم أن حزبي هو جزء مـن                 

ولكننا سنفعل هذا بطـرق سـلمية       . حركات الدينية بان تغير طبيعة الدولة     االئتالف، لن نسمح لل   

  .’ليس في مظاهرات شوارع كبرى، وبالطبع بدون الجيش. بالحوار

، ولكن االنعطافـة الـسياسية لالشـهر        ’الدولة الجديدة ‘تسير تونس بخطى بطيئة نحو اقامة       

ـ           ي كمـسار لحـل الخالفـات       االخيرة، ضعف حركة النهضة الدينية، والتوجه الى حـوار وطن

الذي اخذت تنفضه عنهـا،     ’ الشتاء االسالمي ‘االيديولوجية، كل هذا كفيل بان يجعل تونس تودع         

  .وان كان بعنف، مصر أيضا

  ٦/١٠/٢٠١٣هآرتس 

  ٧/١٠/٢٠١٣، القدس العربي، لندن

  

   للسيسي"اكتوبرحرب ". ٤٥

  رؤوبين باركو. د

 في مصر في هذه السنة ايضا بصورة        ١٩٧٣تم االحتفال بأحداث حرب تشرين االول اكتوبر        

مهيبة جدا بعروض متنوعة وأشعة ليزر المعة، وتم االستعراض االعالمي فـي جـو االفـراط                

 والتي  سرائيلإاذا كان يوجد صدق في نظرية المؤامرة التي تُسمع في           . المثالي والنصر البطولي  

تقول إنهم فكروا عندنا في فكرة اعادة بناء الكرامة العربية التي ُأصيبت في حرب االيام الـستة                 

ية محسوبة، فانه بحسب االجراءات التي أفضت الى اتفاق السالم بـين            إسرائيل” هزيمة“بواسطة  

” العربية الـضائعة  الكرامة  “ وبحسب االحتفاالت السنوية بهذا النصر، ُأعيد بناء         إسرائيلمصر و 

  .حقا

بواسطة أفالم حنين الى الماضـي تـشتمل        ” الكرامة المصرية “ تتم صيانة    ١٩٧٣منذ اكتوبر   

على صور من القتال على مواقع القناة وتحليالت المعة لجنراالت مصريين شاركوا في المعارك              
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العدو “ل  وقصص نجاح مشحونة بالخيال عن افعال االستخبارات المصرية التي نجحت في تضلي           

وتثير المصطلحات المعادية على ألسنة فريق من المتحدثين الخوف من أن شيئا لـم              . ”يسرائيلاإل

فلم يبحث أحـد مـن      .  التي وقعت معها مصر اتفاق السالم بقيت بمنزلة عدو         إسرائيليتغير وأن   

ت الذي نفـذه    المتحدثين، ولو ألجل البروتوكول التاريخي، في حقيقة أنه بعد انتهاء الهجوم المباغ           

 بقوات متفوقة وفي الوقت نفسه، وجـدت هاتـان الـدولتان            إسرائيل على   سوريةجيشا مصر و  

  . كم عن القاهرة١٠١أنفسهما في معركة انسحابية عند مشارف دمشق وعلى مبعدة 

واستُغلت انجازات حرب اكتوبر منذ ذلك الحين لتصبح غراءا الصقا          ” الكرامة العربية “ُأنقذت  

، وذلك للتغطية على الفقر وعلى التخلـف المتزايـد    سورية للجموع في مصر وفي      ودواء تسكين 

وفي هذا العام وعلى أثر النتائج      . وعلى فشل نظامي الحكم في محاولتهما تقديم شعبيهما نحو النمو         

تحمل االحتفاالت بنصر حرب اكتـوبر شـعورا باضـاعة          ” الربيع العربي “المرحلية البائسة لـ    

حـافظ  ” المنتصر فـي اكتـوبر    “ تجري مذبحة متبادلة بين نظام االسد إبن         يةسورففي  . الطريق

 سـورية  المسلمين والقاعدة، يدفع ثمنها مواطنو       اإلخواناالسد، وبين حركات اسالمية قاتلة تتبع       

 ايضا بانتصار الحـرب بـشعور       ٢٠١٣ويحتفل النظام المصري في اكتوبر      . وجيشها المنتقض 

.  المـسلمين  اإلخـوان لمعركة الناشبة بين الحكومة المؤقتة وبـين        مختلط وجو كئيب، في ذروة ا     

ويلوح الى اآلن أن المعركة لم تُحسم بعد وأن حكومة عدلي منصور ووزير الدفاع السيسي تنجح                

 المسلمين باسماع خطب غوغائيـة مؤيـدة للفلـسطينيين وتـصريحات            اإلخوانفي إبطال فعل    

  .مصري ألهداف الطاقةواشارات خفية الى نية تطوير مشروع ذري 

زعم وزير الدفاع السيسي في خطبته بمناسبة اكتوبر أن مصر ُأنقذت في آخـر لحظـة مـن                  

 المسلمين الخانقة، وهم الذين أرادوا انشاء نظام اسالمي استبدادي فئوي ظالمـي             اإلخوانقبضة  

. ”سـخ هـرم را  “وشبه السيسي الجيش والشعب الذي يؤيده بـ        . كاد يجر مصر الى حرب أهلية     

فالسلطة المصرية التي تعمل فـي      . يبدو نصر اكتوبر في مصر للناظر في هذا العام نصرا مرا          

مواجهة االرهاب االسالمي في سيناء تتعرض اآلن النتقاد عالمي بسبب حاالت القتـل واعتقـال               

 وبرغم اعالن الحكومة المؤقتة تعديل الدستور واالنتخابـات       . المتظاهرين على أيدي قوات االمن    

 المسلمون يحثون الجمـوع علـى مظـاهرات         اإلخوانما زال   ” خريطة الطريق “القريبة بحسب   

بطرق سلمية، وهم في واقع االمر يطلقون النار على قـوات           ” االنقالب العسكري “جماعية على   

  .االمن
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وفي وقت حظر فيه المفتي المصري احتجاجات في اثنـاء          . إن الوضع في مصر يزداد سوءا     

في االسبوع االخير سلسلة عمليات أوقعت قتلى كثيرين واشتملت         ” اإلخوان“تعمل  موسم الحج، اس  

على سيارة مفخخة في مديرية االستخبارات في الطور في جنوب سيناء، واطالق نار على سيارة               

عسكرية في االسماعيلية واصابة قذيفة صاروخية لمحطة ارسال فضائية في المعادي بالقرب من             

  .القاهرة

 المـسلمين وتهـيج     اإلخـوان تؤيد  ) كتركيا(إن قطر   .  آخر في االسالم السني    إنصدع صدع 

وفي رد على ذلك سجنت مصر مذيعيها       . ”الجزيرة“الشارع المصري على النظام بواسطة محطة       

وفي مقابل ذلك يستضيف ملـك      . وصادرت معدات وأعادت بغضب أموال مساعدة حولتها قطر       

ء المصري ويعبر عن استعداد جازم لمساعدة الحكومـة         السعودية الوهابية خاصة رئيس الوزرا    

ويتبين أنه يوجد في الشرق االوسط كثيرون يتمنون للسيسي ولجيـشه انتـصارا آخـر               . المؤقتة

  .وكرامة في اكتوبر هذا ايضا

  ٩/١٠/٢٠١٣ اليوم إسرائيل

 ١٠/١٠/٢٠١٠٣، رأي اليوم، لندن

  

  بينه وبين الواليات المتحدةواليوم تقف بالوسط ..  السيسيساعدت "إسرائيل". ٤٦

  سمدار بيري

قاعدته الواليـات المتحـدة     : يرسمون في القاهرة، كما استطعنا أن نُخمن، مثلثا قابال لالنفجار         

ويطلبون الغاء تعليق تغيير اتفاق السالم، وتطويره على كل         .  يساره ومصر عن يمينه ونحن عن    

وبعبارة بسيطة نقول إنه حينما تقتطع االدارة في واشنطن من المساعدة العسكرية التي هي              . حال

  .نتيجة التفاق السالم، ترى مصر نفسها متحررة

 فـي سـيناء     وينشأ وضع عجيب، فجنود الفريق السيسي حاكم مصر يقومون من جهة بحرب           

بتنسيق كامل معنا، ويغلقون أنفاقا لتهريب السالح، ويقضون على خاليـا ارهـاب ويـضعفون               

ومن جهة ثانية تعاقب ادارة     . حماس، وهكذا يحصل أبو مازن على دعم ليكون مرنا في التفاوض          

 وقد التزم السعوديون الغاضبون على اوباما بسبب التحـول        . اوباما مصر في هذا الوقت بالذات     

  .’الفريق‘نحو ايران بتعويض 

إنه وضع عجيب حقا، فاوباما الذي يصدر االمور ويوردها في واشـنطن، أمـسك بـالفريق                

وال يهم اوباما، ذاك الذي يحثنا عن طريق وزير         . السيسي في منتصف الحرب ونزع منه سالحه      
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ت قاتلـة،   الخارجية كيري على التوصل الى اتفاق مع الفلسطينيين، أن تُصاب حمـاس بـضربا             

الذي عزل محمد مرسي الذي انتُخـب، كمـا يـرى           ’ الفريق‘فالشيء األساسي هو االنتقام من      

  . االمريكيون، انتخابا ديمقراطيا

 المسلمون قد حاولوا تحويل مصر الى دولة شريعة متطرفة؟ ومن           اإلخوانفماذا يهم أن يكون     

 ايـران وتـشجيع عمليـات       ينتبه لخطط مرسي لتحسين وضع حماس واالتصال بآيات اهللا فـي          

  ارهابية؟

صحيح مما نرى أن الفريق السيسي ليس صديق هذا الجيل، فالذي يبحث في ماضـيه يجـد                 

بأن يهبوا له القوة التي أفضت آخر االمر الى ثورة عسكرية           ’ اإلخوان‘خلفية دينية عميقة أقنعت     

وحـالمون، وازاءهـم    ، وهـم علمـانيون وليبراليـون        ’األخيار‘يوجد  . عنيفة في دولة منقسمة   

ومن الممكن بيقين أنه اذا انتصر السيـسي فـي الحـرب            . المتطرفون المتدينون غير الساذجين   

  . وأصبح الرئيس القادم أال يكون الجميع عندنا سعداء

أعاد السيسي في الطريق الى انشاء نظام جديد في مصر، قانون الطوارئ، وتـردد وسـائل                

ـ  ’  ال االعالم المجندة ما يقوله، والتي     . ، تجد مكاتب مغلقة وأوامر اعتقـال      ’الجزيرة’تفعل ذلك ك

وتتحدث واشنطن في هذا الوضع الغريـب لمـصر         . ويتابع اوباما التقارير من القاهرة وال يحبها      

  . ’ال تنوي التخلي عن مصر‘فهي من جهة تركلهم، ومن جهة اخرى تُبلغ السيسي أنها : بصوتين

فـي الحكـم؟    ’ اإلخـوان ‘نام قرير العين في الليل لو بقي        هل كنت ست  : ونسأل الرئيس اوباما  

أوكان الوضع سيكون ألذ وآمن لو قوي الحلف بين مرسي والقيادة في غزة وقفزت ايران فـوق                 

  العجلة؟

ويقتنع بأننا لسنا نحن الذين ضغطنا من       ’ الفريق‘قامت االجهزة عندنا بكل ما يجب كي يسمع         

ذلك أصررنا على أال يمسوا المـساعدة العـسكرية وأال          وعلى عكس   . وراء الستار في واشنطن   

وتوجد دول، كما يقول اللواء عاموس جلعاد، صاحب الخبرة الطويلـة، ال    . يشوشوا على السيسي  

يمكن أن نُخمن فقط ما الذي يراه الملك االردنـي          . تستطيع الى اآلن أن تُبيح الديمقراطية لنفسها      

لكنه ال  ’ الربيع العربي ‘رين والسعودية، فقد خلصوا من      في كوابيسه، وكذلك ملوك المغرب والبح     

يمكن االعتماد على االدارة في واشنطن، فالذي يستحقه المواطن االمريكي ليس من الـضروري              

  .أن يالئم منطقتنا المعقدة

  ١٣/١٠/٢٠١٣يديعوت 

  ١٤/١٠/٢٠١٣، القدس العربي، لندن
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   مصر علناً المتحدة أن تدعم السيسي فيالوالياتيجب على . ٤٧

  رؤوبين باركو. د

التي تدعم حكومة   ” جبهة االنقاذ “أميرة العادلي شابة مثقفة مصرية ذكية لطيفة، تمثل بشجاعة          

ات تعديل للدستور تفضي الـى انتخابـات        الفريق السيسي المؤقتة في مصر، والتي تستعد لخطو       

ومن المدهش أن نشاهد صورة محاربة هذه المرأة الذكية لظالميـي االسـالم             . ديمقراطية جديدة 

جبهـة  “المعادية، وهي تعبر عن ماليين مؤيـدي        ” الجزيرة“بشجاعة وحكمة على شاشات شبكة      

إن الـسيدة   . كارثة علـى مـصر     المسلمين االستبدادي الديني     اإلخوانالذين يرون حكم    ” االنقاذ

العادلي تجلد وتضرب مكررة ذلك برغم االهانات الشوفينية الموجهة إليها من قبل مذيعي الشبكة              

  .ومن قبل أعدائها االسالميين على الشاشة

منذ خُلع مبارك أصبح مجرو اللقاءات في المحطة القطرية يديرون حملة دعم مطلق لالخوان              

لة مقابالت واستطالعات ميدانية تتميز باالنحياز على حكومـة مـصر           المسلمين، في اطار سلس   

وفي المواجهات مع السيدة العادلي يأتون دائما بأصحاب لحى ظالميين يستعملون عليها            . المؤقتة

فلو أنهم واجهوا رجال حتى     . العنف الكالمي المستعلي الذي ينبع من كونها امرأة، بصورة سافرة         

  .وا هذه اللغةلو كان خصما لما استعمل

آنذاك سـتعود   .  المسلمون الى الحكم   اإلخوانال يوجد كهذه البرامج ليثبت ماذا يحدث لو عاد          

ألنه ال يجـوز للنـساء أن يـسقن         (السيدة العادلي الى المطبخ وتذهب سيرا على األقدام للشراء          

مها الـى   وستضطر الى شراء حاجاتها ملتفة من أخمص قد       ). السيارات بحسب االسالم المتطرف   

والمفارقة هي أن أمير    . ”لمزيد األمن فقط  “أعلى هامتها بحجاب ونقاب مصحوبة بأخيها الصغير        

الباحثة عن الديمقراطية، حكم على الشاعر القطري محمد العجمـي          ” الجزيرة“قطر، مالك محطة    

اره في  بالسجن المؤبد الذي استُبدل به عشرون سنة سجن بتهمة إهانته والدعوة الى اسقاطه بأشع             

  .حين يطلب أن يفرج عن مراسلي المحطة الذين يحرضون على السيسي

 المسلمون اجراء مظاهرات ضخمة على الحكومة المؤقتة في         اإلخوانوفي اثناء ذلك يواصل     

ويقول . شوارع المدن المصرية وتنفيذ عمليات قاتلة على قوات االمن في سيناء وفي داخل مصر             

 الى الشكوى العالية في     اإلخوانوهكذا يسارع   ”… سبقني واشتكى ضربني وبكى و  : المثل العربي 

  .”األبرياء“وسائل االعالم من جرائم قوات االمن على المدنيين 
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 المسلمون اآلن بجهود ضخمة ليجعلوا السيسي خائنا في العالم العربي االسالمي            اإلخوانيقوم  

 اإلخوانوتقول دعاوى   .  قطر بالطبع   والدول العربية في الخليج ما عدا      إسرائيلوخادما المريكا و  

العسكري، دور  ” االنقالب“المسلمين إن السيسي أنهى بمساعدة الدول العربية الخائنة المؤيدة لـ           

 والواليات المتحـدة    إسرائيلمصر الرائد في العالم العربي وهو يضحي بفلسطين والقدس لصالح           

 إطـار  في الفتاتهم في     اإلخوانظاهرات  ولهذا كتب المشاركون في م    . مقابل المساعدة االمريكية  

  .صمودنا في السويس طريقنا الى القدس:  شعار"اسبوع القدس"

إعتيد في حلقات المافيا أن من يحظى باحتضان السيد وقبلته يحصل بعد ذلك علـى هـراوة                 

وقد يكون االمريكيون الـذين يعلمـون أن        . بيسبول على رأسه تُرحله الى الجحيم باعتباره خائنا       

متطرفين االسالميين في مصر يكرهونهم أشد الكره، قد حاولوا دعم السيسي سرا والتنكـر لـه          ال

لكن هذا ال ينجح فـي الحقيقـة يـا          .  في مصر  اإلخوانكي يضللوا   ” احتضانه وتقبيله “علنا دون   

  .اوباما

ـ       إسرائيلقبل ايام معدودة جند قائد الحركة االسالمية في          ة  الشيخ رائد صالح ايضا نفسه لحمل

 برنـامج   إطاروفي  .  على الحكومة المؤقتة المصرية    اإلخوانالتحريض التلفزيوني المشترك بين     

عرض صالح مرسي على أنه نسق معه خطوات لتحريـر فلـسطين            ” الجزيرة“في  ” بال حدود “

  .والقدس واألقصى وعرض السيسي على أنه خائن لالسالم

” الجزيـرة “في مصر، ويقدم السيسي في       هما عدو عند ماليين المسلمين       إسرائيلإن امريكا و  

على أنه يبيعهما فلسطين والقدس، ويضرب حماس وأنه بنضاله العسكري البطولي يحبط مطالب             

يجب على الواليات المتحدة أن تدعم السيسي علنا كي ال تُـدفع            . ”العودة“السلطة الفلسطينية بـ    

 ستأكل في مصر سمكة فاسدة وتتلقى       فهي في نهاية المطاف   : الى دروس القصة اليهودية القديمة    

  .ضربات ويطردونها من البلدة تماما

  ٣٠/١٠/٢٠١٣،  اليومإسرائيل

  

  تترنحمصر . ٤٨

  سمدار بيري

فيبتـسم لـك    . قل لي ما هي النكتة االخيرة، أنت تقول للمصري الذي تلتقيه في اقصى العالم             

، فيـروي النكتـة     ’واحدا منـا  ‘صيرة وكأنك أمسكت به متلبسا، أو لعله يغمز لك بانك           ابتسامة ق 
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االخيرة وحتى في أشد االوقات، االزمات السياسية، التوتر االمني والضائقة االقتـصادية، فـان              

  . المصريين ال يفقدون حس الدعابة

ال تنجح الرقابـة    على كل قضية يعقبون بقرصة، تتطور الى قصة تتطاير من أذن الى أذن و             

يروون عن الرئيس مبارك بانه كان له مبعوث سري الى الميادين، اللتقاط ما الـذي               . في منعها 

ال يمكن الحد أن يعرف من الذي ينـتج         . يضحك الناس، ولتشخيص الى أين تهب رياح الشارع       

الث نكـات  خط االنتاج يعمل بوتيرة نكتتين ث     . النكات على حساب السياسيين، ومن يلذع الفاسدين      

بربك، قل لي ما هي النكتة االخيرة، تقول للمصري، حتى تحصل على آخر االخبـار               . في اليوم 

  . الحقيقية، من هو العدو الذي يحتل عناوين الشارع

يتحدثون عن الدستور الجديـد الـذي يـأتي         : ولكن النكتة االحدث أطلقت منذ االن السبوعين      

واليـة  . وق االنسان في مصر، ويعد بواليتين للرئيس      ليطرح نموذجا واعدا من الديمقراطية وحق     

وكلفت هذه النكتة غاليا النجم التلفزيوني المصري باسم        . اولى في القصر، والية ثانية في السجن      

يوسف الذي يقدر برنامجا ساخرا حطم ارقاما قياسية في المشاهدة، ليس فقط في مصر بل وفـي                 

  . كل ارجاء العالم العربي

ثاني، بعد أن سخر يوسف، طبيب قلب في اختصاصه، من الرئيس المخلـوع              تشرين ال  ٢في  

مبارك ومن الرئيس المعزول مرسي وتجرأ على لذع الرجل القوي الذي يدير مصر، الجنـرال               

سي بانه يطفئ الكاميرات في االستديو وبعث به الى         .بي.السيسي، ابلغه صاحب قناة تلفزيون سي     

  . بيته

هرعوا الن يعلنوا بان ليس     ’ الجنرال‘والمستشارون االعالميون لـ    قصر الرئاسة في القاهرة     

  . لهم أي ضلع في العزل الصاحب

امـام الكـاميرات    ’ الدكتاتور‘أن يجلس   . هذا بالضبط ما ينقص االن الحكم العلماني المؤقت       

ويدور لسانه الالذع ضد الدب الروسي الذي دخل بحذائه العسكري في الثغـرة التـي حفرهـا                 

هذا ليس موضوعا سياسـيا،     . س اوباما بقراره تقليص وتجميد المساعدات العسكرية لمصر       الرئي

  .بل هو خيانة للشرف الوطني

المهـدد  ’ االهرام‘يمكن انتاج عدد ال حصر له من النكات على الطريقة المصرية عن عنوان              

تـدريبات  في يوم أمس والذي يضمن تعاونا عسكريا كامال بين مصر وروسيا، تبادل للوفـود،               

وبالمقابل، فان التلعثم الذي يخرج مـن وزارة الخارجيـة          . عسكرية وصفقات سالح بالمليارات   
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هذه ليست نكتة،   . ’نحن ال نبدل العالقة مع واشنطن بل ننوع فقط مصادر السالح          ‘المصرية في   

  . سيقول لك المصري، اوباما حفر الحفرة والدب الروسي قفز اليها

ن مصر تصعد على مسار لغم متفجر، من جريرة امريكية تلقـت            وسيشرح لك المتهكمون با   

وحسب احدى الروايـات فـان      . صفعة رنانة الى جريرة روسية في حفاضات تصدر رائحة نتنة         

إذ كان اوباما سيسير نحو اتفاق مع االيرانيين، فـان القـصر            : الحديث يدور عن صفقة أساسية    

ح الروسي، الطائرات القتالية والمعدات العسكرية      الملكي السعودي سيتجند لتمويل ارساليات السال     

  . الحديثة الى مصر

رئيس الوزراء نتنياهو يسافر هـذا   . كيفما نظرنا الى التحالفات واالتفاقات، فان هذه أنباء سيئة        

ماذا يمكن لنتنيـاهو أن     . سيتحدثان عن ايران، عن الفلسطينيين    . االسبوع للقاء مع الرئيس بوتين    

 الروسية الى مصر؟ ان يشتكي من اوباما في موسكو؟ ان يطلق مالحظة سـامة               يقوله عن العودة  

أهال وسهال بوجع الرأس لهـزة      . ما على نمط الساخر المصري؟ الربيع العربي مات، اهللا يرحمه         

  . الخريف والشتاء

  ١٧/١١/٢٠١٣يديعوت 

 ١٨/١١/٢٠١٣، القدس العربي، لندن

  

   تخففه" إسرائيل"مصر تزيد الضغط على غزة و. ٤٩

  هارئيل عاموس 

تبنى وزير الدفاع موشيه يعلون في هذا االسبوع توصية المستوى المختص من جهاز االمن 

ات دولية في وهي التمكين من ادخال مواد بناء لعدد من المشاريع الكبيرة التي تُركزها منظم

وحذّر العاملون في وحدة تنسيق العمليات في المناطق من أن استمرار حظر ادخال . قطاع غزة

مواد البناء قد يفضي الى أن يفقد عشرات اآلالف اماكن عملهم في القطاع والى أن يسيء ذلك 

  .الوضع االمني بصورة غير مباشرة

 أن تستمر في إسرائيلها وأنه يجب على اعتقد يعلون في البداية أن التحذيرات مبالغ في‘ 

جباية ثمن من حماس ردا على الكشف عن النفق الذي حفرته المنظمة من القطاع الى داخل 

 في النقب الغربي واآلن استقر رأي يعلون بعد تردد على أن يقبل التوصية بصورة إسرائيل

يقدم خطة السقاط شيء من جزئية وأمر منسق العمليات في المناطق اللواء ايتان دينغوت، أن 

  .العقوبات في االيام القريبة يتم تنسيقه مع االمم المتحدة
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كان االختالف في الرأي في قيادة جهاز االمن العليا نتيجة متأخرة لالنقالب العسكري في 

 المسلمين اإلخوانفمنذ أن عزل الجنراالت المصريون حكومة . القاهرة في تموز من هذا العام

فالسلطات المصرية تتهم حكومة حماس في غزة على الدوام . ات بين القاهرة وغزةساءت العالق

وقامت في الوقت نفسه بعملية منهجية اولى للقضاء . بمساعدة منظمات ارهاب اسالمية في سيناء

فدمر أكثر األنفاق أو ُأغرقت أو ُأغلقت وشُلت . على األنفاق على حدود مصر والقطاع في رفح

وأفضت العمليات المصرية الى وقف .  الفلسطينية الى القطاع بصورة تامة تقريباصناعة التهريب

شبه مطلق لتهريب السالح الى القطاع، لكنها أضرت في اثناء ذلك ايضا بتهريب الوقود والسلع 

وقد أغلق المصريون في الشهر االخير ايضا أنفاقا كانت تُستعمل لتهريب مواد بناء . في األنفاق

  .الى غزة

 قبل ثالثة اشهر تسهيل نقل مواد بناء منها الى القطاع الستعمال السوق إسرائيلعلنت أ

 استقر رأيها في منتصف تشرين إسرائيللكن . الخاصة ردا على سلسلة توجهات من دول اجنبية

. االول على الغاء الرخص بعد الكشف عن النفق بالقرب من كيبوتس عين هشلوشه في النقب

ي أن النفق كان يفترض أن تستعمله حماس في عملية هجومية سرائيلش اإلويعتقدون في الجي

وزعم قائد منطقة . إسرائيلكاختطاف أو استعمال مواد متفجرة بصورة واسعة النطاق في داخل 

 ادخالها استُعملت في حفر النفق، إسرائيلالجنوب سامي ترجمان أن مواد البناء التي أجازت 

  . ع االمر قبل ذلك بشهور كثيرةبرغم أن النفق حفر في واق

ي بشحنة ناسفة سرائيل من تشرين االول ُأصيب ستة ضباط وجنود من الجيش اإل٣١في 

ية لتدمير النفق على الجانب الفلسطيني من الحدود في إسرائيلوضعتها حماس في زمن اعمال 

  .القطاع

تستمر بسبب استعمال حماس ية على نقل مواد البناء يجب أن سرائيلاعتقد يعلون أن العقوبة اإل

وفي مقابله حذر العاملون في جهاز التنسيق من التأثيرات في . لهذه المواد في العمليات االرهابية

ي أن شلل سوق البناء سرائيلويقدر جهاز االمن اإل. اقتصاد القطاع الذي هو في ازمة شديدة ايضا

وتحدث األمين العام .  ألف شخص٤٠الكامل في القطاع قد يفضي الى إقالة عمال يبلغ عددهم 

لالمم المتحدة بان كي مون في الفترة االخيرة الى يعلون في الهاتف وطلب إليه أن يمكن من 

  .ادخال المواد

 في إسرائيلوتوجهت مصر ايضا التي أفضت الخطوات التي اتخذتها الى االزمة الحالية الى 

وقصد يعلون هو أن ). الجانب المصريدون أن تكون مستعدة الزالة الحظر من (هذا الشأن 
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يمكن من تسهيل جزئي فقط لنقل مواد بناء الى عدد من المشاريع التي تقوم بها وكالة الغوث 

 في الماضي بادخال مواد إسرائيلوقد سمحت . التي تقوم بها األونروا ومنظمات دولية اخرى

لبناء نظام ’ تتسرب‘ وأن المواد لن بناء لهذه المشاريع عن اعتقاد أن الرقابة عليها ستكون أقوى

ويبدو أن استعداد وزير الدفاع ألن يزن من جديد التسهيالت يتعلق . تحصينات حماس ومواقعها

ويخشون في .  في هذا االسبوعسرائيلايضا بزيارة وزير الخارجية االمريكي جون كيري إل

صعب على حماس  ايضا من أن إساءة الوضع االقتصادي في غزة ستجعل من الإسرائيل

. يسرائيلاالستمرار في ضبط الفصائل التي هي أصغر وفرض وقف اطالق النار مع الجيش اإل

 العامة في إسرائيلإنه لن يكون تغيير في سياسة ? هآرتس‘وقالت مصادر امنية مع ذلك لصحيفة 

لقطاع وقالوا إن يعلون لن يمكّن من ادخال مواد بناء الى السوق الخاصة في ا. شأن القطاع

يتجاوز مساعدة مشاريع المنظمات الدولية خشية أن يساعد ذلك على حفر أنفاق هجومية اخرى 

ويضاف الى النقص الشديد من مواد البناء استمرار ازمة الكهرباء الشديدة في . على يد حماس

و فقد كفت محطة توليد الطاقة التي تمد القطاع بنح. القطاع نتيجة وقف تهريب الوقود من مصر

وينقطع إمداد سكان القطاع بالكهرباء في كل يوم من . من نصف استهالك الكهرباء، عن العمل

 ساعة، وتصر مصر على رفضها تجديد نقل الوقود في األنفاق من سيناء الذي تقف ١٨ ١٢

  .إسرائيلكلفته على ربع كلفة الوقود المنقول من 

الوقود منها محفوظة اليوم في مخازن اقترحت قطر في الفترة االخيرة نقل كميات كبيرة من 

والسلطة الفلسطينية خاصة هي التي تراكم الصعاب في . في مصر، الى سلطة حماس في غزة

 أن تجبي ضريبة قيمة مضافة إسرائيلوجه ذلك، وهي التي يحق لها بحسب اتفاقات باريس مع 

لوقود الى القطاع من  عن استعداد الدخال اإسرائيلوقد عبرت . على ادخال سلع الى المناطق

وتُجرى في . ارضها بعد أن تحطه ناقالت في ميناء أسدود، لكن هذا االقتراح يالقي صعابا اآلن

االيام االخيرة اتصاالت محمومة بين قطر وحكومة حماس والسلطة الفلسطينية في محاولة لحل 

  .المشكلة والتغلب على ازمة الوقود في القطاع

  ٣/١٢/٢٠١٣هآرتس، 

  ٤/١٢/٢٠١٤لعربي، لندن، القدس ا
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  آييلت اردوغان وروبرت السيسي. ٥٠

  تسفي بارئيل

هي التي اثارت المظاهرات في حديقة غازي في ” منظمات دولية”و” تحالفات غامضة“

هي المذنبة ايضا في كشف التحقيق في ” المنظمات الدولية“وهذه . ٢٠١٣اسطنبول في حزيران 

وليس لدى رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان أي شك . قضية الفساد االخيرة في تركيا

  .في أن الواليات المتحدة ضالعة هي ايضا في الشؤون الداخلية لتركيا

بية في ومحافل أجن” منظمات دولية “سوريةبشار االسد هو االخر اتهم في بداية الثورة في 

” دول ومنظمات اجنبية“اشعال الثورة ضده، وحسني مبارك في مصر قبل سقوطه، اشار الى 

  .كمسؤولة عن المظاهرات الكبرى ضده

ال يوجد زعيم في الشرق االوسط، في مرحلة ما من واليته لم يصطدم بمنظمات تحاول الدفع 

ر من الخارج ألصحاب مصالح الى االمام بحقوق االنسان ولم يتهمها في أنها تعمل حسب اوام

كل دولة في المنطقة تكافح بطريقتها هذه المنظمات، سواء بالقانون التعسفي . ”مضادة للوطن“

الذي يمنع تلقي التبرعات االجنبية دون اقرار الوزارة الحكومية للتكافل االجتماعي، مثلما في 

اتحادات من اجل “لحكومة كـ مصر أو بمنع االعفاء من الضريبة عن المنظمات التي ال تقرها ا

  .، مثلما في تركيا”الجمهور

فمثلما في تركيا حيث يقرر القانون بانه ستمنع اقامة .  ببهجة الى جيرانهاإسرائيلوتنضم 

طبيعة الدولة كما تقررت في الدستور او بخالف مع المصلحة “جمعيات تتناقض مبادئها مع 

 او إسرائيلضا فان جمعيات يدعو عملها الى مقاطعة  ايإسرائيل، في ”الوطنية او الوحدة الوطنية

. ي الى المحاكمة امام هيئات دولية سيكون مآلها الخنق االقتصاديسرائيلتقديم جنود الجيش اإل

 ال –)  بيتناإسرائيل(وروبرت اليتوف ) البيت اليهودي( آييلت شكيد –فالمبادران الى القانون 

اردوغان . ”يةسرائيل اجنبية وسيحمي الديمقراطية اإلفالقانون سيمنع تبرعات“: يخفيان هدفه

البشرى المشجعة هي أن مندوبي القومية  .ومبارك ما كان يمكنهما أن يصيغا االمر بشكل أفضل

وبهذه الوتيرة فانهم كفيلون بان يدعوا الى . اليمينية بالذات يجتهدون جدا لالنخراط في الساحة

  . ايضاسرائيلقراطية، إذ أن ما هو خير لمصر خير إلفرض حكم عسكري، بالطبع لحماية الديم

الحجة المؤثرة حقا هي تلك التي تسعى الى منع التدخل االجنبي في الشؤون الداخلية 

ولكن لماذا االخذ بالصغائر؟ فدولة عزيزة، وطنية، واثقة بحقها، ال يمكنها أن تعفي . سرائيلإل

فلماذا ال يتم االعالن فورا عن . يادا غرباءنفسها من المس بالحجارة الصغيرة التي تخدم أس
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؟ تلك التي سرائيلالحرب على القوة العظمى التي تتدخل صبح مساء في الشؤون الداخلية إل

تتبرع للدولة بثالثة مليارات دوالر في السنة وتحاول استخدام هذا المال كرافعة لتغيير السياسة 

  .يةسرائيلاإل

. ف اجمالي التبرعات التي تحصل عليها كل الجمعيات معاوتفوق هذه المساعدة مئات االضعا

فلماذا ال تفرض مقاطعة على هذه المساعدة التي ال مثيل لها من حيث التدخل االجنبي في 

 في إسرائيل؟ ولماذا التزلف لالتحاد االوروبي كي يوافق على ادخال سرائيلالمصالح الوطنية إل

التحاد الذي يتبرع ايضا للجمعيات المطروحة ؟ فهذا هو ذات ا" ٢٠٢٠هورايزن "برنامج 

مبدأ المساواة يتطلب أن كل مؤسسة تبرعا . ية من المناطقإسرائيلويفرض عقوبات على بضائع 

 ٤٥ ان تدفع ضريبة بمعدل –أو جامعة ” جمعية معادية“ سواء كانت هذه –من االتحاد االوروبي 

  .في المئة

يحتمل أال تنجح دول قوية كالواليات المتحدة، فكيف . غير أن تفكيرا لحوحا ما ال يشفي

 مليار دوالر منذ قيامها ودول االتحاد االوروبي، في ٢٣٣ بأكثر من إسرائيلساعدت دولة 

ية؟ فلم تخلى أي مستوطنة ولم تنتهي أي مفاوضات ولم يلغَ أي قانون سرائيلاخضاع السياسة اإل

. معيات اليسار، واليمين يسيطر بال عراقيلمناهض للديمقراطية، رغم ضخ االموال القذرة الى ج

 إسرائيلواضح أن في تلك الجمعيات تهديدا خفيا ما، مخبأ، مجهول وفظيع لدرجة أن أمن 

  .استدعي لخدمة العلم

  ٢٦/١٢/٢٠١٣هآرتس، 

  ٢٧/١٢/٢٠١٤رأي اليوم، لندن، 
  

  نسب التصويت على االستفتاء في مصر ستحدد مقدار شرعية السيسي. ٥١

  بارئيلتسفي 

نور هو مالك شركة الدعاية الكبرى . سيمتحن طارق نور اليوم أهم امتحان في حياته المهنية

ة لم تكن  ماليين دوالر حملة دعاية فخم٣وقد أصدر في مقابل . في مصر التي تحمل اسمه

 التي سيصوتون فيها –ترمي الى تشجيع الجمهور المصري على إتيان صناديق االقتراع فقط 

قبل نحو من شهر قبل أن تتم اجازة .  بل على الموافقة عليه ايضا–على صيغة الدستور الجديد 

صيغة الدستور النهائية، علق نور في شوارع المدن الكبيرة الفتات ضخمة كتب فيها بحروف 

  ".نعم للدستور: "راقةب
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يبدو أن لنور اسبابا تجعله يفترض أن الدستور الجديد لن يعاني المخاض الذي عاناه سابقه 

وعرف نور باعتباره مقربا من الحكم العسكري .  المسلميناإلخوانالذي صيغ في فترة حكم 

نتخابات  الذي جعله ينافس في ا–الذي يحكم مصر حتى من فترة والية الرئيس حسني مبارك 

 وباعتباره مديرا للحملة االنتخابية الحمد شفيق الذي كان مرشح الرئاسة وخسر أمام – ٢٠٠٥

  . عرف ما يحدث في لجنة صياغة الدستور–مرسي بفرق ضئيل 

فقد قال في مقابالت صحفية مع وسائل . أصبح نور مقتنعا اآلن أن الجمهور لن يخيب أمله

 بالمئة من أصحاب حق االقتراع على األقل الى صناديق ٦٠اعالم مصرية إنه يتوقع أن يأتي 

وهذه االعداد ليست عرضية فهي ترمي .  بالمئة على األقل٧٠االقتراع وأن يؤيد الدستور منهم 

فاز ذلك ). الذي ألغي(نسب التصويت والتأييد في االستفتاء في الدستور السابق " أن تهزم"الى 

 بالمئة فقط من أصحاب حق االقتراع ٣٠ة من الناخبين، لكن  بالمئ٦٦الدستور في الحقيقة بتأييد 

  .جاؤوا الى صناديق االقتراع

وستحدد االعداد ايضا مبلغ شرعية الدستور الجديد الذي صاغته لجنة الخمسين ممثال 

 المسلمين الذين ما زالوا يقومون اإلخوانللجمهور الذين يمثلون في الظاهر كل االوساط ما عدا 

  .معترض على الدستوربنضال شارع 

 ومن هنا ايضا يأتي الجهد الضخم لالحزاب ورؤساء النظام الحاكم ليأتوا بأكبر عدد ممكن 

في " مشجعين"إن لجان تنظيم خاصة أنشئت في االيام االخيرة تستعمل شبكة . لصناديق االقتراع

ناء، ويوزع وخرج ممثلون خاصون للحديث الى رؤساء القبائل البدوية في سي. أنحاء الدولة

، وفي "إقرأ دستورك"نشطاء نسخا من الدستور في المناطق الريفية في حملة دعاية تحمل عنوان 

  .القاهرة واالسكندرية عقدوا ايام نظر فُسرت فيها مباديء الدستور وأهمية تأييده

ليس من الصعب تأييد الدستور الجديد فهو يشمل مواد كثيرة تضمن حرية التعبير وحقوق 

ن وترفض كل صورة من صور التعذيب وتبيح انشاء صحف من غير عوائق بيروقراطية المواط

وهذا تجديد اذا قيس بالدستور . كثيرة جدا ويحظر اعتقال صحفيين بسبب التعبير عن الرأي

اذا حرضوا على عنف أو ) بحسب القانون(السابق برغم أنه ما زال من الممكن سجن الصحفيين 

وإن تفسير هذه المخالفات . ، أو مسوا بكرامتهم)سبب ديني أو عرقيل(تمييز بين المواطنين 

أدى " تفسيرا"للقانون متروك للمحاكم في الحقيقة لكن صحفيين مصريين قد جربوا من قبل 

  .بكثيرين منهم الى السجون
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 وهي نفس المكانة –سيكون للدين بحسب الدستور المكانة السابقة التي كانت له في مصر 

ي تأخذ في الحساب حقيقة أن أكثر مواطني مصر مسلمون مؤمنون لكنهم ليسوا الغامضة الت

وستظل الشريعة االسالمية مصدرا رئيسا للتشريع لكن الفقهاء . بالضرورة متدينين أو متطرفين

سيتجه مجلس .  المسلميناإلخوانلن يكونوا المسؤولين عن تفسير الشريعة كما قضى دستور 

سسة االزهر التي حظيت هي ايضا باستقالل بعد عشرات السنين الشعب وقت الحاجة الى مؤ

  .كانت فيها جزءا من النظام الحاكم، للحصول على تفسيرها

يحظر الدستور انشاء احزاب تقوم على برنامج ديني، فالدولة التي الشريعة فيها مصدر سلطة 

ا، حزب النور، شارك التشريع، غير معنية بسياسة دينية لكنها سعيدة ألن الحزب السلفي خصوص

وهذا واحد من التناقضات التي تميز مصر، . في صوغ الدستور وسينافس في االنتخابات ايضا

 اإلخوانومع ذلك ما زال يوجد عند كثيرين خوف كبير من أن . ويصعب عليهم في الغرب فهمها

 انقلبت على المسلمين لم يقولوا الكلمة االخيرة وأن المعركة التي يجرونها على الثورة التي

  .رؤوسهم ما زالت تنفخ في الجمر الساخن في شوارع القاهرة

، كتب المحلل ياسين سند في مجلة "هذه آخر فرصة لمصر النشاء ديمقراطية حقيقية"

وال تقلق . ، وهي أكبر مؤسسة اعالمية حكومية في مصر"االهرام"التي تصدرها " الديمقراطية"

إن . "وأن الدستور قد صيغ بحسب توجيهاته، بل بالعكسالسند حقيقة أن مصر يحكمها جنرال 

، وحينما شعرت القوات ٢٠١١ يناير ٢٥الجيش هو الذي أسهم بأروع صورة في نجاح ثورة 

 المسلمين، خطت من الفور خطوات اإلخوانالمسلحة أن الدولة على شفا حرب اهلية بعد فشل 

لب الى الجمهور أن يؤيد الدستور فقط بل أن ولن يط. ، يبين"استباقية للحفاظ على االمن القومي

رئاسة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي حاجة "يؤيد االجراء التالي ايضا الذي أصبحت فيه 

  .، كما قال السند"ضرورية

ستكون تلك هي المرحلة التالية في المسار الذي خططه الجيش قبل نصف سنة وبحسبه 

لم يحدد ( يوما انتخابات الرئاسة أو مجلس الشعب ٩٠ – ٦٠ستُجرى بعد اجازة الدستور بـ 

وفيها بحسب التقديرات سيطلب السيسي أن يكون رئيس مصر القادم، مصر التي ) الترتيب بعد

  . أن يقف الجنراالت على رأس هرم السلطة١٩٥٢اعتادت منذ 

  ١٤/١/٢٠١٤، هآرتس

  ١٥/١/٢٠١٤، رأي اليوم، لندن
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  حماس مستهدفة لمصر. ٥٢

  رؤوبين باركو

يبدو أن شيئا ما ينسج بين نشطاء حركة فتح واالستخبارات المصرية فيما يتعلق باعادة ‘

في نهاية . ٢٠٠٧سيطرة المنظمة على قطاع غزة الذي طردتها حماس عنه بصورة مذلة في 

اقتباسا من ’ فتح تطمع بالقطاع مرة اخرى‘لقسم عنوانها السنة الماضية ذكرت في مقالة في هذا ا

، أفادت وجود تنظيم عصابة مسلحة من مقاتلي فتح، بقيادة مسؤول ’الوطن‘الصحيفة االسبوعية 

  .فتح الكبير، محمد دحالن، ترمي الى اعادة الحكم في غزة لفتح بالقوة بمساعدة مصرية

عند حركة تمرد الفلسطينية في غزة الجراء وقد عدنا في رمضان االخير وأفدنا وجود نية 

ونشرت حماس قواتها وأمرت مسبقا بقتل .  على حماس٢٠١٣ تشرين الثاني ١١مظاهرة في 

وتأتي اآلن مرة اخرى تقارير من مصادر عسكرية مصرية . المتظاهرين، فلم تُجر المظاهرة

حماس وتسليم القطاع تفيد أن الجيش المصري يخطط للقضاء على حركة ) الى وكالة رويترز(

  .الى السلطة الفلسطينية بقيادة فتح

يتناول التقرير مدة اربع سنوات لتنفيذ خطة القضاء على حماس، التي تدبر اآلن بالتعاون بين 

االستخبارات المصرية ونشطاء فتح، ويفترض أن تنفذ هذه الخطة بمعاونة حركات شعبية في 

صار على القطاع واالستمرار في هدم األنفاق التي القطاع تعارض حماس، وهي تشمل تشديد الح

  .كانت تستخدم كمصادر اقتصادية وعسكرية لحماس

 المسلمين اإلخوانيرى التوجه المصري الذي تظهره هذه التقارير أنه ال يمكن القضاء على ‘

  .في مصر من غير القضاء على حماس في غزة

ر في دخول عسكري مصري الى  وبسبب قوة حماس العسكرية لم تنف المصادر التفكي

القطاع، وفي حين أنكر متحدث حماس سامي أبو زهري أي تدخل للمنظمة في شؤون مصر 

الداخلية، أنكروا في فتح من رام اهللا أن تكون المنظمة تعد خطة ما للقضاء على حماس بمشاركة 

  .الجيش المصري

لة التهديد موجهة كما يبدو في لماذا اختير هذا الوقت الحالي لتسريب هذه المعلومة؟ إن رسا

 المسلمين في مصر والى اخوتهم في حماس وفي منظمات االرهاب االخرى اإلخواناألساس الى 

  . في غزة وسيناء كي ال تشوش على استفتاء الشعب في الدستور الجديد

ويجري االستفتاء مع وجود عسكري ثقيل في مراكز االقتراع ووسائل طيران في سماء 

حين عبر حزب النور السلفي عن دعم مشجع لالستفتاء والموافقة على الدستور، دعا وفي . مصر



316 
 

 المسلمون الى مقاطعته وأحدثوا اعمال شغب كثيرة المصابين والقتلى في مدن مصرية اإلخوان

وفي نفس الوقت وعد عمرو موسى، رئيس اللجنة التي أجرت تعديالت . بغرض التشويش عليه

لجهات االسالمية بأنها تستطيع المشاركة في الحكم والحصول على تمثيل الدستور الجديد، وعد ا

وفي هذه االثناء يجري التلفاز المصري مقابالت مدبرة في الشوارع . مناسب، لكنها لم ترض

ووجه وزير الداخلية المصري محمد ابراهيم . تعرض دعما عاما لعرض ترشح السيسي للرئاسة

 الى استعمال الذخيرة الحية في مواجهة من يحاول التشويش رجال الشرطة في مراكز االقتراع

  .على سير االستفتاء

 اإلخوانويعتقد المصريون أن حسم المعركة مع . إن صبر الحكومة المؤقت قد أخذ ينفد

وقد أصبحت حماس ترى منذ سقط مرسي . المسلمين يجب أن يتم في غزة التي هي مركز القوة

مسلحة لالخوان المسلمين التي تمنحهم في غزة وسيناء عمقا ومالذا الجبهة الخلفية االمدادية ال

وإن مجرد وجود المنظمة هو رمز الحتمال وجود الحكم االسالمي في مصر . وتدريبا وسالما

  . ايضا وهو طول نفس لالخوان المسلمين في الشوارع

لجهاد على واآلن تتهم المنظمات االستخبارية المصرية حماس بمساعدة القاعدة ورجال ا

 المسلمين الكبير خيرت اإلخوانعمليات ومس بأمن مصر القومي، ويشيرون الى مسؤول 

  .الشاطر باعتباره اشتغل باعداد قوات تنفيذية سرية وعنيفة لفرض حكم مرسي

ربما كان تسريب النوايا المتعلقة بحماس في الوقت الحالي يرمي الى أن يكون رسالة 

 هو استثمار مناسب وإنه سيسهم في القضاء على االرهاب وفي لالمريكيين تقول إن السيسي

وهذه التقارير لطمة مصرية اخرى لحماس في حين تتمتع السلطة . جهود السالم في المنطقة

  .الفلسطينية بدعم

إن دخول السلطة الى غزة . إسرائيليصعب أن نتخيل المصريين يدخلون غزة دون تنسيق مع 

ه الصفة سيفضي الى تحسين الوضع الدستوري للسلطة على حراب الجيش المصري بهذ

وسيضعف هذا التطور حماس لكنه سيدع بنيتها التحتية فوارة . الفلسطينية والى وحدة الصفوف

 .وفي هذا الوضع فرص لكنه سيجعل من الصعب على السلطة أن تصد االرهاب. متآمرة

  ١٥/١/٢٠١٤ اليوم إسرائيل

  ١٦/١/٢٠١٤، القدس العربي، لندن
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  الواليات المتحدة األمريكيةالسيسي يهدد غزة ليغازل . ٥٣

 رؤوبين باركو

أن تكون التهديدات المتكررة التي يطلقها " يإسرائيل"رجح مستشرق :  صالح النعامي-غزة 

  . في مصر ضد حركة حماس تهدف باألساس إلى مغازلة األمريكيينقادة االنقالب

وقال رؤفين بيركو،الذي تولى في الماضي مناصب في شعبة االستخبارات العسكرية أن 

السيسي يحاول من خالل هذه التهديدات لفت نظر األمريكيين إلى أنه يجدر بهم االستثمار في 

  ".رهابيةاإل"دعم حكمه بسبب دوره في محاربة الحركات 

أمس األربعاء، أشار بيركو "  اليومإسرائيل"وفي مقال نشرته النسخة العبرية لموقع صحيفة 

إلى أن هناك أطرافاً داخل سلطة االنقالب ترى أنه بدون تضييق الخناق على حركة حماس فلن 

  . المسلميناإلخوانيتم القضاء على جماعة 

طاع غزة، مشيراً إلى أن المخابرات المصرية ولم يستبعد بيركو أن تهاجم سلطة االنقالب ق

ستعمل على توظيف الحصار المتواصل على القطاع إلى جانب تشجيع االحتجاجات الجماهيرية 

  . ضد حكم حركة حماس

 إسرائيلمن الصعب أن يتخيل المرء دخول المصريين قطاع غزة بدون تنسيق مع "وأضاف 

  ".امن أجل ضمان إعادة السلطة الفلسطينية إليه

ونوه بيركو إلى أن استعادة السلطة قطاع غزة قد تحسن مكانتها القانونية عبر توحيد الضفة 

  .الغربية وقطاع غزة

ونوه بيركو مستدركاً إلى أنه في حال نجاح مثل هذا المخطط، فلن يؤدي إلى تحسين 

تها، ما ، على اعتبار أن حركة حماس ستبقى محتفظة بكامل قوإسرائيلاألوضاع األمنية في 

  ".إسرائيل"يعني قدرتها على مواصلة تنفيذ عمليات ضد 

  ١٦/١/٢٠١٤، ٢١موقع عربي 

  

  أمير مصر.. السيسي. ٥٤

   افيدارإيلي

ثالث سنوات من الفوضى السلطوية، السياسية واالقتصادية مرت على مصر منذ االطاحة 

وعلى مدى هذه الفترة لم ينجح أحد في تثبيت مكانته كزعيم الدولة االكبر واالهم .  مباركبحسني

احد منهم لم .  واختفوا–فقد هرع زعماء ومدعون بالتاج الى مركز المنصة . في العالم العربي
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وفي االشهر االخيرة تصعد وتنمو صورة الزعيم . يتمتع بالشرعية الجماهيرية والدولية الحقيقية

فالجنرال السيسي ثبت الحكم، والثقة التي يحظى بها تغطي الطبقات . الول لمصر بعد الثورةا

 الذين ال يزالون – المسلمين اإلخوانوباستثناء جيوب من المقاومة في اوساط . والقطاعات

  . ال يبدو أن احدا ما يمكنه أو هو معني بتحدي حكمه–يعيشون الصدمة المطلقة 

النساء . ي اوساط الجمهور المصري تتعاظم تعابير التقدير للسيسيفي وسائل االعالم وف

يشترين منامات تعلوها صوره، الشكوالته مع صورته تباع في الشوارع، ومقاالت في الصحف 

هذا االجماع ال يمكن أن يعلق فقط بتأثير الجيش والحكم على هيئات . تمجد قدرته القيادية

المصرية تفهم ما يدركه كل مواطن في الشارع المصري فوسائل االعالم . الصحافة المصرية

 يقف –من يقف ضده . الزعيم الذي تاقت له الجماهير منذ عزل مبارك موجود: بشكل غريزي

  .ضد الشعب

فمطلب الحرية . السنوات الثالثة االخيرة تركت آثارها عليه. الجمهور المصري تعب وقلق

الشعب معني بزعيم قادر . ا المتعلق بالعيش اليوميالديمقراطية حل محله التطلع االكثر اتساع

على أن يعيد المجتمع المصري الى الحياة، لتستقر الساحة السياسية الهشة ويعود االقتصاد الى 

  .الحركة من جديد

.  الجيش والتأييد الشعبي–لقد نجح السيسي في أن يقيم استقرار الحكم من جديد على ساقيه 

واثبتوا . عين صادقوا على الدستور الجديد في االستفتاء الشعبي االخير في المئة من المقتر٩٨,١

ال يهم اذا كان قرر التنافس على الرئاسة ام ال؛ فكل . بانه لم يتبقَ شيء من المعارض للسيسي

  .مرشح آخر ينتخب سيكون متعلقا به تماما

ة تفسير مطالب ال يمكن مواصل. على االدارة االمريكية أن تستوعب درس االشهر االخيرة

جماهير المصريين الذين خرجوا للتظاهر غضبا على مبارك . الشعب المصري بمفاهيم غربية

فاالستقرار واالمن الشخصي اهم لهم بقدر . وحكمه المطلق هم نفسهم الذين يهتفون للسيسي اليوم

الى قبول فكلما سارع االمريكيون . ال يقل عن الشعارات الرومانسية عن الحرية والديمقراطية

  .أفضلالحكم الجدد والتعاطي معه باحترام، يكون 

على الحكومة أن تلطف .  هي االخرى عليها أن تواصل نهج االحترام والحذرإسرائيل

  .الدعوات الحماسية في ضوء الشرخ بين السيسي وحماس

  .السيسي يقود سياسة مصالح وحساب منفعي وبارد
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بينه وبين حماس، فانها تقرب موعد ترتيب  من المواجهة أكثر إسرائيلوكلما تحمست 

فبعد أن تتعلم حماس مكانها وتحترم الحكم الجديد، يمكن للسيسي أيضا ان . العالقات بينهما

ية، وليس استراتيج المصري الجديد، يدور الحديث عن لألميرومثلما في كل خطوة . يتساوم معها

  .عن ايديولوجيا

  ٢١/١/٢٠١٤ معاريف

  ٢٢/١/٢٠١٤، رأي اليوم، لندن

  

   بال خصومرئيساً" السيسي". ٥٥

  بوعز بسموت

منحت القيادة العليا في الجيش المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي أمس رتبة مشير وهي 

سكرية جليلة جدا لمن حرر وهذه هدية تسريح من الخدمة الع. اعلى رتبة في الجيش المصري

وليس للمشير ما يخشاه في الحياة المدنية حيث تنتظره ايضا اعلى . اإلخوانمصر من حكم 

  .الرتب وهي رتبة الرئيس

قبل ان يعود مواطنو مصر في منتصف الشهر الى صناديق االقتراع ليوافقوا على الدستور 

 طلب الشعب مني فسانافس إذا" السيسي انه نأعل بالمئة، بايام قليلة ٩٧,٧الجديد باكثرية ساحقة، 

وذكرت نتائج استفتاء . وذكرت صورة كالم السيسي بجمال عبد الناصر". في رئاسة مصر

واالن بعد ان تلقى السيسي الرتبة، خاط لنفسه دستورا مع الحلة، واستقال من . الشعب بمبارك

وحصل على موافقة جميع ) عنائب رئيس الوزراء ووزير الدفا(عمله في الحكومة المصرية 

  .اعضاء المجلس العسكري االعلى فبقيت رئاسته مسألة رسمية فقط

 مرشحين للمنصب تقريبا وفيهم عمرو موسى يخلون أنفسهمان كل اولئك الذين كانوا يرون 

 المسلمين خارج القانون لم يعد يوجد للجنراالت اإلخوانفبعد ان اخرج السيسي . الميدان للمشير

واعاد السيسي مصر الى االيام التي سبقت ثورة . اليوم خصوم في واقع االمرفي مصر 

في عودة الى المستقبل أو .  يبرز اليوم السيسي وعبد الناصرأصبحوفي ميدان التحرير . التحرير

  . شئنا الدقةإذاالى المستقبل رجوعا الى الخلف 

 أصبحفقد . التيار الليبراليمن المدهش ان نرى مسار اليقظة الذي مر به الشارع المصري و

 فجأة واحدا أصبحعمرو موسى وزير الخارجية المصري السابق واالمين العام للجامعة العربية، 
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وبين الولئك الذين يريدون التذكير بأن السيسي استعمل قوة . من كبار المدافعين عن السيسي

  ".حربا اهليةالسيسي ليس دكتاتورا بل هو وطني منع "مفرطة على المتظاهرين ان 

لم يخطيء السيسي الى االن أي خطأ، فقد استخدم عمل وزير الدفاع استخداما ماهرا وهو 

 كي يصبح هو نفسه الرئيس القادم ٢٠١٢المنصب الذي منحه إياه الرئيس مرسي في حزيران 

 حينما ٢٠١٠في . على حساب مرسي ذلك الذي انتقل من قصر الرئاسة الى قفص في المحكمة

 بذلك افتى ضابط في هيئة القيادة العامة، قدم وأصبحيسي قائدا لالستخبارات المصرية عين الس

 أخطأفقد . ٢٠١١الى قائده المشير الطنطاوي تقريرا حذر فيه من ثورة شارع في مصر في ايار 

وهو ايضا الذي قدر بعد ذلك امام المجلس العسكري .  اسبوعا فقط في تنبئه المدهش١٣بـ 

  .د مرسي سيفوز في االنتخاباتاالعلى ان محم

ان هذه التنبؤات يفترض ان تساعده في اثناء حكمه وان تساعده على ان يقرر بعد نهاية 

  .واليتين كما يوجب الدستور الجديد هل يستمر أم يخلي مكانه

ولما كنا قد عدنا الى االيام التي سبقت ثورة التحرير أو تلت ثورة الضباط االحرار، فينبغي 

 من تعلقه بالدستور الن مهرجان الديمقراطية حل أكثر ان االمر سيكون متعلقا به أن نفرض

  .محله اليوم السيسيمانيا ويا للموضات كيف تتبدل

  ٢٨/١/٢٠١٤ اليوم إسرائيل

  ٢٩/١/٢٠١٤، القدس العربي، لندن

  

   )سيسي(فيتامين سي سي . ٥٦

  سمدار بيري

 وضع على طاولة من كان آنذاك وزير الدفاع المـصري المـشير حـسين               ٢٠١٠في نيسان   

وكـان  . وكانت الوثيقة قصيرة وذات غاية    . الطنطاوي، ورقة تقدير مذعورة سرية باللون االحمر      

ر بعد ثالثة عشر شهرا ستنشب انتفاضة شعبية تنتـش        . "الموقع عليها قائد االستخبارات العسكرية    

سيغرق عشرات آالف المتظـاهرين     . "، حذر الجنرال عبد الفتاح السيسي     "في جميع انحاء الدولة   

وستكون الهبة الشعبية قصيرة تفضي الى تغيير النظام في         . الشوارع والميادين ويرفضون الهدوء   

  ".مصر

في تلك االيام وكانت اواخر ايام حكم الرئيس مبارك، كان يستطيع شخص جريء جرأة غير               

ادية أن يبيح لنفسه أن يخاطر بكتابة انذار استخباري سافر بهذا القدر دون أن يقـامر بحياتـه                  ع
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 كان هذا هو    إذا: "واستدعى الطنطاوي السيسي على عجل وطلب جوابا على الفور قائال         . المهنية

يجب على الجيش أن يقف مع الشعب       : "فأجاب الجنرال قائال  ". السيناريو فما الذي توصي بفعله؟    

ال يجوز للجنود على أية حال من االحوال أن يطلقوا النـار علـى              . وأال يتدخل في الهبة الشعبية    

 التاريخ ألن الربيع العربـي      أخطأ تنبؤا دقيقا لكنه     باألحداثتنبأ السيسي في الحقيقة     ". المواطنين

  .أغرق ميادين مصر قبل ذلك بثالثة عشر اسبوعا، قبل ثالث سنوات بالضبط

إن رئـيس   " المـصري اليـوم   "عبد الرازق محرر الصحيفة الليبرالية المـصرية        يقول ياسر   

االستخبارات العسكرية وضع عالمة على يوم الميالد الثالث والثمانين لمبارك في أول اسبوع من              

فقد قدر السيسي أن يعلن الرئيس آنذاك استقالته، وأن يعلن          . شهر أيار باعتباره ساعة بدء الحدث     

بيد أن الجنرال لم يأخذ في حـسابه الربيـع   . "ا ايضا نقل السلطة الى ابنه جمال    في الفرصة نفسه  

العربي في تونس وطرد الرئيس ابن علي اللذين عجال االحداث في مصر، ولـم يقـدر تقـديرا                  

صحيحا ايضا مقادير خيبة األمل والغضب في شوارع القاهرة على إثر تزوير نتـائج انتخابـات              

سلطة وطمست بقسوة على االصوات التي حصل عليها ممثلو حركـة           فقد نحت ال  . مجلس الشعب 

وخرجت الجموع الخائبة األمل بسبب قبضة السلطة الحديدية والفـساد فـي            ".  المسلمين اإلخوان"

  .القيادة العليا واالزمة االقتصادية لتهيج في الشوارع الى أن خلعت الرئيس

مامـا خـارج دوائـر االمـن        إن السيسي الذي كان حتى ذلك الحـين شخـصا مجهـوال ت            

واالستخبارات، رفع الى رتبة عضو ضئيل الشأن في المجلس العسكري االعلـى الـذي تـولى                

وكانت المهمة التي ألقيت عليه متحدية بصورة خاصة وهي أن يجري الحوار            . الطنطاوي قيادته 

  . وأن يبحث ويكشف عن خططهم السرية"  المسلميناإلخوان"مع قادة 

ار السيسي الى محمد مرسي الذي كان آنذاك مفرجا عنه جديـدا مـن الـسجن                وقاد هذا الحو  

وكشف على مسامعه عـن     " واحد منهم "وترك لديه انطباع انه     . اإلخوانونشيطا قديما في حركة     

التربية االسالمية التي تلقاها في عائلته، وحدثه عن زوجته المحجبة وعن صـالة الفجـر التـي                 

  .لحييحرص على اقامتها في مسجد ا

وبعد سنة حينما بدأ التنافس في الرئاسة كان السيسي آنذاك هو الذي عـاد يحـذر المجلـس                  

ليس عندي شك في أن     : "وقال في اصرار  . العسكري قائال إن الشارع ال يريد بقايا سلطة مبارك        

ولم يتأثر الطنطاوي وحده بالقدرات على التنبؤ بل وضـع قـادة            ". مرسي سيفوز في االنتخابات   

وحظي السيسي بعد لحظـة     .  المسلمين وفي مقدمتهم الرئيس الفائز عيونهم على الجنرال        اناإلخو
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الفريـق  : من تسريح وزير الدفاع ورئيس االركان في خزي، حظي بشعبية كبيرة وبسلسلة ألقاب            

  .أول، ووزير الدفاع ورئيس المجلس العسكري االعلى ونائب رئيس الوزراء
  

   رئاسياًتعلم درساً

". المنقذ القـومي "هور ايضا يطلع رويدا رويدا على النجم الصاعد الذي حظي بلقب        وأخذ الجم 

فأصبحت مصر قد   . إن صوته ضعيف في الحقيقة لكن خطبه صائبة تصيب نقاط ضعف الجموع           

وبدأ ماليين يتحدثون عن الجنـرال القـوي الحـضور ذي           " السيسيمانيا"غرقت دفعة واحدة في     

. منذ كان خلع مبارك لم تنقطع المظاهرات في ميدان التحريـر          . "ينالنظارتين الشمسيتين القاتمت  

يبين عالم االجتماع   ". واشتاق عشرات ماليين المواطنين السيئي الحال الى شخصية األب لتقودهم         

 اشـارات ثخينـة أنهـم       وأطلقـوا  في الحكم    اإلخوانكلما فشل   . "المصري الدكتور فريد عطية   

يعة اسالمية، وكلما لم ينجحوا في االتيان بحلول اقتـصادية          يخططون لتحويل مصر الى دولة شر     

  ".وكانوا مشغولين فقط بتوزيع المناصب والزيادات على مؤيديهم، زادت شعبية قائد الجيش

فبعد اجازة الدستور   . تعلم السيسي درسا مهما من تجربة اسالفه المرة وأخرج الخطط المطوية          

وهذا هو االختراع لضمان    . ي قبل انتخابات مجلس الشعب     عن انتخابات للرئاسة ستأت    أعلنالجديد  

سيطرة كاملة على مؤسسات السلطة المدنية، في حين حل صديقه وثقته رئيس االركان صـبحي               

وترمي هذه االجراءات الى أن يضمن سلفا عدم تكرار ما حـدث            . صدقي محله في اجهزة االمن    

ال . "ي السجن مثل مبارك ومرسـي قبلـه       من قبل وأال يجد الرئيس المنتخب نفسه مرة اخرى ف         

ومـن  . السيسي ذكي جدا وداهية ومرتب ومنظم جدا      . "، يبين مثقف مصري   "يضللكم صوته اللين  

تابع سلوكه في السنوات الثالث االخيرة تبين له أنه كان قد حدد هدفه منذ زمن، فعنده خريطـة                  

  ". أن يعوقه سيريه مغبة ذلكطريق ترمي الى أن تقوده الى رأس هرم السلطة، وكل من يحاول

الذين طرحوا من اعلى المناصـب  "  المسلميناإلخوان"هكذا عالج مرسي ومئات اعضاء قيادة       

التي قُطع بثها في مـصر،      " الجزيرة"وكذلك ايضا العشرون عامال في قناة       . الى السجون مباشرة  

 قطـر   بإمارةلعالقات  وحوكموا على التحريض والمس بأمن الدولة، وكذلك ايضا في االزمة في ا           

 الذي يحاول أن يخلص حماس في غزة من الحصار المصري بل            أروغانوبرئيس وزراء تركيا    

 لإلعـالم ففي المقابلة الصحفية الوحيدة التي بذلها السيـسي         . مع حليفته القديمة الواليات المتحدة    

وت مـن صـحيفة     االمريكي بعد أن استدعى الى القاهرة على عجل المراسلة الكبيرة اللي فـايم            

ية، اسـتراتيج الواليات المتحدة شريكة    : "، لم يحجم عن جلد الرئيس اوباما قائال       "واشنطن بوست "
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قلت لمحادثيي االمريكيين إن عندنا مشكلة ونحن محتـاجون         . ولم تكن قط بعيدة عما يحدث عندنا      

  ".سى له ذلكالى نصيحتهم ودعمهم لكن اوباما أدار ظهره ولم يهاتفني حتى مرة واحدة ولن نن

منذ ايام السيسي االولى في المجلس العسكري االعلى بقيت وصمة سوداء حينما خرج ليسوغ              

 شابة تظاهرن فـي التحريـر       ١٧الذي أجراه جنود وطبيب عسكري على       " الفحص عن العذرية  "

وقد قعدت احداهن وهي سميرة ابـراهيم       . وحملن بالقوة الى مركز اعتقال وجردن من مالبسهن       

دخلـت عـذراء    . " عدسة فيديو وسجلت شهادة محرجة على ما وقع في مركـز االعتقـال             أمام

وقال السيـسي   . ، قالت في تنهد وأصرت على تقديم شكوى في الشرطة والمحاكم          "وخرجت امرأة 

اضطررنا الى التحقق من أن هؤالء الفتيات الالتي قضين اياما وليالي في التحرير هن              : "مصادقا

".  شكاوى االغتصاب كي ال يحاولوا اتهام جنود الجيش        أنفسناا أن ندافع عن     وأردن. عذراوات حقا 

ولم تنس وسائل االعالم االمريكية التي سارعت الى نشر تقارير شاملة عنه هذا االسبوع تظهـر                

  .سيرته الذاتية، لم تنس له هذه القضية ايضا

أدارها مبعوثون  " سي السي ألجلجماعة ضغط   "ي رفيع المستوى عن     إسرائيليتحدث دبلوماسي   

وحاول ". السيسي جيد ال لمصر وحدها    " أن   لألمريكيينيون في واشنطن وعن الجهد ليبين       إسرائيل

الديمقراطية باسلوب امريكي ال تنجح في دولة نصف مواطنيها الــ           "يون أن يبينوا أن     سرائيلاإل

  ". مليونا أميون واالسالم المتطرف الخطر يتخذهم وسيلة٩٠

 ومستشاروه لم يكفوا عن تـوبيخ الفريـق لعزلـه    فأوباماية  سرائيلملة الدعاية اإل  ولم تساعد ح  

ولم تهدد واشنطن فقط بمعاقبـة      .  المسلمين وتصفية الحسابات القاسية    اإلخوانمرسي، ومطاردة   

السيسي وجماعته على االنقالب العسكري بل نفـذت االنـذارات فقطعـت وعلقـت المـساعدة                

اغ الذي نشأ السعودية وامارات الخليج التي أعلنت فـورا مـضاعفة            العسكرية، وقفزت الى الفر   

وقد اعترف مستشار االمن القومي السابق ستيفن هادلي هذا االسبوع في           . مبالغ المساعدة لمصر  

  ".يبدو أننا اخطأنا بشأن مصر والسيسي: "ية بقولهستراتيجالمؤتمر السنوي لمعهد الدراسات اال

 في حي الجمالية المكتظ الذي تظهـر        ١٩٥٤ي في تشرين الثاني     ولد عبد الفتاح حسين السيس    

ويملك أبوه حسين   . أزقته المغبرة في روايات ثالث كتبها الفائز بجائزة نوبل لألدب نجيب محفوظ           

حانوتا للتحف التذكارية في سوق خان الخليلي وخزانة مملوءة بكتب التاريخ، وله أختان واربعـة          

وجمـيعهم  . وضابط في الجيش المصري سار في طريق أخيه       اخوة طبيب وقاض ورجل اعمال      

  .يبتعدون عن مقابالت صحفية مع وسائل االعالم بأمر من األخ البكر
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حظي السيسي في أقل من سنتين باختصار مدة تاريخي في طريقه الى قصر الرئاسـة، فقـد                 

س مـصر   عين أوال رئيسا لهيئة االركان، وحصل في هذا االسبوع على رتبة مشير مـن رئـي               

المؤقت القاضي عدلي منصور، وصدر مع نهاية الجمع االحتفالي اعالن من الجيش ايضا وأثير              

 الشعب القوية، لن نستطيع     إلرادةعلى إثر االحداث العنيفة التي تصيب مصر واستجابة         : "الترشح

وبحث توم فريدمان، المحلل في صـحيفة       ". إال أن نوصي بترشيح المشير السيسي لرئاسة مصر       

 في ويكيبيديا فاستل قائمة الميداليات واألوسمة على المالبس العسكرية للـرئيس            "نيويورك تايمز "

لو أن  . "المقبل في وقت يزعم فيه خصومه أنه لم يشارك قط في حروب ولم يجر معارك ميدانية               

السيسي خصص األوسمة لمحاربين للقضاء على الجهل عند النساء، وانـشاء مـدارس للعلـوم               

  ".ألصبحت من مقدريه"، يزعم فريدمان، "وجيا ولبناء جهاز سياسي حقيقي في مصروالتكنول

.  في وقت قريب من زيارة الرئيس السادات التاريخية للقـدس ١٩٧٧تجند السيسي للجيش في    

وبعد أن درس في المعهد العسكري المصري وتقدم في المناصب الميدانية فـي سـالح المـشاة                 

وهو متـزوج وأب    . ت عسكرية فخمة في الواليات المتحدة وبريطانيا      والمدفعية أرسل لتلقي دورا   

لثالثة ابناء وبنت يخدمون في الجيش، وفي الشهر الماضي، في ظل االشاعات عن خطته للترشح               

وحضر هناك كـل    . للرئاسة، تم في النادي الفخم لسالح الجو في القاهرة حفل زفاف البنت آيات            

ونـشرت وسـائل    . تلقت وسائل االعالم أمرا واضحا باالبتعاد     األعيان في اجهزة االمن في حين       

 المسلمين صورا مختلقة لعروسين العروس منقبة وأصرت على اعـالن أن            لإلخواناعالم مؤيدة   

  ".عرس القرن"هذا هو 

إن معاملته لوسائل االعالم مركبة فهو من جهة يعد بالديمقراطية وحرية التعبير الكاملة، وهو              

وال يمكن من جهة ثالثـة أن نجـد فـي           . ب مالءمته وادارة الحملة من اجله     من جهة اخرى يطل   

بل إن نجـم البرنـامج      . الصحف المصرية تعبيرا حقيقيا شجاعا عن معسكر ال يتفق مع السلطة          

الساخر السياسي ذي نسبة المشاهدة العالية باسم يوسف اختفى فجأة عن الشاشة بعـد أن هـاجم                 

، "السيسي ال يتعرض لي ألبتة    "ه هو الذي أزال نفسه ويقسم أن        مرسي والسيسي، ويصر ويزعم أن    

  .لكن قليلين يصدقونه
  

  األمريكيينإرضاء 

يشتغل اصحاب الطابعات المشحوذة بالطريقة التي ستدار بها المنافسة الى القـصر ويحـاول              

لم يخلع  ، بيد أن السيسي الى حين كتابة هذه السطور          "متى سيعلن آخر االمر؟   "الجميع أن يحزروا    

  .مالبسه العسكرية ولم يعلن بصوته وبصورة رسمية قاطعة على االقل أنه ينافس في الرئاسة
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 الترشـح   أعلنـوا ألن كل مـن     ": مشكلة تقنية صغيرة  "والى أن يحدث ذلك بقيت على حالها        

إن عمرو موسى   .  المسلمين تقريبا، اصبحوا يهربون اآلن من المنافسة       اإلخوانللرئاسة بعد ابعاد    

وقد كان في هذا    . زير الخارجية واالمين العام للجامعة العربية سابقا يعرف كيف يقرأ الخريطة          و

وخسر احمد شفيق آخر رئيس وزراء لمبارك الرئاسة لـصالح مرسـي            . الفيلم قبل سنتين وفشل   

وهو يدرك ايضا أنه ال أمل له في منافسة السيسي ومثله ايـضا سـليم العـوا                 . وهرب الى دبي  

  .والجنرال مراد موافي رئيس المخابرات المصرية الذي ابعده االسالميوناالسالمي 

يحتاج السيسي من اجل المظهر الديمقراطي على االقل وكي ال تغضب االدارة في واشـنطن،   

  .يحتاج الى منافسين ينافسونه

ن أن  يبدو االمر الى اآلن عبثيا، وتسارع االسماء التي تطلق في الجو الى االنكار أو الى اعال               

فقد رتب اللواء   .  باهتمام التطورات في مصر    إسرائيلويتابعون في   . االمر يفحص عنه الى اآلن    

حينما حصر  " االتجاهات االيجابية "افيف كوخافي رئيس أمان مصر في هذا االسبوع في معسكر           

  تهريب الـسالح ومحاربـة االرهـاب       وألنفاقعنايته في االغالق الكامل تقريبا لمحور فيالدلفيا        

  .العنيدة في سيناء

يا وثيقا لم يكن موجودا في فترة مبارك وفي سنة والية           استراتيجويؤكد خبراء محليون تعاونا     

فالمبعوثون يهبطون سرا في القاهرة ويحملون من الطائرة مباشرة الى مقر االستخبارات            . مرسي

 غريب عـنهم كمـا      والسيسي غير . لتأدية التقارير واالطالع على آخر االحداث ولتقدير الوضع       

، وهذا دليـل علـى ميـل        "الجنرال الصامت "يون أن يسموه    سرائيليشار اشارة خفية فقد تعلم اإل     

  .الى االصغاء في صبر والى الهضم والى بت االمر" الجنرال"

 تل أبيب لكنه في الصعيد الرسمي ما زال يتكتم على العالقات النه ال يوجد سفير مصري في                

  . ، يبين محلل كبير"سرائيلالرأي العام المعادي إلبسبب "منذ ثالث سنوات 

ليس لفريق الدبلوماسيين الضئيل الذي أرسل من القدس مبنى مكاتب في القاهرة وال يبـدو أن                

، ينبه صـحفي قـديم مـن        " تغيير محدد جدا   إلىانتبهوا  . "الوضع سيتحسن في المستقبل القريب    

 لمـصر   أصـبح  يعودوا يشتغلون بكم، فقد      منذ أصبح السيسي اقوى رجل في مصر لم       . "القاهرة

  ".األمريكية اإلدارة على األساسأعداء جدد في العالم االسالمي خاصة ويوجه السم في 

  ٣١/١/٢٠١٤يديعوت 

  ١/٢/٢٠١٤، القدس العربي، لندن
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   انتخابات في ظل العنف: مصر. ٥٧

  أفرايم كام 

 المسلمين في اإلخوانال يوجد احصاء رسمي لعدد المصابين في مصر منذ اسقاط نظام "

ووفقا لحسابات غير رسمية، فقد قتل في االشهر السبعة االخيرة ما ال . ٢٠١٣اواخر حزيران 

هذا عدد غير مسبوق في مصر في العقود االخيرة وحتى اندالع الربيع .  شخص١,٥٠٠يقل عن 

القسم االكبر منهم اصيب في اثناء صدامات العنف : المصدر االساس للمصابين مزدوج. يالعرب

 وبعضهم االخر اصيب في عمليات اإلخوانبنار قوات االمن ضد المتظاهرين من مؤيدي 

  . ارهابية نفذتها منظمات اسالمية مختلفة ضد قوات االمن

 المسلمين عن الحكم من قبل اإلخواننقطة االنطالق للتدهور الحالي في مصر هي عزل 

فقد مل هؤالء الفوضى . الجيش، في ظل التعاون مع المعسكر الليبرالي وبدعم ماليين المصريين

الداخلية التي سادت في مصر في مجاالت االقتصاد، القانون والنظام واالمن الشخصي، وخشوا 

. ولة ونمط الحياة فيها مضامين اسالمية إلى مؤسسات الدإلدخال حكمهم اإلخوانمن أن يستغل 

 تماما إلى خارج ساحة الحكم وترك الجيش كعنصر سائد في الساحة اإلخوانوقد دفع االنقالب 

قسم هام من المعسكر الليبرالي يواصل تأييد حكم الجيش رغم االنتقاد الذي يوجه اليه . السياسية

ر من الجمهور هو انه احساس قسم كبي. اإلخوانعقب تدخله في السياسة واستخدامه القوة ضد 

في الظروف التي نشأت في مصر في السنوات الثالثة االخيرة مطلوب يد قوية وان البديل لذلك 

، اديرت معهم اتصاالت بهدف اإلخوانينبغي القول انه بعد اسقاط حكم .  اسوأ بكثيراإلخوانحكم 

 رفضوا اإلخوان الن غير ان المحاولة فشلت في مهدها. اشراكهم في الحكم، ولكن كالعب ثانوي

التسليم بعزلهم عن الحكم بعد ان حظوا بثقة أغلبية الشعب في انتخابات ديمقراطية للبرلمان 

وكان طلبهم بالتالي اعادة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى منصبه واعادة الدستور . وللرئاسة

  . الذي اعد في فترة حكمهم إلى نصاب

فوفقا لخريطة الطريق التي نشرتها قوات الجيش . ديدوعكست مسألة الدستور ميل الحكم الج

فور عزل مرسي، أعدت لجنة من خمسين شخصية برئاسة عمرو موسى وزير الخارجية 

وشارك في اللجنة مندوبو التيارات المختلفة، . واالمين العام للجامعة العربية سابقا الدستور الجديد

 فقد اإلخواناما . مندوب حزب النور السلفيبمن فيهم خمسة مندوبين عن جهات اسالمية بينهم 

  . رفضوا المشاركة في اللجنة
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، فان معظم مواد الدستور الجديد اإلخوان، في عهد حكم ٢٠١٢ الدستور الذي اعد في ومقابل"

وتتعلق التغييرات االساس بمكانة االسالم في الدولة، مكانة الجيش والتشديد على . جديدة أو معدلة

ومع ان االسالم تحدد كدين الدولة مثلما كان في عهد مبارك ايضا وأن . قهحرية الفرد وحقو

مبادىء الشريعة ستكون مصدر التشريع االساس، اال انه تقرر بان مبادىء الشريعة تقررها 

 الدستور مكانة المؤسسات االسالمية وعززت قوة المؤسسات وأضعف. محكمة الدستور العليا

وقيد الدستور صالحيات الرئيس وزاد صالحيات وزير . سياسيغير المتماثلة مع االسالم ال

الدفاع والمؤسسة العسكرية بما في ذلك صالحيات محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية مما أثار 

كما أن الدستور يخفف . انتقادا شديدا في اوساط الكثيرين بمن فيهم اولئك الذين ايدوا عزل مرسي

وفي االستفتاء الشعبي الذي اجري في .  في الحياة السياسيةعن رجال حكم مبارك في االنخراط

 من المقترعين اقرار الدستور، وذلك ضمن امور اخرى الن ٩٨، أيد نحو ٢٠١٤كانون الثاني 

  .  قاطعوا االستفتاءاإلخوان

مع اقرار الدستور يعتزم الحكم مواصلة تطبيق خريطة الطريق واجراء االنتخابات للرئاسة 

 السيسي استقال عبد الفتاحوكما هو متوقع، فان وزير الدفاع .  االنتخابات للبرلمانقريبا ومن ثم

وشكلت االغلبية الهائلة التي اقر فيها الدستور بالنسبة له . من منصبه وطرح ترشيحه للرئاسة

 االنتخابات اإلخوان ما قاطع إذااختبارا لفرص نجاحه، وهذا كاد يكون مضمونا مسبقا، وال سيما 

ويمكن لتقديم موعد االنتخابات للرئاسة قبل االنتخابات للبرلمان ان يساعد الرئيس الجديد . ايضا

وسيكون في صالح السيسي اعتراف قسم كبير من . على التأثير على نتائج االنتخابات للبرلمان

الجمهور المصري بانه في الوضع الحالي والنعدام البديل هناك حاجة إلى زعيم قوي ومصداق 

ه أن يواجه المشاكل الصعبة التي تواجهها الدولة، وعلى رأسها الوضع االقتصادي يمكن

 حتى وان كان في ذلك عودة غير مرغوب فيها إلى نموذج الحكم الذي اإلخوانوالمواجهة مع 

 االنخراط في الحكم الجديد إلى مواجهة اإلخوان أدى رفض لقد. "يقود فيه رجل من الجيش الدولة

فقد بدأ :  شدد الطرفان خطواتهما٢٠١٣فمنذ صيف . بين الجيش وقوات االمنمباشرة بينهم و

 ومؤيدوهم في مظاهرات عنف في مدن مختلفة ضد حكم الجيش، فيما تمارس قوات اإلخوان

 ونشطائهم اإلخوانوفضال عن ذلك فقد اعتقل الجيش معظم زعماء . االمن القوة لقمع المظاهرات

هذه الخطوات، على خلفية ." لقانون وأعلن عنها كمنظمة ارهابيةالبارزين، واخرج المنظمة عن ا

 ومنظمات اسالمية اخرى، وانتشارها من سيناء إلى اإلخواناحتدام العمليات االرهابية من قبل 

ففي تنفيذ . داخل المدن المصرية، رفعت الطرفين إلى مسار من المواجهة يتواجدان فيه االن
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 بل وايضا مئات عديدة من البدو الذين يعملون اساسا في اإلخوانالعمليات يشارك اليوم ليس فقط 

سيناء، ميليشيات جهادية سلفية، مقاتلون اسالميون جاءوا من العراق واليمن، مجموعات ترتبط 

وتستعين محافل . وتشك قيادة الجيش بان رجال حماس ايضا يشاركون في العمليات. بالقاعدة

الح المهرب من مخازن السالح الكبرى التي بناها القذافي االرهاب هذه، ضمن امور اخرى بالس

  . في ليبيا

إلى اين ستؤدي هذه المواجهة بمصر؟ في هذه المرحلة من الصعب أن نرى نهاية للتدهور، 

النه ال يوجد اليوم اي بداية لحوار حقيقي بين الطرفين على وقف العنف وتوافق على تسوية 

النخراط في الحكم، الذي يعني في نظرهم التخلي عن مطلب  يترددون بين ااإلخوانف. سياسية

عادل في العودة إلى مواقع الحكم التي اكتسبوها عن حق، وبين الصراع الشامل الذي يتهمون فيه 

في هذه االثناء تجدهم يختارون طريقا وسط . في نظر أغلبية الشعب بتدهور مصر إلى الفوضى

ومن . عمليات وفي المظاهرات، التي ال تقربهم من هدفهملصراع محدود، يجد تعبيره اساسا في ال

. جهة اخرى، يمكن للسيسي ان يكون زعيما قويا، يتمتع بتأييد الجيش وقسم كبير من الجمهور

ولكن سيكون من الصعب على حكمه ان يتغلب ويقمع بالقوة منظمة كبيرة، ثابتة التنظيم، ذات 

 ما فشلت الجهود لقمع االنتفاضة، إذا التدهور، ومن أجل وقف. اإلخوانكجذور ودوافع عالية 

 واشراكهم في اإلخوانسيتعين على الحكم أن يتنازل ويعطي على االقل جوابا جزئيا على مطالب 

، سيستمر اإلخوانفي هذه االثناء االمر ال يحصل، وطالما ال يجد الحكم سبيال للحوار مع . الحكم

اال تتدهور المواجهة بين الطرفين إلى حرب اهلية  أكثرومع ذلك، معقول . العنف والعمليات

  . سوريةعامة مثلما هو الوضع في 

االول مظاهر العنف والعمليات في مصر غير مرغوب : سرائيللإلهناك معنيان لهذا بالنسبة 

 تمس باستقرار النظام االهم بالنسبة لها، ناهيك عن ان العمليات قد ألنها سرائيلإلفيها بالنسبة 

 بكثير من سرائيل إلأفضلوالثاني، ال ريب ان النظام العسكري . لى اراضيها عبر سيناءتنتقل إ

، ولكن االمر إسرائيل لم يحاول المس بقاعدة عالقاته مع اإلخوانصحيح ان نظام . اإلخواننظام 

 الواقع الصعب الذي توجد فيه مصر، فيما أنه على المستوى االيديولوجي اضطرارياتنبع من 

 مصالح مشتركة مع النظام الحالي في مصر سرائيلإل. سرائيلإل حق الوجود خواناإليرفض 

  . بقدر أكبر
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عمليا ازداد التعاون االمني معه، وال سيما حول الوضع في سيناء ومنع العمليات منها، 

 الحدود بين سيناء وقطاع إلغالقوالنظام العسكري يرى في حماس تهديدا وقد شدد جدا مساعيه 

  .في ذلك هدم االنفاقغزة، بما 

  ٦/٢/٢٠١٤نظرة عليا 

  ٧/٢/٢٠١٤، القدس العربي، لندن

  

  نشاط الجهاد العالمي في طابا ليست مشكلة مصرية فقط. ٥٨

  اليكس فيشمان

ة السياح أمس األول في طابا لتنجح في الوصول الى داخل لم تكن العملية التفجيرية في حافل

ايالت ألن ترتيبات االمن عند المعبر الحدودي ال تُمكن من دخول حافالت من مصر الى 

. يةإسرائيلي ويركبون حافلة سرائيلفالسياح يعبرون سيرا على األقدام الى الجانب اإل. إسرائيل

 العقبة، الذي يستوعب أكثر من – ايالت –حة طابا لكن هذا ال يغير من حقيقة أن مثلث السيا

ليس الهدف فقط االضرار بصناعة  .خمسة ماليين سائح كل سنة، هو هدف جذاب للجهاد العالمي

فالعمليات في هذا . السياحة في المنطقة لضعضعة نظم الحكم الثالثة التي يكرهها الجهاد العالمي

ولهذا لم يكن المس بالسياح من . ريعة ورخيصةالمثلث ايضا يكون لها صدى اعالمي بصورة س

إن العملية هي  .كوريا الجنوبية أمس األول مشكلة مصرية فقط، فهذه الحافلة هي مشكلتنا ايضا

. جزء من المعركة التي يقوم بها الجيش المصري في مواجهة الجهاد العالمي في سيناء منذ ايلول

 عملية كان جزء ال يستهان به ٢٠٠بأكثر من وقد مني المصريون في هذه المعركة الى اآلن 

وظهرت مؤخرا ايضا مقدمات عمليات ذات . منها موجها على قوات االمن وبنى تحتية قومية

 –وينحصر ذلك القتال في منطقة رفح .  النار على سفن في قناة السويسكإطالقأبعاد مختلفة 

 االخيرة في منطقة ايالت في وقد حدث ذلك في االشهر.  بعض شظاياهإسرائيلالعريش وتنال 

 قذائف صاروخية على المدينة فقد وجدت قذيفة صاروخية أطلقت من إطالقاألساس على هيئة 

  .سيناء قبل بضعة اسابيع على مبعدة عشرات األمتار فقط عن فندق كبير

إن اتفاق السالم مع مصر هو من وجهة نظرها .  نفسها في شرك مخيب لآلمالإسرائيلتجد 

 إسرائيلوكل اخالل بالسيادة المصرية يعني المس باتفاقات السالم ولهذا ال تعمل . عليامصلحة 

وخطها الدفاعي الرئيس هو جمع معلومات استخبارية، . على احباط عمليات في ارض سيناء
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 واستعمال وسائل دفاعية كمنظومة القبة الحديدية، والكثير من ضبط النفس والحظ أمنىوتنسيق 

  .في األساس

 واالردن وعززوا قواتهم في منطقة إسرائيلالمصريون من جهتهم عالمون بمسؤوليتهم عن و

 أردنا امتحان النتيجة فان إضرار الجهاد العالمي بجارات مصر في االشهر االخيرة وإذا. طابا

إن المشتبه فيها الرئيسة في تنفيذ العملية منظمة أنصار بيت المقدس التي  .هامشي جدا في الحقيقة

وهذه المنظمة ايضا جزء من . قت وتدا بين البدو في شمال سيناء ولها فروع في غزة ايضاد

وقد تكون الواقعة أمس األول النذير األول الذي يشير الى تصعيد . شبكة الجهاد العالمي الكبيرة

فاذا كان االمر كذلك فان الرد الرئيس هو .  العقبة– ايالت –نشاط هذه الشبكة في منطقة طابا 

  .ي االردنيسرائيلالتعاون المصري اإل

  ١٧/٢/٢٠١٤، يديعوت

  ١٨/٢/٢٠١٤، الحياة الجديدة، رام اهللا

  

  قصة التجسس على القاهرة مفضوحة وهدفها خدمة السيسي. ٥٩

  سمدار بيري

ل الزمني لخمسة وزراء كبار في الحكومة المصرية فور العملية االجراميـة            هكذا يبدو الجدو  

  .وزير الخارجية جلس على الهواتف كي يقدم التعازي لحكومة كوريا الجنوبية: في طابا

وزير الداخلية بعث بطواقم معززة الى سيناء، للتحقيق بالقصور االمني، لتكثيـف الحـواجز              

 رحلة هامة الـى االقـصر،       ألغىوزير السياحة   . إلرهابيينل) عديمة االمل (وخوض المطاردات   

يمكـن  ‘حيث كان سيدلل وفدا من عمالء السياحة والمراسلين من فرنسا ممن وصلوا للتهدئة بانه               

اما من مكتـب وزيـرة      . وزير الصحة يعالج اجراءات نقل القتلى والجرحى      . ’العودة الى مصر  

 الجرحـى الـى     إلدخـال ي  سـرائيل رض اإل االعالم فصدر ايضاح جارف بان مصر ترفض الع       

سيارات االسـعاف واالسـتعدادات فـي الجانـب         . مستشفياتنا، حتى لو كانت حياتهم في خطر      

في الجانب المصري غير    . ي في معبر الحدود في طابا رفعت مستوى الكبرياء الوطني         سرائيلاإل

  .مستعدين للتصدي لالنتقادات على التعاون العلني والوثيق جدا معنا

 ألجهزةوجهوا صفعة   : قد نجح منفذو العملية ضد الباص السياحي في استهداف ثالثة أهداف          ل

االمن ـ الجيش ـ االستخبارات، اثاروا توترا على طول الحدود المشتركة وشوشوا الخطة التي   

فالسياحة هي الطاقـة الكامنـة      . وضعت في عدة دول في اوروبا الزالة تحذير السفر الى مصر          
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 ٣فما ال يقل عن  ). بعد عبور السفن في قناة السويس     (ي في أهميته لالقتصاد المصري      للدخل الثان 

مليون عائلة ترتزق، حتى سلسلة الثورات في مصر، من الرحالت الجوية، المبيت في الفنـادق،               

سائحة أصرت علـى أن تقـضي نهايـة االسـبوع           . الجوالت، المطاعم، التنزهات والمشتريات   

حة في االقصر تروي لي عن أسعار في الحضيض، عن مطـاعم يتيمـة              الماضي في موقع السيا   

  .وعن عزلة محرجة على سفينة الفالوكا الوحيدة التي تبحر على طول النيل

حتى االن لم ينزع البـزة      . االقتصاد هو الذي سيملي استقرار كرسي الرئيس المصري التالي        

االنتصار الساحق للمشير السيسي    ولكن  . بعد، لم يعلن بصوته عن تنافسه ولم يكشف عن خططه         

يبدو مؤكدا وان كان احدا في مصر ال يعرف كيف يعتزم التصدي للضائقة االقتصادية، البطالـة                

  .والفقر، كيف سيجلب المستثمرين وكيف سينجح في اعادة السياح

’ االهـرام ‘فقد مـألت صـحيفة      . في نهاية االسبوع وقعت علينا رسالة محرجة من القاهرة        

قضية تجـسس جديـدة بنجوميـة المـواطن         ’ فضيحة‘اليومية كل الصفحة االولى عن      الرسمية  

هـذه  . من الموسـاد  ’ لشاؤو’ و’ مئير‘يين،  سرائيلاإل’ همسؤولي’ والمصري عبد الباقي حسين     

 وأرسـل ليست قصة لذيذة، هذه حياكة بدائية لقصص الضحية الذي تجند للموساد عبر الفيسبوك،              

ضى الوقت مع مسؤوليه في نوادي ليلية مشبوهة، واسـتجدى كـي            للتجسس على حزب اهللا، وق    

هذا ما يوجد لهم لالنشغال به، في المنزل االكثر احتراما لوسائل االعالم بينمـا مـصر                . يهودوه

  تغلي؟

خبـراء أكبـر    . ’بان هذه ترهات في عصير بندورة     ‘لقد حاول اصدقائي المصريون اقناعي      

  .لخلق اجماع) بدائي(أزمة سلطوية وعلى جهد يعترفون بصراحة بان النشر يدل على 

في المحـيط القريـب للـرئيس       . ولكن التحليل الذي يقدمه العارفون عندنا مشوقا وابعد اثرا        

. ي بـين الـدولتين    ستراتيجالمرشح، السيسي، ال يحبون التسريبات عندنا عن التعاون االمني اال         

)  يسبق له مثيل حتى في عصر مبـارك        الذي لم ( بان التعاون    باإليضاحورجال السيسي معنيون    

  .والحقا، مصر السيسي ستحرص على الحفاظ على مسافة. هو موضوع مؤقت، لغرض عاجل

  ١٨/٢/٢٠١٤يديعوت 

 ١٩/٢/٢٠١٤، القدس العربي، لندن
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 :ةرصو: سادساً
 


